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«ЗЕЛЕНІ ЖНИВА»:

ПРОЛЕТАМ ВСЕХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Минулої суботи в багатьох районах області відбули-

кормів для громадського тваринництва.

ДОЛИНСЬКА

НОВОУКРАЇНКА

■ • < 
/. г 
маси 
субо-

школі. Ного члени 21 черв
ня для потреб місцевого 
господарства заготовили 
дві тонші зеленого корму.

Добре попрацював пп 
суботнпку по загогівлі 
кормів для і романської ху-

КОРЕСПОНДЕНТ ПОБУВАВ НА КОРМОВОМУ 
ПОПІ КОЛГОСПУ «ЖОВТЕНЬ» НОВОМИРГОРОДСЬКО- 
ГО РАЙОНУ. ДЕ ПОВНИМ ХОДОМ ІДЕ ЗАГОТІВЛЯ 
КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН. ПРО «ЗЕЛЕНІ ЖНИВА», ПРО 
УЧАСТЬ У НИХ МОЛОДІ ВІН ПОПРОСИВ РОЗПОВІСТИ 
ГОЛОВУ КОМІТЕТУ ПРОФСПІЛКИ ГОСПОДАРСТВА 
ВОЛОДИМИРА ПАВЛОВИЧА БУРКА.

3} Осксяні напрями еко
номічного І соціального 
розвитку СРСР не 1981— 
1985 роки — доповідач Го
лева Ради Міністрів СРСР 
тся. О. М. Исскгін.

ся комссг/.ольсьно-молодіжні суботнини по заготівлі

доби комсомолЬСЬКО-МОЛО- 
діжпнгі колектив автогара- 
•вд колгоспу «Росія», очо
люваний молодим кому
ністом Станіславом Риба
ком.

По 20—25 тонн маси, яку 
вбирала молодь села, пере
везли трактористи Василь 
Гальцов, Юрій Орєхбв, 
Олександр Лаленький з 
бригади Героя Соціалістич
ної Праці М. М. Цертіл.

Минулої суботи на «зе
лених жнивах» у Повоук- 
раїиському районі працю
вало 2620 юнаків і дівчат. 
Лише різнотрав’я вони за
готовили 5132 центнери.

ЇГ ОСПОДАРСТВО наше 
■ спеціалізується на до
рощуванні великої рогатої 
худоби. Її маємо 14 тисяч 
голів. Цей факт говорить 
про те, що забезпечення 
тварин кормами — зав
дання номер один для 
трудівників села на дано
му етапі. Завдання, яке 
ми повинні обов’язково 
виконати.

Відразу ж зазначу, що 
ми створили два кормо
добувних загони. їх очо
люють досеідчєні механі
затори, ветерани вироб
ництва Андрій Пудовим 
Олійник та іедн Дмитро
вич Тарасюк. Приємно, що 
до складу колективів уві
ходять близько сімдесяти 
процентів молоді. Це — 
механізатори, водії авто
транспорту, ре/ЛОНТНИКИ. 
Значну допомогу у вироб
ництві й заготівлі кормів 
подає колгоспові райсіль- 
госптехніка. В основному 
транспортом. Бо механіза
тори, озброєні високопро
дуктивною технікою, та
кою, як кормозбиральний 
комбайн КСК-100 і само
хідна косарка з лущите- 
ле/л, задають високі тем
пи роботі. Тобто косовиці 
зеленої маси, яку треба 
вчасно доставити на фер
ми до траншей для сило
сування. Так, за неповних 
два дні на шістдесятисе- 
мигектарній площі скоси
ли бобовс-злакову суміш 
і в траншеї заклали близь
ко 300 тонн сінажу при 
завданні на рік 3322 тон
ни. Неважко підрахувати, 
що за якихось 10—11 днів 
із цим завданням ми спра
вимося. Цьому сприяє ді- 
ноеє соціалістичне змаган
ня між загонами, ланками, 
із ході якого хороші ре
зультати показують моло
дий ко/лбайнер Оленсандр 
Ссвраненно,
Євген Кизіль, Віктор По- 
пеико, водії
Іван Никитенко,
Шульга, Василь Царенко, 
Сергій Русекко. Всі вени 
в заготівлі кормів беруть 
приклад з молодого кому
ніста Миколи Горобця.

Я вже згадував, що кор
модобувні загони очолю
ють досвідчені механізато
ри, ветерани колгоспного 
виробництва. А чому, ска
жімо, не головний агро
ном чи заступник голови 
правління колгоспу по 
кормовиробництву? їхня 
участь у важливій кампанії 
не виключається. Бона по
стійно під кутом зору 
правління господарства, 
парткому, комітету комсо
молу. Вибір досвідчених 
механізаторів на пости ке
рівників загонів не випад
ковий. Річ в тому, що 
обидва колективи працю
ють груповим методом. 
Або, як прийнято його на
зивати, іпатоЕСьким. Коли

і 2 тони - зеленої 
заготовили минулої 
ти молоді події грузовнкін 
колгоспу імені Леніна. З 
особливим сумлінням пра
цювали Олександр Ромап- 
ча, Леонід Василенко, Ва-

а,.
ІИлйтиа U. 3. Ж. tfpj

Іжв. /*

— КОРМО- 
НЕ ГАЯТЬ

НА ЗЕЛЕНІЙ НИВІ 
ДОБУВНИКИ. ВОНИ 
ЖОДНОЇ хвилини

В ОБЛАСТІ НА 
КОРМІВ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОЇ ХУ
ДОБИ ЗАЙНЯТО 13600 ЧОЛОВІК. 
У ТОМУНИСЛІ КОМСОМОЛЬЦІ 
І І-ІЕСПІЛКОВА МОЛОДЬ.

НА * ЗЕЛЕНИХ ЖНИВАХ > ДІ
ЮТЬ 250 ТИМЧАСОВИХ ПАРТІИ-

ЦО-КОМСОМОЛЬСЬКИХ ГРУП. 
ДО НИХ УВІХОДЯТЬ 1370 ЧЛЕ
НІВ влкем.

МИНУЛА СУБОТА У ВСІХ РА
ЙОНАХ БУЛА КОМСОМОЛЬСЬ
КО-МОЛОДІЖНИМ ДНЕМ МАСО
ВОЇ ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ. СОТІЙ 
ДОДАТКОВИХ ТОНН ЗЕЛЕНОЇ 
МАСИ ЗАГОТОВЛЕНО ЮНАКА
МИ 1 ДІВЧАТАМИ ОБЛАСТІ.

всю техніку зосереджено 
на одному полі. Нею 
зручно маневрувати, мож
на швидко і вчасно обслу
говувати її. А ця практика 
добре відома саме досвід
ченим. Досконало вони 
розуміються й на техно
логії кормовиробництва. А

ЗА ПРОПОЗИЦІЄЮ ДЕЛЕГАТАголовне те, що ми дося
гаємо бажаного результа
ту: молодь, працюючи по
ряд зі старшими, стара
ється на ділі ечитися май
стерності, загартовується 
в труді.

Про причетність молоді 
нашого села до кормови
робництва свідчить і такий 
факт. Нещодавно комсо
мольська організація кол
госпу (секретар комітету 
комсомолу Юрій Джева- 
га) звернулися із закли- 
ном до всіх ровесників ра
йону заготовити по тонні 
різнотрав'я для худоби. 
Причому обумовлюється, 
що молоді колгоспники з 
«Жовтня», із сіл, що вхо
дять до складу господар
ства, коситимуть (і косять) 
у вільний від основної 
роботи час. Ми відразу 
відчули ефективність цієї 
ініціативи. Колгосп одер
жу« для власних потреб 
по 9 тонн трав’яного бо
рошна щодня. Один з не
використаних резервів за
працював. Будемо викори
стовувати й інші, робити 
все, аби повністю забезпе
чити 14 тисяч голів вели
кої рогатої худоби' нор-
меми.

