
БІЛЬШЕ ЦУКРУ КРАЇНІ
Центральний Комітет КПРС схвалив Звернення 

буряноводів і працівників цукрової промисловості 
Краснодарського краю, які виступили з пропози
цією розгорнути соціалістичне змагання за висо
копродуктивне використання збиральної техніки 
і автотранспорту, проведення збирання цукрових 
буряків у стислі строки, запобігання втратам, ви
конання і перевиконання народногосподарських 
планів продажу державі цукрових буряків і ви
роблення цукру.

(ТАРС).

• ТЕПЛО ВІТАЛИ КІРОВОГРАДЦІ 
МОЛОДІЖНУ ДЕЛЕГАЦІЮ З ТОЛБУХІНСЬКОГО 
ОКРУГУ, ЯКА ПРИБУЛА В НАШУ ОБЛАСТЬ 
НАПЕРЕДОДНІ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ СВОБОДИ 

БОЛГАРІЇ.

СВЯТО ЗУСТРІНЕМО
РАЗОМ

НАКАЗ ВИКОНУЄМО

Делегацію очолює завідую- 
■V чий відділом Толбухіпського 

окружкому Іван Ди.мнтров. Ра
зом з молодими виробнични
ками до пас приїхала Герой 
Соціалістично; Праці ІІРБ 
Кунке Апостолова ГІснчева.

Першого ж дня гості позна
йомились -з містом, поклали 
квіти до пам’ятника Володими
ру Іллічу Леніну. Червонозо- 
рівці гостинно зустріли пред
ставників братньої країни. 
Болгарські друзі мали змогу 
ознайомитись з роботою двічі 
орденоносного заводу, почули 
розповіді про те, як живе, пра
цює і відпочиває молодь «Чер
вової зірки».

Потім гостей приймали в 
колгоспі «Дружба» Новоукра- 
їнського району. Нагороджен
ня районної комсомольської 
організації орденом Трудового 
Червоного Прапора свідчить 
про велику роботу, проведену 
районною комсомольською ор
ганізацією по вихованню моло
ді, підготовці механізаторських 
кадрів. У колгоспі «Дружба» 
болгарські друзі оглянули тва
ринницький комплекс.

Під час перебування на Кі- 
ровогрлдщнпі делегація бол
гарської молоді відвідає Зна- 
м’янське локомотивне депо, 
підприємства гірничої Олек
сандрії. В ці ж дні відбудеться 
вечір радянсько-болгарської 
дружби.
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ПАШІ ГОСТІ - МОЛОДІЖНА ДЕЛЕГАЦІЯ З ТОЛБУХІІІСЬКОГО ОКРУГУ,
♦ото В КОВПАКА.

достроково!
рожаєві-75—комсомольську турботу!
изи ал ь нии

ЯКІСТЬ— 
ЛИШЕ ВІДМІННА
• Колектив Кіровоградської 

панчішної фабрики в соціалі
стичному змаганні з колекти
вами підприємств легкої про
мисловості міста добився хоро
ших виробничих результатів. |

План випуску продукції за | 
вісім місяців він виконав на 104 І 
проценти, об’єм реалізації то- І 
варів по підприємству склав 
101. 8 процента. Ні успіхи — 
досягнення і членів бригади 
в’язальниць, очолюваної Воло
димиром Шевченком, в якій 
працює переважно молодь. Ось 
яких показників вони посягли 
в минулому місяці: плав вироб
ництва папчох при зобов'язан
ні 105,8 процента виконали на 
115,5 процента, плав сортності 
продукції при зобов'язанні 
92,4 процента — па 97 процен
тів, пряжі зекономили 98,4 кі
лограма замість запланованих | 
18.

Таких успіхів в’язальниці до- | 
сягли за рахунок ритмічної ро
боти, високої трудової ДПСЦНЛ- 
ліпв, бережливого ставлення 
до устаткування і сировини. А 
дух ЗАфгаппя з іпшпми колек
тивами стаз запорукою ударної 
праці.

Нинішнім лозунгом бригади 
є заклик: «За випуск продук
ції відмінної якості» зз почи
ном ткалі Янойлівського льоно
комбінату А. В. Смирнової. 
Сьогодні в соціалістичному зма
ганні рівняються па передову 
робітницю Марію Павлівну Го
ловко, нагороджену медаллю 
«За доблесну працю»

О. ФОЛОМЕЄВА, 
голоаа комітеїу профспіл- 

і ки Кіровоградської пан
чішної фабрики.

ЗВЕРНЕНІ! Я
чЛеиів шшсошкіьсько-нолодіжної траііторної бригади 
колгоспу імені Шевченка. їіоноукраїнсі>кого району 
до всіх молодих механізаторів Шровоградщннп

Члени нашої комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади, як і районна ордена 
Трудового Червоного Прапора комсомоль
ська організація, добилася у четвертому, 
визначальному році п Яіирічки вагомих ус
піхів.

Втілюючи в життя рішення XXIV з’їзду 
КПРС, XVI! з’їзду ВЛКСМ, натхненні Звер
ненням ЦК КПРС до партії, до радянського 
народу, постановою ЦК КПРС, Ради Мініс
трів СРСР «Про заходи по забезпеченню 
збирання врожаю і заготівель сільськогос
подарських продутій у 1974 році», комсо
мольці і молодь бригади виростили дорід
ний урожай ранніх зернових. Соціалістичні 
зобов’язання перевиконали, добившись 
підвищення врожайності більшості культур 
на 2—5 центнерів. На круг кожен гектар ви
дав по 35,7 центнера зерна, що на 4,7 цент
нера більше, ніж передбачалося зобов я- 
занням.

Молоді трудівники працювали не шкодую
чи сил. Це завдячуючи і їх трудовим здо
буткам колгосп достроково виконав план 
продажу хліба державі, доставивши на хлі
боприймальні пункти понад план 20074 цент- 
нери зерна.

Підводячи підсумки косовиці ранніх зер
нових, ми усвідомлюємо, що використо
вуємо сповна не всі резерви. Ще мають 
місце недоліки в організації праці, на де* 
яких ділянках допускаються втрати, не на 

повну потужність використовується техні
ка. Мн розглянули це питання на своїх ком
сомольських зборах саме зараз, коли у 
розпалі заготівля кормів для громадського 
тваринництва, вже розпочалися бурякові 
жнива, а невдовзі збирання соняшнику і ку
курудзи, йде боротьба і за врожай наступ
ного року.

