
КІрввогріЛС1-’-- ^Лас-1 ’
, . л-уаикоібібліотек ’ ,

іав. Х2------ У

І*

І 1. Хай живе 65-а річниця Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції!

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

3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно живе ревсхію- 
ційне інтернаціональне вчення!

4. Хаіі живе ленінська Комуністична партія Радянсь
кого Союзу!

В єдності з народом — сила партії!
В єдності з партією, в її керівництві — сила народу!
5. Хап живе 60-річчя утворення Союзу РСР — свято 

інтернаціональної єдності, дружби і братерства всіх ра
дянських народів!

Громадяни Радянського Союзу! Зустрінемо славний 
ювілей новими успіхами в праці, навчанні, творчості!

6. Комуністи! Будьте в авангарді всенародної бороть
би за виконання історичних рішень XXVI з’їзду КПРС, 
завдань п’ятирічки!

7. Громадяни Радянського Союзу! Вчіться жиги, пра
цювати і боротися по-ленінсі.кому, по-комупістичному!

Ми прийдемо до перемоги комуністичної праці!
8. Слава великому радянському народові — будівни

кові комунізму, послідовному борцеві за мир!
9. Трудящі Радянського Союзу! Вище прапор соціа

лістичного змагання за виконання і перевиконання плану 
1982 року, завдань XI п’ятирічки!

Хай ще сильнішою, багатшою і кращою стане наша 
велика багатонаціональна Батьківщина!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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До 65-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції

радянсько-

Жовтня, 
і незалеж-

10. Трудящі Радянського Союзу! Наполегливо боріть
ся за втілення в життя рішень травневого Пленуму ЦК 
КГІРС!

Реалізація Продовольчої програми — всенародна 
справа!

11. Хай живе героїчний робітничий клас Країни Рад!
12. Хай живе ставне колгоспне селянство!
13. Хай живе радянська народна інтелігенція!
14. Хай живе непорушний союз робітничого класу, 

колгоспного селянства і народної інтелігенції!
15. Хай живе Конституція СРСР!
Хай живе соціалістична демократія!
16. Хай живуть Ради народних депутатів!
Громадяни Радянського Союзу! Беріть активну участь 

в управлінні справами держави і суспільства!
17. Хан живуть радянські профспілки — школа уп

равління, школа іосподарюваиня, школа комунізму!
!8. Хай живе Ленінський комсомол — надійний поміч

ник і бойовий резерв Комуністичної партії, передовий за- 
іін молодих будівників комунізму!

19. Хай живуть радянські жінки — активні будівни
ки комунізму!

Слава жійці-матері!
Л1ир і щастя дітям усієї Землі!

-Л" 20. Радянські воїни! Удосконалюйте бойову і полі
тичну підготовку!

Пильне і надійно охороняйте мирну працю 
го народу, великі завоювання соціалізму!

Хай живуть доблесні Збройні Сили СРСР!
21. Слава більшовикам-ленінцям, героям 

усім безстрашним борним за честь, свободу 
кість нашої Батьківщини!

22. Трудящі Радянського Союзу! Прискорюйте науко, 
во-технічний прогрес!

Економіці — інтенсивний розвиток!
23. Громадяни Радянського Союзу! Беріть активну 

участь у всенародному русі за економію та бережли
вість!

Економіка невинна бути економною!
24. Трудящі Радянського Союзу! Створюйте в кожно

му трудовому колективі обстановку творчості, товарись
кої взаємодопомоги високої відповідальності за вико
нання п’ятирічки!

Зміцнюйте свідому комуністичну дисципліну!
25. Трудящі Радянського Союзу! Впроваджуйте пере

довий виробничий досвід, ефективні форми організації і 
стимулювання праці!

Слана червонопрапорним колективам, гвардійцям п’я
тирічки!

26. Трудящі Радянського Союзу! Підвищуйте про
дуктивність, ефективність '■ якість праці на кожному ро
бочому місці!

Працювати по-удьрному — наш патріотичний і інтер
національний обов’язок!

27. Грудяші Радянсько'о Союзу! Прискорюйте розви
ток продуктивних сил Уралу, Сибіру і Далекого ('ходу!

Слава героїчним будівникам Банйало-Амурської магі-
■ стралі!

28. Працівники паливної і енергетичної промисловос
ті! Батьківщина чекає від вас більше нафти, газу, вугіл
ля. електроенергії!

29. Радянські металурги! Удосконалюйте технологію 
виробництва!

Підвищуйте якість, розширюйте випуск економічної 
металопродукції!

30. Машинобудівники! Створюйте високопродуктивні, 
економічні і надійні машини, прилади, засоби механіза
ції і автоматизації!

Прискорюйте технічне переозброєння всіх галузей на
родної о господарства!

31. Працівники хімічної промисловості! Повніше за
безпечуйте потреби народного господарства і населення 
в хімічних продуктах і матеріалах!

32. Будівники газових магістралей, працівники газо
вої промисловості! Боріться за дострокове внедення в 
дію і якнайшвидше освоєння потужностей нових газо
проводів!

33. Працівники промисловості! Розширюйте вироб
ництво, поліпшуйте якість товарів для населення!

Виробництву товарів народного споживання, сфері 
послуг — повсякденну увагу1

34. Будівельники і монтажники! Підвищуйте ефектив
ність капітальних вкладень!

Будуйте швидко, добротно па сучасній технічній ос
нові!

35. Працівники транспорту і зв’язку! Надійно забез
печуйте потреби народного господарства!

Підвищуйте культуру обслуговування радянських 
людей!

36. Працівники агропромислового комплексу! Приско

лГ

рюйте інтенсифікацію сільськогосподарського виробницт
ва!

Добивайтеся надійного забезпечення країни продо
вольством і сільськогосподарською сировиною!

Підвищуйте темпи перетворення Нечорнозем'я!
37. Колгоспники, працівники радгоспів! Збільшуйте 

виробництво зерна! Активніше впроваджуйте проіресив- 
ну систему землеробства!

По-господарському використовуйте землю, техніку, 
добрива, трудові і фінансові ресурси.

Увагу і турботу — майбутньому врожаю!
38. Трудівники колгоспів і радгоспів! Зміцнюйте кор

мову базу тваринництва, всемірно підвищуйте йою 
продуктивність!

Боріться за збільшення виробництва м’яса, молока, 
яєць, повни!

Тваринництво — ударний фронт!
39. Працівники сільського господарства, заготівельних, 

транспорТГих, переробних і торговельних підприємств! 
ІІе допускайте втрат сільськогосподарської продукції!

Усе, що вирощено, збережемо і використаємо на благо 
народу!

40. Працівники сільськогосподарського мап’.инобу,ду- 
вання! Всемірно прискорюйте технічне переозброєння 
колгоспів і радгоспів!

Сільському господарству — високопродуктивну і на
ліпну техніку!

41. Працівники харчових галузей промисловості! 
Збільшуйте виробництво продуктів харчування високої 
якості!

42. Працівники торгівлі, громадського харчування, по
бутового і комунального обслуговування! Підвищуйте 
якість і культуру- прані повніше задовольняйте попит 
населення!

43. Громадяни Радянського Союзу! Виявляйте хазяй
ське ставлення до суспільного добра! Примножуйте со
ціалістичну власність!

Раціонально використовуйте багатства країни! Бере
жіть рідну природу!

44. Спеціалісти народного господарства! Вишгхідники 
І раціоналізатори! Удосконалюйте техніку, технологію, 
управління виробництвом!

45. Радянські вчені! Підвищуйте ефективність дослід
жень! Хай міцніє союз науки і виробництва!