лерій Копайгора, які пер
шими п колективі автога- 
ража відгукнулися па пе
рші гаііиоропськнх кормо- 
добуппнків і nnpiiuir.ni на
косити ве менш як но 
тонні різнотрав’я.

Хорошою підмогою під 
час суботппка був загін 
«Трудолюб-2», створений 
при Кіровській середній

вісгка 
рунзе 

району 
- Мо
єї оятн 

важливої спра- 
дже будуть корми — 

і м’ясо.

— Червень — найкраша 
лоро заготівлі кормів, — 
сказала на комсомольсь
ких зборах тракторі 
колгоспу імені 
Компапіїнського 
Олена Донченко, 
лодь не повинна 
осторонь 
ви. А, 
будуть молоко 
Пропоную створити ком
сомольсько - І------- :.........■
загін

До 
з’їзду ВЛКСМ Олени Дон
ченко

На' ініціативу комсо
мольців і молоді Голова- 
нівського району та моло
дих робітників м. Кірово
града збільшити заготів
лю кормів для громадсь
кої худоби і поліпшити їх 
якість — ділом відгукну
лися спілчани Знам’яись- 
кого району. Чітко діє ра
йонний штаб молодих кор- 
модобувпиків, ЩО його 
очолює перший секретар 
райкому комсомолу Воло- 

жди. Цього разу — теж. 
Доручили очолити загін 
молодому спеціалістові 
Миколі Тютюнпнку.

Ватажок задоволений 
енергійними хлопцями. 
Комсомольці Леонід Поті
ха, Володимир Найда, Ва
силь Шаповалов, Микола 
Попіл па закладанні сіна
жу працюють із запалом, 
щодня перевиконують нор
ми виробітку. В траншеї 
поклали перші десятки 
топи корму.

О. ГАЙКО.

днмпр Снром’ятішков.
У соціалістичне змаган

ня включилися п’ять кор
модобувних комсомольсь

ко - молодіжних бригаді 
сім екіпажів. Попереду —- 
комсомолець із колгоспу 
імені Леніна Микола Бя- 
лнч. Торік ВІН ПОСІВ перше 
місце в соціалістичному 
змаганні молодих кормо- 
добувпнків району, ного 
нагородили Почесною гра
мотою цк влкем.

о. впчинкін.

23 червня 1980 реку від
бувся Пленум Центрального 
Комітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу.

Пленум заслухав і обго
ворив доповідь Генераль
ного секретаря ЦК КПРС 
товариша Я. І. Брежнева і 
вирішив питання про скли
кання чергсеого XXVI з’їз
ду КПРС.

Пленум постановив скли
кати черговий XXVI з’їзд 
Комуністичної партії Радян
ського СсЮЗу 23 ЛЮТОГО 
5981 рсну.

Затверджено такий поря
док денний з'їзду:

Ц Звіт Центрального Ко
мітету КПРС і чергові зга
даний партії в галузі внут
рішньої І ЗСЕКІШНЬО! ПОЛІТИКИ 
— доповідач Генеральний 
секретар ЦК КПРС іср. Я. і. 
Брежнев.

2) Звіт Центральної реві
зійної комісії КПРС — до
повідач голева Центральної 
ревізійної комісії КПРС тое. 
Г. Ф. Сизов.

Крокує юнармійєькнй загін Солгутівсько» середні»©» 
школи Гайверсвєьяяго ранову. Минулої п’япнад він 
став переможцем обласного фіналу війсьневс-єпортввееї 
гри «Ор.нятке»-вО.

(Матеріал «Уроки фіналу», який ро-тпоаїдає про 
фідол ^Орлятка»-80, читайте на 3-й crop.).

ставництва на XXVI з’їзд 
КПРС; один делегат від 335® 
членів партії.

Встановлено також поря
док виборів делегатів.

Пленум ЦН КПРС заслу
хав і обговорив доповідь 
члена Політбюро ЦК КПРС, 
міністра закордонним справ 
СРСР тов. А. А. Громкко 
«Про міжнародне станоЕм- 
ще і зовнішню політику Ра
дянського Союзу».

Пленум г.ркйняв ПО ЦІЙ 
допоеіді постансву, е якій 
ЦІАНОМ І ПСЕНІСТЮ СХВЗЛМВ 
діяльність ГсоялЄюро ЦК 
КПРС, Гекераяьксгс секре
таря ЦК КПРС, Годсви Пре
зидії Верховної Ради СРСР 
товариша Л. І. Брежнєва по 
здійсненню ленінського 
зовнішньополітичного курсу 
XXIV—XXV з’їздів партії.

Пленум ЦК висловив 
тверду ЕПЄВКЄНІСТЬ у тому, 
що партія, радянський на
род докладуть усіх зусиль 
для того, щоб успішним ви
конанням десятого п’ети- 
річкого плану ще більше 
зміцнити могутність нашої 
соціалістичної Батьківщини, 
що є основою ефективного 
проведення в життя ленін
ського миролюбного курсу 
нашої партії і Радянської 
держави.
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АТЕСТУЄМО КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІ

БРОСИЛ
і про все, що стоїть на заваді високопродуктивній роботі 
кращого комсомольсько-молодіжного колективу Кірово
градського заводу великопанельного домобудування, а 
також інших бригад підприємства.

БІЛЬШЕ року минуло відтоді 
як Кіровоградський завод 

великопанельного домобудування 
почав видавати продукцію^ Пла
нувалося, що з часом підприєм
ство вийде на проектну потуж
ність — 140 тисяч квадратних 
метрів житла на рік. Закономір
но, що поступово нарощувати
муться темпи, збільшуватимуть
ся виробничі плани. Але, як не 
дивно, завод не виконав завдан
ня першого кварталу нинішньо
го року, а в травні показник зу
пинився на позначці «50%». На
прошується висновок: підприєм
ство в числі відстаючих. Чому? 
ЗВАЖИМО всі «за» і «проти»

1 вшікнемо в суть справи, 
взявши д.чя аналізу практи-

вппуску зовнішніх стінових па
нелей — лиця буднику. До неї 
входять формувальники бетону, 
арматурники, кранівники, штука
тури, теслі. Раніше бригада нази
валася комплексною, наскрізною. 
Працювали на чолі з ланковими 
у дві зміни. Перша створювала 
фронт робіт для другої з ураху
ванням темпів, якості. А резуль
тат ділили на всіх. Та часто вихо
дило так, що одні перевиконува
ли, а другі недовиконували зав
дань з різних причин — об’єктив
них і суб’єктивних. Довелося, вра
хувавши психологічну сумісність, 
виробничників, відмовитись від 
функцій і титулу комплексної на
скрізної 1 — роз’єднатися. Брига
да Чуєнка відразу ж показала

ЗАВІТАЙТЕ ДО КНИГАРНІ

Нова книга.
Де замовити?

ну кращої на заводі, комплексної 
комсомольсько-молодіжної брига
ди Анатолія Чуєнка. Одної з де
сяти, які працюють тут. І разом 
з тим найбільш показової.

Бригада Анатолія Чуєнка вва
жається найстабільпішою на за
воді. Створена ще до початку ви
пуску першої панелі, вона зазна
ла зовсім незначних змін. За рік 
з лишком майже ніхто не пішов з 
колективу, тоді як на підприєм
стві досить значна плинність кад
рів. її пояснюють здебільшого 
незадовільними побутовими умо
вами для робітників, поганою на
ладкою устаткування.

