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ЄДНАЙТЕСЯ!

Юнаки і дівчата? Напо
легливо оволодівайте знан
нями, культурою, професій

ною майстерністю!

Будьте свідомими борця
ми зо комунізм?

ЛКСМУ

ОРГАН КІРОВО

№ 45 (29291.

Л
Ж

Хай живе Ленінський
Ц|на
2 иоп.

комсомол?

ТРАВНЯ 1

’*

жодної солідарності трудящих у бороть
бі проти імперіалізму, за мир, демокра
тію і соціаліз/л!
2. Пролетарі есіх країн, єднайтеся!
3. Хам живе
марксизм-лецінізм —
вічло жкеє революційне інтернаціональ
не вчення!
4. Хай живе ленінська Комуністична
партія Радянського Союзу!
В єдності з народом — сила партії!
В єдності з партією,
в її керівництві
— сила народу!
5. Хай живе у Еіках ім’я і справа Во
лодимира Ілліча Леніне!
6. Громадяни- Радянського
Союзу!
Вчіться жити, працювати і боротись поленінському, пс-комуністичному!
7. Комуністи!’ Будьте е авангарді все
народної боротьби за виконання істо
ричних рішень XXVI з’їзду КПРС!
Хай ще сильнішою, багатшою і кра
щою стане наша велика Батьківщина!
8. Трудящі Радянського Союзу! Озна
менуємо одинадцяту п’ятирічну удар
ною ініціативною працею на благо Бать
ківщини!
Рішення XXV! з’їзду КПРС — виконає
мо!
Усе для блага людини,
усе в ім’я
людини!

9. Слава великс/лу радянськол\у на
родові— будівникові
комунізму, послідоеному борцеві за мир!
10. Хай живе героїчний
робітничий
клас Країни Рад!
11. Хай живе славне колгоспне селян
ство!
12. Хай живе радянська народна інте
лігенція.
13. Хай живе непорушний союз рсбітничего класу, колгоспного селянства і
* народної інтелігенції!
14. Хай живе братерська дружба і не
похитна єдність усіх націй і народностей
Радянського Союзу!
15. Хай жисе Конституція СРСР!
Хай живе соціалістична демократія!
16. Хай живуть Ради народних депута
ті!
Хай шириться участь трудящих в уп
равлінні справами держави і суспіль
ства!
17. Хай живуть радянські профспілки
— школа комунізму еплисоев сила на
шого суспільства!
18. Юнаки і дівчата! Наполегливо ово
лодівайте знаннями, культурою, профе
сійною майстерністю!
Будьте свідомими борцями за кому
нізм!
Хай живе Ленінський комсомол!

19. Хай живуть радянські
жіннк —
активні будівники комунізму!
Слава жінці-матері!
Мир і щастя дітям усієї землі!
20. Радянські воїни! Вдосконалюйте
бойову і політичну підготовку!
Пильно і надійно охороняйте мирну
працю радянського народу, великі за
воювання соціалізму!
Хай жиауть доблесні Збройні Сили
СРСР!
21. Хай живе у віках безприкладний
подвиг радянського народу у Великій
Вітчизняній війні!
Вічна слава героям, що полягли б бо
ротьбі за честь, свободу і незалежність
нашої Батьківщини!
22. Трудящі Радянського Союзу! Пов
ніше використовуйте можливості роавннутего соціалізму, виробничий і нау
ково-технічний потенціал!
-угЗнижуйте матеріальні затрати, підви
щуйте фондовіддачу!
Економіка повинна бути еконемною!
23. Трудящі Радянського Союзу! При
скорюйте наунсео-гехнічний
прогрес,
впроваджуйте передовий досвід!

Економіці — інтенсивний розвиток!
24. Трудящі Радянського Союзу! Еище
прапор соціалістичного змагання за ус
пішне виконання і перевиконання зав
дань п'ятирічки!
Працювати ефективно і якісно!
25. Слава червонопрапорним колек
тивам, гвардійцям п’ятирічки, які йдуть
в авангарді комуністичного будівництва!
26. Трудящі Радянського Союзу! Під
вищуйте продуктивність, ефективність і
якість праці на кожному робочому міс
ці!
Зміцнюйте свідому комуністичну дис
ципліну, виявляйте творчу ініціативу!
27. Трудящі Радянського Союзу! При
скорюйте розвиток
продуктиЕних сил
Сибіру і Далекого Сходу!
Вище темпи
будівництва БайкалоАмурської магістралі!
28. Трудівники
Західного
Сибіру!
Швидше й ефективніше використовуйте
природні багатства на благо Батьківщи
ни!
Збільшуйте видобуток газуй нафти!
29. Працівники важкої індустрії! Під
вищуйте технічний рівень виробництва,
якість продукції!
Повніше забезпечуйте
потреби на
родного господарства в сировині, пали
ві, енергії, металі!30. Машинобудівники! СтЕорюн'.'с висскопродуктивні, економічні
і надійні
машини, прилади, засоби механізації і
автоматизації!
31. Працівники хімічної промисловос
ті! Впроваджуйте прогресивну техноло
гію, повніше забезпечуйте потреби на
родного
господарства
і населення в
хімічних продуктах і матеріалах!
32. Працівники промисловості! Розши
рюйте виробництво, поліпшуйте якість
товарів народного споживання!
Виробництву товарів для населення,
розвиткові сфери послуг — повсякден
ну вагу!
33. Будівельники
і монтажники! Під
вищуйте ефективність капітальних вкла
день!
Будуйте швидко, добротно, на сучас
ній технічній основі!
Пускові об’єкти 1981 року — б дію!

34. Працівники транспорту і зв'язку!
Надійно забезпечуйте потреби народ
не ге господарства!
Впроваджуйте прогресис-ні й ефектив
ні форми роботи!
Підвищуйте культуру обслуговуван
ня радянських людей!
35. Трудящі Радянського СсюзуІ Бо
ріться за пссбічний, динамічний розви
ток сільського господарства! Приско
рюйте темпи його індустріалізації і хі
мізації, меліорації земель!
Активніше
здійснюйте комплексну
програму перетворення Нечорноземної
зони РРФСР!

36. Колгоспники і працівники радгос
пів! Розвивайте спеціалізацію і концент
рацію виробництва!

Ефективніше використовуйте землю,
техніку, добрива, корми!
Весняним польовим роботам _ від
мінну якість!
Порадуємо Батьківщину високим урожаєм!
37. Трудівники сільського
господао*
стг.а! Збільшуйте виробництво і продаж
державі м’яса, молока, яєць, вовни та
іншої продукції!
Тваринництво — ударний фронт!

38. Працівники гергівлі, громадського
харчування побутоБсго обслуговуван
ня! Підвищуйте якість і культуру пра
ці, повніше задовольняйте попит насе
лення!
39. Громадяни Радянського Союзу!
Биявляйте хазяйське ставлення до сус
пільного добра, примножуйте соціаліс
тичну власність!

