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О¥В з’їзд Комуністичної партії 
Радянського Союзу

МОСКВА. [ТАРС). 23 лютого а урочистій обста
новці о Кремлівському Палаці з’їздів почав роботу 
XXVI з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. 

Ю година ранку. Делегати і гості з’їзду зустрічають 
бурхливими, довго не стихаючими оплесками Гене
рального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. БРЕЖ
НЄВА, членів Політбюро ЦК товаришів Ю. В. АНД
РОПОВА, М. С. ГОРБАЧОВА, В. В ГРИШИНА, А. А. 
ГРОМИКО, А. П. КИРИЛЕНКА, Д. А. КУНАЕВА, А. Я. 
ПЕЛЬШЕ, Г. В. РОМАНОВА, М. А. СУСЛОВА, М. О. 
ТИХОНОВА, Д. ф. УСТИНОВА, К. У. ЧЕРНЕНКА, В. В. 
ЩЕРБИЦЬКОГО.

Разом з членами Політбюро ЦК КПРС місця в ло
жах Президії займають представники делегацій ко
муністичних, робітничих і національно-демократич
них партій, які прибули на запрошення ЦК КПРС на 
з’їзд.

Звертаючись до присутніх у залі, Леонід Ілліч 
Брежнєв говорить, що на XXVI з’їзд Комуністичної 
Вартії Радянського Союзу обрано 5002 делегати. Від
сутні через хворобу та з інших яоазжних причин 8 
делегатів.

За дорученням ЦК КПРС товарищ Л. І. Брежнев 

оголошує XXVI з’їзд Комуністичної партії Радянсько
го Союзу віднритим.

Під склепінням залу звучать бурхливі, тривалі оп
лески.

Товариш Л. І. Брежнєв говорить далі про те, що 
делегати мають обрати керівні органи з’їзду — пре
зидію, секретаріат, редакційну і мвндатну комісії. 
Пропозиції щодо їх складу внесені на розгляд з’їзду 
радою представників делегацій партійних організацій 
республік, країв і областей.

Делегати одноголосно обрали президію з’їзду в 
складі 124 чоловік, обираються також секретаріат 
з’їзду, редакційна і мандатна комісії.

Потім виступив член Політбюро ЦК КПРС, секретар 
ЦК КПРС М. А. Суслов. Від імені делегатів з’їзду, 
всіх радянських комуністів він сердечно привітав 
прибулі на з’їзд 123 делегації комуністичних, робіт
ничих, національно-демократичних та інших партій і 
організацій з 109 країн усіх континентів.

Потім делегати одноголосно затвердили порядок 
денний XXVI з'їзду КПРС:

1. Звіт Центрального Номїтету КПРС і чергові зао- 

дання партії в галузі внутрішньої і зовнішньої полі
тики — доповідач Генеральний секретар ЦК КПРС 
тов. Л. І. Брежнєв.

2. Звіт Центральної ревізійної комісії КПРС — до
повідач голова Центральної ревізійної комісії тов. 
Г. Ф. Сизов.

3. Основні напрями економічного і соціального 
розвитку СРСР на 1981 — 1985 роки і на період до 
1990 року — доповідач Голова Ради Міністрів СРСР 
тов М. О. ТИХОНОВ.

4. Вибори центральних органів партії.
З доповіддю «Звіт Центрального Комітету КПРС і 

чергові завдання партії в галузі внутрішньої і зов
нішньої політики» виступив Генеральний секретар 
ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв.

Делегати і гості з’їзду зустрічають Леоніда Ілліча 
Брежнєва бурхливою, довго не стихаючою овацією. 
Всі встають.

Доповідь товариша Л. І. Брежкспа була вислухл- 
на з величезною увагою і не раз переривалась три
валими оплесками.

Після перерви з’їзд продовжував роботу.

На ударній вахтід присвяченій XXVI
НА ЗАВОДІ

РАНІШЕ СТРОКУ
Три комсомольсько-молодіжні 

ланки входять до складу комсо
мольсько молодіжного колективу 
другої дільниці цеху № 3 Світпо- 
водсьного заводу чистих металів. 
Одна □ них, де групкомсоргом Ва
лентина Литвинова, ще до 5 люто
го справилася зі своїми передз’їз- 
дівськими зобов’язаннями А вже 
17 лютого про цс рапортував 
увесь колектив.

На 87 тисяч карбованців виро
били продукції хлопці та дівчата 
з нього КМК, то мого очолює 
В. Т. Н.іленко. Кожен член колек
тиву виконав особисте завдання и 
середньому на 112,3 процента. 
Продуктивність праці зросла на 
2,5 процента проти запланованого. 

.23 лютого колектив увесь день 
'працював па зекономленій си
ровині. До кінця місяця буде ви
роблено продукції ще на 13—11 
тисяч карбованців.

В основі всіх них успіхів — мо
лодечий запал, творчість, ентузі
азм, дружба. А ще — точний роз
рахунок, високе професійне вмін
ня, висока взаємозамінність усіх 
членів бригади. Зробити кожен 
з’їздівський день днем найвищої 
продуктивності праці — на не 
спрямовує колектив свої сили.

І. КОЗЕНКО.
м. Сеітловодськ.

В КОЛГОСПІ

ВАХТА-ЦЕ РОБОТА
Немало ударних справ на ра

хунку колективу комсомольсько- 
молодіжної бригади № 2 колгоспу 
«Дружба» Новсунраїнсьного райо
ну. Торік хлопці одними з перших, 
до 1 листопада, закінчили оранку 
зябу, до 20 грудня полагодили всі 
посівні й грунтообробні машини. І 
ось КМК трудовими здобутками 
зустрів з'їзд КПРС.

3691 тонну органічних добрив 
вивезено на поля господарства, з 
них IG18 тонн вивіз трактором 
К-700 комсомолець Віктор Таро- 
вик, 770 — Олександр Новиков 
трактором Т-150К.

Ремонтники бригади наполегли
во готують техніку до весни. Тут 
усі рівняються на Володимира 
Ковпака, Миколу Корчагу, груп- 
комсорга бригади Володимира 
Дубчеика. Полагоджено 39 трак
торів із 42, коефіцієнт готовності 
техніки доведено до 0,95.