Слава радянській науці!
46. Працівники державного апарату! Вдосконалюйте 

стиль роботи! ’Іуйно ставтеся до потреб і запитів радян
ських людей!

47. Народні контролери! Посилюйте контроль на ви
робництві, V сферах, зв’язаних з повсякденними потре
бами людей!

Енергійно боріться за зміцнення дисципліни, економію 
та бережливість!

48. Працівники ідеологічного фронту! Переконано, 
пристрасно несіть ідеї партії в маси!
Комуністичну ідейність, активну життс-ву позицію 
кожній радянській людині!

49. Діячі літератури і мистецтва, працівники культу
ри! Створюйте твори, гідні нашої великої Батьківщини!

Високо несіть прапор ідейності, партійності ' народ
ності радянського мистецтва!

50. Працівники народної освіти! Підвищуйте якість 
навчання, політичного, трудового і морального вихован
ня підростаючого покоління!

51. Працівники вузів і технікумів! Готувіе ідейно за-
і артованих, висококваліфікованих спеціалістів! 

науку, зміцнюйте зв’язок з виробництвом!
о . Працівники охорони здоров’я! Виявляйте новсяк- 

існпе Піклування про здоров’я радянських людей! Все- 
”2’.‘° П0ЛІП11р»'вте медичне обслуговування!

а- ИПІЄ масоп’ст|» фізкультурного пуху! 
ізкультурникн і спортсмени! Примножуйте славу 

'талиського спорту!
о4. Славні ветерани! Наставники молоді! Вяховуит;1 

молоде покоління на революційних, бойових і трудовії* 
традиціях Комуністичної партії і радянського народу!

• паки 1 дівчаіа! Наполегливо оволодівайте знаїї- 
<НУЛ,!ІУР.О|О, професійною майстерністю!

іе свідомими борцями за справу Леніна, за ко
мунізм!

об. Хай жнпе миплпіобпа ленінська зовнішня політика 
Радянського Союзу!
роки! "М° ” Ж”тг” Радянську Програму миру на 80-і 

•37. Братерський привіт
партіям!
нуЧсправу?ЛаВа номУНІЄтам ~ мужнім борцям за народ-

і

комуністичним і робітничим
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58. Хай міцніє єдність і згуртованість комуністів 
усього світу!

Хай живе пролетарський інтернаціоналізм — випро
бувана і могутня зброя міжнародного робітничого 
класу!

59. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
60. Хай міцніє нездоланний союз світовою соціалізму, 

міжнародного пролетаріату і національно-визвольного 
Руху!

61. Братерський привіт народам соціалістичних країн!
Хан живе єдність, співробітництво і згуртованість кра

їн соціалістичної співдружності, їх непохитна рішимість 
зміцнювати і захищати завоювання соціалізму!

62. Братерський привіт героїчному кубинському наро
дові, який рішуче протистоїть підступам американського 
імперіалізму!

63. Братерський привіт героїчному в'єтнамському на
родові!

64. Братерський привіт мужньому лаоському народові!
65. Братерський привіт мужньому кампучійському на

родові!
66. Братерський привіт афганському народові, який 

стійко захищає завоювання Квітневої революції!
67. Братерський привіт народові Ефіопії, який обрав 

шлях соціалістичних перетворень!
68. Братерський привіт народам Анголи, Мозамбіку 

га інших країн Африку, які обрали шлях соціалістично
го розвитку!

69. Братерський привіт робітничому класові капіталіс
тичних країн!

Слава борцям проти експлуатації і гніту монополій, 
<а права трудящих за мир, демократію!

70. Братерський привіт народам, які визволилися від 
колоніального ярма, борцям за зміцнення національної 
незалежності і соціальний прогрес!

71. Гарячий привіт народам Африки, які борються 
проти імперіалізму і расизму, за свободу і незалежність!

72. Гарячий привіт народам Латинської Америки, які 
борються проти імперіалізму і реакції, за демократич
ний розвиток своїх країн!

73. Гарячий привіт героїчному народові Нікарагуа, 
який мужньо бореться за зміцнення завоювань народно- 
демократичної революції, проти імперіалізму і реакції!

74. Гарячий привіт патріотам Сальвадору, які ведуть 
самовіддану боротьбу проти кривавого терору реакції 
і імперіалістичного втручання, за демократію і соціаль
ний прогрес!

75. Братерський привіт трудящим, усім демократам 
Чілі, які ведуть самовіддану боротьбу проти фашистсь
кі’ хунти!

76. Братерський привіт знемагаючим у фашистських 
чатівнях за свободу, демократію і соціалізм?

Свободу в’язням імперіалізму і реакції!
77. Народи арабських країн! Згуртовуйте свої ряди в 

"оротьбі проти ізраїльської агресії і диктатури імпері-
іізму*
Хай міцніє радянсько-арабська дружба’
78. Народи світу! Вимагайте припинення агресивних 

тій Ізраїлю проти арабських народів! Ганьба ізраїльсь
ким агресорам та їх покровителям!

Справедлива справа палестинського народу востор- 
•кествує!

Близькому Сходу — міцний і справедливий мир!
79. Народи європейських країн! Рішуче виступайте 

•поти розміщення в Західній Європі нової американсь- 
пї ракетно-ядерної зброї!

Європі — мир. безпеку і співробітництво!
80. Народи азіатських країн! Боріться проти імпері- 

■іізму і неоколоніалізму, за мир та безпеку!
Хай Азія стане континентом довір’я і співробітництва!
81. Гарячий привіт великому індійському народові!
Хан розвивається і міцніє дружба і співробітництво 

між* Радянським Союзом і Індією!
82. Народи світу! Будьте пильні! Давайте рішучу від-

• і'і агресивним підступам імперіалізму, мілітаризму і 
•'еваншизму!

Приборкаємо гонку озброєнь, відстоїмо і поглибимо 
позрялку. усунемо загрозу війни!

83. Прихильники миру’ Примножуйте свої зусилля в 
вященній боротьбі за найвище право — право на життя!

Вимагайте заборони ядерної, нейтронної і хімічної 
іброї!

«Ні» — ядерній війні!
Світові — мир!
84. Хай живе наша велика Батьківщина — Союз Ра- 

іянських Соціалістичних Республік!
85. Під прапором Леніна, під керівництвом Комуніс- 

тнчної партії — вперед, до перемоги комунізму!
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ШКК
Цілий день робота йшла 

добре. Лише надвечір, ко
ли в селі почали спалаху
вати вечірні вогні, трали
лась поломка. Прикро, ад

же закінчував навантажува
ти останній КамАЗ. По
радитися ні з ким. На бу
ряковому полі він, маши
ніст буряконавантажувача 
КПС-4,2 колгоспу імені 
Ирупсьісої та водій авто
машини.

Валентин Тищенко за
мислився. Згадав уроки 
майстра Новгородківсько- 
го сільського професійно-

ямю
технічного училища, яке 
закінчив, М. П. Богомоло- 
ва. Він завжди радив: «Го
ловне, не поспішай у 
скрутну хвилину. На поля 
виходить все більше нової 
техніки. Подумай спокій
но, рішення прийде».

Поряд нетерпляче сиг
налив шофер, мовляв, дов
го ще чекати. Вадим уваж
но переглянув схему І ід- 
разлічного управління. 
Правий був Микола Пет
рович. Ось воно, рішен
ня... Через кілька хвилин 
агрегат запрацював.

