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1. Хай живе 62-а річниця Великої 
Жовтневої соціалістичної революції!

2. Хай живе Велика Жовтнева соціаліс
тична революція — головна подія XX 
століття, початок всесвітньоісторкчного 
повороту людства від капіталізму до 
соціалізму!

3. Хай живе марксизм-ленінізм — мо
гутня ідейна зброя трудящих усіх країн 
у боротьбі проти імперіалізму, за пере
могу соціалізму і комунізму!

4. Хай живе ленінська Комуністична 
партія Радянського Союзу — натхненний 
і організатор переможної Жовтневої ре
волюції, керівна і спрямовуюча сила ра? 
дянського суспільства!

Хай живе велика непорушна єдність 
партії і народу!

. 5. Хай живе у віках ім’я і справа Воло
димира Ілліча Леніна — еождя Жовтне
вої революції, творця і керівника Кому
ністичної партії і першої в світі соціаліс
тичної держави!

6. Слава великому радянському наро
дові — будівникові комунізму, послідов
ному борцеві за мир в усьому світі!

7. Хай живе героїчний робітничий клас 
Країни Рад — провідна скла в будів
ництві комунізму!

8. Хай живе славне колгоспне селян
ство — активний будівник комунізму!

9. Хай живе радянська народна інтелі
генція — активний будівник комунізму!

10. Хай живе непорушний союз робіт
ничого класу, колгоспного селянства і 
народної інтелігенції.

Хай міцніє соціально-політична і ідей
на сдність радянського суспільства!

11. Хай живе братерська дружба і . 
непохитна сдність усіх націй і народнос
тей нашої соціалістичної Батьківщини!

12. Хай живе Радянська Конституція— 
Основний Закон першої в світі соціаліс
тичної загальнонародної держави!

Хай живо соціалістична демократія!
13. Хай живуть Ради народних депуіа- 

тів!
Хай шириться участь робітників, селян, 

інтелігенції в управлінні справами дер
жави і суспільства!

14. Трудящі Радянського Союзу! Бо
ріться за виконання Історичних рішень 
XXV з’їзду КПРС, прагніть повністю 
реалізувати можливості розвинутого 
соціалізму!

15. Трудящі Радянського Союзу! Шир
ше розгортайте рух за гідну зустріч 110-ї 
річниці з дня народження В. І. Леніна!

Вчіться жити, працювати і боротися по
лем інсьному, по-номуністинному!

16. Комуністи! Будьте в авангарді все
народної боротьби за виконання рішень 
ХХУ з'їзду КПРС, за підвищення ефек
тивності і якості роботи!

17. Радянські профспілки! Беріть актив
ну участь в управлінні державними і су
спільними справами, в розв’язанні попі-

. тичних, господарських і соціально-куль
турних питань! Вдосконалюйте соціаліс
тичне змагання і рух за комуністичне 
ставлення до праці!

Хай живуть радянські профспілки — 
школа комунізму!

18. Комсомольці, юнаки і дівчата! На
полегливо вчіться комунізму! Оволоді
вайте знаннями, культурою, професій
ною майстерністю!

Будьте активними, свідомими борцями 
за комунізм!

19. Хай живе Ленінський комсомол — 
надійний помічник і бойовий резерв Ко
муністичної партії, передовий загін мо
лодих будівників комунізму!

/0. Хай живуть радянські жінки — ак
тивні будівники комунізму! Слава жінці- 

, А*атері, яка віддає тепло свого серця 
вихованню дітей — гідних громадян со
ціалістичної Батьківщини!

Мир і щастя дітям усієї землі!
21. Радянські воїни! Безустанно вдоско

налюйте бойову і політичну підготовку, 
будьте завжди готовими до захисту 
Батьківщини, великих завоювань соціа
лізму!

Хай живуть доблесні Збройні Сили 
СРСР — надійний вартовий мирної праці 
радянського народу, важливий фактор 

• міжнародного миру та безпеки!
22. Трудящі Радянського Союзу! Під

вищуйте продуктивність, ефективність і 

Центральний Комітет Комуністичної

якість праці на ножному робочому міс
ці! Боріться за успішне виконання плану 
1979 року, завдань десятої п'ятирічки!

23. Слава передовим колективам, 
ударникам п’ятирічки, які йдуть в аван
гарді комуністичного будівництва!

24. Трудящі Радянського Союзу! Бе
ріть активну участь у дальшому вдоско
наленні соціалістичного виробництва, 
прискоренні науково-технічного про
гресу!

Повніше використовуйте резерви для 
досягнення високих кінцевих народно
господарських результатів, збільшення 
випуску виробів вищої якості!

25. Працівники промисловості! Борі
ться за дальший розвиток і зміцнення 
індустріальної могутності нашої Батьків
щини! Швидше освоюйте і ефективно 
використовуйте виробничі потужності! 
Впроваджуйте нову техніку, прогресивну 
технологію і передовий досвід!

26. Працівники важкої промисловості • 
машинобудування! Підвищуйте технічний 
рівень виробництва, повніше забезпе
чуйте потреби народного господарства в 
паливі, енергії, металі, сировині, високо
продуктивному устаткуванні!

Збільшуйте свій вклад у прискорення 
науково-технічного прогресу!

27. Трудящі Радянського Союзу! Бері
ться за прискорений розвиток продук
тивних сил Сибіру і Далекого Сходу, на
рощуйте темпи будівництва Байкапс- 
Амурської магістралі!

28. Працівники промисловості! Збіль
шуйте виробництво, розширюйте асорти
мент, підвищуйте яність товарів народ
ного споживання! „

Повніше задовольняйте зростаючі по
треби радянських людей!

29. Працівники будівництва! Своєчасно 
ееюдьтє в дію виробничі потужності і 
об’єкти, підвищуйте ефективність капі
тальних вкладень!

Будуйте добротно, економічно, на су
часній технічній основі!

30. Працівники транспорту і зв’язку! 
Поліпшуйте обслуговування народного 
господарства, повніше задовольняйте* за
пити радянських людей!

Всемірно зміцнюйте трудову співдруж
ність, добивайтесь високоефективного ви
користання рухомого енладу і засобів 
зв’язну!

31. Трудящі Радянського Союзу! Борі
ться за всебічний розвиток сільського 
гссподарства! Прискорюйте темпи його 
комплексної механізації і хімізації, ме
ліорації земель;/ розвивайте спеціаліза
цію і концентрацію виробництва!

32. Працівники сільського господар
ства! Підвищуйте ефективність вироб
ництва! Бережно використовуйте землю, 
техніку, добрива, всі матеріальні і фінан
сові ресурси! Боріться за успішну підго
товку до весняних польових робіт, за 
одержання високого врожаю в 1980 році!

Ширше дорогу прогресивним методам 
організації праці і новій технології!

33. Трудівники сільського господар
ства! Добивайтесь високої продуктивнос
ті і збільшення поголів’я худоби і птиці, 
зміцнюйте кормову базу тваринництва!

Нарощуйте виробництво і продаж дер- 
я;аві м’яса, молока, ясць, вовни та іншої 
продукції!

34. Трудящі Радянського Союзу! Ак
тивно боріться за здійснення комплекс
ної програми перетворення сільського 
господарства Нечорноземної зони 
РРШСР!

35. Працівники сільського господар
ства, заготівельних, транспортних, пере
робних, торговельних підприємств і ор- 
ганізгцій! Добивайтеся, щоб кожен кіло
грам продукції полів і ферм був збере
жений і використаний на благо народу!

36. Працівники торгівлі, громадського 
харчування, служби побуту і житлово-ко
мунального господарства! Підвищуйте 
якість роботи, культуру обслуговування 
радянських людей!

37. Трудящі Радянського Союзу! Зміц
нюйте трудову дисципліну, бережіть 
кожну робочу хвилину! Економно і ефек
тивно використовуйте метал, сировину, 
паливно-енергетичні ресурси!

38. Громадяни Радянського Союзу! Бе
режіть і примножуйте соціалістичну влас

ність! Раціонально, по-господарському 
використовуйте багатства нашої країни, 
схороняйте рідну природу!

39. Спеціалісти народного господар
ства! Винахідники і раціоналізатори! 
Вдосконалюйте виробництво, боріться за 
прискорення науково-технічного про
гресу, повсюдно впроваджуйте нову 
техніку і передовий досвід!

40. Радянські вчені! Підвищуйте ефек
тивність досліджень, зміцнюйте зв’язок 
науки з виробництвом!

Слава радянській науці!
41. Діячі літератури і мистецтва, пра

цівники культури! Високо несіть прапор 
партійності і народності радянського 
мистецтва, створюйте твори, гідні на
шої еєлйкої Батьківщини!

42. Працівники народної освіти! Під
вищуйте ефективність і якість навчання! 
Виховуйте підростаюче покоління е дусі 
комунізму, радянського патріотизму і 
пролетарського інтернаціоналізму, сві
домого ставлення до кавчання і праці!

43. Працівники вищих і середніх спе
ціальних навчальних закладів! Всемірно 
поліпшуйте ідейне загартування, теоре
тичну і професійну підготовну спеціаліс
тів, розвивайте науку, примножуйте свій 
склад у комуністичне будівництво!

44. Працівники охорони здоров'я! Під
вищуйте яність і культуру медичного об
слуговування! Краще використовуйте 
нейиовіші досягнення медично: науки!

45. Працівники фізкультури і спорту, 
фізкультурники і спортсмени! Впровад
жуйте фізичну культуру в повсякденне 
життя радянських людей!

Примножуйте славу радянського спор
ту, наполегливо готуйтесь до Олімпій
ських ігор 1980 року!

