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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАШЕСЙ!

Виходить а і грудня 1939 р.

до 66-ї річниці Великої Жовтневої

16835410

соціа

Збільшуйте видобуток нафти, газу, вугілля, виробницт
во електроенергії!

2. Слава Великому Жовтню, який відкрив нову епоху
в Історії людства — епоху торжества соціалізму і ко
мунізму!

4. Хай живе Комуністична партія Радянського Союзу!
Єдність партії і народу, вірність заповітам
великого
Леніна — запорука всіх наших перемог!

24. Радянські металурги! Надійно забезпечуйте потре
би країни в металі!
Підвищуйте якість, розширюйте випуск
економічної
металопродукції!
25. Машинобудівники! Створюйте високопродуктивні,
економічні і надійні машини, прилади, засоби механіза
ції і автоматизації!
Прискорюйте технічне переозброєння всіх галузей на
родного господарства!

5. Комуністи! Будьте в авангарді всенародної бороть
би за виконання історичних рішень XXVI з’їзду партії,
-^сгопадового і червневого Пленумів ЦІ< КПРС!

26. Працівники хімічної промисловості! Повніше за
безпечуйте потреби народного господарства і населення
в хімічній продукції та матеріалах!

6. Трудящі Радянського Союзу! Ширше
розгортайте
соціалістичне змагання за підвищення ефективності виробрнцтва і якості продукції!
Виконаймо по всіх показниках план 1983 року.
зав
дання XI п’ятирічки!

27. Працівники промисловості! Збільшуйте виробницт
во, оновлюйте асортимент і поліпшуйте якість товарів
для населення!
Виробництво товарів народного споживання — спра
ва всіх галузей народного господарства!

7. Слава великому радянському народові — будівнккеві комунізму, стійкому і послідовному борцеві за мир!
8. Хай живе непорушний союз робітничого класу, кол
госпного селянства і народної інтелігенції!

28. Працівники
транспорту і зв’язку!
Підвищуйте
якість і ефективність роботи! Добивайтеся безперебійно
го перевезення народногосподарських вантажів, високої
культури обслуговування населення!

9. Хан живе нерозривна
інтернаціональна єдність і
братерська дружба народів Радянського Союзу — жи
вотворне джерело сили нашого суспільства!

29. Будівельники і монтажники! Підвищуйте ефектив
ність капітального будівництва!
Будуйте комплексно, економічно й добротно, на сучас
ній технічній основі! Здавайте пускові об’єкти в строк!

1. Хай живе 66-а річниця Великої Жовтневої
лістичної революції!

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

10. Хай живуть Ради народних депутатів — справді
демократичні органи влади!
Громадяни Радянського Союзу! Беріть активну участь
в управлінні державними і і ромадськимн справами!
11. Радянські профспілки! Всемірно розвивайте трудо
ву активність і творчу ініціативу трудящих!
Хай живуть радянські профспілки — школа управліннМ^пкола господарювання, школа комунізму!
12. Хай живе ленінський комсомол — надійний поміч
ник і боновий резерв Комуністичної партії,
передовий
загін молодих будівників комунізму!
13. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте знан
нями, культурою, професійною майстерністю!
Будьте полум’яними патріотами нашої Батьківщини,
самовідданими борцями за справу Леніна, за комунізм!
14. Славні ветерани, наставники молоді! Передавайте
-молодому поколінню свої знання і досвід!
Виховуйте юнаків і дівчат на революційних,
бойових
і трудових традиціях Комуністичної партії і радянськоі о народу!

15. Жінки Країни Рад! Беріть активну участь у виробничому і громадському житті!
Слава жінці-матері!
Лісп і щастя дітям усієї землі!
16. Радянські воїни! Удосконалюйте бойову і політич
ну підготовку!
Пильно і надійно охороняйте мирну працю радянського'Жроду, завоювання соціалізму!
Хай живуть доблесні Збройні Сили СРСР!
17. Слава
більшовикам-ленінцям, героям Жовтня,
всім безстрашним борцям за честь, свободу і незалеж
ність нашої Батьківщини!
18. Трудящі Радянського Союзу! Прискорюйте науко
во-технічний прогрес!
Наполегливо
впроваджуйте в
практику досягнення науки, техніки і передового досві
ду!
Економіці — інтенсивний розвиток!
19. Трудящі Радянського Союзу! Добивайтеся дальшо
го підвищення продуктивності праці!
Ударною працею зміцнювати економічну та оборонну
могутність нашої Батьківщини — патріотичний обов’я
зок кожного трудівника!
20. Громадяни Радянського Союзу!
Беріть активну
участь у Всенародному русі за економію
та бережли
вість! Краще
використовуйте сировину, техніку, всі
матеріальні ресурси!

21. Трудящі Радянського Союзу! Повніше внкорисювуйй^акон про трудові
колективи для розв’язання
скоУЯтмічних, соціальних і виховних завдань, дальшого
розвитку соціалістичної демократії!
22. Трудящі Радянського Союзу! Всемірно зміцнюйте
соціалістичну дисципліну праці! З повного віддачею ви
користовуйте кожну робочу хвилину!
23. Працівники
паливно-енергетичного
комплексу!

революції
41. Вище масовість фізкультурного руху! Фізкультур
ники і спортсмени! Примножуйте славу
радянського
спорту!
42. Хай живе миролюбна, ленінська зовнішня політи
ка Радянського Союзу!
Втілимо в життя радянську Програму миру!
43. Братерський привіт комуністичним і робітничим
партіям!
Хай міцніє єдність і згуртованість комуністів
усього
світу!
44. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
Хай живе пролетарський, соціалістичний інтернаціо
налізм!

45. Хай міцніє союз світового соціалізму, міжнародно
го пролетаріату і національно-визвольного руху!
46. Братерський
привіт
народам
соціалістичних
країн!
Хам живуть єдність, співробітництво і згуртованість
країн соиіалістичної-співдружності, їх непохитна ріши
мість зміцнювати і захищати завоювання
соціалізму,
мир на землі!

47. Братерський привіт народам, які визволи.*?, . від
колоніального ярма і обрали шлях соціалістичною розвитиV*

48. Братерський привіт народам, які ведуть мужню
боротьбу за зміцнення національної незалежності і соці
альний прогрес!

30. Працівники агропромислового комплексу! Приско
рюйте інтенсифікацію сільськогосподарського
вироб
ництва! Добивайтесь надійного
забезпечення країни
продовольством і сільськогосподарською сировиною!
Примножуйте свій вклад у реалізацію Продовольчої
програми!

49. Братерський привіт робітн?:чому» класові капіталіс
тичний країн!

31. Колгоспники, працівники радгоспів! Активніше
впроваджуйте науково обгрунтовану систему землероб
ства! Збільшуйте виробництво зерна технічних та інших
сільськогосподарських культур!
По-хазяйському використовуйте землю, техніку, добри
ва. трудові н фінансові ресурси!
Увагу і турботу — майбутньому врожаю!

51 Народи світу! Рішуче боріться проти імперіаліс
тичної агресії і насильства, за ліквідацію
вогнищ на
пруженості і кризових ситуацій в Азії Африпі і Лати
ській Америці!

32. Трудівники сільського юсподарства! Всемірно під
вищуйте продуктивність тваринництва, зміцнюйте його
кормову базу!
Боріться за зразкове
проведення зимівлі
худоби!
Збільшуйте виробництво м’яса, молока, яєць, вовни!

33. Працівники сільського господарства, заготівельних,
транспортних, переробних і торговельних підприємств!
Не допускайте втрат сільськогосподарської продукції!
Усе, що вирощено, збережемо і використаємо на бла
го народу!
34. Працівники торгівлі, громадського
харчування,
побутового і комунального обслуговування! Підвищуйте
якість і культуру прані, повніше задовольняйте попит
населення!
Сфері послуг — повсякденну увагу!
35. Винахідники і раціоналізатори! Будьте в перших
рядах борців за технічний прогрес, дальше
зміцнення
економіки нашої Батьківщини!
36. Радянські вчені! Підвищуйте результативність дос
лідних робіт! Активно сприяйте впровадженню досяг
нень науки у виробництво!