ХАРАКТЕР

Валентин вперше сів за 
кермо нового бурякона
вантажувача. До цього він 
косив жито на зелений 
корм худобі силосним 
комбайном, заготовляв 
зелену масу кукурудзи. 
Коли прийшла пора копа
ти буряки, правлінню кол
госпу довелося подумати, 
хто ж працюватиме маши
ністом буряконавантажу
вача. Річ у тому, що такий 
агрегат у колгоспі един, а 
бурякового поля — вісім
сот гектарів. Є, безумов
но, в господарстві й більш 

доезідчені механізатори, 
ала ж Валентин — меха
нізатор широкого Г.р Ф 
ЛЮ. Він і тракторист , 
комбайнер, і слюсар. На 
випадок чого, сам пола, су
дить машину. А що коне, 
рукція машини незнайома, 
го не страшно, було ж -г««, 
і а Казахстані, куди Вален
тин Тищенко їздив А°п°- 
магати збирати «л.б. Там 
йому запропонували сісти 
на зернозбиральний ком
байн СКД-5 «Сибіряк», 
якого він до цього, від
верто кажучи, і не бачив.

Рано-вранці прибудуть 
сім КамАЗІв з Кіровогрз- 
да.

— Тримаєш слово, хлоп
цу — з повагою мобиз 

бригадир водіїв Кірово
градського автопідприєм- 
ства 10061 Валерій Григо
рович Кібко. — Гак і тре
ба в житті.

__ Почали, — сказав 
Залентин.

Загудів мотор, запра
цювали транспортери. У 
кузови потужних машин і 
в їх причепи посипалися 
буряки. Вісім—десять хви- 
лин — і навантажений 
КамАЗ виїздить в напрям
ку Лелекізського буряко- 
приймального пункту. За 
ним другий, третій... Заві
дуючий бурякопунктом 
Іван Іванович Бранко знає: 
якщо на шляху появляєть
ся ціла валка голубих ав
томобілів, значить, вони 

з колгоспу імені Крупсь- 
КОЇ, де машиніст буряко
навантажувача не дозво
лить їм простояти зайвої 
хвилини.

Так починаються ранки 
машиніста буряконазанта- 
жузача Валентина Тищен
ка. А потім — день напру
женої роботи, яка прино
сить неабияке задоволен
ня. По п’ять—шість рейсів 
роблять водії на Лелеків- 
ський бурякопункт. Ко
жен з них перезозить по 
20 і більше тонн цукрозо; 
сировини. Отже, Валенти
нові доводиться ЩОДНЯ 
вантажити 800—900 тонн 
коренів.

в. шарій.
Кіровоградський район.

ЗАСТУПНИКОВІ секре
таря комсомольської 

організації відділка № З 
Людмилі Бакалінській 
було про що звітувати. 
Спілчани, а їх тут 13, 
добре потрудились за 
звітний період. Чотири 
комсомольсько - моло
діжних комбайнових екі
пажі, один з яких сімей
ний, збирали хліб юві
лейного року, комсо
мольці заготовляли кор
ми для громадської ху
доби, активну участь бра
ли у весняно-польовій 
кампанії, багато з них 
сьогодні прийшли на 
збори прямо з поля. 
Називали прізвища най- 
сумлінніших — Володи
мира Надраги, Миколи 
Данильченка, Григорія 
Горбаня, Василя Войтови
ча, Анатолія Погожого, 
Анатолія Вихристюка. 
Багато добрих слів було 
сказано на адресу завт
рашніх воїнів.

— Але нам, комсо
мольцям, треба й само
критично подивитись на 
свої результати, — го
ворила Людмила Баке- 
л'нська. — Відділок от
римав нижчий проти за- 
гальноколгоспного уро
жай озимої пшениці, яч
меню, гороху. Уже це 
свідчить про те, що сьо
годні мова мусить іти не 
лише про успіхи. Проб
лем існує чимало.

Так, проблем у зідділ- 
коаій організації ще ви
стачає. Деякі з них 
штучні. Приміром, ще 
навесні лозернувся у 
Розсохотагець після 
служби в армії Анатолій 
Танцюра. /Линуло уже 
майже півроку, а хло
пець й досі не став на 
комсомольський “облік. 
Він потім візьме слово і 
скаже, що не було коли 
за роботою — щодня, 
мовляв, у полі. Аргумент 
несерйозний. І насампе
ред про це треба було 
запитати з комсомольсь
кого ватажка Миколи 

Куровського. Але Мико
ла, як сказав на зборах 
заворг райкому комсо
молу Микола Наконеч
ний, «самоусунувся від 
обов’язків комсомольсь
кого секретаря». Тому й 
уся внутріспілкова ро-

Варто зважитись
ідвертість...

- ОГО ВЕЧОРА перед зборами у сільському будинку культури проводжали
6 до лав Радянської Армії чотирьох комсомольців — Володимира Надрагу, 

Олександра Куровського, Валерія Гулінського і Володимира Вихристюка. Уро
чисто проводжали — у колгоспі «Дружба» живе така добра традиція. На сце
ні сиділи стрижені хлопці з яскравими червоними стрічками «Призовник». 
Зі щирими напутніми словами виступили перед новобранцями бригадир трак
торної бригади учасник великої Вітчизняної війни Яким Юхимович Хоптинсь- 
кий, голова виконкому сільської Ради В. Г. Криворучко, голова правління кол
госпу М. С. Семенченко. Вручили хлопцям цінні подарунки, грудочки рідної 
землі — щоб не забувели про своє село і єерез два роки повернулися до 
нього змужнілими, загартованими.

Завтра їм треба знятись з комсомольського обліку, а сьогодні вони ще 
повноправні члени комсомольської організації і мають право голосу на звіт
но-виборних комсомольських зборах.

бота була пущена на 
самоплив. Слова завор
га можна підтвердити 
багатьма фактами. На
весні, влітку дехто з мо
лодих колгоспників за
пізнювався на робоїу, 
прогулював без поваж
них причин робочий 
день, випивав у робочий 
час. Ось тут би й сказати 
своє вагоме слово штабу 
«Комсомольського про
жектора». Але штаб мов
чав.

Комсоргів ми обирає
мо з людей працьовитих, 
авторитетних. Таким для 
молоді Розсоховатця і 
був раніше Микола Ку- 
ровський, якого на ва
тажка пропонували не 
перший раз. Тому й ди
вувала позиція комсо
мольців — ніхто не до
рікнув, не сказав прямо 

у вічі Миколі того, що 
заворг райкому.
^3 ДАВАЛОСЯ б, /хожна 

зробити висновок — 
комсомольці Розсохо- 
ватця інертні. Ні, зовсім 
не так. Розмова на збо
рах була гостра, ділова.

В <

Ще перед зборами дз 
мене підійшов симпа
тичний високий хлопець. 
Григорій Горбань, шофер 
колгоспу.

— Ви б поцікавились, 
як у нас відпочиває мо
лодь. Трудяться хлопці і 
дівчата добре, це вам 
кожен може підтверди
ти. А закінчується робо
чий день — усі додому 
Дехто, правда, прихо
дить до клубу поганяти 
більярдні кулі. До речі, 
довго ми просили зав
клубом, аби він пре доз
вілля для нас потурбу
вався. Придбали тоді 
більярд, теніс. Але хіба 
лише такими розвагами 
можуть себе задоволь
нити хлопці і дівчата? Ін
ша справа на централь
ній садибі — там і гурт
ки художньої самодіяль-

пості діють, і дискотеки 
влаштовують для моло
дих. Могли б і ми^такии 
зідпочинок для сеое ор
ганізувати. Просили
культправцівників допо
могти. Пообіцяли, а спра
ва далі слів не пішла ..