На тлі плинності кадрів вигід
но відрізняється бригада Анато
лія Чуєнка. Можливо, для неї 
створено якісь особливі умови, 
що хлопці 1 дівчата міцно трима
ються колективу? Передусім ДО
ЦІЛЬНО сказати про авторитет 
бригадира. Невдовзі після того 
як було створено колектив, йо
го залишив тодішній ватажок-. 
Розрахувався. Керівництво це
хом не призначало, як завжди, 
нового, а запропонувало хлопцям 
вирішити це питання колегіаль
но, тобто самим обрати лідера. 
Ним став Анатолій. Став не ви
падково. Він Імпонував колегам 
товариськістю, беручкістю до ро
боти, прагненням оволодіти су
міжною (і не одною) спеціальніс
тю.

... Комплексна бригада Анато
лія Чуєнка спеціалізується на

позитивні результати. А пара
лельна, як тут називають, брига
да Анатолія Мнненка кульгала, 
як і раніше. Показувала удвос 
нижчі результати.

Провели експеримент. Переве
ли тимчасово кількох молодих 
виробничників з відстаючого ко
лективу в передовий, до Чуєнка. 
І хлопці здорово запрацювали, 
■р ОЗПОВІДАЮТЬ, що на спо- 
А ріднених з кіровоградським 
московських підприємствах ана
логічна бригада при тій же тех
нічній оснастці забиває по 11 — 
12 панелей за зміну. Колектив 
Чуєнка сягав цього рубежу. Та 
нині змігший виробіток — усьо
го 6—7 панелей. «Ох, оцей уже 
вібростіл!» — скаржаться члени 
комсомольсько-молодіжної. Річ у 
тім, що він часто підводить. Че
рез погану наладку і поломки 
працює малопродуктивно. На ньо
му неможливо добитися гладень
кої поверхні панелі (цю операцію 
доводиться виконувати вручну, 
тому втрачаєіьСя час). Бригадою 
робили що могли, аби ліквідува
ти недоробки будівників заводу і 
монтажників: вирівняли металеві 
рейки, що несуть вібростіл до 
пропарювальної камери, полаго
дили механізми. Але всього свої
ми силами не виправиш. Зверну
лися по допомогу до дніпропет
ровських колег. Від них одержа
ли креслення досконалішого віб
ростола. Одначе креслення поки 
що лишаються в кресленнях. По-

трібен також потужніший елек
тродвигун. Апелювали до голов
ного інженера заводу І. І. Курма- 
ка... А вібростіл, як і раніше, під
водить.

Підводять і інші фактори. Робо
чим розкладом передбачено, щоб 
попередня зміна робила наступ
ній арматурні заготовки для двох 
панелей. Бригада Чуєнка це ро
бить. А ось інші — ні. Толе і до
водиться витрачати до двох і о 
днн часу, щоб власноручно зро
бити заготовки. Виходить так: 
техніка, відсутність відчуття то- 
варнстського ліктя колег з інших 
бригад підводять бригаду Анато
лія Чуєнка. КМК живе в постій
них турботах. Вимагає, просить 
допомоги, сам старається. Бо для 
членів цієї бригади завод уже 
став рідним домом, а про інших 
молодйх виробничників (Підрахо
вано, що середній вік працюючих 
тут 25 років) такого поки що но 
скажеш. Тому* мабуть, і працю
ють без підтримки й розмаху, 
спрямованого до виходу на про
ектну потужність.

Анатолій із задоволенням зга
дує ті недавні часи, коли на під
могу завжди приходив колишній 
начальник цеху Петро Іванович 
Бебко. Допоможе, потурбує адмі
ністрацію. І діло йшло. "Можли
во, надійною опорою для брига
ди Чуєнка, всіх, хто працює в 
Цеху, станс нинішній начальник 
цеху Микола Іванович Пере
хрест? І соціалістичне змагання, 
яке па підприємстві не набуло 
широкого розмаху.

Назвапі перепони в досягненні 
високопродуктивної праці комсо
мольсько-молодіжної бригади 
Анатолія Чуєнка притаманні всім 
колектцвав заводу великопанель
ного до,побудування. Процент ви
ходу готової продукції низький. 
Низька й ефективність роботи 
комсомольської, профспілкової 
організацій по ліквідації суб’єк
тивних та об’єктивних причин, 
що призводять до цього. Почина
ючи від прймхового вібростола і 
кінчаючи побутовими умовами на 
виробництві.

А. ШИЛОШИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».
На знімках: бригадироиі нра- 

щоі на Кіровоградському заводі ье- 
линопанельного домобудування Ана
толію ЧУЄНКУ разом із змінним май
стром Володимиром СИДЄЛЬНИКОМ 
часто доводиться вирішувати склад
ні питання: продукція, що випуска
ється на домобудівному.

Фото В. ГРИБА.

Вам теж, мабуть, дово
дилось чуні таку думку: 
ось-ось телебачення витіс
нить книгу з нашого жит
тя?.. Та відколи в наші 
квартири прийшло телеба
чення, минуло багато ча
су, а дивіться... Ми все 
так само прагнемо прочи
тати цікаву книжку, шу
каємо її в бібліотеці, бе
ремо у друзів. А телеба
чення ще и сприяє цьому: 
фільм, приміром, за рома
ном братів Вайнерів чи 
Івана Шамякіна спонукає 
прочитати твір, що послу
жив матеріалом для екра
нізації.

Найбільш цікаві вам 
книги, звісно, хотілось би 
мати в домашній бібліоте
ці. 1 тут не обійтись без 
допомоги книготоргу. Ми 
прагнемо, щоб кожен ско
ристався нашими послуга
ми. Радянська книжка за
вітала на завод, на фабри
ку, в технікум і в школу/ 
Через народні магазини в 
області щорік продається 
літератури більш як на 70 
тисяч карбованців. Багато 
робиться д ія задоволення 
читацьких запитів у на
родних магазинах заводів 
«Червона зірка», радіови- 
робів, машинобудівного 
технікуму, Світловодсько- 
го заводу чистих металів, 
електромеханічного заво
ду і педучилища в м. Олек
сандрії.

Можна й не заходити 
часто в книгарню, а замо
вити книги, що видавати
муться, попередньо. Це 
найбільш надійно. Бачите 
часом у магазинах людей, 
які заповнюють поштові 
картки. Щойно книга з’я
виться в продажу, їх про

цс повідомлять... Хтось не 
падає цьому ваги («Хай, 
якось придбаю...»), хтось 
не знає. Замовлення прий
мають на суспільно-полі
тичну літературу і спеці
альні видання, дараз мож
на замовити книги, що вий
дуть 1981 року.

Щоб якомога більше фа
хівців знали, які книги ви
даватимуться незабаром, 
які іцойпо вийшли, книго
люби, бібліотекарі, гро
мадські розповсюджувачі 
приходять у цехи, па діль
ниці, в аудиторію і тут 
збирають замовлення.

Читачеві важко орієнгу-' 
ватнсь у потоці літерату
ри, яка з'являється. Допо
магають йому в цьому чи
тацькі конференції, зустрі
чі з авторами, дні поезії. 
Різноманітні форми робо
ти з читачами запровадже
но в книгарнях №№ 2, З, 
6, 9, 18 «. Кіровограда,
№ 7 м. Світловодська,
№ 3 м. Олександрії, № 6 
м. Знам’янки. Поряд з до
свідченими книгарями в 
цих колективах добре пра
цюють і молоді продавці. 
Вміло, кваліфіковано пос
тавлено роботу в магази
ні № 11 «Букініст», де 
трудяться молоді фахівці 
Артсміда Кривсшок, Віра 
Могилко та Ольга Мсд- 
відь. Вони виїздять з лі
тературою в нові мікрора
йони, вперше в області за
провадили книгообмін.

...Ви підходите до книж
кової полиці. Чи стояти
муть там наниоірібинп: 
вам книги?

Р. САФОНОВА, 
старший інспектор 
облкниготоргу.