37. Працівники ідеологічного фронту! Яскравіше роз
кривайте досягнення суспільства розвинутого соціаліз
му, велич комуністичних ідеалів! Переконано і пристрас
но несіть ідеї партії в маси, активно викривайте підрив
ну імперіалістичну пропаганду!
Ідеологічна робота — справа всієї
партії кожного
комуніста!
38. Діячі літератури і мистецтва, працівники культу
ри! Високо несіть прапор комуністичної ідейності, пар
тійності і народності!
Створюйте твори, гідні нашої великої' Батьківщини!
39. Працівники народної освіти! Підвищуйте ефектив
ність навчання і комуністичного виховання підростаючо
го покоління! Всемірно зміцнюйте зв'язок школи
з ви
робництвом!

40. Працівники охорони здоров’я! Поліпшуйте медичне
обслуговування населення! Підвищуйте культуру робо
ти лікувальних і санітарних закладів!

50. Братерський привіт знемагаючим у фашистських
катівнях борцям за свободу, демократію і соціалізм!
Свободу в’язням імперіалізму і реакції!

52. Братерський привіт народам Африки які борють
ся проти імперіалізму, колоніалізму і расизму, за зміц
нення політичної та економічної незалежності!
Свободу народам Піппенної Африки і Намібії!
53. Гарячий привіт народам Латинської Америки, які
борються проти імперіалізму і реакції, за демократичний
розг,,ток своїх країн!
54 Народи арабських країн! Згуртовуйте свої ряди в
боротьбі проти ізраїльської агресії і диктату імперіаліз
му!
Хай мішііе радянсько-арабська дружба!

55 Народи світу! Вимаїайте негайного і б'зу мовного
виведення ізраїльських військ з усіх загарбаних араб
ських земель!
Добивайтеся припинення імперіалістичної інтервенції
в Лівані!
Зміцнюйте солідарність із справедливою
боротьбою
арабського народу Палестини!
Ганьба ізраїльським і американським агресорам!
Близькому Сходу — мінний і справедливий мир!
56. Народи європейських країн! Ширше розгортайте
боротьбу проти розміщення
в Західній Європі нової
американської ракетно-ядерної зброї!
Європі — мир. безпеку і співробітництво!

57. Народи азіатських країн! Боріться проти імперіа
лізму. неоколоніалізму і гегемонізму, за мир та безпеку!
Хай Азія стане континентом миру, довір’я і співробіт
ництва!

58. Народи світу! Давайте рішучу відсіч агресивним
підступам імперіалізму, мілітаризму і реваншизму!
Приборкаємо гонку озброєнь, усунемо загрозу війни,
відстоїмо і поглибимо розрядку!
59. Люди всієї планети! Спільні пропозиції соціаліс
тичних країн, нові ініціативи Радянського Союзу — важ«
вивий крок до розрядки
міжнародної
напруженості,
'припинення гонки озброєнь! Примножуйте зусилля в бо
ротьбі за відвернення ядерної катастрофи!
Вимагайте заборони ядерної та інших видів зброї ма
сового знищення!
60. Хай живе наша велика Батьківщина — Союз Ра
дянських Соціалістичних Республік!
61. Під прапором Леніна, під керівництвом Комуніс
тичної партії — вперед, до перемоги комунізму!

Центральний Комітет Комуністичної партії
Радянського Союзу
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Працювали
ударно

Трудящі Радянського Союзу! До
бивайтеся дальшого підвищення про

У день комуністичного
суботннка
комсомольці
колгоспу
імені
Карла
Маркса працювали на кагатуванні кормових буря
ків. 100 топи коренів —
таким було їхнє зобов’я
зання на цей день. Молодь
успішно виконала
його.
Особливо
відзначився
комсомольсько - молодіж
ний колектив автогаража
(групкомсорг
Г. Поливкаи), що підвозив буряки
до кагата.

дуктивності праці!

Ударною працею зміцнювати еко

могутність на

номічну та оборонну

Батьківщини

шої

—

патріотичний

обов’язок кожного трудівника!
(Із закликів ЦК КПРС).

ТЕЛЕГРАМИ
В НОМЕР

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ВИКОНАНО
Молодь Світловодського заводу чистих мета
лів імені 50-річчя СРСР
активно включилася у со
ціалістичне змагання за
дострокове
виконання
планових завдань третьо
го року одинадцятої п’я
тирічки, стала на трудо
ву вахту, присвячену 25річчю руху за комуніс
тичне ставлення до пра
ці.
Робітники заводу ра
портують: завдання пла
ну 1984 року по об’єму
товарної продукції вико
нано у червні, а плано
вий рівень продуктивнос
ті праці досягнуто
у
травні цього року. План
трьох років
п’ятирічки
вони зобов’язуються ви
конати до 19 листопада
| 1983 року
— дня від
криття міської партійної
конференції.

*

*

*

Колектив
колгоспу
«Дружба» Петрівського
району
доповідає, що
працівники господарства
виконали річні планові
завдання по виробницт
ву І заготівлі
тварин
ницької продукції.
В колгоспі вироблено
молока 2879 тонн при
плані 2490,
надоєно на
корову по 2295 кілогра
мів молока
при плані
1984, що на 363 кілогра
ми більше минулорічного
показника.
Державі
продано 380 тонн молоч
ної
продукції
понад
план.
Колгоспною птахофаб
рикою вироблено 9 міль
йонів 264 тисячі
штук
яєць при плані 9 мільйо
нів
41
тисяча штук,
продано державі на 1
мільйон 181 тисячу штук
яєць більше ніж перед
бачалося соціалістични
ми зобов’язаннями.
За дев’ять місяців ро
ку в господарстві вироб
лено 331
тонна м'яса
при річному завданні 315
тонн. Уже сьогодні про
дано державі 275 тонн
продукції. Перевиконано
також план річного ви
робництва і
продажу
державі вовни, настриг
на вівцю становить 4,9
кілограма.
В колгоспі «Дружба»
створено півторарічний
запас соковитих кормів
і сіна.
Попередні підрахунки
показують, що підвищен
ня продуктивності гро
мадського тваринництва,
зменшення затрат
на
одиницю продукції в цьо
му році
запезпечить
одержання
близько чо
тирьохсот тисяч карбо
ванців чистого прибутку.
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Світловодська. Так, на
заводі чистих металів у
ньому взяло участь біль
ше 400 спілчан. Полови
на з них
працювала у
підшефних
колгоспах
імені Жданова, «Друж
ба», «Дніпро» па збиран
В. АЛЄКСЄЄВА.
ні овочів, близько сотні
спілчан трудилося па
Добровеличківський
своїх робочих місцях, а
район,
решта — на благоустрої
території заводу.
Того дня КМК дільни
ці товарів народного спо
живання цеху № 2 за
воду чистих металів, де
керівником І. П. Іоненко,
Дружно вийшли на ко а групкомсоргом Тетяна
муністичний
суботник Попруга,\ працював па
комсомольці та молодь зекономлених матеріаДобре трудився такоїк
КМК
молочнотоварної
ферми № 1, члени якого у
перерві між доїнням упо
рядковували
територію
ферми.

На всіх
ділянках

ІРОВОГРАДСЬКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» ЗАВОД «ГІДРОСИЛА» ІМЕНІ XXV З’ЇЗДУ КПРС. ШОСТА ГОДИНА РАНКУ. ДО ПРО
Н
ХІДНОЇ ПІДПРИЄМСТВА НЕСТРИМНИМ потоком ллються ГРУПИ
РОБІТНИКІВ ТА П-І/КЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ГІОЧИНАРОБОЧИЙ ДЕНЬ - ДЕНЬ НЕЗВИЧНИЙ, УРОЧИСТО ПІДНЕСЕ
НИЙ. ПОЧИНАЄТЬСЯ СВЯТО ПРАЦІ - КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК
ПРИСВЯЧЕНИЙ 25-Р1ЧЧІО РУХУ ЗА КОМУНІСТИЧНЕ СТАВЛЕННЯ ДО
ПРАЦІ.
УСІ КРАЩІ ТРУДОВІ ТРАДИЦІЇ І ПОЧИНАННЯ РОБІТНИКІВ КО
ЛЕКТИВУ З РОКУ В Рік ПРИМНОЖУЮТЬСЯ, в ЦЬОМУ МОЖНА БУЛО
ПЕРЕКОНАТИСЯ, ПОБУВАВШИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА РОБОЧИХ МІС
ЦЯХ ТРУДІВНИКІВ ЗАВОДУ «ГІДРОСИЛА».
6 годин 20 хвилин. До
робітників з короткими
напутніми словами звер
нулися начальники цехів
і секретарі партійних ор
ганізацій. Червоною нит
кою пронизали їх вис
тупи думки про ударну
працю і перерахування
заробленого
протягом
дня у Фонд миру. Бурх
ливі оплески
присутніх
означали
одностайне
схвалення.
6 годин 30 хвилин. Од

ЗО

Активно підтримали
почин москвичів молоді
робітники меблевої фа?
рики. Вони, як 1 всі рТ
бітники
підприємства
працювали на суботшіку
з найвищою продуктив
ністю. Того дня випуще
но продукції па 12,2 ти
сячі карбованців. Відзна
чилися
комсомольці
складальної дільниці це
ху №1. Вони виробили
продукції на суму 3 ти
сячі карбованців.
Ю. КОЖУМ’ЯКА.

