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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇНг ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

з S грудня (939 р. • Вівторок, 14 жовтня 1980 року
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Юнаки і дівчата! Напо
легливо оволодівайте знан
нями, культурою, професій
ною майстерністю!

Будьте свідомими борцями 
за комунізм!

Хай живе Ленінський ком
сомол!

ЗАКЛИКИ ЦК ІСПРС і
II 13-ї РІЧНИЦІ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
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І- Хай живе 63-я річниця Великої 
Жовтневої соціалістичної революції!

2. Слава Великому Жовтню, який від
крив нову епоху в історії людства!

3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно 
живе революційне інтернаціональне вчен
ня!

4. Хай живе, ленінська Комуністична 
партія Радянського Союзу!

Хай живе непорушна єдність партії і 
народу!

5. Трудящі Радянського Союзу! Гідно 
зустрінемо XXVI з’їзд КПРС!

6. Слава великому радянському на
родові — будівникові комунізму, послі
довному борцеві за мир в усьому світі!

7. Хай живе героїчний робітничий клас 
Країни Рад!

8. Хай живе славне колгоспне селян
ство!

9- Хай живе радянська народна ін
телігенція!

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

11. Хай живе братерська дружба і не
похитна єдність усіх націй і народное гей 
Радянського Союзу!

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

Хай живе соціалістична демократія!
13. Хай живуть Ради народних депу

татів!
Хай шириться участь трудящих в уп

равлінні справами держави і суспільст
ва!

14. Трудящі Радянського Союзу! Ак
тивно боріться за прискорення науково- 
технічного прогресу!

15. Комуністи! Будьте в авангарді все

народної боротьби за підвищення ефек
тивності і якості роботи!

16- Радянські профспілки! Беріть ак
тивну участь в управлінні державними 
і суспільними справами, у вирішенні по
літичних і господарських питань, у по
ліпшенні умов праці й побуту трудящих!

Хай живуть радянські профспілки — 
школа комунізму!

17. Юнаки і дівчата! Наполегливо ово
лодівайте знаннями, культурою, профе
сійною майстерністю!

Будьте свідомими борцями за кому
нізм!

Хай живе Ленінський комсомол!
18. Хай живуть радянські жінки — ак

тивні будівники комунізму!
Слава жінці-матері! Мир і щастя ді

тям усієї землі!
19. Радянські воїни! Удосконалюйте 

бойову і політичну підготовку, пильно і 

надійно охороняйте мирну працю радян
ського народу, великі завоювання соціа
лізму!

Хай живуть доблесні Збройні Сили 
СРСР!

20. Вічна слава героям, які полягли в І 
боротьбі за перемогу Жовтня, честь, і 
свободу і незалежність нашої Батьків
щини!

21. Трудящі Радянського Союзу! Під
вищуйте продуктивність, ефективність і 
якість праці на кожному робочому міс
ці!

Успішно виконаємо передз’їздівські 
зобов’язання!

22. Слава червонопрапорним колекти
вам, гвардійцям п’ятирічки, які йдуть в 
авангарді комуністичного будівництва!

(Закінчення па 2-й crop.).

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ
ВЕРХОВНОЇ
РАДИ СРСР

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ
ВЕРХОВНОЇ
РАДИ СРСР

Про присвоения звания 
Героя Рэдянського Союзу 
льотчиковькосмонавту 
СРСР тов. ПОПОВУ Л. I

За успішне здійснення 
тривалого космічного по
льоту па орбітальному на
уково-дослідному комплек
сі «Салюі-6» — «Союз» і 
виявлені при цьому муж
ність і героїзм присвоїти 
звання Героя Радянського 
Союзу з врученням ордена 
Леніна і медалі «Золота 
Зірка» льотчикові космо
навту тов. Попову Леоніду 
Івановичу.

Голова Президії
Верховної Ради СРСР

Л БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії
Верховної Ради СРСР 

М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 
11 жовтня 1980 р.

її ЕОНІД Іванович Попов 
*“ ніколи не переступав 
прохідної Кірової радського 
заводу радіовиробів. Влас
не, коли він починав свою 
робітничу біографію, тако
го заводу не існувало. Був 
невеличкий завод «Днна- 
мін». Та разом з розвитком 
нашої космонавтини розви
вався й наш завод, про
дукція якого добре відома 
в нашій країні і за її ме
жами.

Другого дня після усліш-
_____________________________

Про присвоєння звання
«Льотчик-космонавт
СРСР»

тов. ПОПОВУ Л. І.

За здійснення космічного 
польоту на орбітальному 
науково-дослідному комп
лексі «Салют-6» — «Союз» 
присвоїти звання «Льог- 
чик-космонавт СРСР» тов. 
Попову Леоніду Іванови
чу.

Голова Президії
Верховної Ради СРСР

Л БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії
Верховної Ради СРСР 

М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 
11 жовтня 1980 р.

ного старту ми на зборах 
вирішили зарахувати кос
монавта Леоніда Івановича 
Попова до складу своєї 
бригади. .Стежили за кож
ним робочим днем на орбі
ті і дуже гордились, поли 
Леонід Іванович і Валерій 
Вікторович Рюмін викону
вали в космосі складні ра- 
діомонтажні роботи. Ми 
знали, що член нашої 
бригади не підведе в кос
мосі 5 прагнули по-удлр- 
ному трудитись на Землі.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ 
ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР 
Про нагородження

І ероя Радянського Союзу 
льотчнка-космоііавза СРСР 
тов. РЮМІ НА В. В. 
орденом Леніна і другою 
медаллю «Золота Зірка»

За успішне здійснення 
тривалого космічного по
льоту на орбітальному 
науково-дослідному комп
лексі «Салют-6» — Сою і» 
і виявлені при цьому муж
ність і героїзм нагороди ги 
Героя Радянською Союзу 
льотчика •- космонавта 
СРСР тов. Рюміна Валерія 
Вікторовича орденом Ле
ніна і другою медаллю 
«Золота Зірка».

Па ознаменування по ї
вшу Героя Радянського 
Союзу тов. Рюміпа В В. 
спорудити бронзове по
груддя па батьківщині Ге
роя.

Голова Президії
Верховної Ради СРСР 

Л БРЕЖНЄВ. 
Секретар Президії

Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
11 жовтня 1980 р.

А вчера в нашій бригаді 
відбувся мітинг, де ми ви
рішили направити на кос
модром Байконур телегра
му, в якій повідомили, що 
за період польоту заробі
ток космонавта становить 
близько двох тисяч карбо
ванців і запросили Л. І. 
Попова відвідати наше під
приємство. Кошти перера
хували до Фонду миру.

С. ЯЦЕНКО, 
бригадир комсомоль
сько - молодіжної 
бригади радіомонтаж- 
ннць заводу радіовк- 
робії.

Космонавти товариші Попов і Рюмін 
повернулись на Землю
Радянська наука і техніка здобули 

нову видатну перемогу. Успішно завер
шено найдовший в історії космонавтики 
політ у космічному просторі тривалістю 
185 діб.

11 жовтня 1980 року о 12 годині 50 
хвилин московського часу після вико
нання складної і великої програми на-

уково-техкічних досліджень тг експери
ментів на борту орбітального комплексу 
<<Салют-6» — «Союз» нссмонаБти това
риші Леонід Іванович Попов 1 Валерій 
Вікторович Рюмін повернулись на Зем
лю. Спускний апарат корабля «Союз-37» 
зробив посадку за 180 ніпометрів на 
південний схід від міста Джезказгана.

