
Ціна

КРАЩЕ

ПРОМИСЛОВІСТЬ — СЕЛУ

Комбайн

замовлення, 
відправивши

ОВОДКОВА, 
другого ме

рі« десятої п'я- 
Багато з них 
випереджають 

на Кіровоград- 
заводі трактор-

щоб ДО 
Ha- 

В. І. Леніна 
«Є п’ятиріч-

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, €

Биходить
з 5 грудня 1939 р.

Трудівники полів і 
ферм, промислових під- 
приє/лств області почали 
останній ~
тирічки.
значно 
час. Так, 
ському 
них гідроагрегатів у ра
хунок другої половини 
1980-го працюють двісті 
передовиків виробниц
тва, кілька колективів. 
Серед них майже поло
вина   КСМСОМОльці і 
молодь. На підприємстві 
54 проценти продукції — 
гідронасосів різних най
менувань — випускається 
зі Знаком якості.

У 1980-ому нашій 
бригаді доведеться по
працювати так, щоб під
твердити своє лідерство 
б заводському соціаліс
тичному змаганні серед 
комсом.ольсько - моло
діжних колективів. Ад
же на трудовому кален
дарі нашої комплексної 
бригади, очолюваної ко
муністом Володимиром 
Леонтійовиче/л Бадовим, 
серпень нинішнього ро
ку. А підтвердити лідер
ство — значить сприяти 
підвищенню продуктив-

• „Молодий комуніст Борис СМІЛЯНЕЦЬ — кращий механізатор колгоспу іме- 
ні Леніна Ульяновського району.

За високі показники в роботі В. Смілянця занесено на районну Дошку 
НОШЗНИ« "
_______ Фото Л. СТЕБЛОВСЬКОГО.

Серед тих, хто перши
ми у шахтарському міс і і 
підтримує цінні ініціати
ви,—молодії ірилки шахти 
«Верболозівська» вироб
ничого об’єднання «Олск- 
саидріявугілля». Очолю- 
папі комсомольським ва
тажком Віктором Квіт
кою, хлопці прагнуть до 
високих показників у ро
боті, грунтовно вивчають

•свід старших товарн-

ності праці, якості дета
лей і вузлів, які еипус
каємо для потреб села. 
Обов'язково застосуємо 
все краще, що надбали 
у минулому році: досвід, 
майстерність, сумлінне 
ставлення до справи, А 
1979-й залишиться у мо
їй пам'яті, у біографії 
моїх друзіб надовго. Ад
же ми тричі відзначили 
Новий рік. Першого разу 
— на початку травня, ко
ли бригада виконала 
завдання чотирьох років 
п'ятирічки. Вдруге у 
грудні, коли засяяла ве
селковими кольорами 
загальнозаводська ялин
ка. Вона засвідчила до
строкове. виконання, зав
дання. Була і надпланова 
продукція. І коли завод
чани вийшли на першу 
трудову зміну нинішньо
го року, кожен твердо 
знав — міцний заділ для 
успішного фінішу п'яти
річки зроблено. Його 
треба не губити, а збіль
шувати. До цього й праг
немо. Мій шлях у
колективі — то шлях ба
гатьох. Коли п'ять років 
тому прийшла в бригаду 
Володимира Леонтійови-

шів, ефективно 
товують шахтне 
вапни. Про це 
успіхи гірників 
видобувної 
якою керує

викорпе- 
устатку- 
свідчагь 

першої 
дільниці, 

наставник 
молоді Петро Савелійо- 
пич Сокурепко. Колек
тив ще у вересні спра
вився із завданням чо
тирьох років п’ятирічки, 
на 140 тонн проти плаву 

ча Бадова, цікаво було, 
але страшнувато. Диву
валася, як гарно і вправ
но працюють. Сумнівала
ся, чи подужаю токарний 
верстат. Потім таки ста
ла фрезерувальницею, 
розточувальнйцею, а зго
дом, як і кожен у нашій 
комплексній комсомоль
сько-молодіжній — уні
версалом. Цього ви/ла- 
гають сучасні темпи роз
витку про/лисловості. І 
всі це розуміють.
А тому й. стараємося, як 
кажуть, на совість. Здає
мо продукцію (платним 
до гідронасосів) лише з 
першого пред’явлення, у 
більшій, ніж планується, 
кількості. У першу цього
річну зміну, наприклад, 
підрахували, що виробі
ток кожного члена нашо
го КМК — 120 процентів. 
Це 800 додаткових пла- 
тиків. Зроблено ще оДин 
крок, до того, 
110-ї річниці з дня 
родження 
доповісти: 
ка!»

О.
токар 
хаиоскладальк ого 
цеху Кіровоградсь
кого заводу трак
торних гідроагрега

тів.

збільшпв середньодобове 
навантаження па лаву.’

Зваживши свої мож
ливості й резерви, гірни
ки дільниці у відповідь 
на постанову ЦК КПРС 
♦ Про 110-у річницю з 
дня народження Володи
мира Ілліча Леніна» зо
бов’язалися до ювілею 
видобути 500 тонн над
планового палива, па 0,5 
процента підвищити про
дуктивність праці кож
ного виробничника і зни
зити зольність одержано-

У ПЕРСПЕКТИВІПОЇЗДКА КА ВДНГ
Виконавши план чоти

рьох років по виробництву 
й продажу молока держа
ві, комсомольсько-моло
діжний колектив МОЛОЧНО- 
товарної ферми колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС по
ставив собі за мету з п’я
тирічним завданням спра
витись до 110-ї річниці з 
дня народження В. I. Ле
ніна. Для подолання цього 
рубежу лишилося надоїти 
по 350 кілограмів молока 
на корову.

Лідер трудового супер
ництва серед доярок гос
подарства Галина Олефі- 
ренко вже має понад 2650 
кілограмів молока на ко
рову в рахунок 1980 року; 
групкомсорг ферми дояр 
Володимир Міщенко — 
2050.

У разі виконання сеоїх 
соціалістичних зобов’язань 
всі працівники ферми за 
кошти господарства побу
вають у Москві, на Вистав
ці досягнень народного 
господарства.

М. НЕПОМНЯЩИЙ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Бобринецький район,ЗАМОВЛЕННЯ ВИКОНУЮТЬ
Монтаж друкованих плат 

чергової партії телевізій
ної апаратури, що призна
чена для Московської 
олімпіади, почала в першу 
трудову зміну нинішнього 
року комсомольсько-мо
лодіжна бригада радіс- 
монтажниць Світлани По
пової із Кіровоградського' 
заводу радісвиробів.

А до цього цех, у якому 
працює КМК Попової, ус
пішно виконав попереднє 
олімпійське 
достроково 
до Москви чотири пере
сувні телевізійні станції. 
Успіх окрилив дівчат. I 
групкомсорг бригади ра- 
діомонтажниць Наталія 
Дерев’янко, Тетяна Вов
ченко, Тетяна Сахарова, 
Валентина Конюх, всі їхні 
колеги дали слово не зни
жувати темпів, зробити 
все для того, аби почесне 
замовлення виконати вчас
но.