Не менш важливою справоїц 
вважають хлопці н зимово навчан
ня. Всі члени, колективу підвищу
ють свою кваліфікацію на органі
зованих у бригаді курсах. Опако- 
г-ують професію механізатора чо
тири чоловіка, які ще не мають її. 
Кукурудзоводи ретельно вивчають 
індустріальну технологію виро
щування качанистої.

С. ЛИСИЦЬКИЙ.

з'їздові КПРС
У ВУЗІ

ВИТРИМАЛИ З ЧЕСТЮ
Вагомими успіхами зустрши 

з’їзд партії студенти факуль
тету будівельних і шляхових 
машин Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського машинобу
дування. Тут в усіх комсомольсь
ких групах пройшли збори, на 
яких хлопці і дівчата взяли підви
щені соціалістичні зобов'язання. 
Вже відомі результати виконання.

У загальноінститутському зма
ганні групи Д-61, Д-62, Д-63, 
Д-С4 постійно тримають першість 
і занесені до вузівської Дошки 
пошани. А днями студенти цих 
груп тримали один з найвідпові
дальніших і найсерйозніших екза
менів — державний екзамен з на
укового комунізму. Він показав, 
що наші студенти — це молоді 
ідсйно-нолітичіїо загартовані лю
ди, котрі правильно розуміють по
літику Комуністичної партії та 
уряду. А відповіді п’ятикурсиинь 
Гстянп Дерев'янко, Світлани Са
рафан, Сергія Овчарс-нка. Ігоря 
Харченка, Галини Приймак. Юрія 
Устичовського були просто блиску
чими.

А МАЛЮКОВ, 
кандидат філософських наук, 
доцент нефедри філософії і 
наукового комунізму інститу
ту»

--------------------------- З’ЇЗДОВІ

ПОЧАЛИСЬ
ЧИТАННЯ

Згідно з рішенням міськ
кому комсомолу, міської 
організації товариства 
«Знання» 18 лютого в 
центральному лекторії 
міста почались громад
сько-політичні _ , читання, 
присвячені XXV 1 з’їздові 
КПРС.

Перед молоддю навчаль
них закладі» м. Кірово
града з лекцією «Основ
ні напрями економічного 
і соціального розвитку 
країни в одинадцятій п’я
тирічці» виступив канди
дат економічних наук ви
кладач інституту сільсь
когосподарського машино
будування В Я. Ппхтіп.

Н. ПРОДІУС, 
інструктор відділу про
паганди і культмасової 
роботи міськкому ком
сомолу.

Обласний 
зліт
переможців естафети удар
них справ учнів і молодих 
робітників системи профтех- 
освіти. присвячений XXVI 
з’їздові КПРС, відбувся в су
боту, 21 лютого.
> В роботі зльоту взяли 
участь начальник обласно
го управління профтехосві- 
ти Д. І. Дузь. заступник на
чальника обласного управ
ління профтехосвіти П. М. 
Пасічник, відмінники та 
ударники навчання профе
сійно-технічних училищ, 
молоді робітники.

З доповіддю виступила 
секретар обкому комсомолу 
Л. Дротянко.

З великою увагою слуха
ли учасники зльоту виступи 
Т. Кошкіної (Кіровоградське 
МПТУ № 2). В. Дизика (Олек
сандрійське МПТУ № 7), 
О. Тарасенка (Бобринспьке 
СПТУ № 2). П. Чайки (Зна- 
м’янськс ТУ № 21 та бага
тьох інших. Свої розповіді 
вони супроводили показом 
альбомів-сстафет. оформле
них руками учнів профтех
училищ області.

Учасники зльоту прийняли 
звернення по всіх учнів і 
молодих робітників системи 
профтехосвіти.

Після засідання перемож
ці естафети побували на ек
скурсії в Кіровоградському 
МПТУ № 2 імені Героя Ра
дянського Союзу О С. Єго- 
рова.

О. РУДЬКО.

У Видавництві політичної 
літератури України окреми
ми'виданнями вийшли ук
раїнською і російською мо
вами «Матеріали XXVI з’їзду 
Комуністичної партії Украї
ни». У виданнях опублікова
ні:

Звіт Центрального Коміте
ту Компартії України XXVI 
з’їздові Комуністичної партії 

'■^’’Країни. Допопідь члена По
літбюро ЦК КПРС, першого 
секретаря ЦК Компартії Ук
раїни товариша в. В. Щер- 
бицьного.

Матеріали XXVI з’їзду Комуністичної партії України
Заключне слово товариша 

В. В. Щербицького по Звіту 
ЦК Компартії України.

Звіт Ревізійної комісії.
Доповідь Мандатної комі

сії.
Резолюція XXVI з’їзду Ко 

муністичної партії України 
на Звіт Центрального Комі
тету Компартії України.

Про проект ЦК КПРС до 
XXVI з’їзду Комуністичної 

партії Радянського Союзч 
«Основні напрями економі 
ного і соціального розвитку СРСР на 1931 _ 1985 рони* 
на період до 1990 року». по. 
повідь Голови Ради Мініст
рів Української РСР това
риша О. П. Лгшка.

"Р° "Роект цк КПРС до 
XXVI з їзду Комуністичної 
партії Радянського С/юзу 

«Основні напрями економік 
ного і соціального розвиїлу 
СРСР на 1981—1935 рони і 
на період до 199( року». По
станова XXVI ' їзду Кому
ністичної партії України.

Склад Центрального Комі 
тету Компартії України, об
раного XXVI з’їздом Комуніс
тичної партії України.

Склад Ревізійної комісії 

Компартії Унраїни, обраної 
XXVI з’їздом Комуністичної 
партії Укрзїни.

Інформаційне повідом
лення про Пленум Цент
рального Комітету Комуніс
тичної партії Унраїни.

Лист Центральному Комі 
тетові Комуністичної партії 
Радянського Союзу, Гене
ральному секретареві ЦК 

КПРС, Голові Президії Вер
ховної Ради СРСР товарише
ві Леоніду Іллічу Брежнєву.

