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АГРЕСІЯ КИТАЮ 
ПРОТИ СРВ

МИ З ТОБОЮ, В’ЄТНАМ!

Заява Радянського уряду
17 ЛЮТОГО збройні СИЛИ Ки- 

тгю вторгнись на територію 
Соціалістичної Республіки В'єт
нам.

Агресія Пекіна проти соціа
лістичного В'єтнаму є прямим 
результатом політики шантажу 
і тиску, яку китайські власті 
проводили протягом ряду ро
ків щодо Південно-Східної 
Азії взагалі і щодо В’єтнаму 
особливо. • Пекінські лідери 
відкрито заявляють, що хочуть 
«.покарати» В'єтнам, який про
водить самостійну політику і 
не тільки відмовився сприяти 
китайській експансії в Півден
но-Східній Азії, а й став сер
йозною перешкодою здійснен
ню гегемоністських замірів Пе
кіна.

Китайська верхівка не бажає 
примиритися з тим, що народ 
Кампучії скинув кривавий ка
тівський режим Пол Пота і від
новив дружні відносини з су
сіднім В'єтнамом. Використати 
це як привід для агресії — 
шлях який, як показує Істо

рія, приводить агресора до 
безславного, ганебного кінця.

Напад Китаю на В’єтнам ще 
раз свідчить, наскільки безвід
повідально ставляться в Пекіні 
до долі ^лиру, з якою злочин
ною легкістю китайське керів
ництво пускає в хід зброю.

Вторгнення китайських військ 
у В'єтнам, який лише недавно 
відбив зовнішню агресію, 
не може залишити байдужими 
жодну чесну людину В СВІТІ, 
жодну суверенну державу. Ці 
агресивні дії, які йдуть врозріз 
з принципами ООН і які грубо 
порушують міжнародне право, 
викривають перед усім світом 
справжню суть гегемоністської 
політики Пекіна в Південно- 
Східній Азії. Будь-яке потуран
ня такій політиці — не поту
рання насильству і диктату, по
турання спробам китайського 
керівництва ввергнути світ у 
війну.

Напад на СРВ показав та
кож, чого варті розглагольству- 
вання китайських керівників 
гро захист інтересів малих і 

середніх держав, «заступни
ком» яких намагається видаса- 
ти себе Пекін.

Героїчний в’єтнамський на
род, який став жертвою нової 
агресії, здатний постояти за се
бе і цього разу, тим більше, 
що у нього надійні друзі. Ра
дянський Союз виконає зобо
в’язання, взяті на себе за до
говором про дружбу і співро-. 
бітництео між СРСР і СРВ.

Тим, хто визначає політику в 
Пекіні, слід зупинитися, поки 
не пізно. Китайському народо
ві, як і іншим народам, потрі
бен мир, а не війна. Відпові
дальність за наслідки продов
ження Пекіном агресії щодо 
Соціалістичної Республіки В’єт
нам повністю ляже на нинішнє 
керівництво Китаю.

Радянський Союз рішуче ви
магає припинення агресії і не
гайного виведення китайських 
військ з території Соціалістич
ної Республіки В'єтнам.

Руки геть від соціалістично
го В’єтнаму!

ХАНОЙ. Опубліковано заяву 
уряду СРВ, в якій говориться, 
що правлячі кола Китаю 17 лю
того несподівано почали агре
сивну війну проти В’єтнаму. 
Використовуючи бронетанкові 
війська, артилерію, піхоту, при 
підтримці військово-повітряних 
сил, еони почали воєнні дії на 
всій лінії в'єтнамсько-китай
ського кордону, вчинили чис
ленні серйозні злочини проти 
в'єтнамського народу, викли
кавши жертви серед насе
лення.

Чинячи агресію проти В'єтна
му, говориться в заяві, прав
лячі кола Китаю виступили 
проти всієї соціалістичної си
стеми, проти руху національ
ної незалежності, підривають 
мир і стабільність у Південно- 
Східнії Азії і в усьому світі.

Агресивна війна правлячих 
кіл Китаю, підкреслюється в 
заяві, грубо знехтувала най
елементарніші принципи між
народних відносин і Статуту 
ООН і є зухвалим викликом 
усім людям, яким дорогі мио і 
справедливість.

Уряд В’єтнаму закликав Ра
дянський Союз, братні соціа
лістичні країни, країни, які за
воювали національну незалеж
ність, усі позаблокові країни, 
дружні країни, всі комуністич
ні і робітничі партії, всіх про
гресивних людей світу зміцню
вати солідарнісіь з В’єтнамом, 
подати підтримку і захистити 
В’єтнам, вимагати від правля
чих кіл Пекіна негайного при
пинення агресивної війни про

ПРИЙОМ А. А. ГРОМИКО ПОСЛА В’ЄТНАМУ
18 лютого член Політбюро 11К КПРС, міністр закордонних 

справ СРСР А. А. Громіїко прийняв посла Соціалістичної Рес
публіки В’єтнам у Радянському Союзі Нгуєм Хну Кхієу.

Відбулась розмова, яка проходила в обстановці дружби, 
взаєморозуміння і повної зголи. (ТАРС).

УКРАЇНА СОЛІДАРНА!
Разом з усім радянським на

родом свій рішучий протест 
проти загарбницької війни, роз
в’язаної пекінським керів
ництвом, заявляють трудящі 
Радянської України.

Масові мітинги протесту про
ти агресії Пекіна проходять по 
всій республіці. Про свою со- 

ти В'єтнаму, виведення всіх 
війсьн з його території.

Уряд СРВ надіслав телегра
му голові Ради Безпеки ООН, в 
якій повідомив про початок 
китайської агресії проти СРВ і 
закликав вжити відповідних 
заходів.

• * *
ХАНОЙ. З гнівом і обурен

ням зустрів народ соціалістич
ного В'єтнаму вторгнення 
збройних сил Китаю в північні 
провінції країни. В містах і 
провінціях проходять масові 
маніфестації і мітинги. На них 
робітники, селяни, інтелігенція 
висловлюють повну підтримку 
політиці партії і уряду, засуд
жують воєнну авантюру прав
лячих кіл Пекіна.

Лозунги про рішимість дати 
єідсіч китайським агресорам 
можна побачити на кожній ву
лиці і площі в’єтнамської сто
лиці. Ханойське радіо регуляр
но передає оперативні пові
домлення про хід бойових дій 
на кордоні. В них відзначає
ться, що збройні сили В’єтна
му дають і і дну відсіч агресо
рові.

» ♦ »
Світ гнівно протестує проти 

зухвалої агресії правлячих кіл 
Китаю щодо Соціалістичної 
Республіки В'єтнам. З багатьох 
країн надходять повідомлення 
гро те, що політичні і громад
ські діячі заявляють про під
тримку волелюбного народу 
В’єтнаму.

(ІАРС).

ліларність з в'єтнамсі ким на
родом. про повну підтримку 
Заяви Радянського гряду заяв
ляють шахтарі Донбасу і хлі
бороби Полтавщини, моряки 
Чорноморського пароплавства 
і промисловики Борислава...

(РАТАУ).

ПОКИ НЕ ПІЗНО!
Багатотисячний мітинг протесту проти агресії прав

лячої верхівки Китаю у В'єтнамі відбувся на заводі 
«Червона зірна». Один із цехів корпусу № 80 нагадував 
розбурхане людське глорї Робітники прийшли сюди, 
щоб висловити свою солідарність з мужнім в'єтнам
ським народом, який стійко відбиває удари загарбни
ків. Бажаючих виступити було багато. І в словах нож
ного — презирство до агресора, палка симпатія до ве
лелюбного народу, який будує соціалізм.