Раціонально використовуйте багатства
країни, бережно ставтесь до природи!
46. Спеціалісти народного гссподарст• са! Винахідники і раціоналізатори! Вдо
сконалюйте техніку, технологію, управ
ління виробництвом!
41. Радянські вчені! Підвищуйте ефек
тивність досліджень!
Хай міцніє союз творчої думки і тесрчої праці!
Слава радянській науці!
42. Працівники державного апарату!
Гдссконалюйте стиль
роботи! Чуйно
ставтесь до потреб і запитів радянських
людей!
43. Народні контролери!
Енергійно
берітеся за зміцнення дисципліни, еко
номію та бережливість!
44. Працівники ідеологічного фронту!
Підвищуйте якість виховної, інформацій
не) і прспігандистської роботи!
Комуністичну ідейність, активну життсьу пезицію — кожній радянській лю
дині!

45. Діячі літератури і мистецтва, пра
цівники культури! Створюйте тЕорн, гід
ні нашої великої Батьківщини!
Еисокс несіть прапор ідейності, пар
тійності і народності радянського мис
тецтва!
46. Працівники народної освіти? Піднкь'.уйте якість навчання, політичного, тру
дового і морального виховання підрос
таючого покоління!
47. Працівники вузів і технікумів! Го
туйте ідейно загартованих, висококва
ліфікованих спеціалістів!
Розвивайте науку, зміцнюйте зв’язок
з внрєбнкцтвом!
48. Працівники охорони ядерев я! По
всякденно дбайте про здоров'я радян
ських людей!
Подавайте своєчасну і
кваліфіковану медичну допомогу!
49. Фізкультурники і спортсмени! Ви
ще масовість фізкультурного руху!
Примножуйте
славу
радянського
спорту!
50. Славні ветерани! Наставники моло
ді! Виховуйте молоде покоління на ре
волюційних, бойових і трудових тради
ціях Комуністичної партії і радянсько
го народу!
51. Піонери і школярі, учні професій
но-технічних училищ! Гаряче любіть Ра
дянську Батьківщину!
Наполегливо оволодівайте знаннями,
трудопими навичками?
52. Хай живе миролюбна ленінська
зовнішня політика Радянського Союзу!
Хай повністю втіляться в життя висуну
ті XXVI з’їздом КПРС ініціативи, спря
мовані на зміцнення миру та безпеки
народів!
53. Братерський привіт комуністичним
і робітничим партіям!
Честь і слава комуністам — мужнім
борцям за народну справу!
54. Хай міцніс сдність і згуртованість
комуністів усього світу!
Хай живе пролетарський інтернаціона
лізм — випробувана і могутня
зброя
міжнародного робітничого класу!
55. Хай міцніс нездоланний союз сві
тового соціалізму, міжиароднеге про
летаріату і національно-визвольного ру
ху!

56. Братерський привіт народам соціа
лістичних країн!
Хай живе єдність і згуртованість країн
соціалістичної співдружності,
їх непо
мітна рішимісіь захищати завоювання
соціалізму!
57. Братерсьний привіт героїчному ку
бинському народоЕЇ, який рішуче про
тистоїть підступам американського ім
періалізму!
58. Братерсьний привіт героїчному
в’єтнамському народові!
59. Братерсьний привіт
мужньому
лаоському народові!
60. Братерський привіт кампучійсьному народові, який будує незалежну,
вільну, народну Кампучію!
61. Братерський привіт афганському
народові, який мужньо захищає завою
вання квітневої революції!

62. Братерський привіт
робітничому
класові капіталістичних країн!
Слава борцям
проти експлуатації і
гноблення монополій, за права трудя
щих, за мир, демократію!
63. Братерський г.ривіт
народам, які
визволилися від колоніального ярма,
борцям за зміцнення національної не
залежності і соціальний прогрес!
64. Гарячий привіт народам Африки,
які борються проти імперіалізму і ра
сизму, за свободу і незалежність!
65. Гарячий привіт народам Латинської
Америки, які борються проти імперіа
лізму і реакції, за демократичний розеитск своїх країн!
66. Братерський
привіт
трудящим,
усім демократам Чілі, які еедуть само
віддану боротьбу
проти фашистської
хунти!
67. Братерський привіт знемагаючим у
фашистських катівнях борцям за свобо
ду, демократію і соціалізм!
Свободу е’язням імперіалізму і ре
акції!
68. Гарячий привіт арабським народах«,
які ведуть боротьбу проти ізраїльської
агресії і диктату імперіалізму!
Хай міцніє радянсько-арабська друж
ба’

69. Народи європейських країн! Бо
ріться проти розміщення б Західній Єв
ропі ноеої американської ракетно-ядер
ної зброї!
Європі — мир, безпеку і співробіт
ництво!
70. Народи азіатських країн! Боріться
за мир та безпеку, проти зговору імпе
ріалізму і гегемонізму,
за перетворен
ня Азії в континент довір’я і співробіт
ництва!
71. Гарячий привіт великому індійсь
кому народові!

Хай розвивається і міцніє.
дружба і
співробітництво між Радянським Сою
зом і Індією!
72. Народи світу! Давайте рішучу від
січ агресивним підступам імперіалізму,
мілітаризму і реваншизму!
Зміцнимо мир, поглибимо розрядну,
приборкаємо гонку озброєнь!

73. Народи світу! Послідовно висту
пайте за заборону ядерне? та інших ви
дів зброї масового знищення!
«Ні?» — ядерній війні!
74. Хай живе каша велика Батьківщи
на — Союз Радянських Соціалістичних
Республік!
75. Під прапором Леніна, під керів
ництвом Комуністичної партії — вперед,
до перемоги комунізму!

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського йюзу
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«Рішення XXVI з’їзд}
ДПРС — в життя!»— під
таким девізом працюють
сьогодні молоді виробнич
ники, коліоспшіші, праців
ники радгоспи;, нині вони
підбивають підсумки зроб
леного, накреслюють плани
на майбутнє. В області з
кожним днем шириться
масовий патріотичний рух
«Xf п’ятирічці — ударну
працю, знання, ініціатив}
4 творчісіь МОЛОД! IX.!//
«Про завдання комсо
мольських організацій ра
йону но виконанню рішень
'XKV1 з'їзду К11 PC і XXVI
»’їзду Компартії України»
— тииі загальна черга
донна пленумів райкомі.; і
'Міськкомів ЛКСМ. Украї
нці), які і розпочалися в об
ласті.
■*

#
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На -пленумі Добровелнчкіїтського
райкому
VlKjJM. у-нраїик з доповід
дю виступила перший секіреФЧр райкому комсомо іу
Уіюбов Кашпрук.
У роботі пленуму взяли
участь і виступили на ньо
му секретар райкому Ком
партії Україні: А. О- Чали
вші, другий секретар обко
му ЛКСМ України Ана
толій Перееозіїик.
і Пленум розглянув орга-

нізаціиііе питання.
Від
обов язкш першого секре
таря раїїкому ЛКСбі .Ук
раїни звільнено Л. Кашпрук у зв язку з перехо
дом на иарііініу роботу.
Першим секретарем ран
ком}' комсомолу обрано
Миколу Чайку, який до
цього оув другим секрета
рем районного і.омітс-у
комсомолу; Другим секре
тарем обрано басиля Зазгородиьою. Пленум за
твердив також завідуіочою відділом комсомольсь
ких організацій
райкому
комсомолу Юрій і радатіовнча.
*
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На пленумі Олександрій
ського райкому ЛКСМ Ук
раїни з доповіддю висту
пила перший секретар рай
кому комсомолу Надія
Уварова.
У роботі пленуму ВЗЯЛИ
участь і виступили на ньо
му секретар раіікому Ком
партії України ЛІ. 1. іідщенко, секретар обкому
ЛКСАї України
Любов
Дротинко.

