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ОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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ОЙОВИЙ листок» спо
віщав: «Молодіжний»Б

екіпаж силосозбирального 
агрегату Василя Базаотія 
та Миколи Асауленка по
переду в змаганні на «зе-

Центральнни Комітет Компартії Ук
раїни прийняв Постанову «Про роботу 
партійних організацій м'. /Кланова До
нецької області по вихованню молоді 
b дусі комуністичної моралі». 'ч

У постанові відмічається, що партійні 
організації м. Жданова, виконуючи рі
шення XXIV з'їзду КПРС, проводять 
роботу по вихованню молоді в дусі 
кому ніс гичної ідейності і моралі,

Партійним комітетам, первинним пар
тійним і комсомольським організаціям 
запропоновано докорінно поліпшити 
роботу' 110 вихованню молоді в дусі 
комуністичної моралі, зосередивши го
ловну увагу на формуванні в неї марк
систсько-ленінського світогляду.

У проведенні цієї роботи запропонова
но керуватися рішеннями XXIV з’їзду 
КГІРС, постановами ЦІ\ КПРС, вка
зівками і рекомендаціями Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва, висловленими у промовах на 
зборах партійно-господарського активу 
республіки та спільному урочистому 
засіданні ЦК Компартії України і Вер
ховної Ради УРСР, присвяченому вру
ченню Української PCP ордена Дружби 
народів.

У Постанові Центрального Комітету

накреслено конкретні завдання по до
корінному поліпшенню ідейного загар
тування молоді, вихованню в юнаків і 
дівчат почуття відданості справі пар
тії, радянського патріотизму і проле
тарського інтернаціоналізму, загально
національної гордості радянської людн
іш, непримиренності до буржуазної ідео
логії, буд-яких проявів національної 
обмеженості.

Партійні і комсомольські організації 
зобов’язані забезпечити активну участь 
юнаків і дівчат у здійсненні завдань, 
поставлених XXIV з’їздом КПРС, пла
нів дев'ятої п’ятирічки. ЦК Компартії 
України вказав на необхідність підви
щення ролі трудових колективів у ви
хованні молоді, поліпшення роботи по 
комуністичному вихованню учнівської і 
студентської молоді, піднесення ролі 
культурно-освітніх закладів, творчих і 
мистецьких колективів у моральному 
вихованні молоді, 
ленпя культурних 
дівчат.

Намічено заходи 
висвітлення роботи
ді в дусі комуністичної моралі.
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лених жнивах»... Так три
мати І»

До «блискавки» не вві
йшли виробничі показники 
інших молодіжних екіпа- 
жів-механізаторів Степана 
Асауленка та Івана Базао
тія, водіїв Сергія Соколю- 
ка, Степана Крикливого, 
Валентина Асауленка, але 
в колгоспі знають: не в ха
рактері хлопців працюва
ти гірше лідерів. І тому 
ніхто не здивувався, коли 
за підсумками перших 
днів силосозбирання ви-

і,- і 7" ■? . ■■ —

так говорять сьогодні 
жовтеняті, і піонеру, 
старшокласнику, і сту
денту.

Ці слова були сказані і 
п’ятистам першокурсни
кам Кіровоградського ін
ституту сільськогоспо
дарського машинобуду
вання. На їх честь було 
організовано свято по
свячення в студенти.

Із прив:тальним сло
вом виступив ректор од
ного з наймолодших ву 
зів країни, професор 
Г. Р. Носов і вручив пер 
шокурсникам символіч 
ний ключ від інституту.

— Хай він служить 
вам завжди для входу } 
велику країну знань, — 
сказав він.

Стоголосим «кляне
мось» відповіли ті, ще 
прийшли в інститут впер
ше.

За традицією після це
ремонії посвячення пер
шокурсники пішли по
класти квіти до пам’ят
ника В. І, Леніну.
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О
ДОРОГА ДО 
школи,

ФОТО В. КОВПАКА.

явилося, що і комсомоль
сько-молодіжна ланка у 
у повному складі займає 
перша місце по заготівлі 
кормів.

Так розпочалися зелені 
жнива у нашому колгоспі, 
а кілька днів тому механі
затори вже вивели свої 
агрегати із загінок зеле
ного моря кукурудзи. Мо
лодіжний колектив скосив 
качанисту на 185 гектарах, 
заготувавши більше 300 
тисяч центнерів зеленої 
маси, і в тому, що колгосп 
імені Леніна на одному із 
перших місць у районі по 
темпах заготівлі силосу, 
велика заслуга комсо
мольсько - молодіжного 
колективу.

Успіх молоді не випадковий: 
цього року комсомольці на
строїлися на «зелені жнива» 
по-бойовому. Ще напередод
ні силосування відбулися 
комсомольські збори, на яких 
вирішили взяти то кампанію 
під комсомольський контроль. 
За девіз на ню пору взяла мо
лодь слова тракториста Мико
ли Асауленка про те, що за
готівля кормів має стати важ
ливою справою для кожного 
комсомольця господарства. 
Виступаючі внесли ряд пропо-

ПАЖ
організації прані на 
жнивах» но дальшо-

зицій по 
«зелених .
му розгортанню соціалістично
го змагання, проведенню не
дільників і суботнньів.

З таким же рішучим настро
єм комсомольці взялися до 
роботи. Протягом всіх жиив 
вони працювали самовіддано 
і енергійно. Значно прискорив 
темпи заготівлі кормів комсо
мольсько-молодіжний неділь
ник, під час якого було заго
товлено близько 800 тонн зе
леної маси.

Від початку і до кінця 
силосозбирання перед у 
соціалістичному змаганні 
серед механізаторів кол
госпу вів молодіжний екі-

bru

зелені 
жнива 
ТЕМПИ

паж Миколи Асауленка та 
Василя Базаотія. Цього ро
ку обидва жнивують вже 
вдруге: ударно попрацю
вали на силосозбиранні.

У біографіях і характе
рах хлопців чимало спіль
ного — обидва закінчили 
Синицівську восьмирічну 
школу, прийшли працюва
ти в тракторну бригаду 
колгоспу, обидва сумлінно 
ставляться до роботи. Уже 
третій рік на «зелених 
жнивах» вони працюють 
одним екіпажем. Успішно 
виконати виробничі зав
дання хлопцям допомогли 
старанна праця юних ван
тажників — Валерій Кон
стантина та Вадима Підго- 
родецького, які вправно 
розправляли зелену масу 
на автомобілях, не допус
кали втрат кормів, затри
мок транспорту.