Промова товариша В. В. 
Щербицького при заіфитті 
з’їзду.

Видання випущені масо
вими тиражами і надруко
вані на Головному підпри
ємстві та'на Київській книж
ковій фабриці республікан
ського виробничого об'єд
нання «Поліграфкиига»
Держкомвидаву УРСР.
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зато з чому залежить в>д роботи чпеніа 
комсомольсько-молодіжних ланок, від 
того, наскільки вони опанують навики 
вирощування качанистої з-а індустріаль
но» технологією.

Думками щодо перспектив вирощу
вання кукурудзи з нинішньому році по
ділилися з нашим кореспондентом 
П. Сепецьким Дмитро КАРИЧКОЗСЬ- 
КИЙ та Ізаи ЗАГОРУЛЬКО — ланкові з 
колгоспу «Зоря комунізму» Іеовоархан- 
гельського району, групкомсорг панки 
Сергій ЯКУЗОЗСоКИЙ з колгоспу «Ро
дина» Долинсьчого району, Олексій 
РАДЬКО з комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади Н“ 1 колгоспу імені

У Дніпропетровську, у Всесоюзному 
науково-дослідному інституті кукурудзи, 
проходив республіканський семінар лан
кових комсомольсько-молодіжних ланок 
по вирощуванню качанистої, де були й 
представники нашої області. Семінару 
передувала зустріч молодих кухурудзо- 
водїв з обласному комітеті ЛКСМУ. Во
на була присвячена зирощуззяню куку
рудзи за індустріальною технологією.

Минулого року індустріальний метод 
було застосовано лише у п’яти районах 
баласті, та й то не на всій відведеній під 
неї площі. Нині планується запровадити 
тану технологію на 110 тисячах гектарів 
посівів кукурудзи. Над кожним третім 
гектаром шефствуватиме комсомол. Взтутіна Кіровоградського району та ім- 
Тож успіх поширення нового методу ба- ші.

ДАИОШ КОМСОМОЛЬСЬКЕ
ПОЛЕ

«и кукУРУД3030-4*3' Ал® н.® 
період збиральних роз 
ми об’єднуємося З один 
комплексний загін і збира
ємо врожай у міру дости
гання до 3 листопада, а до 
6 асі поля було зже зорано, 
бо ми відразу ж зз збиран
ням обробляємо грунт. ,

У ці дні старанно гої'/-- 
мося до наступних робіт. 
Провадили снігозатримання, 
вносили добриза взимку. 
Завезли ерадикан на склади 
господарства. Поставили на 
лінійку ГОТОВНОСТІ всю грун
тообробну й посівну техні
ку-Торік МИ сіяли качанисту 
сівалками СУПН-8 вироб
ництва 
заводу 
Хорошу

вироб- 
кіровоградського 

«Черзона зірка», 
сівалку зробили 

машинобудівники, але ма
ємо до ник одну претензію.

НДУСТРІАЛЬНИИ!
Удосконалювати 

те«іу насінництва сіль
ськогосподарських куль
тур, прискорити переве
дення його на 
лозу основу, 
впроваджувати у вироб
ництво нові високопро
дуктивні сорти і гібриди, 
Підвищити якість насін
ня... Впроваджувати ін
дустріальні технології ви
рощування кукурудзи, 
цукрових бурякіз. соняш
нику, сої, картоплі та ін
ших культур.

|3 проекту ЦК КПРС 
до XXVI з’їзду КПРС 
«Основні напрями 
економічного і соці
ального розвитку 
СРСР на 1981—1935 
роки і на період до 
1990 року»).

Дмитро КАРИЧКО8СБ- 
КИИ: Минулого року ми 
□перше ззялися вирощува
ти у себе качанисту за ко
сою, індустріальною техно
логією. Звичайно, готували
ся до цього заздалегідь, ще 
з позаминулої весни. Адже 
для того, щоб перейти на 
нову технологію, треба чи
малий шмат роботи викона
ти: і техніку підготувати, і 
людей навчити. Ще годі їз
дили по досвід у Криничан- 
сысий район Дніпропетров
ської області, де цей метод 
надіймо прижився, почерп
нули для себе багато цін
ного. І зсе ж по-справжньо
му, до кінця наші хлопці 
повіряли в нову технологію 
тільки тоді, коли на практи
ці переконалися в безпе
речних перевагах її перед 
старою.

Ніяких відхилень від тех-

промис- 
ш вид сие

На знімну: група

пології — таким 
до справи в дні 
польових робіт, 
приїхав до нас 
перевіряючий з 
центру та й питає наших сі
вачів:

— А чого це ви, хлопці, 
не сідаєте обідати, адже час 
уже?

— Не можна, — кажуть 
хлопці. — Лишилося в боч
ці розчину ерадикану на 
иіеЬ'їдо омаї/кз •Ь'їхоби киї/о 
— пропаде, гроші колгоспні 
на вітер полетять, а бур’ян 
як ріс, так і ростиме...

Все літо наші поля були 
чистенькі, як намальовані. 
Зібрали ми восени по 78

учасників семінару молодих механізаторів області, 
був підхід 

весняних 
Пам'ятаю, 
у посівну 

районного

центнерів зерна кукурудзи з 
гектара, хоча рік, як відо
мо, був дуже складним. 
Тож, гадаю, за індустріаль
ною технологією — майбут
нє.

Іван ЗАГОРУЛЬКО: Дума
ється, слід було б уважніша 
підходити до підбору насін
ня. Досвід показав, що де
які сорти гібридів в умовах 
пізньої весни і прохолодно
го літа погано зистигають, 
а це негативно позначаєть
ся на валовому виході зегз- 
на.

Хочу ще розповісти, як 
ми збираємо качанисту. У 
нас у колгоспі чотири ком
сомольсько-молодіжні лагі-

-••? Л '<■

Нещодавно колгоспові «Зоря комуніз
му» Новоархашельського району вруче
но перехідний Червоний прапор ЦК 
КІІРС, Ради Міністрів СРСР. В ЦІ’ПС і 
ЦК ВЛКСМ та Пам’ятний знак ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ «За високу ефективність і 
якість роботи в десятій п’ятирічці».