В. БУШМАН,

го вугілля проти норми 
на 0,1 процента. Протя
гом наступного року на 
дільниці буде запровад
жено 3 раціоналізатор
ські пропозиції з річним 
економічним ефектом 
1000 карбованців. Гірни
ки першої видобувної 
дільниці, як і всієї шахти 
«Всрболозівська», спов
нені прагнення перетво
рити 1980 рік у рік удар
ної роботи по-лепінськи.

М. ТРУХАНОВ.

Людно і гамірно нині в 
Світлсводському Будинку 
піонерів, що перетворився 
у спревжній казковий па
лац. Новорічні ранки для 
молодших школярів, різ
номанітні вікторини, веселі 
ігри під девізом «ОлІААПІЙ- 
ський Новий рік нам ре
корди нові принесе!», мас
каради... І скрізь жарти, 
дотепи, сміх. Одним сло
вом, канікули!

А в цих кілАнатах тихо. В 
чому ж річ? Ага, читаємо: 
«Гурток технічної твор
чості». відкриваємо две
рі — серйозні, зосередже
ні обличчя. Юні кулібіни 
ось-ось мають відкрити 
свою виставку. Закінчую-

для важкої ниви
Зернозбиральний ком

байн з порядковим номе
ром <400.000» зійшов з го
ловного конвейєра Крас
ноярського комбайнового 
заводу.

Тепер’ па заводі присту
пають до освоєння нової 
моделі «Сибиряка» — ком
байна СКД-5М, який на
дійніший і продуклівлі- 
шпй за свого попередника. 
До кінця п’ятирічки крас
ноярська марка стоятиме 
на кожному третьому зер
нозбиральному агрегаті, 
випущеному в країні. 

Дбайливі шефи
Продукція Харківською 

турбінного заводу — агре
гати для приготування за
мінника молока — дістала 
високу оцінку тваринників. 
Кожна установка готує та
ку кількість поживної су
міші, якою можна напоїти 
ціле стадо телят.

Тепер цією технікою ос
нащують тваринницькі 
комплекси області. Випуск 
таких машин передбачений 
міським планом шефської

ться останні приготування, 
завтра—обласні змагання.

У майбутніх васнєцо- 
вих — свої турботи. Неза
баром відбудеться конкурс 
художніх творів. Кожному 
хочеться, щоб його робота 
стала найяскравішою, нзй- 
змістовнішою.

Зимові канікули тільки 
почалися. Тож нехай вони 
стануть для вас, друзі, не 
тільки днями відпочинку, а 
й стартом у третю на
вчальну чверть—найсклад
нішу, найвідповідальнішу.

А. ЕЕНЦКОВСЬКИЙ.
м. Світловодськ.
На фото: нанікули у 

Кіровограді і Світловодсьну. 
Фото Б. ГРИБА 

і П. ХМУРИ.

допомоги селу. Багато за« 
водів за спеціальним гра
фіком поставляють комп
лектуючі вузли і дсіалі 
турбінному заводові, на 
якому діє дільниця по ви
готовленню техніки для 
ферм. Виконання замов
лень села контролює іні
ціативна група представ
ників підпрпємств-суміж- 
ииків.

Відроджуються
землі

Кам'янисті масиви пло
щею 10 тисяч гектарів па ■ 
схилах гір Вірменії, які не 
використовувались віками, 
стануть орною землею.

Освоєння непридатних 
для сільського господар
ства грунтів у республіці 
ведеться широкими мас
штабами. В усіх районах 
діють машинно-меліоратив
ні станції і механізовані 
загоїш. Прашо меліорато
рів полегшує і спеціальна 
каменезбиральна техніка, 
виробництво якої налагод
жено на експерименталь
ному заводі Вірменського 
НДІ механізації і електро- 
фіканії сільського госпо
дарства.

(ТАРС — РАТАУ).



По- 
від-

І що жГ 
трохи і

Це дезертир-

) • •

- ■

і I

допущених 
визначити 

ювілейного, 
1980 ро-

МО.ІОДЖ КОЛ/УЛЛР“ -
ПЕРЕДМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ
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Відбулося відкрите заняття комсомольсько
го політгуртка «Основи економічних знань» 
Новгородківської міжгосподарської шляхо- 
будівельної організації, де розглядалася тема 
«Тзоз соціалістичне зобов'язання» На ньому 
були присутні пропагандисти району.

Члени обласної методичної ради з питань 
комсомольського політнавчання рецензують 
ца заняття.

Мрлоді робітники зі
бралися, щоб обговорити, 
як працювали цілий рік, 
детально проаналізувати . 
свої набутки, поради
тись, як наступного року, 
позбутися 
гірорахунків, 
горизонти 
ленінського 
ку. Тут добре розуміють, 
що колективний успіх у 
виконанні планових зав

задань, соціалістичних зо
бов’язань 
залежить 
попрацює 
ку кожен робітник 
будівельник, 
червоною 
низала 

насамперед 
від того, як 
протягом ро

ми 
Ця думка 

ниткою про- 
виступ начапьни-

ка міжгосподарської 
шляхо-будівельної орга
нізації П. М. Момота.

Павло Мусійович взяв 
слозо відразу після то
го, як пропагандист М. Г, 
Григір у вступній . части
ні заняття чітко визна
чив основні принципи 
організації соціалістич
ного змагання.

П. М. Момот коротко 
проаналізував роботу 
всього колективу з ми
нулому році. Робітники 
організації достроково 
виконали план чотирьох 
років п’ятирічки, зобо
в'язавшись завершити її 
до 7 жовтня 1980 року.

— Уже 1979 року ми 
вийшли на рубежі 1980 
року. За планом було 
передбачено виконати 
робіт на загальну суму 
850 тисяч карбованців, 
А ми вже сьогодні — 
мільйонери, тобто, пере
виконали завдання на 
150 тисяч. Звідси — го
ризонти року наступного.

Для нас і 1 мільйон 100 
тисяч карбованців — ціл
ком реальний рубіне. Та
ким і повинно бути наше 
соціалістичне зобов'язан
ня. І вже сьогодні, » 
перші дні нового року, 
треба міркувати над тим, 

як виконати його дост
роково.-.,

Не випадково Павло 
Мусійозич акцентував 
увагу слухачів на необ
хідності визначити, як 
працювати у 1980, вже 
в перші його дні. Зупи
нившись на невикорис
таних резервах вироб
ництва, він навів чимало 
конкретних прикладів,

молодим ро
бітникам варт9 доклас
ти енергію і комсомоль
ське завзяття,

Скажімо, відзначив 
П, М, Момот, на пов
ністю • ще використову
ються в організації пере
ваги бригадного підря
ду, Здавалося б, колек

тивна відповідальність 
виконану роботу повин
на дисциплінувати 
бітників.
хто з них 
що може 
пізсили, 
що це не 

ро-
На жаль, де- 
іноді вважає, 
працювати у 
сподіваючись, 

буде помітно

на загальному фоні.
— Є й такі, що шу

кають, де працювати 
легше й вигідніше. Ска 
жімо, комсомолець Са
марський виявив ба
жання набути професії 
автогрейдериста. Вивчи
ли його.
працював 
мовився, 
ство з трудового фрон-

цікавістю. Потім, 
слозо, вони роз- 
думки М. Г. Гри- 
ГІ. М. Момота.