БАЙКОНУР

Товаришам Л. і. Попову і Вв В. Рюмсну
Дороіі Леоніде Івановичу і Валерію 

Вікторовичу!
Кіровоградський обком Компартії Ук

раїни і виконком обласної Ради народ
них депутатів гаряче вітають вас із ус
пішним виконанням програми рекордно 
тривалого космічного польоту і благопо
лучним поверненням на рідну землю.

Трудящі Кіровоградщпнн із захоплен
ням і гордістю за вас стежили за героїч- 

ОБКОМ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ.

пою роботою космічного екіпажу на нав
колоземній орбіті. Повернення на землю 
—це великз радість для вас, чудовий по
дарунок на день народження вашій ма- 
•гєрі Тетяні Онсіївні від її зоряних синів.

Бід усього серця бажаємо вам міцного 
здоров’я, гарячих і радісних зустрічей, 
нових успіхів у ваші» героїчній праці на 
славу нашої соціалістичної Батьківщини.

ОБЛВИКОНКОМ.
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Зміцнюйте кормову базу тваринництва!
34. Працівники сільського юсподаргі- 

ва, заготівельних, транспортних, пере
робних і торговельних підприємств! Не 
допускайте втрат сільськогосподарської

• продукції!
Все, іцо вироблено, повинно бути ви

користане на благо народу!
35. Працівники торгівлі, громадською,

• харчування, служби побуту і житлово* 
і комунального господарства! Підвищуйте

якість і культуру праці, повніше задо
вольняйте потреби радянських людей!

36. Трудящі Радянського Союзу! Зміц- 
г нюйте дисципліну, бережіть кожну робо-

чу хвилину!
, Економно і ефективно використовуйте 

метал, сировину, паливо, електроенер- 
. гію!

37. Громадяни Радянського Союзу! Бе
режіть і примножуйте соціалістичну

І власність!
Раціонально використовуйте багатства 

країни, охороняйте рідну природу!
і 38. Спеціалісти народного госнодарст- 
’ па! Винахідники і раціоналізатори! Вдо

сконалюйте техніку, технологію, управ
ління виробництвом!

Боріться за прискорення науково-тех
нічного прогресу!
39- Радянські вчені! Вище ефективність 

досліджень, тісніше зв’язок науки з ви
робництвом!

Слава радянській науці!
40. Працівники ідеологічного фронту! 

Підвищуйте якість виховної, інформацій
ної і пропагандистської роботи!

Комуністичну ідейність, активну жит
тєву позицію — кожній радянській лю
дині!

41. Діячі літератури і мистецтва, пра
цівники культури! Створюйте твори, гід
ні нашої великої Батьківщини!

Високо несіть прапор партійності і на
родності радянського мистецтва!

42. Працівники народної освіти! Під
вищуйте якість навчання!

Виховуйте підростаюче покоління в 
дусі комунізму, свідомого ставлення до 
навчання і праці!

43. Працівники вузів і технікумів! Го
туйте ідейно загартованих, висококвалі
фікованих спеціалістів!

Розвивайте науку, примножуйте вклад 
у комуністичне будівництво!

41. Працівники охорони здоров’я! Під
вищуйте якість і культуру медичного об
слуговування населення!

Ширше застосовуйте досягнення науки 
і передовий досвід!

(Закінчення- Поч. на 1-й стор.)»

23. Працівники промисловості! Зміцню
йте Індустріальну могутність нашої Бать
ківщина!

Швидше освоюйте і ефективно викори
стовуйте виробничі потужності!

Впроваджуйте нову техніку, прогре
сивну технологію, передовий досвід!

24. Трудящі Радянського Союзу! При
скорюйте розвиток продуктивних сил 
Сибіру і Далекого Сходу!

Вище темпи будівництва Байкало- 
Лмурської магістралі!

25. Працівники важкої промисловості! 
Повніше забезпечуйте потреби народно
го господарства в паливі, енергії, металі, 
сировині!

Підвищуйте технічний рівень виробни
цтва!

26. Радянські машинобудівники! Ство
рюйте високопродуктивні, економічні і 
надійні машини, прилади, засоби меха
нізації і автоматизації!

27. Працівники хімічної промисловості! 
Впроваджуйте високоефективну техноло
гію, повніше забезпечуйте потреби народ
ного господарства в хімічних продуктах 
і матеріалах!

28. Працівники промисловості! Збіль
шуйте виробництво, розширюйте асорти
мент, поліпшуйте якість товарів народ
ного споживання!

29. Будівельники і монтажники! Своє
часно вводьте в дію виробничі потуж
ності та об’єкти, підвищуйте ефективність 
капітальних вкладень!

Будуйте добротно, економічно, на су
часній технічній основі!

30. Працівники транспорту і зв’язку! 
Поліпшуйте обслуговування народного 
господарства і населення!

ЗІ- Трудящі Радянського Союзу! Бо
ріться за всебічний і динамічний розви
ток сільського господарства! Прискорюй
те темпи його індустріалізації і хімізації, 
меліорації земель, розвивайте спеціалі
зацію і концентрацію виробництва!

Активніше здійснюйте компексну про
граму перетворення Нечорноземної зони 
РРФСР!

32. Колгоспники і працівники радгос
пів! Підвищуйте ефективність виробницт
ва!

Краще використовуйте землю, техніку, 
добрива!

Максимум уваги і турботи — майбут
ньому врожаєві!

33. Трудівники сільського господарст
ва! Збільшуйте виробництво І продаж 
державі м’яса, молока, яєць, вовни та ін
шої продукції!

45- Фізкультурники і спортсмени! При
множуйте славу радянською спорту!

Фізичну культуру — в повсякденне 
життя!

46. Ветерани революції, війни і пра
ці! Наставники молоді! Беріть активну 
участь у вихованні молодою покоління 
на революційних, бойових і трудових тра
диціях Комуністичної партії і радянсько
го народу!

47. Піонери і школярі, учні професійно- 
технічних училищ! Гаряче любіть Радян
ську Батьківщину!

Наполегливо оволодівайте знаннями, 
культурою і груповими навичками!

Будьте активними борцями за справу
Леніна, за комунізм!

48. Братерський привіт комуністичним
і робітничим партіям!

Хай міцніє єдність і згуртованість ко
муністів усього світу на основі марксяз- 
му-ленінізму, пролетарського інтернаціо
налізму!

49. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
Хай живе пролетарський інтернаціона

лізм — випробувала і могутня зброя 
міжнародного робітничого класу!

50. Хай міцніє нездоланний союз трьох 
основних революційних сил сучасності 
— світового соціалізму, міжнародною 
пролетаріату і національно-визвольною 
руху!

51. Братерський привіт народам со
ціалістичних країн!

Хай розвивається і міцніє світова сис
тема соціалізму!

Хай живе єдність і згуртованість брат
ніх партій і народів країн соціалістичної 
співдружності!

52. Братерський привіт героїчному ку
бинському народові, який мужньо про
тистоїть підступам амириканського імпе
ріалізму!

53. Братерський привіт героїчному 
в’єтнамському народові!

54. Братерський привіт мужньому ла
оському народові!

55. Братерський привіт кампучійсько- 
му народові, який будує незалежну, 
вільну, народну Кампучію!

56. Братерський привіт афганському 
народові, який мужньо захищає завою
вання квітневої революції!

57. Братерський привіт робітничому 
класові капіталістичних країн, усім бор
цям проти експлуатації і гніту монопо
лій, за права трудящих, за мир, демокра
тію і соціальний прогрес!