Творчий вечір-зустріч
Минулої п’ятниці в при

міщенні Кіровоградською 
Палацу культури імені 
Жовтня відбувся вечір-зу
стріч творчого складу Го
мельського драматичною 
російського театру із са
модіяльними артистами 
народного театру. Перед 
білоруськими і остями ви
ступила режисер народно
го театру Палацу культу

ри імені Жовтня Т. К<>р« 
нієць.

Потім гомельські митці 
показали кілька фрагмен
тів з вистав свого репер
туару. Наостанку гості і 
кіровоградці обмінялися 
думками щодо побачених 
вистав, поділилися твор
чими задумами.

В. ТОПОЛЯ.

_ -------------------------- - -------

ЧЕРГОВИЙ НОМЕР тіш
Вийіиоіі у світ дев'ятий номер теоретичного і полі

тичного журналу ЦК КПРС «Коммунист».
Номер підкрииається передовою статтею «Еконо

міка і виховання — головні сфери боротьби за комунізме .
Опубліковано статтю секретаря ЦК КПРС К Руса 

нова «Чверть століття на службі мирові 1 соціаліз
му*.

Під рубрикою «Теорія і практика партійного бу
дівництва» надруковано статті: першого, секретаря 

ЦІЇ ІСП Киргизії Т. Усубалібва «Ленінській пар
тії — гідне поповнення» першого секретаря Черко- 
Йушкіпського РК КПРС міста Москви В. Полуніна 
«Райком і наукові колективи», першого секретаря 
іТовоапепського РК КП Молдавіїї В. Мельника «Че-

рез призму соціальних завдань».
Розділ *У транспортному цеху країни» представ

лено статтею «Сталеві магістралі: діапазон новатор
ського пошуку», підготовленою редакцією газети 

<Гудок», і нарисом В. Бараєва «Стріла до океану».
Під рубрикою «За нашу радянську Батьківщину» 

опубліковано статтю Маршала Радянського Союзу 
В. Чуйкова, «Пас надихнув великий Ленін».

У розділі «Реальності сучасної епохи» вміщено; 
редакційну статтю «Ділова, конструктивна плат
форма комуністів Європи» і статтю Є. Примаковн 
«Близький Схід; дальша мілітаризація політики 

США».
У журналі публікується добірка критпко-бібліог- 

рафічпих матеріалів.

За законом
Озброєний злочинець, 

звичайно, пе гадав, що 
його візьмуть, як то ка
жуть, голими руками. 
Але саме так і сталося.

Вечір був святковий. 
Провівши СВОЇХ ПІДОПІЧ
НИХ — учнів профтеху
чилища № 26 у гурто
житок, майстри виробни
чого навчання Сергій 
Кондаков і Анатолій Че
реп па таксі повертались 
додому. Та в дорозі їх 
спинив, просячи допомо
ги, поранений і показав, 
куди втік той, хто стрі
ляв.

Сергій і Анатолій ки
нулися навздогін. За ни
ми направив свій автомо
біль, освітлюючи фара
ми затемнений провулок, 
таксист Олександр Заха
ров. Раптом пролупали 
один за одним два пос
тріли. Рушничний дріб 
проевнетів над головою 
Кондакова. Але це не 
зупинило дружинника — 
у недавньому минулому 
керівника оперативного 
комсомольського загону. 
Він уже одного разу з 
риском для життя знеш
кодив озброєного банди
та.

Сміливість і сприт
ність виявив Сергій 1 
цього разу. Наздогнав
ши злочинця, Кондаков, 
не замислюючись, кинув 
ся на нього. І тут — ще 
постріл, впритул. Уже 
тяжко поранений, Сер
гій вступив у двобій 1 
разом з наспілими А. Че
репом і О. Захаровнм за
тримав матерого реци
дивіста. озброєного об
різом.

С. Кондаков, батько 
трьох дітей, після ліку
вання вийшов з лікарні.

Президія Верховної 
Ради СРСР нагородила 
відважиого дружинника 
орденом Червоної Зірки. 
Медалі «За відмінну 
службу по охороні гро
мадського порядку» 
удостоєні два інших 
учасники сутички в про
вулку — комсомольці 
Анатолій Череп, до речі. І 
вихованець Кондакова 
по училищу, 1 Рлек-1 
санр Захаров — один з і 
передових водіїв авто
транспортного підприєм-І 
ства № 04101.

Б. ГЕРЦЕНОВ, 
кор. РАТАУ.
м. Донецьк.
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р» ПРАВЕДЛИВІСТЬ знр- 
менитої суворовської 

приказки «Важко в навчан
ні — легко в бою» юнар- 
мійці відчули на собі в 
перший же день основних
змагань. Дуже вже високо г-ітЧ «є • ** _ гг
викотилося сонце, і учас- Фінішувала військово-спортивна гра „Орлятко“
тільки із суперниками, 
метрами, секундами, а й з 
його пекучими променя
ми. Нелегко було...

Власне, легких видів у 
програмі «Орлятка» вза
галі не значилось. На кож
ному етапі змагань шко
лярі докладали максимум 
зусиль, демонстрували 
свою високу майстерність 
і вміння, виявляли волю, 
характер, витримку і хо
лоднокровність.

... Змагаються юні ін
спектори дорожнього ру
ху. Вони повинні доскона
ло знати дорсжні знаки, 
Правила вуличного руху, 
загальні обов’язки паса
жирів і пішоходів, вітчиз
няний автотранспорт, уміти 
орієнтуватися в складних 
ситуаціях, що виникають 
на перехресті доріг, добре 
їздити на велосипеді. Най
менша неточність у відпо
віді. —і а маршрутному 
листі юних шляховиків по
явиться штрафний прокол. 
Ну а з ним на перемогу не 
можна розраховувати. Без 
запинки відповідали, ви
конували всі потрібні зав
дання Женя Коваль та Іван 
Яровий, із Солгутового, 
долинчанин Сашко Ткач і 
представник світловодсь
кої команди Сергій Лаза
рев. У них мінімально

У ПРЕС-ЦЕНТРІ 
«ОРЛЯТКА»

Інтерв’ю перше; з ко- 
| мандуючнм військово- 

спортивною грою «Орлят- 
; ко.- С. і. Найдьоновим.

--Вважаю. що всі
шість команд чудово 
підготувалися до гри. 

І Юнармійці продемонстру- 
I вали спритність, витри

валість. силу, цим самим 
показали свою готовність 
у будь-яку хвилину прн- 

| йти на захист своєї рід- 
Іиої Вітчизни.

Всі дні фіналу зростало 
відчуття: в «Орлятку.;

І народилося і зміцніло 
точне поєднання розваги, 
романтики, завзяття гри 
школярів з великою, сер
йозною справою. Справа 
ця — військово-патріо
тичне й трудове .вихо 
вашій дітей, яким завтра 
ми довіримо і поля, і зи-

I ьидн. і захист країни.

кількість проколів і чудо
ве виконання контрольних 
вправ на велосипеді. 
Хлопців визнали кращими 
в цьому виді змагань. А 
перше загальнокомандне 
місце посіли учні Солгу
тівської десятирічки.

ДРУГИЙ день «Орлятка» 
став днем рекордів 

для багатьох команд з різ
них видів змагань. Усього 
за 34 секунди поставили 
туристську палатку Тамара 
Гончарук, Ніна Рєчицька 
Юлія Тимановська, Світл і- 
на Скрипниченко. Судді 
Л. І. Пащенко та М. І. Ко
валенко, працівники об
ласної станції юних турис
тів, визначили, що дівчата 
найкраще справилися із 
завданням при мінімаль
ній кількості помилок.

Підтягування на пере
кладині. Ось де хлопці по

винні показати силу своїх 
мускулів, витривалість,
мужність. Стартують
представники Долинської 
середньої школи № 2.
Першим підходить до пе
рекладини Сашко Ткач.