Наведу інший приклад. 
Комсомолець Микола 
Мишко теж працює авто- 
грейдеристом. Минулого 
року він один працюзаз 
за трьох, у тому числі й 
за Самарського, і успіїлц 
но! Ось так, товариші 
комсомольці, треба тру
дитися!...

Виступ керівника орга
нізації слухачі прослуха
ли з 
беручи 
вивали 
гїра та

Майстер бригади Ва- 
силь Желєзний, підбива
ючи підсумки минулого 
року й визначаючи зав
дання наступного, зупи
нився на тому, як робітни
ки шляхо-будівельної ор
ганізації освоїли метод 
Злобіна. Перезаги його 
очевидні. В колгоспі іме
ні Димитров-з приміщен
ня зерноцгху побудова 
но на 21 день раніше 
строку, під'їзна дорога 
до МТФ у колгоспі імені 
Леніна — на 9 днів...

Економічний ефект від 
впровадження бригадою 
методу Злобіна лерези 
щує п'ять тисяч карбован
ців. Протягом року зеко
номлено 322 людино-дні.

Василь Желєзний, ана
лізуючи роботу свого 
колективу, обгрунтував, 
чому саме бригада бере 
на 1980 рік підвищені со-

ціалістичні зобов’язання. 
Гіодібний аналіз був і у 
виступах Миколи Мишка, 
Вячеслава Ковальова, Во
лодимира Хоренженка, 
Юрія Жигуна.

Під час захисту това
ришами соціалістичних 
зобов’язань слухачі не 
були пасивними спосте
рігачами. їх цікавило, чо
му саме той чи інший ви

робничник, бригада ок
реслюють для себз саме 
такі рубежі;

— За рахунок яких ре
зервів ви плануєте вико
нати підвищені соціаліс
тичні зобов язання? — 
запитав М. Г. Григір ро
бітника Вячеслава Кова
льова.

— Перше — ущільнен
ня робочої хвилини, — 
відповів комсомолець. — 
Тут у нашій професії 
можливості невичерпні. 
По-друге — давно назрі
ла проблема підвищення 
якості шляхових робіт. 
По-третє, якщо постара
тися, можна поліпшити їх 
технологію... Я не кажу 
вже про економію мате
ріалів... Словом, було б 
бажання.

А воно у комсомоль
ців, слухачів політгуртка 
в.

Дещо несподівано на 
загальному фоні прозву
чав виступ водія Володи
мира Хоренженка, який 
не спразився із зобов'я
заннями 1979 року. І хоч 
вини юнака в цьому фак
тично не було — підвела 
далеко на нова техніка, 
прикро було говорити 
про це Володимирові. 
Тим більше, що бригада 
зодіїв завдання викона
ла, і особиста невдача 
сприймалася боляче. Во
лодимир зупинився та
кож і на необхідності по-

“—“ 1 
ліпшити організацію пра- І 
ці, бо ж іноді ще трап- ■ 
ляється й таке: приїдеш 
автомашиною під заван- І
таження, а зазантажува і
ти нічим — «лопата» по- 1
ламана. Доводиться їха- І
ти а інше місце. А на це І 
все втрачається час.

Оптимістично прозву 1 
чала кінцівка виступу 
молодого водія. Він зо- І 
боз'язався у 1980 році І 
виконати свої соціаліс- у 
тичні зобов'язання до 
63-ї річниці Взликогоі І
Жовтня.

Хочеться Відзначити, .
що керівники та спеціа
лісти організації допо
могли пропагандистові 
зробити детальний еко
номічний аналіз зобов я- 
зань; слухачам поради
ли, як краще зиго.уезити 
спеціальні таблиці, об
грунтувати плани завер
шального року п ятиріч- 
ки в цілому. Під час за
хисту соціалістичних зо
бов язань були присутні 
начальник шляхо-буді- 
зелоної організації, сек
ретар парткому. Причому 
секретар парткому Г. Ф. 
Аягелуца допомогла про 
пагандистові розкрити 
питання морального і 
матеріального стимулю
вання учасників трудово
го суперництва.

Добре провід заняття 
молодий пропагандист 
М. Г. Григір, Він зацікав
лював аудиторію, нена
в’язливо спрямовував 
розмозу в конкретне 
русло, прагнув, аби всі 
слухачі брали в ній 
участь.

Досить високою була й 
активність комсомольців. 
Виступи, скажімо, Мико
ли Мишка, Вячеслава Ко
вальова, Юрія Жигуна бу 
ли добре 
кожен пункт 
ня ретельно 
вався.

Схвально 
про відкрите заняття 
присутні 
району.

>

*

продумані, 
зобов язан 
обгрунтову-

відіззалися
і

пропагандисти

КРИЗОХМЖА, 

КАСЯНЕНКО,

В.

О.
Ю. ДМИТРЕ НКО — 

члени обласної мето
дичної ради з питань 
комсомольського по- 
літнавчаннп.

пг-Н а знімках:
Р®А початком занять; ви
ступає П. М. МОМОТ; за
ключне слово пропаган

диста М. Г. ГРИГІРА (фо
то з центрі.

Фото 8. ГРИоА.
«■мьзавмвммв і л,

На обласній звітно-виборній комсомольській конфе
ренції мова йшла про те, що «Молодий комунар» що 
недостатньо висвітлює питання роботи піонерських 
вожатих. Сьогодні у нас прем’єра рубрики: «Трибуна 
вожатого». Надалі під цією рубрикою газета розпові
датиме про досвід роботи кращих піонервожатих об
ласті, а також надаватиме слово вам, товариші вожаті. 
Пишіть нам про проблеми, які виникають у вашій'ро
боті. про хід підгої саки до ленінського ювілею. Че
каємо ваших розповідей.

Десятий рік я працюю 
старшою піонерзожатою. 
За цей час глибоко пере
коналася в тому, що в піо
нерському загоні . діти 
вперше відчувають відпо
відальність не тільки за се
бе, а й за товаришів, вча
ться жити інтересами своєї 
організації. Саме □ піонер
ські роки вперше в серці 
кожного учня виникає мрія 
стати комсомольцем, за
служити це високе право. 
Народжується громадя
нин, патріот, Інтернаціона
ліст.

Зрозуміло, якого вели
кого значення набуває ро
бота старшого піонерзо- 
жатого. Недарма нас часто 
називають комісарами, ка
пітанами піонерських ка-

ПРЕМ'ЄРА РУБРИКИ; 
«ТРИБУНА 
ВОЖАТОГО* Капітани піонерських

пі тамами піонерських 
рааел.