58. Братерський привіт народам, які 
добилися визволення від колоніального 
ярма, і ведуть мужню боротьбу за зміц

Комуністичної партії Радянського Союзу

нення національної незалежності та соці 
альний прогрес!

59- Гарячий привіт народам АфріїлИ. 
які борються проти імперіалізму, за пов
не визволення континету віл Ko.iuiuja.iB- 
му і расизму, за свободу, незалежність т 
соціальний прогрес!

60. Гарячий привіт народам Латинсь
кої Америки, які борються проти реакції 
і фашизму, за демократичний розвиток 
своїх країн!

61. Братерський привіт робітничому 
класові, всім трудящим і демократам 
Чілі, які ведуть самовіддану боротьбу 
проти фашистської реакції!

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

Свободу в’язням імперіалізму і реак
ції!

63. Гарячий привіт арабським народам, 
які ведуть боротьбу проти ізраїльської 
агресії і диктату імперіалізму!

Хай міцніє радянсько-арабська друж
ба!

64. Народи європейських «Р»’?’ бо
ріться проти розміщення в Західній Єв
ропі нової американської ракетно-ядер
ної зброї, за мир, безпеку і співробітни
цтво!

65. Народи азіатських країн! Боріться 
за зміцнення миру, співробітництва і 
добросусідські відносини, за гарантуван
ня безпеки в Азії!

66. Гарячий привіт 
кому народові!

Хай розвивається і 
співробітництво між 
зон і Індією!

67. Народи світу! Об’єднуйтеся в бо
ротьбі за відвернення загрози ядерної 
війни!

Давайте рішучу відсіч агресивним під
ступам імперіалізму, гегемонізму, міліта
ризму і реваншизму!

68. Народи світу! Послідовно висту
пайте за заборону ядерної та всіх інших 
видів зброї масового знищення, за неза- 
сіосування сили у відносинах між дер-

великому індінсь-

міцніє дружба та 
Радянським Сою-

стратегії

ленінська

сі осування сили у відносинах 
лі? вами!

«Ні» — агресивній ядерній
США!

69. Хай живе миролюбна 
зовнішня політика Радянського Союзу!

70. Хай живе наша велика Батьківщи
на — Союз Радянських Соціалістичних 
Республік’.

71- Під прапором Леніна, під керівниц
твом Комуністичної партії — вперед, до 
перемоги комунізму!

Центральний Комітет

тридцять 
училища 

ровесни- 
товаріг

'’V ОРОШУ справу заду- 
мали працівники Ма- 

ловисківського райкому 
комсомолу. Вони вирішили 
організувати зустріч ви
пускників Оникіївського 
сільського професійно- 
технічного училища з уч
нями місцевої школи та 
молоддю села. Мета — 
пропаганда професії сіль
ського механізатора. Пла
нувалося, що 
учорашніх учнів 
розкажуть своїм 
кам і молодшим
шам про умови навчання, 
про та, як еони навчилися 
вирощувати зернові та ін
ші сільськогосподарські 
культури, про те, як їм по
добається володіти маши
нами, працювати в полі.

Планувалося й інше: 
вручити молодим механі
заторам трудові книжки, 
посвятити їх, механізато
рів, у хлібороби. Але зу
стріч поки що не відбула
ся.

—« Ми обов’язково її 
влаштуємо, —■ каже пер-

А що
секретар райкому 

Олександр 
вона дуже

має рацію:

вини ні самих хлопців, 
нині трудяться в полі, 
працівників райкому, 
зустріч ця поки що не 

'напруже- 
швидше зі-

комсомолу 
Мартинюк, — 
потрібна.

Олександр 
така зустріч для юнаків і 
дівчат Оникієвого необхід
на. Адже вона допоможе 
їм вибрати професію, 
життєвий шлях. Молоді 
механізатори, випускники 
профтехучилища, запропо
нували виступити із звер
ненням до всіх сільських 
жителів району, закликати 
їх набувати спеціальнос
тей сільських механізато
рів, І, мабуть, немає в то
му 
які 
ні 
що 
відбулася. Час 
ний, потрібно 
брати буряки, отже, моло
дим механізаторам тепер 
не до зустрічей і вечорів. 

О АПЛАНОВАНА зустріч 
— не єдиний захід 

райкому комсомолу г>о 
виконанню постанови ЦК 
ВЛКСМ, Міністерства сіль
ського господарства СРСР, 
Міністерства меліорації і 
водного господарства 
СРСР, Державного коміте
ту СРСР по виробничо- 
технічному забезпеченню 
сільського господарства, 
Державного комітету 

СРСР по професійно-тех
нічній освіті «Про прове
дення Всесоюзного огляду 
технічної підготовки СІЛЬ
СЬКОЇ молоді». Нещодавно 
члени бюро райкому колє- 
сомолу запросили на семі- 
нар-нараду представників 
райсільгосптехніки, проф
техучилища, інших сільсь
ких організацій, установ і 
закладів, де вирішено бу
ло інтенсифікувати роботу 
по залученню сільської 
молоді до навчання техніч
них професій.

Важливо те, що райком 
прагне вчасно виконувати 
і контролювати виконання 
своїх рішень. І ось учні 
сільського профтехучили
ща разом з майстрами ви
робничого навчання Мико
лою Цапком, Григорієм 
Захаржевським та іншими 
зробили своєрідний рейд 
по селах і господарствах 
району. Вони побували в 
колгоспах імені Свердло
ва, імені Шевченка, імені 
Карла Маркса, імені Лені
на та інших, де зустрілися 
із школярами, 
колгоспниками, 
вах домінувала 
ка: «Чи можеш .
трактор, комбайн, автомо
біль? Якщо ні, то чому б 
тобі не піти у профтехучи

молодими
В розмо- 

одна дум- 
ти водити

лище чи на курси механі
заторів?»

Зустрічі, розмови з мо
лодими жителями села да
ють позитивні результати. 
Скажімо, Оникіївське учи
лище недобрало цього ро
ку сорок юнаків і дівчат, 
які мали б наачатися тут. 
Після роз’яснень двадцять 
чотири хлопці вирішили 
набути професії механіза
тора. Тепер вони стали уч
нями СПТУ.

— Під час таких рейдів 
прагнули по можливості 
проводити засідання кол
госпних комітетів комсо
молу, — каже завідуючий 
відділом комсомольських 
організацій райкому Ва
силь Чабаненко. — Члени 
комітетів багато допома
гали нам у роботі.

Під лежачий камінь во
да не тече. Юнаки і дівча
та повинні знати, яні спе
ціальності може дати їм 
сільське профтехучилище, 
які умови там створено 
для життя і навчання. Про 
все це розповідають їм 
члени рейдової, а особли
во про те, що у профтех
училищі незабаром стане 
до ладу новий навчальний 
корпус із світлими кабіне
тами, класами, спортзалом, 
що є тут спортивний комп
лекс, що учні живуть весе

ло, що є серед них чимало 
розрядників.

Величезний резерв по
повнення лав механізатор
ських кадрів — це старшо
класники середніх і вось
мирічних шкіл. Скажімо, 
у Злинській першій і дру
гій, у Плетеноташлицькій, 
Хмелівській, Маловискіч- 
ській № 4 та інших школах 
району юнаки і дівчата 
вже сьогодні одержують 
посвідчення водіїв, трак
тористів... Цього навчаль
ного року школи району 
підготують понад п’ятсот 
молодих спеціалістів. Зви
чайно, їм доведеться ще 
повчитися у наставників чи 
пройти механізаторські 
курси, але важливо те, що 
молодь ознайомилася з 
роботою механізмів, заці
кавилась нею.