Мітинг відкрив секретар парткому іавоау Ю. >. 
ПУХАР. Він затаврував ганьбою китайських експансіо
ністів, які у своєму великодержавному засліпленні 
не зупинились перед пролиттям крові, не врахували 
інтересів свого народу, всіх народів світу, що г.оагкуть 
миру.

Промовці змінюють один одного. Комсомолець Олек
сій ПОПОВ, бригадир комсомольсько-молодіжної брига
ди, від імені молоді заводу сказав про гаряие схвален
ня Заяви Радянського уряду, про підтримку юнаків і 
дівчат підприємства миролюбного в’єтнамського на
роду.

Китайським правлячим колам слід зупинитися поки 
не пізно, заяаили у своїу виступах ветеоан Великої 
Вітчизняної війни М. Л. КРАДОН'.ОН. иобітники В. Т. 
ІСАКІН та І. М. БІЛУХА, секоетао паотійної організації 
економічних служб заводу В. Л. ГРЕЧАНИЙ, інженер 
А. М. МАЄВСЬКА та багато інших.

На знімку: мітинг протесту проти китайської 
агресії у В'єтнамі.

Фото в. ГРИБА.

ЗЛОЧИН ПРОТИ ЛЮДСТВА
Механізатори, тваринни

ки, всі трудівники кол
госпу імені Леніна Доліін- 
ськото району обурені зло
чинними діями керівних 
кіл Китаю, які почали 
агресивну війну проти ми
ролюбного в’єтнамського 
народу. Мітинги протесту, 

І к в яких узяли участь близь
ко 900 чоловік, відбулися 
на всіх виробничих ділян
ках господарства.

Гнівно затаврувала аг
ресорів доярка, мати п’я
тьох дітей, комуністка Та
мара Михайлівна Корот
ких.

— Я мати п’ятьох 
тей, і 
рожче 
єдино 
голосу 
ських людей, які гаряче 
схвалюють Заяву Радян
ського уряду. Паша'краї
на виконає свої зобов’я
зання, взяті на себе згідно 
з Договором про дружбу 
і співробітництво 
СРСР і В'єтнамом.

Бурхливі оплески 
сутніх підтвердили єдність 
думок трудівників полів і 
ферм. Віл імені молоді пл 
мітингу виступила свіиіар-

д.ія мене найдо- 
с.іово — мир. ІІри- 

езін ю.тос 
МІЛЬЙОНІВ

до 
радян-

ді- ка комсомолка Галина Ро- 
маненко.

— Правлячі кола Китаю 
пішли по шляху китай
ських феодалів, імперіаліс
тів і колонізаторів. Вони 
посягнули па незалежність 
суверенної країни. Тепер 
усі народи світу бачать, 
що політика Пекіна зазнає 
повного краху.

Ми, комсомольці 
лодь колгоспу, як 
юнаки та дівчата
країни, впсловтюємо свою 
солідарність з мужнім 
в’єтнамським народом, ні-

м їж

при-
ми
не і 

нашої

і 
і

РЕПОРТАЖ
рлмо в Гюго безумовну пе
ремогу над агресором.
• Один за одним просять 
слова механізатори, тва
ринники, представники всіх 
сільськогосподарських про
фесій. Зоотехнік, групком- 
сорг третьої молочното
варної ферми Іван Йоси
пович Маркус, доярка Ган
на Андріївна Вербицька, 
шофер Олексій Олексійо
вич Крисан, механізатор 
Іван Петрович Хлівпий та 
інші приєднали свій гнів
ний голос до голосу своїх 
товаршнір

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодою 
комунара».

ГАНЬБА 
КИТАЙСЬКИМ 
ГЕГЕМОНІСТАМ!

Мітинг солідарності з 
Соціалістичною Республі
кою В'єтнам відбувся вчо
ра на Кіровоградському 
заводі друкарських маши
нок.

Ного відкрив секретар 
парткому В. К. Козирькоп. 
Учасник Великої ВітчіГ’.пя- 
ної віїіни В В Пономарен
ко зачитує Заяву Радян
ського уряду Слово для 
виступу надається секре
тарю комсомольської орга
нізації цеху № 23 О. Лга- 
тгок.

— Молодь вашого під
приємства засуджує геге
монізм Пекіну і одностай
но вимагає: «Руки геть від 
В’єтнаму!» Пропонуємо 
день 24 лютого вважати

робочі,їм днем, а вилучені 
кошти перерахувати у 
Фонд миру.

До мікрофону підходить 
свердлувальниця цеху № 1, 
учасниця Великої Вітчиз
няної війни В О. Кожухар:

— Лін не хочемо, щоб 
проливалася кров на зем
лі. Вимагаємо негайного 
припинення агресії і виво
ду китайських війсьн із 
В'єтнаму!

Виступаючі С. Ф Бу- 
шусв. В Л Черних, М. 1. 
Чепурний. В. І. Данченко 
гнівно засуджували пекін
ських реакціонерів.

У мітингу взяли участь 
завідуючий відділом про
паганди і агітації обкому 
партії і. П. Оліфіренко, 
другий секретар міськко
му парті М. П. Михайлен
ко, перший секретар Кі- 
ровського райкому партії 
м Кіровограда О- К. Туп- 
чіснко.

■а
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сьогодна ЛЕНІНСЬКИЙ КОМСОМОЛ, ЯК і ВЕСЬ 
(РАДЯНСЬКИЙ НАРОД, НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮЄ 
НАД ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ІСТОРИЧНОГО ХХУ 
З’ЇЗДУ КЛІРС, ЛИПНЕВОГО 1 ЛИСТОПАДОВОГО 
|1978 р.| ПЛЕНУМІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ. У 
ВІДПОВІДЬ НА ЗАКЛИК ПАРТІЇ КОМСОМОЛЬЦІ І 
МОЛОДЬ АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ У ВСЕНАРОДНЕ 
СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ ЗА ВИКОНАННЯ І 
ПЕРЕВИКОНАННЯ ПЛАНІВ ЧЕТВЕРТОГО РОКУ і ДЕ
СЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ В ЦІЛОМУ. МОЛОДІ ТРУДІВНИ- 
КИ БОРЮТЬСЯ ЗА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА, ВІДМІННУ ЯКІСТЬ 
РОБОТИ, ЕКОНОМІЮ ТА БЕРЕЖЛИВІСТЬ.

із ^Звернення Центральиог Комітету Всесо
юзної Ленінської Комуністично. Спілки Молоді 
до цсіх молодих виборній*.

ЗЛІТ ПРАВОФЛАНГОВИХ
Учора а обкомі комсомолу 

відбувся зліг молодих пере- 
можців соціалістичного зма
гання Кірозоградщини .1978 
року.

Пергд учасниками виступили, 
бригадир слюсаріз-складальни- 
ків заводу «Червона зірка» 
Герой Соціалістичної Праці 
О. О. Кошурко, голоза облас
ного штабу походу «Дорогами 
слави .батьків» Герой Радян
ського. Союз/ В. О. Зархолан- 
цей.

Присутні обмінялися досві-

дом роботи, планами на май
бутнє. Правофлангові соціа
лістичного змагання дали сло
во трудозі здобутки минулого 
року закріпити і примножити 
в четвертому році п'ятирічки.