— Григорію, сьогодні 
на звітно-виборних збо
рах будуть присутні го
лова колгоспу, готове 
виконкому сільської Ра
ди, заворг райкому. То 
чому 6 тобі не сказати 
про це?

— Ска>« / обов’язково.
Виступило КОААСОМОЛЬ- 

ц.ц багато, і м-юрили про 
успіхи, пре недоліки, 
нвзива.-іи винуватців. І в 
приміщенні залягла гли
бока тиша, коли слова 
попросив голова колгос
пу М. С. Семенченко.

— Наш колгосп один 
із перших у районі в най- 
коротші строки обсіявся, 
зібрав зернові, зараз 
уже закінчуємо осінньо- 
польові роботи. Внесок 
комсомольців у загальну 
справу — вагомий. Але 
давайте поміркуємо над 

таким фактором; за під
сумками соціалістичного 
змагання трьох кварта
лів наші свинарки вийш
ли на перше місце в ра
йоні, а хто з комсомого- 
ців працює на ферм:? 
Нікого. На комсомольсь
кому обліку тільки одна 
доярка. Тож бюро є над 
чим замислитись. Дівча
та неохоче залишаютьтя 
в селі. Може, й справді
причиною цього є неза
довільна організація від
починку молоді? Дуже 
правильно і вчасно ска
зав про це Григорій Гор
бань. Та ж чи звертались 
раніше до правління, до 
виконкому сільської Ра
ди народних депутатів 
комсомольці? Ми зав- 
жди підемо 
як, приміром,

назустріч,
відгукує

мось на прохання ком
сомольців і молоді цент
ральної садиби. Слово
за вами.

Керівники господарст
ва завжди йшли назуст
річ. Прє це говорил-’ й 
самі комсомольці. На 

минулих .-.зігах і виборе/ 
гостро ставилось питан
ня про ге, ще* не дають 
хлопцям нової іехніки. 
Нині його знято з поряд
ку денного. Г озв язанс 
інші проблеми. Але за 
лиши.нссо їх у спілчан 
Розсоховатця ще чимало.

Комсомольським сек
ретарем молоді розсо- 
ховатці обрали Григорія 
Горбаня. Віч підійшов до 
мене піспч зборів і щире 
і знався:

— Я задоволений, що 
розмова у нас вийшла 
серйозна Велике дсв>р’я 
і.иявиги ме і; ровесники. 
Старатимусь. Приїжд
жайте до на навесні — 
подивимось, як ви»счу- 
ються рішення зборів.

ß БОНДАР, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Новоар хан'-ельський 
район.

АЛЛО, ГОВОРИТЬ 
КОРПУНКТ!

СТУПЕНІ 
ЗРОСТАННЯ *

З Вільшанського кор. 
пункту «Молодого комуна
ра» нам щойно повідомили:

У цеху безалкогольнії.'; на
поїв Вільшанського комбі
нату громадського харчу
вання З перших ДНІЯ Ю1ІІ- 
лей ного року КМК, де гру к- 
комсоргом Ганна Кобгык, 
ио прану увійшов до ряду 
кращих колективів харчової 
промисловості. За підсум
ками соціалістичного ша
гании в другому кварталі 
дівчата зайняли друге міс
це серед КМК харчовими 
області. І ось новий успіх: 
планові завдання за треті 
квартал виконане на 128 
процентів. За успіхи в соці
алістичному змаганні їмсії.і 
всіх членів КМК Гаїї.ш 
Коблик занесено на район
ну Галерею молодих гвар
дійців п'ятирічки.

ЛІТНЯ ТРУДОМ *
ТРИВАЄ

Так уже здавна новс.л- 
СЯ Б учнів Лнповеньїііисч- 
кої середньої ШКОЛІ! — 
щороку допомагати своїм 
батькам, які трудяться в 
рідному колгоспі імені , їе- 
піна Головонівського ра
йону.

Спочатку школярі пра
цювали на обробітку посі
вів. потім па току. А ко
ли визріли овочі, зразу ж 
активно включилися в 
боту на колгоспних горо
дах і в садах.

Ніші вся увага овочівни
ків і учнів зосереджена яз 
збиранні помідорів.

Особливо відзначаю і ься 
на цін роботі старшо;.іж 
пнці комсомолки Лариса 
Боженко. Світлана 'A»r-
р-ок, Валерія Русс; і Гст 
на Лень.

а. лужанськии.

Досвід наставниці

«Автобус
ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

на село..
Відповідь на критичну 

статтю під такою назвою, 
вміщену у номері «Моло
дого комунара» за 9 ве
ресня ц. р_, надіслав сек
ретар комітету комсомолу 
Кірової радського авто
транспортного підприєм
ства 10021 М. Дрибін. Він 
повідомив, що статно об
говорено на відкритих 
зборах комсомольської ор
ганізації п'ятої автоколо
ни. водії якої Обслуг-OBV 
«оть приміські маршрути 
И різні організації. Комсо
мольці, котрі р.исгупилц на 
зоорах, констатували, Щі) 
па жаль, випадок, який 
В3 Кап/- комсом°льцем 
в- Карелшнм, який пере
возив безквиткових Пtea 
а?не е
Г"‘н суворо засудили 

УДь-які порушення, неї і і- 
звання комсомольціз.

.))

Водіям замовлених авто
бусів рекомендовано по
відомляти надалі про ір
раціональне викорнспі: і:я 
машин в комітет комсомо
лу автопіднрнємства. яз ''-1. 
у свою чергу, буде клопо
татися перед адміністра
цією про зняття замоз .лі
ня з даного підприємства.

Персональну справу ч.’.г- 
на ВЛКСМ ’В. каретна, 
повідомляє далі М. Д!’”* 
бін. розглянуто на засік:’- 
ні комітету комсомолу аі:- 
топідпр.чємсгва. За про
везеная безкйиткОвііх : ' 
сажирів йому оголоиіен' 
сувору догану із зднесен- 
ням до облікової карг-'1; 
По адмінісгра'тйвнїи лі”11 
В. Кареліна’ позбав-1 ’ 
премії за вЬрес^нь, Ого.і”' 
пісно йому сувору догану- 
Секретареві комсомольсь
кої організації автокол0”“ 
№ 5 1. Береговому СУ®0' 
ро вказано на слабку Р3' 
боту по моральному ” 
правовому вихованню •*" 
лодих водіїв.
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І ожили ляльки
Яскраві смішні ляльки вийшли на ву

лицю, загукали: «Свято: Свято! Всі на 
свято!» Дітлахи з усього міста поспішали 
на відкриття тринадцятого сезону в об
ласному театрі ляльок. Квіти, усмішки, 
пісні... Тепло вітали кіровоградських 
лялькарів піонери.

З великим успіхом пройшла прем'єра

вистави «Наф-Наф і його брати» за 
п'єсою С. Михалкова. Поставив спек
такль режисер В. Пархоменко. У ньому 
зайняті артисти Н. Шевченко, Н. Гна
тиме, Т. Осауленко.

На знімку: ожили ляльки на ра
дість дітлехам.

о о

«Моподий комунар»

Фото В. ГРИБА.

НОВИНИ

НА ЗАПРОШЕННЯ
1892 року, як 

документи,

Зелика дружба єднала 
М. Старицького з М. Ли
сенком — його названим 
братом. Вони разом росли 
і зихозузалися.

Влітку 
свідчать 
М. Старицький і М. Лисен
ко приїхали в Знам'янку, 
де жив і працював ліка
рем залізничної лікарні 
молодший брат компози
тора Андрій Лисенко.

