
{ТРУДОВИЙ РАПОРТ жовтню.
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Робітники й інженерно-технічні пра
цівники будівельного управління «Маш- 
руд» взяли на себе підвищені соціаліс
тичні зобов’язання. Вони вирішили за
кінчити всі будівельні роботи на пуско
вому корпусі № 90 заводу «Червона зір
ка» до 5 грудня цього року. І слова сво
го дотримують.

Приклади ударної праці на переджовт
невій вахті продемонстрували комсо
мольсько-молодіжні бригади бетонників 

’.(бригадири В. Губанов, І. Мудрий, груп- 
комсорги С. Зимін, II. Масловська), 
теслярів (бригадир О. Медвідь" групком
сорг С. Сербія), мулярів (бригадир 
П. Сліпченко, групкомсорг Л. Маконда). 
Особливих успіхів добилась бригада 
В. Губаиова. Бетонники протягом жовт
ня тричі завойовували перехідний Чср- 

■^Ніоніін прапор обкому комсомолу.

10. ТИМЧУК, 
секретар комсомольської організа
ції будівельного управління «Маш- 
буд» комбінату «Кіровоградваж- 
буд».

ЖОВТНЯ КРОК
Красна площа масвом сповите, 
Людство час звіряє по курантах: 
З кожним роком більшає на світі 
У колонах Жовтня демонстрантів.

І земля, епохою замислена, 
На руках виважує знамена...
У Програмі партії записані 
Всі трудящі світу поіменно.

«Мир» — ясне всіма на світі мовами. 
Й мова о революції — одна.
Буде бій з палацами зимовими 
На світанні завтрашнього дня.

І
Тільки знайте — не заради слави 
Той закон неписано велів:
Ми на спокій — ні! — не маєм права, 
Бо убивці ходять по землі.

Поки правду ще заховують по тюрмах, 
Та її довіку не сховати.
Вік новий народжується штурмом, 
Листопад народжується святом.

І тому над селами й містами 
Горизонти радості сміються.
Голосує Жовтень прапорами,
1 найвищий клич — за революцію.

Володимир БОНДАРЕНКО, 
м. Кіровоград.

ТІ ЩАСЛИВІ НОВОСЕЛИ, 
ЯКІ ОТРИМАЮТЬ ЗРУЧНІ 1 
КРАСИВІ КВАРТИРИ НА НО
ВІЙ КІРОВОГРАДСЬКІЙ ВУ
ЛИЦІ ІМЕНІ ВОЛКОВА, НЕ 
РАЗ ЗГАДАЮТЬ ДОБРИМ 
СЛОВОМ БУДІВЕЛЬНИКІВ З 
ТРЕТЬОЇ ДІЛЬНИЦІ БУДІ
ВЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
«ЦИВІЛЬБУДУ», які ЗВОДИ
ЛИ ЦЕП 129-КВАРТИРНИЙ 
ДІМ. СЕРЕД НИХ УДАРНО 
ТРУДИЛАСЬ І КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНА БРИГАДА 
МУЛЯРІВ ВАСИЛЯ ДРАЧА.

Наш фотокореспондент Ва
силь КОВПАК побував в брига
ді напередодні свята. Ось вони, 
молоді будівельники Кіровогра
да: зліва направо мулярн Ва
лентина СТОЯН, Олександр СО
ЛОМОНОВ та Люба КРАСНО- 
ГЛЯД.

з святом 
«ВЕЛИКОГО 
жовтня, 
ДРУЗ І!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

зГАЗЕТА ВИХОДИТЬ ОБКОМУ ЛКСМУ

ШОг^ЛИИ

РІК ВИДдННЯ XIV Z'ITlYbT! TB’ AW -fi алл№ 132 (1768). ♦ СЕРЕДА, 7 листопада 1973 року цін« 2 коп.

УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

про присвоєння тов. СОЛОМЕНЦЕВУ М. С.
звання Героя Соціалістичної Праці

пістрів РРФСР тов. Соломенцеву Михай
лу Сергійовичу звання Героя Соціаліс
тичної Праці з врученням йому ордена 
Леніна 1 золотої медалі «Серп і молот».

Верховної Ради СРСР М. ПІД ГОРН МИ. 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

За великі заслуги перед Комуністич
ною партією і Радянською державою 1 в 
зв’язку з шістдесятиріччям з дня народ
ження присвоїти кандидатові у члени 
Політбюро ЦК КПРС, Голові Ради Мі-

Голова Президії
Секретар Президії Верховної Ради СРСР

Москва, Кремль. 5 листопада 1973 року.

ТРУДОВИЙ РАПОРТ жовтню

Порадувала досягнен
нями комсомольсько-мо
лодіжна бригада верстат- 

, ників Віктора Максимова 
головного заводу вироб
ничого об’єднання «Дні- 
проенергобудіндуст р і я». 
Групкомсорг колективу 
Володимир Шахмаєв роз
повів, що хлопці працю
ють сьогодні в рахунок 
листопада 1974 року.

НА РІК
В підсумках соціалістич

ного змагання на честь 
56-х роковин Жовтневої 
революції серед комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів Світловодська 
бригада Віктора Максимо

ва вийшла вперед. Свої 
виробничі завдання удар
ники комуністичної праці

ПОПЕРЕДУ
виконують на 158 про
центів.

А за десять місяців року 
комсомольці і ' молодь 
бригади зібрали більше 
трьох з половиною тонн 
металевого лому.

О. ШЕВЧЕНКО, 
інструктор Світловод- 
.ського МК ЛКСМУ.

ЧЕРВОНІ ПРАПОРИ СВЯТА
УРОЧИСТІ ЗБОРИ В КІРОВОГРАДІ

5 листопада в Кіровограді відбулися уро
чисті збзри представників партійних, радян
ських, громадських організацій та Радян
ської Армії.

Святково прикрашений зал обласної фі
лармонії заповнили трудівники промисло
вих підприємств, будов і транспорту, знатні 
люди області, працівники культури, сту
дентська молодь. За столом президії — 
члени бюро обкому і міськкому партії, ви
конкомів обласної та міської Рад депутатів 
трудящих, передові виробничники, ветерани 
праці і боротьби за владу Рад.

У глибині сцепп на фоні червоного прапо
ра —• портрет учителя трудящих і вождя 
революції Володимира Ілліча Леніна. Над 
сценою полум’яніють закличні слова: «Під 
прапором міркензму-леніаізму, під керів-

пицтвом Комуністичної партії —- вперед, до 
перемоги комунізм} І».

Урочисті збори відкрив перший секретар 
міськкому Компартії України І. П. Валяв- 
ськнй. Під бурхливі оплески присутніх до 
почесної президії зборів обирається Політ- 
б’юро ленінського Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу.

З доповіддю про 56-у річницю Великої 
Жовтневої соціалістичної революції висту
пив другий секретар обкому Компартії Ук
раїни Л. Ф. Кібець.

Учасники зборів з великим піднесенням 
прийняли текст вітального листа Централь
ному Комітетові КПРС, Президії Верхов
ної Ради СРСР і Раді Міністрів СРСР. .

Збори, присвячені річниці Жовтня, про
йшли в урочистій обстановці. Для учасників 
був даний великий концерт.