На зльоті відбулося наго
родження грамотами і пере
хідними призами обкому ком
сомолу.

Учасники зльоту прийняли 
ззернення до всіх комсомоль
ців і молоді орденоносної Кі- 
розоградщини.

На знімну (зліва направо): учасники зльоту 
В. СКОРОБОГАТОВ, Н. КЕУК-ОГЛИ. В. ДЕМИШЕВ- 
СЬКИИ. В. ПОКЛАД Г. ОЛЕФІРЄНКО, О. СЕЛІДЄЙ.

Фото 3. ГРИБА.

ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ

Вивчення нової Конституції 
СРСР — важливий засіб фор
мування комуністичної ідейнос
ті у юнаків і дівчат, їхньої ак
тивної життєвої позиції. Знан
ня основних її положень допо
магав молоді глибше .зрозумій» 
закони суспільного розвитку, 
історичний досвід партії в спра
ві будівництва комуністичного 
суспільства в нашій країні. В

новій Консгніуції відбито під
сумки шістдесятирічного роз
витку Радянської держави, ре
зультати творчої праці радян
ських людей, їх боротьби і пе
ремог, здобутих під керівниц
твом Комуністичної партії. Все 
це визначає роль І значення 
вивчення Основного Закону в 
системі комсомольської полі
тичної освіти.

ЗАКОН, 
УТВЕРДЖЕНИЙ 
ЖИТТЯМ

* * 4-

У гургку «Конституція 
розвинутого соціалізму», 
що працює в первинній 
комсомольській організа
ції Маловисківського ра
йонного відділу культури, 
навчається 20 слухачі«. 
Це — викладачі дитячої 
музичної школи, працівни
ки районної бібліотеки, 
районного й міського бу
динків культури. Переваж
на більшість слухачів має 
середню спеціальну осві
ту, всі вони --  члени
ВЛКСМ.

Високий духовний рі
вень, широкий кругозір 
слухачів, їхня обізнаність 
з подіями, що відбуваю
ться в нашій країні та за 
її межами, ставлять до
даткові вимоги перед про
пагандистом. Треба постій
но працювати над собою, 
наполегливо оволодівати 
передовою методикою 
проведення занять, при
щеплювати слухачам інте
рес до оволодіння полі
тичними знаннями. З цих 
умовах винятково важли
вого значення набувають 
активні форми навчання, 
метод політичної само
освіти.

Ось тільки деякі прикла
ди. Слухачі Тетяна бров 
ченко, Тетяна Калино«- 
сько, Лариса Шпак під час 
вивчення документів, при
свячених шістдесятиріччю 
Ленінською комсомолу, 
оформили книжкову ви

ставку «Комсомолові—60». 
На ній було показано кни
ги і матеріали, з яких роз
кривається славний шлях 
Комуністичної Спілки Мо
лоді, творчі здобутки ком
сомольців і молоді нашої 
країни. Вивченню матеріа
лів липневого (1978 р.) 
Пленуму. ЦІЇ КПРС також 
було присвячено книжко
ву виставку. Представлена 
на ній література розкри
вала суть аграрної політи
ки партії на сучасному 
етапі, досягнення трудя
щих району з десятій п'я
тирічці. Подібну книжко
ву виставку було оформ 
лено в бібліотеці у зв'яз
ку з листоладозим (1978 р.) 
Пленумам ЦК КПРС.

У районній бібліотеці 
слухачі обладнали куточок 
«Світ сьогодні», де систе
матично зміщають мате
ріали про події міжна
родного життя, з питань 
внутрішньої і зовнішньої 
діяльності КПРС і Радян
ської держави.

У процесі занять слуха
ні часто виступають з ре
фератами, інформаціями, 
які допомагають . глибше 
розкрити тему, розшири
ти її рамки. При вивченні 
розділу програми «Соці
альний розвиток і культу
ра» з цікавим рефератом 
виступила Валентина Хо
лодова, викладач дитячої 
музичної школи. В ньому 
зона використала місцеві

3 ПРАКТИКИ ВИВЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ СРСР
У ГУРТКУ КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПОЛІТНАВЧАННЯ

матеріали про розквіт 
освіти і культури в районі 
за роки Радянської впади.

Яскравою рисою сучас
ності є потяг радянських 
людей, зокрема підроста
ючого покоління, до пре
красного, до мистецтва 
Назустріч цьому прагнен
ню йде у нас дитяча му 
зична школа, з якій на
вчається понад 200 дітей 
робітників, колгоспників і 
службовців Малої Виски.

Вдало доповнила виступ 
Валентини бібліотекарка 
Тетяна Бровченко. Вона 
згадала, що нині книжко
вий фонд тільки районної 
бібліотеки становить по
над 70 тисяч книг (192_> 
року в усіх бібліотеках 
районного центру було 
близько 500 книг).

На заняттях гуртка мені 
часто доводиться вихори 
стовузати технічні засоби 
навчання. На початку на
вчального року ,при озна
йомленні з програмою, 
гуртківці прослухали за
пис промови В. !. Леніна 
«Що таке Радянська вла
да?». Це допоможе їм 
глибше усвідомити зна
чення нової Конституції 
першої у світі соціалістич
ної загальнонародної дер
жави.

Особливо важли-зе 'зна
чення для формування 
ідейної переконаності, 
відданості справі партії

мало обговорення книг 
Л. І. Брежнєва «Мала зем
ля», «Відродження» та 
«Цілина», які розкривають 
великий бойовий і трудо» 
вий подвиг радянських 
людей, їхню безмежну 
відданість ідеалам кому
нізму.

За словами гуртківціа— 
діло: участь з ідеологіч
ному забезпеченні Всесо
юзного перепису населен
ня, з підготовці до 325-річ- 
чя возз'єднання України з 
Росією, до виборів у Вер
ховну Раду СРСР. З одній 
з бесід з молодими ви
борцями Тетяна Броачен- 
ко, наприклад, розповіла 
про суттєві відмінності 
між радянською та бур
жуазними виборчими си
стемами. Вона підкресли
ла, що з країнах капіталу 
депутати, як правило, є 
представниками політич
них партій буржуазних 
верств, об'єднань фінан
сових магнатів, промис
ловців, багатих землевлас
ників, генералітету. У про
тивагу буржуазному су
спільству депутат нашої 
країни є справжнім пред
ставником народу, він ви
ражає волю та інтереси 
трудящих.

Кожна стаття Конститу
ції СРСР, кожне її поло
ження послідовно втілює
ться у практику, в наше 
життя. Ось чому вивчення

Основного Закону дер
жави—завдання зсік тру
дящих нашої країни. Знан
ня Конституції дає їм змо
гу брати ефективну участь 
з управлінні суспільством, 
повніше використовувати 
свої права, краще викону
вати свої обов'язки.

У пропагандистській ро
боті я і мої слухачі зав
жди пам'ятаємо слова 
Л. І. Брежнєва, які зін ска
зав на сесії Верховної Ра
ди СРСР 7 жовтня 197/ 
року: «Ми хочемо, щоб 
громадяни СРСР добре 
знали свої права і обо
в'язки, шляхи і методи їх 
здійснення, щоб вони вмі
ли застосовувати ці права 
і свободи в інтересах бу
дівництва комунізму, яс
но розуміли їх нерозрив
ний зв язок із сумлінним 
виконанням своїх громад
ських обов'язків.