РЕКОРДИ «ОРЛЯТКА»
Тамара Гончарук із С^вГуТт° ^Хж^манні "е'Ід 

вперше новий рекорд для дівчат у в д 
землі. її результат — 61 раз. , «пп.мя иай-

Тамарин товариш по команді --^ладині —
краще виступив у підтягуванні на Р 
^ровоградна Олена Мокрицька кинула гранату 

на 37 метрів. Найкращий показник сер д Д---------- -

УРОКИ ФІНАЛУ
«Один, два, три, чотири...»
— пошепки лічить уся ко
манда. «Десять», — фік
сує суддя В. ф. Бунескул. 
«Ану, хлопці, хто більше!»
— пропонує О. О. Колпа
ков, військовий керівник 
школи. І Сашко Баришник 
при палкій підтримці сво
їх друзів показує один з 
найкращих результатів 
змагань. Він підтягнувся на 
перекладині п’ятнадцять 
раз.

А сонце піднімається 
все вище й вище. Жодної 
хмаринки, тільки ледь по
віває легкий жаркий віте
рець. У таку погоду змага
тися надзвичайно важко. 
Та орлят спека не лякає...

Стрільба. Зі спразжньо- 
го бойового автомата Ка
лашникова. В цьому виді 
програми особливо від
значилася дівчина, коман
дир юнармійців Солгутів
ської СШ Тамара Гонча
рук. Вона зайняла першу 
сходинку серед дівчат і 
набрала максимальну кіль
кість очок (46 із 50 мож
ливих) разом з перемож

Т. ЖЕЛЄЗНЯКОЗА,

цем у хлопців — світло- 
водцем Ігорем Постовим. 
Дівчата не раз заявляли 
про себе на повний голос 
на нинішніх змаганнях. На
приклад, Валя Терещенко 
з Нової Праги на вогнево
му рубежі мала 39 очок. 
Юлія Тимановська влучно 
поражала мішені і набра
ла 37 очок. Ось вам, як 
кажуть, «слабка» полови
на!
Орлятко» — це не 

тільки змагання. Це 
ще й велика пошукова ро
бота орлят-червоних слі
допитів.

Чимало цікавих і корис
них справ зробили учні 
9-го «В» класу Світловод
ської десятирічки № 4, сьо
годнішні учасники гри. 
Комсомольці листуються з 
багатьма колишніми воїна
ми, що визволяли Новоіе- 
оргіївський (нині Світло- 
водський) район від ні
мецько-фашистських за
гарбників; бережуть листи, 
спогади, бойові фотографії 
і документи солдатів, 
фронтові газети, які розпо
відають про їхні безсмерт
ні подвиги; взяли шефство 
над сім’ями полеглих сол
датів. Завжди рада юні 
Наталія Іванівна Клименко,

син якої не повернувся з 
війни.

Протягом усього нав
чального рону учні не раз 
організовували зустрічі з 
ветеранами Великої Вітчиз
няної війни. Найбільше за
пам’ятався тематичний ве
чір «Край наш рідний». У 
числі запрошених були 
І. П. Корнієнно, Г. А. Сев- 
рюк, С. І. Кобилянський... З 
яким захопленням слуха
ли школярі багату ціна- 

вими прикладами бойового 
життя розповідь про муж
ність і відвагу радянських 
воїнів у важких боях за 
визволення рідної землії

... Знову змагання. Хто 
сильніший? Хто зуміє по
слати гранату до позначки 
35—40 метрів? Сергієві 
Коваленку з Долинської, 
Миколі Козинцю з Нової 
Праги, кіровоградцю Ген- 
надієві Миську і Сашкові 
Колибашкіну із Солгутово
го суддя О. М. Дехтярьов 
записує максимальну кіль
кість очок. їхні гранати 
сягнули 40 метрів. Здава
лося б, побити цей ре
корд нікому не під силу. 
Та... В сектор заходить не
високий на зріст, худень
кий хлопчина Іван Яровий. 
Розбіг, ривок — і встаноз- 
лёно новий рекорд «Ор
лятка» — 46 метрів! Друзі 
по команді вітають пере
можця, а суперники зітха
ють: «Знову ці солгутів
ці...»

ПОСТЕРІГАТИ було ці
каво і за юнармійця- 

ми, і за дорослими. «Ор
лятко» зблизило покоління, 
відсунувши другорядні при

Один з найскладніших і 
найвідповідальніших ета- 
пів «Орлятка» — військо
во-спортивна комбінована 
естафета.

Юлія ТИМАНОВСЬКА 
— член загону Солгутівсь- 
кої середньої, школи Гай- 
веронського району. Від
мінниця навчання, а ще 
чудовий стрілець, легкоат
лет.

Жюрі за роботою. Кому 
ж віддати першість? Адже 
всі команди добре підго
товлені і прекрасно висту
пили.

Крокує загін юнармій
ців середньої школи № і 9 
м. Кіровограда. На перед
ньому плані — командир 
Валерії ГРАЖДАН.

Яка духмяна, апетитна 
справжня солдатська ка
ша!

ФОТООКО «ОРЛЯТКА»-80

кмети часу. І справа на 
тільки в тому, що ветерани 
Велиної Вітчизняної пере
живали і хвилювалися як 
юні, що надрові офіцери 
— судді і посередники фі
налу — були в своїй робо
ті особливо точні, серйоз
ні й снрупульозні, а самі 
юнармійці —сповнені від
повідальності. Глибина І 
міцність цього духовного 
зв’язну поколінь яскраво

У ПРЕС-ЦЕНТРІ «ОРЛЯТКА»

Інтерв’ю друте: з командиром юнармійців Сол- 
гугівської десятирічки Тамарою Гончарук.

— Перемогти в таних складних і відповідальних 
змаганнях нелегко. Мабуть, перемозі передувала 
неабияка підготовна?

— Так. ціна перемоги з кожним роком стає 
вищою. Для всіх учнів навчальний рік закінчився 
ще в останні дні травня, та ми акуратно продов
жували приходити до школи, як і раніше — на 
восьму годину ранку. І розходилися після трену
вань і вправ надвечір. Скільки енергії і сил відда
ли нам учитель фізвихованпя Олексій Якович 
Морондель і військовий керівник Семен Якович 
Дейнека! Пе подумайте, що всі тренування були 
лише напередодні змагань. Уже який рік ми що
дня, в будь-яку погоду наполегливо оволодівали 
потрібними знаннями, працювали з картою, ком
пасом. штудіювали Правила вуличного руху, біга
ли, стріляли.тренувалися в розбиранні і складанні 
автомата. Часто нас запитують, чті не набридає 
одне і те я: цілий рік? Навпаки, відповідаємо. За 
цей же час паш клас став іще дружнішим, згурго- 
ванішпм, у ножного виробилося почуття відпові
дальності, колективізму. Успіхи в навчанні теж 
відчутніші: у класі чотири відмінники, чимало уч
нів мають у табелі успішності п’ятірки і четвірки. 
Військово-спортивна гра допомогла нам розумно 
поєднувати навчання, працю, відпочинок.

До Тамариних слів додамо, що солгутівці торік 
були переможцями обласної «Зірниці» і вдало ви

ступили на республіканських змаганнях того ж 
рангу, що проходили в Одесі. ч

виявилися з самого почат
ку змагань, ярли всі загони 
клали квіти до підніжжя 
пам’ятника В. І. Леніну, 
воїнам, котрі полягли в бо
ях за визволення Кірово
града, «... Легко в бою», 
Ні, мабуть, про військово- 
спортивну комбіновану ес
тафету цьогд не скажеш.