У бригаді широку підтримку знайшла 
ініціатива молодих донецьких шахтарів — 
стати на трудову ударну вахту, присвячену 
40-річчю стахановського руху. Порадив
шись із спеціалістами і керівниками госпо
дарства, ми вивчили свої можливості і взя
ли додаткові соціалістичні зобов’язання:

— закінчити збирання усіх сільськогоспо
дарських культур до 5 листопада;

— у господарстві добре зарекомендував 
себе потоково-перевальний метод зби
рання цукрових буряків. Застосовуючи по
токово-перевальний метод, зібрати цукрові 
буряки з площі 130 гектарів, за 20 робочих 
днів;

за 5 робочих днів зібрати соняшник на 
187-гектарному клину;

— зернову кукурудзу на площі 300 гек
тарів зібрати за 20 робочих днів;

— включившись у боротьбу за достро
кове завершення «других жнив», закласти 
міцний фундамент під урожай п’ятого року 
п’ятирічки. Посіяти озимі в найоптималь- 

ніші строки, завершивши роботи за 6 робо
чих днів. Високоякісно провести зяблеву 
оранку, організувавши цілодобову роботу 
агрегатів з перезміною в полі, заправку аг
регатів у борозні.

Ударні темпи на бурякових жнивах, на 
сівбі озимих — хороше підтвердження то
го, що узяті підвищені соціалістичні зобо
в’язання бригада виконає з честю. Ми пе
реконані, що ряди передовиків і новаторів 
щоденно поповнюватимуться, і закликаемо 
усіх молодих механізаторів області ширше 
розгорнути соціалістичне змагання за дос
трокове виконання планів четвертого рому 
п’ятирічки.

Тож звертаємось до вас, молоді механі
затори Кіровоградщини:

— виявляйте більше ініціативи і настир
ливості у виконанні змінних завдань, не 
шкодуйте ані сили, ані снаги;

— використовуйте досвід передовиків і 
правофлангових у соціалістичному змаганні.

МОЛОДІ МЕХАНІЗАТОРИ КІРОВО- 
ГРАДЩИНИ! ВИКОНАЄМО ПЛАНИ 
ЧЕТВЕРТОГО. ВИЗНАЧАЛЬНОГО РОКУ 
ДОСТРОКОВО! ДЕВ’ЯТІЙ П’ЯТИРІЧЦІ 
- УДАРНИЙ ФІНІШ!

ЗВЕРНЕННЯ ПРИЙНЯТЕ І ЗАТВЕРД
ЖЕНЕ НА КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЗБОРАХ 

БРИГАДИ.
(Див. 2 стор.). «мм

ДО НАЙВИЩОЇ І
АТЕСТАЦІЙ
• Великим попитом кори

сте їсться солодкі вироби КІро^ 
воградської кондитерської 
фабрики

Цукерки «Червоний мак», 
■•.Весняна птиця», «Білонна», що 
виробляє комсомольсько-моло
діжна бригада, очолювана Раї- 
сою Скачко, мають високі сма
кові якості. Середня норма ви
робітку колективу — 125 про
центів щозміни. Зараз тут пра- 
цюють в рахунок червня 1975 
року.

Серед комсомольської моло
ді підприємства — багато пе
редових виробничників. Це і 
групкомсорг з пукерконого це
ху’ Людмила Кллісничснко і 
комсомольці карамельного цеху 
Тетяна Нікітннська та Тетяна 
Литвинова, і мармеладииця 
Марина Сюна та багато інших.

Комсомольці кондитерської 
фабрики в Ленінському районі 
міста стали ініціаторами руху 
«Якості продукції — комсо
мольську турботу!» 11а кожній 
ділянці підприємства організо
вані комсомольські пости, Ш.0 
контролюють якість продукції. 
Зараз кондитери готують ДО 

‘ атестації на державний Знак 
якості цукерки «Гуси-лебеді», 
«Метеорит» " 
ко».

Літашвне моло-

О. сорок гн, 
комсомольської 

_г______... Кіровоградсь
кої кондитерської фабри
ки.

секретар 
організації
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ВИЗНАЧАЛЬНИЙ — ДОСТРОКОВО!
ВРОЖАЄВІ-75 - КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ!

ВАХТА БУДЕ
СТАХАНОВСЬКОЮ

РЕПОРТАЖ ІЗ ЗВІТНО-ВИБОРНИХ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЗБОРІВ

Анатолій Лубенець де
кілька років буз групком- 
соргом, а днями очолив 
комсомольсько - моло
діжну тракторну бригаду, 
Тепер, перед бригадними 
комсомольськими збора- 
рами, вдивляючись в об
личчя хлопців, намагався 
передбачити, що кожен з 
них запропонує, що ска
же про те, як швидше зі
брати урожай цукрових 
буряків, соняшника, куку
рудзи.

Більшість хлопців прийшла, 
задовго до початку зборів. 
Радились, сперечалися, дава
ли свої пропозиції. Слухаючи 
ті розмови, бригадир із задо
воленням відмітив, що думка 
більшості юнаків співпадає: 
потрібно якнайшвидше про
нести «другі жнива», адже 
час збирання більшості куль
тур збігається, цукрові бу
ряки і соняшник доведеться 
збирати одночасно, а там ку
курудза, та й на зяб зораїн 
потрібно не зволікаючи. 
Тож прозвіту'вавши як колиш
ній групкомсорг, звернувся з 
пропозицією:

— Комсомольці шахто
управління «Торезьке» 
комбінату «Торезантра- 
цит» Донецької області, 
до нині працює Герой 
Соціалістичної Праці
Олексій Стаханов, стали 
на трудову ударну вахту, 
присвячену 40-річчю ста- 
хановського руху і зобо
в'язалися під час вахти 
видати на-гора 35 тисяч 
тонн вугілля понад план. 
Пропоную теж стати на 
ударну стахановську вах
ту,'цех наш — поле, зобо
в’язання вагомі, та певен, 
що можна виконати всі 
роботи достроково. Як це 
зробити, поміркуємо ра
зом.

V-______________________

Один »а одним піднімають
ся молоді механізатори Ва
силь Булах, Василі. Кругляк, 
Віктор Петров, Володимир 
Філіпеїжо, Володимир Скар
бна. В бригаді їх знають як 
правофлангових у соціаліс
тичному змаганні, на честь 
кожного з них не раз на по
льовому таборі піднімали чер
воний прапор. Хлопці гово
рять про використання резер
вів. Якщо правильно організу
вати І проводити роботу в 
єдиному комплексі, строки 
збирання усіх культур можна 
скоротити до міиі.му.му і за-

кінчити сільськогосподарсь
кий рік до 5 листопада.

Молодь підтримали 
присутні на зборах спеці
алісти, керівники госпо
дарств. Члени бригади 
звернулися до молодих 
механізаторів Кіровоград- 
щини із закликом ширше 
розгорнути соціалістичне 
змагання за дострокове 
завершення сільськогос
подарських робіт, розпо
чати боротьбу за буйну 
ниву наступного року.

