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Ленінський район 
міста Кіровограда:

«НАМ

Виходить
з 5 грудня 1939 р.
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ДО ХЛІБА- КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ПОШУК

ВИПАЛА ДОЛЯ 
ЛЕНІНЦЯМИ 
ЗРОСТИ...»

-ГОСПОДАРСЬКИ
Перед надходженням зер

на пізніх культур комсо
мольські активісти Нозоук- 
раїнського комбінату хлібо
продуктів зібралися в комі
теті комсомолу. Ватажок 
молоді Анатолій Макада та 
лаборантка, член штабу 
«Комсомольського прожек
тора» Наталя Карнова ви
словили думку, що «вузьке 
місце» може виникнути на 
відборі проб з машин. Під
рахували: у напружений час 
передбачалося щодоби об
слуговувати понад 1200 
машин. А на зміні — лише 
два лаборанти. Пе впора
ються. Вирішили поговори
ти з юнаками і дівчатами. 
Першими виявили бажання 
допомогти технікп-хіміки 
молодий комуніст Галина 
Змеул, комсомолка Ольга 
Радюкова, інжсиср-хімік 
комсомолка Тетяна Пружи
на. В час «пік» у візувальїіій 
лабораторії працювало до 
дванадцяти чоловік.

— Зросле почуття відпо
відальності комсомольців і 
молоді за справи виробницт
ва, — відзначає А. Макада, 
— характерна особливість 
першого року одинадцятої 
п’ятирічки. Бойовий настрій 
серед молоді панує відтоді, 
як стали на трудову вахту 
на честь XXVI з’їзду 
І\ПРС. А нині, коли кожен 
включився в соціалістичне 
змагання за виконання рі
шень партійного форуму', 
боіісвитості, завзяття, ста
рання примножилося. І хоча 
підприємство успішно ви
конує виробничу програму, 
самозаспокоєння це не ви
кликає. На комбінаті трид
цять чотири комсомольці, і 
кожен вкладає душу в робо
ту.

Працювати з душею —• 
це, скажімо, так, як працю
ють комсомольці Володимир 
Тпкул та Володимир Бузь
ко. Хлопці розвантажують 
автомашини. На операцію 
йдуть лічені хвилини, тож 
черги біля механічних роз
вантажувачів не виникає. 
Коли потік машин з качана
ми кукурудзи зростає, хлоп
ці дають команду розванта
жувати самоскиди на ас
фальтова і їом у м а в д а н ч п к у. 
Уважно слідкують, щоб зер
но па потоковій лінії пода
валося ритмічно. В умінні 
забезпечити надходження 
зерна на конвейєр без пору
шень, не допустити черг ав
томашин і полягає, майстер
ність розвантажувачів.

Навчитися хлопцям було 
в кого. Неподалік, на пер
шій дільниці, де розванта
жуються автомашини з на
сінням соняшнику, працює 
їхній наставник, зміннн.’і

майстер Віктор Лікунов. 
Ветеран виробництва про
йшов на комбінаті шлях від 
робітника, лаборанта до ке
рівника середньої ланки, 
охоче передає досвід моло
ді.

Швидко прийняти й заси
пати зерно в засіки, — це 
ще не все, важливо зберег
ти його. Новатори, серед 
яких багато комсомольців, 
подбали, щоб збільшити по
тужність потокових ліній до 
сушіння 64 тонн зерна за 
годину. Па складах влашто
вано похилі підлоги. А це 
неабиякий виграш: при го
ризонтальній підлозі в од
ному складі можна зберіга
ти 3200 тонн зерна, при по
хилій — 5200 топи. Слід до
дати, що завдяки влашту
ванню похилих підлог ви
вільнилося кілька робітни
ків, які були зайняті важ
кою ручною працею при пе
регортанні зерна, заванта
жуванні складів.

змік- 
ЛІКУ- 

„„„ розванта
жив автомобіль з насінням

На знімку: 
ний майстер В. І 
НОВ (справа) І

,, — 
соняшнику. Шофер колгоспу 
імені Ватутіна Володимир 
ЛУБЕНЕЦЬ (зліва) задоволе
ний: чітка робота розванта
жувального конвейєра дає 
змогу щодня виконувати 
кілька надпланових рс-нсів; 
лаборантка, член 
«Комсомольського__ - 5
тора» Наталія КАРПОВА ви
значає вологість кукурудзи, 
лінія розвантаження авто
машин.

к.

штабу 
прожен-

Текст і Фото
Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

Наприкінці минулої п'я
тирічки молоді виробнич
ники району виступили з 
багатьма важливими ініціа
тивами, прийняли підви
щені зобов'язання, готую
чи дарунки черговому 
XXVI з’їздові нашої пар
тії. Так, комсомольсько- 
молодіжний колектив
стернярок плавильного 
цеху ковкого чавуну заво
ду «Червона зірка» (брига
дир Віра Драчук) висту
пив з ініціативою «Кожно
му пєредз’їздівському 
дню — півтори норми ви
робітку»; бригада закрій
ниць цеху № 1 взуттєвої 
фабрики, яку очолює бри
гадир Євдокія Скрипка, 
дали слово економно ви
користовувати шкіру для 
взуття, виготовити додат
ково 3800 високоякісних 
комплектів крою; швачки 
цеху № 5 Кіровоградсько
го виробничого швейного 
об’єднання (бригадир Лі
дія Устюжаніна) зобов'я
залися основну увагу зо
середити на якості про
дукції, яку вони випуска
ють: «Кожному другому 
пальту — державний 
Знак якості» — під таким 
гаслом працювали дівчата. 
Чимало нових бригад, ла
нок, імен з’явилось і піс
ля з’їзду. Чимало колекти
вів на сьогоднішній день 
відрапортували: річне зав
дання виконано. А як усе 
це починалось?

Коли на підприємстві 
молодий виробничник
досягає високого резуль
тату у своїй роботі, ми, 
як правило, не завжди ду
маємо, що у більшості ви
падків сходження його по
чалося задовго до того, 
як юнак чи дівчина пере
ступили поріг прохідної 
заводу. Ми часто дивуємо
ся, коли після шкільного 
випускного балу хтось із 
учорашніх учнів десяти
річки відверто зізнається: 
«Куди далі податися — 
не знаю». Кращі учні час
то вступають до того вузу, 
який має репутацію «про
хідного», тобто конкурс 
там витримати легше, ніж 
в іншому, а згодом на 
третьому чи четвертому 
курсі студент кається, що 
змарнував час. однак му
сить закінчувати вищий 
навчальний заклад, ради 
єдиного — «отримати 
диплом», хоча заздале
гідь знає, що не працюва
тиме за фахом, а якщо й 
працювати/ле, то, як ка
жуть, без душі. Тож вихо
вувати в молодої людиі-и 
любов до праці взагалі, і 
до конкретної професії 
треба не тоді, коли прихо
дить на підприємство і за 
нею закріплюють настав
ника, а ще зі шкільної ла
ви. ' Ленінський райком 
комсомолу постійно пра
цює над вдосконаленням 
форм і методів профорі
єнтаційної роботи.

Уже стело доброю тра
дицією в багатьох школах

проводити відкриті класні 
години, на які запрошу
ють передовиків вироб
ництва," орденоносців, Ге
роїв Соціалістичної Праці. 
Учні і батьки постійно кон
сультуються у представни
ків заводів і фабрик. Час
то підприємство влашто
вує для школярів день від
критих дверей.