На пленумі Долннського райкому ЛКСМ Украї
ни з доповіддю виступила
перший секретар райкому
комсомолу Тетяна Нелемь.
У роботі пленуму ВЗЯЛИ

участь і висіу нили на ньо
му завід} ючшї відділом
ор. аіизацніно-ііартіиииі рооопі райкому Компартії
.України б. її. Янніиевськни, завідуючий ві;билом
комсом ольськнх
о р ганізацні обком} ЛКСМ Ук
раїни Анатолія Дмитренко.
На пленумі Петрівською райкому ЛКСЛі скры
ни з доповіддю виступив
перший секретар райкому
В о л оди М и р

КОМ СОМ О Л }
і анжа.

У роботі 'пленуму взяв
учасіп і Шістушш на ньо
му перший секретар раїїко
му компартії .»країни, де
легат аХу і з'їзду Компар
тії України Ь. її. Захар
ченко. ц роботі пленуму
взяв також участь член
бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни, перший секретар
Олександрійського міськ
кому ЛКСМ України Гри
горій Штетя<•

¥

С

ііа пленумі Новомиргородського райкому ЛКСМ
Україц« з доповіддю вис
тупила перший секретар
райкому комсомолу Іег.чиа Дмитренко.
У роботі пленуму взяли
участь і виступили па ньо
му секретар райкому [\ом-

партії України А. П. Скляренко, завідуюча
відді
лом студентської, шкільної
молоді і піонерів обкому
ЛКСМ України Зоя Кадук.
Пленум розглянув та
кож організаційне питан
ня. Завідуючим відділом
комсомольських організа
цій райкому комсомолу'
затверджено Валерія Бу
ряка.
+

*

♦

На пленумі ІІоегородьівського райкому ЛкСМ
України з доповіддю вис
тупив перший секретар
райкому комсомолу Олек
сандр беркута.
У роботі пленуму взяв
участь і вист.ушш на ньо
му другий секретар райко
му
Компартії
України
С. І. Черкас.
* *
На пленумі Опуфріїаського райкому ЛКСМ .Ук
раїни з доповіддю висту
пив перший секретар рай
кому комсомолу Костян
тин Данов.
У роботі пленуму ВЗЯЛИ
участь і виступили па ньо
му другий секретар рай
кому Компартії України
О. О. Малолітко, секретар
обкому ЛКСМ Україні
Валерій Мальцев.

уУй.тУішігди.іит

Позивні «червоної суботи»
нічної майстерні, де Віктор
групкомсоргом,
зобоз’язазея виконати в день суботника змінне завдання на
137 процентів, а хлопці з

До дрібниць продумали
організаційні питання субогннка комітетники цукро
заводу. Відбулося
розши
рене засідання
комітету
комсомолу. Кожан спілча
нин одержав
конкретне
завдання, визначено фронт
робіт для колективі з. Втім
і самі комсомольці — ви
робничники
виступили
із
зустрічними пропозиціями.
На 60 процентів більше зав
дання пообіцяв виробити
продукції токар
Микола
Андрійченко, на 50 — фре
зерувальник Віктор
СадуНовський.
Комсомольськомолодіжний колектив меха-

КМК цеху контрольно-вимі
рювальних приладів — на
114 проценті». Уже на сьо
годні комсомольці та мо
лодь теплоелектроцентралі

зекономили стільки пально
го, що вистачить для безпе
рервної роботи цього під
розділу заводу в день суботника.
А всього на підприємст
ві участь у суботниху візь
ме 127 хлопців та дівчат.

Працюватимуть зони не ли
ше на езоїх робочих міс
цях, але й на благоустрої
території,
посадці
дерев
тощо.

3. МИЗІН.

ДОЛИЯСЬКИИ РАЙОН
Понад 200
комсомольців
— представників
від усіх
пзрзинпих
організацій ра
йонного центру — споруд
жуватимуть ю квітня МІСЬ
КИЙ стад.он. Це — пускова
будова нинішнього року.
спілчани
з промислових
підприємств
. організацій
зводитимуть
трибуни,
а
школярі
висаджуватимуть
дорога, готуватимуть грунт
під футбольне поле.
«Онани і дівчата планують
під час субогника виконати
роиіт на суму ЗиО нароозачціз. Усі гроші буде переріхозаяо до фонду одинадця
тої п’ятирічни.
Перші змагання ні новому
стадіоні пройдуть уже
на
прикінці нинішнього літа.

А. ФЕДУНЄЦЬ,
інструктор
райкому
комсомолу.
X:

¥

ти* комсомольці
колгоспу
імені Леніна та учні місце
вої середньої школи. До гос
подарства
вже
завезено
кілька сортів цінних деко
ративних дерев. Біля цент
рального входу до парку у
перспективі планується зве
сти меморіальний комплеск
пам'яті одмосельціз, котрі
полягли,
захищаючи Бать
ківщину, в роки велчкзї
Вітчизняної війни.
По-ударному
працювати
13 квітня зоиоз’язалися на
ші
механізатори.
Комсо
мольсько-молодіжні
колек
тиви Василя
Сидоренка і
Володимира Москаленка пе
рекриють змінні норми ви
робітку на сівбі
цукрових
иурнків. А доярки, очолюва
ні Валентиною Поклад, дали
слово надоїти
аід кожної
короаи не менш як по 12 кі
лограмів молока.

П. НАЗАРЕНКО,

¥•

«Перемога* — так назива
тиметься
новий парк
у
центрі Иіроаого.
Розіб’ють
його а день «червоної субо-

секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені
Леніна.

ЗВІТИ І ВИБОРИ
В ШКІЛЬНИХ
КОМСОМОЛЬСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЯХ

сої ПОСТІЙНО

І ІЩОДОТВОр-

но працює колектив Кіро
воградської
дослідної
станції. У співробітниц
тві з рядом
наукочодослідннх закладів Украї-

З уроку
мушяості—

на вулицю геввїв
ЗНАМ’ЯНКА.

Щоб згуртувати
колектив
У нашому класі відбули
ся звітно-виборні комсо
мольські збори. Бони під
били підсумки нашої ро
боти за минулий і наміти
ли плани на наступний рік.
Говорити було про що:
клас завоював першість у
конкурсі
інсценованої
стройової пісні, друге міс
це — у військово-спортив
ній грі «Орлятко».
А як же навчання? Біль
шість учнів класу вчиться
добре.
і Іанрнк.іад, ком
сорг ігор Дельдюжов, Іри
на Зелніська, Людмила
Борпчевська, Лариса /Кунван, Ольга Сипельникова
брали участь у районних
та міських
олімпіадах з
математики, фізики, хімії,
літератури. А Ірина Зеліпська представляла нашу
школу па республіканській
олімпіаді з географії.
Але є ще у пас учні, які
працюють
не на поїзну
салу, не беруть активної
участі в житті колективу,
вони — пасивні спостері
гачі. Збори звернули на це
особлпв} увагу.
Ухвалено рішення, обра
но нове бюро. 1 ми дуже
хочемо усі наші плани вті
лити в життя,
зробити
наш клас дружним колек
тивом, щоб спільно доби
ватися успіхів у навчанні
і праці.
С. ПОДОСЬОНОВА,
учениця 9 класу се
редньої школи № 34

м. Кіровограда.