20 липня 1892 року в
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листі до М. К. Садовсько
го Михайло Старицький 
писав: «...Я повернувся
трохи нездоровим (мова 
йшла про ділову поїздку 
до Одеси — О. Р.) і змо
реним, тож відпочину три 
дні з Знам’янці...»

Лікар Андрій Лисенко 
порадив гостям з Киева 
поїхати з тихе, квітуче се
ло Орлову Балку за кіль
ка кілометрів від залізнич
ної станції. У цьому ма
льовничому куточку їм 
добре відпочивалося й 
працюзалось.

Інший лист датований 
початком серпня того ж 

'1892 року. Старицький 
звертається до Садов
ського, згадує М. І'. Зань- 
козецьку: «...Цілую міцно 
ручки дорогої зіроньки 
Марії Костянтинівни «Ли
марівну» я їй закінчив і 
привезу («Лимерівна» — 
драма на 5 дій Панаса 
Мирного, літературна й 
сценічна редакція М. Ста
рицького — О. ₽.)... Напи
ши, голубонько, в Петер
бург за мого «Богдана»... 
(п’сса «Богдан Хмельниць
кий», яку Старицький на
діслав для друку — О. Р.).

27 вересня 1392 року 
драматург пише до М. К. 
Заньковецької: «... Напиши 
мені, серденько, хоч де
кілька сліз за себе, за 
мою «Лимерізну». ... Низь
кий уклін шановній Ганні 
Петрівні. (Г. П. Загирке- 
вич — Карпинській — 
О. Р.).

До приїзду в Орлову 
Балку Старицький уже 
створив чудові п’єси «Не 
судилося» та «Ой не ходи, 
Грицю, та й на вечорни
ці». Майже перед прибут- 

а тям в Знам’янку й Орлозу 
Я Балку була завершена ро- 
■ бота над п'єсою «Розбите

пвмаеяс »аивЕї оми

серце», йдеться про
стосунки між тогочасною 
інтелігенцією та трудя
щими масами.

В Орловій Балці Михай
ло Старицький працює над 
драмою «У темряві», яку в 
1893 році надрукував жур
нал «Зоря», що виходив у 
Львові. Тут же вийшла 
вона і окремим виданням. 
А поставлена вперше бу
ла трупою Садовського у 
червні 1893 року в Москві.

У своїй драмі письмен
ник правдиво відтворив 
життя українського села 
кінця минулого століття. 
«У темряві» стала новим 
кроком М. Старицького 
по шляху реалізму.

Плодотворними були дні 
перебування в Орловій 
Балці і для М. В. Лисенка. 
Про це, зокрема, свідчать 
рядки з листа Старицько
го до редактора літера
турно - наукового журна
лу «Зоря» В. Л. Лезицько- 
го: «... Я можу ще вам 
прислати драму (по Гого
лю), білим і римованим 
віршем написану, «Тарас 
Бульба», до якої музику 
написав М. Лисенко...»

Загалом творчі й життє
ві шляхи М. Старицького і 
М. Лисенка тісно перепле
лися. Михайло Старицький 
в останні роки езого>кит- 
тя написав вірш «До Ми
коли Лисенка». Компози
тор, у свою чергу, по
клав на музику деякі з лі
ричних віршів свого на
званого брата, зокрема, 
«Ніч яка місячна», «Туман 
хвилями лягає», які стали 
народними піснями.

Творчий доробок
М. Старицького в Орло
вій Балці не обмежуєть
ся драмою «У темряві». 
Тут він виношував ідею 
п’єси «Талан», присвяче
ної М. К. Занькозецькій. 
На початку 1890 року дра
матург подав до цензури 
комічну оперу на 
«Цар Горох». На час пере
бування у селі під 
м'янкою припадає публі
кація в газеті «Москов
ский листок» оповідання 
Михайла Старицького сеБу- 
дочник».

О. РЯБОШАПКА, 
краєзнавець.

м. Знам’янка.
Сзжжглт і------

з дії

Зна-

J

ПРИРОДОЛЮБІВ

І «В області більше 2 ти
сяч ставків і водойм, дов
жина 438 річок становить 
5 тисяч 558 кілометрів. Ба
гато це чи мало? Як мож
на врятувати пересихаючі 
річки? Чи достатньо вод
них ресурсів Кіровоград- 
щипії для забезпечення 
потреб іі жителів»?

Ці та інші питання ці
кавлять природолюбів — 
працівників обласного уп
равління торгівлі. Воші 
досліджують проблем І 
водойм, виступають з ді
ловими пропозиціями па 
засіданнях обласної орга
нізації Товариства охоро
ни природи.

Учора на запрошення 
природолюбів в обласному 
управлінні торгівлі з лек
цією «Проблеми охорони 
річок на Кіровоградіцііі.іь 
виступив лектор обласної 
організації Товариства 
охорони природи Р. М. 
Дайдакулов. Після лекції 
природолюби обговорили 
питання своєї участі в бо
ротьбі за збереження рід
ної природи.

Н. МИКОЛАЄНКО.

До захворювань пери
феричної нервової СНСТСГ.'ІІ 
належить і ураження ко
рінців спішного мозку (ра
дикуліти), які залежно 
від локалізації називають
ся шийними, грудними, 
ноперековокрпжов її м п. 
Симптоми останнього доб
ре відомі читачам «прост
рілом» у попереку, тобто 
приступом, гострим бо
лем. м язи в попереку нап
ру жепі, викликають почут
тя замкнутості. Хворий по
внішії займати позу, в 
якій біль йому здається 
меншим.

Довгий час Існує, дум
ка. що прочини хвороби 

інфекція, інтоксикація, 
порушення обміну речо- 

Ще На початку 
століття нев- 

•'июрпули уиа- 

ніш. Однак 
нинішнього 
ропатолопі 
гу на тс. що захворюван
ня частіше зв'язане із 
змінами в попередньому 
відділі хребта.

** хребті є отвори, через

V Мі ЗЕЇ будинку фіз
культури заводу 

«Червона зірка» зберіга
ються кришталеві кубки, 
сотні вимпелів, Грамот’ 
дипломів. Це відзнаки до’ 
сяїнеиь усього колективу 
фізкультури і насамперед, 
громадського активу. Нищ 
штатним тренерам охочо 
допомагають 589 громад
ських інструкторів. Саме 
завдяки цьому активу до 
занять фізкультурою вда-

На старт
усім цехом

лося залучити кожного 
другого червопозорівця.

11а заводі створено де
сятки цехових спортивних 
секцій, в яких тренуються 
понад 3000 легкоатлетів, 
волейболістів, баскетболіс
тів, футболістів, орієнту- 
вальників, важкоатлетів. 
Найбільш досвідчені гро
мадські тренери очолюють 
заводські секції: токар 
М. 1. Колісннчеико — лег
коатлетичну, інженер II. В. 
Пуда — спортивного орі
єнтування і туризму, сто- 
ляр-модельннк П. 3. Іна- 
тов — кульової стрільби, 
контролер' ВТК В. С. Кра
мар — футбольну, інженер 
Л. В. Суржиков — волей
больну, сл е кт р оз в а р і: и к
О. II Попов, інженер В. І . 
Осуховськпй, В. В. Мель
ник — багатоборства ГПО, 
обрубник ливарного цеху 
койкового 
Литвинов 
шашкову, 
кому профспілки інстру
ментального цеху С. II. 
Юрченко -- рибальства.