- Незабаром комітет ком
сомолу підіб'є підсумки 
змагання на «зелених 
жнивах» і відзначить пере
можців. А зараз молоді 
механізатори сповнені но
вих турбот — на черзі 
збирання зернової куку
рудзи та цукрових буря
ків.

М. БІЛІНСЬКИЙ, 
секретар комсомоль
ської організації 
колгоспу імені Лені
на.

Ульяновський район.
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Для молодого вчителя
Борис Кісурін у цьому році закінчив Кіровограді ьл.ин пе

дагогічний інститут — фізико-математичний факультет При
значення одержав у середню школу № 5 м. Кіровограда

У молодого вчителя багато /... 
ділиться сьогодні з читачами.

планів, роздумів. З ними він і

М ЕРЕЄЕШ
ЦЕЙ лист складався з 

кількох рядків. Тому 
наводимо його дослівно: 

«Дуже ХВИЛЮЮСЬ. Пишу до 
редакції вперше, бо не можу 
не висловити гарячих слів по
дяки людям, які, не поклада- 
ючп рук, готують робітників. 
Трудиться в Кіровоградському 
професійно-технічному учили
щі № 4 Владислав Романович 
Шалабін. Чуйний, прекрасний 
учитель. Щиро я йому вдяч- 
ІІНЙГ.

Микола БОГУН».

зошита, вдивлявся в кож
ну букву. Мовчав. Потім, 
також без слів, передав 
його директорові— Л. М. 
Савченку.

Леонід Максимович вго
лос прочитав листа, по
сміхнувся і сказав:

— Оце найбільша нагорода 
за нашу роботу. Пам'ятаєм, 
пам'ятаєм, Мнколку. Як зараз 
бачу його перед очима. Вчив
ся він добре. Училище замін-

ВИНАГОРОДА— 
ЛИСТОВНО

З цим листом я й пішла 
за вказаною адресою. Б 
училищі єдині двері, які 
були відчинені, — з таб
личкою «Директор».

В цьому кабінеті, крім 
господаря, сидів юнак у 
робочому комбінезоні, па
лив цигарку. Потім, пога
сивши її об попільницю, 
подав руку, відрекомен- 
дувався:

— Шалабін.
Одразу я не збагнула. 

По-перше, не розрахову
вала на таку раптову зуст
річ з героєм. А, по-друге, 
йдучи в училище, уявляла 
собі солідного чоловіка із 
сивиною на скронях, з 
проникливими очима, які 
першим поглядом оціню
вали все. І раптом... Зов
сім юне обличчя.

Владислав довго розгля
дав аркуш з учнівського

чи» з відзнакою. Правда ж, 
Владиславе Романовичу? — 
перепитав у Шалабіна.

Тон ствердно кивнув голо
вою і продовжно розповідь 
директора.

— Цього хлопчину я примі
тив одразу, як тільки прийшов 
на урок. Помічав, що його у 
групі кривдять. Почав конт
ролювати, часто говорив з 
ним, викликав на відвертість. 
Бувало завітаю до нього в 
гуртожиток, поцікавлюся, чи 
нагодований, чи виконав зав
дання.

Вчився Микола добре. Я по
радив йому ходити у вечірню 
школу. Він її теж успішно за
кінчив. А коли одержував ди
плом — заплакав. По-днтячо- 
му... • ,

Владислав задумався. Мов
чанку порушив Леонід Макси
мович.

— Я аж нітрохи пс пере
більшу, якщо скажу, що про 
Шалабіна псі його учні такої 
думки. Владислав Романович
— хороший викладач. Сам він 
інженер за професією, але во
лодіє неоціненною здібністю, 
без якої до школи не заходь,
— здібністю вихователя.

р ЬОГОДНІШНІЙ Першовере- 
сень—третій у моєму ЖИТТІ.

Першим він був, коли я впер
ше переступив поріг школи. 
Другим—початок навчання в ін
ституті. А сьогодні я даватиму 
перший урок.

Щоправда, мені вже доводи
лось проводити уроки (під час 
педагогічної практики на чет
вертому і п'ятому курсах). Але 
то було не те. Під час практики 
нам давався тиждень на озна
йомлення з класом. А це, зро
зуміло, для кожного новачка 
багато значить. Тим більше для 
вчителя. Тепер же — ні. Я ще 
навіть не бачив своїх дев'яти
класників, у яких буду виклада
ти фізику. Звичайно, дуже хви
лююсь. Бо розумію, що хоч і 
говорять: перше враження об
манливе, та все ж воно не ма- 
ловажливе. •

Уявляю собі сорок пар очей. 
Допитливих і зацікавлених, оці
нюючих і лукавих. Знаю, що 
повз їхню увагу ніщо не про
йде. Все примітять, все обгово
рять.

Впевненість і вміння швидко 
орієнтуватись □ обстановці —

Пи
то буде потім, з досвідом. А 
поки що —- хвилювання, хви
лювання.

Я пригадую своїх вчителів, 
викладачів. І ловлю себе нз 
одній цікавій деталі. Всі, з кого 
я прагнув браги приклад, були 
викладачами фізики.

Пам’ятаю вчителя Піщднобрідсь- 
кої середньої школи, де я вчився, 
Володимира Івановича Ігиатьєва. 
(Завдяки йому я й обрав спою 
професію. Та, мабуть, не тільки я). 
У цій людині мені все подобалось. 
1 манера поводитись, і уміння во
лодіти класом, велика обізнаність і 
добропичливість до дітей, справед
ливість у оцінці знань. Ми ніколи 
не бачили його, як кажуть, «не б 
дусі». Завжди веселий і життєра
дісний, енергійний і бадьорий. І це 
в той час, коли він тяжко хворів на 
серце. Знали ми. що в нього, крім 
цього, було багато неприємностей. 
Але він ніколи не показував всього 
того на людях.'

Нитка моїх спогадів про Во-

лодимира Івановича мимоволі 
веде в інститут. А звідси — на 
лекції з фізики, які читала нам 
Юлія Михайлівна Мамонтова. 
Вона не раз підкреслювала: 
«Кожен вчитель повинен бути 
хоч трохи артистом. В тому ро
зумінні, щоб не показувати / 
свого зіпсованого настрою уч

ням». Тепер я 
розумію, що 

| в. І. Ігнатьєв 
МИМІЯНЯ кєРУвався саме 
гіІЯЯЯВЯІ цим аєвізом- 

Пригадується 
ЙПиЗЖЖяШ мені і педпрак

тика в Кірово
градській серед

ній школі № 14. Тут доля звела 
мене теж із прекрасним педа
гогом, справжнім майстром 
своєї справи, вчителем фізики 
Миколою Матвійовичем Долен- 
ком. Я був у захоплені від 
кожного його уроку. В класі 
пасивних не було. Кожен учень 
працював, думав, відповідав. 
Микола Матвійович був схо
жим на диригента. Він за 15— 
20 хвилин, відведених на пере
вірку завдання, умів опитати 
кожного учня.