УРОЖАЙ-81
Весняні турботи заполо
нили тепер думки бага
тьох людей, хто так чи
інакше причетний до ви
рощування хліба.
Для Миколи і реся, кот
рого ви бачите па знімку
зліва, ця весна особлива
— хлопець уперше сів за
кермо потужного трактора
Т-150К, який інколи ще
називають машиною зав
трашнього дня.
До тракторної бригади
колгоспу імені Шевченка
Олександрійського район}
Миколу привела давня,
ще з дитинства любов до
хліборобської
професії.
Одразу після ніколи він
вступив до сільського про
фесійно-технічного учили
ща, потім служив в армії,
а після служби остаточно
вибрав село для прожи
вання. І вже встиг завою
вати серед механізаторів
славу справжнього, пра
цьовитого господаря. Ось
і зараз, на підготовці грун
ту до сівби, він перевико
нує денні завдання на
30—40 процентів.
Над створенням нових
високоврожайних
сортів

9 КВІТНЯ —
9 ТРАВНЯ —
ВАХТА ПАМ’ЯТІ

нн тут вивели сім нових
сортів, районованих у різ
них областях нашої рес
публіки, а також у Росій
ській Федерації, в Казах
стані. До 35 центнерів бо
бів дають вони на полив
них землях і розраховані
для вирощування за но
вою, індустріальною тех
нологією.
II а з н і м к а х: молод
ший науковий співробіт
ник лабораторії масолих
аналізів Лідія ВАЛЬКО
ВА досліджує насіння сої;
старший науковий співро
бітник Микола ПОЛИШ*
КО з лаборантом Михай
лом
ХВОСТЕНКОМ за
ПІДІОТОВКОЮ нових сортів
до відправки на державні
випробування.
Фото Р. ЄПЕЙКІНА га
А. БАБИЧА.

Ко.чшиНІ

фронтовики, котрі нині пра
цюють у колективі автокинтрольного пункту вагони ,.з
депо, підрахували, що при
зразковій
організації пра
ці їхній колектив за зміну
спроможний полагодити 49
гальмових повітряних рука
вів, -іи кінцевих і ди риА.Д
нувальних кранів. Така ии.»л а на день Всесоюзного
А!} МІСТИЧНОГО
суботники. і
ось передовики соціалістич
ного змагання М. Д. Трефі,
л’ов,
А. Л. Голббородько,
о. п. Гребенюк виступили з
повию ініціативою;
<3 таьою віддачею ми можемо
працювати цілий місяць — ч
о квітня но У травня —
иахті нам'яті».
У ці дій, перевиконуючи
змінні завдання, вони по
рються за економію матеріа
лів і запасних частин, рейотують
устаткування —
цоОроякісцо, з найменшими
я; гратами енергетичних рсрсів.
Про ентузіазм □аліишяїніків тепер знає все місто. За
їхнім
прикладом
зразки
ударної
праці показ’ к»ть
сотні молодик виробнични
ків, які переймають досвід
у ветеранів війни, що сталії
їхніми
наставниками. Наіцшклад,
комсомо.чьськенилодіжнпй колектив ШЗСИиоі майстерні № 2 (грудшомсорг Л. Цнфер) при денній
іормі 20и здає
вироош иа
і2и—250 кароованців.
А молоді робітники елекi римашіїнниго
цеху Л'.ЖОчоти иного депо, котрі уарахували у свій колек.нв
командира бонової
'
групи
І ІД ЦІЛЬНОЇ
колі ео.мол l>ci.i:ji
організації
«Спартак» Мички. іа і ромового, понад і70
іарбованців, тобто середгко
іарнлату одного робітншга,
шам'янці
передадуть до
Ронду миру.
НОВОАНХАНГЕЛЬСЬК. Піо-

іери і комсомольці Неоеіівської восьмирічки, зви•агочнсь на уроки мужності,
.сдуть розмову про Л.ІІТГЛ 1.
.сдвиг свого земляка, Герлч
’адянського
Союзу II. С.
ріпний, котрий загин;, в на
горській землі. Ного ім'-мм
іазвано школу. А тепер учii садять алею П. С, Гриціж. Восьмикласники разом
н своїми вчителями впоряд
ковують Вулиці села 1 ва
ріть дерева коло будинків,
іе л;іілн їхні
односельці,
цо не повернулися з фрои«^
ових плацдармів. 'Гаки..
■■еОслізці 161).

*
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ОБЛАСНИЙ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ '
Учора на Кіропоградщи.
ні відбувся
традиційний
обласний День поезії.
Учасників
поетичного
свята аітаа на зустрічі о
обкомі ЛКСМУ
секретар
обкому комсомолу Валерій
Мальцев. який відкрий цю
зустріч.
У зустрічі взяв участь і
виступив секретар обкому
Компартії України А,
Погребнпк.
Свято
красного слова

Леонід ДМИТРИШИН

под густыми небесами
существует полоса.

краю рідкий:
За хліб,
За труд,
За мирні зорі!

Хліб

Гайворонського району,

У ньому — сила Батьківщини
І вічна сонячність добра,
Бо хліб насущний воєдино
Мату і молодість ввібрав.

Синій птах

Ульяновського району

Опускалось сонце
За липневий обрій,
Моз пшениці стяглої
Золотистий СНІП;

Як я мучивсь русим цвітом
Дивних кучерів твоїх.
І гримів над цілим світом
Твій жорстокий гордий сміх.

На столі лежали
Мамині долоні,
Наче книги мудрі
Пре насущнян хліб.

Проминулось. Юнь зелена,
Віднесла ти вдалину
Цю трагедію кумедну,
Цю комедію сумну.

Володимир ЛАШКУЛ

* * *

*

Буяють гордо пружні брості,
Тріпочуть горлиці крильми.
Ми до весни нової в гості
Прийшли, стомившись від зими.

:

Роман ПОПОВИЧ

Бронзовий колос,
Туго налитий;
Срібний цотік
У зеленій долині;
Терен, калина,
Хмелем обвиті;
Небо глибоке.
Радісно-синє;
Творчість розкута,
В діяннях — воля;
Далі замріяні,
Світлі, як доля, —
Все це — мов дружба
Серцю відкритому.
Жив я цилї досі
й завтра цим житиму.

Ой які ж молоді вн на пін!

Біль утрат
ще стискує серце.
Давнє горе людське не пройшло.
і

і

Скільки мужніх бійців-одполітків
За Вітчизну в борні полягло...
Обеліски, мов правда, суворі.

Юрий КАМИНСКИЙ

м. Кірозоград.