Ось уже 8 років ми ае-

/Ліжнародний рік 
Боротьба за якість 
виховання 
дисципліни, 
атмосфери захоп- 

знаннями стала го-

езідо- 
стао-

демо піонерів цікавими 
маршрутами Всесоюзного 
піонерського маршу. Особ
ливо активізувалася ця ро
бота в 
дитини.
знань, 
мості, 
рання 
лення 
ловкою справою піонер
ської дружини. В школі 
діє широка мережа гурт
ків для дітей усіх вікових 
каїеюрій, проводяться 
предметні тижні, олімпіа
ди, захист читацьких фор
мулярів, добре проходить 
операція «Живи, книго!». 
Намагаємось, щоб підруч
ники наших учнів були у 
відмінному стані, система
тично проводимо рейди- 
перевірки їх збереження, 
виставки кращих, а в кінці 

року передаємо ці книги 
у шкільну бібліотеку.

Прозодячи військово- 
патріотичне виховання ді
тей, домагаємось того, що 
всі піонери беруть найак
тивнішу участь у грі «Зір
ниця». Традицією стало 
проведення походів по 
місцях бойової слави. Ос
танній маршрут, скажімо, 
пролягав до Чорного лі<;у, 
на хутір Партизанівку. На
довго запам’ятається ді
тям зустріч зі старожила
ми хутора, їхні розповіді 
про діяльність загону на
родних месників, який діяв 
у роки війни на території 
Чорного лісу. Особливо 
схвилювали учнів зустрічі 
біля партизанських земля
нок.

Піонерська дружина на
шої школи носить ім'я 
Володі Воєводіна, одного 

З перших комсомольців 
1айворонського району. 
Володя загинув на грома
дянській. Довгий час ми 
збирали матеріали про 
життя героя, листувалися з 
його рідними і близькими. 
Піонери та комсомольці і 
сьогодні пишуть славні 
сторінки літопису нашої о 
героїчного минулого, від
шукують експонати для 
шкільного музею бойової 
і трудової слави. Так, га
даю, у кожній дружині. А 
якщо всі ці матеріали зі
брати разом — який пре

красний музей історії об
ласної піонерської органі
зації можна було б від. 
крити?

Знаю, що буде створе- 
нии обласний музей ком

сомольської слави | «о 
жен з нас, піонервожатих, 
за те, щоб одна 3 к5мнат 

цього музею була присвя
чена історії піонерії Кіро- 
аоградщини.

Всесоюзні трудові акції: 
«БАМу — піонерські поїз
ди!», «Мільйон — Батьків
щині!», «Живи, книго!» _ _
адресовані безпосередньо 
кожному піонерові, допо
магають нам залучити 
юних ленінців до активної 
участі в житті країни. Але 

в сучасних умовах вихо
ванням дітей, зокрема' V 
трудовим, займаються на 
тільки піонерські і комсо

мольські організації, а й 
громадськість. Тож хотіло
ся б бачити керівниками 
своїх піонерських загонів 
кращих вожатих-виробнич- 
ників. Саме з них піонери 
вчаться любити труд. по_ 
зажати людей праці У на— школі працює’ п’ять 

•ожатих « виробничників. 

Апе в районі ще зовсуа 
мало гуртків технічної 
творчості. Бо нікому ними 
керувати. Нам простіше; 
поруч зі школою — мі»> 
шкільний навчально-«*- 
робничий комбінат, Д3 
близько ЗО гуртків, І ноші 
учні мають змогу відвідУ* 
вати їх. А в інших школен, 
особливо сільських, гуртів 
мало, а то й зовсім нем3, 

,1 оскільки у вас. мого# 
виробничники, є відпові.Ф*1 
знання, вміння, навик”' 
.життєвий досвід, проси*«® 
вас: станьте організаторе- 
ми гуртків технічної твор
чості! Користь від Ф?гЭ 
буде велика.

Ми, вожаті, часто зуС'Р* 
чаємося з фактами нсК° 
латентності вчителів, , 
лив о молодих, У пита’*' 

Піонерської роботи. 
Добре було- б пор’А 3



З січня 1980 року 
ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

. До книги Бориса Гончаренка «Третій взвод», яку ви* 
у стило видавництво «Радянський письменник», уві

йшло дві лобісті: «Третій взвод» і «Синя-синя далечінь». 
Обидва твори тематично пов’язані з повістями «Твоя 
школа» і «Стоїть гора високая», написаними раніше.

іт, де шл вись
На далеких від кордонів 

нашої вітчизни фронтах гри
міли вирішальні бої. Москва
салютувала на честь нашої 
Армії, Районний центр і ра
йон, описані в «Третьому 
взводі», стали глибоким ти
лом. Комсомольці, молодь, 
жінки і старики повільно

Героя повісті «Третій 
взвод» (1979 р.) аатор на
звав Миколою Бондарем, 
хлопці і дівчата також ма

ють інші імена, ніж друзі 
0мельченка з «Твоєї шко
ли», але тематично «Третій 
взвод» продовжує «Твою 
шііолу». Перша частина по
вісті розповідає про участь 
Бондаря а боях. Закінчивши 
у Зладимирі полкову шко
лу, старший сержант Бон
дар, командир третього 
взводу, іде на фронт. Бага
то друзів Миколи загинуло, 

він був’ тяжко поране
ний. У другій частині йде
ться про участь молоді у 
блудові народного і осп ?- 
дарстза в останні місяці Ве
ликої Вітчизняної війни. По
дії розгортаються у визво
леному від фашистських 
окупантів райцентрі.

У «Третьому взводі» ав-
ор використав враження 
воєї юності. Районний 

і0нтр, описаний у творі, зна
ходиться на річці Вись. З 
Ьпису місцевості неважко 
догадатися, що мова йде 
Рро колишній Златопіпь 
(Сріблополь з інших повіс
тях), що прообразами ге
роїв твору стали сам аатор, 
Його однополчани та друзі- 
комсомольці...

Микола Бондвр приїхав 
додому. Завідуючий вій- 

відділом райкому 
партії Ждановський направ
ляє його на роботу раиорга- 
Нізатором «Союздруку». Тут 
Микола зустрічається зі 
зв'язківцями Петром Кар- 
ташовим, Толею Шрамом, 
ІІОлею Вербою, Надійною 
Майстренно, Галею Удове.і- 
КО, старим Дем яком Во- 
гіовцевим. Це люди, які з 
надззйчайно тяжких умовах, 
не шкодуючи сил, налагод
жували життя в містечку, 
дотла зруйнованому фашис
тами.

Бондаря обирають секре
тарем комсомольської орга
нізації поштового відділення 
і членом бюро райкому 
комсомолу. Він організовує 
гуртки художньої самоді
яльності, у складі археоло
гічної експедиції Академії 
нрук бере участь у розкоп- 

Шврлинського городи
ща. За тиждень до Перемоги 
комсомольці розчистили 
майданчик на місці зруйно
ваного районного Будинку 
культури, де відбувся пер
ший концерт художньої са
модіяльності.

каравел
перською практикою у 
йурс навчання в Кірово
градському педінституті 
ввести спецкурси, факуль
тативи з проблем піонер
ського будівництва. Адже 
наші школи а основному 
полознюються випускника
ми саме цього вузу.