46. Ветерани революції, війни і праці! 
Наставники молоді! Беріть активну 
участь у вихованні молодого покоління 
на революційних, бойових і трудових 
традиціях Комуністичної партії і радян
ського народу!

47. Піонери і школярі, учні профтех
училищ! Гаряче любіть Радянську Бать
ківщину! Наполегливо оволодівайте знан
нями і трудовими навичками! Готуйтеся 
стати активними борцями за справу Лені
на, за комунізм!

48. Братерський привіт комуністичним 
і робітничим партіям — стійким борцям 
проти імперіалізму, за мир, демократію, 
національну незалежність і соціалізм!

Хай міцніють сдність і згуртованість 
комуністів усього світу на непохитній 
сенові марнсизму-ленінізму, пролетар
ського інтернаціоналізму!

49. Хай живе пролетарський інтерна
ціоналізм — випробувана і могутня 
зброя міжнародного робітничого класу!

50. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
51. Братерський привіт народам соціа

лістичних країн! Хай розвивається і міц
ніє світова система соціалізму, вирішаль
на сила антиімперіалістичної боротьби, 
оплот миру, демократії і соціального 
прогресу!

Хай живе сдність і згуртованість брат
ніх партій і народів нраїн соціалістичної 
співдружності!

52. Братерський привіт героїчному на
родові соціалістичного В’єтнаму, яний рі
шуче відстоює свій національний сувере
нітет, територіальну цілісність, свободу і 
незалежність!

53. Братерський привіт мужньому лао
ському народові!

Хай міцніс і процвітає Лаоська Народ- 
но-Демонратична Республіка, яка йде по 
шляху будівництва основ соціалістичного 
суспільства?

54. Братерський привіт кампучійсько- 
му народові, сповненому рішимості по
будувати незалежну, вільну, демокра
тичну Кампучію!

55. Братерський привіт афганському 
народові, який став на шлях побудови 
нового суспільства!

Хай міцніють і розвиваються дружба і 
співробітництво між народами Радян
ського Союзу і Демократичної Республіки 
Афганістан!

56. Гарячий привіт іранському народо
ві, який здійснив антиімперіалістичну, на
ціонально-визвольну революцію!

57. Братерський привіт робітничому 
класові капіталістичних країн — самовід
даному борцеві проти експлуатацій гніту 
монополій, за права трудящих, за мир, 
демократію і соціальний прогрес!

58. Братерський привіт народам, які 
добилися визволення від колоніального 
ярма і ведуть мужню боротьбу за зміц
нення національної незалежності і соці
альний прогрес!

59. Гарячий привіт народам Африни, 
які борються проти імперіалізму, за пов
не визволення континенту від колоніа
лізму і расизму, за торжества ідеалів 
свободи, незалежності і соціального про
гресу!

Народи світу! Посилюйте підтримку бо
ротьби народів Зімбабве, Намібії, Півден
ної Африки проти расистських режимів!

60. Гарячий привіт народам Латинсько» 
Америки які ведуть мужню боротьбу 
проти засилля імперіалістичних монопо
лій, проти реакції і фашизму, за вільний, 
незалежний, демократичний розвиток 
своїх країн!

61. Гарячий привіт героїчному нінара- 
гуанському народові, який здобув пе
ремогу над силами внутрішньої реакції 
та імперіалізму і веде мужню боротьбу 
за зміцнення завоювань революції, за 
гюбудову демократичної держави!

62. Братерський привіт робітничс/лу 
класові,, всім трудящим і демократам 
Чілі, які ведуть самовіддану боротьбу 
проти фашистської реакції!

63. Братерський привіт знемагаючим у 
тюрмах і фашистських катівнях мужнім 
борцям за свободу народів, демократію 
і соціалізм!

Свободу в'язням імперіалізму і реакції!
64. Хай міцніє могутній нездоланний 

союз трьох основних революційних сип 
сучасності — світового соціалізму, між
народного пролетаріату і національно- 
визвольного руху!

65. Гарячий привіт' народам арабських 
'країн, які борються за повну ліквідацію
наслідків ізраїльської агресії, проти ан- 
тиарабських сепаратних угод, за вста
новлення справедливого і міцного Атиру 
на Близькому Сході!

Народи світу! Посилюйте підтримку бои 
ротьби арабських народів проти імперіа
лістичного диктату!

Хай міцніють і розвиваються дрчікба і 
співробітництво між народами Радян
ського Союзу і арабських країн!

66. Народи європейських країн, Ci.UA і 
Канади! Наполегливо добивайтеся пов
ного втілення в життя Заключного акта 
Загальноєвропейської наради, перетво
рення Європи в континент миру, безпе
ки, співробітництва і соціального про
гресу!

67. Народи Європи! Нарощуйте зусил
ля В боротьбі проти Імперіалістичних 
кланів розміщення на континенті чокмх 
видів ракетно-ядерної зброї!

Рішуче «Ні!» новому турові ГСПННІ 
озброєнь в Європі!

68 Народи азіатських країн! Боріться 
за зміцнення миру, співробітництво » 
добросусідські відносини, за гарантуван
ня безпеки Б Азії!

69 Народи світу! Посилюйте боротьбу 
за припинення гонки озброєнь, за роз
зброєння, усунення загрози нової світо
вої війни, поглиблення розрядки міжна
родної напруженості!

Викривайте підступи сил імперіалізму 
і гегемонізму, мілітаризму і реваншиз
му — ворогів миру та безпени народів!

/0. Народи світу! Досисайтеся щоб 
незастосування сили стало законом у 
міжнародних відносинах, а ядєрнг- зброя 
була заборонена навічно!

Рішуче виступайте проти планів Енроб- 
ництеа нових ВИДІВ І КОРИХ СИСТЄРЛ зброї 
масового знищення!

71. Хай живе миролюбна ленінська 
зоднішня політика Радянського Союзу!

Втілимо в життя вироблену XXV з’їздом 
НПРС програму дальшої боротьби за мир 
і міжнародне співробітництво за свобо
ду і незалежність народів!

72. Хай живе наша велика Батьківщи
на — Союз Радянських Соціалістичних 
Республік!

73. Під прапором марксизму-ленініз
му, під керівництвом Комуністичної пар
тії — вперед до перемоги комунізму!

партії І'адянського Союзу

Ci.UA
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Редакція газети «Правда Украины» надрукувала лисі 
трудівниці радгоспу «Ташлицький» Маловисківського ра
йону нашої області Галини Миколаївна Ракул, в якому 
вона тепло розповідає про свого сина-гірника Василя. 
Газета «Молодий комунар» 13 жовтня передрукувала 
цю розповідь — «Пишаюся сином-шахтарем». Сьогодні 
вміщуємо на неї перші відгуки наших читачів.

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛ!
Хлопці й 

носять почесне 
правофлангових.

Не місце красить
Згадую слова з листа Га

лини Миколаївни Ракул: 
«•Батькам добрі відзиви про 
дітей одержувати — зна
чить роки свої продовжува
ти. Адже воші наша кровин
ка рідна. А буває, діти ли
ше одних прикрощів завда
ють, примушують гіркими 
слізьми обливатися» .

Від щирого серця йдуть 
ці мудрі слова простої жіи 
ки-трудівниці. 1 нам, педа
гогам, воші близькі й зрозу
мілі. Адже ми, як і батьки, 
покликані перш за все вихо
вувати. Галина Миколаївна 
Має рацію в тому, що пра
целюбна людина завжди 
йде прямою дорогою, вона 
інколи не стане літуном. Ллє 
любов до праці не приходить 
бама по собі. її потрібно 
виховувати вдома, в дитячо
му садку, у школі. Маги 
впевнена, що за Василя їй 
соромно не буде, бо він і 
за гусьми дивився, і допома-

зараз 
місце,

• • •
гав їй на фермі. 1 
хлопець прикрашає 
яке займає.

Впевнена і я, що будуть 
хороші люди з моїх учнів 
Євгена Олексієнка, Юрія 
Ігиатьєва та інших. Варто 
подивитися на них під час 
уроку праці, щоб перекона
тися в цьому. Та її не тільки 
па уроках хлопці добре тру
дяться. Згадується підготов
ка школи до нового па 
ичального року. Активну 
участь брали в ній і Євген, і 
Юрій.

Стаття «Пишаюся сином- 
шахтарем» — тепла, добра, 
життєво мудра. Гадаю, її 
корисно буде прочитати і об
говорити не тільки в учнів
ських, а й у педагогічних ко
лективах.

Н. ТОМАЗ, 
вчителька Кіровоград
ської середньої школи 
№ 6.

((Сонпе-світ
г'

Лист матері «Пишаюся 
сином-шахтарем» не міг не 
схвилювати. У кожного з 
йас є мати, і ми добре розу 
міємо Галину Миколаївну 
Ракул. Правду кажуть: 
«Хороший сип — то велике 
щастя, поганий — велике 
нещастя». Ми уважно про
читали цей незвичайний ма
теріал. Скільки думок вів 
збудив! Мати, проводжаючи 
Василя на роботу в Донбас, 
вірила: де б він не трудив
ся, поганого про нього не 
скажуть. Яка це чудова і 
свята впевненість! І як доб
ре, що спи виправдав мате
рині сподівання, знайшов 
своє місце в житті, адже 
працелюбність — риса кому
ністична.

Мата пишається сином, а 
ми пишаємося своїм колек
тивом, який постійно пере
виконує плаїш 
завдання. Немає 
комсомольсько - 
му прогульників, 
дарів. Живемо 
трудовою сім’єю. Та, на 

. жаль, є па шахті такі хлоп-

з-під землі» 
ці, котрим аби день до ве
чора доробити, яких цікав
лять тільки заробітки. Після 
зміни поспішають до пивно
го ларка чи до якоїсь забі
гайлівки. Запитай у такого 
читав він ту чи іншу книгу 
бачив фільм, що показують 
нині в кінотеатрі — у відпо
відь тільки погляне насміш
кувато.

