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УКАЗ .ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

Про скликання Верховної Ради 
СРСР

Президія Верховної Ради 
СРСР постановляє:

Скликати другу сесію Вер
ховної Ради Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік вось
мого скликання 8 грудня 1970 
року в м. Москві.

Голова Президії Верховної 
Ради СРСР М. ПІДГОРНИЙ. 
Секретар Президії Верховної 
Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
4 листопада 1970 р.
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Знов лине. Жовтнева соната, 
Написана кроь’ю батьків, ХрІ 
Від перших боїв барикади 
До світлих сьогоднішніх днів.
Ритмічно.^ відлупившись рано|ЗУ = 
Все дужчає крок еольовий ~ 
Це в перших рядах ветерани 
Крокують у славі еовійл 
.А поряд щасливі обличчя- 

^|йргрртн встають молодих,
Лягли крізь прийдешні сторіччя
Шляхи їх до злеті» нових.., 

'‘Всесильна і горда, як правда, 
імовкнв у пісні років 
мертна Жовтнева соната, у? 
«сена кров’ю бвтьюві

-- '
З СВЯТОМ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ» ТОВАРПІЯТ’

г.иаий, що в «залізних батальйо
нах :> невтомних трудівників ти. 
бачиш сеоїх.ч друзіе, подругу 
старших і молодших товари
шів. Ми всі безмежно ЩвСЛИБІ» 
СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ — ЦЕ 
ІМЕНИНИ НАШОЇ СОЦІАЛІС
ТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ, ЦЕ НАШ? 
СПІЛЬНІ ІМЕНИНИ, БО /ВСІ 
МИ — НАРОДЖЕНІ РЕВОЛЮ
ЦІЄЮ.

Ми — люди Жовтня. Діла
ми, помислами і прагненнями..

Ми — люди Жовтня; всім на- 
шим нестримним поривом впе
ред.

Людям Жовтня присвячуєть
ся могутня симфонія сьогод
нішнього свята!

Людям Жовтня присвячу
ється і цёй/випуск твоєї газе
ти. На її сторінки ми і запро
шуємо тебе, друже.



І

„Молодий комунар 7 листопада 107© року»-

ром інтересів, Для музикантів 
одна секція, для спортсменів 
інша. Гуртується ансамбль гітарис
тів, зразу ж після свят почнуться 
тренування в секції аквалангістів 
(акваланги закуплені).

Клуб — не «підліткова рада». Вона 
навіть назвою передбачає поділ на тих, 
хто піклується і тих, про кого піклу
ються, а Василь прагне згуртувати мо
лодь, примусити молодих жити, тво
рити, організовувати за рахунок влас
ної енергії.

СТУДЕНТ-ЗАОЧНИК
Василь заочно закінчує факуль

тет автоматики і промислової 
електроніки Одеського політех
нічного Інституту.

МУЗИКАНТ

ПО ІЛЛІЧЕВОМУ
ШЛЯХУ
МОСКВА

ОЗВОЛЬТЕ відрекомендувати: 
інженер-технолог технологічної 

лабораторії відділу головного тех
нолога Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів Василь 
Куніцин. Його ви й бачите на знім
ку (в центрі) разом із співробітни
ками тієї ж лабораторії Анатолієм 
Конолатським (зліва) і Леонідом 
Березовським.

Біографія Василя досить проста. 
Вмийся юнак у денній школі, пішов 
працювати і закінчував уже серед
ню школу робітничої молоді, тобто 
вечірню.

Але була в шкільні роки одна 
подія, котра, можливо, стала по
штовхом до вибору професії і ви
значила, скажу, сенс життя, коли це 
не звучатиме надто масштабно. 
Відвідуючи гуртон но станції юних 
техніків, Василь сконструював, як 
сам зараз іронізує, «сміховинку»: 
електромеханічний пристрій, за до
помогою якого... чистять худобу. 
«Сміховинку» на Всесоюзній Ви
ставці досягнень народного гос
подарства оцінили високо, а кон
структора нагородили медаллю.

Василь носить маленьку медаль 
— № 407.

Багато новинок. Але ми розпові
мо лише про одну, в якій молодий 
інженер, комсомолець, грав пер
шу скрипку. Йдеться про автома
тичний пристрій, що дозволив су
містити дві операції: алмазне шлі
фування торця з притупленням 
кромки на зубцях шестерні, При
стрій застосовується при випуско
ві насосів новоі системи. Поки що 
його впровадження дає до 1000 
карбованців річної економії. Не 
так уже й багато. Але згодом за
вод даватиме в десятки разів 
більше згаданих насосів. Отже, в 
десятки разів зросте й економія.

І цс приносить юнакові більше задо
волення, ніж особиста відзнака.

Він уже не школяр. Ніколи не був 
честолюбцем, а тепер — тим більше. 
Живе інтересами колективу.

Але музикант у незвичному ро
зумінні. Музику Василеву можна 
побачити у його квартирі.

Побачити? Як побачити?
Сісти у крісло і дивитися на 

стелю. Василь включить магніто
фон, і його кімната заповниться 
неймовірно багатою веселкою. 
Він сконструював собі «світлому
зику», де звуковим тонам різної 
висоти відповідають певні кольо
ри сонячного спектра. Причому 
ви не помітите миготіння люмі- 
нісцентних ламп, котре псує очі, 
а плавні переливи кольорів. У 
сполуці з музикою вони справля
ють чудове враження.

СПОРТСМЕН

Колись він захоплювався мото
спортом. Ще й тепер любить з ві
терцем промчати на мотоциклі. 
Але віддає перевагу підводному 
плаванню з аквалангом.

Василь — підводник першого спор
тивного розряду. На обласних зма
ганнях п особистій першості йому не 
діставалось місце нижче другого. В 
масштабах республіки розігрується 
командна першість. КіровоградцІ, о 
тому числі іі Куніцин, мають призове 
шосле місце.

ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

Отже, він працює в технологічній 
лабораторії. Звідти починається 
освоєння нових прийомів обробки 
деталей, нової технології, нових 
інструментів та ін.

комсомол ЬСЬКИЙ
АКТИВІСТ

«МОРЖ» І «ДИВАК»

Двічі Василь Куніцин обирається 
членом заводського комітету ком
сомолу. Йому доручили роботу се
ред молодих спеціалістів і підліт
ків.

Молоді спеціалісти знайшли в ньому 
доброго друга й порадника, а підлітки 
— Друга й опікуна. Так і лине до Ва
силя молоде-зелене, ті юнаки, які ще 
тільки пробують на смак трудову ко
пійку.