Спробуйте, 
відрадити 
нельського : 
середньої 
комбайнером, 
вийде. На 
жнивах він та його вчитель 
Олександр Костянтинович 
Соловей водили нивами 
зернозбиральний комбайн. 
У хлопця й досі свіжі в 
пам’яті духмяні степові ве
чори, прохолодні ранкові 
роси, спів жайворонка на 
світанку. Свою життєву 
стежину він вибрав твер
до.

, скажімо, 
Анатолія Ко- 
з Якимівської 
школи стати

Нічого не 
цьогорічних

Із захопленням розпові
дає Василь Чабаненко про 
те, що в районному центрі 
відкривається міжшкільний 
виробничий комбінат, який 
готуватиме не тільки сіль
ських механізаторів, а й 
будівельників, продавців, 
майстрів машинного доїн
ня; про те, що раніше ли
ше в чотиоьох колгоспах 
було організовано курси 
механізаторського всеобу 
чу, а тепер — у восьми. 
Цього ж року райком і ра
йонне управління сільсько
го господарства хочуть 
відкрити курси в усіх без 
Еинятку господарствах ра
йону.

I лише одне, як ложга 
дьогтю, псує настрій хлоп
цям з райкому: тільки чо' 
тири колгоспні організації 
виявили тих, хто бажає на
вчитися сільськогосподар
ської професії.

А що ж решта? Скажімо, 
заступник голови колгоспу 
імені Щорса по роботі з 
молоддю Валентин Нена- 
дович чи його колега з 
колгоспу імені Свердлоєа 
Олександр Яриш? Вони все 
ще розкачуються. А, ма
буть, час узятися за діло 

енергійно завзято, справ
ді по-комсомольському.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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З ЩАСЛИВИМ ПРИЗЕМЛЕННЯМ!
------------- з стоп

Цей день прийшов у 
наше місто. як давно 
очікуваний і бажаний 
гість. Вій засяяв не тіль- 
ки сліпучою посмішкою 
радості, але і переповнив 
нас усіх гордістю за 
славного земляка Леоні
да Івановича Попова. Са-
ме на цю світлу подію всі 
наші комсомольці (а 
міська організація нара
ховує понад 14 тисяч 
членів ВЛКСМ) відгукну
лись звитягою в праці і 
успіхами в навчанні.

Цей день перегорнув 
сторінки трудових буднів
комсомольсько - моло
діжної бригади складаль
ного цеху малогабарит
них трансформаторів, яку 
очолює Віра Поліщук, а
комсомольську трупу — 
Тетяна Красюк. Цей день 
нагадав інший, весняний, 
пронизаний сонцем { про
зорим настроєм. Тоді дів
чата одностайно зараху-

На приз 
славного 
земляка

[Т УДОВІ традиції у хлі- 
боробів нашої облас

ті: працювати на совість, 
любити землю, примно
жувати її багатство. Зміц
нили ці традиції механіза
тори тракторної бригади
колгоспу ордена Леніна 
імені XX з їзду КПРС Но- 
зоукраїнського району, 
де бригадиром двічі Ге
рой Соціалістичної Праці 
Олександр Васильович Гі- 
талов. У хорошого почи-

I ну широкі крила. В облас
ті народилася і виросла 
ціла когорта вмілих хлібо
робів. Під час найдовшо
го і найрезультативнішого
у світі космічного польо
ту Леоніда Івановича По-
пова та Валерія Вікторо
вича Рюміна вони, як і їх
ні товариші, працювали

СЬ МЕНІ кажуть: твій 
син — космонавт. Ко

мандир космічного кораб
ля «Союз-35». Підполкоа-
ник. Людина, яку 
сьогодні весь світ.

А я його чомусь бачу, 
особливо уві сні, малень
ким, прудконогим хлоп
чиком. Немов зараз чую 
дзвінкий, чистий голосок: 

у «Мамо, можна я піду на 
річку? Наловлю риби. Ох, 
і юшка буде смачнюща!..»

Чую по радіо, що мій 
Льоня літає навколо плане
ти. Що там — невагомість.

знає

А я материнським серцем 
відчуваю, що притягують 
його наші рідні колгоспні 
степи і гомінкі вулиці 
шахтарської Олександрії. 
Адже виріс він серед ро
бітників і селян. А хлібо-

Ще ось мить — і ракета зникає 
в імлі.

ГІсдші кроки шуршать, шерхотять 
по землі.

Він іще у скафандрі, ніби в космосі
ще,

Але серце тамує нерозгаданий щем, 
Що дорога лига під ногами його,

-Що чогось не повернеш і не скажеш 
всього.

Космонавт не пилюку здуває з руки, 
А росинку трима. Губить кроки 

легкі.
Мов прозоре намисто,
Мов павмисие, вони 
У їрааі і у листі

ЦЕЙ ДЕНЬ...
вали у свій колектив по
чесним монтажником Л. І. 
Попова, який, до речі, са
ме на Олександрійському 
електромеханічному заво
ді розпочинав свою трудо
ву біографію.

Цей день пройшовся 
енергійними кроками по 
цехах електромеханічного 
і зупинився па дільниці, 
де працюють монтажниці 
В. Поліщук. 23 юнки, з 
яких 16 — комсомолки і 
З — молоді комуністки, 
відрапортували йому: 
«Нашого земляка — кос
монавта не підвели. За 
цей час кошти, що йшли 
на його рахунок, передані 
до фонду' миру. Па сьо
годні сума становить по
над 600 карбованців».

самовіддано, з найбіль
шою віддачею.

Майстерність старших 
товаришів переймають їх
ні молодші колеги. На 
цьогорічних жнивах
справжні чудеса праці по
казав молодий комбай
нер радгоспу «П ятихаг- 
ський» Петрівського ра
йону Андрій Трюхан, який 
комбайном СК-6 «Колос» 
зібрав хліба на 458 гекта
рах і намолотив близько 
шістнадцяти тисяч центне
рів зерна. Не набагато 
відстали від свого колеги 
Микола Кіщенко з кол
госпу імені Ілліча Комла- 
ніївського району, Василь 
Петренко з колгоспу «іс
кра» Олександрівського 
району, молодий комбай
нер колгоспу імені Карла 
Маркса Петрівського ра
йону Микола Малиця.

Перелік цей можна 
продовжити. Іх багато, 
славних земляків, які са
мовіддано вступили в бо
ротьбу за врожай остан
нього року п’ятирічки і 
вийшли з неї переможця
ми. Та не можна не зга
дати й про жаткарів бра
тів Василя і Петра Гнен- 
них з колгоспу імені Ка- 
лініна Нозоукраїнського 

Долоні землі
робські будні ще змалеч
ку були йому добре відо
мі. Тож ріс він у нас не 
білоручкою.

Читала його листа, якого 
надіслав він мені аж із 
космосу. Вдивлялася в 
скупі рядки і з хвилюван
ням поміж них чула голос 
свого Льоні: «Мамо, як я 
скучив за гобою! За білим 
цвітом садів, бо на орбі
ту я піднявся у квітні. 
Скучив за запахом роже
вих яблук у ранковому 
саду. За отією непомітною 
в'юнкою стежиною, що 
збігала на луки до річки.