Василь РаКул теж робіт
ник. Сучасний робітник, 
який не тільки добре труди
ться, а й знаходить час по
читати літературу, посадити 
дерево. Ми теж — шахтарі, 
теж добуваємо «сонце-світ 
з-під землі», як пише Гали
на Миколаївна, і всім 
хочеться рівнятися иа 
пецького колегу, міцно
тиснути йому руку і сказати: 
«.Так тримати, хлопче!»

М. СКАЛОЗУБ, 
групкомсорг комсо
мольсько-молодіжного 
колективу імені 60-річ
чя ВЛКСМ шахти «Світ- 
лопільська» Олександ
рійського району.

нам 
до- 
по-

і виробничі 
в нашому 

молодіжно- 
літунів, ле- 

дружною 
Та,

Звітно-виборна конфе
ренція комсомольців Кіро
воградського заводу трак
торних гідроагрегатів про
ходила вперше після XVIII 
з'їзду ВЛКСМ. Звісно, де
легатам було про що по
говорити. Адже за цей пе
ріод на їхньому рахунку 
чимало здобутків, чимале 
й нерозв'язаних проблем. 
Ось чому основним зміс
том конференції став ана 
ліз проведеної за два роки 
роботи по виконанню рі
шень XXV з'їзду КПРС, 
XVIII з’їзду комсомолу, 
завдань, висунутих у При
вітанні ЦК КПРС XVIII з'їз

ду ВЛКСМ, промові на 
ньому Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І. Бреж 
нєва.

Атмосфера, яка панува
ла на конференції, свідчи
ла: делегати зібралися, 
щоб підсумувати зробле
не в обстановці діловитос
ті, широкої демократії, 
принципової критики і са
мокритики. Цю ділову об
становку підкреслював ло
зунг у залі: «Комсомол — 
активний помічник і ре
зерв Комуністичної партії 
Радянського Союзу». У ро 
боті конференції взяли 
участь передова виробнич

ниця, депутат Верховної 
Ради УРСР Юлія Василів
на Євтушенко, ветераь 
комсомолу Олександр Ан
дрійович Веретенников, 
представники 
партії і райкому 
начальники цехів, 
ділів гідроагрегатного.

Отже, ділова і конкретне 
розмова.

У доповіді секретаря за 
водського комітету комсо
молу Валентина Дудника 
у виступах делегатів обго
ворювався кожен аспекі 
діяльності молодих як на 
підприємстві, так і за йоге 
межами; Зупинимось на 
одному питанні, яке де
тально розбиралося деле
гатами звітно-виборної 
конференції. Це питання 
організації соціалістичного 
змагання. Нині воно спря-

жоване на гідну зустріч 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна,-має та
кож на меті участь юнаків 
і дівчат у русі «П'ятирічці 
ефективності і якості 
ентузіазм і творчість мо
лодих».

Називалися цифри
факти. План дев’яти мі
сяців нинішнього року 
перевиконано більш як 
на півтора процента. З

і

серед кращих, 
дівчата 
звання
Але доводиться констату
вати неприємний факт: у 
передових бригад не зав
жди є послідовники. Г>г‘- 
наприклад, колектив 
толія Скворцова. У 
час він виступив з ініціати
вою виконати завдання чо
тирьох років п’ятирічки 
достроково — до 60-річчя 
ЛКСМ України. Почин хо
роший. Він мав розкрити 
потенціальні можливості

Ось, 
Ана- 
свій

РОБІТНИЧД
ПРИНЦЙПОВІС ть

райкому 
ЛКСМУ. 
підроз-

початку п’ятирічки Кірово
градський завод трактор
них гідроагрегатів одер
жав 2,5 мільйона карбо
ванців додаткового при
бутку. У цих здобутках ва
гома частка праці молоді, 
якої на підприємстві по
ловина. Лише в змаганн 
за звання кращого моло
дого робітника беруть 
участь практично всі 
водські комсомольці, 
як відомо, кращий робіт
ник випускає продукції 
більше і вищої якосіі. 
Отож, ті додаткові мільйо
ни — справа рук не тільки 
ветеранів заводу, а й мо
лодих.

Але тон конференції був 
далеко не безтурботним. 
Ось хоча б такі факти. В 
коридорі біля входу в 
другий механоскладальний 
цех величезне табло пові
домляє про хід соціаліс
тичного змагання. Всі вже 
■звикли до того, що з екра
на протягом багатьох мі
сяців не сходять повідом
лення про успіхи бригад 
Володимира Бадова з дру
гого механоскладального 
цеху і Анатолія Скворцова 
з дев’ятого ремонтною. 
На заводі ці комсомопь- 
сько-молодіжкі колективи

за- 
Бо,

всіх, хто включився у зма
гання. Та розкрив ці мож
ливості лише один колек
тив—бригада ініціаторів — 
і напередодні ювілею він 
рапортував про виконання 
зобов’язання. А що ж ін
ші? Як зазначив у доповіді 
секретар комітету комсо
молу, недоліки в організа- 

зма- 
йогс 
мо- 

заохо-

ції соціалістичного 
гання, недостатня 
гласність, відсутність 
ральних стимулів 
чення призвели до того, 
що інші комсомольсько- 
молодіжні, які підтримали 
почин, із своїми зобов’я
заннями не справилися. 
Недостатньо або й зовсім 
не вивчався досвід брига
ди Скворцоза. От і ви
йшло, що змагалися самі з 
собою. Прикро. Адже су 
перництво, якщо воно ді
лове, з належною глас
ністю і оцінкою, дає мож
ливість не тільки стимулю
вати підвищення продук
тивності праці, визначні > 
переможця. Воно ще й до
помагає зрозуміти робіт
никам, і зокрема моло
дим, що його особиста 
роль у загальному дороб
ку колективу теж чимала. 
Хлопців з Кіровоградсько
го гідроагрегатного, як

гро це зазначалося нз 
звітно-виборній конферен
ції, не задовольняє тілью-. 
матеріальне заохочення 
Для них важливіші мо
ральні стимули. Це для то
го, щоб утвердити себь 
відчути свою необхідність 
колективові...

...Був ДО цьогорічний 
звітів і виборів у другому 
механоскладальному це»у 
заводу, про комсомол- 
сько-молодіжну бригаду 
якого вже згадувало^ 
секретарем цехової ком
сомольської організації 
Віталій Білостоцький. Але 
йому не вистачало напо
легливості, послідовності Б 
організації соціалістичного 
змагання серед бригад 
дільниць, у розвиткові ру
ху винахідництва і раці, 
иалізації. Як було сказане 
в доповіді, за звітний по 
ріод 254 молодих вироб
ничники Кіровоградської ?. 
заводу тракторних гідро
агрегатів взяли участь у 
винахідництві і раціонал1- 
зації. Економічний ефекі 
від впровадження пропо
зиції становить 150 тисяч 
карбованців. Та на цьому 
фоні вигляд білої ворони 
має другий механоскла
дальний. Його внесок НЗг- 
мізерніший. Дехто може 
заперечити: мовляв, що 
там в МСЦ-2 можна при
думати? Техніка — із за
стосуванням автоматики, 
чого ще треба? Хлопці ж, 
що обслуговують верста
ти, говорять, що вдоскона
лити дещо можна і необ
хідно. їм би раціоналіза
торів з досвідом — і пі
дуть справи. А ентузіазму 
і кмітливості у 
вистачить.

На конференції 
говорили не про 
не, а про те, що треба 
виконати. Значить, комсо
мольці готові врахувати ? 
ліквідувати упущення з 
робітничою принципо
вістю.

МОЛОДИХ

більше 
зробле-

А. ШИЛОШИЙ, 
спецкор «Молодо
го комунара».

Мужніють у праці
реможцями стали: Василь 
Неізвєстний із Суботців 
(серед водіїв автомобіля); 
учениця Пантазіївської се
редньої школи Ольга Смо
ляк (у фігурному водінні 
трактора); Олександр Ма- 
кась, семикласник Іванко- 
вецької десятирічки (се
ред юних орачів); Лариса 
Аврамеько з Пантазіївки 
(серед юних кулінарів).

Т. НЕЖЕЙКО, 
КОМСОрГ по групі се
редніх шкіл Знам’ян- 
Ського міськкому ком
сомолу.

13 жовтня в селі Панта- 
зіївці Знам’янського райо
ну старшокласники зібра
лися на традиційний зліт 
членів учнівських виробни
чих бригад середніх шкіл 
району.

Цікавою й різноманіт
ною була програма зльо
ту: спочатку — пленарне 
засідання, на якому вручи
ли нагороди кращим 
керівникам виробничих 
бригад. Потім — змагання 
юних шоферів, тракторис
тів, орачів, кулінарів. Пе-

УРОЖАЙ-79: ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ

КОЛИ КОМСОРГ У ВІДПУСТЦІ
Мету поїздки у колгосп 

імені Щорса Маловисків
ського району визначено: 
зустрітися з комсомоль
сько-молодіжним екіпа
жем Віктора Кудрі, який 
працює на збиранні цук
рових буряків. Чому саме 
з цим колективом? Василь 
Полулях, другий секретар 
райкому комсомолу, роз
повів, що цей екіпаж один 
з найкращих у районі.

— Орли, а не хлопці. Во
ни ще влітку відзначились, 
а тепер тільки й мови про 
них. Та й буряки цього ро
ку вродили — по 280 цент-

нерів з гектара. А це за
безпечить вихід 50—54 
центнерів чистого цукру,— 
розповідав по дорозі о 
господарство інструктор 
райкому Леонід Палій.