2 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ -------------------------------- - ї листопада 1973 року

Комсомолець Микола Кривенко після демобілізації з рядів Радянської Армії на початку 
нинішнього року прийшов на С.вітловодськнй завод «Пластик». Тут він зарекомендував себе 
досвідченим майстром своєї справи, працюючи сліосарсм-иаладчн.іом.

Микола Кривенко — член «Комсомольського прожектора».
На фото: слюсар-лаладчнк Микола КРИВЕНКО. Фото В. КОВПАКА.

НЕВМИРУЩА СЛАВА

МИНУЛО три місяці, як за
кінчив свою роботу X Все

світній фестиваль молоді і сту
дентів «За антиімперіалістичну 
солідарність, мир і дружбу». 
Але в пам’яті оживають його 
події.

До Франкфурта-на-МайнІ наш 
маршрут проліг через Люблін і 
Познань. Тільки-но ми ступили на 
німецьку землю, нас зразу ж ото
чила група молоді. Не забути теп
ла тієї зустрічі, щедрих посмішок, 
квітів, що їх дарували нам гостин
ні господарі! І вже з цього можна 
було судити, шо нас чекали, як 
справжніх друзів.

Фестивальні дні булл перенаси
чені до краю. І все ж не відчували 
втоми. Бо кожна зустріч, кожен 
фестивальний захід зігрівав теп
лом, залишав незабутні враження.

З хвилюванням делегати фес
тивалю прийняли Звернення 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва до його 
учасників, в якому .він наголо
сив: «Молоді світу належить 
відіграти важливу роль у бо
ротьбі за ліквідацію вогнищ 
війни і напруженості, що не
суть серйозну загрозу міжна
родній безпеці, в попереджен- 
н* будь-яких спроб реакційних, 
агресивних сил відновити дух 
«холодної війни», перешкодити 
справі національного звільнен
ня, демократії та прогресу».

Під час фестивалю мені до
велось бувати на двосторонніх 
зустрічах з молоддю Польщі, 
Канади, Куби, ЧССР, Алжіру, 
В’єтнаму, Японії та Угорщини. 
Всі вони запам'ятались дуже 
виразно. Ми відчували, як жит
тя радянських юнаків і дівчат 
цікавить молодь світу. Тому й

ГРАНІ ЖОВТНЕВОЇ ЗОРІ
намагались розповідати про 
свою Батьківщину, щасливу 
юність якомога більше.

Велике враження справила зустріч 
з кубинцями. Відбувалась вона в 
театрі імені Горького. У президії — 
дпа мужніх пілоти, з подібними 

В ПРЕЗИДІЇ— 
МАРЕСЬЕВ
І КУБИНЕЦЬ 
ФАУСТ

долями. Це — Герой Радянського 
Союзу Олексій Маресьев та від
важний бореш, за свободу Й неза
лежність Куби — Фауст. Вонн по 
черзі виступили перед нами, і зал 
довго вітав їх .честихаючими ова
ціями.

Після зустрічі ще довго то
чилися розмови. Говорили про 
Програму миру, прийняту на 
XXIV з'їзді КПРС. Цього вечо
ра ми почули багато теплих 
слів на адресу нашої країни. 
І кожному з нас було приємно 
відчувати себе громадянином 
Країни Рад. Ми гордились нею, 
її успіхами, здобутками.

В один з днів фестивалю в Треп- 
тов-варку делегат н молоді світу 
зібрались біля радянського мемо
ріального пам’ятника на мітинг під 
девізом «Спасибі вам, радянські 
солдатні». Глибокою вдячністю, ве- 
внкоіо теплотою віяло аід промов 

виступаючих. Вони відзначали, що 
завдяки радянському народові світ 
звільнено від чорної навали фа
шизму. Закликали оберігати мир, 
множити завоювання соціалізму, 
зміцнювати братерську солідар
ність трудящих світу, дружбу з Ра
дянським Союзом.

Цілодобово Берлін 
жив фестивалем. Ко
ли закінчувались ви
ступи в молодіжних 
клубах, — на естра
дах, на вулицях а\іс- 
та не змовкали пісні. 
За короткий час в 
центрі Берліна на 
Александерплатц мо
жна було почути про 
те, які питання хви
люють молодь світу, 
взнати думки і за
хоплення юнаків та

дівчат різних країн.
Після закінчення фестивалю 

віз додому відчуття тепла і 
приязні до нас, делегатів, до 
всіх радянських людей. Якось 
незвично відчував себе перед 
очима односельчан. Адже на 
фестивалі я був їхнім пред
ставником. Мене вдома запиту
вали І слухали, як слухала у 
Берліні молодь світу про нас, 
про наші досягнення. Країна 
Рад — надія трудівників усього 
світу. І ми, хлібороби, віддамо 
свої сили, щоб наша нива була 
ше щедрішою, а рідна Батьків
щина ще багатшою.

М. СИМОНЕЦЬ, 
механізатор колгоспу іме
ні XX з'їзду КПРС Кіро
воградського району.

ГЕРОЇВ-
УРОЧИСТІ ЗБОРИ 

ВИЗВОЛЕННЯ МІСТА

2 листопада, у святково при
крашеному Жовтневому Палаці 
культури відбулись урочисті 
збори представників трудящих 
міста-героя і області, воїнів 
Київського гарнізону, присвяче
ні 30-річчю визволення Києва 
від німецько-фашистських за
гарбників.

У глибині сцени на фоні 
червоного полотнища — пор
трет засновника Комуністичної 
партії і Радянської держави 
Володимира Ілліча Леніна. По
руч — зображення медалі «Зо
лота Зірка» і двох орденів 
Леніна.

Під оплески присутніх місця 
в президії займають керівники 
Комуністичної партії і уряду 
республіки • товариші Г. І. Ва- 
щепко, І. С. Грушецький, 
И. Т. Кальченко, І. К. Лутак, 
О, П. Ляшко, В. О. Сологуб, 
О. А. Титареяко, В. В. Щерби- 
цький, Я. П. Погребняк, В. В, 
Федорчук, В. М. Цибулько, а 
також заступник міністра обо
рони СРСР, Маршал Радян
ського Союзу K. С. Москален
ко, представники партійних, ра. 
дянських і громадських органі
зацій, члени Військової ради 
1\ВО, передовики виробництва, 
військовослужбовці, діячі науки 
і культури, ветерани Великої 
Вітчизняної війни, гості міста- 
героя.

Хвилиною мовчання присут
ні вшанували світлу пам’ять 
героїв, які віддали життя за 
честь, свободу і незалежність 
нашої Батьківщини.

Слово надаєтеся членові По. 
літбюро ЦК КПРС, першому 
секретареві ЦК Компартії Ук
раїни товаришеві В. В. Щер- 
бицькому, тепло зустрінутому 
присутніми. Він сердечно по
здоровляє киян, усіх трудящих 
республіки з 30-річчям визво
лення української столиці, ба
жає їм перемог на трудовому 
фронті, успіхів у боротьбі за 
втілення в життя рішень XXIV 
з’їзду КПРС, у виконанні зав
дань п’ятирічки.

Під бурхливі оплески присут. 
ніх В. В. Щербішький оголо
шує привітання ЦК Компартії 
України, Президії Верховної 
Ради і Ради Міністрів Україн
ської PCP Київському міськко- 
му партії і міськвиконкомові, 
всім киянам.