10. ЛІ ВАШ НИ КО В 
спецкор «Молодою 
комунара».

Колгосп імені Шевченка 
НовоукраїнсьКого райо

ну.
На фото вгорі: рада перед 
зборами; внизу; у бригаді Йде 
сівба озимих,

вчити
САМОСТІЙНОСТІ

Обговорюємо лист С. С.
Дочитані останні рядки. В багатьох 

місцях залишилися помітки олівця. Чи
тала уважно і довго; деякі місця перечи
тала двічі. І таке враження, ніби щойно 
розмовляла з автором листа «Честь змо
лоду», Героєм Соціалістичної Праці з 
Ленінградського заводу «Электросила» 
Степаном Степановичем Вітченком. Над
звичайно вірно сказав відомий настав
ник, що «треба... крок зробити до моло
дої людини особисто. Підказати, пора
дити, переконати, зацікавити». Крок 
старших, досвідчених в житті і праці.

Наставництво, як дійова турбота про 
становлення майбутніх робітників, на
родилося па заводах, фабриках, в цехах, 
в бригадах. Словом, там, де починається 
практична передача традицій старшого 
покоління передового класу нашого сус
пільства молоді. А як в цьому розрізі 
розглядали наші професійно-технічні 
училища? Адже за ними міцно утверди
лася роль кузні робітничих кадрів. На 
мою думку, від наставництва досвідче
них робітників підприємств до ролі май
стра виробничого навчання училища пе
рекинувся прямий місток.

З власного досвіду впевнилася, навча
ти набагато легше, ніж виховувати. Про
галини в знаннях з часом можна запов
нити, ліквідувати, а ось упущения у ви
хованні залишаються іноді на все жит
тя. Якщо ми в училищі не зуміємо при
щепити учневі якусь трудову павичку, 
його навчить працювати завод, але як
що не виховаємо в нього почуття дис
ципліна праці, господарського ставлен
ня до верстатів, устаткування, навіть до 
звичайного гвіздка чи гайки — це вже 
біда і для підприємства, куди піде наш 
вихованець, і для самої молодої люди
ни.

МММоть змолоду!
€. КІРОВОГГАДЦІ

С С.

'аре» ЛрСц
ММММГ* Т&У

Вітченка «Честь змолоду».
Розповім коротко про труднощі, з 

якими зустрілася вперше ставши на ви
ховну роботу, та про свої пошуки. Нз 
заводі було легше. Перед тобою верстат, 
заготовки, інструмент — все зрозуміло і 
над всім ти — голова. А тут маєш спра
ву з живими людьми і що не юнак чи 
дівчина, то індивідуальність, до кожно
го підбирай свій ключ.

Почала з утворення активу групи. 
Щоденник спостережень допоміг вивчи
ти характери вихованців. Ось, напри
клад, зробила висновок про Аміпат Ас- 
людинову — принципова, вимоглива до 
себе і товаришів; Валентина Єрух — 
романтичної натури, любить поезію, 
музику.

В процесі навчання я прагнула знайти 
в кожній дівчині моєї групи, в першу 
чергу, риси позитивні. І не тільки знай
ти, а н закріплювати їх, розвивати. Мене 
і прикріпленого до групи вчителя турбу
вало буквально все: поведінка учениць 
в училищі і поза ним, відвідування і ус
пішність, побут і дозвілля. Мп привчали 
дівчат до самостійності, вимагали, щоб 
працював актив групи. І ось перші на
слідки ’—- вихованці створили гурток ху
дожньої самодіяльності. Прекрасні вечо
ри проводили.

Збори, цікаві диспути, бесіди на тех
нічні теми проходили завжди бурхливо, 
жваво. Я намагалася.зв’язатися з усіма 
вчителями, побувати па уроках моїх 
учениць. Коли почалася виробнича прак
тика, пожвавилась робота учнівського 
активу. В результаті група успішно ви
тримала випускні кваліфікаційні істоти. 
Але головне — я певна: учениці не під
ведуть, виробництво зустріне підготовле
ну до праці і життя в колективі молодь.

Г. РУДЕНКО, 
майстер виробничого навчання Кі
ровоградського МПТУ № 4.

СЛУЖБУ НЕСУТЬ СИНИ

ПРИСЯГА СТЕПІВЧАН
Був теплий серпневий ранок. На плацу в непорушному строю стоять солдати. В 

перших рядах підрозділів виструнчились молоді воїни, яким сьогодні треба скласти 
присягу на вірність своєму народу, рідній партії, Батьківщині. Серед новобранців 
багато посланців орденоносної. Кіровоградщипи — області, котра стала колискою 
майже 140 Героїв Радянського Союзу.

Вносять прапор частини. Яскраво-червоний колір його нагадує про ту ціну, якою далась нам 
велика перемога, 30-річчя котрої готується зустріти радянський народ. Нині нам, воїнам- 

ракетникам, належить примножити славні бойові традиції своїми успіхами о бойовій і політичній 
ПІДГОТОВЦІ.

Один за одним молоді воїни підходять до прапора частини і зачитхють текст Присяги. Даіогі. 
клятву на вірність Вітчизні і наші земляки — кіроноградець Іван Чериат, о.тександрієць Воло
димир Капітули, знам’янчанин Микола Кравцов. В іншому підрозділі прийняли присягу посланці І 
степової Ііовоукраїнкн — Володимир Митні, Віталій Кобсць, Григорій Почтивий.

З перших днів служби кіровоградці втяли підвищені зобов’язання, а Микола 
Кравцов і Володимир Капітуле иіключили змагання між собою. Вони зобов’язались 
відмінно знати і зразково утримувати бойову техніку та зброю, освоїти одну-дві 
суміжні спеціальності, мати зразкову поведінку, стати спеціалістами третього класу. 
Хлопці впевнено йду 11, до мети.

О. ІЩЕНКО, 
військовослужбовець.

--------------------------------------------------------------Леонід НАРОДОВИЙ,

З НОВИХ ПОЕЗІЙ
МОЛОДІСТЬ І СТАРІСТЬ

Молоді роки — легкі і саітлі,
І рухливі, наче ластівки.
Молодість — найбільше диво в світі, 
Джерело найглибшої ріки.
Скільки в ній нев’янучої правди, 
Скільки їй нетлінного даної • 
Молодість — обов'язок і право, 
Але знайте: це — не все одно. 
Молодість, як треба, зверне гори, 
І до зір крізь терни доросте.
А характер в неї — дуже гордий. 
Навіть конфліктує через те. 1 
Конфліктує з труднощами, з віком, 
Праґне взяти приступом нове. 
Молодість не хоче бути свідком — 
Відкривати — поклик в ній живе. 
Молодість — і хлібороб, і ратай. 
Космонавт і вчений — теж вона. 
Має і здобутки, є і втрати: 
Молодість — земна величина, 
рвуть її — майбутнього мірило, 
^сучасність а неї — на плечі.