Взлетная полоса

Костянтин ЛЕСЬЄВ

Самолет идет па взлет
Полоса уже готова.
11 душа,
как самолет,

Рідна земля

Ждет единственного слова,
Разрешающего взлет.
Сутки тянутся, как год,
За л и га туманом роща,

Весна.
Дишу на повні груди.
Вітрам обличчя підставляю
Від рідної землі — нікуди.

Горизонт совсем исчез.
11 ду ша моя —
наощупь —
через поле.

Я їй на вірність присягаю.
Без неї я —
Стеблина в полі.
Яку січуть дощі ХОЛОДИ«.

1

через лес
двинулась,
пути не зная,
сквозь чужие голоса...

Только чуя:
за лесами,

і 1

м. Кірозоград.

В і ктор ШУЛЬГА

З серцем чистим до батька прийду.,,
Знову цвіту рожевого зорі
Травень світить у нашім саду. ч

Душа чутлива, наче ліра,
А день такни, що хоч співай!
1 в серці кожнім кві гне віра
У непетьмаряий небокрай.

Без неї у жятієяім морі!
За все сааспбі,

Дядько Іван

г. Александрия.

Я прибув до нас, тату...
А квіти
Біля сіслії рясніють ясні.
Фотокартка знайома —
в граніті,

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОВ

Вона — це пісня, світла доля
1 хліб насущний на долоні.
Гай, гай’.
Кому б я був потрібним,

Петро СЕЛЕЦЬКИЙ

И сердце ждет:
ведь что-то же случится
красивое и новое
со мной.

Часом різно, а часом негладко
Стелить ДОЛЯ'СТСЖШШ мені.
Та, як завше, я їду до батька
Раз на рік у село навесні.

«
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ТГТГГ гО^УГИТМІіУггі’-^ГГ—

И скоро май
зеленсперой П1ИЦ9Й
взмахнет крылами
з вышине лесной.

Стежина до батька

м. Бобрингць,

В цю нору юного цвітіння,
В цей гомінкий блакитний час
Мелопхолійне животіння —
Те не для нас. То — не для нас!

г. Кирозоград.

Дмитро ГАНСЬКИЙ

А він прийшоз. Прийшов героєм!
Волосся в срібній сивині.
Рукою всіх обняв одною,
Друге — зосталась на війні.

*

Играет солнце
всходами травы.
Нагие клены
томно ждут сигнала
взорваться светлой
зеленью листвы.

м. Кірозоград.

Його уже не ждали з фронту,
Проплакав перепел в житах,
Уже в кімнату похоронка
Влетіла, наче чорний пгах.

Взлетает в небо
песня трактористки.
И песне гой конца
и края нет.

Взгляни: дымы
березками белеют
и вечер от заката золотой,
Идем с тобой
окраиной устало.

Тільки жаль, що русим цвітом
Я не маритиму з снах,
Що уже ніколи в світі
Не воскресне синій птах,

Олександрія.

*

* *. ■*.

Потім біг Кіровоградом
Крізь реклам дзвінкий пожар.
Як я радо, як я падав
На страшні багнети фар.

Пахям теплим медом
Яблуневі крони,
І горнувсь любисток
До рожевії?. шиб.

Шумит пшеница.
Гаснут ззезды-искры.
Над степью
занимается рассвет.

Сжигают листья
Старые з аллеэ.
Ты не спеши...
Ты в тишине постой,.

Пізній вечір від порога
До грудей печаль наміз.
Я зітхав, прощався довго
І проститися не міг.

А зі степу ляаув
Синій вечір добрий,
Несучи в долонях.,
Як дарунок, сим...

ла.

Александр НЕКРАСА

Так я думав, рвав шалено
Мрії плетиво міцне.
Ти ж дивилася на мене
І не бачила мене.

ДОЛОНІ

Застыла з бронзе
трактористка Паша
На асе века
в своем родном селе.

Г. Кирозоград.

Ліз у вікна л янкий квітень,
Бив у бубон золотий.
Ось і все. Тепер ми — квити,
Я — ліворуч, прямо — ти.

Клавдія БАШЛИКОЗА

В труде большом
сияют годы наши.
И. слава их
не молкнет на земле.

Солнце хлещет по глазам.
Ах, как далеко я шоку!
Ах, какая полоса!

Пам ять, танеш, пам'ять, танеш
На долонях, на устах.
Пам ятаєш, пам ятаєш:
День вмирав, як синій птах?

с. Данилова Балка

И светится радостью
Дезичий труд,
И снова рассветы
На подвиг зозут

В сердце вкрадывается —
ВЗЛЕТ,
Выбрался из тучи —
выжал!

Валерій ГОНЧАРЕНКО

творів винесли на суд чи
тачіз члени літературних
молодіжних
СтуДіЦ >іірраиграда, Олександри, Малої
Виски,
Нозомиргорода і
Гайворонської о району.
Завершальним -акордом
свята став великий літера’
туряий вечір у приміщен
ні Кіровоградського місь
кого Судинку
культури
імені Компанійця.
Сьогодні «Молодий кому
нар* надас слово учасни
кам обласного Дня поезії,

Проходя! девчата
Степной стороной
И полнится счастьем
Тугое зерно.

Вот мельчают разноцветно
но бокам огни.
И йог
Терпкий холодок бессмертья

с. Солгутоза

Як буде хліб, то буде й пісня.
Житейських радощів артіль:
Щоб від гостей в будинках — тісно
Щоб в сапах — тісно аід весіль,

завітало на заводи і фаб
рики, а школи і вузи... Зірші, присвячені радянсько,
му
сьогоденню, людині
прчці, рідній Комуністич
ній парти, комсомолу і бо
ротьбі за мир, прочитали
члени обласного лігоб’сднання Віктор
Лої рійний,
Євген Железняков, Віктор
Щульга, Валерій Гончарен
ко, Анатолій
КримсіЧин,
Клаодія Башликоза, Тама
ра Журба, Михайло Родинченно та інші.
Проліски сзоіх перших

♦

♦.

Слухай зоряний дзвін.
Слухай музику місяця,
Якщо в серні гг.оім
Ця соната уміститься.
Слухай ніч осяйну,
Що вся чарами сповнена.
Це про тебе одну —•
Ця соната Бетховена.
м. Нозомиргород

Наум ДОБРИН

Степные рассветы
В рассветный час
з степи, за далью чистом,
В нетронутой
росистой тишине

Ззениг ПОИЗЫЗНО
пэсня трактористки,
Летит навстречу
солнцу 3 вышине.