На заводі створили підліткову 
раду. Щось таке неоковирне і за 
формою, і за змістом. Василь взяв
ся перетворювати оту «підліткову» 
на клуб «Романтик». Цей клуб 
об’єднуватиме молодь за характе-

Що він купається взимку в опо
лонці,' ще можна зрозуміти. Каже, 
років п’ять навіть насморком не 
хворіє. Значить, не так уже й по
гано «моржам».

Так. це можна зрозуміти. Але наві
що йому нейрохірургія, навіщо купи 
медичної літератури? Хоча, може, він 
до майбутнього готується. Хтозиа, 
чи не стануть біоструми галуззю інже
нерної науки і чи не допоможуть вони 
розвивати електроніку...

В. ДУБНИЦЬКИЙ, 
секретар комітету комсомо
лу заводу тракторних гід
роагрегатів.

м. Кіровоград.
Фото Ю. Лівашникова.

ЦЕЙ НАРИС НАЛЕЖИТЬ КОРЕСПОНДЕНТУ ГАЗЕТИ «ДЕЙЛІ УОРЛД».

Багато дечого, що вразило автора, давно стало звичним для нас — соціальні завоюван
ня, розмах будівництва, ініціатива і енергія молоді, комсомольців, які активно беруть 
участь у перетворенні величезних просторів Сибіру... Але думається, що читачу буде ці
кава сама реакція американського журналіста на те, що складає наше життя.

Радянські люди урочисто 
святкують 53-ю річницю пе
ремоги Жовтневої соціаліс
тичної революції — великої 
події, яка відкрила нову епо
ху всесвітньої історії, епоху 
революційного оновлення сві
ту.

Для радянського народу 
нинішнє свято особливо зна
менне: воно відзначається в 
рік славного Ленінського юві
лею. Готуючись гідно зустрі
ти XXIV з’їзд Комуністичної 
партії, трудящі- Радянського 
Союзу ще вище підіймають 
прапор псредз’їздівського со
ціалістичного змагання за до
строкове виконання річного і 
п’ятирічного планів.

У Москві, в Кремлівському 
палаці з’їздів, 6 листопада 
відбулось урочисте засідання 
Московської , Ради депутатів 
трудящих і міського комітету 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу, присвячене 
святкуванню 53-ї річниці Ве
ликої Жовтневої соціалістич
ної революції.

Присутні палкими оплеска
ми зустріли товаришів Л. I. 
Брежнєва. А. П. Кнрилснка, 
О. М. Косигіна. К. Т. Мазу- 
рова, А. Я. Псльше, М. В. 
Підгорного. Д. С. Полянсько- 
го. М. А. Суслова, О. М. Ше- 
лепіна, ІО. В. Андропова, 
В. В. Гришнна, П. Н. Демі-

чева, Д. Ф. Устинова, І. В, 
Капітонова, К. Ф. Катушева, 
Б. М. Пономарьоаа, М. С« 
Соломсицева.

У президії засідання були 
також глава делегації На
родної Палати НДР, голова 
Народної Палати, заступник 
голови Державної Ради НДР 
Г. Геттінг, член цієї делегації 
— член Політбюро ЦК СЄПН 
X. Зіндерман, глава делегації 
Національного комітету Пра
ги — лриматор Чехословаць
кої столиці 3. Зуска.

Засідання .
виконкому Московської 
В. Ф. П роми слов.

Звучить Державний 
Радянського Союзу.

З доповіддю «Під 
ром Великого Жовтня 
перемоги комунізму» виступив 
тепло зустрінутий присутніми 
член Політбюро ЦК 
секретар ЦК КПРС 
Суслов

Урочисте засідання 
но. Викопується Гімн 
ського Союзу.

* * *
Урочисті засідання.

чені 53-й річниці Жовтневої 
революції, відбулися в Ленін
граді, Алма-Аті, Баку, Віль
нюсі, Душанбе, Єревані, та 
інших містах.

відкрив голова 
“ Ради

Гімн

прапо-
— до

КПРС, 
М. А.

закінче- 
Радян-

присвя-

(ТАРС).

КИЇВ
6 листопада в Києві, в Па

лаці культури «Україна», 
відбулись урочисті збори 
представників партійних, ра
дянських, громадських орга
нізацій і Радянської Армії, 
присвячені 53-й річниці Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції.

У президії зборів — керів
ники республіки, знатні люди 
міста-героя і Київської об
ласті.

Присутні одностайно обрали 
почесну президію в складі По
літбюро ЦК КПРС.

З доповіддю виступив кан
дидат у члени Политбюро, 
секретар ЦК КП України 
Ф. Д, Овчаренко. Він розпо
вів про успіхи українського 
народу в розвитку економіки 
і культури.

(РАТЛУ),

І

КІРОВОГРАД
Урочисте засідання представників громадськості м. Кіровогра

да, присвячене 53-й річниці Великої Жовтневої соціалістичної 
революції, відбулося вчора у залі обласної філармонії.

З доповіддю виступив перший секретар обласного комітету 
Комуністичної партії України М. М. Кобильчак.

Самодіяльні колективи міста дали для учасників засідання 
великий святковий концерт.

в

тому Із Харкова. 
«Чому?» — запитав я 
його. Він здивовано 
посміхнувся: «Наша 
робота буденна, але 
те, що ми
— чисте 
не».

Валерій, 
комітету 
будівництва, 
днвея 
лому _____
Його батько загинув 
під час оборони міс
та. Василь Пешков- 
ський, начальник бу
дівництва, виходець 
Із білоруського сели
ща Із республіки, в 
якій загинув кожний 
четвертий житель. 
Але про рідні свої 
місця і Усть-Ілім во
ни говорять з одна
ковою ніжною лю
бов’ю.
ПОНИ прийшли сю- 
** ди не підкоряти, 
тим більше не зни
щувати природу, але 
заставити її служи
ти комунізму. 1 їх, 
як і всіх, з ким я тут

звершуємо 
і прекрас-

і
Коли я задавав молодим будівельникам 

питання: яке життя, яким вони живуть, до
помагає вихованню комуністичного ідеалу, 
с більшості випадків вони дивилися на мене 
здивовано. І винен в цьому був я сам. Від
повідь треба було шукати не в словах цих 
людей, а в їх справах. Іще глибше — в 
діяннях, жертвах, боротьбі їх дідів, бать
ків і матерів, у всій величній, світлій спад
щині, одержаній цими дівчатами і хлопця
ми від своєї чудової Вітчизни.