м. Світлозодськ.
11 годин 45 хвилин,

тепер я з Олександром
Котовим на
території
МСЦ № 5. Наш співроз
мовник — майстер від
ділку, секретар
комсо
мольської
організації
цеху Володимир
Мусієнко.
— Володю, на які кін
цеві показники сподіва
єтесь? — запитав Олек
сандр.

ЛИТАВРИ СВЯТА
ТРУДОВО

ними з перших на юві
лейну вахту
заступили
кращий КМК Міністерст
ва тракторного і сільсь
когосподарського маши
нобудування механічної
обробки платиків імені
XXVI з’їзду КПРС меха
носкладального
цеху
N2 2 Володимира Леонтійовича Бадова та комсо
мольсько - молодіжна
бригада токарів ремонт
но-механічного
цеху
№ 9 Анатолія Скворцова, Правофлангові КМК
підприємства зобов’яза
лися сьогодні
виконати
змінне завдання на 130—
150 процентів.
7 годин 15 хвилин. По
заводському радіо лунає
перше
повідомлення:
«Шліфувальник відділку
гартованої шестерні НШ
71/100
механоскладаль
ного цеху № 2 Віталій
Репях йде з випереджен
ням графіка. За 45 хви
лин роботи Віталій виро
бив 15 процентів плано
вого завдання».,.
8 годин

відділку товарів народ
ного споживання (ТНС)
ливарно-термічного цеху
№ 3. Тут працює 98 чо
ловік, близько 70 з них
— молоді. Найкращі по
казники в ці хвилини —
у бригади КМК токарів
(бригадир Микола Воло
димирович Крамаренко).
Високі результати тока
рів забезпечили Сергій
Кара, Микола Ліпей, Ма

лах. Понад плай випу
щено 60 одиниць продук-

хвилин.

«Блискавка»:
«Комсо
мольсько - молодіжна
бригада імені XXVI з їз
ду КПРС змінне завдан
ня виконала на 25 про
центів».
— Ідуть чітко по гра
фіку, — каже секретар
комітету комсомолу під
приємства
Олександр
Котов. — Але я добре
знаю можливості брига
ди. Ось побачите, впро
довж двох наступних го
дин колектив Володими
ра Леонтійовича Бадова
буде працювати з випе
редженням...
10 годин.
Групком
сорг КМК бригади В. Л.
Бадова свердлувальниця
Наталя Сатула за 3,5 го-

П’ЯТИРІЧКИ
ДЕНЬ
УДАРНИЙ
Комсомольці
І молодь
Голованівського лісгоспзагу лід час комуністичного
суботннка працювали па
своїх робочих місцях. Во
ни рубали деревину, вози
ли її на склад. У цеху ме-

дини роботи ■ виконала
половину змінного зав
дання.
— ’Всі працюють доб
ре, відстаючих не буде,
— запевняє Володимир
Леонтійович. — Зараз
тон у роботі задає фре
зерувальниця
Тетяна
Лифар — 60 процентів
завдання виконала. І це
не дивно: Тетяна — пра
вофланговий нашого ко
лективу. Нині працює в
рахунок серпня 1984 ро
ку і хоче за три
роки
п'ятирічки виконати чотирьохрічну
норму. Я
впевнений:
виконає! А
взагалі наш КМК думає
завершити п’ятирічку до
115-ої річниці з дня на
родження
В. І. Леніна.
Сьогодні працюємо на
зекономленій сировині і
електроенергії, зеконом
леним різальним інстру
ментом.
10 годин

30

— Думаємо перевико
нати норму процентів на
п’ять, — одказав В. Мусієнко.
— А може спробуєте
піти на 120?
Слова О. Котова були
своєчасними.
(Пізніше
виявилося, що відділок
В. Мусієнка
перекрив
змінне завдання
на 20
процентів).
12 годин

хвилин.

Свято праці набирає все
більшого розмаху. Ми в
цьому
ж, механоскла
дальному № 2. Розмов
ляємо із старшим майст
ром механічної обробки
обойм для насосів типу
НШ 32/50-3
Віктором
Петровичем Талдою.
— Думаємо перевико
нати сьогоднішнє
зав
дання на 40—45 процен
тів. А молодий комуніст
свердлувальниця Лариса
Коваленко
і фрезеру
вальник Сергій Данилов
дали
слово виконати
півтори норми...
Заводське радіо: «Ува

га! Увага! Надійшло по
відомлення, що старшо
му майстру Віктору Пет
ровичу Талді
наказом
Міністерства тракторного
і сільськогосподарсько
го машинобудування, по
становою ЦК профспіл
ки робітників автомо
більного
і тракторного
машинобудування від 23
вересня присвоєно по
чесне звання «Заслуже
ний майстер Міністерст
ва тракторного і сільсь
когосподарського маши
нобудування». Поздоров
ляємо Віктора Петровиханічної переробки дере
вини виготовляли паркет,
заготовки для діжок. За
роблені кошти
вирішено
перерахувати у фонд п’я
тирічки.
А . БОЙКО.

❖ * *
Колгосп імені Ватутіна.
З великим
піднесенням
працювали в день трудо
вого свята молоді госпо
дарі землі. Вони допома
гали досвідченим механі
заторам завершити комп
лекс польових робіт. Зо-

20

хвилин.

Ми прямуємо до Василя
Митрофанозича Ніколаєнка.
— На впорядкуванні
території, закріпленої за
підприємством, працю
ють робітники
відділу
технічного
контролю
(ВТК) та відділу гспіло
го метролога (ВГМетр).
поряд з
Відрадно, що
досвідченим інженером
працювали
ВТК добре
молоді спеціалісти Олег
Мастєрной,
Ірина Пухальська та Сергій Нікітін. Кілька хвилин назад
повністю
виконали по
ставлене завдання.
14 годин

На знімку: старший майстер Віктор Петрович Талда
(справа) дає поради
своєму підлеглому, комсомольцю
Сергію Данилову. Це допомогло молодому токарю вико
нати в день суботнина особисте змінне завдання на 148
процентів.
Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

ча з цим високим званч
ням і бажаємо
нових
трудових успіхів! Штаб
по проведенню суботника».
— Якщо
не помиля
юсь, такого звання в об
ласті ще немає ні в кого,
— зазначає Олександр
Котов. — Це повідом
лення надихне
новим
трудовим запалом увесь
колектив бригади.
11 годин. Ми — на

крема, водії
перевозили
корені і гичку
цукрових
буряків. Трактористи, впо
равшись з оранкою, про
вели культивацію
ріллі.
Члени рільничих лапок та
учасники суботннка з під
приємств та
організацій
райцентру доочищали ко
рені цукрових
буряків і
моркви Крім цього, ЗО чо
ловік молоді
і ветеранів
працювали
па благоуст
рої села.
8. МИКОЛАЄНКО.

Голованівський район.

рія
Косевич та Сергій
Крамаренко, виконавши
вже три чверті сьогод
нішнього заздання.
І раптом у Сергія Кра
маренка вийшов з ладу
гідрокопірувальний вер
стат. Першим
на допо
могу поспішив бригадир.
Великий
досвід М. В.
Крамаренка зробив свою
справу: через кілька хви
лин верстат знову запра
цював...

ПІДТВЕРДИЛИ
АВТОРИТЕТ
КРАЩИХ
, Більше як 300
членів
ВЛКСМ
вийшли в день
суботннка на бурякові по
ля Ульяновського району,
щоб чітко іі організовано
завершити
збирання со
лодких коренів.

30

хвилин.