Є любов неминуща. Терпка, як задума
у літа,
ІЦо завжди нам болить, хоч в якій
не були в далині.
Так люблю дядька Іївана.
Того, що три рази убитий
І три рази взскреслиа додому
прийшов но війні.
Як з війни він вертавсь, то фанфари
йому не гриміли,
Тільки пил на дорозі вклонявся й
стелився до ніг.
Та ще двеоі скрипучі, давно від дощів
поруділі.
Радо скршінули-скрикнули,
тільки-но став на поріг...
Стільки вишні цвіли, що вию й скроні
йому побіліли,
Стільки діти росли,
що дорослими стали давно,
Дядько сіяв, косив.
Не сидів і квилипк«
без діла,
Дядько жив, як умів. Як виходило
в нього воно,
Вій помер у неділю, коли саме сонце
вставало
І упала роса у сад$' на гілки і плоди,
Він тоді відійшов.
І його поміж нами
не стало,
І було мені важко, що годі й сказати,
тоді. :
Стежка круто збіга. Там ок — ледве
прочинена хвіртка. :
Сива груша завмерла,
закутавшись а сивий туман,
І назустріч ступа вся у чорне одягнена
тітка.
То їх двоє було, а тепер — залишилась
сама.
Десь у скрині лежить гімнастерка
стара і потерта,
Слід від третьої кулі, як пам'ять,
навік береже.
Але тільки у тс, що підніметься
дядько вчетверте,
Як тоді, у війну, мабуть,
тітка не вірить уже.
Та й хіба він помер? Він пішов
у задумане літо.
І сліди загубились набік, як стежки
в полині...
Я люблю дядька Йвана. Того, що три
рази убитий
І три рази воскреслпй додс му
прийшов по ВІЙНІ...
м. Кірозоград.

14 жявітішя 1981 раку

4 епюр

Вівторок

ГПО-50

"S% Спортивне

А ЦТ

свято
не стадіоні

спортклубу
«Зірка»

Це було свято не тільки
для
футбол ісіів.
Воно
проводилось у зв'язку з
відкриттям нового фут
больного сезону е облас
ному центрі і присвячує
ться 50-річчю ГПО. Тож
у параді фізкультурників
узяли /часть чемпіони і
рекордсмени з усіх спор
тивних товариств, кращі
багатоборці ГПО, вихован
ці дитячо-юнацьких спор
тивних шкіл. Прикрасою
свята був марш духових
оркестрів і юних барабан
щиків.
Прилились над стадіс-

ном сотні знамен. На зе
леному килимі футболь
ного поля почалися пока
зові
виступи
боксерів,
фехтувальників, гімнастів,
борціе-дзюдоїстів
І
знову
шикувалися
колони
спортсменів. На
цей раз у шеренги стали
лише футболісти — кіро
воградської «Зірки», дн.іпродзержинськогс «Мета
лурга»,
КОЛенТИБІЕ фіз
культури Кіровограда. Се
ред них—Ю. Касьонкін та
О. Смиченко — футболіс
ти, які віддали спорту бі
льше двадцяти своїх мо
лодих років. Спочатку во
ни тренувались у коман
дах за місцем проживан
ня, в ДЮСЇІі, потім їх за
просили в колектив май
стрів. Виступаючи за «Зір
ку», ці два футболісти дві
чі були причетні до пере-

можного фінішу, коли
ші земляки виборювали
Кубок УРСР. Юрій Касьон
кін останні роки носив
стрічку капітана нсманди.
І ось настав час прощання
з великим спортом. Гм
вручали сувеніри і грамо
ти, дипломи і призи, їх ві
тали відповідальні праців
ники еблпрефради, облас
ного спорткомитету, міськ
кому комсомолу, спорт
клубу «Зірка». Ю. Касьон
кін та О. С/ииченко пере
дали свої футбольні майки
наймолодшим
гравцям
«Зірки» і висловили вгіев-

8 00 — «Час». 8.40 — Гім
Ірі-
настика. 9.05 2— Велика іпра
р«>
ла юногоі С"л;
спортсмена. 9.35
«Смуга де
— Г. Немченко.
іелевистав;' •
ІІУСГИМОГО».
10.55 - Концерт
к
артистів
балете. По) закінченні
.
— НоЬГ.НП. 14.30
Повнни 14.50
— По ІІДР.
Кіиснрограмл.
15.20 - “Творчість
юних.
16.05 5- Твоя Ленінська біб.чіотска. «Квітневі
тези».
16.35 —
Док. те.і ефі і ьм.
17.05
Рішення XXVI
з'їзду
КПРС — у жиггя.
17.15 - Концерт художніх
колективів,
17.50 - «Мій
любий Сані:
___ »
Присвячу
ється Олександрові Одоавському 18.45 — Сьогодні У
світі. 19.00 — Людина і за
кон. 19.35 — Телефільм «Він,
вона і Штефап».
21.00. —
«Час». 21.35 — Обличчя дру
зів. 22.30 — Сьогодні у сві
ті. 22.45 — Грає, заслугкела
артистка Молдавської РСР
С. Бодюл
(орган). Фільмконцерт.

псиного фронту».
15.20 —
Співає Є. Сапогова. 15.35 —
Тележурнал
«Наставник».
16.05
Тепестадіон. 16.35
— Док. телефільм
«Ерпет
Тельман». 17.15 — Концерт
ний зал телестудії «Орля».
18.00 — Ленінський універ
ситет мільйонів. 18.30 — У
кожному малюнку — сон
це. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Рішення XXVI
з’їзду КПРС — у життя».
«Автограц на Камі». 19.25 —
Творчість
народів
світу.
19.55 — Фільм «Там. за го
ризонтом». 1 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Г. Марков.
А ЦТ (IV програма)
Сторінки творчості. До 70породження
19.00 — Чемпіонат світ; І річчя з дня
Європи з хокею:
збірна письменника. 22.45 — • СьоЮДНІ
у
світі.
ЧССР - збірна ФРН. 2 і З
періоди. 20.15
Чемпіонат
СРСР з волейболу. Чолові- А УТ
ки. «Радіотехнік» (Ряга) —
ЦСКА.
20.55 — Концерт, 10.00 — «Актуальна каме-.
21.40 —
Художній фільм ра». 10.35 — Ліричні мс:юдії., 10 55 — «Рішення XXVI
«Випробний строк».
з’їзду КПРС — у дії». 11.20
— Художній фільм «Зоря
надії». 2 серія. 12.30 — «Го
лосую за професію». 13.30 —
Концерт.
16.00 — Повніш.
16.10 — «Срібний
дзвіно
чок». 16.40 — «Республікан
А ЦТ
ська
фізико-математичиа
е.ОО — «Час». 8.40
школа». 17.10 — «Людина і
настійся 9.05. 1— Мультфіль* світ». 17.45
— К. т. «Дочь
ми
«Малюк
і Карлсон». за днем». (Кіровоград). 18.00
«Карлсон повернувся». 9.45 — Телефільм. (Кіровоград).
— Телефільм
«Він,' вона і 18.20 — К. т. М0 юдіжна про
Штефан». 11.05 — П'єси грама «Обрій». (Кіровограді.
для гітари впгСонус; В. ІГіи-” 19.00 — «Актуальна кам?
рсиов. По закінченні — По ра». 19.30 —
«Неспокійні
гини. 14.30 — Повніш. 14 50 серця». 20.30 —
«Заради
— «По Сибіру і Далекому життя». Бесіда
юлови об
Сходу». Кіног.рограма. 15.50 ласного комітету товарист
неність, що вони стануть
— Рідна природа. 16.10 — ва Червоного Хреста Г. А.
справжніми спадкоємцями
Шахова
школа. 16.40 — Звмсшсо. (Кіровоград). 20.45
їхньої спортивної слави.
Л. Бетховен. Сонати для — «Па добраніч, діти!» 21.00
скрипки і фортепіано. 17.35 — «Час». 21.35 — «ІПномеПісля параду футболіс
— Відгукніться, сурмачі! гпдй-.ніі». 22.20 — «Співає
тів почався матч між «Зір
13.05 — Док. фільм. 18..35 — Г. Ципола». По закінченні —
кою» і «Металургом». Спо
Веселі іютісн. 18.45 — Сьо Повіти.
кійний ген гри задали на годні у світі. 19.00 — Чемпіо
нат світу і Європи з хокею:
ші земляки, гості теж не
збірна СРСР — збірна Кана А ЦТ (IV програма)
ди. 21.00 — «Час». 21.35 —
наважувались рішуче ата
19.00 — «Служу Радянсь
Кснцерт з участю П. Матвікувати. За всі 90 хвилин
Союзу!» 20.00 — «Ве
енко. В. ІОпортька. О. Че кому
чірня
казка». 20.15 — Кубок
гри жоден із футболістів
пурного. 22.0'1 — Чемпіонат СРСР зі
спортивної гімнас
не зробив точного удару І с віту. Європи з хокею: збір тики. 20.50
Концерт. 21.40
збірна
Швеції.
на ЧССР
'
........... — Художній— багатосерійний
по єоротах, що дав
би І Гі перерві
— «Сьогодні у
телефільм
«Кімната
з видом
можливість БИЕЄСТИ ОДНу | світі».
па місто». 2 і 3 серії.
з команд уперед. Тож ні
чия — 0:0.
І А УТ
І все ж на стадіоні було |
10.00 — «Актуальна камесвято. Свято краси, моло- І
ра». 10.35 — «Міфи і дійсдості, свято спорту.
«Літсратурніе.ть». 11.05
На знімках: парад фіз
культурників; нагороди от
римали О. Смичснкс та
Ю. Касьончін; момент мат
чу між «Зіркою» і «Мета
лургом».
Фото В. ГРИБА.