— Чому вн приїхали в Усть-Ілім? Я за
даю це питання, сидячи у великій кімнаті 
гуртожитку, де зібралось чоловік 50. Від
повідає після паузи Олексій Ягмуров, бо
родатий хлопець із Алма-Атя, який вже 
чотири роки працює тут, в Усть-Ілімі. Він 
прочитав вірші, написані одним Із його 
друзів. В грубому перекладі вони звучать 
так: «Ми не відокремлені від цієї землі. 
Нехай Інші подорожують на кораблях і лі
таках. Але ми візьмемо лопату — перемішу
вати бетон, ми будемо працювати на нашій 
землі. Спалимо з товаришем по цигарці в 
перекур, і старший паш товарнії), наш 
брат — робітник підійде до нас і скаже: 
«Молодці, хорошо трудитесь!» У цьому ро
ці ми завершимо котлован. І будемо зна
ти: ми — творці».

Олексій закінчив читати, і знов}' запану
вала тиша, а він продовжував: «Не обо
в’язково називати нас хорошими хлопцями. 
Не задля цього ми працюємо. Але коли ми 
закладаємо бетон на дно ріки І бачимо, 
як на наших очах росте тіло греблі, ми від
чуваємо величезне задоволення, тому шо 
знаємо: після нас на землі залишиться щось 
грандіозне». Він замовк, але заговорив ін
ший хлопець: «У великому місті часто від
чуваєш себе ніби розчиненим. А ось тут 
відчуваєш з новою несподіваною силою, як 
це здорово — бути людиною, узнаєш свою 
дійсну ціну!» Віталій Куля, головний інже
нер на будівництві !Ю0-метропого моста че. 
рез Ангару, споруджуваного зараз в Усть- 
Ілімі, приїхав в Братськ одинадцять років

секретар 
комсомолу 

наро- 
в безсмерт- 

Сталінграді.

МИ ПРИБУЛИ в Усть-Ілім, на величезне 
будіпіиіцтво, де люди наважились зно

ву приборкати Ангару і взяти инеї ще 
4500 тисяч кілопат потужності. будуючи 
електростанцію, а біля неї — сучасне міс
то на 200 тисяч чоловік. Як і Братськ, стар
ший брат Усть-Іліма, головний постачаль
ник матеріалів, обладнання, електроенер
гії. досвідчених робітнкків-гідробудівельнн- 
ків, який сам встав з тайги тільки 15 років 
тому, Усть-Ілім був закладений і росте од
ночасно з ГЕС.

Матеріальна зацікавленість зайнятих па 
будівництві в суттєвим елементом боротьби 
за швидше введення Усть-Ілімської ГЕС в 
дію. Премії, Інші додаткові виплати врахо
вують тутешні кліматичні умови і нелегкі 
умови праці. Середня зарплата тут скла
дає 220 карбованців на місяць. А це пише, 
ніж середній заробіток по Союзу.

Щороку кожному робітнику надається 
36-дснна відпустка. Раз в два роки робіт
ники можуть поїхати відпочивати в будь- 
який кінець країни безплатно.

Однак самі по собі премії і додаткові ви
плати різного роду, як це важливо не бу
ло б, навряд чи зможуть попспити той по
рив. з яким рветься сюди молодь, ту са
мовідданість, з якою юнаки і дівчата від
даються нелегкій праці. Роботи, звичайно, 
зупиняються тільки тоді, коли стовпчик рту. 
ті падає нижче 45-градуспої помітки. Бага
то хто приїхав сюди, на будівництво, від
мовившись від «кар’єри», І далеко не псі 
раніше працювали в сфері фізичної праці. 
А ось таких, кого залякали тутешні труд
нощі. дуже мало...
ус.ть-ілім — місто, спаяне однією ме- 

тою: приборкати Ангару. Це — саме 
втілення союзу соціалістично мислячих лю
дей, які об’єдналися метою підкорення й 
оновлення природи; це — горнило, де ство
рюєте» характер I образ мислення людини 
комуністичного завтра. Але в Усть-Ілімі я 
зустрів мало людей, які описали б свою ро
боту п таких Ідеологічних термінах.

Мя зупинились на узгір’ї, розглядаючи 
величну панораму будівництва. Секрета« 
комітету комсомолу будівництва розповів 
мені про перше перекриття Ангари: «Ми 
перекрили Її в 4.30 13 серпня року»,.
Про цю подію він пригадував а дією з 
точністю 1 з тим же хвилюванням, з яким 
мати пригадує про народження дитини.

Керівники комсомолу — це нове поколін
ня революціонерів. Вопн в повному розу
мінні цього слова революціонерн-будівель- 
никн. Вони — втілення єдності теорії й 
практики. Коли говориш з ними — бачиш, 
«к з однаковою легкістю оперують вона 
технічними термінами і ідеологічними по
няттями. Вони тал виховані інженерами !- 
політнками. оскільки й те й Інше необхідне 
для будівництва матеріально-технічної базу 
комунізму, виховання комуністичної
людини

„„ . ___  ______ . зустрічався, взяла в
полон сувора краса Сибіру. Василь і інші 
майже з ніжністю розповідають про остро
ви Трьох лосенят. Ці островки допомогли 
будівельникам ГЕС в першому поєдинку з 
вируючою Ангарою. їм боляче від думки, ’ 
що перемога над рікою приведе до зникнен
ня цих островів. У цих хлопцях живе лю
бов до природи, яка заставляє сотні поко
лінь складати чудові легенди і казки про 
землю і небо, ріки І квіти, сонце і тварини. 
ЦЕ ТІЛЬКИ ароматом тайги наповнений 
11 Усть-Ілім. але 1 чудовою атмосферою 
істиної дружби. Джек Лондон писав про 
героїчну боротьбу людини в жорстоких 
умовах, які иагадують умови Сибіру, гово
рив мені Олег Свирин, Інженер і один з 
керівників Іркутської комсомольської ор
ганізації, в яку входить Усть-Ілім. Але ге
рої Лондона були сильними і сміливими 
людьми-одинаками. І ие було у них мети 
поза власних інтересів. Герої ж Усть-Іліму 
також сильні і сміливі, але їх дух, їх сила, 
мають ще і невідомі Джеку Лондону ви-

ОЧИМА 
ЗАРУБІЖНОГО 
ПУБЛІЦИСТА
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1.082 тисячі тонн 
ХЛІБА- ДЕРЖАВІ

Трудівники СІЛЬСЬКОГО 
господарства Кірово
градської області, здій
снюючи рішення XXIII 
»’їзду партії 1 Пленумів 
ЦК КПРС, виростили 
добрий урожай зерно- 

• *их культур, організова
но провели збирання і 
значно перевиконали 
план і соціалістичні зо
бов’язання по продажу 
хліба державі.