...Бурякове поле зустрі
ло гомоном. Повагом ру
халися бурякозбиральні 
комбайни, одна за одною 
під'їжджали і відправля
лись вантажні автомашини, 
гуркотіли трактори. Ще до 
того, як Вікторів КС-6 на
близився до дороги, меха
нізатори І водії автомашин 
розповідали про екіпаж: 
_ — На славу трудяться

хлопці, — сказала тракто
ристка Софія Іванівна Ко
лісник.

— Перше місце по 
бригаді утримують, — під
хопив комсомолець Івзн 
Савченко.

Незабаром до гурту пі
дійшов Михайло Юрків, 
Помічник Віктора Кудрі.

— Стараємося з Вікто
ром, та й транспорт обслу
говує нас безперебійно, — 
почав стримано. — Все бу
ло б гаразд, якби не одна 
«але»... Ми розуміємо, яка 
зараз гаряча пора і роби
мо все, щоб якнайшвидше 
зібрати урожай... Але ми

навіть не знаємо, скільки 
виробляємо за день.

— Так, відколи тут пра
цюємо, ще жодного разу 
не бачили інформаційного 
Листка або «блискавки», ні
хто не поцікавився нами,— 
заговорили всі навперебій.

— А спитайте, як ми 
харчуємось? — це вже 
трактористка Олександра 
Трохимівна Юрків.

— Ось і вчора, — втру
тився молодий механіза
тор Борис Пасічник, — че- 
кали-чекали ми обіду, а 
привезли його із запізнен
ням на дві години. Та й до 
того ж з розрахунку на чо
тирьох, тоді, коли нас бу
ло п'ятнадцять.

...Виявилося: щоб пообі
дати людям з першої 
бригади, треба добиратися 
аж до третьої або працю-

вати без гарячого обіду. І 
при цьому — добиватись 
високих показників! Тож 
виникає запитання: як реа
гує на це керівництво кол
госпу?

— Не раз і не два ми 
вже скаржилися, — гово
рить комсомолець Іван 
Савченко. — А~е ні голо
ву колгоспу Д. Л. Горща- 
ка, ні його заступника С. Б. 
Плаксія чомусь ці питання 
зовсім не хвилюють.

Обліковець В. С. Вітряк 
розводить руками:

Щодо мене особисто, 
то я регулярно pofгю за
міри, підрахунки, а ог, що 
стосується куховарки та 
«блискавок», то це не моє 
діло.

Подібне довелося почу
ти і в планоаому відділі 
колгоспу:

■— Зарплату ми нарахо
вуємо регулярно, одержу
ють механізатори чимале, 
а щодо іншого, то ми, ви
бачайте, ні при чому...

(хали ми сюди з надією 
побачити справді орі аві
зоване змагання, добре 
налагоджений побут меха
нізаторів. А виявилось зов
сім не те. Хотілося почути 
нарешті, що ж скаже з 
цього приводу секретар 
первинної комсомольської 
організації колгосп/ імені 
Щорса Валерій Ненадович. 
Та виявилось, що він у від
пустці. А окрім ьього, 
справи комсомольсько- 
молодіжного екіпажу, ма
буть, нікого не цікавлять 
ке хвилюють.

Л. І НІ ДЕНЬ.
Маловисківський 
район.
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До 20-річчя Кіровоградської 
дитячої художньої школи

4

Тоад^коли^он^п'роводат'ься1 люОителГобравотвовчо 
;?ога‘шввдшеПОСП1ШаЮТЬ п6з0ай<>м^«зРш?йОа

Цього разу виставочний зал стмжпрпгл 
прийняв роботи художників-внкладач в Юров^оа ? 
ської дитячої художньої школи, двадцятиріччю З 'і 
Присвячена виставка. За 20 пбків шкА™ 1 .ЯК01 1більше 500 обдарованих дітей ЙгатьоТз нихН?пкА 
дала професію, декому — путівку в велике мистецтво 
Художник кіровоградських вирб&ничо^художніх* Члай 
стерень > крхудфонду І. Скачков Після шкоти навчай 
ся в художньому училищі, закінчив Харківські й ху 
дбжшй інститут. Випускник школи І Смичок те г на вчається в інституті. В ТаптякгХп па’Л. Яковлев», М. Руденко та іЖ йра^?ютЬЮу вЙЖ 
чо-худоя.піх майстернях. Вони д вдячністю згадують 
дитячу художню школу, викладачів, які прищепили їм любов до мистецтва пензля прищепили
вчктатюйі0 ДнЖг.5ЄСт?ТИЛІТТЯ Снування школи склад 
°''І ВОНИ Б»-пікї п.^Я;^?.от9. залишилась традиція — ~ - - ■ займаються

дитячу художню школу, викладачів, які' 
їм любов до мистецтва пензля.

йсі вони, крім педагогічної діяльності, творчою роботою.

І ГОЛОСИ КОЛЬОРІВ
СсІМе ТЕОрЧІ РОООТИ НИ- ГІППТР на тпалхг плел гтворчі роботи ни

нішнього енладу виклада
чів школи стали основою 
експозиції виставки. Вони 
представлені у таких видах 
образотворчого мистецтва, 
як живопис і графіка. Осіб
но стоїть невелика група 
керамічних виробів (техно
логічний вид — фаянс: 
плитки, тарелі, інший по
суд) Г. Л. Печенькової, які 
приваблюють оригіналь
ним, барвистим розписом.

Роботи, виконані олійни
ми фарбами, представили 
Л. І. Бондар, Л. Г. Кир’яно
ва, Ю. С. Іващенко, В. В. 
Перепічай, Л. Л. Ходак від
дала перевагу графіці.

Зупинимося, хоч побіж
но, на роботах цих митців 
В першу чергу варто ска
зати про полотна Л. І. Бон
даря. Кіровоградці добре 
знають цього художника. 
Він — учасник кількох рес
публіканських, багатьох об
ласних виставок. Про його 
роботи схвально відгукува 

і лись відомі живописці.

Проте, не тому ми ставимо 
його на перше місце.

Роботи Л. Бондаря ста
новлять чи не половину 
експозиції виставки. А го
ловне — вони привертають 
увагу. Чільне місце серед 
них належить картині 
«Брестська фортеця». Ди
вишся і відчуваєш: туї 
працювала рука досвідне 
ного майстра, якою водила 
не химерна фантазія і не 
фотографічний реалізм, а 
глибинна думка і оригі
нальне світобачення. На
самперед, приваблює і при
мушує замислитись (в чо 
му основна цінність карти
ни) кольористичне вирі
шення полотна. Вся карти
на — це червоно-багряний 
вир. Людей немає. Не ки
даються у вічі деталі, але 
все горить, палає, плави
ться, тече. І стає зрозумі
лим: у цьому вогні згорів 
ворог. Д на першому лла 
ні — червона земля, це — 
кров героїв. Так, дорогою 
ціною далась нам перемо-

га... З 
даря 
«Ялинник» 
поєднанням 
«Друзі» — ___________
теми і домашньою просто
тою, невибагливістю. При
вертає увагу таке. Майже 
на всіх нартинах Л. Бонда
ря немає людей, взагалі 
будь-що живого. Але ось в 
«Друзях» з’явилась фі
гурка дитини, яка вийшла 
на балкон і на змайстрова
ній нею годівниці годує го
лубів, — і нартина ожила, 
заговорила, потепліла...

Цікаві портрети народно
го артиста УРСР А. Криво- 
хижі та заслуженого пра
цівника культури УРСР 
К. Хілобокова. Першим 
виконаний анфас, другий — 
у профіль. За рахунок ком 
позиційної майстерності, 
вдалого поєднання кольо 
рів і виділення характер
них деталей Л. Бондар у 
кожному портреті дає нам 
характер людини-митця.

З кільнома портретами 
вийшла на суд глядачів і 
Л. Г. Кир’янова. Відчуває
ться, що молода художни
ця добре володіє пензлем, 
кольорами. Але психоло
гічно деякі її портрети не 
переконують. Ось два з 
них: «Студент» і «Поете
са». На ооох полотнах фі
гури в парадних позах, од
наково серйозні, вольові 
Поміняйте етикетки — 
«Студентка» і «Поет» — 
нічого не зміниться. А ось 
«Автопортрет» Л. Кир’яно- 
вій удався. Перед нами — 
людина: зосереджена, але 
не замкнута в собі, 8 її 
очах — легна задума і вод
ночас — відблиск чогось 
очікуваного, що треба ще 
звершити. З інших роби 
Я. Кир’янової варто відзна
чити етюд «Кіровоград», 
пейзаж «Зима».

Полотна Ю. С. Іващенкр 
виділяються оригінальною, 

і сказати б, пленерною ма- 
■ нерою виконання. Пле

нер — живопис на відкри
тому повітрі, що відтворює 
кольорове багатство при
роди, сонячне освітлення й 
повітряне середовище. Са
ме така стихія панує в йога 
картинах «Лісова пісня», 
«Осінній туман», «Вечір».

інших робіт Л. Бон- 
привертають увагу 
“““■ — гармонійним 

кольорів, і 
оригінальністю

Апе найцікавіший задум 
Ю. Іващенко продемонстру
вав у полотні «Мирна вес
на». В ньому — глиоока 
думка, торжестєо добра, 
світла, миру. Шкода тіль 
ки, що композиційно кар
тина залишає враження 
невикінченої, перевантаже
ної зайвими деталями.