3 доповіддю виступив канди
дат у члени Пслітбюро ЦК 
Компартії України, перший 
секретар Київського обкому 
партії В. М. Цибулько. Він 
відзначив, що в битві за Київ 
яскраво виявились ленінська

^

в КИЄВІ, ПРИСВЯЧЕНІ 30-РІЧЧЮ 
ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ 

ЗАГАРБНИКІВ
нерозривна дружба і братер
ська взаємодопомога народів 
СРСР, їх непохитна єдність. 
Це братерство, викуване Кому
ністичною партією, дістало пе
реконливий вияв у роки відбу. 
доби міста, коли вся країна 
допомагала відроджувати його, 
воно торжествує в наші дні, 
коли жителі Києва і столичної 
області разом з усіма трудя
щими Радянського Союзу ус
пішно розв’язують важливі зав. 
дання комуністичного будівии. 
цтва, вносячи гідний вклад у 
розвиток економіки, науки і 
культури СРСР.

Керівник делегації Міністер
ства оборони СРСР, Маршал 
Радянського Союзу К. С. Мос
каленко, передавши присутнім 
поздоровлення члена Політбю- 
ро ЦК КПРС, міністра оборо
ни СРСР Маршала Радянсько
го Союзу А. А. Гречка, у своє
му виступі підкреслив, що в 
битві за Дніпро і Київ в усій 
величі виявились високий мо
ральний дух радянських воїнів, 
їх безстрашність і непохитна 
воля до перемоги над ворогом, 
перевага нашого воєнного мис
тецтва, талант командирів, єд
ність армії і народу.

Бойовий привіт від братів по 
зброї, від тих, хто ЗО років то
му пліч-о-пліч з героїчною Ра
дянською Армією виганяв гіт
лерівців із столиці України, пе. 
редав учасникам урочистих 
зборів колишній командир ку
леметного взводу Першої окре
мої чехословацької бригади, 
нині віце-президент Чеського 
Центрального Комітету анти
фашистських борців полковник 
Ладіслав Кілі а п.

Колишні фронтовики — шлі
фувальники заводу «Арсенал» 
імені В. І. Леніна, Герой Со
ціалістичної Праці А. Я. Дон- 
ченко, директор радгоспу 
«Київський», Герой Соціаліс
тичної Праці 1. Ю. Руденко, 
начальник Київського Вищого 
Військового інженерного учили
ща зв’язку імені М. І. Каліні- 
иа, Герой Радянського Союзу 
полковник М. К. Пилипенко та 
інші. У своїх виступах говори, 
ли про вірність героїчним трз- 
дпціям незабутніх днів дніпров
ської епопеї.

Присутніх вітали воїни Київ
ського гарнізону і піонери.

З величезним піднесенням 
учасники урочистих зборів при
йняли вітальний лист ЦК

КПРС, Президії Верховної
Ради СРСР, Раді Міністрів | 
СРСР.

(РАТАУГ

Кож дві
радості

56 річниця Великого Жовтня. Радісне, всена- 
родне свято. І кожен до нього прийшов з певни
ми успіхами і новими планами, рапортує Батьків
щині про свої здобутки. Яка радість подвоює ра« 
дість сьогоднішнього свята для тебе, ровеснику! 
На це запитання «Молодому комунару» відпові
дають:

секретар Олександрій
ського міськкому 

комсомолу 
АЛЛА ГРУША:

— У СВЯТКОВІЙ КОЛОНІ 
електромеханічного за» 
воду поруч Із ветерана» 
ми праці пройдуть І ре» 
монтники комсомоль
сько-молодіжної брига
ди Олександра Руднен» 

ка. Хороший настрій нині 
у юнаків. Вони дотрима
ли слова —- на перед
святковій вахті щозміни 
виконували майже по 
два завдання. Цей колек
тив — переможець со
ціалістичного змагання 
на честь 56-і річниці Ве
ликого Жовтня, девізом 
якого було: «Щозміни — 
півтори норми».

Доярка колгоспу 
імені Жданова 

Ноиоукраїиського району 
СВІТЛАНА ПАВЕЛКО:
— Нині рапортую: річ

не* зобов язання — на
доїти на кожну корову 
по 4 тисячі кілограмі» 
молока — виконала. І хо
чу передати слова щирої 
подяки тим, хто допома
гав мені в цьому, з ким 
змагалася. Перш за все

подругам по роботі «* 
кавалерам ордена Тру
дового Червоного Пра
пора РаїсІ Каплистій та 
Діні Волощук. Завдячую
чи їх допомозі, досягла 
успіху і теж була відзна
чена такою високою уря
довою нагородою.

і я, і всі доярки нашоч 

го колгоспу у захопленні 
від досягнень нинішньо
го володаря призу «Мо
лодого комунара» «Пер
шій тритисячниці Кірово- 
градщини» — комсомол
ки Ольги Козаченко. Від
чуваю, Ольго: той приз 
передала у надійні руки,

Різчик ремзаводу 
«Укрсільгосптехніка»
АНАТОЛІЙ РОКНА:

Хїо з робітників не 
»на« того особливого по
легшення, коли набли
жаєшся до виконання 
завдання. Таку радість и 
пізнав, як виконав свій 

п’ятирічний план. І саме 
так співпало, що того 
дня завод достроково 
виконав плани жовтня та 
десяти місяців. Відтоді 
трудова напруга зросла, 
і нині завод працює а 
рахунок третьої декади 
листопада. У тих здобут
ках — праця комсомоль
ців і молоді.

Бригадир комсомоль» 
сько-молодіжної 

тракторної бригади 
колгоспу «Жовтень» 
Новомиргородського 

району 
ВАСИЛЬ ЛУЗАНІВСЬКИЙ:

*•> Щоб вирощувати 

хліб, мало любити зем
лю, треба ще й багато 
знати, розумітись в тон
кощах землеробства. 
Про хлопців з нашої 
комсомольсько - моло
діжної скажу, що вони— 
майстри своєї справи. А 
народжувалось уміння у 
щоденній роботі на ла
нах.

Навчились вирощувати 
сталі високі врожаї. Ни
нішнього року, наприк
лад, з кожного гектара 
зібрали по 50,6 центнера 
озимої пшениці, близько 
100 центнерів кукурудзи 
• зерні. Про качанисту 
скажу, що такого вро
жаю досягли вперше.

У свято —« І настрій 
святковий. А ще радісно 
від того, що хлібороби 
нашого колгоспу п’яти
річний план продажу 
зерна державі виконали 
»а три роки.



Нсоарма в народі кажуть, що роки завше додають мудрості. Літня людина стає 
^мовчазнішою, замисленішою. Не любить зайвих розмов.

ТаКОЛ“ 9га?а€ш минУле> ™ді оживає притомлене літами обличчя, квітнуть 
зморшки. Молодіє тоді й голос оповідача, мужніють стишені нотки, а навстріч, із 
сьогодення, романтикою буднів дзвенять молоді голоси... ч

Зустрілися на заводі «Червона зірка» ветеран,.один з перших комсол 
приемства, Петро Васильович Сидяк і молодий робітник, різник
сового цеху, Володимир Васильев.