Відмінно попрацювали трудівники кол
госпу. в десятій п’ятирічці. Середня вро
жайність зернових за минуле п’ятиріччя 
становить 48,1 центнера з гектара, цук
рових бурякіз — 446 центнерів* Ваю- 
мих результатів добилися тваринники. 
Так, доярка М. Л. Монаша надоїла мн-

якість роботи в десятій п’ятирічці».

чулого року понад 5800 кілограмів мо
лока па корову.

Славиться ордена Трудового Чер
воного Прапора колгосп «Зоря ко
мунізму» своїми роботящими людьми. 
Це і бригадир рільничої бригади Герой 
Соціалістичної Праці М. С. Дзюба, і 
доярка Т. Л. Чернега, і ланкова буряків
ничої ланки В. І. Михайлик та багато 
інших. Нині, в дні роботи XXVI з’їзду 
КІІРС, вони на всіх ділянках сільсько
господарського виробництва показують 
зразки ударної праці.

Фото 8. Корзуна.

24 А&84 рожу

Думаєть-ся, що для кращо. о 
копіюззння поверхні пола 
сівалкою слід було б пе
редбачити змащування ва
лика паралелограмної під
віски, щоб зменшити тертя 
між валиком і втулкою.

Як ми пересвідчились на 
практиці, сівалка СУПН-8 
добре працює в агрегаті з 
трактором Т-70С. Він хоро
ший ще й тим, що має не
залежний вал відбору по
тужності. Завдяки цьому в 
разі непередбаченої зупин
ки серед поля не бузає про
сівів.

Олексій РАДЬКО: Виро- 
щузатимемо цього року ка
чанисту вперше за інду
стріальним методом на пло
щі 260 гектарів. Узимку ми 
з хлопцями визнаємо теорію 
і, ззичайно ж, готуємо тех
ніку. Ждемо весни, щоб пе
ревірити свої знання в ділі. 
Зобов’язання нашої ланки 
— зібрати на гектарі по 
55 центнерів зерна.

Сергій ЯКУБОВСЬКИЙ: 
Ми торік самі виготовили 
погрібні для вирощування 
за індустріальним методом 
пристосування, дещо пози
чили у сусідів — дніпропет- 
розців, з чиїми полями ме
жують наші. Лише на тре
тині площ застосували но
вий метод. І переконалися 
в його безперечних перева
гах. Вирощена за індустрі
альним методом кукурудза 
дала вдвоє вищий урожай.

Ми повірили в новий ме
тод. Хлопці в нашій ланці 
молоді, завзяті, хороші спе
ціалісти— всі мають пере
важно перший і другий кла
си. Взимку вчимося. Чекає
мо молодого поповнення з 
курсіа механізаторів. Мені 
було дуже цікаво зустріти
ся зі своїми колегами, по
говорити про підготовку до 
наступної весни, дізнатися, 
як трудяться молоді куку- 
рудзозоди інших районіз 
нашої області. Приїду додо- 
МУ — буде що розповісти 
хлопцям.

присвячується 
З'ЇЗДОВІ 
ПАРТІЇ

Минулої неділі в Па, 
лаці культури імені Коц» 
панійця м. Кіровограда 
заключним концертом 
закінчився огляд-кон- 
курс тзорчої майстернеє» 
ті дитячих музичних 
шкіл області. Того дня 
до обласного центру 
з їхалися найкращі 
лективи юних виконав
ців.

перед початком кон
церту учасник':: привітав 
начальник управління 
культури облвиконкому 
М. 1. сиченко.

— Знаменно, — ска
зав він, — іцо СЬОГОДНІШ
НЄ свято проходить на
передодні форуму кому
ністів усієї країни. Знач- 
ними творчими подарун
ками зустрічають цю 
важливу історичну подію 
дитячі музичні школи на--^ 
шої області.

У конкуреї-оглнді, 
ЯКИЙ проходив V три ту
ри і 13 грудня минуло’ 
го року ПО 18 СІЧНЯ НИ
НІШНЬОГО, взяли участь 
37 Д.МШ. Чотирнадцять 
хорових колективів, де
сять духових оркестрів, 
8 оркестрів народних ін
струментів і тридцять 
ансамблів різних жанрі»’ 
в останньому турі про
демонстрували велику 
любов до музики, ПІСНІ, 
засвідчили зрослий рі
вень виконавської м Н'г- 
стсрності.

Переможцям огляду» л 
конкурсу вручено дипло
ми і пам’ятні призи. З 
піднесенням виступали 
вони перед ровесниками, 
викладачами того неділь
ного дня ще раз.

В. ПАЛАМАРЧУК.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Так, індустріальний метод зирощузан- 

ня качанистої стане в першому році одинадцятої п’яти

річки оснозним на кукурудзяних ланах нашої області. 

З кому, як не комсомольцям, сприяти його впроваджен

ню. Індустріальне вирощування кукурудзи — це сучас

но, вигідно, це цікаво. Зробити досконале знання нової 

технології надбанням кожного комсомольця, кожного 

илена механізованої ланки кукурудзозодіа — саме в 

цьому напрямі треба працювати комсомольським комі

тетам спільно з інженерними службами колгоспів.

Дайош індустріальний методі

РУБІЖ УЗЯТО
І'ередз'їздізські зобо

в'язання достроково ви
конав колектив Кірово
градського заводу уа- 
діосиробів. Він випустив 
промислової продукції 
менад план на 120 ти
сяч карбованців.

Трудівники заводу під- 
гс.тувади XXVI з їздові 
КІІРС нові подарунки. 
Те К, К0МСОМОПЬСЬКО-М<>-
лодіжна бригада слюса
рів складальників І. Ячей
ка на період роботи пар
тійного 
хувала 
складу' 
з "йду 
чицю

Зарплату, 
рахована їй у ці дні. во
ни передадуть у Фонд 
міфу.