Обстановка, висловлю

ючись військовою термі
нологією наближена до 
бойової. Треба пройти 
«мінні поля», зону «підви
щеної» радіації (додамо 
— в гермокомбінезонах і 
протигазах) подолати сму
гу перешкод, подати пер
шу медичну допомогу по
раненому товаришеві... І 
з цим надзвичайно склад
ним завданням найшвид
ше, з найменшою кіль
кістю помилок справилися 
солгутівці. Вони ж вигра
ли й останній, заключний 
етап «Орлятка» — кон
курс строю і пісні, бли
скуче промарширувавши 
перед суддями та учасни
ками. Справжню спортив
ну підготовку продемон
стрували і світловодці. Во
ни відстали від лідерів ли
ше на кілька таких потріб
них для перемоги очок.

ПУЩЕНО прапор «Ор- 
лятка». Закінчилися 

змагання. Визначено пере
можців.

Правда, учасникам гри 
багато відпочивати не до
ведеться. Попереду — 
знову тренування, вдвоє, 

втроє наполегливіші, ніж 
до цього. Адже наступно
го разу треба стріляти ще 
влучніше, бігати ще швид
ше, ще краще знати мате
ріальну частину зброї, бу
ти сильнішим, сміливішим, 
рішучішим.

До нових змагань, юн
армійці!

61-й кілометр

Бобринецького шосе.

Фото В. ГРИБА,

лятко» стали команди
Солгутівської серед

ньої школи Гайворонсь- 
кого району,

Світловодської серед
ньої школи № і,

Кіровоградської деся
тирічки Ні 19. З
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На мар
Як СПІБЙОЬСЯ в пісні, 

геолог — «вітру і сонця 
брат». Юні геологи, які 
приїхали на свій облас
ний зліт, сходили багато 
доріг. I те, що пізнали во
ни, збираючи цікавий ма
теріал (а його було пред
ставлено на виставці), сте
ло їм у пригоді під час 
змагань. Завдання були 
складними. Треба було ви
значити мінерал чи гірсь
ку породу серед запропо
нованих зразків, відмити і 
виявити важкі мінерали, з 
яких складаються породи. 
А ще — розрахувати 
швидкість плину ріки, зро
бити інші виміри. Вміння 
орієнтуватися на місцевос
ті, знання властивостей і 
видів гірських порід зна-

Новий фільм
їїрб л&ЛЖЮКСї

ЛЕНІНГРАДСЬКА СТУДІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ 
ФІЛЬМІВ ПІДГОТУВАЛА НОВУ СТРІЧКУ ПРО 
ЧЕМПІОНА СВІТУ З ШАХІВ. ЦЕЙ КОЛЬОРОВИЙ 
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ СТВОРЕНО НА ЗА
МОВЛЕННЯ ДЕРЖТЕЛЕРАДІО СРСР.

ЦЕ ДАЛЕКО не перншй 
фільм про нашого чудо

вого шахіста, триває він чи
мало — п'ятдесят хвилин, 
але говорити про те, що він 
»031 я гігу Пій, неможливо,
його можна від початку до 
кіпця дивитися з неослаб
ним інтересом, бо, навіть 
уз«е у відомому нам, ми від- 
нрнваомо нове, цікаве. Най
більш запам’яталися глибокі 
їі надзвичайно цікаві не 
тільки для любителів шахів, 
а в для всякого глядача ви
словлювання самого Анато
лія Карпова — про старо
давню й захоплюючу гру, 
про якості шахіста, про 
життя взагалі.

Перші кадри відбили Кар
лова великим планом, воли 
він неквапливо, але, як зав
жди. з віднсвіда.іьиістю роз
повідає:

«... Найбільше допомаїає 
Холоднокровність... Бувають, 
правда, ситуації виняткові. 
Ноли азарт допомагає. Але 
допомагає він вийти справ
ді з якогось глухого кута, зі 
Стресового сіану. У звичай
них умовах азарт може тіль
ки пошкодити в шаховій 
партії... Непроникність, спо
кій, холоднокровність — це 
дуже важливі якості шахіс
та. Для глядача це погано, 
бо йому хочеться бачити 
Шахіста, нотрий б'є ногами, 
Стукає ногами... Всі люб
лять Брауна (Уолтер Браун 
і— гросмейстер США — 
Прим. В. Б.), яний постійно 
Судить у цейтноті, хапаєть
ся то за голову, то за го
динним, починає розглядати, 
скільки часу у нього лиши
лося. то неймовірні гримаси 
корчить — усе це глядача 
приваблює, та приваблює 
Глядача, нотрий у шахах 

бачить якийсь спектакль, але 
спентанль не для його розу

ш ру т!
добилися в поході не гео
логічному маршруті.

Завжди цікаво послуха
ти геолога, разом поспі
вати, взяти участь у кон
курсах на кращу емблему, 
стінгазету.

І ось — переможці. Ни
ми стали представники об
ласної станції юних турис
тів, Ульяновського району, 
команди школярів з Нс- 
Еоукраїнки та Сеітлсеод- 
ська.

с. ЛІАНОВА.

На знімку; учасниця 
зльоту юних геологів На
таля РУСАКОБА під час 
змагань із мінералогії та 
петрографії.

Фото в. ХРИСТЕННА 

му. а якийсь зовнішній ви
раз цієї інтелектуальної бо
ротьби. Для шахіста дуже 
важливо вгліти приховувати 
свої почуття, що йде, зви
чайно, проти бажання гля
дачів, які сидять у зелі. Але 
я вважаю, що це одна з про
фесійних якостей шахіста і 
достоїнство.,.»

Все є у фільмі, назва яко
го «Карнов грає з Карпо
вым», — і розповідь про йо
го дитинство та юність, ста
новлення його як шахіста, 
його успіхи в вмиканнях, 
його батьків і нинішню сі
м'ю (її складають він сам, 
його дружина Ірина і півріч
ний їхній сип — теж Анато
лій). Автори картини розка
зують про його велику гро
мадську й наукову діяль
ність і Карпов закінчив Ле
нінградський університет, а 
тепер працює над дисерта
цією на здобуття вченою 
ступеня кандидата еконо
мічних наук), його інші, 
крім шахів, захоплення (це 
передусім філателія)... Але 
всякий раз ловиш себе на 
думці про те. що. мовляв, 
так, усе це дуже піняво, по
вчально й захоплююче, та 
хочеться все-таки і ще раз 
послухати самою чемпіона 
світу. І творці фільму, не
мов передбачаючи це. охоче 
й щедро надають слово Кар
пову. Послухаємо йою ще:

«... Я завжди граю відпо
відально, завжди підходжу 
серйозно до своїх виступів. 
У мене це йде не ВІД того, 
Що ссь слава є і я повинен 
якось їі виправдати. У мене 
йде підвищення відповідаль
ності за рахунок, чи що. мо
го характеру- якщо я беру
ся за діло, то повинен вико
нати його якомога краще».

А може, йому просто «Бе
зе»? Карпов відповідає у

ГШРЙФК
Вперше зазеленіли 

Кам’янисті схили на тери
торії Говерлянського ліс,- 
ництва в Карпатах, Про
тиерозійну систему захис
ту ландшафту у верхів’ях 
Прута розробили випуск
ники географічного фа
культету Львівського уні
верситету, спеціалізація 
яких — раціональне вико
ристання природних ре
сурсів і охорона природи. 
Державна комісія оціни
ла їх комплексну диплом
ну роботу найвищим ба
лом.

— Тут всебічно обгрун
товано заходи по запобі
ганню буреломам і лікві
дації наслідків стихійних 
процесів, запропоновано 
рекомендації щодо поліп
шення лісогосподарської 
діяльності н гірських ра
йонах, — говорінь декан 
факультету Г. П. Міллер 
— Починаючи а другого 
курсу, студенти вивчали 
геофізичні і геохімічні ре
жими ландшафтів, вплив 
на «здоров'я» навколиш
нього середовища всіх йо
го компонентів, оволодіва
ли досвідом роботи з да
ними а 
ліджспь, 
робляли 
ЕОМ.