Графічні роботи Л 
Ходак сприймаються 
різному. Є в них прагненнг 
до оригінальності, непогана 
техніка володіння олівцем 
та пером. Якимось приваб
ливим підтекстом ВІЄ ВІД 
нартин «Квіти і музика». 
«Наташа». В той же час в 
«Уроці музики» у дівчинки, 
що сидить за піаніно, так 
неприродно заклякли паль 
ці над нлавішами, що гля
дач не може (а мусив би!) 
почути звук, який ось-ось 
випурхне з-під руни юної 
музикантки.

У більшості представле
них на виставці полотеь 
молоді митці йдуть вів 
конкретного. Це — добре 
Проте, на наш погляд, їм 
бракує узагальнень, філо
софського осмисленню 
явищ, подій, фактів, люд 
ських вчинків (винятки — 
«Брестська фортеця», «Мир
на весна», кілька інших 
полотен).

Уже самі назви багатьох 
нартин свідчать про ло 
нальність задумів, камер 
ність сюжетів. Хоч відбав 
ляй пейзажів і натюрмор 
тів. Що ж, красу природи 
її дарів також треба зобра
жувати. Та все ж хотілося 
б, щоб пензлі і олівці ак 
тивніше вторгалися в гущу 
людського життя, 
вали прикметні < 
характери людей 
часу, їх героїчних 
щоб робилось це 
майстерно.

Тож побажаймо 
нинам-винладачам, 
годнішнім та і , 
учням успіхів у творчій ро 
боті, яскравих, повнозвуч
них кольорів.

Л. НАРОДОВЦЯ, 
старший методист об
ласного Будинку на
родної творчості.

м. Кіровоград.
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Триває трудова і спортивна аахга сільських фізкуль
турників і спортсменів-механізаторів, присвячень 
35-річчю визволення України від німецько-фашист 
ських загарбників.

Воші двічі перемагали — 
на жнивній ниві і під чаг 
поєдинків па сільських ста
діонах. І ось кращі учасни
ки жнив з'їдалися до Кіро
вограда, щоб помірятися 
майстерністю з багатобор
ства ГІЮ. На площі імені 
С. М. Кірова відбувся уро
чистий парад сільських 
фізкультурників, присвяче
ний Всесоюзному дню пра
цівників сільського госпо
дарства. Комбайнер кол
госпу «Перемога» Мало- 
висківського району Ана
толій Малюга відра порту 
вав про досягнення хлібо
робів області в праці і 
спорті.

Спортивна боротьба роз
горнулася в стрілецькому 
тирі, на стадіоні спортклу
бу «Зірка», в плавальному 
басейні ДІОСШ облсиорт- 
комітету. Шофер колгоспу 
імені Ульянова Світловод- 
ського району Анатолій 
Івасюта кинув гранату за 
50-метрову відмітку. Сек
ретар парткому колгоспу 
імені Димитрова Бобри- 
нецького району П. М. За
вірюха пробіг стометрівку 
за 12,7 секунди. Він впев
нено подолав і кросову ди
станцію. Всім цікаво було

пер довели, що вони мають 
неабиякий фізичний гарт. 
Сільські трудівники з До- 
.'пінського району Людмила 
Корнева, Петро Малаіі, 
Леонід Почекайло, Віктор 
Райкович, Катерина Федо
ренко жодного разу нема
лії програшу. І тому до- 
.'мінчани вибороли перший 
приз змагань з багатобор
ства ГПО. На другому 
місці були вільшанці, па 
третьому — багатоборці 
Ульяновського району. А 
в особистому заліку чем
піонами області серед сіль
ських спортсменів стали 
Віктор Райкович (Долин- 
ськпй район), Тетяна Гайо
ва (Новоархангсльськш'і 
район), Людмила Корнева 
(Долписький район), Ми
кола Титаренко (Ульянов
ський район), Петро Забо- 
лої ній (Світловодськпіі ра
йон), Ольга Луценко 
(Вільшанський район), Вік
тор Кобпцькнй (Долин- 
ськнй район). їм було вру
чено стрічки переможців, 
подарунки, дипломи облас
ної ради ДСТ «Колос».

Прикро, що спортсмени 
трьох районів (Доброве-

І

«ЯНТАРНОЇ КІМНАТИ»

в Цар- 
місто

І

Про зниклі скарби, відо
мі світові під назвою «ян
тарна кімната», написано 
томи. Однак остання глава 
цієї таємничої історії за
лишається незавершеною. 
Розшуки скарбів продов
жуються. Нагадаємо, що 
виготовлені з янтаря уні
кальні настінні панелі над
звичайно тонкої роботи і 
^незвичайної краси були 
^одаровані прусським ко
ролем Фоідріхом Віль- 
^ельмом І російському ца
реві Петру І. 1717 року 
лянтарну кімнату» достав
лено в Росію, а пізніше во
на стала окрасою Катери- 
йінського палацу 
<ьмому селі (нині 
Пушкін).

1941 року ГІТЛЄрІ8СЬК: 
загарбники демонтували 
Скарби «янтарної кімнати» 
і, упакувавши в ящики, до
ставили в колишню столи
цю Східної Пруссії — Ке
нігсберг (нині Калінінград). 
Спочатку ці ящики знахо
дились у Королівському 
замку міста, а пізніше — у 
форті № 11. Незадовго до 
вступу в місто радянських 
військ «янтарну кімнату» 
терміново було вивезено. 

Численні пошуки цього 
скарбу, які велися в остан
ні роки, не дали поки що 
ніяких результатів. Та по
шуки йдуть і сьогодні. Ос
таннім часом у них актив
ну участь беруть деякі за 
хіднонімецькі громадяни і 
навіть, як заявив у бунде
стазі парламентський статс- 
секретар міністерства вну
трішніх справ фон Шепер, 
Урядові органи ФРН.

Цю заяву було зроблено 
ним після того, як гам
бурзький щотижневик 
«Цайт» опублікував вели
кий матеріал, в якому роз
повідалося про те ,як у ро- 
Кн Другої світової війни 
нацисти піддали окупова- 
Н1 території СРСР та інших 
країн Європи варварсько- 
МУ Розграбуванню. Там 

»_Л0аіДомлялося й про «ян-

де- 
зна- 

йшов цікаві факти, які, на 
його думку, проливають 
світло на долю неоцінен
них скарбів. Як розповів 
мені Г. Штайн, аналіз цих 
документів показує, що 
«янтарну кімнату», цілком 
можливо, було заховано у 
соляній шахті «5» Віттекінд 
у Вольприхаузені біля міс
та Геттінгена (Нижня Сак
сонія). Приблизно 10 вели
ких ящиків, в яких, як пе
редбачають, знаходяться 
скарби «янтарної кімнати», 
поховано на глибині 650 
метрів, сказав він.

Починаючи з 1938 року, 
шахта Віттекінд служила 
склздом боєприпасів. У 
кінці другої світової війни 
там зберігалися також 
цінні документи і книги з 
університетської бібліоте
ки Геттінгена, деякі дер
жавні архіви.

А з 19-14 року, пише 
«Цайт», нацисти ховали там 
різні цінності, вивезені зі 
Сходу. В цілому на дно 
шахти було опущено вміст 
24 залізничних вагонів.

16 січня 1945 року обер- 
штурмбанфюрер СС Отто 
Рінгель направив із Кеніг
сберга у Берлін шифров
ку: «Акцію, пов язану з 
янтарним кабінетом, за
вершено. Об’єкт дегонова- 
но у Б. Ш.». За словами 
Штайна, це — скорочена 
назва згаданої вище соля
ної шахти.

За настійними вимогами 
англійських військових
властей влітку 1945 року 
було зроблено спробу під
няти на поверхню схова-

О э
тарну кімнату», її пошуки, 
зокрема, про зусилля за
хіднонімецького фермера 
Георга Штайна з містечка 
Штелле (під Люнебургом), 
який уже 12 років займає
ться розшуком скарбів, 
украдених гітлерівцям*. 
Багато років поспіль 
уперто шукає і сліди 
тарної кімнати».

Ретельно вивчивши 
які документи, він

він
« ян-

ний скарб. Було витягну:о 
два ящики з янтарними 
виробами, які не відноси
лися до «янтарної кімна
ти», а також частина цін
них книг і т. ін. Ці роботи, 
як відзначає «Цайт», вели
ся за вельми дизних об 
стазин. Пізніше у приват
них колекціях осіб, що 
проживають у районі Воль- 
прихаузена, було знайде
но предмети з порцеляно
вого сервізу Катерини II. 
Цей сервіз було сховано 
нацистами в ящиках, щл 
знаходилися на дні шахти. 
«1941 року цей фарфор 
буз там же, де й «янтарна 
кімната», і, очевидно, зс/' 
разом було вивезено на 
територію німецького рей
ху», — підкреслює «Цайт». 
Піднімання ящиків і роз
крадання їх вмісту йшло, 
виходячи з усього, одно
часно, робить ВИС-ІСВОК 
щотижневик.

На дні шахти залишало
ся ще 15 ящиків, коли 29 
вересня 1945 року біля її 
входу відбувся вибух. 
Струмені води разом із 
землею ринули в штольні 
і зробили їх недоступни
ми. Як гадає Штайн, цей 
вибух не був випадковим. 
Його здійснили ті, хто за
цікавлений, щоб «янтарна 
кімната» залишилась на 
дні шахти. При цьому він 
посилається на один бага
тозначний запис, зробле
ний нацистами в докумен
тах: «Янтарну кімнату»
слід зберігати таким чи
ном, щоб її в наступному 
міг використати як «об’єкт 
для торгу» будь-який 
уряд — спадкоємець ім
перського уряду».

Нині, вказує гамбурзький 
щотижневик, існує впевне
ність тільки в тому, 
ящики знаходяться на дні 
шахти, та невідомо, 
складає їх вміст. Можливо, 
додає «Цайт», до Штайна 
в ході його досліджень 
справді потраплять доку
менти, в яких подано опис 

що

що

вмісту цих ящиків, і він 
протягом найближчих мі
сяців дасть «остаточний 
доказ» того, що «янтарна 
кімната»' знаходиться в 
шахті.