Без цих заходів немис
лима орієнтація завтраш
нього випускника: яка про
фесія йому найбільше по
добається, де він зможе 
виявити себе на повну си
лу. Та, мабуть, найрєзуль- 
тивнішою є практика залу
чення школярів до робо
ти на підприємстві.

Виробничі бригади кіро
воградських десятирічок 
№№ 22, ЗО, 16, 11 щороку 
направляють учнів 9—10 
класів проходити практику 
на виробничому швейному 
об’єднанні «Україна». І хай 
практиканти виконують 
допоміжну роботу, хай ли
ше допомагають досвідче
ним швачкам, однак про
мовистим є той факт, що 
багато нинішніх робітників 
об’єднання раніше навча
лися у вищезгаданих шко
лах.

Працювати пліч-о-пліч з 
майстрами своєї справи, 
досвідченими робітниками 
— задоволення для шко
лярів неабияке. Надто у 
дні комуністичних субот- 
ників. Гордістю перепов
нюються серця молодих 
громадян Країни Рад від 
того, що працювати для 
майбутнього — комуніз
му їм випала честь на ви
робництві, що у випуще
ній підприємством у день 
«червоної суботи» продук-, 
ції є і їхня частка праці.

Слід сказати ще про 
одну форму поофорієнта- 
ційної роботи. Уже кілька 
соків у середній школі 
№ 17 м. Кіровограда діє 
гуоток технічної творчості 
«Юний металіст», яким не- 
рує Г. С. Хомечко. Від по
дібних гуртків у інших 
школах цей відрізняється 
тим, що його заняття про
водяться на базі заводу 
«Більшовик». Гуртківці тут 
виготовляють м’ясорубки. 
Виконувати роботу не про
сто правильно, а творчо— 
цьому учнів навчають ке- 
сівник гуртка, робітники. 
Таких гуртків у районі ще 
небагато, райком комсо
молу поширюватиме цей 
досвід, який безперечно, 
ваотий уваги.

Як сказав відомий укра
їнський радянський поет 
Іван Драч:

Нам випала доля 
ленінцями зрости 

На сизому вітрі.
на синьому хисті.

Таке право, така доля ви
пала молоді Країни Рад, 
яка гордиться цим і пле
кає в собі леніния.

Л. ДИМНОВА, 
Інструктор Ленінсько
го райкому ЛКСМУ.
м. Кіоовогоад.
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«НАМ ВИПАЛА ДОЛЯМІСТА КІРОВОГРАДА:

УСМІХНИСЬ
ПОКУПЦЕВІ
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зробили
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призи 
праз-

кошти, 
людей, 

недавно 
жіночі 

цеху

боротися. А 
роботи про- 

політичногоРОКУ.
систе-

1 попи 
І як-

> вони 
цього 

попиту

поведінки, 
при під- 
соціаліс- 
молодих

ударники кому- 
праці. Носити це 
звання прагнуть

В. БУЯАШОВА, 
пропагандист школи 
«Основи комуністич
ної моралі» торго
вельного об'єднання 
«Кіровоград».

лась у школі, сумлінно ви- хотіла б бути такою ком
понувала кожне комсо- со.молкою, як вона, 
мольське доручення. Цього В. БОНДАР,
ж вимагала й від нас. Я В. ГРИБ (фото).

є те, що кращі 
перемож 

трудового супер- 
вони

Зали сповнені тихим го
вором, напівшепотом. 
Хтось перепитує піонерво- 
жату, хтось самими губа
ми повторює, а може, вив
чає напам'ять рядок із 
Статуту, а там, біля вікна, 
чорноока восьмикласниця 
уже вкотре відверто зізна
ється подрузі: «Ти знаєш, 
я так боюся, так боюся...»

Піонерів приймають у 
комсомол. Секретарі рай
кому комсомолу, ветерани 
Спілки з орденами м меда
лями па грудях — за сто
лом. Палахкотять гарячі 
осінні жоржини — усе 
святково, все урочисто, 
усе небуденно...

Саме таким запам'ята
ється учням шкіл Кірово
града прийом у члени 
ВЛКСМ у приміщенні об
ласного краєзнавчого му
зею в День народження 
комсомолу. Ленінський 
ранком ЛКСМУ проводить 
такі свята традиційно.

Від сьогодні для вчо
рашньої червоиогалстуч- 
ної піонерії почнеться но
ве житія. Насамперед то
му, що на грудях хлопців 
і дівчат зап.то.меніють ком
сомольські значки, які но
сили Олег Кошовий, Зоя 
Космодем 'ямська, Анато-

Сьогодні про те, як гар
тували свої характери на 
обласній комсомольській 
ударній будові учні Кіро
воградського будівельного 
л ехнікуму, розповідають 
бійці СБЗ «Бригантина- 
81» і «Товари ш-81». 
Вибір

правильно
Нам пощастило: ставши 

бійцями студзагонів, ми 
відправилися на одну з 
найважливіших будов об
ласті— Лщпіязькпії цук
ровий завод. Кожен їхав 
па місце роботи з надією: 
«Нас чекають, наші руки 
потрібні на будові». Проте 
коли прибули до Липііяж- 
кн. розчарувались... На 
жаль, керівництво тресту 
«'-Кіророградмашважб у д» 
не змогло відразу забезпе
чити пас роботою. Перші 
два дні ми «загорали», 
злилися, але нічого не 
могли вдіяти. Третього 
дня набивали сокири і ло
пати на держаки — нам 
не підготували інструмен
тів.

Пізніше знайшли вихід 
із становища. Хлопці і дів- 

ліії Мсрзлов... А це зобо
в’язує.

Я не став їх запитувати 
«Чому ти вступаєш до 
комсомолу?» Запитання я 
поставив інакше: «Яким, 
на твою думку, повинен 
бути комсомолець?» Ось 
що відповіли мені (на 
знімку внизу зліва напра
во):

Світлана Ссмидїгна із 
школи № 16:

— Як Зоя Космодсм’ян- 
ська. Комсомолець пови
нен не шкодувати навіть 
свого життя, .якщо цього 
вимагають Батьківщина, 
народ.

Іра Халіна зі школи 
№ 16:

— Мужнім 1 сміливим. 
Аби не побоятися ЧИННТІІ 
гак, як велить серце.

Альоша Полтавець 
школи № 6:

— Комсомолець маї 
обмішати труднощів, 
гато членів ВЛКСМ сьо
годні па БАМі, інших важ
ливих будовах. Прагну 
бути схожим на них. А ще 
на Сергія Тюленіна. 
мене він взірець.

Таня Шевченко із шко
ли № 16:

— Наша піонервожата 
Оля Бакоєва добре навча- 

Будуємо країну— 
будуємо себе
чага взяли шефство над 
місцевим колгоспом імені 
Карла Маркса. Часто вла
штовували «трудові де
санти», особливо під час 
жнив. В один із таких, днів 
ми завантажили у колгосп
ні комори 120 тонн зерна. 
Особливо у цій справі від
значилися Світлана Сизо
ва, Ірина Солдатова, Кос
тянтин Якимов із загону 
«Бригантина»

Згодом налагодилися 
справи і на оснозній ді
лянці нашої роботи. Тру
дилися і в 30-градусну 
спеку, і під зливою, часто 
залишалися на другу змі
ну. Ось тут і проявились 
бійцівські якості кожного, 
адже недарма кажуть, що 
людину найкраще переві
ряти труднощами.