Кажуть,
там чогось не помирили

Молодість і старість...
і Ой, мовчіть!

Молодість шанує зрілість старших, 
Сива мудрість — їй наука теж, 
Лиш під їх надійний прапор ставши, 
Рубікони віку перейдеш.
Як же їх долати, рубікони? — 
Придивляймось знизу і згори. 
Молодість і старість — не ікони, 
Молодість і старість — прапори.

БОЇТЬСЯ ХУНТА!
Чілійська військово-фашистська хунте 

вночі, по-злодійськи, викрала останки ве
ликого поета Пабло Неруди і перенесла 
їх в невідоме місце, сховавши від пк>- 

(З газет}.
вони його так швидко вбили,
Без кулі, зашморгу, багнета.
Поцілило фашистське бидло 
Вітчизни болем в біль поета.

За ним не з маршем похоронним 
Ішов народ — з любові шквалом!
І не в церквах дзвонили дзвони — 
В серцях лиш —

«Інтернаціоналом! я 
Поет, мов дзвін!
І враз тирани
Злякались...

Для свого рятунку 
Прийшли вночі — поета вкрали 
З його останнього притулку.
Живе НерудаІ — в землях світу 
Корінням духу проростає.
Він рідній Чілі нині світить
І завтра —

теж не перестане!
Рукам, лисніючим від бруду, 
Нема в його безмертя броду.
1 їм не викрасти Неруду 
Із серця й пам’яті народуі

МОЯ ЗЕМЛЯ
Цю землю, вистраждану болем 
Дідів, батьків і власним теж, 
Не назову звичайним полем, 
Яке знічев’я перейдеш.
В дощах, снігах,
У цзіті й стернях —

Вона — мій поклик і взірець. 
Моя земля моя майстерня, 
Де я не гість, а суть — творець. 
Моя земля — без меж і клиння, 
Які родили тільки зло.
В ній революції коріння 
Навіки-вічні проросло.
І я щасливий з того знаку,
! вдячний щедрості земній, 
Що, мов росток живого злаку, 
Проткнувсь з-під грудочки на ній. 
Тут вперше сонце я побачив!
І не моя у тім вина.
Що тут почув уперше плачі, 
Копи кривавилась війна.
Це тут найпершу краплю поту 

Ковтнув — котилася з чола.
Відтак пізнав земну роботу 
І їй віддамся весь, дотла.
«з рук моїх цілинний колос 
Піднявся — так народ звелів. 
Дає майбутнє руку й голос 
Моїй оновленій землії

СЛ'В густих, високих, 
Щоо їй засвідчити чуття.
В мені

земні
струмують соки, 

Моя земля —- моє життя.
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БОЛГАРСЬКИЙ
НАРОД СВЯТКУВАТИМЕ
ПЕРЕМОГУ
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ,
ДЕНЬ СВОБОДИ
БОЛГАРІЇ

СЕРЦЯ

ТВОРИ»

Є 9 ВЕРЕСНЯ ВТРИДЦЯТЕ'

Втридцпте він символічно зустріне брат» 
ню Радянську Армію. Про неї Георгій Ди* 
митров говорив: «Величезна заслуга у спра
ві перемоги Дев’ятого вересня, у справі ви
зволення нашої Батьківщини від німецько- 
фашистського ira належить братній героїч
ній Радянській Армії, за що партія і весь 
наш трудовий народ навіки збережуть до 
неї почутій вдячності».

На фото: пам’ятник Радянській Армії 
визволительці в Софії.

В УСІ ВІНЦІ СВІТУ
Болгарія підтримує активні зов- 

пішньоторгивельїіі зв’язки з Ю9 
країнами с&ігу. Цього року Вол
га рська торг омел ьно-п рим нслова 
палата братиме участь я 20 між
народних ярмарках і більш ніж у 
ста галузевих виставках. Під.де
візом «Соціалістична економічна 
інтеграція в дії» Болгарія бере 
участь в міжнародних ярмарках 
в Брно, Познані, Будапешті, Буха
ресті, Загребі. Експонати павіль
йонів НРБ ілюструють гісні гос
подарські зв'язки НРБ з иартне-

МОЛО^ЙЙ КОМУН З спі о р.

ДЕВНЕНСЬКІ
ЇИВДИ

рами по РЕВ. Найбільшою експо
зицією НРБ за кордоном стане ви
ставка в Москві, яка відкрнєтьс.і 
восени на ВДНГ.

Болгарський прапор майорітиме 
також над ярмарковими містами 
н Алжирі. Дамаску, Нікозії, Баг
даді, Мілані, Парижі, Відні. Ек
спозиції НРБ розкажуть про го
ловні напрямки розвитку народ
ного господарства республіки. 
Більше половини експонаїів ~~ 
новинки виробництва.

«Софія прес» — АПІІ.

За звільнення Болгарії від фашизму загинули смертю 
хоробрих дна сини Фані Тотевої, яка народилась У 
Краснодарському краї СРСР. Георгій і Геннад.й заги
нули в травні- і“44 року, воюючи н рядах парі “’а -'•* 
кого загону «Чавдар*. Зараз їх мати живе в Буді пку 
революціонера на курорті Банкя в оточенні <1 ■> І ч 
Гї улюблених синів-гороїв.Фото Дюбена Антонова,

«ДУМАЙ, 
ВИРІШУЙ,

• ЩООСЕНІ В ДРЕВИЬ0М?Си151ЛІ)р^пи 
ПРОХОДИТЬ огляд досягіІЕ«Ь ТЕХНІ I- 
НОЇ ТВОРЧОСТІ БОЛГАРСЬКОЇ молоді.

у розпорядження юних 
еиту ііастін надходять па
вільйони всесвітньо відомо
го плс.вдивського ярмарку- 
Соті цікавих маши» «є 
ханізмів, нанрізнимакН 
ше обладнання, ма^п0- 
схеми оригінальних І 
бок розміщені тут.
Вже стало традицією орга

нізовувати в Пловдиві за
ключний огляд майстернос
ті і винахідництва МОЛОДЯТ 
конструкторів і раціона т- 
заторів, дашти оцінку і* 
участі в розробці ваЖ'і»’- 
яих ііауково-тс.хк1чин< 
проблем.

Нещодавно шостий наці
ональний огляд науково- 
технічної творчості МОЛОДІ 
продемонстрував зрослі 
можливості молодіжних 
творчих колективів, |Х 
вміння вирішувати важли
ві технічні проблеми, пін 
показав силу 1 масовість 
цього руху, яким охопле
но близько мільйона юна
ків і дівчат різного віку І 
професій.