Підводяться
підсумки
свята
трудового. Най
краще
попрацювала
бригада 8. П. Талди, ви
робивши півтори тисячі
деталей — це понад 147
процентів змінного зав
дання. 121 процент —
така цифра
у бригади
В. Л.
Бадоза. У Фонд
миру ЦИМИ КОЛЄІС^З>І^И
перераховано
770' кар
бованців.
16 годин. По-робочому
стомлені, але
радісні і
збуджені залишають ро
бітники територію під
приємства.
Жваво роз
мовляють, обмінюються
враженнями від роботи.
Сьогодні їх
звитяжна
праця була лише однією
яскравою
сторінкою у
трудовій біографії зазоду. Лише однією, але та
кою потрібкою.
Репортаж вів
А. БЕЗТАКА.

Серед них — і герої по
передніх,
кукурудзянії К
ЖНИВ, МОЛОДИЙ

К^У,ІІСТ

Микола Ол и х н о в
11Л11'
дат в члени КПРС Петро
Шаверськйй' та комсомо
лець Валерій Пічкур (3
Ульяновського, Шамрзсвського відділків та відділку імені Горького
Улья
новського цукрорадгоспу)І тут, на святі комуністич
ної праці, вони були та
кож прикладом у роботі.
Наш кор.

Ульяновський район.
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ДОРОГІ ДРУЗІ!

понЙнтом ХЯїУ‘"°-вам 3Устріч з власним корес
Надією ЄсЬоемОенипМ°ті^СМОИ пРавДьі»
по нашій області
■она розповість” и°пп3„а ваши“и численними проханнями
та
А«"СнойГпоавпкь??Є п°" ° майбутньому році від «Комсомоль
цам хотілося л РР° яи проблеми з життя молоді області
людей коты ^ПР°ЛТатИ в газетІ7 Назвіть імена цікавих
ми леоедамп ”°гяи 6 ста™ героями нарисів. Ваші листи
І Д мо до корпункту «Комсомольской правды».

шс про людей будь-якого
віку— від героя «Червоного
вітрила»,
першокласника
876-ї московської школи Ва
ні Маслюка
до Героя Ра
дянського Союзу Д. Шпслкова, який брав
участь у
боях при форсуванні Дніп

«Я хочу розповісти...»
Газета завжди потрібна
терміново. Газета повинна
бути вчасно — і заради цьо
го вирушають у термінові
відрядження її співробітник
ки, чергує в редакції допіз
на спеціальна бригада. Най
свіжіші новини, найважли
віші й злободенні проблемі)
повинна висвітлювати газе
та. Та чи означає це, що ко
ли новини перестають бути
новинами, а одні проблеми
змінюються іншими, більш
актуальними, газета старіє?
Лісні немало довелося по
їздити по країні під час сво
їх журналістських
відряд
жень, і як часто під час зу
стрічей з різними людьми
мій співрозмовник
раптом
діставав звідкись потертий
номер газети: «А ось «Ком
сомолка» писала про
наш
завод. Досі зберігаю...» Час
то цс були спеціальні виріз
ки виїзних редакцій «Комсомольской правдьі» на бу
довах Дніпрогесу, Магніткп,
Сталінградського трактор
ного... Вони ніби увібрали
в себе напружений ритм тих
днів і сплески
загального
еііїузіазму,
прагнення мо
лодих сердець і рук зробити
якомога більше.
Олексій Стаханов, Анато
лій Мерзлов, Михайло МороЗ; — хто сьогодні не знає -

цих імен? Було дуже важ
ливо знайти їх, назвати, роз
повісти на сторінках газети,
бо життєві
правила цих
людей ставали правилами й
для інших.
Пам'ятаю, одна з кращих
журналісток «Комсомольской правды» писала нарис
про жінку —
кандидата
наук, жінку — матір деся
тьох дітей. Зустріч ця спра
вила па неї таке враження,
що, повернувшись в редак
цію, вона сказала:
«Якби
ми познайомилися раніше, я
б, можливо, все життя інак
ше прожила...» Та справа,
звичайно, не в цьому впли
вові на одну
людину, а в
тому потоці листів, який
буквально ринув до редак
ції після опублікування на
рису. У впливові
на бага
тьох інших людей.
Якось соціологи проводи
ли дослідження, аби визна
чити: хто ж він, «середньостатистичний читач і герой
«Комсомольской правды»?
Учень? Студент?
Комсо
мольський працівник? Моло
дий робітник? Виявилося,
що вік взагалі не є чимось
визначальним
у відповіді
на це питання. «Комсомол
ку» читають люди різного
віку — від школяра до ве
терана. «Комсомолка» пи-

ра. Що ж робить «Комсо
мольскую правду» «своєю»
для всіх її читачів і геро
їв?
Пам’ятаю, одного разу я
задала це питання лауреа
тові Ленінської премії, ав
торові тритомного
дослід
ження
історії
Великого
Жовтня академіку 1. І. Мін
ну. Ця людина
належала
до покоління
комуністів,
чий партійний стаж
почи
нався з 1917 року. Це було
перше покоління більшови
ків Країни Рад, — а вони і
до сьогодні вважають «Ком
сомолку» своєю
газетою.
«Чому?»
— запитала я. 1
І. Мінц
розповів ось про
що: якось, працюючи в ар
хівах, він виявив
у газеті
одного уральського повіто
вого комітету
РКСМ таку
замітку: «У
неділю клуб
молоді
заповнювали діти.
Для них комсомол влашту
вав ранок. Дітей запитали:
«Що таке комсомол?» «Це
де на більшовиків
навча
ють...» — відповіли малю
ки». Головна
відмінність і
особливість
«Комсомольс
кой правды», на думку ака
деміка, насамперед у тому,
що тут, як і в комсомолі, —
«на ’ більшовиків
навча
ють...» До речі, цю ж особ
ливість
«Комсомольской

правды» помітив ще в. 1930
році Луначарсшшй. Він пи
сав, що з появою цієї газе
ти відбулися
деякі зміни
впливу на суспільство, що
це помітно навіть по «не
звичайній чутливості читача
па все, що робиться і пи
шеться
в «Комсомольской
правде»...
1, звичайно ж, цей. зво
ротний
зв’язок — чутли
вість читача, його листи —
головне
багатство газети.
Скільки б їх не надходило,
кожне несе в собі щось цін
не.
Та є особливі
листи —
прохання допомогти. Тради
ція робити конкретне добро
— одна
з найдавніших і
найбільш шанованих тради
цій радянської преси. Тому
і з’являються
постійно на
сторінках
«Комсомолки»
рубрики: «Відрядження за
хвилюючим листом» або «В
корпункт надійшов лист».
Всё сказане тут у повній
мірі стосується і корпунктів
«Комсомольской правды» —
уповноважених представни
ків газети в країні та за її
межами. їх 63.
46-21-68,— це дніпропет
ровський ’номер телефона
корпункту по Півдню Украї
ни, який працює на чотири
області: Дніпропетровську,
Запорізьку, Кіровоградську
та Кримську.
Телефон не
змовкає весь день. А це зна
свідчить, що все гаразд,
чить про «незвичайну чугдо всього,
ливість читача
що робиться і пишеться в
«Комсомольской
правде»...
Отже, дзвоніть, дорогі друзі, пишіть, заходьте. Ми че
каємо на- вас.