...Кілька дніз тому мені 
подзвонив Георг Штайн і з 
неприхованою радістю 
розповів таке.

Днями, вже після публі
кації в «Цайт», з’явився, за 
його ж власними словами, 
полковник інтендантської 
служби, що служив у Ке
нігсбергу й особисто від
повідав за транспортуван
ня «янтарної кімнати». З 
його розповідей — він по
ки що не хоче, щоб нази
вали його прізвище — ви
ходить, що «янтарну кім
нату» було вивезено з Ке
нігсберга на грузовиках і 
спочатку сховано в горах 
Гарц на території ниніш
ньої НДР. Проте потіла ви
йшов наказ Гіммлера від
правити її далі, у глиб то
гочасного рейху, оскільки 
він боявся, що скарби мо
жуть потрапити до рук на
ступаючих радянських 
військ.

Цій людині, сказ-зв 
Штайн, тепер близько 70 
років. Вона підтверджує, 
що ящики були опущені 
на дно названої мною со
ляної шахти. Найближчим 
часом колишній інтендант 
має намір представити у 
МВС ФРН всі необхідні но
таріально засвідчені дока
зи того, що саме він су
проводжував транспорт з 
«янтарною кімнатою».

Я спитав Георга Штайна 
про мотиви, які спонукали 
його займатися розшука
ми «янтарної кімнати» й 
інших скарбів, викрадених 
нацистами у радянського 
народу.

— Я зважаю, що необ
хідно налагоджувати доб
росусідські відносини між 
нашими країнами. Це 
сприяє кращому взаємо
розумінню між народами, 
збереженню і зміцненню] 
загального миру. Виключ
но важливо подолати ми
нуле, ліквідувати наслідки 
війни, розв’язаної нациста
ми проти СРСР.

А. УРБАН, 
кор. ТАРС.

дізпатись, що цей досвід
чений спортсмен під час 
жнив організував загін во
діїв, які перевозили зерно 
від комбайнів у нічну змі
ну. Сам Завірюха напри
кінці молотьби мав на 
своєму рахунку 320 тонн 
перевезеного зерна. Інший 
член команди Бобринець- 
кого району шофер кол- 
юсну імені Дпмитрова 
Віктор Вовкотруб, що теж 
ішов у числі лідерів, доста
вив на токи і па хлібо
приймальний пункт 12 090 
центнерів хліба.

Впевнено фінішували 
спортсмени Долпнського і 
Вільшанського районів. Всі 
члени цих команд, успішно 
виступивши на спартакіад
них змаганнях у своїх ко
лективах фізкультури, і їх

ФУТБОЛ

„БУКОВИНА“ - 
„ЗІРКА“-0:1

Нагадаємо, що в першо
му йолі чемпіонату сильні
шими виявилися нірово- 
градці, які на своєму ста
діоні добилися перемоги 
над «Буковиною» — 2:1. 
Тепер чернівецькі спорт
смени борються за місце в 
призовій трійці, а нірово- 
градці, які в попередньому 
турі в себе вдома програли 
вінницькій «Ниві» (0:1) 
прагнули закріпитись у 
провідній десятці. Однак 
«Зірка» не кинулася стрім
голов уперед. Вона почала 
гру від оборони, вміло чер
гуючи уповільнений ро- 
зиграш м’яча зі стрімкими 
атаками. Двадцята хвилина 
гри для неї виявилася щас
ливою. Вадим Євтушенно 

ЛИЧКІВСЬКОГО, У С 1 шіі веско

го, Новомпргородського) 
пе виступали на цих зма
ганнях. І це підтверджує 
той факт, що тут безвід
повідально ставляться до 
підготовки значківців ГПО 
в сільських колективах фіз
культури. На вісімнадцято
му (останньому) місці опи
нилися знам'янці. Воші 
набрали лише 87 очок (у 
першого призера — 274) 
Цс теж доказ того, що туї 
не зуміли згуртувати сіль
ських виробничників в боє
здатний колектив.

І все ж було свято. Свя
то спорту, свято праці. 
Женці дарували собі пере
могу па стадіоні.

М. ВІНЦЕВИЙ.

добивається успіху — 1:0, 
З таким результатом коман. 
ди йдуть на відпочинон.

Після перерви чернівець
кі спортсмени, відповідаю
чи на масовий натиск гос
тей небезпечними контр 
атаками часто створювали 
«критичні» моменти біля 
воріт Валерія Музичука, 
Але треба віддати належне- 
нашим захисним лініям, 
які в цей час діяли обе 
режно і впевнено. Другий 
тайм пройшов з перемін 
ним успіхом і закінчився 
безрезультатно. «Зірка» 
здобула важливу перемогу, 
записавши у свій актив щг 
два очка, яких у неї зараз 
43. Цей виграш дозволив 
їй піднятися на дев’яту 
сходинку.

«Зірка» виступала в та
кому складі: В. Музичук. 
С. Бабенко, В. Мунтян. 
М. Порошин, В. Самофалов, 
В. Гошкодеря, А. Карп'юк 
О. Твердохлєб, Ю. Насьон- 
кін, О. Алексеев, В. Евту
шенко.
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_  Дорогі побратими по 
боротьбі! Друзі мої! Ми 
сьогодні зібралися не стіль
ки для того, щоб підсуму
вати (зроблено мало, дуже 
мало!), а щоб подумати про 
день завтрашній, про те, 
що маємо зробити...

Ус, тамуючи хвилюван
ня, прокашлявся, помов
чав. Дівчата й хлопці сиді
ли впереміш на лаві, тісно 
один біля одного. Васько 
Хорольськнй з обома Крав
ченками, Іваном і Петром, 
та Матіошенком примос
тилися на лежанці, дещо

ти слово Діді Чорновол...
Всі зацікавлено при- 

нишнли. Сестри Чорновол 
появилися в Білецьківці 
недавно, уже під час сійни. 
Багатьом було відомо, що 
старша, Ліда, занінчила 
мовно-літературний фа
культет Житомирської с 
педінституту.

В чеканні цієї хвилини 
дівчина пополотніла від 
хвилювання. Про намір Уса 
назвати організацію «Наба
том» вона довідалась від 
його сестри. Тоді й написа
ла .............оці рядки:

Ми — комсомол, 
Ми — юна зміна. 
Вперед, до світлої 

мети!
Набатівці! В біді 

країна,
У бій за щастя 

нам іти!
Голос її задзеєнів, злетів 

угору:

Я зобов’язуюсь на випа 
док арешту фашистами, 
яким би тортурам мене не 
піддавали. не виказати 
жодної таємниці організа
ції, не видати нікого з лю
дей, що борються з фа
шистами.

Моя мета — боротися 
до кінця за вигнання і роз
гром фашистів з усіх оку
пованих районів Радян
ської держави.

Якщо ж зі злим наміром 
я порушу цю присягу, то 
нехай спіткає мене загаль
на народна ненависть і 
презирство, нехай мої ж 
товариші покарають мене 
за мою зраду.

В чому й розписуюсь.
Про що вони думали, на

батівці, слухаючи проник
ливий голос свого коміса
ра? Чи відчували сповна 
всю складність того, що 
покладала на них ця при-

АВТОР МАРКИ 
■ли, ■ ШКОЛЯРКА

Малюнок «Дружба» дванадцятирічної 
житомирської школярки Оленкн .Шбсрди 
відтворено на багатокольоровій пошговііі 
марці з серії, випущеної Міністерством 
зв’язку СРСР па честь Міжнародної о 
року дитіїїш. Радість Оленкн поділили 
члени студії юних художників міського 
Будинку піонерів та її керівник Л. II. 
Гїолішук.

Автори, вік яких від чотирьох до шіст-

ОЗБРОЄНІ)
!?ЯЯда — ВІВТОРОК-

16 жовтня

ПЕРША ПРОГРАМА.
— «Час». 8.40 — Гімн;

ііадцятп років, демонструють свої кращі 
роботи в міському художньому салопі, 
шкодах, па підприємствах. Популярними 
стали вернісажі дружби, що їх житоми
ряни влаштовують спільно з своїми ро
весниками з болгарського міста Мпхай- 
ловграда. Вихованці студії — переможці • 
міжнародних конкурсів і виставок дитя
чого малюнка в Угорщині, ІІДР, Польщі, , 
Японії. А робота семирічної Кірії Сором- • 
кіііої відзначена спеціальним призом між
народного конкурсу «Як я житиму в 2000 
році?», що проводився IOIJECKO. .

А. ЯНУШЕВСЬКИЙ, 
кор. РАТАУ. .

самблю пісні і танцю «Вср- 
ховіша». ІГо закінченні — 
новини.

21.35 — Фільм-балст «Гала
тея». По закінченні — по
вніш.