Піонери беруть участь У 
багатоборстві «Знаю і мо
жу», учні старших класі» 
середніх шкіл — у зма
ганні «Думай, вирішуй, 
твори». В містах і селах

Девню а Болгарії нази- . 
вають тепер Долиною ве
ликої хімії. Щоранку по 
шосе, яке з’єднує .чорно
морське місто Варну з 
Девненською долиною, 
рухається потік автобу
сів: на роботу їдуть буді

вельники і монтажники но
вого промислового ком
плексу. На місці давнього 
міста Марціанополіса пі
діймається найбільша но
вобудова шостої болгар
ської п'ятирічки.

Про масштаби створюваного 
хімічного комплексу певне 

уявлення дають хоча б дві та
кі цифри. У будівництві бе
руть участь 40 тисяч чоловік. 
Па спорудженні комбінату 
заводів кальцинованої соди, 
складних мінеральних добрив, 
хлору, цементу і цукру в цій 
п'ятирічці асигновано мільярд 
левів.

Комбінат складних міне
ральних добрив спроекту
вали болгарські спеціаліс
ти. Виробничим процесо/л 
керуватимуть електронні 
машини вітчизняного ви
робництва. В результаті 
високої автоматизації і 
механізації продуктивність 
праці значно перевищить 
рівень, досягнутий на по
дібних підприємствах в 
США, Франції і Бельгії.

В будівництві заводу 
кальцинованої соди беруть 
участь партнери по РЕВ 
— Болгарія, СРСР і Угор
щина. Радянський Союз 
надав на вигідних умовах 
кредити і опрацював ча
стину проектів і техноло
гічних процесів. Угорщина 
поставляє обладнання, ме
талеві конструкції і мон
тує диспетчерський пункт, 
з якого здійснюватиметь
ся керування виробни
чим процесом. Новий за
вод розрахований на ви
робництво 1,2 мільйона 
тонн кальцинованої 
на рік. Це повністю 
повідає потребам
Болгарії, забезпечує ек
спорт в СРСР і Угорщину, 
а також о інші країни.

Біля Варни 
ться 
якому 
Девни. Значні кошти 
трачаються на заходи по 
охороні навколишнього 
середовища, перш за все 
на захист повітря від за
бруднення відходами хі
мічного виробництва.

Софія -Москва,

и прочитав 
пам'ятного

(АПН).

,. ; - - , Ж

, коли я буваю в столиці 
Болгарії, з радістю відзначаю, як 

софійці, великі патріоти свого міста, 
знають детально події вересня 1944. 
Кожний — старий чи молодий — не
одмінно покаже вулиці, площі, мости, 
якими проходили тоді частини Радян
ської Армії. Зараз це Орлов міст, 
парк Свободи, Російський бульвар... 
Тут був мітинг, а ось тут вітали 
М а р ш а л а Т о л б у х і ц а.. .

ПАМ’ЯТЬ

.Мій софійський знайомий Аіаиас велев, 
свідок і учасник Вересня, розповідав мені, 
як від Шнпки до Смоляна, від Відіиа до 
Ямбола з уст >і уста передавалась влітку 
1944 року радісна звістка: «Радянська Ар
мія близько! Братушки йдуть!»

В софійському Музеї революційного руху 
відвідувачі подовгу затримуються біля фо
тографії: радісні мешканці болгарської 
столиці зустрічають бійців третього Укра
їнського фронту. Колона бронетранспорте
рів проходить під святково прикрашеною 
тріумфальною аркою, болгари кидають ра
дянським солдатам і офіцерам квіти...

Літо 1944 року відзначилось бо
йовими, операціями болгарських пар-’ 
тизаи. За 4 місяці воіш завдали фа
шистам таких втрат, які перевищили 
втрати за весь попередній рік. Напри
кінці серпня за ініціативою Георгія 
Димитрова Вітчизняний фронт почав 
безпосередню підготовку народного 
повстананя. скерованого на знищення

монархо-фашпетської кліки. 5 верес
ня 1944 року Радянський уряд оголо
сив війну фашистській -Болгарії. В 
той же день робітники найбільших 
міст країни почали політичним страйк, 
партизанські загони захоплювали на
селені пункти, у звільнених районах 
встановлювалась народна влада. Від
чинялись двері в’язниць, в яких 
страждали політичні в’язні.

8 вересня радянські війська вступи
ли у Болгарію. Народ зустрічав ви
зволителів хлібом-сіллю. В піч з 8 на 
9 вересня в Софії повстанці разом з 
партизанськими частинами і військо
вими підрозділами, які перейшли па 
бік революції, захопили важливі 

■ об’єкти, -арештували фашистський 
уряд, проголосили владу Вітчизняно
го фронту.

В газеті «Отечествек фронт» 
недаппо спогади автора того 
знімка в Музеї революційного руху. Вете
ран болгарської фотожуриалістики Днмктр 
Кацєв писав: -

«Міський комітет партії повідомив, що 
частини Радянської Армії наближаються 
до Софії. Мені і двом колегам виділили 
машину, іцоб ми змогли сфотографувати 
зустріч героїв. Вулиці були переповнені. 
Гриміла музика, на вікнах і балконах ма
йоріли червоні прапори. Скрізь виднілнсь 
вітальні лозунги. Буквально все населення 
навколишніх сіл вийшло па вулиці. Важко 
описати радість і ентузіазм зустрічі. Біля 
тріумфальної арки було особливо багато
людно. Цей знімок я зробив, коли колона 
радянських машин рухалась від Орлова 
мости... Я щасливий, що був серед лих, ко
му довелось увічнити для поколінь цю не
забутню подію, що мій знімок завжди на
гадуватиме... про сльози щастя, про без
межну вдячність визволителям».

1. ГІЛііОВ.

соди 
від- 

самої

споруджує- 
місто-супутник, в 
житимуть хіміки 

ви-

К). ГЕОРГІЄВ, 
власкор ЛПН. 

Софія.

Про виховання підростаючого покоління в Народній 
Республіці Болгарії проявляється особливо велика тур
бота. Для болгарських дітей створено тисячі дитячих 
ясел, садків, шкіл, літніх таборів, нього року дитячі 
садки відвідують 70 процентів дітей віком до семи ро
ків.

Бо тг арії функціонують 
сотні клубів «Юний тех
нік». «Юний космонавт», 
гуртки авіаційного і суд
нового моделювання. Для 
молоді, що навчається, 
влаштовуються вікторини, 
олімпіади, конкурси з хі
мії, фізики, біології. Ак
тивно працюють в науко
вих товариствах і гуртках 
студенти, молоді спеціаліс
ти. Під девізом «Кращий 
молодий майстер» в рух 
за науково-технічну твор
чість молоді включаються 
молоді робітники і механі
затори.