форумг 
До 

делегата 
КПРС 

Г. Стрслі 
яка буде на-

КОМУНІСТИ 80-х

зара- 
свосо 
XXVI 

назад- д 
ьчеико«

Слово про наставника
Наша п’ятирічка — 

п ятирічка. Так вважає 
шиніст локомотизного 
по Володимир Миколайо
вич Орленко. Справді, всі 
свої сили, неабияка знання 
залізничної спрази, вміння магає від людини постійно

го напруження, великої 
уваги в роботі. Привчити 
молодих хлопців до точнос
ті і чіткості, допомогти їм 
виробити і закріпити в со
бі ці якості — в цьому вба
чає своє призначення ко
муніст Орленко.

По-ударному трудився 
Володимир Миколайович 
на фініші передз’їздівсь- 
кої вахти. Та він інакше й не 
може, адже наставник 
учить власним прикладом. 
За січень зекономив 5361 
кіловат-годину електро
енергії, за 13 днів лютого 
— більше двох тисяч.

На залізниці нерідко мо
же статися так, що поїзд

мол 
ма- 
де-

машиністам - інструктором 
своєї пасажирської колони. 
Щоб буїи ближче до мо
лоді, щоб мати можливість 
передавати їй те, чого нз- 
вчизся сам. Залізниця ви-

віддає чолозік роботі.
Що значить жити цікаво, 

змістовно? Для Володимира 
Миколайовича це значить 
робити своє діло як слід. 
Протягом року ним прове- 
Дгно багато десятніз вели
ковагових состазів, понад 
технічну норму перевезено 
велику Кількість народно
господарських вантажів. За 
Усим цим —- постійний по- 
Шук' Дерзання, тобто те, 
ЩО перетворює роботу у 
творчість.

Володимир Миколайович

вся
Ма- 
він

така людина, яка 
спрямована з завтра, 
буть, сама тому став

спізнюється, виходить з 
графіка. Треба дуже •-дяб-’»‘ 
ре «відчувати» локомотив, 
щоб надолужити прогаяне 
на залізничних перегонах, 
увести потяг у графік. Ли*——г- 
ше цього року на рахунку 
машиніста першого 
В. М. Орленка 28 
нагону.

За таку роботу, за 
вдачу Володимира Микола
йовича позаягають у нас» 
Підтвердження цього — об
рання його делегатом на 
республіканський партійний 
з’їзд. Позернувшись із Ки
єва, 3. М. Орленко взявія 
до ззичної рсботи. Тієї ргь - 
боти, яка подарувала йому- 
немало 
творчого 
принесла йому найдорожче 
— людську повагу і зизнан-^-4 
ня.

класу
хвилин

ЩОДРУ

чудових хвилин 
натхнення, яка

8. ЗАСИЯеНКО-
м. Знзм’янка.



М лаояпоп 1&81

ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР ЦК ВЛКШ 
У КОМСОМОЛЬЦІВ СТОЛИЦІ

Яскравою сторінкою в іс
торію комсомольської ор
ганізації столиці увійшла 
минула п’ятирічка. Молоді 
МОСКВИЧІ внесли великий 
вклад у дострокове завер
шення п завдань.

Традиції ударної роботи 
примножено в ході трудо- 
іюі вахти на честь XXVI 
з'їзду КПРС. Понад 70 ти
сяч юнаків і дівчат до від
криття форуму комуністів 
країни виконали плани двох 
місяців і першого кварталу 
цього року. Широкий відгук 
зустріла серед молоді іні
ціатива знатних новаторів 
столиці «Завдання 1981 ро-

Традиції—в строю!

„Молодий коаяуиар«*__ _ сха^р

Яскравим свідчення та 
міцної єдності Радянської 
Армії і народу стала Все
союзна коді сомо льсько- 
молодіжна естафета
вздовж державного кор
дону СРСР, яка заверши
лася днямя в столиці. 
Юнаки і дівчата присвяти
ли її XXVI з’їздові КПРС.По-особливому урочистий конференц-зал ЦК ВЛКСМ, в якому зібралися кращі воїяи-нрикордон- ники і молоді виробничники, активісти загонів юних друзів прикордонників. Вони представляють 15- мільйоннйи ‘ рагін учасників естафети, яка протягом п’яти місяців побувала в усіх союзних республіках.Маршрути естафетних груп пролягли через легендарні Спаськ і форте- цю-герой Брест, Малу Землю і радянське Заполяр'я. І всюди учасників зустрічали святково. В

КУ ~ До 7 листопада»-.
Це відзначали учасники 

--------э ак-
СТОЛИЦІ «Комсомол 

■' РЛ!'2Ргує XXVI 
. які иідбу- 

в КІІІОКОН- 
залі «Октябрь», 
секретар ЦК 
Б. М. Пастухов

зборів комсомольського 
гину столиці 
Москви [-------
З їздові КПРС», 
лись нещодавно 
иертиомуПерший влксм
вручив Московській міській 
організації ВЛКСМ Черзо- 
шш прапор ЦК ВЛКСМ за 
перемогу у Всесоюзному 
огляді комсомольських ор- 
єаігізацій, який проходив під 
девізом «Рішення XXV 
з їзду — в життя!»

(Кор. ТАРС).

містах і селах пройшли мітинги, зустрічі з ветеранами партії, армії і комсомолу, змагання з військово-прикладних видів спорту. Одним з найбільш урочистих моментів були вручения естафетних альбомів: у них молодь рапортувала про свої досягнення, які вона присвятила партійному форумові, їх десятки — альбомів, що повідомляють про рекордні плавки і вмілі дії воїнів па навчаннях, про відмінне навчання і результати пошуку червоних слідопитів.Учасникам зустрічі в ЦК ВЛКСМ вручено нагороди Ленінського комсомолу. Юнаків і дівчат тепло поздоровили перший секретар ЦК ВЛКСМ Б. М. Пастухов, визначні радянські воєначальники, ветерани партії 1 комсомолу.
(Кар. ТА?С).

— А я таки колись збе
руся до вас, вельмиша
новний Миколо Васильо
вичу, — напівжартома, на
півсерйозно сказала якось 
Левиїському Леся, коли 
вони разом з родиною Ста- 
рнцького зібралися черго
вої суботи у Миколи Ли- 
сенка на засідання літера
турного гуртка.