Результати нашої спіль
ної роботи свідчать про 
те, що вивчення нової 
Конституції СРСР сприяє 
підвищенню трудової і по
літичної активності слуха
чів, розвиткові їхньої іні
ціативи, глибокому розу
мінню ленінських ідей, 
могутньої сили дружби 
народів Радянського Со
юзу.

А. МИХАЙЛОЗ, 
пропагандист.

Мйловнеківський район.

УРОЖАЙ-79

Якщо

У колгоспі імені XX 
з’їзду КПРС Бобринець- 
кого. району лея посівна й 
грунтообробна техніка ста
ранно полагоджена і сто
їть на лінійці готовності/ 
Сьогодні механізатори ре

монтують трактори та 
комбайни. У підготовці 
техніки до боротьби за 
високий урожай четверто
го року десятої п’ятиріч
ки активну участь беруть 
комсомольці і молодь гос
подарства.

На знімну: помічник 
бригадира тракторної 
бригади Іван Павлович 
КОЗЄНКО 1 молодий трак
торист Микола САНКОЗИИ, 
що цідзначився на ремон
ті техніки.

Фото В. ГРИБА.

НАЗУСТРІЧ 
СВЯТУ

Закінчується Всесо
юзний місячник обо
ронно-масової роботи 
присвячений 61-й річ
ниці Радянської Армії 
та Військово-Морсько
го Флоту.

За спільним планом 
обласні комітети ком
сомолу п ДТСААФ 
проводять оглядн- 
комкурси серед пер
винних організацій на 
кращу оборонно-ма
сову роботу.

Підсумки конкурсу 
буде підбито 10 бе
резня,

КІРОВОГРАД, у Пала
ці культури імені Жовтня 
відбувся «воі ник», на який 
завітали юнаки і дівчата 
шкіл, профтехучилищ міс
та, заводу «Червона зір
ка» і курсанти навчалі.ню 
закладів ДТСААФ. їхнім і 
почесними гостями бузи 
ветерани Великої Вітчиз
няної війни Герой Рамін
ського Союзу 1. І. Конань, 
кавалер грі.бк ордені» 
Слави М. І. Жосан, по* 
ковинк V відставці В. П 
І Іовійчук, однополчанин 
герои війни Олексій Ма
ресьева підполковник у 
відставці В. С. Мухін, Ге
рой Соціалістичної Праць 
О. О. Коніурко, воїни — 
ВІДМІННИКИ бойової і ПОЛІ
ТИЧНОЇ підготовки.

ОЛЕКСАНДРШКА. Ни
ні в районі проходят». бе
сіди, тематичні вечори па 
військово-патріотичні те
ми, влаштовуються слор- 
ТИВНІ ігри Школярі теж 
не лишаються осторонь. 
Вони змагаються в стріль
бі та інших вінсмюво-ирк- 
кладних видах спорту.

Велику роботу по обо
ронно-масовому і спортив
ному вихованню розгорву.- 
чо в ряді інших районів, у 
навчальних закладах, у 
спортивно технічних клу- 
>ах оборонного товари

ства.

С. ОЛЕРСЬКИЯ, 
заступник завідуючого 
відділом пропаганди і 
військово - патріотич
ного виховання обко
му ДІСААФ.



—------- 20 лютого 1979 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР» З стор. ——

ЛЮДИ, ПОДІЇ, ЧАЄ

ДВІ ЗУСТРІЧІ

Події, факти, коментар

••••••••• ••• •••••••••:

в ЛЮТОМУ МИНАЄ 70 РОКІВ З ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РАДЯНСЬКОГО 
ПОЕТА МИКОЛИ ШПАКА.
Fj

Микола Шнек...
Далеки»» 1938 рік...
Колись у Харкові, будучи студентом Українського 

комуністичного газетною училища імені Миколи 
Островського, я з ним зустрівся. А сталося це так.

У нашому училищі діне літературний гурток, до яко
го входили Олесь Гончар. Володимир Ткаченко і Ва
силь Большак. Якось на одному з чергових занять 
паш керівник Іван Вирган сказав:

—- До нас у Харків приїде з Києва поет Микол і 
Шпак. Може, запросимо його до себе?

— Запрошуйте. Охоче ного послухаємо, — погоди
лись ми, гуртківці.

Зустріч із Миколою Шпаком відбулась у квітні 193S„ 
року...

Актовий зал училища. Via трибуні — Микола Шпак, 
кучерявий, з ягпіми. веселими очима.
. — Я родом із Житомирщини, мій батько — селянин- 

: садівник. Б українську літературу я прийшов від ікра- 
їііськсх поліс, і садів. Дозвольте я вам прочитаю свій 
останній вірш, який увійшов'.v> зб’рки «Багатств-»'.

Стало над нами Як же нам. сестро,
Щастя зоріти... Світ не .побити!..
А потім він прочитав вірш «Жшііг"»."кілька оіос.йй зі 

своєї виданої ще 1933 року збірки «Наркому рапорт>.
Вдруге з Миколою Шпаком я зустрівся вже після 

. Великої Ві;чи. ііяііої війні:, 1947 року, в Києві, на пер-’ 
тлій параді молодих письменників України, скликаній 
Цен т.-*іл мнім Комітетом Комуністичної партії Украї
ни .'JRvictie. вже не з ні м, а з його іменем. Воно було 
золотими літерами викарбуванс в списку письменників, 
що загинули в боротьбі з фашистськими загарбниками.

Микола Шпак... Справжнє прізвище поета — Шпа- 
ківськіїї’. Вій иароднЕся 23 лютого 1909 року в селі 
Липках Корпинськсго району ца Житомирщині. Закін
чив художню школу, а потім — Київський сільськогос
подарський інститут.

Почалася Велика Вітчизняна війна. З перших днів 
Микола Шпак на фронті. Він і пером, і багнетом б'є 
фашистів. Разом з іншими воїнами понадає в оточен
ня. В лісах рідної Житомирщині! організовує парти
занський загін, бореться проти окупантів. 1942 року, 
ноет попада-: до рук фашистів, гине в гестапівській 
катівні. Його останній вірш «Бажання», написаний пе
ред стратою, чудом дійшов до нас. Вій звучить водно
час і трагічно, і оптимістично. - 
Ти такіхотіла сина, “
Похожого на мене, 
Щоб він, кохана Зіна, 
Тобі казав би: неие. 
Ти ак його хотіла 
1 разом з тим боялась, 
Голубко сизокрила, 
Тому цього не сталось. 
А то б він ріс, тривожив 

-Іі радував би матір.
Ні IIP щн.чсі’і IQ4л

Такни на мене схожий. 
Моїм ім’ям назватий. '

• Ходив би він до школи, 
Співав би пісню волі, 
Що воїн я, Микола, 
Складав у лісі, в полі. 
Я в братській буду, Зіна, 
Лежати поміж кленів... 
Ти так хотіла сипа, 
Похожого на мене!

Ні, не погаслі 1942 року зірка Миколи Шпака. Вола 
ясіфЛр сяє на українському поетичному небосхилі, 

поета-воїна, поета-громадянина.
І. 1САЕВ, 

член Спілки журналістів СРСР, член обласно
го лі то®’єднання.