іерокосмічпих дос- 
самостійно 
матеріали

об- 
па

С. САНДРАЧУИ, 
кер. РАТАУ.

фільмі й на не запитання:
«Будемо говорити про ве

зіння. Справді буває, іноді 
буває. Але все одно, якщо 
хтось уже дістав погану по
зицію і опускає руни, в цей 
момент повезти не може. 
Може повезти Е той момент, 
нслн справді позиція пога
на, але шахіст усе одно з 
ножним ходом старається 
щось придумати, знайти 
якусь тонкість. хитрість, 
знайти нову ідею... І кінець 
кінцем, якщо він не здаєть
ся, суперник його може від
чути невпевненість і зроби
ти помилку, яка принесе, 
скажімо, вирішальну пере
вагу. До цих проблем я 
ставлюсь таи.

Є шахісти, які після по- 
разни грають іще сильніше, 
ніж звичайно, бо вони зби
рають свою солю, всі сили і 
намагаються довести, на 
що здатні. Ссь це дуже 
важливі фанторк. Кожний у 
міру своїх сил, можливос
тей, сеого інтелекту прагне 
розв’язати ці проблеми, но- 
як готується до найвідпові
дальніших змагань. Усе це 
— результат дуже наполег
ливої, напруженої боротьби 
на шаховій дошці, невиди
мої внутрішньої боротьби».

А чому все-таки фільм 
називається «Карпов грає а 
Карповнм»? По-перше, «вто
ри патякають па те, що поки 
що Анатолій сильніший за 
всіх у світі і. можливо, так 
буде ще довго. Скажімо. до
ти. поки не візьме в руки 
шахів його сни, теж Анато
лій. А втім, не може статися 
й дуже скоро. Пам’ятаєте, 
батько навчив Апатолія- 
старшого грати в шахи в 
чотрирічному віці, а тепер 
же, жартома нагадують 
творці фільму, — вік аксе
лерації!

Головне ж. явпчайно. в 
іншому, а саме в тому, що 
найголоваішмй суперник 
будь-якого СИЛЬНОГО сиорг- 
смена, і шахіста теж. — ь]ц 
сам. Ось що каже на цю те- 
?лу чемпіон світу:

«Суперництво із самим 
собою — це. зрештою, 
смисл гри в шахи. Щоб пе
ремагати інших, треба на
вчитися вигравати у себе, 
переборювати, створювати 
себе».

Па закінчення назвемо го- 
яовпих творців цього ціка
вого документального Філь
му: автор сценарію — Олек
сій Самойлов. режисер — 
Віктор Семенюк, кіиооверп- 
тор — Верне Тнтов.

Віктор ЕАБКіН.

(ТАРС1.

|Т

червня
Перша програма

8 00 — «Час». 8.50 —
Гімнастика. 9.15 —
О. Штейн. «У полоні часу». 
Фільм-вистава. Но закін
ченні — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Док.
фільм «Третього не дано».
15.35 — Телефільм для ді
тей «Тіні старого замку». 
1 і 2 серії. 16.50 — Справи 
московського комсомолу.
17.15 — Телестадіон. 17.45 
— До 60-річчя утворення 
Чуваської АРСР. «Знайом
тесь: Чебоксари;». Док. те
лефільм. 18.00 — Муз. те
лефільм «Чувашіє, пісне 
моя». 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Прапоронос
ці трудової слави. Про мін
ське виробниче об’єднан
ня «Горизонт». 19.15 — На 
екрані — кінокомедія. 
Фільм «Весна». 21.00 — 
«Час». 21.45 — М. Горький. 
«В. І. Ленін». Фрагменти 
нарису читає народний ар
тист СРСР 1О. Яковлев. По 
закінченні — Сьогодні у 
світі.

Друга програма
10.00 — Повиті. 10.15 — 

Художній фільм «Кут падін
ня». 2 серія. 11.25 — Доку
ментальний телефільм 
«Олені під хмарами». 11.35
— «Сліпає молодь Украї
ни». 16.00 — Попиті. 16 10
— «Телепост на ударній
будові». 16.25 — «Абітурі- 
єнт-ОД». Київський політех
нічний інститут. 16.55 — 
«Слоненя;». Лялькова ин- 
ставя. 18.00 — Докумен-
та.чьннй телефільм «Оке
ан». 18.30 -- К. т. «Пав-
лвсьні казки»,. (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Сьогодні
— 35-річчя параду Пере
моги «Слава солдатська».
20.35 — Док фільм «Дере- 
пр-обеліскиї». 20.45 — «Па 
добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.45 — Художній
телефільм «Старі друзі». 
1 серія. По ' закінченій — 
Повцни.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.50 —

Гімнастика. 9.15 — Фільм 
«Весна». 11.00 — Концерт. 
Но закіїїчеїші — Повніш. 
14.30 — Новин и. 14.50 — 
Док. телефільм «Оновле
ний Буджак». 15.20 — І'о- 
сійська мова. 15.50 —
Рідна природа. 16.20 — Го
ризонт. 17.20 — Док. фільм 
«Парламентарі Мозамбі ну 
В СРСР».. 17.40 — Відгук
ніться. сурмачі! 18.10 — 
Концерт гнісамблю скрипа
лів «Кантилена» Палацу 
культури заводу ВЕФ.
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Теленарис «У зем
ляків М. Шолохова». 19.20 
— В. Розов. «Перед ве.че- 
рею». Телевисгава. 21.00 — 
«Часі». 21.45 — Тележур
нал «Музичне життя». По 
закінченні — Сьогодні у 
світі.

Друга програма
10.00 — Попиті. 10.20 — 

«Кіиомерндіани». 11.20 — 
Художній телефільм «Ста
рі друзі». 1 серія. 16.00 — 
Повиті. 16.10 — «Гарячий 
цех республіки». 16.45 — 
«В добру путь, внпускии- 
КИІ» 17.30 — Документаль
ній) фільм «Два поки в 
абпері». 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 16.15 
— Оголошення. (Кірово
град). 18.20 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.30 —
В. Золотухіп. Лірична сим
фонія. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «Здрас
туй. Олімпіадо’». Старти 
Легкоатлетів. 20.40 — «Па 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.45 — Художній
телефільм «Старі друзі;». 2 
серія. По закінченні — По
виті.

Перша програма
800 — «Час». 8.50 --

Гімнастика. 9.15 В. Ро
зов. «Перед вечерею». Те- 
левистава. По закіпчеіиіі
— Повіяні. 14.30 — Повніш.
14.50 — Док. фільм теле
студій країни «Чесно, по- 
журналістськи». «Особис
тий приклад». 15 40 — Те
лефільм для дітей «Тіні 
старого замку». З і 4 се
рії. 16.50 — До Дня прого
лошення незалежності Ма
дагаскару. Концерт артис
тів Демократичної Респуб
ліки Мадагаскар. 17.30 — 
В. Астаф’єв. «Кінь з роже
вою гривою». 18.15 — Жит
тя пауки. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Лрираг»
— «Динамо» (Київ). 211
тайм. 19.45 — Народні ме
лодії. 20.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Спар, 
так» (Москва) — «Кубань» 
2-й тайм. 21.00 — «Час»,
21.35 — Вечір поезії М. До. 
різо в Концертній студії 
Остапніно. Но закінченні
— Сьогодні у світі.

Друга програма

16.00 — Ношши. 16.10 — 
«Тваринництву — міцну 
кормову базу». 16.35 -—
«Абігурієпт-80». Донецький 
електрометалургійний тех
нікум. 17.05 — Фільм-коп- 
церг для дітей. 17.15 —
«Ділова телеграма». 18.00
— Чемпіонат СРСР з «рут-- 
болу. «Арараті» — «Дина
мо» (Київ). 1 тайм. 18.45 — 
Документальний телефільм 
«Па сторожі природи». 
19.00 — «Актуальна каме

ра». 19.30—«Концерт піснії».
19.50 — Хелла Вуолійокі. 
«Камінне гніздо». Вистава 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Продовження вистави 
«Камінне гніздо». По за
кінченні — Повіти.