Хлібороби області за- 
і сипали в засіки Батьків

щини 1082 тисячі тонн 
зерна, в тому числі 196 
тисяч тонн кукурудзи, 
що значно більше пла
ну. Виконано завдання 
по заготівлях гібридного 
насіння кукурудзи. Пе- 

. ревиконано плани заку
пок жита, гречки, проса, 
бобових і фуражних 
культур. План продажу 

: пшениці недовиконано. 
Продаж хліба державі 
триває.

] Колгоспи і радгоспи 
і області розгорнули зма

гання за гідну зустріч 
XXIV з’їзду КПРС, ус- 

; пішне завершення всіх 
сільськогосподарс ь к и х 
робіт.

(TAPCJ.

будеш

7 листопада 1970 року.

а це син 
на ньому

А на со- 
колгоспу

„ Молоди В комунар

ВЕСЬ У МЕНЕ

і ком-

поміч* 
Жука

ЦАБАН Федосій Захарович Скороход, 
здавалося, задрімав на осонні. Зрідка 

кидав погляд на білі хмарини, що пропли
вали в блакиті, на овець, які смачно ласу
вали травою. Кучеряві хмарини здавалися 
вівцями, вівці — хмаринами. Ця картина 
єднання землі і неба вливала в душу спо
кій, настроювала на роздуми. Вже скільки 
літ топче ряст Федосій Захарович, а зами
лування рідною землею в нього юначе. І в 
сина також любов до неї. „

«Весь у мене», — ворухнулася тепла 
думка, куточкіє губ торкнулася посмішка.

І раптом немов свіжий вітерець здмух
нув з обличчя ліричну задуму. На обрії 
чабан побачив ще одну хмарину. Це син 
Володя дав невеликого гаку, щоб погомо
ніти з батьком. А коли погомоніли і за си
новим автомобілем вляглася курява, бать
ко довго дивився услід, спершись на гир
лигу. І спомини, і дійсність по вінця випов
нили серце, і стояв, задумавшись, Федосій 
Захарович, і біг до нього босоногий Во
лодька:

— Цс комбайн, татку?
— Комбайн, комбайн! — підхоплював на руки, 

дивлячись знизу вверх у синові оченята.
«Діти — це наше щасливе минуле, звер

нене у майбутнє», — трохи по-філософ- 
ськи роздумував батько. Чи було воно 
щасливим у Федосія Захаровича? Бачив 
знівечену рідну землю, що нині вруниться 
густими сходами. Бачив кров і смерть. У 
Болодьки ж зовсім інше. Правильна у сина 
теперішність, ще краще буде майбуття.

Тільки занадто вже неспокійний Володь
ка. Це не той неспокій, що йде від невпев
неності чи від сумнівів у виборі шляху Син 
міцно стоїть на ногах. Це — швидше не
посидючість, немов закладено в його сер

>>
це потужний реактор, і треба будь-що оп
ромінювати своєю енергією все навколо.

Схуд, зблід. Говорив йому: «Знай, сину, щось 
одне: вечірню школу або курси механізаторів. 
Та й робота ж чекає». Ні, 1 школу закінчував, і 
на курсах йшов попереду, і що ж, витягнув. Два 
диплома одразу одержав. І освіта середня, і 
трактор водить, і комбайн, і автомобіль. Скільки 
то треба в одній голові тримати!

Ватажком серед молоді став. Та воно, правда, 
І я у молодості... Тільки ми більше по садках та 
городах. А Володька то в клубі, то в район на 
спортивні змагання. А оце тир надумали будува
ти, бачив таке в Полтаві, та й собі. Назбирав 
хлопців та дівчат, і мудрують щось там. Стріля
ти, каже, будемо.

НІ, таки в мене пішов Володька. Просив меха
нік Василь Григорович БІдош комбайнерів Бала- 
кера та Гуменного:

— Відремонтуйте, товариші, комбайн, а косаря 
вже знайдемо.

НІ. кажуть, пізно. Мало часу залишилось.
Почув це мій Володя, та до голови колгоспу, 

до секретаря партійної організації. Дозвольте 
спробувати, сказав. А вони й зраділи. Чому б ні. 
Вододя хоч 1 на іншій посаді, а знає * 
баіін, І трактор, і автомобіль.

— Що ж, і косити на ньому будеш?
— І косити, батьку.
Тут мене і сумнів узяв. Вперше син за 

пика комбайнера до Василя Антоновича 
йде. Не хотілось, щоб прізвище Скороходів люди 
згадували недобрим словом. Та й Володя непо
коївся, хоч виду і не показував. Пішов на поле 
«СК-4». А коли захворів Василь Антонович, за 
комбайнера став син.

Голова колгоспу Георгій Микитович Попович 
підбадьорював:

— Покажи, Володю, як комсомолі» працює.
А кращий комбайнер колгоспу Володимир Ґу- 

менний позмагатись запропонував.
Тривожно починалися перші дні самос

тійної косовиці у Володі. Справа незнайо
ма, комбайн старенький. Зате в членах 
свого екіпажу був упевнений. З водієм 

Миколою Жуком відпрацював прийоми, 
щоб не зупинятися на вивантаженні зерна.

І... пішло. Вже першого ж дня досвідче
ні комбайнери не посміхалися, бо виробі
ток екіпажу Скорохода перевершував всі 
інші. Володя впевнено взяв старт, все 
йшло гаразд, працювали весело і завзято. 
Коли раптом... Чомусь все неприємне трап
ляється раптом, сміявся пізніше Володя. 
Була неділя, погнулися вали соломокопни
теля, де їх відремонтуєш?

Володя на мотоцикл і до коваля діда 
Тимоша Супруна:

—- Виручайте, діду Тимоше!
— Та вже тебе не виручиш 

мати! — сміється дід.
Стояв перед дідом сповнений непідроб

ної поваги до нього, і не було тоді для 
Володі дорожчої людини.

«Скороход перемагає», — констатували мєхані- 
заторп. І ніхто не знав, як давалася ця перемога. 
В полі відмовив насос. Сиділи над ним, обсила
ючи сердитими епітетами-, а все ж зробили. За
билася солома, Володя витягав її ключкою. 
Злипалися очі у водія, і Володя сідав у кабіну, 
щоб відвезти зерно на тік.

Федосііі Захарович глянув на сонце. «Рано іце, 
— подумав, і думки поснувалися далі.