мольців під* 
з ковальсько-пре*

Петро Васильович: —- І По ж, у бесіді 
нашій ми не обмежені запитаннями. Це 
краще. Але гаяти час у пошуках теми 
нам, зрозуміло, не доведеться. Свято під
казує нам, про що треба повести мову, 
З твого дозволу, Володимире, я, образно 
висловлюючись, забираю ключі, щоб від
крити двері до сторінки історії.

Володимир: — Прошу, Петре Васильо
вичу. Мабуть, так і вийде, що спершу я 
буду слухачем. Ще раніше читав про 

тісто, про Кіровоградщину революційну. 
Розкажіть, будь ласка, про якийсь випа
док чи подію на заводі. Характерні для 
того часу.

ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ: — Хочу кількома 
словами відступити ще в дореволюційний час. 
Якими були ми? Чи мав хоч які-небудь права 
підліток на роботі? Підмести майстерню, при
нести інструмент — постійно на побігеньках. 
А спробуй хоч словом обмовитись про на
вчання... До речі, як у тебе, Володимире, з 
наукою?

Володимир: — Вчуся в школі робітни
чої молоді. У мене складніше попереду. 
Важче трохи, ніж іншим хлопцям. Бо 
більшість у нас навчається в машинобу
дівному технікумі, чи в інституті сіль
ськогосподарського машинобудування.

Петро Васильович: — Бачиш, сам хо
чеш сказати, шо відстав. Відстав... Не те 
слово. Молодий же зовсім. Не встиг — 
то правильніше. Однак не біда. Було б 
бажання. У нас тоді, знаєш, без науки 
було. Умови гірші. Зате був дух. Віра 
була. І гордість від зробленого.

Пригадую, як ми вирішили створити клуб 
комсомолу на залізниці. Щура Івапенко, во
жак наш, подав ідею. Напівголодні, погано 
зодягнені, дістали хлопці ордер на реквізова-

ний будинок. Стали хазяйнувати. Маленький 
та енергійний іианенко мотався за меблями, а 
ми з Бахматом старанно трощили підлогу о 
нижньому поверсі, збирали дошки, рубали 
стіни — лаштували «зал».

Частіша дощок пішла на будову сцени, а 
частішу, ніде правди діти, продавали й харчу
вались.

Вийшов ногатій клуб, кращого не було. .Але 
ж яка була радість! Хоч нижній поверх 
витріщався чорними провалами вікон, вгорі 
все ж світився погонь, А коли вся слобідська 
молодь зібралась на відкриття, це було ціле 
свято: клуб повен веселощів І самодіяльності.

Володимир: — Отоді у вас було ба
жання, оте бажання, про яке ви щойно 
говорили. Легко з ним працювати, всю 
душу тоді хочеться вкласти в кожну де
таль, в кожну робочу операцію. А ще 
поглянеш — і в хлопців виходить, у Ва
силя Киричєнка, 'Віктора Буканського.

ЖИВУТЬ
ОДНОДУМЦІ 

КОРЧАГІИА
Тільки замовкне агрегат, 200-тонний 
прес — відразу тривога у сусідів. Щер
баков Вітя допомагає, разом ладнаємо. 
Я вважаю, це і є товариськість, навіть 
відданість робітничим принципам. І ви
знання переваг колективу перед зусвл- 
лямй одиночок. їх нема в нас.

От, згадав, ще до армії прапюпав трохи шо
фером у колгоспі. Додому їхав від Знам’янки. 
Дивлюсь — машина. Водій махнув — зупини. Я 
загальмував, побачив, що не’ сталось нічого 
такого особливого, ну, й поїхав. Поспішав. А 
вже значно пізніше самому довелось так само.

І нікого не зупиняв — ие міг. А вони самі 
зупинились. Двое. І домкрат знайшли, і помі
няли колесо враз. Навіть не запитав, звідки 
їдуть І куди: не встиг. Мабуть, вперше заду
мався серйозно. Повірив у добрих людей.

Петро Васильович: — Про себе мов
чиш, Володю. ГІ чтирічку кінчив і не хва
лишся. Не хмурся, жартую про хвастоші. 
Га всс-гаки я знаю, що працюєш в раху
нок 1976 року. Оце темпи! Без жартів. 
Нам вистачало справ з головою, а вам 
ще більше. Ми виїжджали заготовляти 
дрова для лікарень, дитбудинків, заліз
ничного транспорту, коли місто було без 
палива. А тепер говорять: третій семестр. 
Студентський. Ударні будови. Цс ваші 
Перехопи і Магніткн.

Чи сподівались ми осі. так. реально, бачиш 
сьогоднішній день? Ні, мабуть, детально тая, 
до дрібниць, ніхто не міг уявити. А вірили, 
добивались. Збирались у вільну хвилину І 
мріяли, що буде у нас через п’ятдесят років, 
через сто. І як буде. Я часто зустрічаюсь з 
молоддю — робітниками, студентами, учнями, 
солдатами, і всюди не боюсь повторення, щоб 
підкреслити: яке поле для віддачі, які масшта
би в нас сьогодні.

Володимир: — Я от не раз собі думав: 
ми — хто? Ми звичайні, таких тисячі, 
мільйони навіть. А от тоді були герої — 
в революцію, громадянську, у Вітчизня
ній війні. Герої ж справді. До останньо
го часу розділяв якось, коли порівню
вав. Тільки оие от вийшов на екран но
вий телефільм Миколи Мащенка п(5о 
Корчагіиа. Шість серій. І хлопець моло
дий зовсім, 22 роки, грає роль Павла. 
Володимир Конкін. Виступав вій по те
лебаченню перед прем’єрою. Я все не- 
пам’ятаю, але добре запали в дуту жар 
чи. як би сказати, спраглісгь до творен
ня. Почав дивитись фільм і надумав: 
Коикіну цьому, Володі, пощастило. Йому 
вдалось пірнути в те жигія, яким дихав 
Корчагіи Островського. ваш одноліток. 
Ось так, із сімдесятих та й відразу у 
двадцяті...

Знаєте, він справді про своїх ровес
ників, про нас тобто, справді здорово 
сказав. Дивлюсь на хлопців, які поруч, 
і хочеться підкреслити, що є. однодумці 
в Корчагіиа й сьогодні.

Бесіду запнеавх 
А. НЕЧИТАЙЛО,

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА • ГРАНІ ЖОВТНЕВОЇ ЗОРІ

ЗНАЙТИ його було не так 
просто. В конторі колгос

пу сказали, що головний агро
ном ще зранку поїхав брати 
проби грунту. Свіжі сліди «га
зика» по першому снігу при
вели на колгоспний тік. «Хви
лин десять, як поїхав», — від

повіли на запитання працівни
ки току і, посміхаючись, дода
ли: «Спробуй його знайти, він 
у нас всюди...» Залишалося че
кати в конторі закінчення обід
ньої перерви — і раптом по
щастило! Головний агроном 
сидів у бухгалтерії за якимись 
підрахунками.

Вже потім, після зустрічі, запо
лонила думка — чим запам'ятовує
ться Володимир як людина? Зов
нішність? . Можливо. Уважні і при
вітні очі під шпакуватими брова
ми, серйозне обличчя. Постать: се
редній на зріст, кремезний — вра
ження міцного дубка на землі. Чи 
може голосом? Говорить тихо, спо-
війно і в такий спосіб' .міцно прико
вує увагу співрозмовника. А, мож
ливо, не манерою говорити?..