ТУРНІР

ВЕСЕЛИХ

Цікавий вечір під наз
вою «Веселі хлоп'ята» від
бувся нещодавно у Світ- 
ловодську. Кожен з вось
ми місцевих учнів від
стоював честь своєї шко
ли. Умови конкурсу вияви
лися складними. Юнаки 
'зморися в дотепності, 
винахідливості, кмітливос
ті. Жюрі було важко ви
знати переможців першо
го туру. І все ж серед 
сильних визначились най-

ЛЕТУЧИХ

„МОЛОДОГО
КОМУНАРА“

njM OliCVifl 'т_ І о<ДОуІ»Ок.1 
.зАзустріч старшокласників і

У Голоаанівській серед
ній школі № 1 відбулася 

із 
тво’ггими працівниками 
«Л&Я/здого комунара». Уч
ні поділилися своїми дум
ками і враженнями про га
зетні публікації номерів 
цього ооку, висловили ряд 
побажань і зауважень, зо
крема запропонувавши

РЕПОРТЕР

сильніші. Це — Андрій 
Майстренко, Віталій Гав
риленко та Андрій Зимін.

У наступних конкурсах 
фіналісти поперемінно ви
борювали першість. Жюрі 
одностайно визнало пере
можцем конкурсу десяти
класника Світловодської 
середньої школи № 10 Ві
талія Гавриленка. Йому 
вручили приз міськкому 
комсомолу.

Конкурс закінчився, але 
триває підготовка до дру
гого його етапу. Знову лу
натимуть жарти і сміх, а 
лідер відстоюватиме свій 
титул.

В. БОЙКО, 
учень Світловодської 
середньої школи Лг 2.

назву сторінки «Вітрила» 
змінити назвою «Ровес
ник».

Майже дві години три
вала цікава і ділова роз
мова, під час якої заві
дуючий відділом листів і 
масової роботи 3. Гонча
ренко, кореспондент від
ділу студентської і шкіль
ної молоді Т. Кудря і фо
токореспондент редакції 
В. Гриб відповіли на запи
тання старшокласників, 
поділились творчими пла
нами редакції.

В. ВАСИЛЕНКО.

НАРОД 
В’ЄТНАМУ 
БОРЕТЬСЯ

ХАНОЙ, 18. (ТАРС). В’єт
намський народ мужньо 
стаз на захист своєї бать
ківщини від агресії китай
ських експансіоністів.

Ян повідомляє агентство 
ВІА, з північного кордону 
В’єтнаму надходять пові
домлення про кровопро
литні бої. Китайські вій-, 
сьна кинули для вторгнен
ня в СРВ багато піхотних 
дивізій при підтримці тан
ків та авіації. їх артилері ї 
веде варварський обстріл 
прикордонних міст, чинить 
жорстокі злочини проти 
місцевого населення, зав
даючи величезної матері
альної шкоди і викликаю
чи людські жертви.

В’єтнамські збройні си
ли, дислоковані в прзаік- 
ціях Каобанг, Лангшон і 
Хоанглієншон, а також 
загони народною ополчен
ня завдали ударів у відпо
відь, щоб зупинити насіуіП 
китайських військ. Особ
ливо запеклі бої йдуть у 
районах Тхангнонг, Куанг- 
хоа, Тхатьан (провінція 
Каобанг), Хиунгі і Донг- 
данг (провінція Лангшон), 
иаішат, Мионгнхионг (про
вінція Хуанглієншон). Тут 
за останніми даними, під
бито 46 ворожих танків, 
знищено багато китай
ських солдатів. Тільки и 
районі Тхангнонг провінції 
Каобанг противник втра
тив 10, а біля контрольно- 
пропускного пункту Хиун- 
Г1 — 8 танків.

Виявляючи зразки, муж
ності і героїзму, в’єтнам
ські бійці сповнені рішу
чості дати відсіч китам 
ській вояччині.

ХАНОЙ, 18. (ТАРС). Дамо 
пішучу відсіч варварській 
агресії, надійно захистимо 
незалежність і священний 
суверенітет батьківщини, 
цей заклик міститься в пе
редовій статті органу Цп 
Кіів газети «Ня’н зан».

Реакційні правлячі кола 
Китаю, зазначає газета, 
використовуючи великі во
єнні сили, напали на нашу 
країну на протязі всього 
північного кордону, розв’я
завши таним чином війну 
проти В’єтнаму. Весь наш 
народ гаряче вітає воїнів 
армії, прикордонників, 
ополченців і населення 
прикордонних районів, які, 
виявивши високу боєго- 
тоаність, завдали агресо
рові першого удару від
плати. Вся країна пиша»; 
ться співвітчизниками і 
бійцями, які звершили 
перші славні подвиги.

В’стнам занлинає всі на
роди, яким дорогі свобода 
і справедливість, з усією 
рішучістю зупинити ки
тайських агресорів-екс- 
пансіоністів, які, зухвало 
нехтуючи міжнародне пра
во. елементарні норми від
носим між країнами, без 
усяких підстав напали на 
незалежну суверенну
країну.

Ми заклинаємо народи 
всіх країн Південно-Схід
ної Азії подати підтримку 
в’єтнамському народові. 
Ленінські реакціонери — 
наш спільний ворог. Про 
це свідчать їхні злочини в 
Кампучії. Вони зазіхали на 
націю, і якби народ Нам- 
пучії не повалив китай
ських прибічників, то екс
пансіоністські підступи лі
дерів Пекіна могли бути 
поширені на інші країни. 
Народи Індокитаю були со
лідарні в переможній бо
ротьбі проти імлеріалісти і- 
них агресивних сил і іе- 
пер знову згуртовуються 
проти великоханського 
експансіонізму.••••••••••«

За повідомленнями ва- 
шінгтонського кореспон
дента канадської газети 
«Торонто стар», колишній 
військовослужбовець ар
мії. США негр Джеймс 
Торнуелл порушив справу 
проти Пентагону. Торнуелл 
заявиз: міністерство обо
рони — винуватець усіх 

СМЕРТЬ -'-■
У ФОРТ-ДЖЕКСОНІ
його нещасть. У 41 рік 
він — інвалід, хворіє пси
хічними й фізичними роз
ладами, через що вже 
17 років неспроможний 
працювати.

Все це, пише у своєму 
позові Торнуелл, котрий 
колись з відзнакою закін
чив вищий учбовий за
клад, — результат експе
риментів, яким його під
давали під час служби в 
армії. 1961 року на ньому 
випробували сильнодію
чий наркотик, а перед тим 
не раз били, мучили ізо
ляцією, безсонням, голо
дом, не раз інсценували 
страту.

...Останнім часом дедалі 
частіше у пресу просочую
ться відомості про викори
стання нелюдських мето
дів навчання 'солдатів в 
американській армії, про 
варварські покарання, 
яким їх піддають.

Ось, наприклад, одна з 
останніх історій, про яку 
розповіла монреальссна 
«Газетт». Місце дії — 
Форт-Джексон (штат Пів
денна Кароліна). Тут роз
ташована найбільша вій
ськова база США. Час 
дії — 29 червня 1978 року. 
■ Було нестерпно жарко. 
Від полуденного сонця, від 
утоми, що нагромадилася 
за три дні постійних тре
нувань, і одержаних уран
ці щеплень (проти тифу, 
менінгіту, дифтерії і прав
ця) 60 новобранців роти 
«а» 3-го батальйону 1-ї на
вчальної бригади ледве 
стояли на ногах. По коман
ді вони забралися в кри
тий грузовик і вирушили у 
Форт-Джексон, щоб пройти

Венесуела відзначила 
національний день моло
ді. Щороку в лютому 
країна вшановує пам'ять 
молодих патріотів, які ге
роїчно боролися 165 ро
ків тому в битві під Вікто
рією (штат Арагуа) проти 
іспанських колонізаторів 
і здобули там над ними 
перемогу.