«Отак і собі треба», — ду
маю я. А поки що слід працю
вати. В першу чергу — над со
бою. Бо найбільше цінують уч
ні в учителя — його знання.

Б. КІСУРІН, 
вчитель СШ № 5, 

м. Кіровоград.

ґ'

В день Першовересня її зустрічаюсь десятки хлопчиків і дівчаток, вдячно підносять найкращі 
осінні квіти,

— Добридень, Антоніно Петрівно!
І це не лише ті учні, з якими вона сьогодні знову зайде в класну кімнату. То і минулорічні 

її вихованці, семикласники, десятикласники. Вчила вона їх лише три роки, а потім знову 
приймала першокласників. І отак завжди вже більше двадцяти літ... Вчителька щаслива, що 
її учні вийшли на світлу дорогу. , ... „ „ -

На знімку: відмінник народної освіти УРСР, вчителька Олександрійської СШ № ІЗ А. П. ьугаиченко з 
своїми вихованцями. ФОТО В. КОВПАКА.

3 ПОЧАТКУ це була секція. Секція юппх кос
монавтів при клубі інтернаціональної дру

жби «Глобус» Братолюбівської середньої шко
ли. Потім гурток. А в жотні минулого рику на 
спільному засіданні комітету -комсомолу і ради 
піонерської дружини було ухвалено рішення 
про. організацію клубу. На першому ж засідан
ні новоствореного клубу вирішено, що він но
ситиме ім’я екіпажу космічного корабля «Со- 
ЮЗ-11».

Бажаючих навчатись виявилось більше, ніж 
досить. І рада клубу вирішила створити два 
загони юних космонавтів. Це .загони імені Га- 
гаріна (дев'ятий клас) та імені Шаталова (шос
тий клас). Тут і проводилась основна робота.

З великим" інтересом юні космонавти вивча
ли основи астрономії і космонавтики.

Сьогодні — початок нового навчального ро-

ДО ЗІРОК
ку. Продовжить свою роботу і клуб юних кос
монавтів. Але, на відміну від минулого року, 
працюватимуть вже не два загони, а сім. Розпоч
нуть свою роботу загони імені Комарова та Бе
регового. Леонова, Беляева, Ніколаевої-Тереш- 
кової.

Попереду багато цікавого. 1 щоб все опану
вати, треба ще серйозніше ставитись до занять. 
Так, як це роблять наші вихованці О. Артемен
ко, Г. Булах, О. Скікун, В. Х.муренко та інші. 
Вони не тільки активні члени клубу, а й най
кращі учні школи.

А. БОЙКО, 
керівник клубу юних космонавтів. 

Долинський район.

>

— Працюю, як всі. Та 
й... Я краще піду. Роботи 
ще багато, — відказав на 
те Шалабін. З цим вийшов 
з кабінету.

А директор, як ні в чо
му не бувало, продовжу
вав свою розповідь.

— Мені іноді здається, 
що він якось магічною си
лою оолодіє, бо одного 
його побачити важко. Зав
жди він в оточенні вихо
ванців: і на перерві, і піс
ля уроків, і після роботи.

А цього літа під час 
сооєї відпустки сам попро
сився, щоб його послали у 
табір, де відпочивали учні 
нашого училища.

Він мало розповідає про 
свою роботу в таборі. За
те від учнів тільки й чути 
було: «Оце учитель — і я 
розуміюі І в похід з нами, 
і на ексурсію, на змаган
нях, і в конкурсах—всюди 
з нами».

І як результат . — учні 
нашого училища з усіх ви
дів змагань і конкурсів 
зайняли перші місця. 
{ЧОГО ДНІ в училищ:

№ 4, як і в усіх учбо
вих закладах, розпочались 
заняття. 240 випускників 
шкіл прийшли сюди впер
ше. Серед них є і так зва
ні «важковиховувані». Але 
викладачів і майстрів це 
не страшить. Вони впевне
ні, що після закінчення їх 
випускники з прекрасними 
характеристиками попов
нять робітничу сім’ю.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «МК».

м. Кіровоград.

НОВОСІЛЛЯ
САМОЇ школи ми ще не бачимо. Але 

по тому пожвавленню, ьке панує 
навколо, безпомилково визнаємо — 
вона десь тут, поблизу. Нас виперед
жали заклопотані школярі. Уривки їх 
розмов красномовно свідчили, що кож
ного з них хвилює рідна ноаобудова.

Скрізь есе чекає на своїх господарів 
— школярів Рівнянської середньої шко
ли № 5. Завуч розповідає, що їх шко
ла — подарунок аж трьох місцевих 
колгоспів: імені Чапаева, імені Ватутіна, 
та імені Калініна. Побудована за типо
вим проектом, вона передбачає кабі
нетну систему навчання.

• Репортаж
Біля стенду «Гордість нашої школи» 

юрмляться цьогорічні десятикласники. 
Там вже розміщено фотографії деяких 
випускників 1972—1973 навчального ро
ку. З них посміхається новій школі, її 
мешканцям Л. Левченко, Ю. Федченко, 
В. Шамшур, Т. Соколенко, Н. Дроба- 
шевська, М. Федорченко, С. Артемен
ко, М. Горбенко, В. Кулик — хлопці та 
дівчата, що пішли працювати до кол
госпів, на підприємства, вступили до 
вузів. Задумуються теперішні десяти
класники над новим навчальним роком, 
який стане для них -ипускним.

М. МІКЕЛЬ.
Ііовоукраїнський район.

ГґГРАйпмї Н0В03БУД0ВА,,А РГВНЯНСЬКА ШКОЛА № 5, НОВОУКРАШСЬКО- 
ЛИиМУ|  ФОТО М. ЧАИКОВСЬКОГО.



1 вересня 1973 року і,МОЛОДИЙ КОМУНАР“

Ч.

2 ВЕРЕСНЯ — НАЦІОНАЛЬНЕ СВЯТО 
ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
В'ЄТНАМ —
ДЕНЬ ПРОГОЛОШЕННЯ ДРВ

Кілька місяців тому жаданий мир прийшов 
на багатостраждальну землю Демократичної 
Республіки В’єтнам. Його героїчний народ за
раз займається творчою працею; діти змогли 
повернутись із евакуації, а їх батьки на фаб
риках, заводах і ланах прагнуть зробити все, 
щоб виконати рішення партії трудящих В'єт
наму і уряду ДРВ про відбудову народного 
господарства.