Робота в будівельному 
загоні була для нас, по су
ті, серйозною практикою, 
яку ми й досі згадуємо, 
яка не забудеться, оскіль
ки по закінченні технікуму 
роз ідемось на різні будо
ви області, республіки і 
робитимемо все для того, 
щоб організовувати робо
ту не так, як була вона; 
налагоджена на будівниці 
тві Лнпнязького цукрового 
комбінату,

О. САВЧЕНКО, 
І. КРИЗОШЕІН.

<3&&&niatnu-
J ■ПЛ.'МІ

Сьогодні на обласній повірці 
комсомольська організація 
Ленінського району міста 
Кіровограда

Від конференції 
до конференції 

ЛЮТИЙ 1980 РОКУ. 
Проведено зустріч керівни
ків КМК підприємств ра
йону з кавалерами 
Леніна і Героями Соціа
лістичної Праці.

ЧЕРВЕНЬ 1980
На заводі «Червона зірка» 
створено чотири комсо
мольсько-молодіжних кор
модобувних загони, які до
помагали заготовляти 
корми підшефним колгос
пам «Іскра» та імені Бі
женка Кіровоградського 
району. Проведено також 
п’ять масових молодіжних 
суботників і недільників 
по заготівлі зеленої маси.

ЛИПЕНЬ 1980 РОКУ. 
Комсомольці цеху № І Кі
ровоградського виробничо
го швейного об'єднання 
закликали швейників об
ласті виконати річний план 
за ЗО передз’їздівських 
тижнів. У січні цього року 

шпачка
аав- 
три

першою доповіла 
Наталія Васильєва: 
дання виконано на 
тижні раніше строку.

КВІТЕНЬ 1981 РОКУ. 
Самодіяльний вокально- 
інструментальний ан
самбль технічного учили
ща № 4 «Гарний настрій» 
став лауреатом IV рес
публіканського фестивалю 
мистецтв «Молоді голоси». 
Місяцем раніше В1А 
удостоєний звання народ
ного.

ТРАВЕНЬ 1981 РОКУ- 
На міському конкурсі мо
лодих лекторів студент Кі
ровоградського педагогіч
ного інституту імені 0. С. 
Пушкіна В. Мазуркевнч 
зайняв перше місце.

СЕРПЕНЬ 1981 РОКУ. 
Спортсмени району ви

бороли першість серед 
міських команд у фіналі 
першості країни з багато
борства ГПО на 
«Комсомольской 
ды».

ВЕРЕСЕНЬ 1981 
Створено 169 шкіл 
ми комсомольського політ- 
навчання і економічної ос
віти. Кількість слухачів 
зросла проти минулого ро
ку більш як на п’ятсот чо
ловік.

ВЕРЕСЕНЬ 1981 РОКУ. 
Учні Кіровоградської се
редньої школи № 16 звер
нулися до всіх школярів 
області із закликом «Будь
те бережливими! Боріться 
за звання «Школа кому
ністичного ставлення до 
навчання, праці й береж
ливості».

ЖОВТЕНЬ 1981 РОКУ. 
Сім КМК заводу «Черво- 
на з]Рка» до Дня Консти
туції СРСР рапортували: 
план першого року оди
надцятої п’ятирічки вико
нано!

Під час проведення 
шкільних базарів недис 
ципліновано вела себе на 
робочому місці молода 
продавщиця магазину
Л. Мащенно. Вона могла 
залишити прилавок і зник
нути невідомо куди на не- 
визначений час, вести сто
ронні розмови, коли на 
неї чекала ціла черга по
купців. Подруг по роботі 
це обурювало, і на одно
му з занять гуртка політос
віти «Основи комуністич
ної моралі», коли йшлося 
про високі моральні якос
ті молодого будівника ко
мунізму, вони поямо ска
зали про це колезі. Мені 
як пропагандисту доводи
лось ще не раз після 
цього уроку розмовляти з 
дівчиною. Нині ще, зви
чайно, рано говорити про 
те, що молодий прода
вець остаточно зрозуміла 
хибність своєї 
Але вже те, що 
битті підсумків 
тичного змагання 
продавців комплексу УЮ 
все частіше серед кращих 
з являється прізвище Ма- 
щенко, радус. Значить, не 
вхолосту пройшло те за
няття, не дарма і я витра
чала час на бесіди з нею.

Боротьба за високу 
культуру обслуговування 
населення, виховання цієї 
вимоги у продавців, які 
щойно переступили поріг 
нашого /магазину — по
стійне завдання, що сто
їть перед адміністрацією, 
партійною і комсомоль
ською організаціями ком
плексу. Це відповідально 
завдання ми розв язуємо і 
в години політичного нав
чання.

Щороку до нас прихо
дить нове поповнення. Бу
ває таке, що після прак
тики, яку проходять у нас 
учні міських торговельних 
училищ і технікумів, заві
дуючі секцією зверіають- 
ся до нас із проханням: 
«Залиште Люду чи Олю 
після закінчення училища 
у нас; сумлінна, дисцип
лінована, привітна». Буває 
і навпаки — скаржаться на 
новачків. Що ж. виходить 
— пропонувати молодому 
спеціалісту, який тільки 
вступає у трудове життя, 
інше місце роботи? Так
найлегше. Та й не маємо 
ми права цього робити. За 
людей треба 
це і ділянка 
пагандистів 
навчання. 

У моїй групі тепер нав
чається ЗО продавців 
комплексу. Дванадцять із 
них лише цього року ста
ли спеціалістами. І ось тіль
ки за два місяці вже по
мітно як від заняття до за
няття розширюється їхній 
кругозір, на вищий ща
бель піднімається політич
на свідомість, зростає гро
мадська активність. Про
пагандистом я працюю 
вже 16 років і постійно 
бачу, як змінюється мо- 

і лодь, яка відвідує гур
ток. ' На перших заняттях 
не те що зав'язати якусь 

І дискусію, а бодай на та- 
I ку-сяку розмову важко 
і викликати дівчат. Коли на 
І перших семінарах вони

очей від конспектів не мо 
жуть відірвати, то згодом 
намагаються більше дума
ти, відповідати не завче
ними фразами. Вони ста
ють господарями своїх 
слів. Але заняття навча
ють не тільки цього, а й 
допомагають молодим ви
робити таку життєву пози
цію, яка мусить бути у 
радянської людини, котра 
будує світле комуністичне 
майбуття.

Елементарний приклад. 
Щороку бачу, як поліпшу
ється у слухачів ставлення 
до своєї роботи, коли ми 
поговоримо про ціну од
нієї робочої хвилини.

Робочий час — роботі. 
Роботі якісній, від якої б 
і сам мав задоволення, і 
ті, хто користується її ре
зультатами. Це прописна 
істина, але до неї також 
треба дійти, зрозуміти її 
серцем. І тут необхідна 
допомога пропагандиста. 
Нам до «Дитячого світу» 
потрапляють і такі товари, 
які не користуються 
том, залежуються, 
що навіть добротно 
виготовлені, одного 
для купівельного г 
не досить. Чогось їм бра
кує; чи фасон не модний, 
чи колір не зі смаком пі
дібраний. Кінцевий ре
зультат негативний: товари 
знову доводиться відправ
ляти на фабрику, щоб їх 
переробили стосовно ви
мог покупців. А це і мар
но 
зусилля 
Або ж 
до нас 
плаття 
УТО,

втрачені час, 
багатьох

навпаки; 
надійшли 

із швейного 
їх розібрали вмить, 

бо ця продукція бездоган
на в усіх відношеннях.