Завдання комуністичного 
виховання школярів із 
кожним роком ускладнюю
ся. Для свого постійного 
підвищення ідейно-полі- 
Тичного і професійного 
рівня щороку ми навчає
мось на місячних курсах 
при обласному інституті 
вдосконалення вчителів. 
Але, на мою думку, про
водити обласні семінари 
Мля новачків нераціональ- 
^мбування у школі во- 

л. зта «а в змозі зрозуміти 
но, 5о зч короткий період 
специфіки роботи з піоне-

зводили на ноги пограбова
ні і спалені колгоспи, зруй
новані підприємства, раділи
найменшому 
вість «Третій 
твір високої

успіхові. По- 
взвод» — це 
психологічної

напруги про героїчні подви
ги молоді на фронтах Вели
кої Вітчизняної війни і на
визволеній від фашистської 
навали радянській землі.

У повісті «Синя-синя да
лечінь» (1979 р.) знозу з'яв
ляються герої «Твоєї шко
ли». Сашко Омельченко 
продовжує працювати ком
соргом школи на Буковині. 
Господарюк закінчив сіль
ськогосподарську школу. 
Андрій Лукич перейшов з 
райземвідділу до колгоспу. 
Дмитро Рибчук стаз кол
госпним садівником.

Та ось із-за кордону про
стягнися на Буковину брудні 
руки бандерівського охвіс
тя. Прибув на радянську 
землю з чужими документа
ми запроданець Ілля Дриб- 
чинський, маючи завдання 
відродити на Буковині бан
дерівські банди. Але на 
землі, яку він плюндрував і 
поливав невинною кров'ю, 
живуть нозі люди. Навіть 
дружина Віоріка не прийня
ла Дрибчигіського. Боячись, 
щоб жінка не видала його 
органам державної безпе
ки, Дриб.чинський задушив 
її, а сам намагався втекти 
до лісу. Але його наздогна
ла залізна палиця сліпого 
Дмитра Рибчука...

Такими ж, як і герої кни
ги Б. Гончаренка, шляхами 
боротьби прямували у ве
лике життя всі юнаки і дів
чата, які пережили страхіття 
великої битви з фашизмом. 
«Третій взвсд» Бориса Гон
чаренка—незаперечна твор
ча удача. Земляки-новомир- 
городці вітають автора з 
творчим успіхом і вислов
люють надію, що Борис 
Гончаренко порадує читача 
з майбутньому ще вагомі
шими прозовими полотнами.

М. СУХОВ, 
член обласного літера
турного об’єднання.

рами. Тому краще було б 
проводити такі семінари 
для вожатих зі стажем не 
менше двох років.

Зараз у нас, піонерських 
комісарів, гаряча, відпові
дальна пора. Ми готуємося 
до ленінського ювілею. 
На кожному кроці нама
гаємося виховувати у піо
нерів ленінські риси: пра
целюбність, чесність, бла
городство, патріотизм, ін
тернаціоналізм.

Піонери прагнуть зустрі
ти ювілей хорошими спра
вами, щоб ще раз підтвер
дити девіз Всесоюзного 
піонерського маршу: «Піо
нери всієї країни справі 
Леніна вірнії».

В. ВОЛОЩУК, 
старша піонервожата 
Гайворонсько! серед
ньої школи Не 1.

„МОЛОДИЛ КОМУНАР“

У КРАЇНАХ 
СОЦІАЛІЗМУ 

ПІШЛИ поїзди
ПХЕНЬЯН. Вагомий 

склад у прискорення со
ціалістичного будівництва 
внесли працівники заліз
ниць .КНДР. Напередодні 
пошло року попи закін
чили електрифікацію ма- 
истралі Пхеньян — Нам
ітко. Одночасно з електри
фікацією проведено ре
конструкцію залізниці, 
збудовано ряд інженер
них споруд. По оновленій 
І електрифікованій ма
гістри;;! відкрито рук ма
саи нрськнх і товарних 
составів.

ІНІЦІАТИВА
БЕРЛІН. Колектив од

ного з найбільших у світі 
підприємств по переробці 
бурого вугілля < ІНварде 
пумпе». выступив ініціа
тором руху за зразкове 
і.икоианнп і переииконин- 
пя виробничих завдань 
1980 року — завершаль
ного року п’ятирічки у 
І1ДР. Тільки за рахунок 
впровадження прогресив
них методів технології, 
зростання ефективності і 
якості робіт вони плану
ють підвищити продук
тивність праці па 12 про
центів. знизити витра
чання енергії і палива.

(ТАРС).

З* ИИГ
в

зна-
Людство вступило 

новий, 1980 рік під 
ком зростаючого розу
міння необхідності поси
лити боротьбу за мир, за 
згортання гонки озбро
єнь, за поглиблення про- 

розрядки міжна- 
напруженості. 
і невідклад- 

завдань дик- 
активізацією 

розрядки,

цесу 
родної 
Важливість 
ність цих 
туються
противників 
що явно позначилась ос
таннім часом тенденцією 
до підхльостування 
ки озброєнь.

Особливо велику 
вогу громадськості
кликає нав'язане Вашінг- 
тоном рішення останньої 
сесії ради НАТО про ви
робництво і розміщення 
на території Західної

І гон-

три- 
ви-

«Ліван у вогні. Його народ позбавлений головного 
права людини — жити у мирі. У країні важко знайти 
місце, де щодня не лунали б постріли, артилерійська 
канонада, вибухи бомб», — лише на сторінках жур
налу «Нейшн» відомий політичний і громадський діяч 
США, колишній міністр юстиції Р. Кларк, який побу
вав у цій країні.

На знімках: зруйновані будинки у Бейруті; ця 
дитина втратила ногу під час ізраїльського обстрілу 
на півдні Лівану,

Фото Камера-Пресс — ТАРС,

АКТИВІЗАЦІЯ Н ЕОI IА ЦИСТ ІВ
Серйозну тривогу де

мократичної громадськос
ті викликає зростаюча ак
тивність неонацистських 
угруповань у ФРН, які 
все частіше вдаються до 
терористичних акцій. За
хіднонімецький журна.'і 
«111 герм» опублікував 
статтю, з якій зазначає
ться, що в 1978 році V 
Західній Німеччині бу іи 
зареєстровано понад 990 
ви іа юк неонацистів, се
ред іііі.х, напади на збори 
профспілок і демократич
них організацій, спроби 
підпалити приміщенії;!, 
які належать Німецькій 
комуністичній партії, роз
повсюдження листівок 
нідбурюеальїіого змісту, 
осквернення могил і па
м’ятників жертвам на
цизму.

Такі вилазки дедалі 
частішають. Порівняно з 
1977 роком їх кількість 
зросла більш як на 00 
процентів.