— Ось взяли проби грунту з 
майбутніх ділянок під кукуру
дзу, — це були перші слова 
головного агронома після при
вітання. «Завбачливі, — поду
малось мимоволі, — до сівби 
качанистої ще перезимувати 
треба, а тут, ніби вже завтра й 
засів почнеться». А Володи
мир Аврамович розповідав 
далі, говорив цікаво про свої 
спостереження: 

— Минулого року середня 
температура під час розвитку
рослин піднімалась до двадця
ти чотирьох градусів. А цього 
року —. тільки до двадцяти. 
Не вистачило теплих Днів для 
Дозрівання кукурудзи. Ось і 
будемо вивчати хімічний склад
грунту —- яких добрив і в яких 
пропорціях треба дати, йому, 
Щоб прискорити вегетацію гіб
ридної.
Т АК випадково пощастило 

стати свідком початку екс
перименту. Результати ще од
ного головний агроном теж ви
користає, напевне. Мова знов 
^Ро гібридну кукурудзу. На- 
•вені, не дочекавшись, поки 

грунт прогріється до 12 граду
сів, засіяли сортом ГС-330 ді
лянку в 120 гектарів. І потер
пали, як зізнається Володимир 
Аврамович, — явний же риск. 
Сходи зійшли нерівномірно. 
Так і в ріст пішли: одні стебла 
вищі, інші — нижчі. Не говори
ли про це, але в мовчазних по
глядах і головного агронома, і 
його заступників Тамари Іллів
ни Бебко та Валерія Олексан
дровича Зозулі можна було 
прочитати: «Піде на силос вся

ЙЙРЙРИЕ
ГОЛОВНОГО
ділянка». Дощі вирівняли стеб
ла, та головний результат зди
вував вже зараз — на всій ді
лянці, що викликала так бага-
то хвилювань, процент стиг
лості качанів на 20 відсотків 
вищий, ніж на інших ділянках.

Дослухаюсь до розповіді головно
го. Чого в ній більше: знання 
справи чи захоплення роботою.тим, 
що вже зроблено 1 що тільки ви
зріває в думках. Навіть там. де 
оповідач переходить на терміни, 
мова не суха, бо інтонації щиро 
схвильовані, часом пристрасні. Не
щодавно, гостюючи вдома, в селі
Нерубайці Новоархангсльського ра
йону, Володимир зустрів свого ін
ститутського друга — земляка Іва
на Ткачеяка. який працює в Чер- 
няхіиському районі на Черкащині. 
Про особисте — то був короткий 
вступ, о невдовзі між друзями-ко- 
легами зав’язалась дискусія. Ось 
уривок з неї, відтворений Володи
миром Апрамовичем:

а— Сортність пшениці зараз 
випробовують у багатьох гос
подарствах. Як у вас, Іване, 
справи тут?

— Дев’ять сортів висіяли 
цього року, вивчали, який най
більший врожай дасть. Помо
рочилися в жнива: часом при
пиняли всі роботи на току, 
щоб не ямі шати зерна різних 
сортів.

— Бач, сам і підказуєш, з 
чого було починати. Токи ж не 
пристосовані до одночасного 
розташування багатьох сортів. 
А у нас чотири сорти — не 
мало і зручно при прийомі та 
очистці зерна на току...»

Друзі не переконали один одно
го, що вигідніше: багатосортність 
чи навпаки. Вони домолились зу
стрітись і продовжити диспут про 
землю І хліб наступної осені. А то
го дня Володимира чекали більш 
термінові справи вже у позаробо- 
чий час. В цьому році комуністи 
колгоспу обрали його пропагандис
том школи маркензму-ленінізму де
в’ятого року навчання. На підго
товку до кожного заняття йде не 
одна година головного.
1ЭЕЧ1Р... Чим заповнений він у 

Володимира Абрамовича?
Схилився над конспектами пе
ред черговим заняттям... Мож
ливо. Чи попросив хазяйку — 
тітку Домку, гучніше включити 
приймач... Дуже любить лі
ричні українські пісні, урочис
ту музику Баха, буремну — 
Бетховена. А то просто пішов 
на молодіжний вечір відпочин
ку в сільський Будинок куль
тури... І Це невиключено. Ад
же головному агроному Во
лодимиру Аврамовичу Юрен- 
ку всього 25 років. І по-бать- 
кові навіть ровесники назива
ють його з поваги.

Останнє враження від зу
стрічі, чим запам’ятався най
більше Володимир. Воно в то
му, що молодий спеціаліст ду
же близько до серця сприй
має все, що стосується землі і 
хліба, людей, які живуть і 
працюють поряд нього. Ось 
чому про головного так часто 
чуєш: «Він всюди». І згадуєть
ся ненароком, чомусь саме по 
зустрічі з Володимиром, ко
лись почуте у школі: «Розга
лужене коріння —- . то міцно 
рослина тримається на землі».

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Колгосп імені Свердлова
Добровеличківського 
району.

Мій колега ї друг всіх льотчиків 
Антуан де Сснт-Екзюпері говорив:

«Звісно, літак — машина, але яке 
це знаряддя пізнання! Це ж він від
крив нам справжнє, обличчя Землі».

Ми постійно її пізнаємо, свою пла
нету. Кожен відкриває для себе по
пі її риси. Можливо, тому більшість 
льотчиків І вибрали спій фах.

У нас в сім’ї почап батько. Він 
прийшов у авіацію п тридцять дру
гому році, коли тендітні «У-2» з пер
калевими крилами і струнами-роз- 
тпжками вважались цілком сучасни
ми машинами, а біплани «1-15», або 
«Чайки» були хорошими винищува
чами. Битько літав І на «Р-Гі». 1 на 
«ПО-2», і на «ЛІ-2» і на «ІЛ-ІІ». Я 
заздрю йому. Все життя з авіацією. 
Ось і зараз не розлучається з нею. 
Він інструктор, вчить льотчиків у 
ШКОЛІ ВИЩОЇ ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ ЦИ
ВІЛЬНОЇ авіації.

Так що мій зв'язок з небом — ро
динний. і хоч робота пілота зараз 
безпечніша,, аніж сорок років тому, 
хоч екіпажам, ланкам доводять різ
номанітні плани І показники, профе
сія льотчика така ж романтична I 
приваблива, як і раніше.

Наш з Володею Шаповаловим лі
так зветься «ЛН-2*. «Антои» — чу
дова машина. Півтори тонни панта- 
жів на борту, мокре поле — то для 
нього не завада. Хіба не благослов
ляють цього чотирикрилого птаха і 
хворі, яких треба терміново доста
вити на операцію, 1 командировані, 
що поспішають, скажімо, в Снітло- 
водськ чи Гайворон, і студенти, які 
прагнуть встигнути на заняття?

А ще я люблю ией літак за чудові 
краєвиди, які розгортаються під ним. 

Підлітаємо до Олександрії, І о очі 
кидаються велетенські розрізи ву
гільних кар'єрів, стрімкі вертикалі 
труб брикетних фабрик, корпуси за
водів. іще двадцять хвилин польоту
— і до горизонту розливається Дніп
ро, перегороджений бетоном могут
ньої греблі. А на березі — юне 
місто, місто нопобудоп І сучасних 
підприємств.