Викликали сина в район, на пленум, ка
жуть, нагороджувати будуть. То організа
ції прапорами нагороджували, 
сам привіз червоне полотно, а 
«Кращому молодому женцю...» 
няшнику теж перше місце по 
тримає. Оце робота, оце по-нашому!

В. ШАРІЙ.
Колгосп «Україна» 
Петрівського району.

ій А ПЛЕНУМАХ 
РК ЛКСМУ

ОЛЕКСА П ДРІБКА. Від
бувся пленум Олександрій
ського райкому комсомолу. 
На ньому було розглянуто 
питання про підсумки пер
шого етапу Ленінського за
ліку та завдання районної 
комсомольської організації 
по гідній зустрічі XXIV 
з’їзду КПРС та XXIV 
з’їзду КП України.

Пленум розглянув органі
заційне питання. В зв’язку 
з переходом Тихоступа Л. Г. 
на роботу в апарат ЦК 
ЛКСМУ пленум увільнив 
його від обов’язків першо
го секретаря та члена бю
ро райкому комсомолу.

Першим секретарем і чле
ном бюро райкому ЛКСМУ 
обрано Неживснка І. І. 

? МАЛА ВИСКА. На пле
нумі райкому комсомолу, 
Що тут відбувся, було роз
глянуто підсумки першого 
етапу Ленінського заліку та 
завдання районної комсо
мольської організації по 
гідній зустрічі ХХІУ-их 
з’їздів КПРС та КП Украї
ни.

Пленум розглянув органі
заційне питання. В зв’язку 
З обранням Василенко А. 1. 
секретарем обкому комсомо
лу, пленум увільнив її від 
обов’язків першого секрета
ря та члена бюро райкому 
комсомолу.

Першим секретарем РК 
ЛКСМУ обрано Сімбабу 
Г. М. Другим секретарем та 
членом бюро обрано Федая 
А. М.

тиждень 
проходити* 
листопада, 
до чверть* 
ювілею

ДО ЮВІЛЕЮ 
ВФДМ

10 листопада юність 
планети відзначатиме 
25-річчя заснування^ 
,Всесвітньої Федерації 
'Демократичної Молоді. 
Цій події присвячується 
міжнародний 
молоді, який 
ме з 8 по 15

Готується 
столітнього 
ВФДМ і молодь ~ Кіро* 
еоградиіини. 
міжнародного 
міськкоми, 
ЛКСМУ та 
комсомольські 
Ції проведуть

Під час 
тижня 

райкоми. 
первинні 

'організа-* 
_,____ урочисті

збори, мітинги, вечори з 
нагоди 25-річчя ВФДМ 
На адресу Федерації і 
Комітету Молодіжних 
Організацій СРСР ду* 
дуть надіслані вітальні 
телеграми від молодих, 
кіровоградців. У Лні 
тижня члени лекторсь-ДіиЖНЯ члени лекіирі.и- 

І*их груп обкому, райко
мів та міськкомів 
ЛКСМУ виступатимуть 
з лекцією ^Всесвітній 
Федерації Демократи** 

Молоді — 25 ро
ків*.

ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА
Депутат — слуга народу! Вслп* 

кі, вагомі слова. Але ж до них 
раніше Галя Кохно не прислухалась. 
Вони не хвилювали її. Ну брала 
участь у виборах — і тільки.

Лж сталось. Виборці із вулиці Ве
селий Куг без вагань проголосува
ли. Довірили її сумлінню бути 
посланцем у місцевому органі вла
ди...

— Поздоровляємо вас, Галино Ми
хайлівно. з обранням. Віднині ви 
депутат нашої селищної Ради. І ось 
вам мандат. Я думаю, що ви будете 
чесно, добросовісно служити наро
дові. А під себе бажаю уда
чі. сміливості в роботі. — по- 
батьківському теплі і щирі сло. 
на голови виборчої комісії,

Недавно Галя стала комуністом. 
Комуністи районної міжколгосп
ної будівельної організації прийня
ли її в свою сім'ю.

Ось і перша сесія новообраного 
складу селищної Ради. Серед дгпу. 
татів — спеціалісти, вчителі, керів
ники. .ветерани праці. І вона між 
ними — наймолодша...

Чи ж зуміє врівень 
ЛЮДЬМИ вже з життєвим

— Постараюся. — вже 
відповіла Галина Кохно.

З того часу в її свідомості наро
дилось щось нове. Воно змушу-

І ТУ* ^ТОЦИКЛ намотує 
на колеса кілометр 

за кілометром сіру 
стрічку дороги. Ось і 
Петрівка. Заблищала во
да. Поворот праворуч — 
і рідна оселя. Надя, 
дружина, вже дома, по
рається по господарст
ву. Шестикласниця Аня 
їй допомагає. Старший, 
Микола, тільки-но заба
чив батька, так прожо
гом вискочив з хати і 
вже моститься на мото
цикла. Іван Федорович 
посміхається, дивлячись 
на сина.

«Ти ба, як до техніки 
його тягне, — думає про 
себе, — Якби не сварив, 
то вже б за село гай
нув, тільки курява стов
пом. А я що знав у йо
го роки? Мотоцикли по
бачив, коли на них ци
баті фашисти їхали...»

Спогад про минувши
ну зігнав посмішку, про
різав зморшками чоло. 
Те помітив кмітливий 
восьмикласник Миколка.

— Що татку трапи
лось? Мо, комбайн по
ламався?

— Та ні. Просто прига
далося, як я був таким, 
як ти.

— А-а-а, — протягнув 
значуще син і змовк.

Він звав, шо батько ріс в 
дитячому будинку, а потім

з ними, 
досвідом, 
впевнено

вало бути більш уважною до навко
лишніх подій. Вимагало втручання в 
те, повз шо раніше б могла прийти 
спокійно. Глибше і критичніше вни
кати в життя. На сесіях вона бере 
участь в обговоренні таких питань, 
як культурно-побутове обслуговуван
ня населення, робота дитячих зачла, 
дів. озеленення вулиць, ремонт шля. 
хів, розподіл коштів на виутрісельщ. 
ні потреби тощо.

Як майстер по випалюванню цег
ли. старається, щоб побільше дати 
продукції.

Хай і минулий місяць: цех видав 
на ЗО тисяч штук цегли більше про- 
ти плану. Серед кращих своїх поміч, 
тиків Галина Михайлівна пазпвае 
Катю Головіну, Софію Білевську, 
Івана Томила.

Скоро депутатське право молодого 
майстра почало Забувати спій авто
ритет. Робітники їхнього підприєм
ства так і кажуть:

— Ви. як депутат, перевірте їдаль. 
пю. Щось несмачні обіди почали 
готувати...