У повідомленні журна
лу наводяться також фак-

Європи нових видів аме
риканської ракетно-ядер
ної зброї середнього ра
діуса дії, покликаної змі
нити рівновагу сил, яка 
склалася на континенті, 
забезпечити перевагу 
Гіівнічноатланти ч н о м у
блоку. Цими днями пре- «никають 
зиденг США Дж. Каріер 
оголосив розраховану на 
п'ять років програму на
рощування воєнного по
тенціалу США. Вона пе
редбачає щорічне збіль
шення воєнних витрат. В 
результаті, за підрахун
ками самих американців, 
бюджет Пентагону, який- 
становить у нинішньому 
фінансовому році 141 
мільярд доларів, зросте 
в 1981 фінансовому році 
до 157 мільярдів дола
рів, а до 1985 року — до 
250 мільярдів доларів.
Ідеться про розгортання 
нового покоління страте- 
г ічних
розширення 
морських сил, 
створення 
швидкого 
покликаного 
жандармські функції

ядерних ракет, 
військово- 
і авіації, 
«корпусу

реагування», 
виконувати 

в 
різних районах світу, на
самперед на Близькому 
Сході і а районі Персид
ської затоки. 

ін творення нових орга
нізацій неонацистського 
напряму. Одна з них 
«штурм 7» недавно ви
никла в Родгау-Нідсрро- 
дені, поблизу Ханау. Ця 
організація тісно співро
бітничає З T. 3. «Г.ІНСЬКО- 
во-спорт ІНШОЮ І руїнно — 
1 офман» — воєнізованим 
неонацистським об'єд
нанням, до складу якого 
входять сотні чоловік.

Саме ця «група», учас
ники якої проводять час
ті військові, навчання з 
використанням стрілець
кої зброї, саперних засо
бів, автомашин, недавно 
виступила з відвертими 
погрозами на адресу за
хіднонімецьких демокра
тів і колишніх активних 
учасників Руху Опору на
цизмові. Неонацисти nö
l' р О Ж у ва Л11 «110 МСТО ю V
і сім тим, хто нині заяв
ляє, що брав участь у Ру
сі Опору. Водночас воші 
зухвало вимагають від
мови віл заборони на
цистської партії.

Мілітаристські акції 
Сполучених Штатів та ін
ших країн НАТО, які 
проводяться всупереч ін
тересам 
країн, на
сущним 
номічним

народів цих 
шкоду їх на- 
соціально-еко- 
потребам, ви- 

гнів і обурення, 
що виливаються з масо
ві демонстрації протес
ту. Широкий відгук зу
стрічає заклик Всесвіт
ньої Ради Миру зміцню
вати співробітництво з 
усіма, хто виступає за 
припинення гонки оз- 
броєнь/за роззброєння і 
розрядку. «Політика роз
рядки, — а всі знають, І 
як багато зробили соціа
лістичні країни для її ус
піху, — підкреслив, ви
ступаючи на початку 
жовтня я Берліні, това
риш Л. 1. Брежнєв, — по
родила великі надії. Тре
ба, щоб вони справдили
ся. Ми за те, щоб звіль
ниш 80-і роки від «війни . 
нервів», від підозрілості 
і страху, а найголовні
ше — від гонки озбро
єнь». І. ЛАПИЦЬКИЙ, І

оглядач ТАРС. і

----- З ст-ор.------- -

ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ

ВАРШАВА. ДІГСИЗПЗХМВГ? І

Тут відкрилася тради
ційна олімпіада суспіль
но-політичних знані, се
ред молоді. Вона прохо
дки, під девізом «Поль
ська об'єднана робітни
ча партія — традиції і су
часність». її учасники 
обговорять широке коло 
питань про революційну 
боротьбу польського ро
біт (НІЧОГО 
неінія
Польщі в різних галузях 
життя, тісні зв’язки між 
НОРИ і КІІРС, поль
ським і радянським на
родами.

класу, досяг- 
соціалістнчіюї

СОФІЯ хсаьтдтігад

Новий рекорд Періть 
ського вугільного басей
ну під Софією встаиов’И- 
л н і-юмсо мольсько -модо • 
діжиі бригади прохідни
ків під керівництвом Ге
роя Соціалістичної Пра
ці ПРБ і’. Леонова і 
1\. Кппева.

Па шахті ім. Маршала 
Голбухіна вони швидкіс
ними методами пройшли 
понад один кілометр під
земної галереї, відкрив
ши фронт робіт по видо
буванню вугілля. Такого 
досягнення в проходці го
ризонтальних галерей ба
сейн не знав за всю свою 
90-річну історію.

Цю трудову перемогу 
і ірннкії-комсомольці при
свячують національній 
конференції Димитров 
ського комсомолу.

БУХАРЕСТ - ■ —
Е> Румунії почалися зи

мові канікули школярі/,. 
Понад 150 тис. дітей про
ведуть канікули 
тивно-оздоровчпх 
рах, 400 тне.
зроблять захоплюючі ек
скурсії по історичних і 
мальовничих місцях 
країни.

Для тих, хто залишив- 
ся вдома в Бухаресті і 
повітових центрах, роз
чинили двері дитячі міс
течка. Тут хлопчиків "І 
дівчаток чекають зустрі
чі з артистами театру і 
естради, музично-літера
турні програми, численні 
спортивні змагання, ігри 
і, звичайно, зустрічі з Ді
дом Морозом.

БРЮССЕЛЬ

В СІІОр- 
табо- 

чоловік

Численні 
ері аиізації 
бельгійській

молодіжні 
провели в. 

столиці 
«День проти війни», якиіг 
за вершився маніфеста
цією в центральній час
тіші міста. Учасники ма
ніфестації висловили про
тест протії ескалації гоп
ки озброєнь у Західній 
Європі в зв’язку з прий
нятим МАТО рішенням 
про виробництво і розмі
щення нових американ
ських ядерних ракет на 
території ряду західно
європейських країн.

На плакатах і транс
парантах, з якими мані
фестанти пройшли но ву
лицях Брюсселя, було на
писано: «Якщо хочеш 
зберегти мир, борися за 
нього!».

БОНН
«Бюджетом озброєнь» 

назвало центральне прав
ління марксистської сту
дентської спілки сСпар- 
так» новий державшій 
бюджет ФРН на 1980 рік. 
У розповсюдженій сьо
годні заяві спілки зазна
чається. що воєнні витра
ти ФРІ І збільшуються з 
кожним роком за раху
нок скорочення асигну
вань на соціальні по
треби,•••••••••



,_____ ~ 4 стор.

Кінокомедії Ельдара
Рязанова користую

ться великою популярніс
тю у глядачів. «Стережись 
автомобіля», «Службовий 
роман», «Іронія долі, або 
з легким паром», «Гусар
ська балада», «Дайте кни
гу скарг», «Зигзаг удачі»— 
ось неповний їх перелік. .

Майже для всіх фільмів 
Рязанова сценарії пише 
Еміль Брагінський. На кі
ностудії «Мосфільм» цей 
творчий дует створив нову 
картину «Гараж».

Кіноглядачі побачать ро
зумну, сміливу, смішну, 
гостру і гірку, справді са
тиричну комедію. У ній 
зайняті популярні актори 
Андрій Мягков, Валентин 
Гафт, Георгій Бурков, Оль
га Остроумова, Ія Савві- 
на та інші.