З стар.----------

ШАХОВА ОРБІТА
Закінчилася
першість
міста Кіровограда з шахів
по швейцарській системі,
в якій взяло участь ЗО найсильніших шахістів облас
ного центру. Звання чем
піона завоював кандидат у
майстри спорту начальник
планового відділу буді
вельного
управління
«Дніпроекскаватор б у д»
Анатолій Красненко. Його
результат — 7 очок.
Стільки ж набрав першо
розрядник, працівник ча
вуноливарного
заводу
Юрій Соколов, але гірша
сума по таблиці коефіці
єнтів відсунула
його на
друге призове місце. Тре
тім був кандидат у май
стри спорту, лікар Віктор
Мамуня — 6,5 очок.
Учень 10 класу
серед
ньої
школи № 32 Юрій
Шевельов — вихованець
обласного Палацу піоне
рів — виконав
норматив
першого спортивного роз
ряду.
•і:

*

*

14 найсильніших шахістів
профспілкових організацій
взяли
Кіровоградщини
участь в турнірі
на особисту першість обласної
ради профспілок. Змаган
ня тривали по
круговій
системі
протягом двох

МІЖНАРОДНИЙ ФЕЙЛЕТОН

УДАР
НИЖЧЕ ПОЯСА
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для ракет асигновані ве
личезні кошти, — радісно
повідомив генерал. — Ми
будуємо і в Штатах, і в
Європі, і ще деінде...
— Ви знову все сплута
ли, сер! Ви сплутали ра
На
великосвітському
— Але ж я
кажу про кетні стартові майданчики
прийомі у
Вашінгтоні, легкоатлетичні 'ядра для зі спортивними, — обеззбір коштів від якого по штовхання.
Зрештою,
спів
винен іти на користь без справа навіть не в них, — силено прошепотів
робітних, зустрілись двоє пожалувався представник бесідник.
— Саме так,
у всьому
знайомих — представник спорту. — Самі Олімпійсь
Національного олімпійсь кі ігри — під
загрозою винна ця
термінологічна
кого комітету США та зриву. Лін досі не знаємо путанина, — з олімпійсь
п’ятизірчатий
генерал з толком, як розмістити іно ким спокоєм заявив гене
Пентагону.
земних спортсменів.
— Президент
Ренган
— А ось тут Пентагон рал. — Не ви одні в та
заявив, що для проведення готовий піти вам
назуст кому становищі. Коли ар
Олімпіади-84 із федераль річ, — радушно
підняв тисти просять грошей на
ної казни не буде видано свою склянку генерал. — театр, їх виділяють
нам,
ні
цента,
— вигукнув Пам’ятаю, на останній зи думаючи, що мова йде про
спортивний діяч, спорож мовій Олімпіаді
у Лейк- театр воєнних дій. Одного
нивши з горя склянку віс Плсседі гостей поселили в
кі, — а у нас немає гро камерах щойно збудованої разу міністерство охорони
тюрми. Це був вклад міні здоров’я добивалося кош
шей на снаряди.
— Даруйте, сер, — доб стерства юстиції в олім тів на хірургічні операції,
розичливо зауважив гене пійський рух. Тепер мініс а долари перевели на Пен
оборони
може тагон, вважаючи, що про
рал, попиваючи пепсі-ко терство
лу, — яв спорті не особ внести свій вклад — роз хання стосується воєнних
але селити спортсменів у своїх операцій. А днями, уявіть
ливо
розбираюсь,
що казармах.
твердо переконаний,
неждано-негадано
— А де ж житимуть ва собі,
на снаряди гроші знайду
виділили додаткові
ться. Які ж гармати
без ші солдати? — похлинув нам
снарядів, тим більше атом ся спортивний діяч, нер фонди на артилерійський
вово плеснувши собі ще вогонь...
них?
— Я маю на увазі спор чималеньку порцію віскі.
— Боже, це, ж ми про
— Не хвилюйтесь, ми сили грошей на олімпійсь
тивні
снаряди! Ракетки,
пошлемо їх куди-небудь у кий вогонь! — вигукнув у
приміром...
- Ну що ви! На ракети район наших життєвих ін
маши
— на
Близький відчаї олімпієць,
гроші дають в першу чер тересів
гу, і особливо на крилаті. Схід, скажімо, або в Ла нально зробив ковток не— Ох, про що ви бала тинську Америку як «сили розведеного віскі і гепнув
ся на підлогу.
Я маю на увазі швидкого розгортання».
каєте...
— Все це так, — про
— Чистий нокаут, — за
тенісні ракетки, от ще яддовжував
гарячкувати доволено констатував пос
ра...
’ - А ось тут президент представник Олімпійсько ланець Пентагону,
дока
цілком правий, — перебив го комітету, — але у нас завши цим, що він
таки
немає
коштів
на
будів

співбесідника генерал. —
знайомий
із спортивною
ництво
спортивних
май

Для чого ж на ядра гро
термінологією.
ші
витрачати, зараз не данчиків.
— Що ви! Якраз на бу
XIX століття. Зараз гроші
Борис КРИВЦОВ.
майданчиків
дають
лише на ядерну дівництво
АПН.
для ракеток ... о, даруйте,
боєголовку.

Перший хмарочос був
збудований
в Чікаго у
1870
році, незабаром
після спустошливої місь
кої пожежі. Винайден
ня ліфтів і стальних кон
струкцій дозволило знач
но збільшити
кількість
поверхів у будинках. Але
спочатку, споруджуючи
хмарочоси, будівельники
поєднували старовинну і
найновішу
технологію:
стальні конструкції об
шивалися деревиною. 1
тільки в нашому століт
ті з’явилися
гіганти із
скла і бетону.
Саме в Чікаго, на бать
ківщині
хмарочосів, у
1973 році був збудова
ний, мабуть, один з не
вдачливих в історії
ви
сотних будинків. Із-за
помилки
у розрахунках

♦ *
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Розпочалась
командна
першість обласної ради
ДСТ
«Спартак»
серед
обкомів
збірних команд
профспілок. Після трьох
турів по
першій
групі
команд лідирують шахісти
обкому працівників кому
нальних послуг та проф
спілки авіапрацівників, по
другій групі — зв’язківці
та команда обкому проф
спілки працівників харчо
вої промисловості. Завер
шився турнір в неділю.
В. ПЕРЕ8ЕРЗЄВ.

Щй

У-'-

ХМАРОЧОС«ВБИВЦЯ»

тижнів в шахово-шашково
му клубі
обласної ради
ДСї «Спартак» (головний
суддя — суддя першої ка
тегорії Г. Резніков).
Перше місце з резуль
татом 11 очок посів кан
дидат у майстри спорту,
старший викладач педаго
гічного
інституту
імені
О. С. Пушкіна
Юрій Пігарьов. У другого призе
ра, кандидата в майстри
спорту вчителя Іванівської
середньої
школи Олександрівського району Ана
толія Махна — 9,5 очок,
На пів-очка менше у кан
дидата в майстри спорту
авангардівця
Анатолія
Красненка.

ЗАРУБІЖНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
цей хмарочос розгойду
вався під дією вітру так,
що скло і навіть віконні
рами не
витримували
вібрації і випадали. Щоб
зменшити небезпеку, бу
динок був «притиснутий»
величезним
вантажем,
котрий підняла на дах.
У вікна вставили скло,
яке не б'ється. Але й ці
заходи не зарадили. За
раз проблема вирішена
кмітливо, ніж
скоріше
ефективно: навколо бу
динку стоять сторожі з
біноклями і постійно об
мацують поглядом стіни.
Ледь помітять неполад
ки — наприклад, переко
шену раму, або скло, яке
ось-ось мас випасти, —
зразу ж біжать обгород
жувати участок можли
вого падіння. Та перехо
жі давно звикли обходи
ти стороною хмарочос—
«вбивцю».

ПОШТОВИЙ
ДУБ
У
західнонімецькому
місті Ефте росте вели
чезний дуб, котрий уже
більше ста років викори
стовується
закоханими
як поштовий ящик і, по
повір’ю, приносить щас
тя всім, хто ним корис
тується.
Початок цій
своєрідній
поштовій
службі
поклав один
мандрівник, котрий зако
хався у місцеву красуню
Емілію
і листувався з
нею, залишаючи любовні
послання у дуплі дуба.
За
матеріалами
журналу
«Вокруг
света».

ФОТОКАЛЕЙДОСКОП

БЕРЛІН. Чудернацькі узори викреслили
о небі зигзаги блискавок, що з’явилися
над столицею НДР
під час
грози (на
знімку). Довгочасна експозиція дала змо
гу сфотографувати цю вишукану пано
раму, створену грою природи.
Телефото АП—ТАРС.
* * *
Мешканка токійського зоопарку «Уено» гігантська слонова черепаха з Галапагоських островів почала страждати від
надмірності ваги. 143 кілограми живої
ваги відчутно заважали
їй в минулому

році здолати відстань
у 250 метрів від
своїх «зимових апартаметів» до літнього
басейна. Рішення ветеринарів було нев
благанним: посадити Тортиллу на строгу
дієту, замінивши картоплю на траву. За
рін голодания черепаха «скинула» 20 кі
лограмів і в нинішньому сезоні подолала
ту ж дистанцію усього
за 1 годину 5
хвилин, побивши усі попередні «рекор
ди» майже на 10 хвилин.
На знімку: «марафонець» на дистанції
підкріплюється кавуном.
Фото Кіодо —ТАРС.