ПЕРШІ КРОКИ
Дзвонять так восени. 
Припадають зраділо 
Кроки ці до землі. 
Хай такі ще несмілі.
І такі замалі.
Як вони поспішають
У святковій тиші, 
Гордий слід полишають, 
Світлий слід у душі.
Крильиі долею,

Зоряні
Побратими ідуть.
За степами і горами
Пролягла їхня путь.
Урочисті пікет (І.
Чисті квіти в руці...
Чує ціла планета
Перші кроки оці.

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

До речі, ця комсомоль
сько - молодіжна бригада 
визнана кращою в об'єд
нанні «Союзслсктроапа- 
рат». Дівчата відпрацю
вали 20 днів па зеконом
леному матеріалі. Ось в 
якому колективі трудить
ся Леонід Іванович По
пов!

Цей день зупинив свій 
здивований і радісний по
гляд на бронзових Знаках 
ЦК ВЛКСМ «Молодий 
гвардієць п'ятирічки», що 
гордо випромінювались 
на грудях Валентини ІІо- 
викової, Раїси Узлової, 
Любові Роздобутько, Те
тяни Красюк, Любові Ка- 
сай, Людмили Слученко. 
Відзнаки за ударну пра
цю — цс визнання не

району. Хлопці скосили 
ранні зернові на 738 гек
тарах. Треба уявити собі 
все це море хлібів, щоб 
гідно оцінити трудовий 
подвиг юних землеробів. 
Гіталовські ' традиції, 
власний приклад Олек
сандра Васильовича, ма
ють справді чудодійну 
силу. Комсомолець Анато
лій Діденко з міста Но- 
воукраїнки автомашиною 
31Л-130 перевіз цього ро
ку 1421 тонну зерна. Ком
сомольці і молодь орде
на Леніна колгоспу імені 
XX з'їзду КПРС Новоук- 
раїнського району поста
вили перед собою зав
дання — всім без винят
ку оволодіти професіями 
сільських механізаторів і 
звернулися до молодих 
механізаторів Кіровоград- 
щини наслідувати їхній 
приклад.

Стимулом до трудових 
звершень, активної участі 
комсомольців і молоді в 
господарському, громад
сько - політичному житті 
своїх колективів стаз за
снований обкомом ком
сомолу приз нашого зем
ляка, космонавта Леоніда 
Івановича Попова, яким 
нагороджується краща 
районна комсомольська 
організація за успіхи у

Тягне мене до землі».
З дочкою Лідою читали, 

що він добре переносить 
невагомість. Відмінно се
бе почуває. Бачили по те
левізору його веселу біло
зубу усмішку. Він бадьо
ро усміхався, а я думала...

Коли ж ти нарешті по
вернешся до нас? Коли я 
почую таке знайоме й 
хвилююче у себе на поро
зі: «Здрастуй, мамо! Ось 
я й приїхав»?

Льоня приземлився. 
Важко описати ті почуття, 
що переповнюють моє 
серце. Важко переповісти

тільки сумлінності, трудо
вої наснаги, але і май
стерності. Дружні, запов
зяті, вони поєднались в 
робітничому колекінві 
спільними інтересами, за
думами і щирістю...

Цей день прийшов у 
наніс місто, як молодий і 
давно очікуваний гість. І 
спершу він завітав до 
дівчат-моптажіїпць елек
тромеханічного заводу. 
До комсомольсько - моло
діжного колективу, в яко
му із весни цього року з 
комсомольським воі пи
ком працював почесний 
тіітажішк — славе гний 
земляк — космонавт Л. І. 
Понов.

В цей день довгі місяці, 
тижні і дні ми безмежно 
вірили...

Г. ШТЕТЯ, , 
перший секретар 
Олександрійськ ого 
міськкому ЛКСМ Ук
раїни.

збиранні врожаю остан
нього року п'ятирічки.

У змаганні на приз Л. І. 
Попова взяли участь усі 
міські й районні комсо
мольські організації облас
ті. Переможцем визнано 
ордена Трудового Чер
воного Прапора комсо- 
мольську організацію Но-
воукраїнського 
колгоспах і 
цього району 
хлібів узяли 

району. В 
радгоспах 

в косозиці 
участь 11

комсомольсько - моло
діжних збирально - тран
спортних загонів, 45 ла
нок, 47 комбайнових, 27 
жаткових і 253 автомо
більних комсомольсько - 
молодіжних екіпажі. Мо
лоді механізатори району 
зібрали хліба на 8302 гек
тарах і намолотили 
249160 центнерів зерна.

Редакція щиро вітає ор
дена Трудового Червоно-' 
го Прапора комсомоль
ську організацію Новоук- 
раїнського району з ви
сокою нагородою — при
зом нашого славного зем
ляка, космонавта Леоніда 
Івановича Попова, бажає 
їй нових успіхів, в органі
заторській та масово 
політичній роботі серед 
молоді в ім я блага на
шої Батьківщини.

те хвилювання, яке викли
кала у мене ця радісна 
звістка.

Мій син повернувся з 
космосу. Півроку чекала 
його. Чекали рідні і друзі, 
чекала вся країна.

Незабаром він пройде 
нашими просторими сте
пами, які мов долоні зем
лі, виколисували його ди 
тинство. Саме тут, серед 
золотоколосої пшениці, 
він замріяно задивлявся у 
високе небо. Саме звідси 
починалася його заповіт
на мрія.

І для нього не може бу 
ти більшого тяжіння, ніж 
тяжіння до землі, свого 
народу, рідного краю.

Т. ПОЛОЗА, 
мати космонавта.

м. Олександрія.

Доира слава йде на Сумщині про молодіжний механі
зований загін «Деснянна» з нолгоспу «Більшовик» Шост- 
кинсьного району, його організовано три рони з випуск
ників середньої школи, які набули професії механізато
ра на заняттях з профорієнтації.

На знімку (зліва направо): комісар загону Надій 
Федорівна КНИШ і командир загону Ніна Петрівна МОЙ- , 
сєєнко.

Фото М. ГРИЦЕНКА (Фотохроніка РАТАУ). .

шіц. 
ешн 
ПСПІШІІ 
ш

У Пекіні оголошено Про 
створення спеціальної 
прокуратури і спеціально
го суду для розгляду 
спрази учасників угрупо
вань Лінь Бяе і Цзян Цін, 
які зазнали поразки а бо
ротьбі за владу з нинішні
ми наступниками Мао. Пе
ред судом стануть десять 
правовірних маоїстів,
об’єднаних справою про 
«контрреволюційні угрупо
вання»: Цзян Цін (удоаа 
Мао Цзедуна), Чжен Чунь- 
цяо, Яо Веньюань, Ван 
Хунвень — учасники так 
званої «банди чотирьох», 
а також колишні військові 
керівники, близькі до та
ємничо загиблого офіцій
ного наступника Мао — 
Лінь Бяо, — Хуан Юншен, 
У Флсянь, Лі Цзопен. Цей 
Хуейцзо, Цзян Тенцзяо, а 
також Чень Бода. У винят
ково складній і заплутаній 
внутріполітичній ситуації в 
Китаї, на поверхні якої де
далі помітнішим стає від
крите протиборство фрак
цій Ден Сяопіна і Хуа Го- 
фена, могутні сиги вели- 
коханського шовінізму за
інтересовані а тому, щоб 
відокремити з допомогою 
цього процесу ім'я свого 
вождя Мао Цзедуна дід 
його сподвижників по ваг. 
ханаліях «великого стриб
ка» і «культурної револю
ції».