ішй театр». >1.20 — Музичний фільм. 11.40 — «Шкільпий екран». 8 клас. І’олнчтой мови. 12.20 — Художній
фільм «Зоря надії». 1 серія.
13.30 — -Твоя земля, ровес
нику».
16.00 —
НОВИНИ.
16.10 —
«Срібний дзвіно
чок». 16.40 — «В ефірі —
пісня» 16.50 — «Весняні
г-ізерунші» 17.25 — «Рішен
ня XXVI з'їзду -КПРС — у
дії». «П'ятирічкою передба
чено». 18.00
— «День за
днем». (Кіровограді 18.15 —
Телефільм.
(Кіровоград).
18.30 — Тележурнал «Кірошіградіцина
с---';
спортивна».
(Кіровоград). 19.00 — «Лктуальна камспа».
19.30 -Концерт. 20.45
«На добраніч. діти! - 21 00
«Час».
21.35 —
Художній фільм
«Зоря надії- 2 серія. 22.50
— Естрадний концерт,
закінченні — Новини.

19.00 — «Сільська
на». 20.00 — «Вечірня

«Молодой коммунар» —

областного комитета

ЛКСМ Украины.
На украинском язике.

Четвер

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концерт. 11.20
—
Телефільм. 11.40 —
«Шкільний екран». 10 клас.
Українська
література.
12.15 — Фільм-концерт. 16.00
— Новини.
16.10 — «Сріб
ний
дзвіночок». 16.30 —
«Екран молодих». 17.10 —
Байки Г. Сковороди. 17.45 —
Телефільм.
18.00 — К. т.
«Інтерклуб».
(Кіровоград).
18.50 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — «Міфи і
дійсність». 20.00 — «У світі
музигч.». 20 50 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм
«Зоря надії». 1 серія. 22.55
— «Золоте сузір'я». По за
кінчепні — Новини.

А ЦТ (IV програма)

орган Кирсвоградсного

J(ä». 20:15 — «Міжнародна А УТ
панорама». 21.00 — Концерт.
І0.00 — «Актуальна каме
21.40 — Художнііі багатою
рійний телефільм «Кімната- ра». 10.35 — «ПТятнрІчиа в
нашому
житті». 10.55 —
з видом па місто». 1 серія.
«Співає Г. Цнлола». 11.25 —
• КінЬмсридіанп».
12.10 —
Для дітей. «Кроки до іїр.-красного».
12.45 — Фі.’іьмконцерт, 13.20 ' — «Золото
сузір'я», 14.05 — Уривки з
оперет. 16.00 — Повніш.
а Цт
16.10 — «Срібний
давша
8.00 — «Час». 3.40 — Гім ч<ш». 16.30 — Завтра
настика. 9.05 — Зустріч юн Всесоюзний ленінський ко
корів телестудії
«Орля» з муністичний суботник. 16.45
Героєм Радянського Союзу, — Телефільм. 17.30 -- Ви
Київський камерний
льотчиком космонавтом ступає18.00
—
«День за
СРСР 10. В. Малишеви.м. 9.50 хор.
днем».
(Кіровоград).
1.8.15 —
—
Клуб кіноподорожей. Телефільм. 18.30
Доку10.50 — Концерт радянсь мч-нтиальний фільм. —19.00
—
кої пісні. По закінченні — «Актуальна камера». 19.30
Новини. 14.30
— Новини. — «Пісня — ЖІІГТЯ
14.50 —
Йауково-понуляр- Творчий вечір народного ар
11.1І1 фільм
«Інженери
тиста УІ’СР
композитора

П’ятниця
А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Відгукніть
ся. сурмачі! 9.35
— Фільм
«Там. за горизонтом». 1 серІЯ» 10.55 —
Концерт на
родної артистки Узбецької.
РСР М. Шамаєвої.
По за
кінченні — Новини. 14.50—
Док. фільм. 15.40 — Росій
ська мова. 16.10 — Кінопрограма «По Сірії». 16.40 —
«Мелодії радості». Фільмконцерт. 17.00 — Діла мос
ковського комсомолу. 1 7.30
— В гостях у казки. Теле
фільм «Пастушка біля кри
ниці». 18.45 —
Сьогодні у
світі. 19.00 — Твори Ф. Ліста виконує заслужена ар
тистка РРФСР в. Горноста
єва.
19.20 — Тележурнал
♦Співдружність».
19 55 —
Фільм «Там. за горизонтом*.
2 серія. 21.00 — «Час». 21.35
•- Пісні боротьби. Музична
програма. 22.05 -- Чемпіо
нат світу і Європи з хокею.
Матч учасників
фінальної
групи. В перерві — Сьогодні
У світі.

0. Білаша. 20.45 — «На доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35
Продовження
. ..
твор“ ~
чого вечора О.
Білаша. По
закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)

(Кіровоград). 20.45 —
добраніч,
дітні» 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній тслефі.чьм «Чоловічі
ігри па
свіжому повітрі». 22.40 —
Новини. 22.50 — Чемпіонат
СРСР з волейболу: «Локомо
тив»
(Київ) — «ЛвтомобіЛіст» (Ленінград).