4 crop.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини
8.20
Мультфільм «Кам'яна квіт
ке.» 8.50 — Телефільм «По
переду океан*. 1 серія. 9.55
— Адреси молодих 10.55 Док фільм «Олександр Лхш
КІН» 11.25 — Новини 14.30
— Новини. 14 50 - Док. те
лефільм «Здрастуйте, коні...»15.20 — Карельські народні
Пісні й танці в обробці для
духового оркестру. 15.40 —
Чого і як навчають
н ПТУ.
Про підготовку кадрів мета
лургів і машинобудівників.
16.10 — Новини 16.15 — Го
ризонт. 17.15 - Розповіда
ють паші
кореспонденти.
17.45 — Концерт
дитячого
оркестру баяністів м. Горь
кого. 18.00 — Народна твор
чість 18.45 —
Сьогодні у
світі. 19.00 — Наш сад. 19.30
— Народні мелодії. 19.45 —
Телефільм
«Клятвений за
пис*. Фільм перший. 2 се
рія. 21.00 — «-Час». 21.35 —
Що? Де? Коли? Телев і кто рниа. 22.40 — Сьогодні г світі

Ä ут
10.0П — ♦Актуальна каме
ра*. 10.35 — Концерт само
діяльних
художніх колек
тивів. 11.10
— «Імпульс».
11.40 — ♦Шкільний екран».
7 кл. Російська література.
12.10 — Художній фільм «Я
— Хортиця». 13.15 — Іитерйлуб. 16.00 — Новини. 16.10
—
«Срібний
дзвіночок*.
16.30 — Телефільм
«Сади
Сибіру». 16.50 — «Народні
таланти». 17.25
— «Продо
вольча програма — справа
кожного».
18.00 — Теле
фільм
«Найбільший про
спект». 18.30
— Музичний
фільм «Мол справа — спі
вати». 19.00 —
«Актуальна
камера». 19.30 — Чемпіонат
СРСР з хокею. -Крила Рад»
— «Сокіл». 2 і З періоди. В
перерві — «День за днем».
(Кіровоград). 21.00 — «.Час».
21.35 — Художній телефільм
«Талант». 1 серія. «Бережков
винаходить колесо». 22.45
2- Новини.
22.55 — Кон
церт.

А ЦТ (II програма)
8.00 Гімнастика. 8.15 —
Науково-популярний фільм.
8.35. 9.45 — Природознавст
во. 2 кл. 8.55 — Науново-по
пулярний фільм. 9.15. 12.40
— Французька мова, 10.05
—Учням ПТУ. Естетичне ви
ховання. 10.35. 11.40 — Гео
графія, 6 кл. 1.1.05 — Шахо
ва школа. 12.10 — Музика
5 кл. 13.10 — Нгіуково-популярний
фільм
«Колесо 1
грунт*. 13.20 — Твоя левів
ська бібліотека.
«Матеріа
лізм 1 емпіріокритицизм»
14.00 — «Школа в Лисячих
Горнах*
Теленарис. 14.45
—
Поезія
М. Асеєва
15.25 — Новини 18.00 — Но
вини. 18 20 — Кіножурнал
«Радянське кіно-'
18.30 —
Концерт. 19.30 — «До 16-ти...
і старше». 21.00
— «Час»
21.35 — Фільм '’-Тут. на моїй
землі» 22.55 - Спорт за
тиждень 23.15 — Повнив

А ЦТ (1 програма)
8.00 —
Новини. 8.20 —
Концерт дитячих художніх
колективів Ленінградського
палацу піонерів І школярів.
8.55 — Телефільм «Попереду
океан». 2 серія 10.05 —
Клуб мандрівників 11.05 —
Співає
народний
артист
СРСР В. Гріпченко 11.85 —
Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — П’ятирічка — спра
ва кожного.
Док фільми.
15.50 —
Грак М Єрмоласв
(фортепіано). 16.30 — Нови
ни 10.35 — Г. Уеллс. Сторін
ки життя і творчості. 17.35
— Шахова школа, 18.05 —
Виступ Державного
акаде
мічного ансамблю народного
танцю «Жок» Молдавської
РСР. 18.45 — Сьогодні v сві
ті 19.00 —
Футбол. Кубок
УЕФА. і/16 фіналу. «Спар
так» (Москва) -- - Астон Вілла» (Англія) 20.45 — Якщо
хочеш бути здоровим. 21.00
«Чає». 21.35 — Кубок єв
ропейських чемпіонів з фут
болу. 1/8 фіналу. «Раба» ЕТО
(Угорщина)
«Динамо»
(Мінськ). 22.15 — Сьогодні у
світі. 22.25 — Кубок чолоцапів кубків з футболу 1/8
фіналу. «Шахтно» (Донецьк)
— «Серветт» (Швейцарія).

УТ
10.00 - -Актуальна каме
ра*. 10.35 —
Фортепіанна
музика 10 50 - Знімається
кіно 11.40 - «Шкільний ек
рані 6 кл Фшика 12.10 —

Худо.«тії
телефільм «Та
лант
І серія.
«Бережков
винаходигь колесо» 13.20 _
«Твоя земля,
ровеснику».
16.00 — Новини
16.10
«Срібний дзвіночок». (Кіро
воград на Республіканське
телебачення) 16.30 — к\,н
церт ансамблю пісні і тан
цю донських козаків. 17.00—
«Продовольча програма —
справа кожного». 17 30 — В
ефірі — «Кобза»
18.00 —
Кубок володарі»
кубків з
футболу 1/8 фіналу. «Шах
тар» (Донецьк) — «Серпетт»
(Швейцарія). 19.45 - «Акту
альна камера». 20.15 — Ате
їстичні діалоги 20.45 — На
добраніч, діти!
21.00
—
«Час'. -21.35 -- Худол.-вій
телефільм «Талант* 2 серія
«Всесвітня контора винахо
дів». 22.45 — Новини. 22.55 —
М, Равель «Болеро» Виста
ва

А ЦТ (II програма)
8,00 — Гімнастика 8.1-5 —
Н а у ново-популярний фільм
«Гатчина». 8.35, 9.35 — Аст
рономія. Ю кл. 9.05. 12.50 —
Німецька мова. 10.05 — Уч
ням ПТУ. М Шолохов. « Під
нята цілина». 10.35. 11.40 —
«Загальна
біологія
9 кл.
11.05
— Для нас. батьки.
12.10 — Поезія О. Бергольц
1.3.20 — Твоя ленінська біб
ліотека «Матеріалізм і емпі
ріокритицизм». Передача 2.
13.50 - «Бути
потрібним
людям*.
Д. Кабалевськнй
сьогодні. Фільм 1. 14.40 —
II Меріме. Сторінки життя і
творчості. 15.25 — Новини.
18.00 — Новини
18.20 —
ІІау ново-популярний фільм
«Обережно: водень». 18.30 —
Сільська « година. 19.30 —
■ На
струнах і клавішах*.
Естрадний концерт. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Нау
ково-популярний фільм «Ху
дожник сонця Арістарх Лев
тулов'-.
20.35 — V Міжна
родний фестиваль телепро
грам про народну творчість
«Веселка.» «Волинка» (Юго
славія). 21.00 — «Час». 21.35
• Фільм «Викриття». 23.00
— Новини

▲ ЦТ (І програма)

АДРЕСИ
ТВОГО
ДОЗВІЛЛЯ

8.00 —
Новини. 8.20
Мультфільм «Таємниця тре
гьої планетй». 9.05 — Фільм
«Два бійці». 10.30 — Док. те
лефільм «Знайти свою висо
ту». 10430 —
Концерт Дер
жавного
симфонічного ор
кестру СРСР. 11.30 — Повн
ий 14.30 — Новини. 14.50 —
Комуністи 80-х.
Док. теле
фільми «Роки наші». «Шлях
до білого поля*.
15.40 —
Фільм-копцерт «Це мій Уз
бекистан». 16.30 — Повний
16.35 — В гостях у казки.,
♦ Пригоди Буратіно». 1 серія.
18.05 — Концерт народної
артистки
СРСР М. Біьшу і
Академічного оркестру ро
сійських народних інстру-ментів ЦТ і ВР. 18.45 — Сьо
годні у світі 19.00 — Мульт
фільм. 19.05 — Вірші М. До-

Будинок культури імені
Калініна:
18 жовтня —
художній фільм «Сім го
дин до
загибелі»;
20
жовтня — Засідання клу-

ріпо.
19.40 Телефільм
♦Клятвений
запис». Фільм
другий. 1 серія.
21.00 —
«Час». 21.35 —
ТеЯеФільм
«Клятвений
запис». Фільм
другий. 2 серія. 23.00 — Сьо
годні у світі 23.15 — Кубок
<. віту з боксу Півфінал.