Четвер — І
ІГ>

1
 осторонь, біля порогу ста

рої липіївсьної хати, роз
ташувалися на стільцях 
делегати з Браїлівки, Ма- 
ламівки та Свинаро-Павлів- 
ни... Василь Москаленко, 
Григорій Зінченно, Петро 

И Калиниченко.
В Вперше на зборах були 
і присутні дівчата: Галя Різ- 
■ ник, Люба Животовська, 
[і Валя і Катерина Хороль- 
Н єьні, сестри Чорновол — 
В Ліда та Шура.
® Ус довго сумнівався, 

перш ніж здався на вілов- 
к лянкя сестри Піди, яка на- 
I] полягала активніше залу- 
I чати, дівчат до роботи. Не 

№ жіноче то діло — борот ь- 
|| ба. Так він думав колись.
II Уже сутінки сповзалися 
І) до хати, в закутках і гегь 

почорніло, але Ус не велів 
_ запалювати світла, аби 
І всі пройнялися врочисті.с- 
I тю цього незвичайного в 
І їхньому житті вечора.
І — 3 надійних джерел 
І нам відомо, що обстановка 
К на фронтах змінилася на 
К нашу користь. Радянські 

війська не тільки припини- 
«І ли відступ, а й визволили 
І чимало міст і сіл, захонле- 
№ них фашистами. Так що 
К сьогодні ми вже з певністю 
Е можемо сказати — розоа- 
№ хунон гітлерівської кліки 
и ыа блискавичну війну про- 
Е валився. Судячи з повідом

лень Інформбюро та листі- 
_ вон. скинутих нашими лі- 
■ танами, — окупанти вже й 
11 самі змушені визнати свій 
|і прорахунок. Неминучість 
І затяжної війни очевидна 
к тепер і для них. Це криза, 
II лна обов'язково занінчи- 
® тьсл для окупантів поєною 

катастрофою. У міру своїх 
■> сил і можливостей набли- 
і| жати цю катастрофу — ось 
І наш обов’язок.

Слухали уважно, жадіб- 
■ но, і коли він закінчив, ні- 
■ хто не зронив жодного 
ЦІ слова.

— А тепер —головне, 
заради чого, власне, ми й 

І зібралися. Обстановка на 
фронті вимагає ще тісніше 
згуртувати наші ряди. Ми 
повинні створити справж
ню бойову організацію і да
ти їй ім’я. Колись у ДИТИН
СТВІ мені запам’яталися та- 
ні рядки:

Гуди, набат, сильней 
І над Русью,

Гуди, настойчивей,

гуди
И всех, кто спит 

в родной Отчизне, 
На дело правое буди!

Думається, кращої назви, 
І ніж «Набат», годі й шукати.

— Здорово!

— Хай буде!
— Справді влучно!
Валя Хорольсьна, Петро 

Кравченко, Ліда Ус посхоп
лювалися з місць, замету
шилися, замахали руками.

— Коли «Набат», то зна- 
Е чить, ми — набатівці? — 

це вже Галя Різник.
— Виходить так, — ус

міхнувся Ус.
— Це ж просто чудово!
— Ні в ного немає запе

речень?
— Немає...
— Тоді, товариші наба

тівці, дозвольте мені нада-

Ми патріоти, плем’я 
дужих, 

Фашистам киньмо 
клич очей: 

За кров, за сльози, 
за Вітчизну, 

У бій за щастя, 
за людей! 

строфу 
особливо

Останню 
прочитала 
разно:

Ми дужі духом, 
в щастя Еірим,

Набатівці не підведуть! 
У бій з фашистських^ 

лютим звіром
В щасливий путь, 

щасливий путь!
Дружні оплески були їй 

за нагороду.
— Молодчина, Лідо! — 

схЕильоганс сказав Матю
шенко, п’ятірнею загрібаю
чи з лоба волосся. — Цього 
вірша нам усім треба 
вчити напам’ять.

— Сила! — Васько 
рольський просто не знахо
див слів від захвату, — це 
ж треба, га?

— Аж не віриться, Лі- 
дунь. що це ти отак. — об
няла подругу Валя Хс- 
рольська.

Ліда почувалася на сьо 
кому небі. Сестра Шура 
ледь помітно усміхалася: 
вона одна знала, скількох 
зусиль коштував поетесі 
оцей короткочасний трі
умф.

Підсумував враження Ус:
— Гадаю, що Лідин вірш 

цілком заслуговує на те, 
аби бути використаним на 
правах листівки. Тому, щоб 
не відкладати цю справу в 
довгий ящик, зобов'язую 
ножного переписати його в 
н.ількох примірниках... і за
шелестів папірцем, якого 
щойно витяг з нагрудної 
кишені:

— З назвою вирішено. Те
пер ще одне. Фронт з кож
ним днем невблаганно на
ближається до Нременчуна. 
Прийде таний час, коли 
всім доведеться взяти авто
мати і гвинтівки. Тому ко
жен з нас, набатіеців, уже 
зараз повинен відчути весь 
тягар обов’язку, яний доб
ровільно завдає собі на 
плечі. Пропоную прийняти 
текст присяги.

Поклав папірець на Стіл 
і старанно розправив його 
по краях:

— Я, член підпільної по
літичної організації «Н», 
яка бореться за розгром 
фашистів і за вигнання їх 
з усіх окупованих районів 
Радянської держави, зобо- 
в язуюся до кінця вистоя
ти і бороіися за розгром 
гітлерівської тиранії.

Я зобов’язуюся викону
вати в суворий час фа
шистської реакції всі до
ручення і завдання органі

казації, які 
знищення 
тяжко це

Ліда 
си-

ЕИ-

Хс-

спрямовані 
фашизму, як би 

не було.

сяга? Тільки рішучість на 
юних обличчях, тільки за
хват і прагнення боротьби.

Ніби передчуваючи гаря
чий вибух емоцій, що мав 
неминуче прорвати загату 
тиші, Ус застережливо під
няв руку:

— Перед тим, як підпи
сати присягу, кожен одер
жить нличку, яка віднині й 
буде вашим другим ім’ям. 
Це вирішено зробити з мір- 
нуеань конспірації. Отже, 
Федосій Матюшенко...

— Моше. Рахметовим?..
— Ти, Петре? — звернув

ся до Кравченка.
— Корчагінимі
— Шура Чорновол?
— Ритою Устинович!
— Ну, а сестра?
— Вітою Черкащиною, — 

тихо сказала Ліда. — то 
улюблений образ з 

«Грози» Шипна.
Васько Хорольський став 

Серьошною Ерузжаком, 
Іван Кравченко —Жарким...

— У ного ще які будуть 
пропозиції?

— Кирсанова!
— Жухрай!
— Спартан!
— А яка ж клична у те

бе, Василю? — запитав 
хтось «з гурту.

— Свод, — сказав Ус і 
зніяковів. Чи не претензій
но з його боку привласни
ти собі ім’я героя велиногс

МІЙ

ти собі ім’я героя 
роману Войнвч?

Перечитував 
кілька разів і хоч 
наперед, життя .....__
мужнього гарібальдійця не- ■ 
змінно настроювали душу І 
на високий лад.
Перечитав десятки книг. І 
Але жодна не діяла на ньо- І 
го так, як ця. Чи не тому. " 
щр засвідчувала безмежні 
можливості людського ду- ■ 
ху? ■

...Незабаром був створе- ■ 
ний підпільний номітет, І 
який очолив Жаркий, він і 
же Іван Кравченко. Тоді ж Е 
видали підпільникам квит- І 
ки. Виготовляв їх сам голо- ■ 
на комітету. Поталанило ді
стати гарний цупкий папір, 
туш червону і чорну. Пе- І 
чатку вирізав з гугли. і

На обкладинці квитка під В 
гаслом «Пролетарі всіх и 
країн, єднайтесь!» пломені
ла п’ятикутна червона зір
ка, нижче — назва — «під
пільна комуністична орга
нізація «Набат». ще ниж
че — рік видачі.

На першій сторінці гасло 
і назва організації повто
рювалися. За ними в стро
гій послідовності йшли: 
номер квитка, клична (за
мість прізвища), ім'я та по 
батькові, рік народження і 
час вступу в організацію, 
особистий підпис, підпис 
голови комітету, печатна, 
дата видачі. Всі записи на 
першій сторінці _ росій
ською мовою, на другій — 
українською. Після запи- 
сіг. — печатна.

З нагоди видачі квитків 
був виданий наказ за під
писом Уса. Кожен иабаті- 
вець зобов’язаний був но
сити квиток при собі.

Наближалися великі во
ді».

«Овода» 
знав усе 
і смерть

(Ділі буде}.

І

. 8.00
— ...... ...... іасти-

ка. 9.05 — Г. Боровик. «Ін
терв'ю в Буенос-Айресі». 
Фільм-вистава. По заків- 
чениі -- новини. 14.30 — 
новпни. 14.50 — «По НДР». 
Кінопрограма. 15.20 —
Ф. Мснделі.сон. Соната «« 2 
для віолончелі і фортепіа
но. 15.45 — «Твоя Ленін
ська бібліотека». -Матеріа
лізм 1 емпіріокритицизм». 
Передача 1. 16.30 — Наш
сад. 17.00 -- Відгукніться, 
сурмачі. 17.30 — «Поема 
про робітничий клас». 
Фільм-концерг. 17.55— «Ми 
будуємо ВАМ*. 18.35—«Хо
чу все звати». Кіножурнал. 
18.45 — «Сьогодні у світі*. 
19.00 — Народні мелодії. 
19.15 — Незабутні кіно
стрічці). Фільм •- Комуніст». 
2І.00 — «Час». 21.35—Кон. 
церт майстрі» мистецтв. У 
перерві — «Сьогодні у сьі- 
ті