Пожвавленим стало життя у містах і селах. 
Ввечері яскраво світяться вітрини універмагів, 
реклами кінотеатрів, вогні концертних залів.

У столиці ДРВ реконструю
ються будівлі, зруйновані бом
бардуваннями. Цілий квартал 
на вулиці Кхамтхієн, повністю 
перетворений у руїни 26 грудня 
1972 року після нальоту амери

канської авіації, забудовується новими споруда
ми. 1 лише кістяк одного будинку залишено як 
символ мужності ханойців, як нагадування про 
жахи війни.

В Радянському Союзі на честь національно
го свята ДРВ — Дня проголошення ДРВ 
(1945 р.) проводиться Тиждень радянсько- 
в’єтнамської дружби під лозунгом солідарності 
з боротьбою в’єтнамського народу за побудо
ву нового життя, свободу і незалежність.

ФОТО В. ПОНКІНА.

ДРВ. ХАНОЙ.
? ВИХОВАНЦІ ДИТЯЧОГО САДКА НА ПРОГУЛЯНЦІ,

------------------- ----------- 3 стор. -—-
ОЛОГИИ весняний вітер смалкими поривами при
тискував табуни білокрилих- чайок, а з ними й 
ошмаття дощових хмар до крутих хвиль розбур
ханого моря; разом із хвилями хмари чіплялися за 
кам які брили брекватора, за гранітну колону мая
ка, Докочувалися до далеких причалів. Мокрий ас
фальт причального зрізу і частокіл побережних гіаль 
блищали Зеленим полиском свіжих водоростів. Го

стрий водоросневии запах відчувався і в різких поривах вітру, 
і в глибинних зітханнях бухти, і в краплях дощу; і здавалося, 
що він, той гіркотно-гострий настій йоду навіть іде від поросту 
корабельних щогл та портальних кранів, від швартових, від шта
белів з прядивом та африканською пробкою, що мокли побіля 
блокгауза, — від усього навкруги збаламученого і скремсаного 
триденним штормом.

Тужно кигикали чайки, стогнав ревун маяка.
З-за рифленої коробки блокгауза показався загін моряків 

і квапливо попрямував до сірої громади «Ельбруса» — старого 
допоміжного судна, відомого на Чорному морі ще з часів війни. 
Міцно-наміїїно відшвартований до крайнього, від маяка, порож
нього пірсу, «Ельбрус» рівномірно погойдувався на хвилі, і туго 
напнуті линви швартових бриніли сталевими струнами. Загін 
порівнявся із кораблем і за командою достоту крижастого мо- 
реплавця-мічмана «Приставити ногу!» не в лад зупинився коло 
трапу.

Мічман піднявся доповісти вахтовому офіцерові, а 
перекинувши з плеча 
на плече речові міш
ки, не без цікавості 
зосередили всю увагу 
на самотній дівочій 
постаті, яка неподалік 
щулилася від смалких 
поривів вологого віт
ру. її обличчя розди
витися було немож
ливо, вона його хова
ла у каптурі світлого 
дощовика.

Вони були надто молоді матроси,
стрижених головах стовбурчилнся нові, без стрічок, безкозирки. 
І бушлати вилискували незайманим ворсом, і черевики, ще жод
ного разу не ваксовані і не позбивані на каблуках, — із першо
го погляду нікого з матросів не можна було виділити, запам’я
тати. Та кожному з них чомусь хотілося, щоб дівчина поглянула 
на нього, а ще ліпше, якби саме йому усміхнулася; і думка кож
ного окремо і всіх разом поспішно шукала привід для будь- 
якої з нею розмови. Дівчина, ніби затялася і все так стояла до 
матросів спиною, ховала обличчя у каптурі дощовика.

голосно «один, зо- 
верхньою губою..

НОВЕЛА

матроси,

= Віталій ЛОГВИНЕНКО.

першорічники, І ІІЙ їхніх

— Вона чарівна у своїй німоті! — сказав 
всім розчервонілші, з білястим пушком над 
— Дівоча німота — це прекрасно!

Плечі дівчини здригнулися і завмерли, а її 
сховалася у каптур.

Матпоє посмілів і. зриваючись на фальцет,
«Над морем віття тамариска,
У цвіті райдужнім, п розмаї, —
І зорі в морі, як. намисто,
І зовсім поруч чайка має...» . .

Тепев дівчина 'здригнулася під сильним поривом вітру, 
кинув їй в обличчя солоні бризки хвилі, що викотилася па

«...1 чайка в’ється ппзько-пизько.
І все кигиче, ніби з горя... 
Згорю суцвіттям тамариска, 

обсиплюся в твоїй долоні...»
Матрос по-молодецькому заламав безкозирку, обсмикнув 

лат і підступився на крок-два до дівчини.І тут вона обернулася, 
в її великих і надто сумних очах захолонуло здивування ,і 
невимовна туга. «Навіщо ви так? — ніби запитувала сірими 
очима. — Хіба вам незрозуміло, що мені зараз і тоскно. ї боляче 
й без ваших жартів?» По її блідому обличчю скотилося кілька 
дощових крапель. Одна, прозоріша інших, зірвалася з вії і 
скропила вуста. Матрос сторопів, .знітився. Посміхнувшись лівчи- 
ні .благуватою усмішкою, він одійшов до свого гурту, вдаючи, 
що не мав і не має ніякого бажання залицятися до неї.

— Шику-уйсь! — подав мічман команду згори і опустився по 
новобранців по трапу. Матроси метушливо ставали у стрій, а 
мічман тим часом старанно їх лічив.

Різкий порив йггоу зірвав з голови магооса-веселуна безкозирку 
і покотив піпсом. Безкозирка вмить опинилася біля ніг дівчини, 
припала до її чобітка. Піднявши «матроський чепець», вона смі
ливо підійшла до строю і віддала вкрай присоромленому ново
бранцеві, неспроможному навіть вимовити їй поляку, 
щоб «згоріти суцвіттям тамариска й обсипатись у її 
Хтось із матросів знущально гмукнув і вдавився ним 
ним поглядом суворого мічмана.