ГПО НА МАРШІ

ЧЕМПІОНИ З «МАШИНОБУДІВНИКА»
Школою спортсменів 

називають Кіровоград- 
ськи й м а ши нобудів аи й 
технікум, де діє спортнв- 
пий клуб «Машинобудів
ний».

Багато уваги тут при
діляється роботі по впро
вадженню комплексу 
1'ПО. Тільки торік 
понад 700 учнів стали 
значківцями. Команда
майбутніх машинобудів
ників у позаминулому і 
минулому роках була 
чемпіоном республікан
ської ради ДСТ «Аван
гард» із багатоборства 
ГПО серед колективів 
фізкультури • середніх 
спеціальних навчальних 
закладів. У стінах техні
куму свій шлях у спор
тивне життя почали Ва
лентина ГІасюкова і Во
лодимир Твердоступ. Пи
ті вони кандидати у май
стри спорту, переможці 
маткової зустрічі з бага
тоборства комплексу 
ГПО збірних команд Ук
раїни. Білорусії, Литви, 
Латвії і Естонії 1979 ро
ку. Звання кандидатів у

На Одеській кіностудії 
художніх фільмів за сце
нарієм Рудольфа Отколен- 
ка і Василя Решетникова 
’режисер Вадим Лисенко

січня

майстри спорту удостоє
ні їхні одноклубники Ми
кола Лахаузов, Анатолій 
Шевченко, Василь Хо- 
рольськнй, Анатолій Кор
нев. Радують своїми 
спортивними показника
ми першорозрядники Ві
талій Мельник, Василь 
Горіпук та багато інших.

Доброю традицією 
стало тс, що після закін

„МОЛОДИЙ КОМУНАР" З січня 1080 року

Субота, 5 січня

Четвер, 3 січня

«Територія». На кіносту
дії «Мосфільм» екранізо
вано однойменний роман 
О. Куваєва. Герої фільму— 
геологи, які розвідують 
надра у важкодоступних 
куточках Радянського За
поляр'я.

Сценарій Олега Куваева, 
постановка Олександра 
Суріна. Б ролях: Донатас 
Баніоніс, Ніна Засухіча, 
Володимир Летенков, Єв
ген Герасимов та інші.

За комедією Полікарпа 
Какабадзе «Кваркваре Ту- 
табері» сценарист Резо 
Чейшвілі і режисер Деві 
Абашидзе на кіностудії 
«Грузія-фільм» поставили 
стрічку «Кваркваре».

Дія фільму відбувається 
незадовго до Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції. У цей період, 
вигідно використовуючи 
ситуацію, в яку потрапляє, 
дрібний авантюрист Кварк
варе робить нечувану 
кар'єру.

У кінокомедії знімалися 
Додо Абашидзе, Гульчиса 
Дадіані, Нана Есакія, Кахі 
Кавсадзе, Баадур Цуладзе 
та інші.

чення закладу випускни
ки разом із дипломом 
спеціаліста одержують 
посвідчення спортсмсиа- 
розрядинка.

За успіхи у підготовці 
значківців ГПО.та залу
чення учнів до занять 
фізкультурою і спортом 
спортклуб «Машинобу
дівник» нагороджено 
Дипломом ВЦРГІС. ЦК 
ВЛКСМ, Спорткомитету 
СРСР і ЦК ДТСААФ.

Зараз учні технікуму 
під керівництвом викла
дача фізичного вихован
ня Михайла Миколайо

постави» пригодницьку 
стрічку «Загін особливого 
призначення». Події філь
му розгортаються в роки 
Великої Вітчизняної війни. 
Радянські бойові ракетні 
установки, які в народі 
прозвали «катюшами», на
водили жах на ворога. Фа
шисти на/лагалися будь-що 
захопити цю страшну для 
них зброю і розгадати та
ємницю її конструкції, але 
їм це не вдалося.

Митці Київської кіносту
дії науково-популярних 
фільмів спільно з кінема- 
тографіста/-\и студії «І.ч- 
тер-альянцефільм» (ФРН) 
здійснили постановку но
вого двосерійного худож
нього фільму «Діамантова 
стежка». Автор сценарію 
О. Леонтьев, режисер 
В. Хмельницький.

У фільмі знімалися 
Н. Величко, Пауль Бутке
вич, С. Петронайтіс, С. По
лежаев та інші.

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
кореспондент поза
штатного відділу есте
тичного виховання «Мо-. 
лодого комунара».

вича Запльоскіпа посиле
но готуються до поєдин
ків із багатоборства, які 
поза ба’ро м від б у д у тьс я 
в Харкові. Тут наші зем
ляки відстоюватимуть 
титул найсильнішої
авапгардівської учнів
ської команди республі
ки,

В. ТВЕРДОСТУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

На знімку: М. М. 
Запльоскін зі своїми ви
хованцями.

Фото П. ХМУРИ.

До 61-ї
фільми.
СНІЖ1ІН- 

концерт. 
мола, 

кол-

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Мультфільм «По
милка дядечка Ау». 9.25 — 
Фільм «Серце матері». 11.05
— Музична казка «Де жи
вуть Діди Морози?» По за
кінченні — Новини. 14.30— 
Новини. 14.50 "
річниці утворення Білору
ської РСР. Док. .............
15.45 —Кружляють 
ки. Новорічний
16.15 — Російська
16.45 — До 50-річчя
госпного будівництва. Під
московні зустрічі. 17.15 — 
Телефільм «Знак орла». 
2 серія. 18.45 —■ Сьо
годні у світі. 19.00 —
Ленінський університет 
Мільйонів. «Культурі села
— комплексний ПІДХІД».
19.30 — Народні мелодії. 
19.50 — В. Сергеев. «Осін
ніх днів зачарування». Те- 
левистава. 21.00 — «Час».
21.35 — «Відлуння». Істо
рія і сучасність. Ведуча — 
Г. ПІерюва. По закінченні
— Сьогодні у світі.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.45
— Новини. 15.55 — >К. т. 
Для малят. «Срібний дзді- 
ночок». (К-д на Республі
канське телебачення). 16.15
— Телефільм «Музика уд
вох». 16.25 — «Казка про 
рибака та рибку». Лялько
ва вистава. 17.15 — «Пісні 
степів 1 гір». 18.00 — Для 
дітей. «Хатппка-вертиіп:а».
18.30 — - День за днем».
(К-д). 18.50 — «Бесіда ліка
ря». Виступ головного епі
деміолога облздороввідлілу 
10. Г. Лисенка. (К-Д). 19 00
— «Актуальна камера».
19.30 — До 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Лені
на. Док. Фільм «Перші сто
рінки». 20.40 — «ІІа добра
ніч. Діан!» 21.00 — «Час».
21.35 — Ф. Карінті. «У кріс
лі і без крісла». Вистава. В 
непевні — Новини.

ТРЕТЯ ПРОГРАМА. 19.00
— «Служу Радянському 
Союзу!» 20.00 — «На добра
ніч. діти!» 20.15 — Виступ 
Державного ансамблю тан
цю «Кабардинка». 21.00 — 
Науково-популярні фільми. 
21.40 — «І знову Аніскіп». 
Хуложіпй фільм. 2 сепія.