У Каракасі, Валенсії, 
Коро, Баркісімето й інших 
містах пройшли демон
страції, мітинги, збори.

Основне торжество від
булось у Вікторії, де на

45-денну підготовку, яку 
за уставом мають пройти 
новобранці. .Для двох — 
Уена Крессоу і Лестера 
Уоттса — навчання кінчи
лося того ж вечора. Оби
два вісімнадцятирічні хлоп
ці померли.

«Газетт» розповідає по
дробиці того дня.

Як тільки грузовик 
в'їхав на територію Форт- 
Джексона, в його двері за

тарабанили: «Шикуватися, 
хутко!» Ян тільки солдати 
виконали наказ — за ним 
було дано новий: «Кожно
му зробити по сорок від
жимань». Потім довелося 
віджиматися ще стільки 
ж — це кара за нервовий 
смішок, що вирвався в од
ного з новобранців. Сонце 
палило нестерпно, а на 
хлопців нав’ючили ранці з 
повною виклздною.

Коли слабосилий Крес
соу і здоровань Уоттс зне- 
можені впали на землю, 
сержант Александер під
няв їх на ноги несамови
тим криком: «Я вам пока
жу, як прикидатися, соп
ляки ви розтані!» Оббігши 
по команді сержанта ба
ран, Крессоу знову пова
лився непритомний на 
землю. Александер пхнув 
його чоботом: юнак не во
рушився.

Але подати допомогу 
йому ніхто й не подумав. 
Лише через Півгодини про 
нього згадали: облили з 
відра водою і послали по 
«шзидну допомогу». Та бу
ло пізно: Нрессоу помер 
через півтори години. По
мер і Лестер Уоттс.

Трагедія у Форт-Джек- 
соні — підтвердження то
го, що Пентагон і понині 
бачить свій ідеал в армії 
нелюдських і бездушних 
роботів. Ось чому кат 
Сонгмі — лейтенант Келлі 
розгулює на волі, а ін
ший подібний же «вояка»», 
Джеймс Уебб, проголоше- 
шений у США справжнім 
патріотом і ось-ось заро
бить перший мільйон на 
списі своїх «подвигів».

А. ПАЛЛАДІЙ, 
власкор АПН.

ВЕНЕСУЕЛА
урочистих зборах пред 
ставників молоді й широ
ких громадських кіл краї
ни зиступиз президент 
республіки Карлос Андрес 
Перес.

З посланням до молоді 
звернувся .Луіс Єррера, 
який був обраний главою 
держави 3 грудня мину
лого року і займе цей 
пост 12 березня. Він під
креслив зелйьезну роль 
мог оді з житті венесуель
ського суспільства.

БЕЛЬГІЯ

БРЮССЕЛЮ — 
1000 РОКІВ
У столиці Бельгії — 

Брюсселі почато підготов
ку до тисячолітнього юві
лею, який буде відзначено 
цього року. Хоча перші 
поселення на місті ниніш
нього Брюсселя ВИНИКНИ 
значно раніше 979 року, 
одначе саме цього року 
Брюссель було проґолоше-’ 
но столицею. 111 видком у 
зростанню міста сприяв 
розвиток торгівлі: воно 
стояло на шляху, що зв’я
зував німецькі князівства 
з багатою Фландрією.

Торжества, котрі пла
нуються муніципальною 
радою, відзначатимуться 
урочистістю і широкою 
програмою. «Спочатку ми 
хотіли організувати лише 
велике свято для брюс- 
сельців», — заявив бурго
містр бельгійської столиці 
П’єр ван Хальтереп. Але 
тепер ясно, "що ювілейні 
торжества значно пере
росли національні рамкіц 
Планується проведення 
концертів, виставок, спор
тивних змагань. У святку
ванні візьмуть участь най
більш відомі музеї світу. 
Зокрема, Дувр пришле в 
Бельгію колекцію гобеле
нів «Полювання Максимі- 
ліапа». Експонати прибу
дуть і з Радянського Со
юзу.

У спортивній програмі, 
яка включатиме змагання 
з волейболу, дзю-до, фут
болу, візьмуть участь кра
щі європейські спортсмени. 
До тисячоліття міс і а при
урочать один з етапів ве
логонки «Тур де Фраис» 
ііо території Бельгії. Юві
лей Брюсселя зацікавить і 
нумізматів — організацій
ний комітет випустить ДЛЯ 
продажу пам'ятні золоті 
медалі.

(АПН).
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У КІРОВОГРАДСЬКІЙ 
ОБЛАСНІЙ

У Кіровоградській обласній- лікарні 
кожен третім —молодий медик. Скіль
ки теплих, щирих слів сказано хвори
ми на адресу завідуючого неврологіч
ним відділенням Анатолія Івановича 
ГАТИЧА (фото внизу)! І хоча молодим 
лікар працює тут лише сьомий рік, 
про нього відзиваються як про обда
рованого, досвідченого фахівця.

У лікарні постійно приділяють 
неослабну увагу вихованню середньо
го медперсоналу. Однією з таких 
форм є конкурси за професіями.

Десятий рік працює Ольга М(>СКВИ- 
НЕВА (фото вгорі) у водолікарні. В 
конкурсі на звання «Краща медсестра 
обласної лікарні 1978 року» вона се
ред 450 медичних сестер посіла пер
ше місце.

20 ЛЮТОЇ О

Калінінградська база 
тралового флоту 

об’єднання„Калінінградрибпром
ЗАПРОШУЄ ДЛЯ ПОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА СУДНАХ 

ЗАКОРДОННОГО ПЛАВАННЯ НА ПОСАДИ МАТРОСІВ, 
МОТОРИСТІВ, РИБООБРОБНИКІВ, КУХАРІВ

На роботу приймають чоловіків 
віком від 20 до 40 років, за ста
ном здоров'я придатних до плав- 
складу.

Промисел ведеться цілий рік на 
великотоннажних суднах і тунце- 
лоаних базах, що знаходяться в 
портах Гавана, Дакар, Луанда, Лу- 
ба, Малабу.

Судна роблять рейси триваліс
тю до 175 діб у райони Централь
ної, Південно-Східної, Південно- 
Західної і Північної Атлантики.

Робота тризмінна. Оплата від
рядно-преміальна. Середньомі
сячний заробіток матросів у рейсі 
— від 300 до 400 карбованців 
(залежно від виконання плану]. 
Крім того, виплачують 7 процен
тів іноземної валюти від загально
го заробітку.

Під час роботи в морі плавсклад 
забезпечують безплатним чотири
разовим харчуванням і спецодя
гом.

У період перебування на про
мислі для відпочинку особового 
складу судна роблять заходи в 
порти Англії, Америки, Африки, 
Іспанії, Канади, Франції та ін.

Прийняті на роботу, які не ма
ють морської спеціальності, про
ходять підготовку на 2—4-місяч- 
них курсах. Під час навчання кур
санти перебувають на повному 
державному забезпеченні і одер
жують стипендію.

Бажаючі надалі підвищити свою ква
ліфікацію можуть учитися бед відриву 
гід виробництва в Калінінграді: в заоч
ній середній школі моряків, морехідно- 
му училищі, вищому інженерному мор
ському училищі, технічному інституті. На 
допомогу заочникам, під час перебу
вання їх у рейсі, на суднах працюють 
сикладзчі і консультанти.