— Справа по одному, кроком руш! — уже владним

голівка (це глибше

продекламував:

який 
пірс.О ПЕРШЕ після суворих ео- 

енних випробувань де
мократичний В’єтнам відзна
чає своє національне свято 
в умовах миру. За свою не
довгу історію, що почалась 
28 ооків тому — 2 вересня 
1945 року, республіка про
йшла через суворі воєнні 
випробування. Майже 17 ро
ків над В’єтнамом палало 
полум’я імперіалістичної аг
ресії, яка принесла народу 
величезні жертви і страж
дання. Та молода республі
ка вистояла і перемогла. Ге
роїчний в’єтнамський народ 
підняв над своєю країнрю 
прапор перемоги і миру.

Разом із країною мужнів 
її народ, гартувався у боях 
і праці. У перших шеренгах 
завжди був робітничий клас.

Ремонтно - механічний за
вод у місті Камфі — одне із 
підприємств об’єднаної ба
зи вугільної промисловості 
«Хонгайвугілля». В ті часи, 
коли Хонгайський вугільний 
басейн був у руках колоні
заторів, це була маленька 
автомайстерня. Після Серп
невої революції 1945 року 
тут був створений цех по ре
монту автотранспзрту, В 
1960 році цех розширився і 
став самостійним підприєм
ством —- ремонтно-механіч
ним заводом. Сьогодні він 
ремонтує гірниче обладнан
ня і автотранспорт — в ос
новному це бурильні маши
ни, екскаватори, самоскиди.

На заводі працює 800 ква
ліфікованих робітників. Під
приємство обладнане сучас
ною технікою, є тут радян
ські токарні, фрезерувальні, 
стругальні верстати та інше 
обладнання.

При заводі діє дворічний 
технікум, який щорічно ви
пускає 50 техніків-механіків, 
і ПТУ, що готує а рік до 
ста кваліфікованих робітни
ків різних спеціальностей. 
До послуг ремонтників 
їдальні, клуб, бібліотека, с 
тут и дитячі ясла.

Колектив ремонтно - ме
ханічного заводу щорічно

перевиконує виробничі пла
ни. Шість разів завод пере
магав у соціалістичних зма
ганнях, завойовував перехід
ний Червоний прапор імені 
Хо Ші Міна. Трудові успіхи 
ремонтників відзначені ви
сокими нагородами пертії 
та уряду. Минулого року за 
дострокове виконання пла
ну колективу було еручено 
орден «Руху Опору» І сту
пеня. В цьому році — за 
високі показники у збіль
шенні продуктивності праці

тію, був у партизанах, був 
підпільником. В 1954 році 
почав працювати на нашо
му заводі. Спочатку був май
стром, потім заступником 
начальника цеху, головним 
інженером, а в 1969 році 
став директором.

— Завод виріс на моїх 
очах, — продовжує товариш 
Нгон. — Разом з товариша
ми ми своїми руками підня
ли його, зробили передовим 
підприємством, І я ніколи 
не перестану гордитись цим.

буш-

РОВЕСНИКИ
РЕСПУБЛІКИ

заводу присвоєно звання 
«Кращого промислового під
приємства ДРВ».

Ми познайомились з Хю- 
інь Ню Нгоном — директо
ром підприємства і Ле 'Дин 
Нянем — завідуючим про
ектним бюро. Обидва вони 
називають себе ровесника
ми республіки. Перший — 
тому, що вступив до партії 
у рік Серпневої революції і 
утворення ДРВ; другий — 
тому, що народився 2 ве
ресня 1945 року, в день, ко
ли на багатотисячному мі
тингу в Ханої Хо Ші 
проголосив утворення 
публіки.

— А я народився з
робітника задовго до Серп
невої революції, — розпові
дає Хюінь Ню Нгон. —- Бать
ко мій був ковалем. Жили 
ми бідно і батьки ні мені, ні 
моїм братам і сестрам не 
могли дати освіту. Дванад
цяти років я пішов на завод, 
чотири роки був учнем, 
перш ніж отримати спеці
альність слюсаря-ремонтнм- 
ка. Через деякий час при
йшов на роботу р депо, де 
вперше взяв участь у рево
люційному русі робітників. 
В 1945 році вступив у пар-

а не те, 
долоні», 

під ппль-

Ми, старшо покоління, заво
ювали народну владу, від
стояли її у боротьбі, закла
ли основи промислової бази 
країни. Тепер справу всього 
нашого життя ми передаємо 
молоді, нашій зміні.

— Батьківщині я зобов’я
заний всим, — підключаєть
ся до розмови Ле, Дик Нянь. 
— Прийшов мир, партія та 
уряд висунули заацання від
будови і розвитну економі
ки. Це моє головне завдан
ня у житті, 
технічному 
винена ще 
мною, як і 
нічною
публіки, стоїть завдання пе
ретворити В’єтнам у країну 
високорозвинутої науки і 
техніни, у сильну індустрі
альну державу. Цьому я і 
моє покоління присвятимо 
своє життя...

З великим трудовим під
несенням зустрічає країна 
день свого народження. Га
зети приносять вісті про но
ві виробничі перемоги.

О. ОЛІЙНИК, 
власкор. АПН. 

Ханой.

І

— Справа по одному, кроком руш! — уже владним голосом 
скомандував мічман, і ковані матроські черевики вроздріб за
стукотіли по мокрому трапу.

Дівчина відвернулася, знову сховавши лице від вітру в за
тишному каптурі дощовика. • ‘

На верхній палубі, у присутності вахтового офіпера і кора
белі-ного старшини, мічман ше не раз перелічив новобранців — 
тепер за списком, розподіляючи па групи, по кубриках. Довго і 

■докладно він пояснював новобранцям копабельні порядки, вза
галі флотські закони ї, головно, те, що «Ельбрус? — не якийсь 
там пасажирський пароплав, я колишня плавуча база, підвод
них човнів, має неабиякі заслуги і традиції, і шо перебування 
(нехай тимчасове) на борту цього корабля (і нехай не в складі 
команди, а пасажиром) накладає високу відповідальність на 
кожного. «Мопе — є море і флот — є флот! »

— Головня!... Іван...
—Є! — озвався правофланговий, досі мовчакуватий. з непро

никно-потайним поглядом молодик. | '-‘
— Копиця! ...Влад... 7
— ... Мирі цс _ я! — На топких вустах матроса-веселунд 

причаїлася глузлива посмішка. Мічман глянув на нього з-під 
брів, але нічого не сказав.

— Самойлов Павло!
— Самсонов Павло — цс 

і для певності, щоб мічман 
шим, виставив наперед своє 
обличчя.

— Усе вірно, — підтвердив його особу суворий мічман. — 
Пузиков Михайло Євмсиовчч!