Коли говоримо про це 
на заняттях, обов язково 
виникає питання; а як ви
міряти якість нашої праці, 
праці у сфері обслугову
вання? Нема такого показ
ника, але є інший. Обслу
жив ввічливо покупця, і 
він збереже хороший на
стрій, який завтра виллєть
ся у надпланову норму 
виробітку; усміхнись по
купцеві, а ввечері він чу
дово зіграє свою роль на 
театральній сцені, дарую
чи тобі приємні хвилини...

Політичне навчання
впливає і на виконання ви
робничих завдань. Законо
мірним 
слухачі стають 
цями 
ництва. Понад план 
працюють за себе і за пі- 
онерів-героїв, наших зем
ляків Федю Шепеля і Яшу 
Матвієнка, яких зарахува
ли до свого колективу. За 
підсумками третього квар
талу «Дитячий світ» зай
няв перше місце в соціа? 
лістичному змаганні се
ред усіх комплексів УТО. 
Із 18 моїх слухачів, які 
працюють уже рік і. біль- 

і ше, 9 — 
і ністичної

почесне 
усі.



Т-— З лвсдиодад* рожу

«Є ХЛІБ-БУДЕ Й ПІСНЯ»
<Вуде хліб -буде й Після* 

«— так називається святко
вий вечір трудової Слави 
ме анізаторів і тваринників 
колгоспу імені Карла Марк- 
са Добровеличківського ра
йону, який відбувся зо 
жовтня у Лнинядькимх Бу- 

£ димку культури.
За давньою 

кою традицією 
шеняя 
свято

хліборобсь- 
піс.тя завер- 

збирання врожаю 
приходить у кожне 

село, у Кожний дгм.-Гтоді 
летять над нолями пісні про 
землю, про щастя, про хліб. 
Співають люди про хліб, 
звеличуючи у своїх піснях 
це найдивовйжніше з див.

Яскравим і багатоголосим 
прийшло це СВЯТО І ДО тру- 
ді вник і в ко« ігоси\ імені 
Карла Маркса Добровелнч- 
кіпського району.

ЗО жовтня в Дипнязькип 
Будинок культури прийшли 
механізатори і тваринники 
колгоспу. Для НИХ ВІДЧІНН- 
ла двері музи іно-художі.я 
вітальня. Вишиванки, квіти, 
СНІП ЗОЛОТОГО колосся — ці 
атрипут н іавж ін супровод
жували'свято врожаю. За 
звичаєм був спечений і за- 

■пан.ниіі коровай з пшениці 
нового врожаю.

Засяяли теплим світлом 
вікна вітальні. її хазяйка, 
1 зміна Іванівна Кравченко, 
лауреат Всесоюзного кон
ку рсу культоргів-иргаїїізато- 
рів, тепло поздоровила гос- 
тен із перемогою у соціаліс- 

■^тніному змаганні.. Вона го
ворила про нашу святиню — 
хліб. Уважно слухали її од
носельці. Погоджуючись, хи
тали головами. Кому-кому, 
а їм дооре відомо, що таке 
хліб.

Жайворонок. Ця невелич
ка сгенова пташка стала 
Символом поля. Розтанувши 
у блакиті неба, вона, зда
сться, співає гімн хлібам, 
що буяють на неозорих ни
вах. А якщо вже лгаш-жа 
«е може стримати своєї ра
дості від багатства землі, 
то чи може людина не спі
вати, тримаючи у долонях

вирощений своїми руками, 
випещений сонцем колос но
вого урожаю?

вітальні лупає пісня, 
«їдуть новосели по землі ці
линній»'. Злагоджений хор 
голосів, м'яке світло усміх
нених очей. Дехто тримає у 
руках пучечки колосків — 
то своєрідні нагороди, одер
жані переможцями вікто
рин, що проводились тут.

Ховаються колоска у ве-
ликій долоні Василя Горбен- 
ка, молодого шофера кол-

Маркса.
на жии-

госпу імені Кар.іа 
Василь, працюючи

в ах, перовії на 
хліб, зібраний 
М. Савранського, 
тнвши жодного 
зерна. У боротьбі 
Василь Горбенко 
переможцем соціа.і »етичної и 
змагання. Не гірше попра
цював вбдін на осінньому 
комплексі польових робіт. 
Він перевозив гичку. Нелег
ко було утримувати 
заданий бригадою Д. І. То- 
ровнка. За короткий строк 
члени цієї бригади зібрали 
буряки з площі 210 гекгаїлз 
замість запланованих 125. У

_ „Молодий кожгуна.рп
. переджовтневому соціаліс
тичному змаганні Васїііц, 
ГорбСІІКО буї« ТСЖ 1111 ШЛЦдц 
перемокнем.

І знову пісня. Про жур{ц,. 
.піннії клин, про тих, х**о 
вже ніколи не поверне гься 
з кривавих полів... Немов у 
минуле задивилася сива лю
дина. груди якої прикраша
ють ораени, медалі і Золота 
Зірка Героя Соціалісти тої 
Праці. Для Сергія Яковича 
Єзана завжди буде хвилю
ючою і зрозумілою ця пісня, 
яку для нього викопує учас
ник художньої самодіяль
ності.

Добра господиня Пе дасть 
гостям сумувати, якщо вони 
заві гали до неї па свято. Ор
ганізатори святкового вечо-

тік у весь 
бригадою 

не втра- 
кі юграма 

за хліб 
I В НИНІ ЭВ

темп,

і>‘< і учасники художньої са
модіяльності районного Ьу- 
•Міііку КУЛІ,тури,Д(»6ре ІІІДГі’.- 
О ВВЛИСя до зустрічі 3 тру. 
Дшинками полін. спо
добалися гостям ВИСІ уші 
''‘•‘^оііаииці народних пісень і 
Аіайї Осипенко, тріо у- 
складі Валентини Скліфус, 
Ігіяин Спори і Валентній 

І ІСрСВОЗііИК.
Непомітно линув час. ГІіс- 

'Ч’учсння путівок па 
ВДНГ та на круїз’ по Чор
ному морю передовикам по- 
•ЧІВ і ферм, після музичних 
вітань кращим механізато
рам і тваринникам та весе
лих вікторин нарешті насту 
момент виборів г“' 
вітальні - Урожаю, 
кий солом’яний

3 cznop

€

'.і1

господаря
. Вс.’П’- 

брн.іь, при

ЖІ-
80- 
аи
ра* 
бу.

Спіаає 
ночий 
кальний 
самбль 
йонного 
динну куль
тури, худож
ній керівник 
О. А. Човгун.

Т. I. 
к о,

Уро ж а й 
(Василь Гор» 
бенко) при
гостив всіх 
смачним ко
роваєм. 
Фото 
В. ГРИБА.

і савтгавв і

Перемо ж- 
ців перед
жовтнево г о 
соціалісти ч- 
ного змаган
ня поздоро
вила хазяй- 
ка музично- 
художн ь о ї 
вітальні 
Кравчен

вручили вже знакомому нам 
Василю Горбскку. 1 закруж
ляв навколо нього хоровод 
«Коровам, коровай, кого хо
чеш вибирай».

У тому веселому колі бу
ли знатна телятниця Поліна 
Куліш і молодий комбайнер 
Микола Саврапський...

...Село огорнув вечір. Ще 
яскравіше засвітилися вік
на вітальні, ще дзвінкіше 
лунали пісні над Лшпіяж- 
кою. Адже, коли до людей 
приходить хліб нового вро
жаю, приходить свято, яке 
неможливе без пісні.