М. В. Левнтськнй дав
но підгримував зв’язки з 
Лесею. Чи то він так умів 
захоплено переконувати, 
чи й справді поетесу заці
кавили кооперативні плани 
Левиїського, але він зав
жди, буваючи в Києві, не
одмінно розшукував Лесю, 
і вони, відокремившись 
від гурту, про щось довго- 
довго говорили.

У середині дев’яностих 
років ідеї Левигського що
до запровадження селян
ських кооперативів справ
ді були дуже популярними 
серед ліберальної інтелі
генції. А після того, як 
протягом кількох років він 
організував хліборобські й 
ремісничі кооперативи та 
артілі в селах Єлясавєт- 
градського й Олександрій
ського повітів, про ньої о 
заговорили. А в Аджамці, 
де таких кооперативів бу
ло створено два десятки, 
Левигськото особливо по
важали. Він допомаїав м. Кіровоград.

Приціл*—на активізацію
¥ Світловодську закін

чився обласний семінар 
фізкультурних активістів, 
що працюють в організа
ціях, які об’єднує тозари- 
стзо «Колос». Перед учас
никами семінару виступи
ли голова обласного спорт- 
комітету О. ГІ. Березан, 
завідуючий відділом куль
турно-масової І фізкуль
турної роботи облпроїрра- 
ди О. С. Ткачснко, голо
ва обласної ради «Колоса» 
О. О. Кучерявий, відпові
дальні працівники спор
тивного товариства, які 
працюють у районних ра- 

селянам матеріально, при
возив їм плуги, борони га 
інший реманент. До спіл
ки входили найбідніші гос
подарства. Ід па заходи 
М. Левятською царський 
уряд дивився як на пусту 
затію, а жалюгідні по
жертвування земства і 
місцевих багатіїв-мецеїга-

ПЛНДРІВКЛ 
ДО СТЕПОВОГО
КРАЮ
і із не рятували станови- 
ща, і артілі розпадалися 
так само швидко, як ут
ворювались. Тому-то Ле
нін називав кооперативні 
ідеї Левитського манілов- 
ським прожектерством.

І все ж Леся Українка, 
для кого доля рідного на
роду не була байдужою, 
зацікавилась артілями. 
Тож і збиралася до Єлн- 
саветграда, де мешкав у 
той час Л семітський. Теп
лого літнього дня 1896 ро
ку біля будинку Миколи 

дах, інструктори по спор
ту.

Учасники семінару по
бували в кращих колек
тивах фізкультури Світло- 
водського району, ознайо
милися з роботою район
ної ради «Колоса».

Вся програма семінару 
була націлена на активі
зацію спортивно-масової 
роботи в колективах фіз
культури, на виконання 
завдань по підготовці 
спортсменів високою кла
су.

Васильовича зупинився за
курений візок. Господар 
вийшов на ганок і очам 
своїм не повірив — перед 
ним стояла стомлена важ
кою дорогою, але щаслива 
Леся. Поруч неї обтрушу
вала пил з одягу її сестра. .

— Ми до вас, Миколо 
Васильовичу. Не сподіза-

ДО 110-РіЧЧЯ з дня
НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ
УКРАЇНКИ

лнея, мабуть? І все ж до
ведеться показати ’своє 
господарство.

— То і оді їдемо в Ад- 
жамку. Там є досить со
лідний кооператив, людей 
у ньому багато, поі опо
рите. побачите все своїми 
очима.

ІЗ Аджамці, згадував 
пізніше М. Лезягськнй, 
«переночували у приятеля 
спілок священика Олексія 
Коцаря, а другого дня 
їздили і: поле, де працю
вала хліборобська спілка.

ТРОЄТридцять шахістів брали участь у відкритій особистій першості обласного центру, яка проходила в шаховому павільйоні товариства «Спартак»,Упертими були поєдинки за звання иаії- енльиіших. По дев'ять очок набрали три шахісти: кандидат у майстра спорту спартаківець Георгій Дубівка, першорозрядник Олександр Махно зі студентського то

Я ніколи не забуду, з 
яким щирим і живим інте
ресом віднеслася Леся Ук
раїнка до спілкової спра
ви, як вона розпитувала 
про господарсіво і житні 
кооперативів, взагалі ці
кавилася подробиця<чи 
спілкової організації».

«Про свої враження від 
цієї поїздки вона залюбки 
розповідала і вдома, і у 
нас. — Це вже згадує 
дочка Миколи Лисенка 
Галина. — Га самі артілі 
не викликали у неї вели
кого ентузіазму, хоча соп:» 
й казала, що ссе це її ..ду
же вразило». Очевидно, 
поетеса, справжній борець 
проти гноблення бідної о 
люду розуміла, що з намі
рів народника-ліберала, 
хоч якими б вони приваб
ливими не були, нічого не 
вийде, поки існує світ на
силье і ва, світ експлуата
ції. Тож, передбачаючи 
майбутнє, Леся Українка 
у своїх віршах звеличує 
перемогу пролетаріату: ,

І встане велетень з землі, 
Розправить руки грізні ; 
І вмить розірве на собі- 
Усі дроти залізні.

Ю. МАТІВОСе

ШАХИ

вариства «Буревісник» 1 кандидат у майстри спорту авапгардівець Олег Кияненко. Воші іі посіли відповідно перше, друге й третє місця. Четверте місце дісталося першорозрядникові зі «Спартака» Юрію Соколову.Всі ці товариші здобули право виступати з розиграші Кубка України, що відбудеться В МІС,і ті-герої Одесі.
В. ШАБАЛ1Н.

— МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ -

Ц ОТИРИ роки тому за-
9 очно познайомилися 

українська школярка Ла
риса Золойко і в'єтнам
ська дізчинка Буй Мі Хань. 
Кожен лист, який вони пи
сали одна одній, зближу
вав ровесниць. Бони стали 
хорошими, задушевними 
подругами. Нині Буй Мі 
Хань учиться' на першому 
курсі Київського техноло
гічного інституту, а Лари
са Золойко (зона — 
президент шкільного
КІДу) закінчує’ десятий 
клас. Із нетерпінням дів
чата чекають весни, адже 
22 кзігня, в день народ
ження 8. І. Леніна, зони 
нарешті зустрінуться.