В цьому ропі 13900 мо
лодіжних колективів про
мислових підприємств, 
сільськогосподарських ко
оперативів та навчальних 
закладів і 12200 індивіду
альних авторів працювали 
над вирішенням ряду нау
кових і виробничих проб
лем. 7J80 раціоналізаторсь
ких пропозицій і оригіналь
них технічних винаходів 
запроваджені протягом 
нього року у виробництво 
І дали народному госпо-, 
дарству економічний ефект 
в 172 мільйони левів.

Більшість розробок, нред-

Фоі<> Лоте МихаіІ.іоної. 
Агенте і но Софія —Прес,

ставлених на виставці о 
і 1.1 оплив і, мають приклад
ний характер і спрямова
ні на вирішення важливих 
науково-технічних про- 
блем: на створення нової 
технології, модернізацію і 

реконструкцію виробництва, 
економне використання си
ровини і матеріалів, зацрз- 
вадаїеііня промислових ме
тодів виробництва у сіль
ське господарство. Серед 
експонатів привернули 
увагу автоматична систе
ма контролю і управління 
хімічними процесами з до
помогою обчислювальної 
техніки, електронні каль
кулятори «ЕЛКА-40» 
«ЕЛКА-42», створені мо
лодими спеціалістами 
фінського інституту 
тронних калькуляторів.

Науково-технічна твор
чість. яку організовує і 
скеровує Болгарська кому
ністична партія і Дими- 
тровська комуністична 
спілка молоді, иереїпори
лась у складову частину 
комуністичного виховання 
молодого покоління.

Л. ХАРЬКОВ, 
Софія.

і

Со-
е.іек-
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ЗАВТРА-
ДЕНЬ ТАНКІСТІВ

Хлоп’ята з цікавістю розглядають 
нагороди кроя, нишком перешіпту
ються:

—І Казали: ne повернувся з поля 
бою...

— Повернувся, повернувся,

ПОСТАТЬ материнська така ж 
величава «к і цей обеліск. За

дивляється жінка на гранітні плити, 
де вкарбовані імена загиблих вої
нів. Б очах матері теплінь і скорбо
та, любов : ласка:

— СИНОЧКИ МОЇ ДОРОГІ, ом:.’ і 
славнії .

Простягає руки, паче до рідних 
наче вони стоять перед нею живі. \ 
посивілий вчитель, оточений ІОрГіОЮ 
хлоп’ят, схвильовано промовляє:

мої 
любі, з безодні повернувся. Щоб 
жити і бачити вас щасливими... 
Д Ж моторошно. За.ш іі.ть не вщу- 
Л хае. 1 мороз нестерпний. А по
тім все змішується ч вогнем І ДИ
МОМ. Сніг вже ке білий, .1 жовтий. І 

)ннн. Скреї і іу. В небі 
гуркіт Паче світ
полковник 
в кожусі і 
мовить:

Генерал 
хлопні. Па 
Во і зовні теж допоможуть нам.

металу.
перевернувся. А 

стоїть перед танкістами 
просту іжешім голосом

Говоров надіється на вас, 
цей раї ноші не встоять.

з
Повернення

■ — На війку .’ішло з нашого села 
734 со.і.т.тгіі, а повернулось 370. 368 
Нагороджені орденами і меда.ія.мн. 
Танкісти Федір Семенович Костюк 
та Дмитро Іванович Осатюк стали 
Героями Радянського Союзу. Пер
ший на Одері прославився, другий— 
під Ленінградом.

Гурт людей біля обеліска росте. 
Люди кладуть на граніт рясний бу
зок і прислухаються до оповіді вчи
теля.

— Тоді, під час блокади міста на 
; Неві про Осгіїюка звістка прійшла: 
І- «Не повернувся з поля бою...» 

Погляди хлоп’ят — до обеліска. 
Дивуються — нема його імені па 
гранітних плитах. Аж раптом поруч:

— Добрий день вам, люди! 
Оглянулися хлоп'ята, а перед ни

ми військовий стоїть з погонам» 
полковника. Хоч і посивілий, як їх 
вчитель, але стрункий, ставний.

— О, Дмитро Іванович! — па ус
тах вчителя широка посмішка. — 
Ми знали, що ви приїдете до пас лз 
свято.

Обнялися.
— З днем Перемоги вас, дорогі _ 

земляки!І_________

і «нову атака. Л.-.і«.-;.-.г 'капок веде 
в бій гри танки. Два - з флангів, а ко
мандирський в центрі. Ось він зупинився. 
Замаскований, безмовний. А там попе
реду вже б’ються піхотинці. Прорвались 
до ворожих окопів, та артилерійський 
вогонь примусив залягти.

— Вперед, Ваню, — до водія Івана 
Макаренка. л

І помчали. На гармати, на автоматни
ків. І ітлерівці чули гул радянських тан
ків десь наче збоку, а це раптом в лоб. 
В розпачі кидають засиджені укріплен
ня, тікають. Але рятунку нема.

— Воі оні!
Це за ленінградських дітей, за 

матерів, які вже ніколи не иобачуть 
своїх сипів...

Короткий перепочинок. 1 знову- 
вперед. Але що це? Велетенська 
сталева потвора супе прямо па ма
шину Осатюка. Таку броню йому 
не лроіпитн в лоб. І гармата в фа
шиста он яка. Треба поки іцо назад, 
до лісу.

— Повний хід, Ваню, задкуй. І 
петляй, щоб не встиг прицілитись. 
Артилеристи нас виручать. Спробу
ємо його осліпити.

Неподалік лісу танк 
круто повернув вбік, а фашистсь
кий опиішвся як на j------- '

лейтенанта

долоні не

«Зірка» —
« Локомотив» — 2:0

Перша половппа гри була за господарями майданчика. 
Вебагаточислсині глядачі побачили і стрімкі прориви футбо
лістів «Зірки», цікаві тактичні ходи, красиві удари но во
ротах. Впі.тому господарі поля нав’язали свою гру гостям 
І диктували свої умови. На 11-й хвилині в гострій ситуації

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 —
Програма передач. (М). 9.95 
— Кольорове телебачення. 
Ранкова гімнастика. (М). 
Я. 20 — Новини. (М). 9.30 — 
Кольорове телебачення. «Бу
дильник». (М). ІЬ.ФІ — «(лу
жу Радянському Союзу». (М). 
П 00 — Кольорове телебачен
ня. Зустріч юнкорів телестудії 
«Орля» з і ероси Радянсько
го Союлу. льотчін-ом-кос мо- 
павтом ( Р( р О. Г. Макаро
вим. (М). 12.00 — Кольорове
телебачення. «М\ інчний кі- 
’оск». (М). 12.30 - «Сільська
година •. (М). 13.30 - Худож- 
еЩ фільм «Хлопець 9 нагао-