Перша преграма
8 40 —

— Веселі 
Очі видне
10.50 --

8.00 — «Час». 
Гімнастика. 9.05 
старти. 9.50 —
— неймовірне. ____
С. Рахмапіпов. Сюїта № 2 
для двох фортепіано. По 
закінченні — Новини. 14.30
— Новішії. 14.50 
ські будні. 
«Дружба».
15.25 — Б.

Сіль- 
Кінопрограма 

«Комплекс». 
Васильев. По 

сторінках творів. 16.15 — 
Підмосковні зустрічі. 16.45 
— Концерт лауреата пре
мії Московського комсомо
лу дитячого народного хо
реографічного ансамблю 
«Шкільні роки» Будинку 
культури автомобілісті в.

17. ЗО — Шахова школа. 
18.00 — «Лісники і лісору
бів». 18.30 — У ножному 
малюнку — сонце! 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Концерт артистів балету 
Державного академічного 
Великого театру Союзу 
РСР. 19.30 — Говорять де
путати Верховної Ради 
СРСР. 19.45 — До 75-річчя 
з дня початку повстання 
матросів на броненосці 
«Потьомкіп». Фільм «Бро
неносець «Потьомкіп». 
21.00 — -Час». 21.35 — 
Ермітаж. Мистецтво Анг
лії. 22.05 -- Сьогодні у сві
ті. 22.20 — КІпопапорама.

Друга програма
10.00 — Повніш. 10.15 — 

«Зустріч з піснею». 11.10
— Художній телефільм 
«Старі друзі». 2 серія. 12.15
— Грає дует баяністів Ки
ївської ^державної філар
монії. 12.45 — «Транспорт
ні артерії республіки», 
16.00 — Новини. 16.10 — 
«Абітурієнт-80>. Воронш- 
ловградськнй машинобу
дівний інституту. 16.45 — 
Концерт Л. Сенчнної. 17.30
— До 75-річчя повстання
на броненосці «Потьом- 
иіп». «Пеперемлжена тери
торія революції». 18.00 — 
«День за днем». (Кірово
град). 18 15 — Для дітей.
«Сонечко». 18.30 — «Адре
са досвіду: радгосп «Борт- 
пнчі» Бориспільського ра
йону Київської області». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 10.30 — - Майстрі! мис
тецтв». Народний артист 
СРСР 0. І. Сердюк. 20 30

«В ефірі — пісня!» 20.45
■ «Па добраніч, літи!» 

21 00 — «Час». 21.35 — 
«Запрошує оперета». По 
закінченні — Новини.

Перша програма [і
8.00 — «Часі». 8.40 _ н 

Гімнастика. 9.05 — Виста- І 
йка Буратіно. 9 35 — дЛ)1 в 
вас, батьки. 10.05 — Фільм- Ц 
концерт «Коли ми закоха
ні». 10.20 — Рух без ію- 0 
безпеки. 10.50 — Коло чи
тань. 11.35 — Наша адре
са — Радянський Союз. 
Програма з участю народ
ного ансамблю «Достик». 
12.10 —«Спортлото». 12.25

- Це ви можете. 13.15 -— 
За вашими листами. Му
зична програма до Все
союзного дня винахідника 
і раціоналізатора. 14.00 — 
Ермітаж. Мистецтво Анг
лії. 14.30 — Новини. 14.45 
— Політична пісня сьогод
ні. Молодіжна програма.
15.45 — Телефільм для ді
тей «Тіні старого замку». 
5 серія. 16.25 — Людина.
Земля. Всесвіт. 17.10 — У 
світі тварин. 18.10 — Бесі
да політичного оглядача 
В. Бекетова. 18.40 • — 
Мультфільм «Раз. два, 
дружно». 18.50 — 9-а сту
дія. Ведучий — політичний 
оглядач В. Зорін. 19.50 — 
Телефільм «Ключ». 1. 2 се
рії. 21.00 — «Час». Г 
Вечірні мелодії. По заніи- 
ченні — Повніш.

1. 2. се-
22.45— іМ

Друга програма
10 00 — Новипіі. 10.15 — 

Сьогодні — Всесоюзний 
день винахідника і раціо
налізатора. Науково-попу
лярний телефільм «Винай
дено в СРСР». 11.25 -ї-
Концерт Буковинського ан
самблю пісні і таншо. 
12.25 — «Олімпійська еста
фета». Випуск 4. 13.35 — 
«Наші гості». Вологодський 
драматичний театр. 14.25 
— <Доброго вам здоров'я». 
14.55—Концерт фортепіан
ної музики. 15.25 — «Па
літра». 16.20 — «Дуже ро
зумні іі ратин». Лялькова 
вистава. 17.10 — «Танцюй
те з нами. 18.00 — Доку
ментальний телефільм.
18.15 — Чемпіонат СРСР з 
велосипедного спорту. 
19.00 — -Актуальна каме
рні». 19.30 — «Новини кі
ноекрана». 20.45 — «По 
добраніч, діти». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Літератур
ний вечір П. Загребельно- 
го. По закінченні 
вини.

’■ І

Неділя,

12.30 А'
13.30 -Г
14.00 -4
хірурга

Перша програма
8.00 — «’Час». 8.40 —

Гімнастика. 9.00 — Фільм- 
концерт «Голоси і барвні». 
9.30 — Будильник. 10 00
— Служу Радянському 
Союзу! 11.00 — «Здоров'я»
11.45 — Музична програма 
«Ранкова пошта». 12.20 ~ 
Наука 1 техніка. 
Сільська година. 
Музичний кіоск. 
Телефільм «Дні 
Мішкіиа». 2 серія. 15.05 — 
Док. телефільм «Набереж
ні Челпиь із циклу «Міс
та і люди». 15.35 — Адре
си молодих. До Дня радян
ської молоді. 16.40 — 
О. Иахм.утової Й І. Лученка 
викопує народний артист 
РРФСР М. Кобзон. 17.00 — 
«Розділи Великої книги». 
Фільм 6-й «Вірність». 18.00 
•— Міжнародна панорама.
18.45 — Мультфільми «Ве
села карусели», «Кораб
лик», «Як лікувати удава».
19.15 — На арені цирку. 
20.00 — Клуб иіноподоро- 
жей. 21.00 — «Час». 21.35
— Фестивалі .. Конкурси ... 
Концерти... По закінченні
— Новини.

Друга програма
11.45 — Для дітей.

Художній фільм «Мисли
вець за браконьєрами». 
13.05 — «Сьогодні — День 
радянської молоді. «Комсо
мольська традиція». 14.10
— Фільм-коїщерт. 14 30 — 
«Село І ЛЮДНІ. 
Для дітей, 
рашками». 
ні особи
16.50 — «Вперед, 
піад.и’і» Учні

адлп- і 
Пісні •

1515 —
«Історія з 1г- 

15 35 — «ДІЙС- 
та впкопарці». 

...___ до Олім-
...... ,..... . ...і профтехучи
лищ — ОлімпіадІ-80. 18.00 
— Фільм-балет «Галатся». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Вечірні роз
мови». 20.25 — Концерт ін- 
стрмментальної музики. 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.3С% 

•— художній телефільм 
«Балада про Білогривого». 
По закінченні — ІІовипи.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.
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відділ листів 1 масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді — 
2-46-87; відділ комсомольського шиття, 
відділ військасо патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фоіолабо- 

~ нічна реданція

------- --------------------------------------------------
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