У кінні строю, переминаючись з ноги па ногу, щулився юний, 
майже підліток, непримітний матрос. Він тримав закошорблими 
віл холоду руками речові мішки — свій і товариша мічмана.

... Я.. Пу-зикові
Верства!.. Микола!..

Мін 
рес-

Наша країна у 
відношенні роз- 
слабо. І перед? 
перед усією тех- 

інтелігенцією рес-сім’ї

я. уточнив вогняно-рудий мамула 
бува не оплутав його з кимсь іп- 

всупіль укрите ластовинням червоне
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А ТЕПЕР дозвольте за високі показ
ники в соціалістичному змаганні, - 

голос командира корабли звучав уро
чисто, — вручити перехідний Червоний 
прапор кращій бойовій частині — вої
нам радіотехнічної служби. Особ
ливо відзначаю заслугу в цьому коман
дира підрозділу гвардії капітан-лейте
нанта Леоніда Чуйка і секретаря ком
сомольської організації гвардії старши
ни І статті Анатолія Анкудінова.

Анатолій, чув голосні оплески, потім 
— поздоровлення товаришів по службі, 
тиснув дружні руки і відчував безмеж-

СИМПАТИЧНИЙ
і
1
1

!

СТАРШИНА
•

ЗУ радість, гаряче наповнюючу груди. 
А о пам’яті, мов кадри з фільму, події 
Останніх місяців.

— Немає у мене, мабуть, сили волі, 
•— говорив. гвардії матрос Володимир 
Овсянников, відводячи погляд убік, — і 
хотів би виправитись, та не можу.

— І не сором розписуватись у влас
ній безпорадності? — Анатолій докір
ливо похитав головою. — Все в теОе 
не виходить. Це можу, а не, пробачте, 
— ніяк. А совість?! Адже земляки твої 
Микола Муромцев і Сергій Москаленко 

вже другий клас мають... А при
йшли ж разом. Мовчиш? Отож-то.

Потім Анатолій ще довго думав про 
таких, як Овсянников. Як боротись з 
байдужістю, яка ховається під незнан
ням чи невмінням? Чому ця людина не 
здатна знайти застосування своїх сил? 
А може він сам десь зробив помилку? 
Бо відомо — одна справа наказати 
«співайте пісню», і зовсім інша — са
мому бути заспівувачем.

Коли Анатолія вибрали секретарем 
бюро ВЛКСМ бойової частини, він 
спочатку сумнівався: «Чи зможу?* З ча
сом вій якось непомітно для себе по
чав користуватись авторитетом серед 
комсомольців. Частково це пояснюєть
ся його умінням швидко сходитись із

Міцніють зв'язки 
КОМСОМЗЛЬЦІв Кі/Ю- 

воградщини з мери- 
ками Ч с рви но її репер
ного Чорноморського 
Флоті/. Обмін делега
ціями, дружнє листу
вання стали традицій
ними. На наше про
хання працівники ре
дакції «Флаг Родильї» 
постійно надсилають 
матеріали для клубу 
«Червоний гангуї». 
Сьогодні друкуємо
окремі з них.

людьми, привертати їх до себе. Та, в 
основному, повагу товаришів і коман
дирів гвардії старшина І статті Анато
лій Анкудінов заслужив своєю постій
ною готовністю прийти на допомогу 
Т1ІМ, хто цього потребує, відміниим ви
конанням службових обов’язків, захоп
леністю своєю спеціальністю радіомет
риста,

У всякому разі, навряд чи стало для 
кого несподіванкою призначення гвар
дії старшини І статті Анкудінова на 
посаду старшини команди радіотехніч
ної служби.

Це було в Середземному морі. Кора
бель вийшов у важке плавання. Особо
вий склад працював напружено, нама
гаючись виконати всі навчально-байові 
завдання з високими оцінками.

— У твої руки вручається не найкра
ща команда в підрозділі, — говорив 
перед переведенням в Іншу бойову час
тину гвардії мічман Іван Чупрін. — 
Будуть труднощі — заходь, разом по
мізкуємо.

Труднощі, звичайно, були. Та «Анато
лія це не лякало. Він вважав, що сек
ретар не має права бути старшиною 
однієї з слабших команд в підрозділі. 
Порадившись перед тим із команди
ром гвардії капітан-лейтенантом Лео
нідом Чуйком, Анатолій зібрав на бо
йовому посту підлеглих і запропонував 
— взяти зобов’язання вивести команду 
у відмінні.

Гвардії старшина І статті Олександр 
Симаков сказав:

— Особисто мені завдання здається 
цілком можливим. Потрібно тільки 
всім активно включитись у змагання, 
скласти конкретні особисті комплексні 
плани до Ленінського заліку.

Врешті-решт вирішили, що для досяг
нення успіхів необхідно кожному до
класти всіх зусиль, і, головне, особ
ливу увагу звернути на молодих мат
росів. Не відкладаючи у довгий ящик, 
тут же обговорили, хто кому допома
гатиме. Над гвардії матросом Сергієм 
Іващенком шефство взяв гвардії стар
шина 2 статті Валерій Степанюк, до
помогти гвардії матросу Олександру 
Дрогальцеву вирішив гвардії старшина 
2 статті Микола Галкін, а «важкого», 
гвардії матроса Володимира Овсянни
кова взяв під контроль сам Анкудінов.

Воїни радіотехнічної служби боро
лись за безаварійну експлуатацію тех
ніки, відмінні вахти, бездоганне вико
нання воїнського обов’язку. Не. один 
вечір просидів над схемами разом із 
своїми підлеглими і Анатолій. У ви
вченні спеціальності, у вмінні працю
вати з технікою в Овсянникова сталися 
зрушення. ■

Лейтенант В. МЕЛЬНИКОВ.

Сумлінно несе службу старшин матрос Олександр Сухомлинов. Він етап 
класним спеціалістом, відмінником бойової і політичної підготовки.

Па знімку: О. Сухомлинов на вахті. ФОТО і. ІНКІТОВА.

ій? ОМСОМОЛЕЦЬ Володимир 
Василиненко служить на гвар

дійському кораблі «Червоний 
Крим». Велика честь бути чле
ном цього екіпажу. Адже його 
військова біографія — це про
довження ставної біографії 
гвардійського крейсера «Черво
ний Крим», моряки якого герой- 
ськи Ьилися з ворогом в роки 
Великої Вітчизняної війни, від
важно захищали рідний Севасто
поль.