О. АНОХІНА.

Парад 
ансамблів

Минулої суботи в Кіро
воградському міському 
Палаці культури імені 
Компанійця відбувся за» 
кгіючний концерт вокаль
но-інструментальних ані 
самблів і естрадних ор* 
кострів ■— переможців зо
нальних конкурсів —
«Юність моя •— комесм
мол». Почався концерт 
урочистою процедурою 
нагородження. Дипломи, 
грамоти і сувеніри вруча
ли завідуючий відділом 
культмасової роботи обл- 
профради О. С. Ткаченкср 
та завідуючий відділом 
пропаганди і культурно- 
масової роботи обкому 
комсомолу О. Я. Корена» 
нов. Серед відзначених —• 
самодіяльні колективи Но- 
воархангельського, Кіро
воградського, Новомирго- 
родського, Онуфріївсько- 
го, Новоукраїнського ра
йонних, Нерубаївськзго 
(Новоархангельський ра
йон) і Богданівського 
(Знам'янський район) сіль
ських Будинків культури; 
керівники ансамблів Пала
цу культури імені Жовтня, 
педінституту, заводу радіо- 
виробів (всі з Кіровогра
да), Ульяновського цукро- 
комбінату, птахофабрики 
радгоспу «Кіоовський» Кі
ровоградського району, 
шахти «Світлопільська» 
(м. Олександрія), вироб
ничого об’єднання «Дніп- 
роенєргобудіндус т р і я» 
(м. Світловодськ), Побузь- 
кого нікелевого заводу 
(Голованівський район).

Н. ГРИГОР’ЄВА.

«Теорія однакової винй»
Холодного, дощового 

дня жителі району Чізуїка 
англійської столиці ви
йшли на вулицю, прихо
пивши з собою столи, па
латки і тенти. Вони розста
вили їх на одній із чис
ленних лондонських площ. 
На столах розклали літера
туру і пропагандистські 
матеріали організацій при
хильників миру. Незважа
ючи на дощ, на площі зі
бралося багато народу. 
Люди розбирали брошури 
І листівки.

Подібні заходи прово
дяться нині по всій Ан
глії, вони стали характер
ним явищем сучасного ан
глійського життя. їх не на
звеш політичними акціями 
руху прихильників миру. 
Організатори і учасники— 
англійці, які розуміють 
значення миру для нашої 
планети.

За мир виступають те
пер у Англії найрізнома
нітніші організації. Це 
прихильники загальної о 
роззброєння, Кампанія за 
ядерне роззброєння, па
цифісти, лейбористи, ліві 
організації, а т.акож ряд 
«неполітичних» об'єднань, 
наприклад, захисники нав
колишнього середовища, 
пропагандисти сироїдства, 
філантропічні товариства і 
Т. д. Не можна сказати, 
Що вони мають спільну 
платформу. Одні виступа
ють пооти англійської 
ядерної зброї, інші — за 
взаємне роззброєння, трз- 
іі — за прийняття Англією 
рішення про односторон
нє ядерне роззброєння І 
ї» Д У нашій країні, зда

валося б, проста пробле
ма збереження миру 
представляє собою досить 
широкий спектр поглядів.

Але мені перш за все 
хотілося б відзначити го
ловну помилку, яку допус
кають багато з цих органі
зацій. Справа в тому, що 
вони однаково звинувачу
ють усі ядерні держави у 
становищі, що склалося, 
не роблячи різниці між 
діаметрально протилеж
ними цілями країн різних 
соціальних систем Так, 
англійський рух прихиль
ників миру притримується 
«теорії однакової вини» 
США і СРСР. Недавно 
один із його керівників 
Є. Томпсон писав у газе
ті «Гаймс», що згідно з 
позицією, зайнятою учас
никами очолюваного ним 
руху, «вина лягає на обид
ві сторони».

Ставлячи на одну дошку 
СРСР і США, так звана 
«теорія однакової вмни» 
заводить у глухий кут лю
дей, які її розділяють. 
Тільки політична сліпота 
примушує, наприклад, ан
глійських інтелігенгів,
котрі виступають проти 
ядерної зброї, притриму

ватися цієї горе-теорії. 
їм зраджують логіка і здо
ровий глузд. Часто вони 
просто перестраховують
ся: «Якщо ми звинувачує
мо американців, то маємо 
звинуватити і росіян», — 
вважають вони. Інтеліген
ти бояться набути репута
ції «гірорадянських». На 
їхню думку, вони можуть 
вільно говорити про мир і 
ядерне озброєння лише а 
однаковій мірі звинувачу-

ПЛАНЕТА

ючи і росіян, і американ
ців. Така позиція красно
мовно характеризує наше 
суспільство заляканих лю
дей.

Прихильникам «теорії 
однакової вини» слід зна
ти, що позиції СРСР і 
США в питанні про ядер
ну зброю принципово різ
ні. Правильно, що Радян
ський Союз володіє ядер
ною зброєю і може до
ставити її в будь-яку точ
ку земної кулі. Правильно 
й те, що не можна заля
кати СРСР ніякою захід
ною ядерною зброєю. 
Всі ці твердження не ви
кликають заперечень. Од
нак викликає серйозні за
перечення вузькість під
ходу прибічників цієї «тео
рії» до питань збереження 
миру. Насправді на ра. 
дянський Союз, а Сполу
чені Штати відмовилися 
від ратифікації Договору 

Н® ° СРСР- а в 
США існує агресивний вій
ськово-промисловий комп-

а США хо
на ЯКІСНО 

ядерне оз
броєння Західної Європи. 
Не СРСР, а США ухиля
ються від переговорів. Но 
СРСР, а США проголосили 
доктрину «обмеженої» 
ядерної війни. Не СРСР, а 
США розглагольствують 
про можливість перемоги 
у ядерній війні. Все це 
гранично чітко доводить 
повну необгрунтованість 
«теорії однакової вини». 9 

...Радянських дітей вчать 
жити в мирі з самого ран
нього дитинства. На Захо
ді ж матерям доводиться 
оберігати своїх дітей від 
воєнної пропаганди і бо
ротися проти неї. Таким 
чином, надумана «теорія» 
відкидається самим жит
тям. І це починають розу
міти все більше людей на 
Заході.

Джеймс ОЛДРІДЖ, 
* англійський письмен

ник.
Лондон.

лекс. Не СРСР, 
чуть поставити 
новий ступінь

(AflHj.

А ' ; г - ~~ -і і. їв

З ТЕЛЕ
ТАЙПНО!
СТРІЧКИ
ТА PC

Завоювали право
БУДАПЕШТ. Напереродні 

64-ї річниці Великої Жовт
невої соціалістичної ре
волюції в Угорщину з 
Радянського Соїозу при
був молодіжний поїзд дру
жби. 400 юнаків ' -------
які самовідданою 
завоювали право 
участь у цій поїздці, 
дуть присутні на с 
листопада 
відвідають .. .
країни, проведуть зустрічі 
з угорською молоддю.

Широка кампанія
СТОКГОЛЬМ. «Надати ро

боту всім молодим безро
бітним!» — під таким ло
зунгом у Швеції почалась 
широка кампанія проти 
зростання безробіття се
ред молодії.