вииияиивяи^и

го міста». (М). 15.00 — «Сьо
годні — День танкістів». Ви
ступ Маршала бронетанкових 
військ. Героя Радянського Со
юзу А. X. Бабаджаняи<. (МІ. 
15.15 — Музична програма «У 
вашому домі». (М). 15.45 — 
«Поезія М. Заболоцького». 
(М). 16.25 — «Вогні нирку».
(ЛІ). 17.00 — «.Міжнародна па
норама». (М). 17.30 — Кольо
рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 18-00 —
Повніш. (М). 18.15 — «Співає 
Маргарига Ні колова». (Бол
гарія). 18.40 — Кольорове те
лебачення. «Клуб кіноподоре- 
жей». (М). 19.40 — Художній 
фільм «Не оглядайся назад!». 
(Болгарія). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Вибрані 
сторінки радянської музики». 
(М). 22.15 — Кольорове теле
бачення. Спортивна програма. 
(М). 1’3.00 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 — 
Паша афіша. (К). 10.00 —
Сьогодні — День танкістів. 
«Петро Рябінкін». Художній 
фільм. (К). 11.40 — Кольоро
ве телебачення. «Я — грома
дянин». (К). 12.25 - «Пестія».

Ти Наша адреса і теле
316050, ГСП, Кіровотрад-50, вул. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-3$, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-4$ 36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87. 
БК 06262. 7

род нашими артилеристами. З уз
лісся це поміїнли вмить. І вдарила 
гармата. Важкий танк спалахнув.

Макаренко повергає машину зно
ву на поле бою...
р АДІСНА звістка: блокаду про- 
1 рвано’ Воїни Ленінградській і 
Волховського фронтів зустрілися 
після переможних боїв. Готувалась 
нова операція. А поки що в танкіс
тів е вільна година.

— Чуєш, Ваню, що каже академік Баіі- 
коп: «я старий металург. Я звик думати, 
що нічого нема на світі міцнішого сталі. 
І сьогодні я переконайся у своїй помил
ці. Гак, я помилився. Є, виходить, метал, 
який ще міцніший сталі. Цей благород
ний метал — радянські люди». Л 
іцо, правильно скаїано. Подумати тільки 
— дец’ятсог днів протриматись. Ех, і да
мо ми гадам за страждання ленінград
ців...

Через три дні знову бій. . Перед цим 
екіпаж Осатюка мав на своему рахунку 
U знищених артилерійських гармат, 
більше 20 автомашин, ліквідовано 15 ку
леметних гнізд, близько 500 гітлерівців. 
Пі, це мало. Треба Тх бити до останку. 
Треба гнати з нашої землі.

Танк мчить крізь вогневу завісу. Лж 
раптом_ вибух. Все. Далі не можна. По
нівечені гусениці, Макаренко безмовний. 
Але є ще його рога...

— Я поведу вас на іншому танку.
І Дмитро Осатюк бив ворога ще гри 

тижні. Тільки три тижні. Бо в розпалі 
бею обпекло все тіло. І все стихло. Млі
ють ноги, руки.

— Поспішіть з операцією, він вижние, 
бідкалися бойові друзі. — Такс серце

не повинне зупинитись.
Хірург Олександр Глумов повернув йо

го до свідомості. П'ять годин боровся за 
його життя. І серце не зупинилось. н

— Тепер в Москву. Схорчи па літак і в 
Москву...

Рана загоїлась через три роки.
Y ЛОП'ЯТЛ юрмляться навколо 

Дмитра Івановича. Чекають 
па його слово. Хай розкаже про се
бе. про свої ордени. Але вчитель 
сам:

— Легендарний танк нашого ге
роя-земляка, на якому піп знищив 

сотні фашистів під час прориву бло
кади, тепер в музеї оборони Ленін
града. По війні Дмитро Іванович 
командував батальйоном, вчив мо
лодих танкістів. Потім — військо
вий комісар Кіровограда. Тепер час 
відпочити. Бо роки...

Осатюк підходить до хлопців-дс- 
счт.чкласіиіків:

— Так, так, були мої танкодроми. 
І вам ось-ось час по них промчати. 
Щоб завжди отак тихо було на 
землі, як сьогодні.

Погляд його — до обеліска, 
посивілої матері.

пам’ятати 
пам’ятати...

. І ш і і
В осінній пейзаж дендропарку,{в Кіровограді 

.знову вписався просторий шатерцирку. Цього ра
зу до нас завітав цирк Народної Республіки 
Болгарії Софія». Гастролі присвячуються 30 ро
ковинам соціалістичної революції в Болгарії, ви
зволення Радянською Армією болгарського на
роду від німецько-фашистського гноблення.

Наш кореспондент зустрівся з керівником тру
пи Георгієм Георгієвим КРИСТЄВИМ.

Будь ласка, кілька слів про цирк «Софія».
—Наш цирк побував у багатьох країнах світу, а в Ра

дянському Союзі — вперше. Прогр^м^ створена го
ловним чином об’єднанням кращих номерів артис
тів чотирьох цирків, які працюють в Болгарії. Свої
ми виступами хочемо принести радість нашим визво
лителям, висловити вдячність народу Радянського 
Союзу за наше щасливе сьогодення.

Який склад трупи!
— У гастролях беруть участь 50 провідних артистів,. 

Переважна більшість — молодь. Приїхав э нами І 
народний артист Народної Республіки Болгарії Тош- 
ко Козаров — лауреат Міжнародних фестивалей 
циркового мистецтва, володар золотої медалі і при-і 
за «Грог». Виступає він у клоунаді разом із своїм' 
партнером Фері Янакієвим — лауреатом II фестива
лю циркового мистецтва.

— Ллє треба 
живих. Серцем

\\. ШЕВЧУК.
с. Могильне
Га«веронського району — 
м. Кіровоград.

йля воріт гостей захисник «Зірки» Бондаренко влучас * 
штангу, м’яч опиняється я ногах Степенка і той вміло роз
поряджається ним. 1:0. Господарі не припиняють агах. Чітка 
взаємодія лапок допомогла створити ще кілька небезпечних 
моментів. В напад активно підключаються півзахисники і за
хисники. Все не давало перееагу у нападі господарям, в той 
час, як «Локомотив» тримав попереду одного-двох гравців. 
Другий гол було .забито з кутового. Ємнченко, вчасно ви
йшовши па м’яч, навіс завершальний удар.

Другий тайм був менш цікавим. Кіровоградці намагалися 
утримані перемогу, а всі зусилля гостей відігратися вияви
лися безрезультатними. .

м. сомо в.