Часто проводяться ма
сові старти. У змаганнях

чавуну О. Ф. 
— шахову й 
голова місцев-

«ЗІРКА»
Над «Колосом» нависла загроза роз

прощатися з лігою. І ому й не дивно, ЩО 
полтавчани мали на меті здобути пере
могу або звести поєдинок до нічиєї. Га 
й гравці «Зірки» після невдалих висту
пів га чужих стадіонах (в останніх чо
тирьох матчах вони не наорали жодно
го очка і і:е забили у ворота суперників 
людного гола) прагнули будь-що вигра
ти.

Відкрити рахунок до відпочинку, особ
ливо наприкінці першою тайму, мали 
можливість Михайло Калита, Ярослав 
Бобиляк, Володимир Воронцов. Та зро
бити прицільних ударів їм не вдалося.

Після перерви активніше діють наші 
земляки 1 сольний прохід Володимира

ПОРАДИ 
ЛІКАРЯ

які проходять корінцеві 
нерви. Роль амортизато
рів виконують хрящеві 
еластичні міжхребтові дис
ки, які забезпечують рух
ливість хребта. Якщо з 
тих чи інших причин між
хребетні суглоби дефор
муються, то іі звужуються 
міжхребетні отвори і здав
люються корінцеві перин. 
Хворий відчуває біль. Цс 
інколи неправильно вва 
жають відкладенням со
лей. Насправді ж основ
ною причиною болю в по
переку і йогах є зміни 
міжхребетного диска.

Щодня, протягом усього 
життя, наш хребет несе 
великі навантаження. Од
нак ми не відчуваємо цьо
го доти, доки міжхребетні 
диски зберігають свою 
еластичність, добре амор
тизують. З віком у резуль
таті старіння організму 
еластичність дисків посту
пово і рівіїомірі'«» ■ знижу
ється, зменшуйся *х

з рибної ловлі, наприклад, 
тут взяли участь більше 
тисячі спортсменів.

Громадські активісти ра
зом із представниками пар
тійного, профспілкового, 

' комсомольського комітетів 
заводу, 
пиками фізкультури вхо
дять до склад}' президії 
спортивного клубу, яка що
місяця збирається па робо
чі засідання. На них роз
глядаються важливі питан
ия розвитку фізкультури і 
спорту в колективі. Йдеть
ся про зведення нових та 
реконструкцію старих 
спортивних споруд. Ці пи
тания неодноразово роз
глядалися також на засі
даннях партійного, проф
спілкового та комсомоль
ського комітетів. Усвідом
люючи, що кінцева мета 
кожної такої розмови — 
здоров’я людини, підви
щення працездатності ро
бітників та службовців, на 
заводі по-пар гінкому, по- 
державиому розв’язують 
ці питання. І сьогодні 
спортивний клуб має непо
гану базу; стадіон розра- 

штатними праців-

президії

«КОЛОС» 1:0

сота. Хоча до 50 років ці 
зміни вже виражені, але 
за нормальних умов особ
ливих розладів не вини
кає При перевантаженні 
хребта хворий відчуває 
біль у ногах.

Отже, оскільки ц осно
ві радикуліту лежить пе
ревантаження хребта, не
одноразові його травми, 
головне в профілактиці 
захворювання — зменшен
ня статичних і динамічних 
передай гажспь.

Профілактику остео 
хандрозу. попереково- 
крижового радикуліту не
обхідно 
тинства.
треба слідкувати за фор
муванням у дитіппі пра
вильної осанки, запобігати 
викривленню хребта, вик 
ліікаїюго неправильною 
позою за партою тощо.

Дуже важливо раціо 
кально організувати своє 
робоче місце, щоб працю
вати в правильному поло
женні. Тим. кому цілий 
день доводиться стояти на 

’ вібруючій платформі най
доцільніше косити взуття 
на товстій гумовій підош-

починати з ди- 
Це значить, що

ховаїїші на 20000 глядачів 
(тут же легкоатлетичні 
сектори, волейбольні, бас
кетбольні, гандбольні май
данчики, запасне футболь
не ноле). Під трибунами 
стадіону розміщені легко
атлетичний манеж та ве- 
лобазн. У розпорядженні 
фізкультурників і спорт
сменів будинок фізкульту
ри (тут ігровий спортзал 
та три спеціалізованих за
лп для занять класичною 
боротьбою4 важкою атле
тикою), 5 спортивних за
лів у цехах. У гуртожит
ках обладнано спортивні 
куточки.

ВІД МАСОВОСТІ —
ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Для підготовки спорт
сменів до змагань спорт
клуб використовує базу 
відпочинку «Бірюсипка» 
в Зпам’япському лісі.

У народі кажуть: здоро
в’я — всьому голова. І за
ради зміцнення здоров’я 
трудівників па заводі три
мають курс па масовість.

У кожному з 22 цехових 
колективів фізкультури 
проводиться' спартакіада з 
5—7 видів спорту, а цент
ральними є зимова та літ
ня спартакіади заводу, па 
старти яких виходять май
же 7 тисяч фізкультурни
ків. Практикуються сімей
ні спартакіади, спартакіа
ди допризовників.

Значну роль у активіза
ції спортивного життя ко
лективу відіграє комісія 
ГПО, яку очолює депутат 
Верховної Ради УРСР 
Л. В. Чсрпега. Щороку 
до складання нормативів 
залучаються до 3,5 тисяч 
чоловік, з яких майже дві 
тисячі стають .значківця
ми.

ІО. ДНІПРОВСЬКИЙ.
м. Кіровоград;

ФУТБОЛ

Димова закінчився взяттям воріт пол
тавчан, які захищав Анатолій Снігірьов. 
Збільшити результат кілька разів міг Ка
лита, але цього не сталося через метуш
ню в штрафному майданчику гостей.

Кіровоградці записали до свого активу 
два очка і мають їх нині тридцять де
в'ять. Як і раніше, вони знаходяться на 
п’ятнадцятому місці в турнірнім таблиці.

«Зірка.» виступала
В. Музнчук, ~ ~
І. Черненко.
В. Лазаренко, 
сьонкін), В.
(В. Сипков), О. Тр'егубенно (С. Степашко). 

Останній тур другого кола — сьогодні.
«.Зірка» в себе вдома поміряється силами 
з черкаським «Дніпром».

В. ШАБАЛ1Н.

у такому складі: 
R. Димов, О. Смиченко, 
С. Денисенко, М. Калита, 

Є. Петроченков (Ю. Кд- 
Воронцов, Я. Бобиляк

ві. Це знижує амортиза
ційне навантаження між
хребетних дисків.

Піднімати і переносити 
різні вантажі краще з 
випрямленою спиною. 
Добре нести їх па плечі. 
При появі гострого болю 
треба дотримуватися пос
тільного режиму. Ліжко 
повинне бути твердим. Ко
ли хворий починає ходи
ти, слід одягати напів
жорсткий корсет чи пояс 
штангістів. Якщо біль не 
пройшов, намагайтесь мен
ше сидіти. Телевізійні пе
редачі теж потрібно диви
тися лежачи. Після того, 
як біль мине, займайтеся 
гімнастикою, корисний та
кож масаж м'язів спини. 
Протипоказано піднімати 
важкі речі, баї ато їздити, 
переохолоджуватись. Під 
час загострення радикулі
ту не рекомендується па
ритися в лазні чи прийма
ти гарячу ванчу, вживати 
спиртне.

О. КОВАЛЬ, 
завідуюча невропатоло
гічним відділенням чет
вертої міської лікарні.