Заскочимо на хвилинку до метео
станції «за погодою». Через півго
дини — в рейс. Цього разу — Ново- 
архангельсьх, Голованіпськ, Вільшан
ка. і знову голос диспетчера промо
вить в телефонах: «Зліт дозволяю!*. 
Трішки-трішки, як завжди перед 
стартом, збентежиться на душі — І 
машина підірветься під землі. Земля
— під нами. Скільки не злітаєш, а 
вона така ж красива і таємнича.

Хіба що літаки стануть ще більш 
могутніми та досконалими. Ось І ми 
з Володею, проходячи повз стрімкі 
«ЯК-40», нишком- переглядаємось і 
зітхаємо за цією чудовою машиною. 
Як, мабуть, зітхав колись батько, 
мріючи пересісти з «небесного тихо
хода* «ПО-2* на швидкохідніший 
літак.

О. КОЛЕСНИКОВ, 
командир комсомольсько- 
молодіжного екіпажу літа
ка Кіровоградського авіа- 
підприемства.

На фото: комсомольсько-молодіж
ний екіпаж. Зліва направо: другий 
Пілот Володимир ШАПОВАЛІ та ко
мандир екіпажу Олександр КОЛЕС
НИКОВ.

Фото В. КОВПАКА-
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На приз 
„Ровесника,,

Три дні у Тернополі три^ 
вав всесоюзний юнацький 
турнір з класичної бороть
би на приз газети «Ровес
ник», На борцівському ки
лимі свою майстерність де
монстрували 140 представ
ників з різних міст країни. 
Успішно на цих відповів

ЗОВСІМ як колись, в,дитинстві.
Відчуття хвилюючої гордості 

в мене, мабуть, з тої пори. Свят
кові колони, радісні обличчя, уро
чисте місто. На Жовтневе свято 
батько брав мене, малу, за руку, і 
ми йшли до нього на роботу. В 
цей день батькові друзі на Олек
сандрійській нафтобазі (тут він

Грані жовтневої зорі *"
ровоградського педагогічного ін
ституту імені О. С. Пушкіна...»

Знову мені згадується батьківське: 
«Ніколи не стііі осторонь життя. Зав
жди знаходь його епіцентр — в школі, 
інституті, самостійному житті». В п'я
тому класі я була головою ради дру
жини Олександрійської СШ № 17. По
тім — в комітет! комсомолу школи, 
членом міського комсомольського шта
бу. І завжди мої громадські справи,

БАТЬКО—ПОРУЧ
І КОЛИ ВИРУШАЄШ В ДОРОГУ, МАЄШ ЗВАТИ ИЕ ЛИШЕ НА

ПРЯМОК, А Я МЕТУ. ВАЖКО ТОМУ, ХТО ОЗИРНУВШИСЬ НАЗАД, 
НЕ ЗНАЙДЕ ПОГЛЯДОМ НІКОГО, ХТО Б ПІДБАДЬОРЮЮЧИ.« 
ПОМАХОМ ДОДАВ ВПЕВНЕНОСТІ. ЩАСЛИВЕ ТЕ ПОКОЛІННЯ, 
ДОРОГУ ЯКОМУ ВКАЗАЛИ ДІДИ І БАТЬКИ, ШЛЯХ ЯКОГО ЯС
КРАВО ОСВІТЛЕНИЙ ІДЕЯМИ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.

працює) були в особливому наст
рої. їм дуже личплн ордени на 
лацканах піджаків...

Багато ми виносимо з дитинства. За
пах степу, материнські ласкаві слова, 
теплий спогад про першу вчительку, 
безліч нововідкрить світу людських 
взаємин. Ми стаємо дорослими, а в ди
тинстві наші витоки. Недарма в час 
сумнівів повертаємося до батькового 
дому. Серед багатьох споминів у мене 
— урочисті марші, радісний гомін де
монстрацій, червоне вбрання міста, І 
ми з татом в колоні...

Зараз крокуємо в студентсько
му гурті. І той же настрій, в яко
му так багато від теплої і твердої 
батьківської долоні, від гарячих 
іскорок в його очах, від веселих 
усмішок поруч. І чіткішає наш 
крок, коли чуємо з гучномовців; 
«Площею крокують студенти І\І-

те, що думає, чим живе сьогоднішня 
молодь, цікавить батька. Зараз при
їжджаю додому — після привітань 
завжди: «Як справи, дочко?»

Свою внутрішню рівновагу, 
вчинки, свій шлях я завжди зві
ряю па батьківській біографії, яка 
типова для ного покоління: він 
перестрів на дорозі війну ще зов
сім юним. Л додому приніс наго
роди і відвертий жаль, що не ді
йшов до Берліна, а біля Праги 
мав остазній бій. Тут був поране
ний.

Поруч батька, Михайла Івановича, 
завжди мати — Ольга Гнатісна. Під 
час війни фашисти разом з молоддю 
забрали і її у трудовий табір. Каторж
на праця, знущання. І ненависть до 
ворога в серці, яка вимагала дій. Ві
сім чоловік (мати серед них) тікають. 
Недалеко. їх схопили. Втікачів, за пра-

виламн табору, чекало найстрашніше 
— шибениця. їх били, катували. Потім 
кинули на підводу, повезли. Юнаки й 
дівчата знайшли в собі останні сили. 
Конвоїра-фашнста вбили, вийшли якось 
на дорогу. Після війни мати за ком
сомольською путівкою працювала на 
Донбасі.

Дітям завжди хочеться бути 
схожими на батьків. А за біогра
фіями мого батька й матері сто
ять покоління тих, хто робив ре
волюцію.' Ще змалечку пам'ятаю: 
найпбчесніша реліквія у родині — 
старе фото: два юнаки з вусами, 
червоними зірками на будьоннів- 
ках, два брати, мої діди -— вовн 
загинули в громадянську зовсім 
поруч — біля Нової Праги.

Я знаю, найщаслйвішіїй день у 
мого батька буде тоді, коли я 
одержу партійний квиток. Це йо
го мрія і ного наказ. Ми часто з 
ним говорили про те, якою повин
на бути справжня людина, і у сво
го батька я бачу ті риси, які прий
маю я, моє покоління, які я пере
дам далі — дітям. А в мене їх 
буде багато. Адже я — педагог. І 
в кожному класі щонайменше ЗО 
учнів...

Ми йдемо сьогодні в одній ко
лоні. Ветерани, люди середнього 
віку, молоді і зовсім юні. Над 
памп червоні прапори Жовтня, І 
в пас — один напрямок руху.

Н. МАЄТНА, 
студеніка філологічного фа
культету Кіровоградського 
педагогічного інституту імені 

О. С, Пушкіна.

Великим успіхом користує
ться у кіровоградців вокаль
ний ансамбль «Стспівчаика» 
Кіровоградського педагогічно
го інституту ім. О. С. Пушкі
на. Художній керівник ан
самблю — ігор Васильович За
руби.

На фото: пиступае во
кальний ансамбль «Степів- 
чайка».

Фото В. КОВПАКА.