Чи важко їй? Звісно, нелегко. Чо
го тільки не доводиться розглядати 
народному судові, де вона засідате
лем. І в усьому розібратись, поду
мати, розміркувати.

Т. ЗІНЧЕНКО.
с. Онуфріївна.

МІНЕРУ БУЛО ДВАНАДЦЯТЬ
і того полишився, бо посу
нули фашисти.

Миколка заглянув у 
батькове обличчя і за
питав:

— Тобі тоді було тіль
ки дванадцять?

— Так, — хитнув го
ловою Іван Федорович.

— І ти вчинив подвиг?
— Ні, ні, — заперечив 

батько.
Миколка змовк, щось 

роздумуючи. «Дивні, ці 
дорослі. Своїми ж очи
ма читав в газеті, що 
Іван Федорович Саміров 
вчинив подвиг. Це ж 
про нього рядки і е 
книзі І. Р. Старинова 
«Міни чекають свого 
часу»:

«... У Могильові, вико* 
нуючи бойове завдання, 
майор Ковальов потра
пив в оточення. Проби
ваючись з оточення, 
учасники могильовської 
оборони повинні були 
підірвати міст через 
Дніпро на автомобільній 
дорозі. Сапери кину
лись викопувати завдан
ня, але лінія для підріи 
ву моста виявилася по* 
шкодженою. Кілька 
спроб відремонтувати за
кінчилися трагічно: за
гинули усі бійці. Стано
вище здавалося безви- 

хідіпім. І тут Ковальову 
знову посміхнулася щас
лива зірка. Саперна рота 
недавно пригатила сиро* 
ту — хлопчика років 
дванадцяти. Цей від
важний юнак почав про
ситися, щоб послали лік
відувати пошкодження, 
Довго загався Кова
льов, перш, ніж згодити
ся. «Серце кров’ю обли
валося, коли пацав по
повз, — признався мені 
Ковальов пізніше. —На 
одне сподівався: малень
кий він, а може не по
мітять, не обстріляють». 
І німці справді не помі
тили малого мінера. 
Хлопчик щасливо до
брався до моста, знай
шов пошкодження...»

У кпизі якогось Пауля 
Карела «Війна ГІтлера з 
Росією», що вийшла у ФРН, 
У явно антикомуністичній 
книзі, є вимушене визна
вання, яке свідчить про 
мужність оборонців Моги
льова:

«У Могильові, який опн-

Напередодні свята завжди світло мріється. Тим більше, коли за твої
ми плечима пружаві крила молодих двадцяти років, які не дають то
бі супокою в напружених студентських буднях.

На фото: (зліва направо) студенти педінституту Людмила Горбачова, 
Зоя Куцерда та Людмила Ялова. Фото В. КОВПАКА.

ІІІІВСЯ в тилу німецьких 
військ, розгорнулися жор
стокі бої. Цей обласний 
центр Білоруської РСР на 
Дніпрі настійно обороняли 
три радянських дивізії 13-ї 
армії під командуванням 
генерал-лейтенанта Гсраси- 
менка. 20 липня 1041 року 
місто було оточене чотирма 
німецькими дивізіями УП 
корпусу і в 14 годин того ж 
дня два полки 28-Т німецької 
піхотної дивізії перейшли в 
наступ. 9-му полку вдалося 
прорватися через річку, але 
він був притиснутий до зем
лі на невеликім плацдармі. 
68-й полк не зміг прорвати 
радянську оборону. Не вда
лося цього досягти наступ
ного дня і 67-му полку... 
Німці понесли великі втра
ти.

Вранці 26 липня росіяни 
змогли зірвати міст між 
східною і західною части
нами міста І майже повніс
тю знищити його,..»

Он, значить, який був 
важливий міст. А татко 
каже, що ніякий то не 
подвиг. Дивні інколи ці 
дорослі.

— А страшно було 
повзти? — запитав Ми
кола знову.

— Страшно, мабуть. 
Зараз уже важко згада
ти,..

І замовкли кожний, ду
маючи про своє.

Іван Федорович згадав 
зустріч ветеранів в Могильо
ві. Розповідь генерала Г. Д. 
Пласкова про те. як хлоп
чина зірвав міст. Ного жур
не: «Де цей хлопчик? Як 
склалася його доля?» I ра
дість на обличчі, коли з 
президії сказали: «Та ось 
він, живий, здоровий, Самі
ров Іван Федорович, ком
байнер нині п колгоспі «По- 
беда» на Україні».

— Татку, а я зміг би 
так? Тільки чесно, ти 
віриш, що я зміг би?

Іван Федорович відір
вався від своїх спогадів, 
пильно поглянув в очі 
сина.

— Вірю, — сказав ти
хо і повторив голосні
ше, — вірю.

Діалог записав
В. ЦВЯХ.

Колгосп «Победа» 
Новоукраїнського 
району.
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ВІД вдячних 
ПОТОМКІВ

• Вчора, напередодні 
річниці Великої Жовтне- 
вої соціалістичної рево« 
люції, вождем і керівни
ком якої був Володи
мир Ілліч Ленін, в Доб- 
ровеличківці був уро* 
чисто відкритий пам’ят
ник безсмертному вож
дю.

Автор пам’ятника — 
скульптор О. Ковальов.
• Тисячі жителів Но- 

воукраїнки зібралися по
завчора в центрі міста 
на мітинг, присвячений 
відкриттю пам’ятника 
своєму славному земля
кові, герою громадян* 
ської війни М. 1. Мо
кряку. Віднині в ма
льовничому сквері на ви
сокому постаменті ви
сочітиме погруддя з бі
лого мармуру.

Автор пам’ятника — 
київський скульптор 
А. Фуженко.

РАДІСТЬ
В

ПОДАРУНОК

Вчора на урочистому 
святковому вечорі курсан
там Кіровоградської школи 
вищої льотної підготовки 
був піднесений подарунок, 
Учасники художньої само
діяльності Будинку культу
ри ШВЛП підготували нову 
програму концерту.

Звучали пісні радянських 
5 зарубіжних композиторів, 
декламація. Гуртківці тан- 
цювальпого показали за
пальні танці.

На фото: «Курсантський 
перепляс» у виконанні учас
ників танцювального гурт
ка.
Фото Ю. Лівашникова.

Микола Стоян

ПОВІСТЬ

І {Продовження. Початок в газетах за 29,
31 жовтня та 3 1 б листопада).

Ледве встигли розставити під крислатими ду
бами трактори, як з неба доиіссп гул. Вони 
йшли з-під сонце — ле один, не два, а де
сятки сталевих иоршунів.