м. Кіровоград.
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Вівторок .
А ЦТ (І програма)

8.00 — «.Час». 8.45 —
Мультфільм. 9.00 — У. Шек- 
спір. < Річард ІІІ>. Фільм-вис- 
тава. По закінченні — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50 
•— Комуністи вісімдесятих 
Док. телефільми «Люди ви
сокого обов'язку», «Виступ у 
дебатах». 15.40 — В- О. Жу
ковський- 16.40 — Концерт 
ансамблю < російський суве
нір». 17.05 — Економіка по
винна бути економною. Про 
досвід доставки, зберігання і 
переробки овочів у Черкась
кій області. 17.20 — Концерт 
лауреата міжнародних кон
курсів Гаврилова і ансамб
лю солістів. 18.00 — Док.
телефільм «Полюс мужнос
ті». 18.30 — Веселі нотки. 
18.15—Сьогодні у світі. 19.00 
- Ж'цгтя науки. 19.30 -- До 
вр-річчя утворення СРСР. 
«.-В сім’ї єдиній». Латвійська 
РСР Виступ першого секре
таря ЦК Компартії Латвії 
А. Е. Восса: док. телефільм 
«Радянська Латвія»; концерт 
майстрів мистецтв. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Л В. Бетхо
вен. Симфонія .V? 6 у вико 
манні Великого симфоніч
ного оркестру ЦТ і ВР. По 
закінченні — 22 50 — Сьо
годні у 
± УТ

10.00 
мера». 
«Театр

СВІТІ.

Висі яка. 20.45 — «На 
ніч, діти!» 21.00 —
21.35 — Художній філь
«Путина». 22.50 — Концерт 
По закінченні — Новини.
А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.20 — 
На землі. в небесах і на 
морі... 18.50 — Док теле
фільм <Осінні етюди». 19.00 
— Сільська година. 20.00 — 
Вечіїмія казка. 20.15 — Газо
провід Уренгой — Ужгород. 
Теленарис. 20.зр —> Концерт. 
21.00 — «Час». 21.35 —
Фільм <Притча про кохан
ня».

З 19 по 24
жовтня

1982 року
Четвер

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 

гупніться, сурмачі! І 
Телефільм «Всім 
11.00 — Концерт 
балету Державного Вели: 
го театру СРСР. По закінч.

Від- 
9.30 — 

спасибі», 
артистів 
" ІКО- 

закінчеп- 
ні — 11.40 — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Док. фільм 
♦ Я — десятий». 15.20 — Ро
сійська мова. 15.50 — Біло
руські картинки. 16.20 — 
Шахова школа. 16.50 — Зу
стріч школярів з лауреатом 
Ленінської премії заступни
ком міністра геології СРСР 
тов. Ярмоліоком. 17.35 —

Республіканська фізико- 
математнчна школа. 17.00— 
Фільм-концерт. 17.45 — « Ек- 
Г-8н пошани Українського 
телебачення». 18.00 — Теле
фільм «Мої джерела». 18.3.)

К. т. «День за днем». (Кі
ровоград). 18.45 -- К. т. Па 
особлиі о важливих будовах 
Кіровоградщиип. Ілюстрова
на бесіда завідуючого відді
лом будівництва обкому 
Компартії України Г. Т. 
Костроміна. (Кіровоград). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Ліричні на
співи». 19.40 — С. Шальтл- 
і;іс. «Ясон». Вистава. 20.45
— «На добраніч, дітиі» 21.00
— «Час». 21.30 — Продов-

Західного кордону СРСР. 
20.35 — Документальний
фільм. 21.00 — «Час» 21.35 
— Фільм < Розклад на після
завтра».

П’ятниця
А ЦТ (І програма)

8 00 — «Час». 8.45 — Спі
ває «Дзвіночок». 9.10 — 
Фільм «На підмостках сц-г- 
нн». 10.40 — Грає духовий 
оркестр. Телеогляд-конкурс. 
По закінченні — 11.10 — 
Новини. 14.30 — Новини.

22.05 — Сьо-
22.30 — До
народження

ліття». Фільм 3. 
і одні у світі, 
сторіччя з дня 
Імре Кальмана.
А ут

10.00 — «Актуальна кале-, 
ра». 10.35 — Фільм-концерт. 
11.10 — «Твоя земля, ровес
нику». 11.35 — «Мелодії
дружби». Концерт. *.2 20 — 
ХУд. фільм — «Путина». 
16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.40
— «На допомогу школі». Ро
сійська мова. 17.10 — «Рі
шення XXVI з’їзду КПРС в 
дії». Споруджується кисне
во-конверторний цех на 
Дніпровському металургій
ному заводі їм. Дзержннсь- 
кого. 17.25 
«Стартуємо
— «-Закон 
Фільм-концерт 
19.00 — «Актуальна 
ра». 19.30 — Телетурнір «Со
нячні кларнети». " 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Продовжен
ня телетурніру' «Сонячні 
кларнети». 22.50 — Змаган
ня з народного веслчіі.'іняя. 
По закінченні — Новина.

— Муз. фільм 
піснею». 18.00 

і ми». 18.30 — 
«.Монолог».

каме-

А ЦТ (II програма)

І

18.00 — Повний. 18.20 — 
Док. фільм. 18.30 — Концерт. 
19.00 — До 65-річчя Велико
го Жовтня. «Наша біогра-

— - Актуальна ка-
10.35 — Відеофільм

____надії». 11.30 — 
Фільм-концерт. 12.00 — Ко
роткометражні художні теле- 
фільми за творами А. ГІ.
Чехова. 13.15 — Музична
вікторина. 13.55 — -Зустріч 
з юнгою Юрком». 16.С0 — 
Новини.16.10 — К. т. «Сріб
ний дзвіночок». (Кіровоград 
на Республіканське телеба
чення). 16.30 — До бО-річчя 
утворення СРСР. 
грама. 17.10 
зал ' Дружба - 
Продовольча 
еттрава кожного: 
бригада обласного 
чення. обласного 
народного контролю та об
ласної держа втоіпспекці; іа 
збиранні пізніх сільськогос
подарських культур в Олек- 
сандрірськсму районі (Кіро
воград). 18.15 - К. т. Кон
цертний зал «Дружба». (Кі
ровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — Чем
піонат СРСР з хокею. «Со
кіл.-- — «Динамо.» (Москві). 
Е перерві — К. т «День за 
днем». (Кіровоград). 20.45 — 
«•Па добраніч, діти!« 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
фільм «Пізня зустріч». По 
закінченні — Новини.

Кінопро-
Концертний 

18.00 — К. т. 
програма —’ 

Рейдова 
телеба- 

комітету

А ЦТ (II програма)
18 0С — Новини. 18.15_ — 

«Спорт за тиждень». 18.45л- 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
ЦСКА — «Іжста.іь». У перер
ві - 20.00 — Вечірня казка. 
21 00 ■ «Час». 21.35 — Те 
дофін м 'Всім спасибі».

ЕЗНЯИІ
'А ЦТ (І програма)

8.00 — »Час-. 8 45 — Век
селі старти. 9.30 — Теле
фільм «Сімейний альбом». 
Ю35 _ Клуб кіноподоро- 
жс-й. По закінченні —• 11.35 

Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — До 50-річчя Амур- 
1і.кої. Камчатської й Саха
лінської областей. Док. філь
ми «В чеканні дороги». «Де 
1«уриться Авача». «Сахалін». 
Ні.00 -- Виступ художніх 
колективів Приморського 
краю. Сахалінської й Кам
чатської областей. 16.25 — 
Московський характер. Те- 
тк-пгляд. 16 55 — Відгукніть
ся сурмачі! 17.40 — «Петро
град." Жовтень сімнадцято
го...». Док. телефільм ’Зоря; 
ний час». 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Футбол. Ку
бок У ЕФА. .'1,г фіналу - Спар
так» (Москва) — «Хаарлем» 
(Голландія). 21.00 — «Час». 
21.35 — иОццерт майстрів 
мистецтв у Колонному з.алі 
Будинку спілок. По закін
ченні — 22.50 — Сьогодні у 
світі.