П’ятниця, 4 січня

звірят. 
Новини. 
14.50 —

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.60
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Мультфільм
«Дядечко Ау в місті». 9.25
— «Давайте створимо опе
ру». Музичний телефільм.
10.45 — Дітям про 
По закінченні —
14.30 — Новини.
До 50-річчя колгоспного бу
дівництва. «Село наше 
Шляхове». Теленарис. 1.5.45 
— Шахова школа. 16.15 — 
«Відгукніться, сурмачі! >
16.45 — Концерт національ
ного ансамблю танцю Бір
ми. 17.15 — Телефільм для 
дітей «Знак орла». З серія.
18.4.5 — Сьогодні у. світі. 
19.00 — Міжнародна зу
стріч з хокею: «БуфіЬало

' Ссйбрс» — ЦСКА. 21.00 — 
«Чао. 21.35 — «Ану, дівча
та!» В перерві 
— Сьогодні у світ!.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — Концерт 
хору та оркестру Україн
ського телебачення і радіо.
10.4.5 — Ф. Каріпті. «У кріс
лі і без крісла». Вистава.
12.15 — Док. Фільм «Перші
стопіпкп»; 15.45 — Повний. 
15.55 — Для малят. «Сріб 
ний дзвіночок». 16.20 — 
«Рік п'ятий, завершаль
ний». 16.55 —• Для школя
рів. «Ровесник». 17.40 —
«Молдавські ескізи». 13.00
— «День за днем». (К-д).
18.15 — Телефільм. (К-д). 
18.30—«Цирк. цирк. цирк». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 1.9.30 — - Одного вечо
ра». Розважальна програ
ма. 20.15 —• Док. фільм 
«Найближчий телефон-ав
томат». 20.25 — Худ. теле
фільм «Ральфе, здрастуй». 
20.50 — -Па добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35 — 
«Знайомство зблизька». 
Народний артист СРСР 
■К. Степанков. Но закінчен
ні — Новини.

ТРЕТЯ ПРОГРАМА. 21.40
— «1 знову Аніскіп». Худ. 
телефільм. З серія.

ПЕРША ПРОГРАМА.
14.30 — профілактика 
радіорелейній лінії 
публіки. 14.30 — Новини.
14.50 — Очевидне — ней
мовірне. 15.50 — С. Соло
вейчик. «Ватага «Сім віт
рів». Телевнстава. Історія 
8-а. «Випробування». 16.30
— Виступ академічного ор
кестру російських народ
них інструментів Цент
рального телебачення і Все
союзного радіо. 17.05 — 
Комора Сонця. Про різно
манітність рослинного сві
ту. 18.05 —- Мультфільми.
18.30 — Співдружність. Те
лежурнал. 19.00 — Заключ
ний концерт фестивалю 
мистецтв «Російська зима». 
Трансляція з Кремлівсько
го Палацу з’їздів. (21.00 — 
«Час»). 22.35 — Док. філь
ми про спорт: «Двое в од
ному човні». «Трактат про 
штрафний удар». По закін
ченні — Новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.25
— Док. телефільм «Білий
ведмідь».■ 14.20 — Пошта
передач! «Галузь: досвід, 
проблеми». 14.50—Концерт 
двічі Червонопрапорного 
академічного ансамблю піс
ні і танцю Радянської Ар
мії імені О. Александрова.
15.50 — Для дітей. «Зустріч 
з юнгою Юрком». 16.20 •— 
Телефільм. 16.45 — Твор
чий вечір композитора 
А. Кос-Апатольського. 18.50
— «Актуальна камера».
19.30 — О. Чхеїдзе. «На
щадки». Вистава. 20.45 — 
•ЛІа добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 г- Продов
ження вистави «Нащадків. 
22.40 — «Музична вікторії 
на». По закінченні — Но
вини.

ТРЕТЯ ПРОГРАМА. 10.00 
«Пащ сад». 10.30 —„«Ча

рівна карусель».
«Російська мова». 
«Шахова школа».
Передача для юних

і -

11.05 —
11.35 — 
12.05 — 

....... „„„ __  ' ТСХЇІІ-
ків. "12.50 — «Об’єктив».
13.20 — «Біля театральної 
афіші». 14.20 ■— «Телсста- 
діои». 14.50 — Концерт дві
чі Червонопрапорного ака- 
демічпого ансамблю пісні і 
•ганцю Радянської Армії 
ім. О. В. Александрова, а 
18.00—Фільм-коицерт. 18.401
— «Путівка в життя». 10.15
— Народний артист СРСР
М. Царьов чіпає лірику. 
20.00 — «Па добпапіч. ді
ти!» 20.15 — Баскетбол.
Чоловіки. «Жальгіоіс» (Кау
нас) — ЦСКА. 21.00 — Док. 
телефільми. 21.40—«ТруФ- 
фа.'і:л>!і:о із Бергамо». Худ. 
телефільм. 1 І 2 серії.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
•— «Час». 8.40 — Гімнасти- І 
ка для дітей. 9.05 — Кон
церт хору шахтарів Уельс:) 
(Англія). ’ 9.30 —у «Будиль
ник». 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу!». 11.00— 
«Здоров'я». 11.45 — Музич
на лрогоама «Ранкова пош
та». 12.30 — До 50-річчя 
колгоспного будівництва. 
Сільська голина. 13.30 — 
Музичний кіоск. 14.00 —
Телефільм «Вічний поклик». 
1 сепія — «Старший брат» 
15.05 — «Путівка в життяМ 
Телефільм «Знайти себе». 
16.05 — Клуб кіноподоро- 
жей. 17.05 — Па арені цир
ку. 18.00 — Міжнародна па
норама. 18.45 — Мульт
фільм. 19.00 — За нашими 
листами. Музична програ
ма на замовлення трудів- 

п’і'йп ””ків села. 19.50 — Тсле- 
-2.-0 фільм «Ой. водевіль, воде

віль». 21.00 — «Час». 21.35 
— Про балет. Паподна ар
тистка СРСР П. Безсмепт- 
пова. По закінченні — По
вніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.10 — «Ма
ленька філармонія». 10.50
— «Джерела». 11.50 — «Зо
лотий спис». Вистава. 13.35
— • Дсбоою вам здоров'я». 
14.05—Фільм-концсрт. 14.35

солдатська», 
кодо», 

люди».
— «Слава
15.35 — «Сонячне
15.55 — «Село і ....
17.00 — Для дітей. «Натру
єнії кінозал». 17.50 — «Вог
ні рампи». 10.00 — «’Акту
альна камера». 19.30 —
Худ. Фільм «Хто ходить по 
колоді». 20.00 — «Вечірня 
казка». 20.15 — Чемпіонат 
СРСР з баскетболу: «Буді
вельник» (Київ) — «Спар
так» (Ленінград). 21.00 •— 
«Час». 21.35 — Худ. Фільм, 
• Торішня казоиль». "" 
кінченії! — Новини.

7 По’ за-* 
і. . <4
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