Отже, клуб «Дружба». 
Йому недавно минуло сім 
років. На честь цієї Дати 
керівник КІДу, вчитель 
німецької мови Іван і и- 
мофійович Прядун, і най
активніші кідізці зняли 
любительський кінофільм, 
що так і називається 
«КІДу — 7».

На перегляд стрічки зі
бралися всі: і вчителі, і 
учні. А коли фільм закін
чився, всі ділилися вра
женнями. Бо ж тільки що 
на екрані побачили шма
точок шкільного, такого 
бурхливого, насиченого, 
життя.

Ось у кадрі старшо
класниці Тетяна Комашко 
і Тетяна Багацька розби
рають свіжу кореспонден
цію, що прийшла на ад
ресу клубу, читають лис
ти від друзіа з п ятнад- 
Цяти країн езіту — Болга
рії, Чехословаччини, 3 єт- 
наму. Монголії, УгоріЦИ" 
ни, Югославії...

Далі — теж кадр 3 *с" 
торії «Дружби» — хвилю
юча зустріч юних перщо-

трааенціз з ветеранами 
Зеликої Вітчизняної війни 
— визволителями рідного 
села зід ненависного во
рога. А ось незабутня по
дорож до міста-героя Мо- 
екзи. Незліченні екскурсії 
по місту, знайомства з 
найвизначнішими місцями 
столиці, де екскурсовода
ми були учні однієї з мос
ковських шкіл.

А ще до зсього знятого 
й побаченого у фільмі 
члени клубу інтернаціо-

- ' —

«УТВЕРДЖУВАТИ У 
-СВІДОМОСТІ НА
ШОЇ МОЛОДІ ІДЕЇ 
РАДЯНСЬКОГО ПАТ
РІОТИЗМУ І СОЦІ
АЛІСТИЧНОГО ІН- 
ТЕРНАЦЮ НАЛІЗ- 
МУ...»

(Із матеріал'} XVIII 
з’їзду ВЛКСМ).

р у з
НА ВСІХ
ода отам

ПРО РОБОТУ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО КЛУБУ 
«ДРУЖБА» ПЕРШОТРАЗЄНСЬКОЇ ДЕСЯТИРІЧКИ 
КОМПАНІЇВСЬКОГО РАЙОНУ РОЗПОВІДАЄ ДИРЕК
ТОР РАЙОННОГО БУДИНКУ ПІОНЕРІВ ЮЛІЯ СЕМЕ-
НІВНА ДОРСФЄЄЗА. 

нальної дружби додали б 
зустріч із передовою до
яркою колгоспу імен: 
Урицького, 
Верховної
Оленою Карпівною Дов
гополою, конкурс 
тичного плаката,

імені 
депутатом 

Ради УРСР

полі
тичного плаката, присвя
чений Дню героя-антифа- 
шиста, в якому 
учні сьомого 
класів, : *"
наших друзів», 
дівці

----- -> й десятого
і альбом «Про 

Його кі- 
дївці присвятили XXVI 
з’їздові КПРС.

Бесіди з ветеранами

партії і комсомолу. Вечо
ри і фестивалі. Конкурси, 
вікторини і вистазки. По
ходи по місцях бойової, 
революційної і трудової 
слави радянського наро
ду. Не перелічити всіх 
добрих справ членів клу
бу інтернаціональної 
дружби. Адже справжня 
дружба не має кордонів, і 
справжні друзі у юних 
інтернаціоналістів Першо- 
тразенки є на всіх широ
тах.

Авторитетний V Підвисоцькій десятирічці Новоархангельського району шкіль
ний клуб інтернаціональної дружби «Глобус», що його очолює вчитель англійської 
мови С. М. Паригін. . . „ . ,

На знімках- угорі — лист від друзів читають найактивніші члени НІДу; 
знизу — учні розглядають експонати шкільного музею інтернаціональної дружби.
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ПРОДОВЖУЄМО ОБГОВОРЕННЯ ФІЛЬМУ 
«ОСОБЛИВО ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ»

І Не хочемо!
• ЛЛм п nova *fti RCi* ГИ-Ми «плакали всі: ги-

І
нули такі хороші, такі 
красиві люди. Так і не 
наздогнавши автомобі
ля, загинув від прямого 
влучання снаряда інже
нер Лунін, помер у ка
біні літака хороший

І
 майстер Панченко; у 

повітряному бою за Віт
чизну загинула стрі
лець Маша Кири
лова... Особливо хви
лює кадр, коли ні
мецький літак розстрі-

І
лює з кулемета біжен
ців. Хіба ж можна не 
плакати?

Фільм «Особливо 
1' важливе завдання», на 

який ми ходили всією 
школою., вартий того, 
щоб ним захоплюва
лись люди. Дві з поло
виною години він зму
шує переживати за до
лю кожного героя. Ду
же цінний вів для нас.

школярів. Долі малень
ких героїв ти ту... Коли 
хлопчнка-слюсаря ви
кликають, щоб суворо 
спитати з нього за брак 
у роботі (два літаки 
розбилися з його ви
ни), дивишся і дума
єш: «Яка ж відпові
дальність лягла на йо
го плечі! І на плечі йо
го ровесників — під
літків...»

Ми, сьогоднішні 
школярі, не хочемо, 
щоб діти важко працю
вали, не мали змоги 
вчитися. Ми не хочемо, 
щоб у них гинули на 
війні матері та батьки. 
Ми не хочемо, щоб во
ни боялися літаків, які 
скидають на землю 
смерть.

Віта КОЛЕЧКіНА, 
піонерна, учениця 
6 «А» класу школи 
Н2 6 м. Кіровограда.