бу юних знааціз права.
Театр ляльок: 18 жовт
ня (о 10.00), 20 жовтня
(о 10.00, 14.00 та 15.30),
22 жовтня
(о 14.00) —
«Білосніжна і гноми». 23
жовтня — прем'єра спек
таклю за мотивами каз
ки Джанкі Родарі «ПРИ
ГОДИ ЧІПОЛІНО». Поча
ток о 12.00 та 14.00.
Народний
студентсь
кий театр «Резонанс»: 21
жовтня — Лірична коме
дія Г. Кожушкіна «Цвір
кун».

10.00 - ♦ Чнтуальна каме
ра». 10.35
Виробнича гім
настика- 10.45 — Музичний
фільм «Я пісні
псе віддав
сповна». 11.40 — 'Шкільний
екран*.
5 клас.
Музика.
12 10 — Художній телефільм
«Талант». 2 серія. «Всесвіт
ня контора винаходів». З сеІйя. «Молодший
кресляр».
16.00 —
Новини. 16.10 —
♦Срібний дзвіночок». 16.30 —
Кіпогірограма «Шлях до по
кликання». 17.30 — Музич
ний фільм «Приємні знайом
ства». 18.00 — Закон і ми.
18.30 — ФІльм-концерт «В
степу наша пісня» 19.00_—
"Актуальна камера» 19.35—
- Нові книги’-. 20.15 — Телепост на ударній
будові
(Кіровоград). 20.30 — «День
за днем* (Кіровоград) 20.45—
На добраніч, діти! 21.00 —
♦ Час».
21.35 — Художній
телефільм «Талант». 4 серія.
«Головний
конструктор»
22.45 — Новини. 22.55
Концерт.

8.00 — Новини. 6.20 —
Концерт. 8.40 — Мультфільм
♦ Коля, Оля і Архімед». 9.00—
Телефільм
«Попереду оке
ан». З серія. 1(1.10 — Родом
з дитинства. Тиори О. Фаде
ева. 10.50 -- Док. телефільм
«Шляхом роботів» 11.20 —
Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — Док.
фільми «Про
що співає дутяр?». «Ми кур
ди». 15.50 — Розповідь про
Юліуса Фучіка. 16.40 •— Но
вини. 16.45 — Концерт хо
рової капели «Дойна». 17.30
Російська мова. 18.00 —
Ленінський
університет
мільйонів
«Духовний світ
людини».
18.30 — У кож
ному малюнку — сонце.
18.45 — Сьогодні
у світі.
19.00 — Наука і життя. 19.40
— Телефільм «Клятвений за
пис» Фільм пертий. З серія.
21.00 — «Час» 21..35 — Чем
піонат СРСР о хокею. ЦСКА
— «Спартак». І І III періоди А ЦТ (II програма)
22.45 — Сьогодні у світі.
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Док. телефільм "КОЛИ цвіте
мушмула». 8.35. 9.35 — Гео
А УТ
графія. 8 кл.
9.05. 12.40 —
мова. 10.05 —
16.00 — Нодини. 16.10 — Англійська
«Срібний дзвіночок».
16.30 Учням ПТУ. Загальна біоло
— Республіканська фізико- гія. 10.35, 11.40 — О. Пуш
математичпа школа. 17.00 ків «Пісня про пішого Оле
— Телефільм «Звичайні чу га». 5 кл, 11.05 — Природо
деса*. 17.45 — Екран поша знавство. -Відповіді на листи.
ни Українського телебачен 12.10 — Історія
Кріпосні
ня. 18.00 — Концертний зал майстри. 13.10 — О. Грибое
«Дружба». (Кіровоград). 19.00 дов. «Лихо з розуму». 13.55
—
«Актуальна
камера». — Монументальне мистецт
19.30 — В майстерні худож во СРСР. 14.25 — «Бути по
ника. 20.20 — Естрадні рит трібним людям». «Д. Кабами 20.45 — На добраніч, ді левський сьогодні». Фільм 2
ти! 21.00 — «Час*. 21.35 — 15.20 — Новини. 18.00 — Но
Художній
телефільм «Та вини. 18.15 — Клуб мандрів
—
"Пісня до
лант». З серія. «Молодший ників. 19.15
кресляр». 22.45 — Новини Вітчизни любов пробуджує».
Концерт
литовської
народ
22.55 — М. Скорин
«Кар
ної музики.
19.40 — Доіс.
патський концерт•
фільм. 20.00 — Вечірня каз
ка. «Чарівний екран». 20.15
-- Людина і закон 20.45 —
А ЦТ (II програма)
Фрагмент
«Ромео 1' 1?.
Юлія»,
8.00 — Гімнастика 8 15 — з балету
.... на музику Г. БерНауково-популярний фільм ліоза 21.00 — «Час». 21.35
Афіногеиов.
«Мати
8.35, 9.40 -- ЛІ. Лєрмонтов. — О
«Мцнрі». 7 кл. 9.10. 12.30 — своїх дітей». Телевпстайе.
—
Повні
Іспанська мова. 10.15 — Уч; 22 5П
пям ІІТУ. Астрономія 10.45
— Пані сад 11 15 — Твор
чість П. Коріна 12.00 — «Бу
ти господарем
на землі».
Теленарис. 13.00 — К. М-чгйгс
і революційна Росія. 13.30
— Фільм Із субтитрами «Пе А ЦТ (І програма)
терс». 15.10 — Новини. 18.00
8 00 — Новини 8.20 —
— Новини. 18.20 — Науковопопулярний
фільм «Руку, Пісні Воронезької області.
товариш комп'ютер!». 18.40 8.50 — 43-й тираж «Спорт
— Всесоюзний
конкурс на лото». 9.00 — Док. телефільм
кращу передачу
про ПТУ. • Випробування ділом*. 9.30
Для вас. батьки. 10.00 —
♦ День відкритих
дверей».
19.30 — Тележурнал «Спів- Більше
хороших товарів.
Дружність*. 20.00 — Вечір 10.30 — Світ рослин. 11.15
ня казка. 20.15 — Чемпіонат — Кубок- світу з боксу. Пів
СРСР
з хокею.
ЦСКА — фінал. 12.30 — Концепт ан
«Спартак». І період. 21 00 — самблю «Смерічка». 12.55 —
«Час». 21.35 — Фільм «Гар Ти пам’ятаєш. товаришу.,.
монія». 23.00 - Новини.
Зустріч ветеранів
Великої
НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

ШС50, МСП,

©бластного номитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

еул. Луначарського, Z6.
БК 05476.

Індекс 61103.

та Ґ2.15
Д04-"!' Вее знати.
12.30 —
Сільська година
13.30 — Музичний
КІОс"'
14.00 — Л. Леонов. «ЗолоїЬ
карета».
......
—
Фільм-вистава
16.25
— Бруно Себастьян
Голос із Фріулі 16.55 —
вини. 17.00 — Турбота кож.
ного дня. Із циклу «Вирішу,
ється на місці». 18.00 4Міжнародна панорама. 18 45'
— Мультфільм «Світлячок»
18 55 — Клуб маїїдрівіїинів’
19.55 — Телефільм «Поділу,
нок». 21.00 - «Час». 21.354
Футбольний огляд. 22.05 ~
Концерт артистів балету Л^нінградсьіїого театру oneph
іа балету їм. С. Кірова. 23.10
— Новини.

А УТ

А ЬЧ

А ЦТ (1 програма)

Вітчнзнппої війни М-. їй...Ніг
ки Владимирської області
13.55 - v міжнародний -1>ес
тикаль гелелроірам про на
родну творчість «Веселка»
♦Скрипалі з Малюнга» (Шве
ція) 14.30 -- Новини. 14.45—
Фільм «’Голубий
портрет».
16.10
— Новини. 16.15 —
Очевидне —
неймовірне.
17 40 -- Бесіда політичного
оглядача Л. Всзпесейського
18.10 — Мультфільм. 18.20—
Док. фільм ♦Західний Сибір
— Західна Європа*. 19.20 —
На екрані
— кінокомедія.
«Бережись автомобіля». 21.00
— «Час». 21.35 — Кубок сві
ту з боксу. Фінал. 22.50 —
Мелодії і ритми зарубіжної
естради. 23.40 — Новини.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Ранковий кон
церт. 10.50 — Художній те
лефільм «Талант». 4 серія
«Головний
конструктор».
12.00 — «Призначається по
бачення». 12.30 — «Київські
адреси».
13.00 — Доброго
вам здоров'я. 13.30 — «На
родні таланти». 13.50 —
< Ол івець-малювець». 14.15—
С. Альошин «Вісімнадцятий
верблюд». Вистава. 16.20 —
Кіноогляд 'Резонанс». 17.20
— Скарби музеїв
України.
17.35 — Телетуриір «Соняч
ні кларнети» 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.40 —
ГІ родовжеі НІ я
тел ету рн іру
«Сонячні кларнети». 20.45—
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час» 21.35 — Георгієвському трактату
— 200 років.
23.35 — Новини.