А ЦТ (IV програма)
17.55
Фільм концерт.
18 20 — Міжнародний тоїза1 пськнй матч із плавання:
збірна ПДР — збірна СРСР.
18.45 — «Здоров'я». 19.30 —•
«Музичний кіоск». 20.00 —*
«Вечірня казна».’
20.15
«Коло читання».
____
21.00
Сонати В. Моцарта, 21.40' —
Художній фільм «Директор».
1 і 2 серії.

8.09 — «Час». 8.50 — Гім
настика. 9.15 — Народні мегодії.
9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Радянському
Союзу! 11.00 — «Здоров'я»;
11.45 — «Ранкова пошта».
і
12.15 •— Радянський Союз
очима зарубіжних гостей,
12.30 — Сільська година.
13.30 — Музичнийі кіоск,Ä.
1-1.00 — А. Чсхов. «СтрокатГ
оповідання».
Фільм-вистава. 15.25 -- Сі огодііі — День
радянської науки. 16.20 —
— За вашими листами. Му
зична програма. 18.00 —
Міжнародна панорама. 18.45
— Па екрані — кінокомедія.
«Дон Дієго і Пслагія». 19.55
— Чемпіонат світу і Європи
з хокею. Матч учасників фі
нальної групи. 2 1 3 періо
ди. 21.00 — Програма «Час»"«
21.35 — Концерт. 22 10 —Футбольний огляд. По закін
ченні — Новини.

19.00 — Чемпіонат світу
і Європи з хокею. 20.15 —
Кубок СРСР зі спортивної
гімнастики. 20.55 — Симфо
нічні
фрагменти з опер
Р. Вагнера. 21.40 — Худож
ній
багатосерійний теле
фільм «Кімната з видом на ▲' УТ
місто». 4 і 5 серії.
10.00 — «Актуальна каме
ра»/ 10.35 — Ранковий кон
церт. 11.05
— С. Тудор.
«День отця Сойки». Тєлсвпстсва. 13.35 —
Сьогодні -і ►
День радянської науки. 15.00
А ЦТ
— «Слава солдатська». 16.00
— Фінал Кубка європеись?
8.00 — «Час». 8.40 — Гім них
чемпіонів
з гандболу;
настика. 9.05 —
Дітям про /Кіпки-.
«Спартак» (Київ) —
звірят. 9.35 — Фільм «іам, «Радничкп»
(Белград).
за горизонтом». 2 серія. — «Джерела». 17.55 — 17.10
Цир
10.40 — Для вас,
батьки.
19.00 —
11.10 — Пісні
на вірші кова програма.
М. Добронравова виковують «Актуальна камера». 19.30
Л. Сенчина, Г. Бесєдіна і «Музична вікторина». 20.00
С. Тапаненко. 11.20 — Рух' — Чемпіонат СРСР з футбо
без небезпеки. 11.50 — По лу: «Таврія» — СКА (Рос
музеях і виставочних за тов). 2 тайм.
20.45 — «На
лах. Всесоюзна художня добраніч.
діти!» 21.00
виставка «Ми будуємо ко «Час». 21.35 — Художній те
мунізм». 12.20 — Щоденник лефільм «Якщо я покохаю^«
суботнпка. 12.35 — Комора
сонця. 13.35 — І6-Й -іїіраж По закінченні — Новини,
«Спортлото». 13.45 — «Це
ви можете». 14.30 — Повн А ЦТ (IV програма)
іш. 14.45 — У світі тварин.
15.45 -- Грають А. Бахчієе і
8.00 — Програма науковоЄ. Серокіпа. 16.00 — Бесіда популярних
9.00 ~
політичного оглядача В. Бе «АБВГДейка».фільмів.
— Кон
кетова. 16.30 — Чемпіонат церт. 10.00 — 9.30
Міжнародний
світу і Європи з хокею.
Матч учасників фіналь-іої товариський матч із плаван
груші. З період. 17.25 — Що ня: збірна І1ДР — збірна
-. 17.40 — СРСР. 10.30 — «В гостях у
денник суботнпка.
«Най.
най. казки». 11.15 —«Очевидне—
Мультфільм
«І.'
Бесіда на неймовірне». 12.50 — Фільмнай...» 18.00 —
Ведучий концерт. 13.15 — Докумен•міжнародні темп.
... .......... 18.45
.......
- Співає зальний телефільм. 20.50 —
Л. Замятін.
зас.чуженпй
зас.чужснпй артист РРФСР Програма науково-популяр
Г. Васильєв. 19.00 — Чемпіо них фільмів. 21.40 — Худож
нат світу і Європи з хокею. ній фільм «Москва — Ге
Матч ’/часників
фінальної нуя».
груші. 21.00 — «Час». 21.45
- До Дня Всесоюзного ко
мун істинного......... суботиика.
Концерт майстрів мистецтв
на Московському електроме
«Талан» — 14, 1.3, 19 квіт
ханічному заводі ім. Воло
димира Ілліча. По закінчен ня. «Мартин Борулл» — 15-^
16
квітня, «Свої люди — по
ні — Пошти.
квитаємось» — 17 квітня.
Початок о 19.30.
А УТ

Субота

Театр

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концерт радян
ської пісні. 10.55 — 11а Все
союзному ленінському кому
ністичному суботнику. 11.20
— «Наша адреса — Радянсь
кий Союз». 12.05 — «Добро
го вам здоров’я». 12.35 —
На Всесоюзному леніському комуністичному субот іпку. 13.00 — Концерт лауре
ата премії Ленінського ком
сомолу дитячого хору Ака
демії педагогічних
наук
СРСР (2-й відділ).
14.45 —
< Рішення XXVI з'їзду КПРС
— у дії».
«Село і люди».
15.15 — Концерт.
16.45 —
«Олівець-малювець».
16.25
— «Співає Л. Сметанников».
16.45 — На Всесоюзному ле
нінському комуністичному
суботнику. 17.15 — Кінопрограма «Мальовнича Укра
їна». 18.25 —
Музичні ві
тання учасникам «червоної
суботи». 19.00 — «Актуаль
на камера».19.ЗО — «Погляд
у майбутнє». 20.30 — К. т.
«Свято комуністичної пра
ці». Спецвипуск телевізійної
програми «День за днем».

Кіно
«КОМСОМОЛЕЦЬ». «Хто О
хто?» 13—19 квітні! — о 9.20,
11.40, 13.00, 14.50,
16.40,
18.20, 20.50.

«МИР».
13—19 квітня:
«Прощайте, голуби» — о 9.10
і 11.50; «Кріт і заєць» *10.50 і 13.30; «Хочу бути мі
ністром» — о 14.30; «Із найкращих
міркувань» —
16.10, 18.20. 20.30.
«ХРОНІКА». «Цей «віль
ний» світ». 13—20 квітня
з 9.00 по 15.30. «Мишеня
Пік». Мультфільми, 13 — 20
квітня — з 11.00 по 15,30.
«12 стільців». 14—15 квіт16 — 17
ня. «Викрадений»,
квітня. «Андрій Рубяьов». Ні
квітня, «Підставна дружина».
19—20 квітня. Початок сеан
сів о 15.00 і 20.00.
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