Нинішні правителі Ки
таю прагнуть зобразити 
справу так, наче Мао не 
мав причетності до злочи
нів «четвірки». Та хочуть 
того чи не хочуіь його на
ступники, вся ідеологічна 
й політична система маоїз
му стане перед судом іс
торії і китайського народ/. 
Незалежно від того, від
критим чи закритим буде 
процес над десятьма ко
лишніми видатними пар
тійними, державними й 
військовими діячами, сама 
підготовка до нього пере
конливо демонструє кри
зу маоїзму як ідеології і 
політики.

Лідери Китаю намага
ються тепер «очистити» 
маоїзм зід крові, злиднів, 
безпоаа’я, які він приніс 
китайському народові, але 
зберегти' при цьому при
кладений Мао курс на мі

літаризацію країни, підго-; 
говку її до війни, лінію на 
підрив розрядки і поси
лення напруженості у сві
ті, блокування з найбільш 
р_:икційними колами імпе
ріалізму, яке почалося ще 
за життя «керманича» і за 
йоге вказівками. Це лаві
рування полегшується 
тим, що маоїзм не є ці
лісним, послідовним учен
ням, а являє собою еклек
тичне зміщування супе
речливих положень, котрі 
утилітарно використову
ються для досягнення пев
ної політичної мети — пе
ретворення Китаю на мі
літаристську наддержаву 
в Азії.

Невелика /ласштабамИ| 
демагогічна й поверхова 
демаоїзація, яка виявляє-» 
ться в тому, що де-неде із 
Китаї прибирають портре
ти Мао, відходять від йогС» 
крайніх настанов, наприк- 
лак заклику постійно гро
мити інтелігенцію, або пе
рестають захоплюватись 
такими висловлюваннями 
Мао, як «безпорядки —- 
це добре» чи «бідність —• 
це добре», ЯК ВИДНО, не 
здатна зачепити уми со
тень мільйонів китайці», 
котрим протягом десятИ-
літь навівали культ особи 
Має. До того ж десятки 
мільйонів людей у Китаї', 
які займали пости в адмі
ністрації, партійному апа
раті, органах місцевого 
управління, починаючи з 
Хуа І офена, пробилися 
до керма влади не завдя
ки своїм організаторським 
талантам, професійним.
знанням чи великому по
літичному досвідові, а го
ловним чином пристосову
ючись до культу особи, 
демонструючи свою вір
ність «ідеям Мао Цзеду
на». Всі ці люди не хо
чуть поступатися своїми 
місцями, завойованими в 
ході «культурної револю
ції», новоз’явленим «пра
гматикам» Ден Сяопіна.
Подібна обстанозка по
роджує в сучасному ки
тайському суспільстві гост
рі суперечності, викликає 
боротьбу навколо спадщц- 
ни Мао, одягнену у форми 
кампанії проти «банди чо
тирьох» і Лінь Бяо. Боро
тьба за владу в китайсь
кій верхівці проходить на 
фоні зростаючих злидніїі 
та безправ’я народник 
мас.

Процес над «четвіркою* 
і шістьма іншими маоїста
ми в Пекіні висвітлить іщз 
раз усю ідеологічну й по
літичну злиденність, мао
їзму.

і. синицин.
(АППЛ,
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„П0ДІЛЛІ“-„ЗІРКА“
<3ірка» у Хмельницькому провела пропущений матч 

першого кола з «Поділлям». Л попередній поедзпіЬк, як 
ми раніше повідомляли, закінчився перемогою кіроно- 
градців — 3:1. Цього разу тільки Валерій Самофалов 
п’ять раз виходив один на один з голкіпером суперни
ків, та не зміг використати жодного вигідного моменту, 
щоб вивести свій колектив уперед.

Та ось на 77-й хвилині вінницький арбітр В. Кисснко 
призначив одпвадцятимсіровпй у бік в<>ріт «Зірки» — 
1:0.

ТВОЯ ГАЗЕТЛ—„МОЛОДВІЙ КОМУНАР“
Ще не пізно передплатити газету «ЛАолодий комунари на наступний рік. Передплату можна оформити в будь- 

якому відділенні зо язку, агентстві «Союздрук», у листонош чи громадських розповсюджувачів преси.

Передплатна ціна на рій — 2 крб. 40 коп. Індекс 61107.
Газета — порадник, товариш і критик.

Спішіть її передплатити!

Навіть після цього ніякої впевненості футболісти 
«Поділля» не мали. Кіровограді^ повели відчайдушні 
атаки на ворота місцевих футболістів. Часом на їхній

НІЛІ1 ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ
половині можна було бачити лише са.могшо постать Му
зичука. Та пробитися крізь оборону господарів не вдало-
ся. дмельннчани взяли реванш.

Таблиця на 13 жовтня має такий івіігтяд:
1. СКА (Київ) 40 72—33 57
2. «Буковина» 40 65—29 57
3. СКА (Львів) 40 60—28 56
4. «Суднобудівник» 41 47—23 53
5. «Авангард» 40 48—27 52
6. «Спартак» 40 51—40 48
7. «Зірка» 40 45—42 46
8. «Кривбас» 41 52—38 46
9. «Десна» 40 47—27 45

10. «Кристал» 41 35—36 42
11.. «Атлантика» 40 43—47 41
12. «Фрунзенець» 40 43—36 40
13. «Нива» 40 43—42 38
14. «Говерла» 40 38—41 36
5 пОіГРАИіІ 40 32__44 33ІД. “* IV С. и П / і
16. «Металург» 41 46—55 32
17. «Новатор» 40 36—52 32
18. «Поділля» 40 29—56 31
19. «Торпедо» 40 40—67 зо
20. «Дніпро» 40 39—49 29
21. «Шахтар» 40 39—80 28
22. «Стахансвець» 40 18—49 26
23. «Колос» 40 30—58 26

Дзвінкі артекіьські гор
ни сповістили про закрит
тя фінальних ігор «Старти 
надій».

Громом оплесків зустрі
ли трибуни Кострової пло
щі головного піонерського 
табору країни парад най
більш спортивних класів— 
школярів з Дніпропетров
ська і Гомеля, Запорізької 
області і Башкирі!, Ленін
града і Волгограда.

Пам ятні призи, дипломи 
і медалі вручили пере
можцям олімпійські чемпі
они Марина Кошова, Сер
гій Фесенко і Олександр 
Сидоренко. Бронзовий 
призер Олімпіади-80, ре
кордсменка світу Юлія 
Богданова.

Серед юних спортсменів 
України особливо відзна
чились шестикласники Дні
пропетровської школи 
N° 96. Разом із «золотом»

для себе вони завоювали 
також пам'ятний сувенір 
ВЦРПС, ЦК ВЛКСМ, Міні
стерства освіти СРСР і Ко
мітету по фізичній культу
рі і спорту при Раді Мі
ністрів СРСР для свою 
викладача Є. А. Крючєн- 
ка.

Оригінальний приз на 
доповнення до медалей 
найвищої проби одержали
восьмикласники
Кам’янське,
Запоріжжя.
Кримського радгоспу-за- 
воду «Сонячний» вручили 
їм величезний вінок з

села 
що поблизу 

Школярі

грон винограду, зібраного 
на плантаціях учнівської 
виробничої бригади гос
подарства.

Девіз завершених
«Стартів надій»: боротьба 
триває!

К. АПОШАНСЬКИИ, 
кор. РАТАУ. І1Л УЗЛІССІ. Мал. Л. НЕИМАРКА.

■££:

21.00 — «Час». 21.45 — Ху
дожній фільм «Однокашни
ки». 1 серія. По закінченні 
— Новини.

Третя програма
21.00 — «Музичний кі

оск». 21.40 — «Сліпий му
зикант». Художній Фільм.