Осіб, які не мають житлової 
площі в Калінінграді, прописують 
по базі.

Ті, що вступають до плавскладу, обо
в’язково подають характсристику-рско- 
/лендацію для роботи на суднах закор
донного плавання з останнього місця 
роботи, де вони пропрацювали не мен
ше одного року.

Докладне повідомлення про 
умови і необхідні бланки доку
ментів висилають на запит.

Ті, що виявили бажання стати на 
роботу, присилають характерис- 
тику-рєкомендацію у двох при
мірниках, особисту заяву, ав'тобіо_ 
графію та інші документи згідно 
з умовами прийому.

При виїзді в Калінінград необ
хідно мати при собі всі особисті 
документи і довідки з місця про
живання, про стан здоров’я від 
лікаря-психоневролога.

При виклику після зарахування 
на роботу проїзд оплачують за 
залізничним тарифом.

По довідки звертатися на адре
су: 236015, м. Калінінград-облас- 
ний, проспект Калініна, 2, відділ 
кадрів КБТФ. Тел. 4-24-71

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины

На украинском языке.

БН 30864.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

316050. ГСП.

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.

наша

Індекс 61197.

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00
— Повніш. 10.15 — Люби
телям хорового співу. 10.45 
—Док. телефільми. 11.40 — 
«Шкільний екран». 10 клас. 
Суспільствознавство. 12.10
— Концерт. 12.35 — Теле
фільм «Спогади та розду
ми». 13.35 — «Пісня скли
кає друзів». 14.30 — Нови
ни. 14.50 — Док. телефіль
ми. 15.50 — «Наш сад». 
16.20 — Док. фільм. 16.45
— Бесіди про право. 17.15
— «Кіровоградщнна спор
тивна». (К-Д). 17.45 — Те
лефільми. (К-д). 18.00 
«Назустріч виборам до 
Верховної Ради СРСР». 
«Клуб молодих виборців».
18.45 — «Сьогодні у світі». 
19.00—Хокей: ЦСКА — «Хі
мік» (Воскресенськ). 21.00
— «Час». 21.45 — Пись
менник Ярослав Івашкс- 
ви’т. До 85-річчя з дня на
родження. 22.25 — «Сьо
годні у світі». 22.40 — Піс
ні радянських композито
рів V виконанні С. Ротару.

ДРУГА ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.50 — Гімнасти
ка. 9.15 — Б. Лаврсньов. 
«Роллом». Фільм-вистава. 
15.55 — «Срібний дзвіно
чок». 16.10 — Концерт. 
16 45 — «На головній ви
ставці республіки». 17.15
— Телефільм «Урок за си
бірською програмою».
17.45 — «Секретар міськ
кому». 18.00 — «До Львова 
па екскурсію». 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30
— «Щоденник огляду».
19.45- --Телефільм «Два дні 
у квітні». 20.45 — «Па доб
раніч. літи!» 21.00 —«Час».
21.45— Телефільм «Діалог».
2 серія. 22.50 — Хокей:
«Сокіл» — «Динамо» (Ри
га). З період. Відеофайле.

17.10 — «СРСР — Сірія. 
Шляхи економічного спів
робітництва». 17.30— ♦ Ша
хова школа». 18.00 — «Ле
нінський університет міль
йонів». 18.30 — «У кожно
му малюнку — сонце».
18.45 —• «Сьогодні у свсгі.». 
19.00 — «Гриміли бої за 
Кіровоградіцину». (К-д). 
19.30 — Телефільм. (К-д). 
19.40 — «Назустріч вибо
рам до Верховної Ради 
СРСР». 19.55 — Телефільм 
«Бачу ціль». 1 серія. 21.00
— «Час». 21.45 — «Бачу
ціль». 2 серія. Телефільм. 
По .закінченні — «Сьогодні 
у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.53
— «Срібний дзвіночок». 
16.15 — «Республіканська 
фізико-математичпа 
ла». 16.45—«Поезія».
— Музичний фільм.
— Всесоюзний огляд 
тичного телефільму; 
чинаємо урок-». 18.10 — 
«Золото». 18.40 — «Хто ви, 
містер Климчук?». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— «Щоденник огляду*.
19.45 — Телефільм: «Сво
бода без маски». 20 45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.45 — Телефільм 
«Зустріч на далекому ме
ридіані». 1 серія. 22 55 — 
Всесоюзні змагання з 
стрибків у воду на призи 
газети «Комссмольская 
правда».

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
«Час». 8.50 — Гімнасти

ка. 9.15 — Фільм «Зірка».
10.45 — «Клуб кіноподоро- 
жей». 14.30—Новини. 14.50
— Док. фільм. 15.10 — М’.зк-І 
народні змагання з стриб
ків V воду на призи газети 
«Комсомольская правда». 
Трамплін. Фінал. Чоловіки.
15.45 —«Ві пгукніться. сур
мачі!» 16.15 — Музично-лі
тературна композиція «Це 
бчло при нас». 17.00 —
«гТрудінннкн цілини в гос
тях у московських артис
тів». 18.15 — «День за 
днем». (К-д). 18.25 — «Со
нячний світ». «Веселіш». 
(К-дї. 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — «Подвиг». 
19 40 — Телефільм «Моск
ва. Чисті Пруди». 21.00 — 
«Час». 21.45 — К. т. 0. Вам- 
пілов. «Прощания у черв
ні». Вистава Кіровоград
ського обласного ‘музично- 
лпам-тичпого театру імені 
М Л Кропивницького. 
(К-д). У перерві — теле
фільм <К-лї.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00 
Новини. 10.15 — «ТПпуіі 
ножну упилипу». 10.45 —
фільм-копперт. 11.10—«Ха- 
тинка-всртинка». 11.40 — 
«Шкільний екран». 8 клас. 
Російська мова. 12.10 — У 
клубі виборців Харбінсько
го Палаце' культури за
лізничників. 15.55—«Сріб
ний дзвіночок». 16.25 — 
«Народні таланти». 1650 — 
«Молодим виборцям». 17.20
— Всесоюзний огляд ПОЛІ
ТИЧНОГО телевізійного
фільму: «Кубинські порт
рети». 18.20 — «Одне Збит
тя і інше» 18.40 — Музич
ний Фільм «Вераси». 19 00
— «Актуальна камера». 
19.30 — «Щоденник огля- 
дм». 19.45 — Телефільм 
«Маоїзм — трагедія Ки
таю». 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.45 —Телефільм «Діалог». 
З серія.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.50 — Гімнасти
ка. 9.15 — Кантата Леско
ва «Клятва Батьківщині». 
9.40 — «Бачу ціль». 1 і 2 
серії. Телефільм. 14.30 — 
Новини, 
концерт 
можні», 
друзів. 
18.05 — 
(К-д) 18...................................
(К-д). 18.20 — «Сьогодні — 
День Радянської Армії* і 
Військово-Морського Фло
ту».. Виступ обласного вій- 
сикового комісара П. П. 
Китаєва. (К-д). 18.35 —
«Хочу все знати». 18.45 — 
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
Грає Перший окремий 
зразковий оркестр Мініс
терства оборони СРСР. 
19.25 — «Сьогодні — День 
Радянської Армії і Військо
во-Морського Флоту». Ви
ступ Головнокомандуючого 
об’єднаними збройними си
лами держав — учасниць 
Варшавського Договору, 
першого заступника мі
ністра оборони СРСР. Мар
шала Радянського Союзу 
В. Г. Куликода. 19.40 — 
Фільм «Вони воювали за 
Батьківщину». 1 серія. 
21.00 — «Час». 21.45 —
«Пісня в солдатському 
строю».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Сьо
годні — День Радянської 
Армії і ВІЙськоро-Морсько- 
го Флоту». Кіпопрограма. 
11.10 —’ «Олександр Пар
хоменко». Вистава. 13 35 — 
Концерт. 14.05 — <Вперед, 
орлята.» 14.35 ~
ти і життя». 15.'*'' 
ний дзвіночок».
«Слаиа солдатська».