І коли Володимира посвячува
ли у гвардійці, він був безкінеч
но гордим і щасливим. Цією 

радістю Володимир потім поді
лився із своїми батьками, які 
проживають на Україні: «Знаєш, 
батьку, писав Василиненко главі 
сімейства. — Я — гвардієць. Ми 
прийняли естафету героїв вій
ни...»

Коли я розмовляв з Володимиром, 
він найбільше розповідав не про се
бе, а про своїх товаришів, про під
леглих. На грудях Володимира сяють 
значки відмінника бонової і політич
ної підготовки, спеціаліста першого 
класу.

— Старшина першої статті Васи
ленко — авторитетний учитель і ви
хователь, — говорив про нього ко
мандир ракетно-артилерійської бойо
вої частини.

А молодий матрос Микола Липне
вий його підлеглим сказав:

-- Він багато чого навчив мене за 
короткий строк служби.

Дружно живуть ракетники 
цього підрозділу. Змагаються 
вони за кращі показники в бойо
вому і політичному навчанні. Це 
хороше суперництво. Це перш 
за все, рапорт партії, ра
дянському народові про свою 
військову зрілість, про свою го
товність в будь-яку хвилину ви-

ГВАРДІЄЦЬ
З «ЧЕРВОНОГО 
КРййУ»

конати бойовий наказ рідної Віт
чизни,

Саме юму воїни підрозділу 
під керівництвом Василиненка 
ще наполегливіше вивчали вій
ськову справу, оволодівали мис
тецтвом точного ракетного уда
ру. І ось результати, Взяв, як і 
обіцяв, нові рубежі у змаганні 
гвардії старший матрос Валерій 
Буруков .підвищив свою бойову 
майстерність гвардії старший 
матрос Віталій Лощаков. І так 
всі ракетники. Комсомольський 
ватажок В, Василиненко вміє за
хопити своїх підлеглих добрими 
справами, окрилити і схвалити. А 
це для командира найдорожча 
якість.

Так і тоді. Корабель виходив у мо
рс для виконання нового завдання.

— Стріляти по повітряній цілі до
ведеться у важних умовах, говорив 
підлеглим Володимир. — Але ж мн 
недарма стільки тренувались. Все по
винно вийти на п'ять балів.

...Ракета, що стартувала з «Черво
ного Криму», точно влучила у повіт
ряну ціль. Звичайно, це був колек
тивний успіх багатьох спеціалістів. 
Але, безумовно, в цьому заслуга і 
ракетників Василніїенка. Не випадко
во, що після закінчення стрільби, ко
мандир каробля особливо тепло по-_ 
здоровив Володимира і дав дссятидо- ’ 
бову відпустку додому.

П. БАШМАКОВ, 
капітан другого рангу.

м. Севастополь.

ТУРИСТСЬКИМИ 
СТЕЖКАМИ

ЕКСКУРСІЯ
НА НАВКА^

Група юних турисгів-крає- 
знавців Кіровоградської 
СШ № ЗО повернулася з 
20-денної мандрівки. Учні 
побували на схилах Захід
ного Кавказу, в Карачаєво- 
Черкеській автономній об
ласті і Абхазькій АРСР.

Мета турпоходу — про
йти по місцях оборони 
Кавказу в період Великої 
Вітчизняної війни, відвіда
ти місця колишніх битв 808 
і 810 стрілецьких полків, 
які захищали перевали. 
Школярі ознайомилися з 
життям і побутом кавказь^ 
них народів, їх національ
ною культурою, перепона^ 
лися у величезних соціаль^ 
но-економічних перетбсі^ 
реннях. Юні туристи з-бре? 
ли багатий краєзнавчий ма
теріал, JJU

Р. ДАИДЛКУЛОВ, ’• 
наш громадський ко-ї 
респондент. ,;іі

——F
• ФУТБОЛІ ■ •

«ЛОКОМОТИВ»
НА ПІДНЕСЕННІ
В Знам’янці закінчилися^" 

змагання на першість Оде
сько-Кишинівської залізни? 
ці. В них пзялч участі 
команди Одеського, Кишів 
нівського, Херсонського, 
Шевченківського, Гаіїво5 
ронського та Знам’яясіко? 
го відділів. У фінальному, 
матчі зустрілися футболіс
ти Знам’янки і Шевченко-
вого. Гра закінчилась пере
могою наших земляків —- 
3:2. Таким чином вон.ч ідо« 
були путівку для участі і? 
першості республіканської 
ради ДСТ «Локомотив».

О. РЯБОШЛПКА, і 
працівник знам’ян- t 
ської газети «Серп 

і молот», J

Редактор В. ПОГРІБНИйі?\,

Сьогодні розпочинається масова 
передплата на газети і журнали па 
1974 рік.

Передплата приймається агентством і відділення
ми «Союздруку», відділеннями зв язку, пунктами 
передплати, громадськими розповсюджувачами пре
си по місцю роботи — на підприємствах, в колгос
пах і радгоспах, в навчальних закладах та устано
вах.

ІОиаки і дівчата, учнівська та студентська молодь! 
Передплачуйте газети та журнали на 1974 рік!

Не забудьте і про передплату на свою молодіж
ну газету «Молодий комунар».

Обласне агентство «Союздрук».