Задрижала земля від виття заліза, від бо
жевілля бомб... Чомусь на центр лісу їх впало 
найбільше, а взагалі на ліс фашисти скидали 
смертоносний вантаж навмання.

Зате на село, що внднкіось, як на долоні, що 
розмістилось по обидва боки ставка — з бі
лими хатками, з вишневими садками, з шко
лою й дерев’яною церквою на майдані, з вітря. 
ком па околиці — скидали влучно.

Все тривало хвилю — і за цю коротку хви
лю села не стало. Не стало й літаків, що 
зникли ва заході. І Степан Якович, і хлопці 
подалися в село, забувши про все — можег.ко- 
гось вдасться врятувати, може, комусь треба 
дати поміч, когось перев’язати, когось відпра
вити в лікарню.

Туди бігли й дівчата, матері — під про
титанкового рову...

7
Рятувати не було кого. Посивілі з горя 

матері не знаходили своїх дітей, що 
прийняли смерть у пору найміцнішого 
для них сну...

Лише одній вдалося знайти маленьку 
ручку своєї п’ятилітньої доньки, пізнала 
її по подряпаному маленькому мізин
чику —- вчора маля рвало груші. Пізнала, 
притягла до грудей, а потім підняла 
вгору до неба свої руки і, голосячи, за
питала:

— За що?!
Плакали матері й дівчата. Той плач нісся 

у світи.
Вернулися задимлені, в попелі. Микола 

тремтів, як у пропасниці.
— Степане Яковичу! — заговорив Грицько 

Помірний, що відкопав ту маленьку зранену 
ручку маляти. — Що б там не було, 
тори ми доведемо. Нас, напевне, в армію __ 
не візьмуть. Давайте будемо просити, щоб усіх 
нас прийняли у школу танкістів.

Оглянувши машини, наспіх снідали, чи обі
дали, бо сонце піднялось височенько, віяв вітер 
і приніс гуркіт не далекого, а близького бою. 
Бій спалахнув не там, не за лісом, не біля лі
нії окопів, а десь за тим селом, що зникло, як 
марево. Знову війна перетнула їм шлях, готу
вала їм пастку... Воронюк, Деркаченко й 
Бабенко рішуче, ніби наперед змовившись, 
заявили*.

— Степане Яковичу! Ми підемо в розвідку, 
треба ж узнати, що діється там. Нам же їха
ти туди.

Він не заперечував, вони казали правду — 
шлях до Дніпропетровська лежав у тому на
прямку.

Анатолій Воронюк, могутній хлопчина, висо
кий і широкоплечий, що грався двопудовими 
вагами, як м'ячами, якого всі ласкаво звали 
Толиком, як 1 всі велетні, мав добродушну 
вдачу і спокійний характер,

Гнат Деркаченко—-повна протилеж
ність Воронюку -=■ миршавий, непоказ
ний. Толикові дала природа ще й додала, 
а Гнатові неначе пожаліла —- волосся на 
голові рідке, ніс, як гудзик. і все-таки 
Гната знали, поважали, побоювались: 
мав Гнат дуже гострий і дотепний язик. 
Працю любив, на роботі дзижчав і мету
шився, як комашина, Єдине в чому хит
рий Гнат ніколи не поспішав —- у відпові
дях на уроці. Все зважував, обдумував, 
за що йому вліпили не дуже дошкульне 
прізвисько «Деркач — сім раз відмір, а 
раз одріж і матимеш п’ятірку», Та пріз
висько іноді через брак часу скорочува
лось аж до найкоротшого «Деркач».

Толя і Гнат дружили, хоч плодами дружби 
користувався більше миршавий Гнат, бо почу
вав себе за Толиковою спиною, як за кам’яним 
Муром. А ховатися доводилось частенько — 
підводив все той же капосний 1 гострий, як 
бритва, язик...

Хома Бабенко — красень із красенів, з нього 
хоч картини пиши: очі — блискавиці, чорний 
чуб, як крило ворона, груди — колесом,' облич
чя приємне, кругловиде, рум’яне з прямим і 
рівним носом.

Гнат не раз зітхав:
— Ти, Хома, як Кармелюк, Марко Вовчов, 

описуючи Устима, мала й тебе на увазі.
Зітхали й дівчата, дивлячись на юнакову 

вроду, а Хома ніби й не помічав палких діво
чих поглядів, неначе й не чув їхніх важких 
зітхань. А коли йому нагадували про дівчат, 
він жартував:

— Я ж — Хома! Спереду Хома, ззаду Хома, 
зліва Хома і справа Хома. Ім’я моє не модне, 
а яка ж дівчина піде на прогулянку з Хомою?

До вроди хлопцеві природа дала голос 1 
пам’ять. Він знав безліч пісень, старих і но
вих, ще десь у Москві чи Києві починає де
монструватись кінофільм, а Хома солоиейком 
витьохкує нову пісню.

Його умовляли керівники із обласної 
філармонії піти до них, обіцяли рай, а він 
раю не хотів. Не кинув товариства, не 
кинув курсів, бо любив Тарасівну, Вись, 
поле. У золотистому лану соняшників 
сам ставав соняшником.

За зникле село, за високу кукурудзу, 
за обрії, до виру війни, до клекоту куле
метів, до стихаючої рушничної стріляни
ни пішли троє — велетень Воронюк, 
миршавий Деркаченко і красень Бабен
ко. Вони все меншали й меншали, аж по
ки не зникли у зеленому шумовинні. Сте. 
пана Яковича охопила така туга, що хо
тілось побігти за ними і вернути, а чому 
—• і сам не знав.,.

а трак
те

«—8— '•
Гх знову наздогнало горе!
У щойно окупованій Тарасівні фашисти вста

новлювали «новий порядок». Мов чума, мов 
пожежа пройшла по вцілілих вулицях села 
передова лінія гітлерівців. Забрали все, остан
нє підбирав другий ешелон. А призначений 
військовий комендант — низький розкарячку- 
ватий 1 вухатий білявий (арієць же) Веплер 
біснувавсь. Мав достовірні відомості (звідкись 
виринув прищуватий Банька Карпуша, мітив у 
старости), що «большевики» не встигли вивез
ти пам’ятник Леніну, а пам’ятник зник. Най- 
ретельніші розшуки нічого не дали.