Четвер, 16 жовтня

Середа, 15 жовтня
Вівторок, 14 жовтня

Перша програма
8.00 — «Час». 8.50 —

Гімнастика. 9.15 — О. Ост- 
ропський. «Воькн та вівці*. 
Фільм-вистава. По закін
ченні — Новини 14.30 — 
Новини 14.50 -- Док. філь
ми. 16 00 — «Твоя Ленін
ська бібліотека*. 16.30 — 
Концерт національного ан
самблю пісні і танцю На
родної Демократичної Рес
публіки Йемен. 17.00 — Те- 
лестадіон 17.30 — До 60- 
річчя укладення мирного 
Договору між Радянською 
Росією і Фінляндією. Док. 
фільм <СРСР — Фінляндія: 
сторінки дружбі». 17.50 — 
Концерт з творів М. Метіїе- 
ра. А. Рубинштейна. 
М. Мясковського. І. Стра- 
ьпигького. 18 15 — Людина 
і закон 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19 00 — До національ
ного свята Народної Демо
кратичної Республіки
Г’ємеп — Дня революції. 
Док телефільм «Там. у го
рах Радфану. Репортаж з 
Південного Йемена*. 19 50
— Концерт Державного 
фольклорно - хореографіч
ного ансамблю БРСР «Хо
рошем». 20.20 — «Прапоро
носці трудової слави». 20.35
— Телефільм «Безодня».
21.00 — «.Часі». 21.45 —
-Документальний екран» 
По закінченні — Сьогодні 
у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 —

— «Палітра*. 10.55 — Му
зичний фільм. 11.40 — 
«Шкільний екран». 10 
клас. Українська літерату
ра. 16.00 — Новини. 16.10
— «Срібний дзвіночок».
16.30 — Документальні 
телефільми. 17.15 — «Літе
ратурний театр». 17.50 — 
Концерт 18.00 — Для шко
лярів -Юні господарі зем
лі». (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення).
18.30 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.45 — Ого
лошення (Кіровоград).
18.50 — Телефільм (Кіро
воград) 19.00 — ««Актуаль
на камерах». 19 30 — Кон
церт 19 50 — Тележурнал 
«Старт». 20.30 — «Телспоет 
на ударній будові». 20.45
— «Па добраніч, діти!.»

Перша програма
8.00 — «Час». 8.50 —

Гімнастика. 9.15 — Мульт
фільми. 9.30 — Телефільм 
«Безодня». 9.55 — Концерт 
квартету баяністів Київсь
кої державної філармонії. 
10.25 — Клуб кіноподоро- 
п.ей. По закінченні — Но
вини 14.30 — Новини.
14.50 — Док. телефільми 
«Балада про виноградну 
лозу». -Ветлуга». 15.25 —■ 
Бесіди про право. 15.55 — 
Рідна природа. 
Російська мова. 
Д. Шостакович.
№ 1. 17.45 — Відгукніться, 
сурмачі! 18.15 — Село: діла 
1 проблеми. 18 45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Фут
бол: збірна СРСР — збірна 
Ісландії. 21.00 — «Часи».
21.45 — Фестивалі... Кон
курси... Концерти... По за
кінченні — Сьогодні у сві
ті.

16.15 -
16.45 -

Спмфопі

єтьея ранок». 15.40 
Джон Рід. Сторінки житгя 
і творчості. 16.25 — Кон
церт Московського оркест
ру російських народних ін
струментів 17.00 — - Під
московні зустрічі». 17.30 — 
«В гостях у казки». Мульт
фільм «Дикі лебеді*. 18.45
— Сьогодні у світі. 19 00
— .Чемпіонат СРСР з хо
кею: ЦСКА — -Динамо»
(Рига). 21.00 — - Час». 21 45
— Ермітаж. Рембр иідт. 
22.15 — Сьогодні у світі.
22.30 — Концерт майстрів 
мистецтв і артистичної 
молоді.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Гарячий цех республіки*. 
10.50 — Художній фільм 
«Однокашники». 2 серія 
16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30
— «XXVI з’їздові КПРС —
гідну зустріч». 17.00 —
Для дітей. < Олівець-малю- 
вець». 17.30 — - Народні та
ланти*. 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15
— Телефільм. (Кіровоград).
18.30 — «Людина і закон».
(Кіровоград). 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
«Обережно: алкоголізм».
20.00 — Виступає жіночий 
вокально- хореографічний 
ансамбль «Тапрія*. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21 00
— «Час». 21.45 — Телетур- 
нір «Сонячні кларнети*. 
По закінченні — Повили.

Третя програма
21.00 О. Тактакішвілі 

Концерт для віолончелі з 
оркестром. 21.40 — «Мар
шал революції» 1 і 2 серії. 
Худ телефільм.

-Час.* 21.45 — Російські 
романси у виконанні на
родної артистки СРСР 
і академічного оркестру 
російських народних ін
струментів Центрального 
телебачення і Всесоюзного 
радіо. По закінченні — По
вний

харчової промисловості 
СРСР В. Леїпа 16.00 — За 
вашими листами Концерт 
на замовлення працівни
ків харчової промисловості.
16.45 — Клуб кіноподоро- 
жсй. 17.45 — Мультфільм. 
18.00 — Міжнародна пано
рама 18 45 — Фільм «Ру
дій». 20.15 — Футбол: 
ЦСКА — «Кайрат* (Алма- 
Ата). 2-й тайм. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм-коіі- 
церт «Зустріч з Т. Хрєннн- 
ковпм» 22.25 — Футболь
ний огляд По закінченні — 
Новини.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

Сьогодні •— День працівни
ків харчової промисловос
ті. 11 15 -- «Чнпол.тіно *. 
Вистава для дітей. 12.40 — 
«Вітчизно моя неозора», 
13.25 — ‘Слава солдатсь
ка». 14.25 — Естрадний
концерт 1-1.55 — О Бєлін
ський. »П'ятий десяток». 
Вистава. 17.00 — -Пісня 
скликає друзів». 17.45 -- 
Для юнацтва Художній 
телефільм - Два капітани*. 
2 серія. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — «Зуст
річ з піспеіо». 20.30 — До
кументальний телефільм.
20.45 — На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — 
Художній фільм «Стере
жись автомобіля*. По за
кінченні — Црвипн.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.50 —

Гімнастика. 9.15 — Відгук
ніться, сурмачі! 9.45 —
Фільм «Сліпий музикант». 
11.00 — Виступ хору
Дсржтел ера діо Молдавс ь- 
кої РСР. По закінченні — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. фільми соціа
лістичних країн. 15.40 — 
Шахова школа. 16.10 --
М. Глімка. Великий секстет. 
16.35 — Док. телефільм
«Бауманці». 17.25 — Твор
чість юних. 17.55 — Лснґн- 
иький університет мільйо
нів. • Управління соціаліс
тичною економікою*. 18.30
— У кожному малюнку 
сонце. 18.45 
світі. 19.00 
ки. 19.30 — 
ПІНІЇ кур’єр*.
«Час». 21.45 — 
СРСР з хокею:
— -.Крила Рад». В перерві
— Сьогодні у світі.