батьки. 9.45 — Концерт
Державного ансамблю танцю 
Туркменської РСР. 10.15 _
Док. телефільм «Місто під 
Полярною зіркою». 1105 
1’аДн і життя 11.35 — 43-іГ *■ 
тираж «Спортлото». 11(45 — 4 
Сг.іт рос.лиік 12.30 — Ліричні 
пісні радянських композито
рів. 13.15 — Цс гін можете. 
14.00 — Російський музей. 
«Мистецтво XVIII століття». 
Фільм 3. 14.3(1 — Новини.
14.45 — Короткометражні 
([•Ільми для дітей. 15.45 — 
Очевидне — неймовірне.
16.45 — Бесіда політичного 
оглядача Ю. Летунова. 17.15
— «За вашими .листами».
Муз. програма. 18.00 —
Футбол. «Динамо» (Москза)
— «Арарат». 19.45 — Теле
фільм «Не бійся, я з тобою». 
1 і 2 серії. (21.00 — «Час.»). 
22.55 — Док. телефільм 
«Уклін красі». По закінчен
ні — 23.20 — Повніш.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концертний 
зал «Дружба» 11.20 — Для 
батьків. «Діалоги» 11.40 — 
Народні таланти. 12.15 — 
«Роздуми у приводу...» 12.45
— До побачення. третій тру
довий. 14.00 — «Доброго
вам здоров’я». 14 35 — Муз. 
фільм «Нам час до опери». 
15.30 — «Імпульс» 16.00 -«V 
Художній фільм «Кінець )><*■ 
ператора тайги». 17.25 —
«Скарби музеїв України». 
17.40 — О Штейн. «Готель 
«Асторія». Вистава. *9.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— Продовження вистави 
«Готель «Асторія». 20.25 — 
Лірична симфонія В. Золо- 
тухін. 20.45 — « На добраніч, 
діти!» 21.00 - «Час». 21.35
— Концерт Поліського ан
самблю пісні і танцю «Льо
нок». В перерві — Ноннин.
Д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоровим. 
8.25 — Док. телефільм «Моя 
Тува». 8.40 — Телефільм
«Кавказька повість». 1 і 2 
серії. 10.50 — «Ранкова
пошта». 11.20 — Путівка в 
життя. 12.05 — Чемпіонат 
СРСР з боротьби дзю-до. 
12.50 — Клуб кіноподоро- 
жей. 13.50 — Програма Лат
війської студії телебачення. 
15.15 — Міжнародний огляд. 
15.30 — Музичний кіоск.
16.00 — Футбол. «ІІефтчі»—• 
«■Динамо» (Мінськ). 17.50 — 
До 65-річчя Великого Жовт
ня. «Наша біографія»: 
Фільм 57 — < Рік 1973». 18.50
— «Здоров’я». 19.35 — Ве
чірня казка. 19.50 — Чемпй^ 
лат СРСР з хокею: ♦Сн;'<№* 
так» — «Динамо» (Рига). 2^*
і 3 періоди. 21.00 — «Час»1. 
21.35 — Фільм-балст «Душі 
моєї цариця».

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Кон

церт Оренбурзького російсь
кого народного хору. 9.30— 
Будильник. 10.00 — Служу 
Радянському Союзу! 11.00 — 
«Здоров’я». 11.45 — «Ранко
ва пошта». 12.15 — Радянсь
кий Союз -- очима зарубіж
них гостей. 12.30 — Сільська 
година. 13.30 — Музичний кі
оск. 14.00 — Фільм «Летят*!» 
журавлі». 15.35 — Концерт 
вокально -інструментального 
ансамблю «75» під керуван
ням заслуженого артиста 
Грузинської РСР Р. Б'.ірдзі- 
мапівілі. 16.00 — Клуб кіііб- 
подорожей. 17.00 — Футбол. 
«Спартак» — «Динамо» (Тбі
лісі). 18.45 — Міжнародна 
панорама. 19.30 — Зустріч з 
народною артисткою СРСР 
Т. Доронінріо в Концертній 
студії Остапкіпо. 21.00 —7 
'Час». 21.35 —Мультфільмі^
для дорослих. 22.25 — 
больїппі огляд. По закіпчітг- 
ні — 22.55 — Новини.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 -- - Бридке коше
ня*. Лялькова вистава. 11.35 
-- В ефірі — пісня. 11 40 — 
-Шкільний екран». 6 клас. 
Фізика. 12.00 — Художній 
фільм «Пізня зустріч». 13.30 

«Живе слово». 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — «.Талан
ти твої. Україно». 17.30 — 
Продовольча програма — 
справа кожного. 18.09 — 
К. т. «День за днем». (Кіро
воград). 18.15 — К. т. Теле
фільм*. (Кіровоград). 18.30 — 
Фільм-концерт. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
С. Левенхольд «Сильфіда».

10.00 —- «Актуальна каме
ра». 10.35 — Фільм-концерт. 
10.45 •— Кінопрограма. 11.25 
— «Сонячне коло-. 12.05 — 
«Слава солдатська». 13.15 — 

• Спартак».
15.45 — 

родини».
«Спірає О. Ворошило». 
Фільм-концерт. 18.00 — В 
кожному малюнку — сонце. 
18.15 — Ленінський універ
ситет мільйонів. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19-00 — Бе
сіди про алкоголізм. 19.33
— На екрані — кінокомедія.
— На підмостках сцени». 21.00
— «Час». 21.35 — «Солдатсь
кі мемуари». Фільм 1 — 
«Винищувач танків*. Док. 
телефільм. По закінченні — 
22.40 — Сьогодні у світі.
А УТ

16.00 — Новини. 16 10 — 
«Срібний дзвіночок». 1(5.30

лсення вистави «Ясон». 22.35 
— «Веселі мініатюри». Ест
радна програма. По закін
ченні — Новини.
А ЦТ (П програма)

18.00 — Новини. 18.15 — 
Теленарис «Чи важко бути 
пастухом»? 18.35 — Виступ 
дитячих художніх колекти
вів Палацу піонерів м. Ба
ку. 19.30 — Док. телефільм 
«П’ять поотретів у рамці 
міста». 20.00 — Вечірня
казка». 20 15 — Газопровід 
Уренгой — Ужгород. Ре
портаж про будівництво кін
цевої ділі.ниці траси біля

14.50 — Док. фільм про охо
рону навколишнього середо
вища. «Прикмети осені гли
бокої». «В Печорські Аль
пи», «Північна елегія». 15.30 
— Концерт нації пального 
ансамблю Замбії. 15.55 — Го
ризонт. 16.55 — Москва 1 
москвичі. 17.25 — В гостях у 
казки. Телефільм «Черевич
ки з золотими пряжками». 
2 серія. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею. ЦСКА — «Ди
намо» (Москва). 21.00 —
«Час». 21.35 — Російський 
музей «Мистецтво XVIII сто-

фія». Фільм 56 — «РІК 1982». 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— Тележурнал «Співдруж
ність». 20.45 — Концерт 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Кавказька по
вість», 1 І 2 сепії.

Субота

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Твор

чість юних. 9.15 — Для вас.

«(Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 
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рочка». 18.30 — «Актуальна 
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осені». Естрадний концерт. 
По закінченні — Новини
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