А ЦТ (II програма)

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.

18 жовтня 1983 року

«Молодий комунар»

8.00 — Гімнастика 8.-15 -Якщо хочеш бути здоровим.
8.30—Док. телефільм «Кельбаджарські старики». 8.50
— Муз. передача «Ранкова
пошта*. 9.20 — В. Королен
ко. «Ріка грає». 10.00 — Братіславські музичні торжест
ва. 11 05 — Всесоюзний
"
ironкращу передачу
курс на
про ПТУ. «Чоловіча ровнова>. 11.40
— Програма Естонського телебачеппя. 13.30
— Чемпіонат світу з мотоспорту. 1-1.00 — Мультфільм
<Як гриби з горохом воюва
ли». 14.25 — «Вогняний ру
біж». Муз. передача. 15.35—
Міжнародний огляд. 15.50 —
«Золотий камертон». Кон
церт
молодих виконавців
естрадної пісні. 16.45 — Ро.ч
повіді про партію.
«Вирі
шальний бій». 17.30 — Му
зичний кіоск 18.00 — Е. де
Філіппо «Людина і джентль
мен» Вистава. 20.00 — Ве
чірня і.-азка 20.15 — Здоро
в'я. 21.00 — "Час». 21.35 —
Телефільм «Таня». 23.25 —
Чемпіонат світу з важкої ат
летики

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.45 — «ІІеіші — довга
панчоха» Вистава. 12.40
Циркова програма. 13.05 —
— Слава солдатська. 14.05 —
Село і люди. 14.35 — «Пісня
скликає друзів*. 15.25 —
Світ поезії. О. Олесь. 15.40 —
«Визволителі, Зустріч ветеранів Великої
ВІтчизняної
війни в 'місті Дпіпропетров____
.
—
Чемпіонат
ську». 17.00
СРСР з хокею. «Сокіл» (Ки
їв) — «Динамо»
(Москва).
19.15 — Концерт тріо Маренич. 19.30 — «Актуальна ка
мера». 20.00 —
Чемпіонат
«Ністру»
СРСР з футболу.
(Кишинів)
—
«Дніпро»
(Дніпропетровськ)
...
2 тайм.
діти!
20.45
"На
__ добраніч,
------«Час». 21.35 — Чем21.00
СРСР
піоиат
з футболу
«Нефтчі» (Баку) — «Динамо»
(Київ). 2 тайм 22.20 — Нови
ни. 22.30 — «Майстри мис
тецтв*. Народна
артистка
РРФСР В. Васильєва.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Науково-популярний фільм
«Двадцять мікронів просто
ру». 3.40 —- Веселі старти.
9.25 — «Це мій Ашхабад».
Концерт. 9.50 — Вірші В. Маяковського. 10.25 — Братіславські музичні торжествй;
10.55 —
Док телефільм.
.... ........
11.10 — У світі тварин. 12.10
-• Стадіон для всіх 12.40 —
в гостях у казки. «.Пригоди
Буратіно». 1 серія. 14.00 —
Кубок європейських чемпіо
нів з хокею з і’лчем. Пів
фінал
«Єнісей»
(Красно
ярськ)—«Солберг • (Норвегія)
2 таіім 14.45 — Переможці.
Клуб фронтони” друзів. Зу
стріч ветеранів Балтійського
Флоту. 16.00 — Мультфільм.
16.10 — Розповідають наші
кореспонденти. 16.40 — Те
лефільм - Циган»
4 серія.
18.05 — Док. Фільм
«Зима
сибірська». 18.15 — Чемпіо
нат СРСР з футболу. «Зеніт»
— «Топпело»
(Москва). 2
тайм. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — По мулі”'Х і вис
тавочних
залах. Ермітаж.
Філ’-м 19 — "Живопис Фран
ції XX ст.». 20.45 — Співа
ють заслужені артистки Вір
■ А ЦТ (І програма)
менської РСР Р. і К. Ліо.іціап 21.00 -- «Час» 21.35 —
8.00 — Новини. 8.20 — Вн- Телефільм -«Заппання пош
ступ народного
ансамблю тою» ІЗ ПИКЛХ -(Телефон по
танцю ♦Політ» Київського ін ліції 110». (ВИР). 22.55 —
ституту інженерів цивільної Чемпіонат світу л вт -.'кої ат
авіації 8.40 — Док фільми летики.
«Конструктор Ісаєв*. "Здрас
—тзи
туйте лікарю...*.
'Дорого
цінне руно». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
Редактор
ському Союзу! 11.00 — ЗдоЮ. СЄРДЮЧЕНКО.
, ров’я. 11.45 — Ранкова пош-

КІНОТЕАТРИ:

«МИР»: 18 і 19 жовтня
о 18.30 зустріч з кіноре
жисером Георгієм Ніколаєнком та кіноактором
Олександром Збруєвим.
Кінопрем’єра
«Йшов
четвертий рік війни». .
Протягом тижня — ху
дожній фільм «Вітя Глу
шаков — друг
апачів».
Початок
о 12.00; 16.00;
17,10; 21.00.
Для дітей — «Пацани».
Початок сеансу о 14.40,
«Королівство кривих зер
кал». О 9.20, 10.50, 13.20.
«Хроніка»:
18 жовт
ня — «Діаманти для дик
татури
пролетаріату».
Початок о 15.00,
17.30,
20.00; 19, 20 жовтня —
«Балада про доблесного
лицаря
Айвенго»,
О
16.00, 18.00, 20.00; 21—23
жовтня
— «Глорія». О
16.00, 18.00, 20.00.
Хронікально- докумен
тальний
«На шляху до
кінозбірнин
океану»,
«Кракопот і привід». З
9.00 до 14.30.

__ОбсЯГ 0,5 друк, арк.

28 жовтня в м. Жи
томирі
відбудеться
тираж виграшів гро
шово-речової лотереї
Української РСР 1983
року п'ятого випуску.
У тиражі буде ро
зіграно 2625000 Грошових і речових вигрошів.
За 50 копійок мож
на виграти: автомо
біль
«Запорожець»
ЗАЗ-968М, мотоцикл
«Днепр-12М» або МТ10-36 «Днепр» з ко
ляскою, велосипед, те
левізор
кольоровий
«Рубин-Ц-202»
або
«3лектрон-736», маг
нітолу
«Ореанда201»,
магнітофон
«Юпітер-203 -стерео»
або «Маяк-205», ра
діоприймач транзис
торний,
фотоапа-

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46 87; відділів
комсомольського життя — 2-46-57; листів
і масової роботи — 2-45-36. пропаганди
— 2-45 36; учнівської молоді — 2-46-87;
вінськопо-патріотичного
виховання та
спорту фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень
—
2-56-65; коректорської
—
3-61-83; нічної редакції — 3 03-53,
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Тираж 51500.

рот, акордеон «Орфей»
з футляром,
холодильник «Ока-6»
або «Мінськ-16», ма
шину пральну «Чайка-2М», пилосос, ки
лимову доріжку, ки
лим фабричної робо
ти, годинники, інші
цінні речі, а також
грошові виграші від
1 до 200 крб.
Купуйте білети гро
шово-речової лотереї!
Беріть участь V ти
ражі!
Білети
продають
всі ощадні каси, під
приємства зв'язку, кі
нотеатри,
магазини,
кіоски, а також гро
мадські уповноважені
на підприємствах і в
установах.
Управління
Держтрудощадкас
Вам. 108.
<області.
-
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Газета виходить у вівторок,
четвер і суботу
Друкарня Імені Г М Димитрова
оидавницгва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м Кіровоград, вуя Глінки, 2.