Бендер ваказав зігнати усіх тарасівців у 
парк, до постаменту, і сам тупцював у лакова
них чоботях навколо постаменту, обіцяв мар
ки, обіцяв землю, обіцяв корову. Але ніхто не 
бажав ні марок, ні землі, пі корови, і Веплер 
посипав погрози. Матері і дівчата, 1 малі діти 
мовчали, хоч багато з них знали, де перехо
вується пам’ятник Леніну. Веплер дістав із ки
шені список, і в тому списку (прищуватий 
Карпуша приготував дуже швидко) стояло со
рок матерів, що їхні сини повели машини на 
схід.

ДВОМА

МИНУЛОГО тижпа спорт* 
смени Кіровоградського 

педагогічного інституту іме
ні О. С. Пушкіна виїздили 
э показовими спортивними 
виступами у підшефний код- 
госп імені Шевченка Кірово
градського району.

Спочатку перед хлібороба
ми а лекцією «Спорт та 
довголіття» виступив канди
дат педагогічних наук К. Г» 
Плотников. Потім демон
стрували спою майстерність 
гімнасти, боксери, акробати. 
Тепло зустріли присутні ви
ступи майстра спорту СРСР 
з художньої _________
В. Ковальову, кандидатів Б 
майстри спорту з спортивної 
гімнастики В. Фурлета та й 
боксу Б. Грнбецьвого, пер
шорозрядників Р, Юзупова, 
1, Артиибаєва та інших.

Н. БІЛИВ.

ФУТБОЛ

гімнастики

СХОДИНКАМИ 
НИЖЧЕ

ЇДалі буде).

Спортсмени Кірово
градського технікуму меха
нізації сільського господар
ства здійснили днями вело-В ГОСТЯХ
УХЛІБОРОБІВ
пробіг, присвячений 53-й 
річніші Великого Жовтш?, 
Маршрут пробігу -» Кіровб» 
град — Новоувраїнна. Про- 
ходив він по місцях бойової

і трудової слави радянських 
людей. Кінцева його мета — 
зустріч з механізаторами 
тракторної бригади колгоспу 
«Росія», до бригадиром 
Віктор Степанович Андрі- 
иш.

Механізатори тепло віта- 
лд учасниніп пробігу. Тут 
майбутні хлібороби ознайо
мились з передовими мето
дами роботи, новою техні
кою, досягненнями госпо
дарства за рони п’ятирічки. 
Наприкінці зустрічі гості 
вручили своїм старшим то
варишам подарунки та ві
тальні листи від учнів тех
нікуму.

Зустрічі ці стануть тради
ційними, Днями п гості до 
механізаторів приїдуть учні 
четвертих курсів.

ГЕ СКРИННИК.
На фото: учасники вело» 

пробігу.

Наш* адреса і телефони і
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.

Індекс 61197,БК 01423.

Матчем в Одесі з місцевими армійцями кіро
воградська «Зірка» завершила Ігри чемпіонату 
країни з футбола серед команд другої групи 
класу «А», Результат цієї зустрічі-свідчить про 
те, що кіропоградці ніяк не можуть позбутися 
давньої хвороби — недооцінки суперників: з 
провідними командами грають у повну міру 
своїх сил, а до аутсайдерів ставляться зне
важливо 1 тому часто залишають поле пере*

іа

моженимн. Так сталося 1 цього разу. Наші 
земляки зіграли в Одесі не кращим чином, 
оазвали поразки з рахунком 0:1, Нагадаємо, 
іцо і в першому колі вони також програли цій 
команді, яка весь час замикає турнірну табли
цю зони.

Якщо по кількості забитих м’ячів у воротп 
суперників «Зірка» має кращий результат, ніж 
у минулому році (відповідно 47 і 43), то по 
иропущеннх у свої ворота становище значно 
гірше — торік було ЗО голів, а нині — па оди
надцять більше.

У 42 матчах кіропоградці здобули 19 перемог, 
9 разів зіграли ввічню і 14 зустрічей програли.

Деяким командам зони лишилося провести 
ще по одній-дві зустрічі, п одеситам — чоти
ри, Незалежно від їх результатів «Зірка» зай
няла сьоме місце (торік при такій кількості 
команд у неї було 51 очко). Цо — двома схо
динкам» гірше минулорічного.

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ПОНЕДІЛОК, 9 ЛИСТОПА

ДА. Перша програма. )1.00 — 
Телевісті. (К). 11.10 — Фільм- 
концерт «Оповідь про Марій
ський край». (К). 11.50 — Ху
дожній фільм «Журавушка». 
(Кіровоград). 17.00— Назустріч 
XXIV з’їзду КП України. Теле. 
нарис. «Застрільники». (Хлр, 
ків). 17.10—Світ твоїх захоплень 
(Львів). 17.40 — Телевісті. (К). 
18.00 — Мультфільми. (К). 19.00 
— Спортивна передача. В пе
рерві «Свято радянської мілі-

_ ______ _____ _З

«МОЛОДОК КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кироврград,

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул, Глінкв, 2-

ції». Виступ начальника об 
ласного Управління внутрішніх 
справ С. А. Шевченка, (Кіро-/ 
воград). 21,15 — Програма? 
«Час». (М). 21.45 — ХудожнійЕ 
фільм «Каратель», (К). 23.10 —= 
Концерт. По закінченні теле" 
вісті. (К),

ВІВТОРОК, 10 Л ИСТО ПА* 
ДА. Перша програма. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.10 — Теле*
фільм «Співдружність». (К), 
J2.00 — Художній фільм «Сіль
ський детектив». (Кірово
град). 17.00 — Наша афіша, 
(К). 17.03 — Для дітей. «Пошу- 
кн героїв». (Червінці). 17.25 —' 
«Завжди на посту». Виступ 
заступника міністра внутріш
ніх справ УРСР І, Д. Бонда
ренка. (К). 17.40 — Інформа
ційна програма «День за 
днем». (Кіровоград). 17.50 — 
Наші оголошення. (Кірово
град). 17.55 — «Бережіть фер
ми від пожеж», (Кіровоград).

18.05 — Ленінський університеті 
мільйонів. (ЛІ). 18.35 — СьО> 
годпі — День радянської мілі
ції. (М). 19.00 — Концерт, при» 
свячений Дшо радянської мілі
ції. Трансляція з Колонного ац- 
лу Будинку Спілок. (М). Пер* 
шс. відділення.. 20.00 — Про* 
грама «Час»; (М), 20.30 •=■» % 
Друге відділення концерту. 
(М). 21.45 — Сьогодні — ВсЄ" 
світній день МОЛОДІ. (М). 22.111 
— Наші прем’єри, ТелефІльй|( 
«Згадуючи роки вогневі», (К)і 
22.50 - Телевісті. (К).
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