дальних змаганнях виступи
ли вихованц'- школи спор
тивного клубу «Зірка», яких 
тренує майстер спорту 
СРСР Микола Сушко. Учень 
дев'ятого класу Кірово- . 
градської СШ № 27 Вя- 
чеслав Афанасьев був 
другим призером серед 
борців щонайлегшої ваго
вої категорії, а його земляк 
учень СШ № 13 дев'яти
класник Ігор Романенко 
зайняв третє місце у другій 
напівсередній вазі.

ПОГОДА
В ЛИСТОПАДІ

Жовтень за температурою 
був майже звичайним. Се
редньомісячна повітря стано
вила 7—8 градусів тепла. Опа
дів за місяць па більшій час
тині області випало Ю—20 мі
ліметрів, місцями 25—30 мілі
метрів при нормі 36—40 мілі
метрів. Днів з опадами за мі
сяць було всього 4—5.

Перехід середньодобової 
температури повітря під плюс 
5 градусів у бік похолодання 
цього року відбувся 23 жовт
ня, що па 7—10 днів раніше 
звичайних строків.

За даними гідрометеороло
гічного центру СРСР листо
пад місяць у цьому році пе
редбачається звичайний. Се
редньодобова температура по
вітря — 1—2 градуси тепла
(близько норми). На початку 
місяця температура вночі 
буде від одного градуса’ 
морозу до 4 градусів тепла, 
вдень 5—10 градусів пище ну
ля, надалі вона коливатиме
ться вночі від 8 градусів мо
розу до 3 градусів тепла. В 
середині другої декади тем
пература підвищиться вночі 
до 2—7 градусів тепла, вдень 
До 6—11 градусів, в кіпці де
кади вона знову знизиться.

В. ТВЕРДОСТУГ8, 
паш громадський ко
респондент.

М’ЯЧ
ПА СНІГУ

Відбулися стартові ігри 
кубка України — кубка га
зети «Радянська Україна» з 
футболу. Матчі однієї шіст
надцятої фіналу дали такі
результати:

«Говерла» (Ужгород) — «Ко
лос» (Полтави) — 0:0 (5:3); 
«Кривбас» (Кривий Ріг) 
«Авангард» (Севастополь) — 
2:0; «Будівельник» (Тернопіль)
— «Локомотив» (Вінниця) — 
1:2; «Динамо» (Хмельницький)
— СК (Чернігів) — 7:2; «Аван
гард* (Ровно) — «Фрупзснець». 
(Суми) - 1:0; СК Луцьк — 
«Буковина» (Чернівці) — 3:0; 
«Локомотив» (Херсон) — «Суд
нобудівник» (Миколаїв) — 2:1; 
«Металург» (Жданов) — «Шах
тар» (Горлівка) — 0:2; «Зірка 
(Кіровоград) — «Хімік» (Сєве- 
родонецьк) — 3:2; «Шахтар»
(Макіївка) — «Локомотив» 
(Донецьк) — 2:1.

(РАТАУ).

СЕРЕДІ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.50 - 

Кольорове телебачення. Вій
ськовий парад і демонстрація 
трудящих, присвячені 56-м ро
ковинам Великої Жовтне
вої соціалістичної революції. 
Трансляція з Красної площі, 
Хрещатика. (М). 13.00 — Ко
льорове телебачення. «Піонер
ський концерт». 13.30 — Ко
льорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (М). 
14.10 — Прем'єра телевізій
ного документального філь
му «Машино щастя». (ЛІ). 
14.50 — Кольорове телебачен
ня. Концерт радянської пісні. 
(М). 15.25 — Кольорове теле
бачення. Художній фільм. 
«Надбання республіки». 1 се
рія. (М). 16.30 — Кольорове
телебачення. Кубок УЕФА з 
футболу. ОФК (Белград) — 
«Динамо» (Тбілісі). 2 тайм. 
(М). 17.30 — Кубок УЕФА з 
футболу. «Зоря» (Ворошилов- 
град) — «Спартак» (Трнава). 
2-й тайм. (М). 18.15 — Кольо
рове телебачення. «Наша ад
реса—Радянський Союз». (ЛІ).
19.15 — Кольорове телебачен
ня. Прем’єра телевізійного ба
гатосерійного художнього філь
му «Як гартувалася сталь», 
5 серія. (М). 20.30 — Кольо
рове телебачення. Репортаж 
про військовий парад 1 де
монстрації трудящих, присвя
чені 56-м роковинам Великої 
Жовтневої соціалістичної ре
волюції, (М). 22.00 — Кольо
рове телебачення. «Голубий 
вогник». (М). По закінченні — 
новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.30 - 
• Жовтень-56». (К). 9.50 — Вій
ськовий парад і демонстрації

Наші АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
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комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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трудящих, присвячені 56-м ро
ковинам Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. Тран
сляція з Красної площі, Хре
щатика, (М). 13.00 — «Мелодії 
моєї Батьківщини». Концерт. 
(К). 13.30 — Для школярів. «Те
атр «Ліхтарик*. (Дніпропет
ровськ). 14.00 — «Третій, вирі
шальний». Документальний 
телефільм. (К). 15.03 — «Ві
таємо з святом». Концерт. 
(К). 16.00 — Для дітей. Ляль
ковий фільм. «Диво-зернят- 
ко». (К). 16.30 — Прем'єра.
Телевистава. О. Коломієць. 
«Вогнище на снігу». (К). 17.35 
— «Святкові сувеніри». Кон
церт майстрів мистецтв. (К). 
18.25 — Кольорове телебачен
ня. Мультипанорама. (К). 19.30 
Кольорове телебачення. «В 
гостях І вдома». (К). 20.30 — 
Кольорове телебачення. Ре
портаж про військовий парад і 
демонстрації трудящих, при
свячені 56-м роковинам Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції. (ЛІ). 22.00 — Ху
дожній фільм «Російське по
ле». (К). 23.25 — «Святкує Ра
дянська Україна». (К). Спец
випуск програми «Вісті». (К).

Ч ЕГИПЕТ*
ПЕРША ПРОГРАМА. 0.05 — 

Новини. (М). 9.15 — Кольоро
ве телебачення. Для школярів. 
«Ми танцюємо і співаємо. 
(М). 9.45 — «Москва і москви
чі». (М). 10.15 — Кольорове
телебачення. «Музична пош
та». (М). 10.45 — «Лауреати 
Державних премій СРСР 1973 
року в галузі науки і техні
ки» .(ЛІ). 11.15 — «Творчість
народів світу». (М). 12.00 — 
Кольорове телебачення. «Ось 
моє село». Телевізійний бага