Тепер можливості зна
йти роботу позбавлений 
кожен десятий молодий 
швед. Понад 60 тисяч жи
телів країни віком від 16 
до 24 років не мають робо
ти, що становить близько

і дівчат, 
працею 

взяти 
йу- 

святі 7 
в Будапешті, 

підприємства

48 проц. усіх «зайвих*-» лю
дей у Швеції. Безробіття 
серед шведської молоді до- 
сягло найвищого рівня за 
останні 50 років.

Відзначили день
народження

АДЕН. Активісти Йємен
ської соціалістичної спіл
ки молоді (ИССМ), представ
ники громадськості столи
ці Демократичного Йемену 
урочисто відзначили день 
народження Ленінського 
комсомолу. На мітингу, 
який відбувся в Будинку 
Йєменсько • радянської 
дружби, його учасники од
ностайно підтримали ві
тальне послання ЦК ИССМ 
до ЦК ВЛКСМ. У цьому до
кументі дано високу оцін
ку відносинам дружби і 
співробітництва, які існу
ють між двома молодіжни
ми організаціями і розви
ваються на основі проле
тарського інтернаціона
лізму, спільної боротьби 
за мир, соціальний про
грес і роззброєння.

У посланні ЦК ИССМ під- 
значено важливу роль 
ВЛКСМ у справі згуртуван
ня й активізації діяльнос
ті молодіжного руху на на
шій планеті за зміцнення 
миру та безпеки народів, 
утвердження принципів 
мирного співіснування і 
розрядки.

Як протягти кабель через довгу вузьку трубу з ба-, 
гатьма вигинами? Оригінальне вирішення знайшли 
працівники англійського телебачення: набель при
в’язали... до хвоста голодного ховрашка, який напев
но докладе всіх зусиль, пробираючись по трубі наза" 
пах шинки... Фото Камера Пресс — ТАРС.
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7 листопада в Кіровогра
ді, Олександрії, Світловод- 
сьну відбудеться прем'єра 
художнього фільму «Ленін 
у Парижі», який розпові- 
Йає про перебування В. І. 

еніна у французькій сто
лиці в 1911—1912 роках.

У цій картині вождь по
стає перед нами не тільки 
як революціонер, борецо, 
але перш за все як вели
кий мислитель, вчений, те
оретик пролетарської ре
волюції, історик і педагог.і 

Образ Леніна створив ак
тор Юрій Каюров.

Фільм знятий драматур
гом Євгеном Юткевичем на 
кіностудії «Мосфільм».

Інша нартина «ткосфіль- 
му» — «таємниця запис
ної книжни» — захоплюю-

КІНОЕКРАН ЛИСТОПАДА
чин детектив, героєм якого 
є майор у відставці Самар
цев, людина сильної вдачі 
й твердих переконань. 
Фільм поставив режисер 
В. Шамшурін за сценарієм 
В. Голованова. У стрічці 
зайняті популярні актори 
Микола Пеньков, Олек 
сандр Збруев, Світтана 
Тома, Анатолій Солоніцин 
та інші.

Кіностудія імені М. Горь
кого пропонує глядачам 
дві нові стрічки. Першу з 
них — «Народжені бурею» 
— поставив за мотивами 

першої частини одноймен
ної книги М. Островського 
наш земляк Г. Ніколаєнко 
(він же і автор сценарію). 
У гостросюжстній формі в 
картині розповідається про 
боротьбу робітничого кла
су і селянства України з 
польськими поміщиками і 
буржуазією наприкінці 
1918 року, про героїчну ді
яльність підпільного но- 
мітету партії і осередку 
перших комсомольців. У 
фільмі знімалися Георгій 
Фролов, Катерина Василь

єва, Євген Герасимов, Геор

гій Семенов (актор Кірово- 
градського^ театру Імені 
Нропивницького), Віктор 
Проскурін, Ромуальд Ан- 
цанс.

Дія кіно повісті «Циган
ське щастя» відбувається 
в наші дні. Це стрічка про 
поетичне кохання, про по
шуки свого місця в житті, 
справжнього щастя моло
дим циганом Сашком, яний 
став сільським ковалем. 
Картину поставив режисер 
С. Никоненко за мотивами 
оповідань Є. 
лях: Микола 

Носова, В ро- 
Крючков, ЛІ-

дія Федосєєва-Шукшнна та 
інші.

Кіностудія «Узбекфільм» 
виносить на суд глядача 
кіноповість «Які наші ро
ни!», поставлену режисе
ром £. Ішмухамедом за 
сценарієм О. Агішева. Во
на присвячена проблемам 
ставлення молодої людини 
до кохання, громадянсько
го обов’язку. У фільмі зня
лися Рустам Сагдуллаєв, 
Лембіт Ульфсак, Леонід 
Бронєвой, Олена Прокло
ва, Олена Циплакова.

лНа Одеській кіностудії 
сценарист 0. Новопокров- 
ський І режисер В. Вино
градов зняли гєроїко-ро- 
мантичну драму «Б(лнй 
танець» з участю Надії 
Бутнрцевої, Івара Кол- • 
ниньша, Олександра По
тапова, Валентини Тализі- 
ної, Бориса Новикова та ін
ших. На фоні перших со
ціалістичних перетворень 
на селі в 20-ті роки роз- ’ 
гортається історія трагіч
ного кохання сільської 
красуні Олени.

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор обласного 
управління кінофіка
ції.

ІІА ЗНІМКАХ: КАД
РИ З ФІЛЬМІВ «ЦИ
ГАНСЬКЕ ЩАСТЯ* І 
«НАРОДЖЕНІ БУ
РЕЮ». ■

і

Вівторок
Ж ЦТ

0.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — К. Треньоа. 
«Любов' Я рова >. Фі-і ьм-внета- 
ва. По закінченні — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Документальні фільми — 
призери IX Всесоюзного фес
тивалю телефільмів у Єрева
ні. «Старше поколінні”. 
15.40 — Російська мова.
10.10 _ слово про парткви
ток. 10.55 — Пісня далека л 
близька. 17.45 — Життя нау
ки. Лауреати премії Ленін
ського комсомолу 1981 року 
в галузі науки і техніки.
18.30 — У кожному малюнку
— сонце. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 —До річниці під
висання Договору про друж
бу і співробітництво між 
СРСР 1 Соціалістичною Рес
публікою В’єтнам. Концерт 
Державного ансамблю пісні і 
■ганцю «Тхонг Лонг». 19.25 — 
До 45-річчя виходу на екра
ни країни. Художній фільм 
«Депутат Балтики». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Науково-по
пулярний фільм «Місце ро
боти — космос». 22.35 — 
Сьогодні у світі. 22.50 —
Концерт артистів балету.
А ут

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Зустріч з піс
нею». 11.25 — Телефільм. 
11.40 — «Шкільний екран». 
10 клас. Історія. 12.10 — 
Концерт. 12.40—Для школя
рів. «Орієнтир». 16.00 — По
кипи. 16.10 — К. т. «Срібний 
дзвіночок». (Кіровоград на 
Республіканське телебачен
ня). 16.30 — Концерт. 16.50— 
Телефільм. 17.25 — Камер
ний концерт. 18.00 — «День 
за днем». (Кіровоград) 18.15
— Телефільм. (Кіровоград).
18.30 — К. т. Тележурнал
«Джерела». (Кіровоград). 
19.00 —«Актуальна камера». 
19.30—Чемпіонат СРСР з хо
кею: «Сокіл» — «Динамо»
(Москва). 2 і 3 періоди. 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Р. По.'іон- 
ський. «Мирний 21-й». Ви
става. В перерві — Новини. 
А ЦТ (IV програма)

19.00 — Чемпіонат СРСР 
а хокею: «Спартак» (Моск
ва) — «Торпедо» (Горький). 
В перерві (19.20) — «Вечір
ня казка».