(К). 12.55 — Концерт. (К). 
13.25 — «Турботи господарів 
бурякового лану». (Львів).
13.40 — «Девіз — мир, здо
ров’я». (К). 14.25 — Концерт. 
(Донецьк). 15.10 — Телефільм. 
(К). 15.55 — «Наші гості». 
Коннерт. (І<). 16.55 — Програ
ма науково-популярних філь
мів. (К). 17.40 — «Резерви ма
лого зрошення». (Донецьк).
13.00 •— у'Іля дітей. Мульт
фільми. (К). 19.00 — Програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — Ко
льорове іе.іебачения. Концерт 
вокально - інструментального 
ансамблю «Смерічка». (К). 
20.15 — «Сьогодні — Міжна
родний день солідарності 
журналістів». (К). 20.45 —
«На добраніч, літи!» («)• 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — До 30-річчя перемогіґ 
соціалістичної революції в 
Болгарії. Виступ Генерально
го консула НРБ у Києві 
Кристю Євтіїмова. (К). 21.40— 
Художній фільм «Ковадло чи 
молот». 1 серія. (К). 23.00 — 
Вечірні новішії. (К).

ПОНЕДІЛОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.15

— Кольорове телебачення.
«Зустрічний план Кримської 
області — у дії». (М). 18.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Динамо» (Тбілісі) — «Спар- 
так» (М). (Тбілісі). В перер
ві — «День за днем». (Кірово
град). 20.00 — Телевізійний
багатосерійний спектакль «Без 
кінця». Частина І. «Новий 
заступник». (Перм). 21.00 — 
Програма «Час». (ЛІ). 2І.30 — 
Кольорове телебачення. Уро
чистий вечір, присвячений .30- 
річчіо соціалістичної револю
ції в Болгарії. (Софія). По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.20— 
Кольорове телебачення. «Сло
во о полку Ігоревім». Літера
турна передача. (К). 17.00 — 
«Партійне життя». Тележур
нал. (Дніпропетровськ). 17.35
— «Народні таланти», (Хар
ків). 18.00 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.30 — Художній 
телефільм «Ваню, то як тобі 
тут?». (1<). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — Дні Фін-

Газега виходить 
у вівторок, четвер, 

субоїу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кнровоірадского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

Друкарня ім. Г. М Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

полії рафії і книжкової торгівлі, 
м Кіровоград, вул. Глінни, 2.
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Які виступи побачать глядачі на сцені цирку!
— У програмі виступи акробатів, гімнастів, повіт

ряних жонглерів, новий номер брагіе-близнюкіс 
Ілії і Петера Кондових та Віолетм Кондової під наз
вою «Велобаланс на канаті». Виступають у нас і дре
сировані тварини — леви та собаки. Левіе дресирує 
молодий артист Станіслав Спасов, а з дресировани
ми собачками, які грають у футбол і їздять на вело
сипеді, виступає відомий болгарський артист і комік 
Потер Пирванов (Пепо). Музичний супровід ест
радного оркестру «Чорвоне-чорне» під керівницт
вом Тодора Тодорова. Звичайно, розповісти про всі 
номери в короткому інтерв’ю неможливо. Тим біль
ше, що прислів’я говорить: «Краще один раз побачи
ти, ніж сім разів почути!» А тому — ласкаво проси
лю до нас у цирк! Сподіваємось, що виступи валт 
сподобаються і сприятимуть ще більшому зміц
ненню дружби між нашими братніми народами.

ляпдіТ в СРСР та дні міста 
Тампера в Києві. Коннерт. 
(К). 20.00 — Першість СРСР з 
футболу. «Чорноморець» — 
«Торпедо». 2 тайм. (М). 20.45 
— «Па добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — «Па ланах республі
ки». (К). 21.35 — Болгарський 
художній фільм «Ковадло чи 
молот». 2 серія. (!<). 22.45 — 
Вечірні новини, (К).

вівторок
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Рай
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Клуб кіпопо- 
дорожей». (М). 10.30 — Теле
візійний багатосерійний спек
такль «Без кіпця». Частина І. 
«Повий заступник». (М). 15.45 
— Для дітей. «Іскорка». (До
нецьк). 16.15 — «На головних 
напрямках п'ятирічки». (К). 
16.30 — Для школярів. «Госпо
дарі зеленої казки». (Ужго
род). 17г€0 — Документальний 
фільм, «Головна домна п’яти
річки». (К). 18.00 — Новини.
(М). 18.15 — Кольоропе теле
бачення. «У кожному малюн
ку — сонце». (ЛІ). 18.30 —
«Попереду — океан». Телена
рис про тюменських нафтови
ків». Передача І. (М). 19.00— 
Кольорове телебачення, іеле- 
пізійниіі документальний 
фільм «Майстри художньої 
гімнастики». (М). 19.45 — Ко
льорове телебачення. «Грає 
лауреат міжнародного конкур
су Е. Іїлєльс» (М). 20.10 —

Телевізійний багатосерійний 
спектакль «Без кінця». Части
на 2. «Давні історії», (МУ, 
21.00 — Програма «Час». (М)', 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Міжнародний турнір з хо
кею па приз газети «Мзвсс; 
ткя». Збірна СРСР — збірна 
Фінляндії. 2 і 3 періоди. В 
перерві — тираж «Слортло- 
ТО». (М). 22.50 — Новини. (М), 

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.55 -4 
Новини. (К>. 11.10 — Дону-
ментальний фільм «Викрада
чі дитинства». (К). 11.30 —
Музичний антракт». (К). 11.35
— «Шкільний екран». Україн
ська література для учнів 10 
класу. (К). 12.10 — Першість
СРСР з футболу, «Чорномо
рець» — «Торпедо» (М). Відс- 
озапис 2 тайм. 15.30 — Кольо
рове телебачення. «Світ, пов* 
ннй сонця». Телевізійний до* 
кументальний фільм. (М У,
15.45 — «Російська казка», 
Передача з літератури. (МУ. 
16.20 — «Ми знайомимось і 
природою». (МІ. 16.45 — Ко
льорове телебачення. «Об’єк
тив»-. (М). 17.15 — «В ефірі -А 
«Молодість». (М). 18.00 — Ре
клама, оголошення. (К). 18.3(І
— Телевізійний фільм «Стрі
лочник». (К). 19.00 — Програ-і 
ма «Вісті». (К). 19.30 — ДО 
30-річчя визволення Радянсь
кої України під німецько-фа
шистських загарбників. «У 
світанкову годину». Кбнцсрг. 
(Харків). 20.20 — «За чистоту 
бурякових плантацій». (КЬ
20.45 — «Па добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм 
«Лаври». (К). 22.43 — Вечірні 
повніш. (К). 'I .

За редактора М. СЕМЕНЮК.
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