тосерійний художній фільм. 
2-а серія. (ЛІ). 13.10 — Кольо
рове телебачення. Прем’єра 
фільму-балету «Хореографічні 
повели». (М). 14.15 — Кольо
рове телебачення. «На арені 
цирку». (М). 15.00 — «Моло
ді голоси». (М). 16.20 — Ко
льорове телебачення. Худож
ній фільм «Надбання респуб
ліки». 2-а ісрія. (М). 17.30 — 
Кольорове телебачення. «Лю
бителям оперети». (ЛІ). 18.00
— Новини, (лі). 18.10 — Ко
льорове телебачення. Програ
ма мультфільмів. (М). 18.50 — 
«Закордонні гості * Ліоскви». 
(М). 19.10 — «Слухай, това
риш». Кіноконцсрт. (ЛІ). 20.00
— Кольорове телебачення.
Прем’єра телевізійного бага
тосерійного художнього філь
му «Як гартувалась сталь». 
6-а серія. (ЛІ). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
«Святковий вечір в Останні- 
но». (М). По закінченні — по
вний. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.45 — 
«Святкує Радянська Україна». 
(К). 10.15 — Для дітей. Лїульт- 
фільм. «Повітряні подорожі». 
(К). 10.35 — Документальний
фільм. «Історія однієї роди
ни». (К). 11.35 — Концерт май
стрів мистецтв. (Харків). 12.25
— Кольорове телебачення.
Для дітей. Телефільм. «Очка- 
рик». (К). 13.10 — Естрадний
концерт. (Львів). 14.05 — «Кі- 
ровоградщнна святкова». (Кі
ровоград). 14.25 — Телефільм. 
(Кіровоград). 14.35 — Для 
школярів. «Лети, наша пісне». 
(К). 15.15 — Телефільм. «В дні 
Жовтня». (К). 16.00 — «Запро
шуємо на пісню». (К). 17.00 — 
«Театральна Україна». (К).
18.15 — Програма «Вісті». (К).
18.45 ■— «Театральна Украї
на». Продовження. (К). 20.00
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•- Концерт. (Одеса). 20.50 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Художній фільм «Бій 
після перемоги». (К). 1-а се
рія. 22.5.5 — Вечірні розмо
ви. (К).

пятниця |І
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 

— Програма передач. (ЛІ). 
9.05 — Ранкова гімнастика
для дітей. (ЛІ). 9.20 — Нови
ни. (ЛІ). 9.50 — Кольорове
телебачення. Для школярів. 
«Будильник». (ЛІ). 10.00 —
«Актуальні проблеми науки і 
культури». (ЛІ). 10.30 —«Для 
вас, батьки». (ЛІ). 11.00 — 
Кольорове телебачення. «Жит
тя танцю». (ЛІ). 11.30 —
«Лауреати Державних пре
мій СРСР 1973 року в галузі 
літератури і мистецтва». (ЛІ). 
12.00 — Для школярів. Пре
м’єра телевізійного багатосе
рійного спектаклю «Хлопці з 
нашого двору». Історія І. 
(М). 12.40 — «Світ соціаліз
му». (М). 13.10 — П. 1. Чай- 
ковськнй. Концерт для скрип
ки з оркестром. (ЛІ). 14.00 — 
«Візерунки». (ЛІ). 14.30 —
«Пошта програми «Здоров’я». 
(М). 15.00 — «Лауреати Дер
жавних премій СРСР 1973 
року в галузі музичного мис
тецтва». (ЛІ). 15.45 — «Оче
видне — неймовірне». (М).
16.45 — Завтра — День Ра
дянської міліції. (Кірово
град). 18.00 — Новини. (ЛІ). 
18.10 — Кольорове телебачен
ня. Прем’єра телевізійного 
багатосерійного художнього 
фільму «Ось моє село». З се
рія. (ЛІ). 19.30 — Концерні
присвячений Дню Радянської 
міліції. (ЛІ). 21.00 —: Програ

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» •= 
орган Кировоградского обкома 
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ма «Час». (ЛІ). 21.30 — Про- 
довжспня концерту. (ЛІ),
22.45 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА, 10.30
— Наша афіша. (К). 10.35 —
ТелспістІ. (К). 10.50 - Ху
дожній телефільм «Пакет». 
(К). 12.05 — Колыорове теле
бачення. Длп дітей. «Сонеч
ко». Концерт. (К). 12.30 —
Кольорове телебачення. Пре
м’єра документального фільму 
«Битва за Київ». (К). ІЗ.ЗО — 
Прем’єра. Фільм-концерт «Пе
ред концертом». (К). 14.05 — 
«Велике жабеня». Вистава 
піонерського лялькового теат
ру. (Харків). 14.55 — Художній 
фільм «Софія Грушко». (К).
16.30 — «Длп вас, право
флангові п’ятирічки». (Дніп
ропетровськ). 17.30 — Програ
ма «Вісті». (К). 18.00 — 
К. Портер. «Цілуй мене, 
Кет». Вистава. (Одеса). 20.45
— «На добраніч, діти!» (К).
21.00 — Програма «Час».
(ЛІ). 21.30 — Художній фільм 
«Бій після перемоги». 2 се
рія. (К). 22.45 — Вечірні но
вини. (К).

СУБОГПЛ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.С0 

— Програма передач. (ЛІ). 
9.05 — Кольорове телебачен
ня. «Гімнастика для всіх». 
(ЛІ). 9.20 — Новини. (М).
9.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «В ляльковому 
магазині». (ЛІ). 10.00 —’«Слу
жу Радянському Союзу». 
(ЛІ). 11.00 — «Музичний кі
оск». (Л1). 11.30 — До Все
світнього Дня молоді. (ЛІ).
11.45 — Кольорове телебачен
ня. Концерт. (ЛІ). 12.30 — 
«Сільська година». (М). 13.30 
*— «Поезія». (М). 13.45 —
«Сьогодні — День Радянської 
міліції». (М). 14.00 — Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
СРСР з , хокся. «Динамо'» 
(Москва) — «Динамо»: (Рп- 
. га). (ЛІ). 16.15 —_ Кольорово

І

телебачення. Концерт артис
тів балету. (Передача з Ки
єва). 17.00 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіноподоро- 
жсй». (М). 18.00 — Новини, 
(М). 18.10 —. Кольорове теле
бачення. Програма мульт
фільмів. (ЛІ). 18.50 — Полі
тичний оглядач газети «Прав
да» 10. Л. Жуков відповідає 
на запитання телеглядачів. 
(ЛІ). 10.35 — Кольорове те
лебачення. Художній фільм 
«Шсльмсико-дсищик». (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — О. і А. Лавровії, 
«Слідство ведуть знавці». 
Справа 9. «Свідок». Прем'єра 
телеспектаклю. (ЛІ). 23.03 т* 
«Спортлото». (М). 23.15 •—
Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Наша афіша. (К). 10.05 -• 
Художній фільм «Зелені лац- 
цюжки». (К). 11.40 — «Наука
— сільському господарству». 
(К). 12.10 — Концерт. (Хар
ків). 12.55 — «Сьогодні т- 
День Радянської міліції». 
(К). 13.25 -- Для Дітей. «Ве- 
селйнка», (Донецьк). 14.25
В. Шаврін. «Операція «При
літ». Вистава. (К). 10.35 -я 
Телефільм «Майстри*. (К),
17.15 —'«Святковий концерт*’, 
(Ворошиловград). 17.55 -*>
Кольорове телебачення. «Ус< 

'мішки». (К). 18.30 — Програм
ма «Вісті». (К). 19.00 — Кон
церт, присвячений Дню Ра
дянської міліції. (К); 20.00 —• 
Тележурнал «Старт». (К).
20.45 — «На добраніч, Літні»! 
(К). 21.00 — Програма «Часі»'. 
(ЛІ). 21.30 — Художній фільм 
«Хазяїн тайги», (К).
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