Друга програма
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.40
— Документальний теле
фільм < Там, де зимує вес
на». 17.20 — Фільм-кон
церт. 17.30 — • Республі
канська фізико-математич- 
па школаї*. 18.00 — «День 
за днем». (Кіровоград). 
18.15 — Оголошення (Кі
ровоград) 18.20 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30
— «Актуальна камера*. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Сокіл» — «Хімік». 
1 і 2 періоди 20.25 — «Мі
фи і дійсність». 20.45 — 
«ІІа добраніч, діти!» 2100
— «Час». 21.45 — «Чемпіо
нат СРСР з хокею: «Сокіл»
— «Хімік». З період. По 
закінченні — Новини.

Друга програма

— Сьогодні у
- Життя нау- 

Фітьм «Пер-
21.00 — 
Чемпіон IT 

■■■ Спартак»

10.00 — Новини 10.15 — 
Кнцькин дім». Балетна іпі- 

1 
І

вам здоров’я», 
школярів.

• Кроки прекрасного». 12.55
■ Концерт Держагного С и

бірського 
родного
• Ласкаво
15.50 — - 
проблеми», 
юнацтва, 
фільм -Два 
серія. 17.40 
тальннй телефільм «Са
лют. Вікторіє!» 18.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
СКА (Ростов-на-Дову) — 
-Динамо» (Київ). 2 тайм. 
19.00 — - Актуальна каме
ра». 19.30 — «Незабутнє».
Павло Тичина 20.20 — Кон

-•лава для дітей 
Фільм-концерт.
-Доброго
12.25 — Для

російського на- 
хору. 14.50 —

запрошуємо». 
Галузь. досвід. 

16.30 — Для
Художній тсле- 

капітани». 1 
— Докумен- 

телефільм 
Вікторіє!»

Друга програма
10.00 — Новини. 10.10 — 

Художній фільм «Однокаш
ники». 1 серія. 11.25 — 
Фільм-концерт.
«Шкільний екран.* 10 клас. 
Російська література. 16.00
— Повний. 16.10 — «Сріб
ний дзвіночок». 16.30 — 
Студія «Золотий ключик». 
17.05 ------------------
«Російські романси». 1
— -Шахтарські 
ти». 18.00 — 
ради*. 18.30 
родні таланти», 
ють колективи 
самодіяльності 
профтехосвіти Кіровоград
ської області. (Кіровоград 
на Республіканське теле
бачення). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — 
«Трикутник». 20.30 — Тс- 
лсогляд «Сільськогосподар
ський тиждень». 20.15 — 
«На добраніч, діти!.* 21.00
— «Час». 21.45 — Худож
ній фільм «Однокашники».

ноїи±: по .. ..... _ П’ятниця, 17 жовтня

11.25
11.40

Фільм концерт. 
"• ’,0 

горизоп- 
Корисні no- 

к. т. «11а- 
Внступа- 

художньої 
системи

Субота, 18 жовтня

церт української пісні. 
20 45 — < ІІа добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Часі*. 21.-15 
— Кіноогляд «Резонанс*. 
22.45 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Чорноморець» — 
«Карпати», 2 тайм. По за
кінченні — Новини.

Третя програма
19.00 — «Служу 

ськбму Союзу!» 
-Вечірня казка*. 
Фільм-концерт. 20.30 — Те
левізійні 
фільми. 21 00 
Тріо для

Радяп- 
20.00 — 
20.15 —

документальні 
- — І. Брамс. 

__  фортепіано.
скрипки і валтоізни 21.40 
— «Поцілунок Мері Пік- 
Форд». Художній фільм.

Третя програма
19 00 — «Сільська годи

на*. 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — «Мужнародпа 
панорама*. 21.00 — Телеві
зійні документальні філь
ми. 21.40 — «Блакитний
лев». Телевізійний худож
ній фільм

Перша програма
8.00 — •'■Час.*. 8.50 —

Гімнастика. 9.15 — Фільм 
«Перший кур’єр*. 10.40 — 
Пісня далека й 
По закінченні 
1 1.30 — Новини. 
Док. фільм «Де

близька.
- Повний.

14.50 — 
народжу-

Перша програма
8.00 — «Час». -8.50 —

Гімнастика. 9.15 — Вистав
ка Буратіно. 9.-15 — Для 
вас. батьки 10.15 — Ради і 
життя. 10.45 — Поезія.
М. Лєрмонтов 11.25 — Па
ша адреса — Радянський, 
Союз. 12.00 — Переможці. 
Клуб фронтових друзів. 
13.15 — 42-й тираж - Спорт
лото» 13.30 — Телефільм 
«Маестро Тійт Куу.тік в те
атрі «Естонія». 14.00 — 
Ермітаж Рембрандт. 14.30
— Новини. 14.45 — Фільм

— Бел страху і докору*. 16.05
— У світі тварин. 17.05 — 
Кіпопанорама 17.35 — Бе
сіда політичного оглядача 
ІО Летунова. 18.05 — Кон
церт артистів балету Вели
кого театру Союзу РСР. 
18.35 — Тележурнал «Спів
дружність». 19.20 — Теле- 
вистава «Доброчесність 
торжествує». 21.00

Третя програма
17.40 — Тнори Ф. Шопе

на. Ф. Ліста 18.00 — Чем
піонат СРСР з футболу: 
СКА (Ростов на-Дону) — 
«Динамо» (Київ). 2-й тайм. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Динамо» (Тбілі
сі)— «Торпедо» (Москва). 
2-й тайм. 19.45 — «Затока 
Петра Великого». Те.теьі- 
зі ній! іі докумелтальіі ий 
фільм. 20.00 — «Вечірня 
казка». 20.15 — «Здоро
в’я». 21.00 — Документаль
ні фільми.

Третя програма

Неділя, 19 жовтня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.50 —
Гімнастика. 9.15 — Народ
ні мелодії. 9.30 — Будиль
ник. 10 00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — 
«Здоров’я*. 11.45 — «Ран
кова пошта». 12.20 — Нау
ка і техніка. 12.30 — Сіль
ська година. 13 ЗО — Му
зичний кіоск. 14 00 — Те- 
фільм «Велика перерва». 2 
серія. 15.10 — Док. теле
фільм «Світле місто». 15.45 
— Сьогодні — День пра
цівників харчової промис
ловості. Виступ міністра

8.00 — Телевізійні доку
ментальні фільми. 8.50 -- 
‘Більше хороших товарів*^ 
9.20 — «Очевидне—неймо
вірне» 10 30 — Виступ 
Державного ансамблю піс
ні і танцю Монгольської 
Народної Республіки. 11 15
— «АБВГДепка*. 11.45 — 
«Вперед хлопчаки!» 12.45
— Мультфільм «Дикі ле
беді». 14.00 — Другий фес
тиваль радянської пісні 
«Московська осінь». 15.30
— -Комори сонця*. 16.25
— «Для нас. батьки». 15.55
— «Наша адреса — Радян
ський Союз». 17.35 — Ве
чір поезії К. Кулісва в кон
цертній студії Останкіно. 
19.10 — Грає лауреат Між
народного конкурсу
Л. Спегірьова. (Арфа) 19.30
— .Чемпіонат СРСР з фут
болу: ЦСКА — «Кайра г» 
(Алма-Ата). ] тайм. 20.15
— -Вечірня казка». 20.30 
«Розповіді про художни
ків». 21.00 — Концерт Ве
ликого симфонічного ор
кестру Центрального теле
бачення і Всесоюзного ра
діо. 21.40 — »День моїх си
пів» Телевізійний худож
ній фільм.
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пропаганди — 2 45 36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді — 
2-46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово патріотичного вихо
вання га спорту — 2 45-35; фотолабо
раторія — 2-56 65; нічна редакція —

На украинском язь,ке. м. Кіровоград, вуп. Гпінки, 2.
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