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 1 ВЕРЕСНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ко
льорове телебачення. «Гім
настика для всіх». (М.). 9.20
— Новини. (М.). '9.30 — ІЗ
Міжнародний конкурс естрад
ної пісні в Сопоті. (ЛІ.). 10.00
— «Робітнича підтримка по
літики партії». (ЛІ.). 10.30 — 
«Літературні бесіди». «Мая- 
ковський продовжується». 
(М.). 11.00 — Кольорове теле
бачення. «Балет Родіоиа Щед- 
ріна». «Горбоконик». (М.). 
Спектаклі. Ленінградського 
Малого театру опери та ба
лету. (Ленінград). 12.20 — До 
початку нового навчального 
року. Виступ Міністра вищої 
і середньої спеціальної освіти 
СРСР В. П. Єлютіна. (М.). 
12.50 — Для дітей. Концерт. 
(Сімферополь). 13.15 — Літе
ратурна субота. (К-). 14.00 — 
До всесоюзного Дня праців
ників нафтової і газової про
мисловості. «П’ятирічка, про
блеми, люди». (К-). 14.30 —
«Здоров’я». (М.). 15.00 — Ко
льорове телебачення. Чемпіо
нат Європи з греблі. (Чоло
віки). (М.). 15.45 — «В ефірі 
«Молодість». (ЛІ.). 16.30 —
Кольорове телебачення. «Ва
ша думка». (М.). 17.20 — Ко
льорове телебачення. Програ
ма мультфільмів. (ЛІ.). 18.03 — 
Новини. (М.). 18.10 — Кольо
рове телебачення. «Стовбур 
Бан’янка». (М.). 18.30 — «Вог
ні цирку». (ЛІ.). 19.35 —
О. і Л. Лавровії. «Слідство ве
дуть знавці». «Втеча». Пре
м’єра телевізійного спектак
лю, Справа восьма. Частина
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перша. (М.). 21.00 — Програма 
«Час». (М.). 21.30 — Заключ
ний концерт Всесоюзного му
зичного фестивалю «Кримські 
зорі». (М.). 23.00 — Кольоро
ве телебачення. Чемпіонат 
світу з плавання, стрибків у 
воду і водного поло. (Белг- 
град). 23.30 — Новини. (М.). 
ДРУГА ПРОГРАМА. 12.50 - 
«Кінострічки минулих років». 
(ЛІ.). 11.05 — Кольорове теле
бачення. Для дітей. «Театр 
«Дзвіночок». (ЛІ.). 11.30 —
Для дітей. «Сонечко». «Доб
рий, добрий день?. (К.). 15.00 
— «На ланах республіки». 
(Донецьк). , 15.20 — «Екран
молодих». «Інтерклуб», (Оде
са). 16.15 — Для дітей «Пер
ший раз... у другий клас». 
(К.). 16.55 — Художній фільм 
«В добрий час». (К ). 18.30 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К-). 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футбола. «Дніпро» — 
СКЛ. В перерві — передача 
«В ім'я миру». (К.). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ.).
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Концерт Державного 
заслуженою гуцульського 
ансамблю пісні і тан
цю У PCP. (К-). 22.15 —
Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Карпати» — «Шахтар». II 
тайм. (У піде о з а п н е у). 
(Львів). 23.00 — Вечірні повн
ий, (К.).

НЕДІЛЯ. 2 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Ранкова гімнастика для ді
тей. (М.). 9.20 - Новини.
(ЛІ.). 9.30 — Для школярів
«Будильник», (М.). 10.00 —

«молодой коммунар» • 
орган Кировоградского обкоми 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

«Служу Радянському Союзу». 
(ЛІ.). П.оо — Бесіда з мініст
ром нафтової промисловості 
СРСР В. Д. Шаниіним. (ЛІ.). 
11.15 — «Музичний кіоск».
(ЛІ.). 11.45 — Виступ худож
ньої агіткультбрнгади Краси- 
лівського районного Будинку 
культури Хмельницької об
ласті. (Львів). 12.15 — Науко
во-популярний фільм. (К.).
12.45 — «Вчора — ру
біж новатора, сьогодні — 
комсомольська норма». (Дні
пропетровськ). 13.15 — «Ін
терклуб». (К.). 11.00 — Ко
льорове телебачення. Кубок 
СРСР з хокся. Півфінал. 
(М.). 16.15 — «Сільська годи
на». (М.). 17.15 — Кольорове 
телебачення. «Клуб кіиопо- 
дорожей». (ЛІ.). 18.00 — Но
вини. (М.). 18.10 — Виступ
міністра газової промисло
вості СРСР С. А. Оруджева. 
(ЛІ.). 18.25 — Кольорове теле
бачення. Програма мульт
фільмів для дорослих. (ЛІ.).
18.45 — Кольорове телебачен
ня «Музичні зустрічі». (М.). 
19.25 — О. і А. Лавровії.
«Слідство ведуть знавці». 
«Втеча». Прем'єра телевізій
ного спектаклю. Справа вось
ма. Частина друга. (М.). 21.00
— Програма. «Час». (М.).
21.30 — Концерт на замовлен
ня нафтовиків. (М.). 22.00 —
Кольорове телебачення. Спор
тивна програма. (ЛІ.). 22.50 — 
Новини. (М.),

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.45 - 
Ранкова гімнастика. (К.). 
10.00 — Художній фільм. «Ди
кий собака ДІнго». (К.). 11.15
— Кольорове телебачення.
«Екранізація літературних 
творів». (М.). 13.15 — «Літера
турні зустрічі». (М.). 14.00 — 
«Організатори перемоги». 
(Запоріжжя). 14.20 — Дж. Прі- 
стлі. «Вулиця ангела». Тслс- 
внетава. (К.). 16.55 — Кольо
рове телебачення. Грає лауре
ат Міжнародного конкурсу 
В. Ілляїнсвнч. (!<•). 17.30 —
«Про добре ім’я та робітничу 
честь». (Харків). 18.00 — Те
лефільм «Аліса Фрейндліх». 
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К.). 19.30 — 
Музичний фільм «Де б не 
був я». (К). 20.45 — «На до-

браніч, діти!». (К.). 21.00 -• 
Програма «Час». (ЛІ.). 21.30-? 
Художній фільм «Довга доро
га в короткий день». (К-). 
23 05 — Вечірні новини. (К.),

ПОНЕДІЛОК, З ВЕРЕСНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 16.15 -? 
Програма передач. (М). 16.20 
— Розповіді про професії; 
(М). 17.30 — Для школярів
«Вогнище». (ЛІ). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — Країні рапор
тує Ксмсрівська область. (М)' 
19.00 — До початку нового .на
вчального року. (М). 19.3!1 жС 
Кольорове телебачення. 
Верді опера «Ріголстто»,
(Телевізійний музичний
фільм). (М). 21.00 — Програма 
«Час». (ЛІ). 21.30 — Продов
ження опери. 22.50 — Кольоро
ве телебачення. Чемпіонат сві
ту з плавання, стрибків у во
ду. (Бєлгород). (М). 23.20
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 д 
Тслсвісті. (К). 11.15 — Літера* 
турна передача. (К). 12.00 
Художній фільм. (К). 10.25 
Для дітей «Сонечко». 17.00 
Партійне життя. (Харків);
17.30 — Для дітей. МультфіліЛ
ми. (К). 17.10 — Населенню
про цивільну оборону. (К)ї 
18.00 — Бах. Коннерт для
фортепіано з оркестром. (К);
18.30 — Реклама, оголонісіїїія-
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19.30 
Художній фільм «Зпинув.'^ць-/ 
іній не з’явився». (К). 20.45 
«Па добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Програма «Час». (М)і
21.30 — Мелодії Дагестану; 
(К). 22.00 — Репортаж про 
урочисте відкриття пам’ятнії» 
ка Лесі Українки у Києві. Ві- 
деозаппе з Києва 23.00 — Сіль« 
ськогосподарськнй тиждень 
(К). 23.15 — Вечірні повинїі. 
(К).
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