— «У світі тварин». 19.00
— Бесіда на міжнародні те
ми політичного оглядача 
газети «Правда» 10. О. Уну
кова. 19.45 — Фільм «Вони 
воювали за Батьківщину». 
2 серія. ,21.00 — «Час». 
21.35 — «Музична програ
ма». 22.30 — Чемпіонат 
Європи з легкої атлетики.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.10 — Уро
чистий концерт, присвяче
ний 325-річчю возз'єднан
ня України з Росією. В1-

- деозапис. 12.55 — «Суботні 
ній репортаж». 13.25— 
біот». 13.50 — «Рік 'Л~?- 
вертнй, ударний». У пере
дачі бере участь перший 
секретар Долинського рай
кому Компартії 
ГІ. Л. Гідулянов. 
Республікансьісе _____
чення). 14.35 — Ф1льм-кон_ 
Церт. 15.00 — «Твоя жит
тєва позиція». 16.00 — Ку
бок європейських чемпіо
нів з гандболу: «Спартаи» 
(Київ) — «Ру^» (Хожув). 
17.10 — Всесоюзний огляд 
політичного телевізійного 
фільму: «Республіка ла
марші». 17.45 — «Що ти 
подаруєш людям?». 18.15 — 
«Чи віруєш?» 18.35 — «Ці 
останні кілометри». 19.00 
«Актуальна камера». 19.30
— «Щоденник огляду». 
19.45 — «Талліп передолім- 
пійський». 20.15 — «Радян
ська Львівщина». 20.35 — 
«Союз дружби». 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35—Телефільм 
«Зустріч на далекому ме
ридіані». З серія. 22.45 — 
Всесоюзні змагання зі 
стрибків у воду на призи 
газети «Комсомолко, 
правда».

Україпц 
(К-д па 
телеба-

22 ЛЮТОГО

14.50
16.30

Клуб
17.35 -
♦День ...... ...........

15 — 'Оголошення.

15.55—«Сріб- 
16.15 —

... ............  17.10
— «В ефірі — пісня». 17.20
— Всесоюзний огляд полі
тичного телевізійного Філь
му: «Співдружність». 17.45
— «Діти Брестської форте
ці». 18 15 — «Земля і зір
ки». 18.40 — «Обличчя
океану». 19.00 — « Акт’•"'] ь-
на камера». 19.30 — •_ До- 
пенпик огляду'». 19.45 — 
Телефільм ' «Автоцрафп 
Ефіопії». 20.35 — «Хорео
графічні мініатюри». 20 45
— «На добраніч, діти'» 
21.00 — «Час». 21.45 — Те
лефільм «Зустріч на дале
кому меридіані». 2 серія. 
22.55 — «Вечірня музична 
пошта».

24 ЛЮТОГО

ПЕРША ПРОГРАМА. 14.30 
— Новини. 14.50 — «По Си
біру 1 Далекому Сходу».. 
Кіпопрограма. 15.55—«Ро
сійська мова». 16.25—«Один 
за всіх, всі за одного..

ПЕРША ПРОГРАМА. Я.СО
— «Час». 8.50 — Гімнасти
ка. 9.15 — «Умілі руки». 
9.45 — «Для вас. батьки». 
10.15 — «По музеях' і ви
ставочних залах». 10.45 — 
«Ранкова пошта». 11.15 — 
«Коло читання». 12.05 — 
«Спортлото». 12.20 •— Те- 
леклиб «Москвичка». 13.35
— «Назустріч виборам до
Верховної Ради СРСР». 
14 05 — Фільм Із серії 
«Лессі». 15.15 — «Здо
ров'я». 16.00 — С. Рахма- 
ніпов. Чотири етюди-кап- 
ТІІІШ. 16.10 — «До нічниці 
XXV з'їзду КПРС». 16.55— 
«Веселка». Ш Міжнарод
ний фестиваль телепро
грам народної творчості. 
17.25—Мультфільми. 18.00

відділ листіп І масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та споргу — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція —
3- 03-53.

Обсяг 0.5 друк. арк.

25 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка для дітей. 9.00 — «Пісні 
І танці народів СРСР».
9.30 — «Будильник». 10.00
— «Служу Радянському Со-
ісзу!»’11.00 — Фільм «Зая
чий сторож». 12.00 — «Му
зичний кіоск». 12.30 — 
«Сільська година». 13.30— 
«Іван Рпбаков». Фільм-ви
става. 15.15 — Док. фільм. 
15.45 — «0лімпіада-80».
16.30 — «Клуб кіноподоро-
же й ». 17.30 — М ул ьтф і л ьм.
18.00 — «Міжнародна па
норама». 18.45 — Концерт. 
19.00 — «Назустріч вибо
рам до Верховної Ради 
СРСР». 19.25 —«До 110-рІч- 
чя з дня народження Н. К.

. Кпчпської. Фільм «Надія». 
21.00 — «Час*. 21.35 —
Чемпіонат Європи з легкої 
атлетики. 22.20 — «Вечірні 
мелодії». По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10 10 — «Дід та 
журавель». Лялькова 
стана. 11.00 — «МальлвшЛ-. 
ча Україна». (К-д на Рес
публіканське телебачен
ня). 11.20 — «Село І ."ЖДії». 
12.05 — «Комсомольська 
традиція». 13.05 — «Добро
го вам здоров'я». 13.35 — 
«Недільний сувенір». 14.05
— «Слава солдатська».
15.05 — «Пісня скликає 
друзів». 15.45 — «Сатирич
ний об'єктив». 16.10 —
«Катоусин кінозал». 17.10
— «Залишаюся самим со
бою». Вистава. 19.00 —
«Актуальна камера». 19 30
— Телефільм «Голуб з мас
линовою гілкою» 19.45 — 
«Гімн людини». До ПО річ- 
чя з дня народження на
родного артиста СРСР 
композитора Л. Ревеш ко
го. 20.40 — «На добраніч, 
діти'» 21.00 — «Час». 21.35 -
— Молодіжна розважальна 
програма. 22.35—Всесоюз
ні змагання зі стрибків У 
коду на призи газети 
«Комсомольская правда».

■Ц
Сьогодні вдень в області 

і місті Кіросограді ч^оудс 
мінлива хмарністЬ, * без 
опадів. Вітер північно-схід
ний, 9 — 14, у східних райо
нах — ІЗ —12 метрів на 
секунду. Температура по
вітря в області 3 — 8, у міс
ті 4 — 6 градусів морозу.

21—22 лютого — мінли
ва хмарність, без опадіє. 
Вітер східний, 5 — 10 метрів 
на секунду. Температура 
повітря вночі 8—ІЗ, удень 
3 — 8 градусів морозу.

Редактор
М. УСПАЛЬНКО. .
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Кіровоградського обкому 

Компартії України.
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