(Франція). 1 і 2 тайми. (18.45
— Сьогодні у світі). 20.00 —
Кубок європейських чемпіо
нів з футболу: «Динамо»
(Київ) — «Аустрія» (Авст
рія). 2-й тайм. 21.00 — «Час». 
21.35 — Концерт ансамблю 
електромузичних інструмен
тів під керуванням В. Меще- 
ріна 1 солістів Державного 
Великого театру СРСР. 22.00
— Кубок У ЕФА з футболу:
«Кайзерслаутерн» (ФРН) — 
—«Спартак» (Москва). В пе
рерві — Сьогодні у світі. 
23.45 — Кубок володарів
кубків з футболу: «Ейп- 
трахт» (ФР1І) —■ СКА (Рос- 
юв-на-Дону). 2-й тай.м.
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30 — 
Д. Павлпчко. «Сонети». 17.20
— «Транспортні артерії рес
публіки». 17.50 — Теле
фільм. 18.00 — К. т. «Народ
ні таланти». Хор Заваллівсь- 
кого графітного комбінату. 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 18.30 — 
«Актуальна камера». 19.00— 
Кубок європейських чемпіо
нів з футболу: «Динамо» 
(Київ) — «Аустрія». 1-й 
тайм. 19.45 — «Неспокійні
серця». 20.50 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — «Жіночий бунт». Ви
става Черкаського обласно
го українського музично- 
драматичного театру ім. 
Т. Г. Шевченка. В перерві — 
«День за днем». (Шрозо- 
град).
А ЦТ (IV програма)

19.00 — «Міжнародна па
норама». 19.45 — «Вечірня 
казка». 20.00 — «Служу Ра
дянському Союзу!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній
фільм «Слухайте па тій сто
роні».

гольської Народної Респуб
ліки. 18.10 — Ленінський 
університет мільйонів. Ін
тенсифікація виробництва. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Романси П. Чайков- 
ського у виконанні народ
ного артиста СРСР П. Лісіці- 
ана. 19.20 — Вперше на ек
рані ЦТ. Художній фільм 
«П'ять вечорів». 21.00 —
«Час». 21.35 — Вечір полі
тичної пісні в Концертній 
студії Останкіно. По закін
ченні — Сьогодні у світі. 
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Мистецтво на-

16.05 — Москва і .москвичі.
16.35 — С. Прокоф’єв. Кон
церт № 1 для фортепіано з 
оркестром. 16.55 — Урочис
те засідання, присвячене 
64-й річниці Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції. Святковий концерт. 
Трансляція з Кремлівського 
Палацу з’їздів. 21.00 — 
«Час -. 22.00 — Театральні 
зустрічі. По закінченні — 
Новини.
А УТ

10,00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Телефільм.
10.45 — Концепт. 11.10 — 
Художній фільм «Чапаев».

Четвер

ГА ЦТ
8 00 — '«Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Художній
фільм «Депутат Балтики». 
10.35 — Клуб кіноподопо- 
жен. По закінченні — Лови 
ин. 14.30 — Новини. 14 50 _
Документальний тслефі н.м 
« 'рзілопати добре завжди 
важке,. 15.50 — Відгукніть
ся. сурмачії 16220 - Концепт 
лауреатів^ міжнародних кон
курс ів. 11 00 — Адреси мо
лодих. 18.00 — Кубок воло
дарів кубків з футболу «Ди
намо» ^Тбілісі) ‘ — «ВасгЬа»

А Ш
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Мультфіль
ми «Порося п колючій шуб
ці». « Весела карусель». «Як 
слон в яму потрапив». 9.35 
—- Прем’єра художнього те
лефільму для дітей «Неспо
кійне літо». 10.45 — Концепт 
оркестру симфонічної і ест
радної музики Центрального 
телебачення і Всесоюзного 
радіо. 11.10 — Науково-попу
лярні фільми «Загибель гі- 
аитів». «Устюрськнй ммф- 
юн». По закінченні — Но
вини. 14.30 —Новини. 14.50 
— «.Твій труд — твоя висо
та». Кінопрограма. «Гаряча 
іюди,іа>. «Варпет Мартін». 
15.15 — Концерт ансамблю 
пісні і танцю Московського 
ордена В. Т. Леніна військо
вого округу. 16.00 — Шахо
ва школа. 16.30 — Зустріч
юнкорів телестудії «Орля» з 
Героєм Радянського Союзу 
чьотчиком - космонавтом 
СРСР 1’. Тптоппм. 17.15 — До 
60-річчя Угоди про встанов
лення дружніх відносин .між 
РРФСР і Монгольською На
родною Республікою Пре
м’єра документаїьного філь
му «Дружбі і братерству вір
ні». Виступ Державного ан
самблю пісні і танцю Моп-

н а роду».
■ радянської музики. 

♦1 хліб, і слово». 
Для юнацтва. «Із 
історію». Вистава. 
Новини. 16.10 — 

______ дзвіночок». 16.30
— < Республіканська фізико- 
.математична школа». 1-7.00
— Г. Свиридов. «Патетичні
ораторія». 17.30 — Теле- 
ірі.іь.м. 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
Телефільм. (Кіровоград).
18.30’ — Тележурнал «Кіро- 
воградіцина спортивна». (Кі
ровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — Чем
піонат СРСР з хокею: 
«Сокіл» — «Торпедо» (Горь
кий). 2 і 3 періоди. 20.45 — 
«Па добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Худо.кніч 
фільм «Чапаев». По 
ченні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

jPOO — Чемпіонат 
з хокею: «Спартак» 
камо» (Москва). Г 
(19.20) — «Вечірня 
21.00 — «Час». 21.35 
дожній телефільм «Е 
міст». 1 серія.

лежить ! 
Концерт 
11.35 — 
12.45 — 
ПТУ в 
16.00 — 
«Срібний

СРСР 
«Дії- 

В перерві 
казка». 

5 — Xv-
«Вогняний

П’ятниця

«Молодой иоммунзр» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Па украинском языке. БК 07201.

12.40 — Концерт. 16.00. — 
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.35 — Доку
ментальні фільми. 17.25 — 
«Сонячне коло». 17.55—Уро
чисті збори, присвячені 64-й 
річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 
Святковий концерт. Транс
ляція з Палацу культури 
Україна». В перерві — «Ак
туальна камера». 21.00 — 
«Чає». 22.00 — Художній 
фільм «Женці». По закінчен
ні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

19.00 — Чемпіонат 
еокею: ЦСКА —
іВоскресенськ). У 
(19.20) — «Вечірня 
21.00 — «Час». 22.00

СРСР з 
«Хімік» 
пеоерві 
казка*. 

---------------- — Ху
дожній телефільм «Вогняний 
міст». 2 серія.

А ЦТ
8 00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 Художній
Фільм .П'ять вечорів». 10.15 
— Кс нцерт Державного 
Оренбурзького РОСІЙСЬКО! о 
народного хору. По закінчен- 
ці _  Новини. 14.30 — Нови
ни. 14-50 
фільми ....... .........
«Заради доброго дня». «Ці- 
на робочої хвилини» «Шу- 
велянські букети». 15.35 — 
Творчість юних. Виступ ДИ
ТЯЧОГО ансамблю «Трембіта».