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55 
— Для малят. «Срібніш 
дзвіночок». 16.20 — М. Во
ронов. • Слідство». Вистава. 
18.00 — Фільм-копцерт «Ме
лодії Ташкента». 18.30 — 
«Вахта врожаю». «У н.уку- 
рудзоводів Харківщини». 
18.50 — «День за днем». 
(К-д). 19.00 -Е «Актуальна
камера». 19.30 — К. Домів- мернпй 
чен. «Переяславські дзво
ни». 19.55 -- Тележурнал 
«Старт». 20.45 -- • На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час» 
21.35 —«Знайомство зблизь
ка». По закінченні — по
шит.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Чаг». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Фільм «Кому
ніст». 10.50 — Клуб кіноііо- 
дорожен По закінченні — 
повніш. 14.30 — ІІошіїпі. 
14.50 — Науково-популяр
ний фільм «Люди 1 зорі». 
15.35, -- Концерт ансамблю 
пісні іі танцю Вільнюсько
го університету. 15.50 —
«Архітектура Московсько
го Кремля». 16.20 — «Спра
ви московського комсомо
лу». 16.50 — Концерт Дрез
денського хору хлопчиків 
«Кройцхор». 17.45 — «Шу- 
шенське. Осінь — 1979». 
Про Всесоюзну конферен
цію «З Леніним по Ленін
ському шляху» та Дні ра
дянської літератури у 
Красноярському краї. 18.30
— <У кожному малюнку —
сонце». 18.45 — «Сьогодні 
у світі». 19.00 — Спортивна 
програма. 21.00 -- «Час». 
21.35 — Документальний
екран. У перерві — «Сьо
годні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.10 — «Орбі
ти дружби». Змагаються
елечтромаїпннобудівнйКй.. 
10.40—«Знайомство зблизь
ка». 11.40 — «Шкільний 
екран». Фізика. 6 клас.
12.10 — - В сім’ї єдиній». 
15.55 — Для .малят. «Сріб
ний дзвінонок». 16.15 -- 
«Шахтарські горизонти». 
16.45—Фільм-коннерт «Ма
естро». 17.10 — «Екран мо
лодих». «Твоя земля, ро
весник». 18.00 — «День за 
днем». (К-Д). 18.10 — Теле
фільм. (К-д). 18.30 — «Ак
туальна камера». 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Сокіл» — «Крила Рад», 
і і 2 періоди. 20.45 — «Па 
добраніч, літні». 21.00 — 
• Час». 21.35 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Сокіл» — 
«Крила Рад». З період.
22.10 — Концерт заслуже
ного прикарпатського ап-

18 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Відгукніться,
сурмачі. 9.35 — Фільм «Піс
ня про Кольцова». 11.00 — 
Народна творчість. Телс- 
огляд. По закінченні — но
вини. 14.30—Новини. 14.50
— «По Сибіру іі Далекому
Сходу». 15.50 — Шахова 
школа. 16.20 — Концерт 
Оренбурзького російського 
народного ----
Російська 
Творчість 
Ленінський 
мільйонів. «Все в ім'я лю
дини». 18.30 — Вірші — ді
тям. 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — Концерт.
19.10 — Життя науки. 19.40
— Фільм «Прошу слова*.
(21.00 — «Час»). 22.35 —
«Сьогодні у світі». 22.50 — 
Закриття Днів культури 
11ДР у Радянському Союзі, 
присвячених 30-річчю утво
рення Німецької Демокра
тичної Республіки.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.20 — Кон
церт випускників Львів
ської державної консерва
торії. 11.00 — «Вогні, рам
пи». Літературно-театраль
на вікторина. 15.55—Для 
малят. «Срібний дзвіночок». 
16.20 — •■Народні таланти*. 
Концерт. 16.50—Док. фільм. 
17.30 — «Республіканська 
Фізико-математнчна шко
ла». 18.00—«Кіровограду— 
225». (К-Д) 18.30 — Концерт 
хору Українського телеба
чення і радіо. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
Виступає естонський кл- 
..... і ансамбль «Хортус- 
музнкус». 20.50 -- «День за 
днем». (К-д). 21 00 — «Час». 
21.35 — До 40-річчя возз'єд
нання 
земель 
раїною. 
тсрстпа» 
новини.

17.05
17.30

хору, 
мова.
юних. 18.00 — 

університет

західноукраїнських
з Радянською Ук-

Па крилах бра- 
ГІо закінченні —

19 ЖОВТНЯ
ПРОГРАМА. 3.00 

8.40 — Гімнасти- 
. Фільм «Прошу 

По закінченні — 
14.30 — Повний, 

твоя

20 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Виставка Бура- 
тіпо. 9.35 — Для нас, батьг 
ки, 10.05 — «Рух без не
безпеки». 10.35 — «Розпог 
віді про художників». 
В. Попков. 11.15 — «Ранко
ва пошта». 11.45 — «Здо
ров'я*. .12.30 — Копцсрг- 
па.чьс. 13.00 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Динамо» 
(Москва) — «Крила Рад». У 
перерві — тираж 
лото» і новини. 
«Поезія». Мустай 
16.05 — Веселка, 
народний фестиваль 
програм народної 
чості СРСР. 16.30 - 
огл__ 1___
пий оглядач Ю. Летунов. 
17.15 — Мультфільми. 17.45
— У світі тварин. 18.45 — 
Приклад доброї г.олі. Про 
радянські пропозиції по 
воєнній розрядці. Ведучий
— політичний оглядач
О. Потапов. 19.35 — Фільм 
«В компанії Макса Ліпде- 
ра». (Франція). 21.00 —
• Час». 21.35 — Кубок світу 
з боксу .Фінал. (США). ПО 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Музич
ний фільм «Троянди > _ 
дня». 11.00 — «В сузір'ї 
братніх республік». 11.50— 
«Сонячне коло». 12.25 — 
Концерт майстрів МИС; 
тецтв». 13.10 — «■Наука і 
життя». 13.50 «Суботній 
репортаж». 14.20 -• Для ді
тей. ■ Коли цвіте ромашка». 
Лялькова вистава. 15.10 —
• Мальовнича Україна».
15 45 — Телетупні» • Соняч
ні кларнети». 17.00 — Кіно- 
програма «Вітчизна моя 
неозора». 17.45 — Концерт 
народної артистки СРСР 
М. Бієшу. 18.30 — «Акту
альна камеоа». 19.00 —
Чемпіонат СРСР ;> хокею: 
«Сокіл» — СКА (Ленінград). 
1. 2 періоди. 20.45 — «Па 
добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Чемпіонат 
СРСР з хокею :«Сокіл» — 
СКА. З період. ВІдеознпнс. 
22.10 — Художній теле
фільм «Пам'ять». 1 серія. 
По закінченні — новини.

«Спйрт- 
15.15 — 

Карім. 
ПІ Між- 

теле 
твер- 

__  ___ Наш 
гід. Ведучий —- політіг;- 

оглядач

ni^J
•»І

ПЕРША
— «Час».
ііп. 9.05 - 
слова», 
новини. ____
14.50 — «Твій труд 
висота». Док. фільми «До
ля».. «Зміна починається з 
уроку». «Запишіть адресу». 
(Українська кінохроніка). 
«Щасливі долі». 15.50—Зву
чать народні інструменти. 
16.20 — «Твоя Ленінська 
бібліотека». «МатеріалІзм і 
емпіріокритицизм». Пере
дача 2. 16.55 — «Горизонт».
17.55 — «Москва і москви
чі». 18.25 — Мультфільм 
«•Вовка у тридев’ятому цар
стві». 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — Романси 
С. Рахманінова виконує на
родний артист СРСР А. Со- 
лов’янепко. 19.15 — Теле
фільм «Слідство ведуть 
зиатокп». Справа 14-а. 
«Підпасок з огірком». (21.00
— «Час»). 23.05—«Сьогодні 
7/ світі.». 23.20 — Мелодії і 
ритми зарубіжної естради.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Госпо
дарський механізм: особли
вості і проблеми». 10.45 — 
Фільм концерт. 11.10—Для 
юнацтва. «Орієнтир», 11.40
— «Шкільний екран». Ро
сійська література. 10 клас. 
12.10 — М Кролипницький. 
«Дві сім’ї». Фільм-вис гава.
15.55 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». (ІС-Л на 
Республіканське телебачен
ня). 16.20 — «Рік четвер
тий. ударний». 17.00 — Те
лефільм. 17.20 — «Старти 
надій». 18.00 — «Палітра». 
С. Васильківський.' «До 
125-річчя з дня народжен
ня». 18.30— Фільм-копцерт. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Концерт .Мол
давського телебачення. 
20.25 — «Обережно: алко
голізм». 20.50 — «Па доб
раніч, діти!». 21.00—«Час».
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ПЕРША ПРОГРАМА. 14.00 
-- О. Арбузов. «Кизйи Ста
рого Арбату». Вистава. 
16.40 Сьогодні —. День 
працівників харчової про
мисловості. Концерт на за
мовлення. 17.40 -- Му.’іьт- 
фільй. 18.00 — Міжнародна 
панорама. 18.45 — Чсмпі^ьі 
паг СРСР .ч футболу: «Той? 
неао» — «.Динамо» (Київ). 
20.00 Клуб ’ ------  —
жей. 21.00 —
— «,3 піснею 
Всесоюзний 
молодих виконавців, 
фінал. По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.00
— Сьогодні — День 
цінників харчової 
лоності.
скликає
15.00 — Для 
фільм - Паша
15.55 — «Слава __ ______
16.55 —< Село 1 люди». 17.40
— Циркова програма. 18.00
— «-Доброго вам здоров’я».
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 — Концерт двічі 
Червонопрапорного ан
самблю пісні і танцю Київ
ського військової о окну; у. 
20 00 —- Чемпіонат СРСР З 
футболу: «Шахтар»
«Крила Рад». 20.45 .— «Па 
добраніч, літи!». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Худ. теле
фільм «Пам'ять». 2 серія. 
22.50 — Чемпіонат СРСР із 
стрибків на батуті. По за
кінченні — новини.

ківопоіюро- 
«Чае». 21.35 
по життю», 
телеконкурс 

Пів-

пра- 
промис- 

14.15 — «Пісня
друзів». 2 

дітей. 
Чуккокала». 
солдатеька».

:

п

В. о. редактора 
Б. СТУПАК.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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