настпка. 9.05

— Документальні 
телестудії країни

НАША АДРЕСА:

316G5O, МСП

м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

Індекс 61107.

А ЦТ
8.00 — «Час». 9.05 — Пісні 

і танці народів СРСР. 9.45 — 
Москва. Красна площа. Вій
ськовий парад і демонстра
ція трудящих. присвячені 
°4-н річниці Великої Жовт- 
'Ювої соціалістичної револю
ції. По закінченні — святно- 
вни концерт. 12.30 — Пре- 
м єра художнього телефіль
му для дітей «Золоті Непе- 
Дички». _1 серія. 13.35 — Ве- 
лцкиїї Жовтень. Вірші палій
ських поетів. 14.10 — Веселі 
нотки. Концерт юних вока
лістів. 15.Ю — Прем’єра до- 
11'’ментального телефільму 
»Перший Чкаловськнй Пепе- 
Л Т» 15.40 - ГЕ...; , 
А1,1 ’ громадянської війни.

~ Прем’єра фільму- 
вонцерту «Люблю тебе, мол 
1 осіє». За участю Державно- 
*о Російського народного хо-

ру ім. П’ятннцького. 16.50— 
Мультфільм «Йшли піонери 
учотирьох». 17.00 — Худож
ній фільм «Ленін у 1918 ро
ці». 18.45 — Голубий вог
ник. 21.00 — Репортаж яро 
військовий парад і демонст
рацію трудящих, присвяче
них 64-Й річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної ре
волюції. 22.15 — Мелодії 
спорту. Виступ радянських 
і зарубіжних спортсменів. 
22.35 — Ширше коло. Ест
радна програма.
А УТ

9.00 — Концерт радянсь
кої пісні. 9.45 — Київ. Пло
ща ім. Жовтневої революції. 
Військовий парад і демон
страція трудящих, присвя
чені 64-й річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної ре 
полюції. (З включенням Кі
ровограда). 12.00 — Фі.іь.м- 
концерт. 12.30 — «Жовтневі 
сурми». Літературно-музич
на компо: ' - ~ -
фільм, 
твої, Україно!» 
дежній фільм «Де 
ро?» 15.35 
шана», 
тальний телефільм. 
«Пісня _____ __ ’
19.00 — «Актуальна 
ра». 19.40 — «Театр 
ного портрету». І.
«Ранок нашої 
20.50 „____ ___  „.......
21.00 — Репортаж про війсь
ковий парад і демонстрацію 
трудящих, присвячений 61-й 
р'чниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 
22.15 — Художній фільм
«Серце Росії». По закінчен
ні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

8.00 — «Час». 9.05 — Про
грама документальних філь
мів. 9.45 — Москва. Красна 
і лоїца. Військовий парад і 
демонстрація трудящих, 
присвячені 61-й річниці Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції. По закін
ченні — святковий піонер
ський концерт. 12.30 — 
В. Маяковський. «На весь 
голос». 12.45 — Концепт. 
13.05 — «Архітектура-81». 
13.40 — До ЙО-річчя з дня 
народження Д. Фурмано-за/ 
Художній фільм «Чаїтаєв». 
15.10 — Програма мульт
фільмів. 15.35 — «По рідній 
країні». Кінопрограма. 16.20 
— «Бід усієї душі». 18.05 — 
«Кінопанорама». 19.35 —
«Вечірня казка». 19.50 — 
«Адреси молодих». 21.00 — 
Репортаж про військовий 
нарад і демонстрацію трудя
щих, присвячені 64-й річни
ці Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. 22.15— 
Художній фільм «Серце Ро-

Літературно-музич- 
•зиція. 12.50 — Теле- 

13.20 — «Таланти 
14.20 — Ху- 

ти. Багі- 
«I любов, і 

17.05 —• Докумсн-

друзів», 
камс- 

історпч- 
Шведов. 

революції». 
«На добраніч, діти!»

скликає

господарства — лауреати 
Державних премій СРСР 
1981 року. 12.30 — Прем'єра 
художньою телефільму для 
дітей «Золоті черевички». 2 
серія. 13.35 — Радянський
Союз очима зарубіжних гос
тей. 13.50 — Музичний кі
оск. 14.20 — Клуб кіноподдт 
рожей. 15.20 — Лауреати
Державних премій СРС1А 
1981 року в галузі літерату
ри, мистецтва і архітечтуч 
ри. 16.45 — Прем’єра музич) 
ного телефільму «Це було ва 
Нарвською заставою». 18.00
— Міжнародна панорама 1.
18.45 — Мультфільм «Крила; 
тий майстер». 19.00 — ЧеМ» 
піонат СРСР з футболу: «Дії? 
намо» (Москва) — «Динамо» 
(Київ). 21.00 «- «Час». 21.35 
—Д. Фурманов. «Сторінко 
творчості. До 90-річчя в дпд 
народження. 22.20 — Фут» 
больний огляд. По закінчен
ні — Новини.
Д УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.45 — Концерт духоу. 
вої музики. 11.25 — В. Дол> 
гий. «Після страти прошу...» 
Вистава. 13.00 — Лауреати 
Державних премій УРСР 
1981 року в галузі промисло
вості. 13.30 — Концерт. 14.30
— Лауреати Державних пре
мій УРСР 1981 року в галузі 
сільського господарства. 
15.00 — «Слава солдатська». 
16.00 — «Катруснн кінозал». 
17.00 — Чемпіонат СРСР З 
футболу: «Спартач» — «Чор
номорець». 2-й тайм. 17.45--А. 
Документальний телефільм, 
18.15 — Телетурчір «Соняч
ні кларнети». Колективи ху
дожньої самодіяльності
Одеської та Дніпропетровсь
кої областей. 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — Про
довження телетурніру «Со
нячні кларнети». 20.25 —«
«Скарби музеїв України»^
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Впізнай ме
не». 22.50 — «П’ять хвилин 
на роздуми». Молодіжна 
розважальна програма. По 
закінченні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

8.00 — Новини. 8.25 —<
«Народні мелодії». 8.40 — 
Документальний Фільм. -О.ЗО
— «Веселка». 10.00 — Ком
позиція з творів радянських 
художників. 10.10 — Фільм
— дітям. «Манана». 11.20,— 
< Супутник кіноглядачах 
12.05 — Концерт. 12.20 —■ 
«9-а студія». 13.20 — «У сві
ті тварин». 14.20 — Програ
ма МУЛЬТФІЛЬМІВ. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
телефільм «Якщо є вітрила».

В. о. редзктора
А. РОМАНЮК.

Обсяг 0,5 друк. арк.

А ЦТ
8.00 — Новини. 

Гімнастика. 8.45 — Будиль
ник. 9.15 — Лауреати Деп-

- ------ жавних премій СРСР 1981
Пісні резолю- року в галузі науки і техні- 

КІІ ю.оо — Служу Радянсь
кому Союзу! 11.00 — Му
зична програма «Ранкова 
пошта». 11 ЗО — Трудівники 
промисловості 1 сільського
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«СІВАЧ» ЗАПРОШУЄ
У середу. 4 листопада, о 

приміщенні Кіровоградсь
кого міського Палацу куль
тури імені Компанійця від
будеться чергове засідання 
літературної студії «Сівач». 
Своїми віршами звітує ви
кладач музики А. Брагін- 
ська. Запрошуються шану
вальники мистецтва слова.

Початок о 18 годині.

Газета виходить у вівторок, 
четвер І суботу.

Друкгрня Імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, оуп. Гпінни, 2*
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