Щоб світлим 
було небо

Вівторок
А ЦТ
3.00 — «Час». 10.05 —

Т. Хренников. Симфонія 
№ 3. 10.25 — Зірочка. Кіно- 
альманах для дітей. 14.30
— На XXVI з’їзді КПРС
15.00 — Концепт Академіч
ного хору російської пісні 
ЦТ і ВР. 15.25 — Кубок
СРСР з боксу. 16.15 —
В. Маяковський. -Володимир 
Ілліч Ленін». 17.00 — Що
денник XXVI з’їзду КПРС. 
17.30 — Адреси молодих.
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Концерт сстрадно- 
симфонічного оркестру ЦТ 
і ВР. 19.25 — Теле вистава 
«Тепле місце». 21.00 — 
«Час». 22.00 — Вечір полі
тичної пісні в Концертній 
студії Останкіно. У перерві
— Сьогодні у світі.

УТ
10.05 — Новини. 10-15 — 

Концерт радянської пісні
10.45 — - Наш сучасник».
Фестиваль документальних 
Фільмів. 11.30 — Коннерт - 
іній зал «Дпчжба» 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Соібний 
дзвіночок». 16.25 — У тру
дових колективах делегатів 
XXVI з'їзду КПРС 16.55 — 
Музичний фільм «Пісні щас
тя». 17.35 — Документаль
ний телефільм 18.00 —
♦ День за днем». (Кіровогпад) 
18.15 — Оголошення. (Кіро
вограді. 18.20 — Концертний 
зал «.Дружба» (Кіровоград). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Народні та
ланти». (Кіровоград). 20.00
— Г. Майборода. - Арсенал».
Вистава. 20 45 — - На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
22.00 — Музичний теле
фільм. 22.30 — Тележурнал. 
-Старт» По закінченні — 
Новини.

'А цт
(IV програма'

19.00 — «Патент па
творчість». Науково-попу
лярний фільм. 19.15 —
Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Динамо» (Рига) — «Ди
намо» (Москва). 2 І 3 пе
ріоди. В перерві — (19.50)
— «.Вечіпня казка». 21.00 
«Час». '22.00 — «Приборку
вання вогню». Художній 
фільм 1 серія.

школярів. 15.25 — Кубок
СРСР з боксу. 16.15 — Так 
гартувалася сталь. Про жит
тя і творчість М. Островеь- 
кого. 17.00 — Щоденник
XXVI з’їзду КПРС. 17.30 —
Виступ ансамблів російсь
ких народних інструментів. 
18.00 — Відгукніться, сур
мачі! 18.30 — Веселі нотки. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: ЦСКА — «Трактор» 
(Челябінськ). 21.00 — «Час». 
22.00 — Концерт майстрів 
балету Великого театру Сою
зу РСР. 22.55 — Сьогодні у 
світі.

УТ
10.00 —- «Актуальна ка

мера». 10.30 — Інформацій
ний випуск «.Па XXVI з’їзді 
КПРС». 11.30 — «В ефірі — 
пісня». 11.40 — «Шкільний 
екран». 9 клас. Історія. 12.10
— Художній фільм «У зоні
особливої уваги». 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — «У тру
дових колективах делегатів 
XXVI з’їзду КПРС». 17.00 — 
«Наш сучасник». Фестиваль 
документальних фільмів 
18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
«Джерела». Телексу опал
(Кіровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — Кон 
церт. 20.40 — «На добраніч 
діти!». 21.00 — «.Час». 22.00
— Кіноогляд «Образ і доку
мент часу». По закінченні — 
Новини.

А ЦТ
(IV поогюама)

19.00 — «Служу Радян
ському Союзу»'. 20.00 —
«Вечірня казка» 20.15 —
Мясковський. — Симфонія 
№ 27 21.00 — «Час». 22.00
— «Приборкування вогню». 
Художній Фільм. 2 серія.

Четвер

На знімку: надр з фільму «Особливе важливе 
завдання».

Холодний осінній дощ. 
іронизливий вітер наскрізь 

продуває благеньку одежи
ну людей, проймає до кіс
ток. У таку погоду сидіти б 
дома, біля теплої грубки і 
читати хорошу книгу. А 
вони, робітники, працюва
ли. Вони будували нові це
хи свого підприємства, ева
куйованого на Урал.

Це — один із кульміна
ційних моментів кіностріч
ки «Особливо важливе зав
дання», яку ми щойно пе
реглянули. Дивилися фільм 
і наче самі були поруч 
усіх його героїв: разом бу
дували, переживали 
труднощі, раділи 
поділяли горе.

З перших же кадрів кар
тини ми пройнялися особ
ливою симпатією до сер
йозного, доброго й щиро
го Кирилова — директора 
авіаційного заводу, до емо
ційної Ельвіри Луніної, кад
рового робітника Панчен-

Усі 
успіхам,

Середа
'А ЦТ

8.00 — «Час». 9.05 — Кон
церт оркестру народної му
зики «Фольклор» ДрПЖТЄ.Їр.- 
радіо Молдавської РСР. 9.30 
— Клуб КІПОПОДОПЛМЧ'Й
10.30 — На XXVI з’їзді КПРС
14.30 — На XXVI з’їзді 
КПРС 15.00 — Дружіть. пі 
ти! Коннерт ансамблю пісні 
І танцю їм. В. Локтева Мос
ковського Палацу піонерів і

А ЦТ
8.00 — «Час». 9.05 — Улюб

лені вірші. 9.55 — П. Чай
кове ькнй. Концерт для 
скрипки я орксстро?.!. 10.30 
— На XXVI з’їзді К11РС. 
14.30 — На XXVI з’їзді КГІРС. 
15.00 — Концертний зал те
лестудії «Орля». 15.30 —
Кубок Корача з баскетболу 
Півфінал. «Динамо». (Моск
ва) — - Каррера» (Італія)
16.15 — Тележурнал «Звіз
дар». 17.00 — Щоденник
XXVI з'їзду КПРС. 17 ЗО — 
Концерт Державного акаде
мічного заслуженого ан 
самблю народного танцю 
Грузії. 18 15 — «Образ
В. І. Леніне в радян- 
с ькому образ о т в о р ч о м у 
мистецтві- 18.45 — Сьогод
ні у світі 19.00 — Виступ 
Державного духового орке
стру РРФСР 19.25 — Фільм 
«'Доля». 1 серія 21 00 —
«Час». 22.00 — На арені цир
ку. В перерві — Сьогодні у 
світі.

и 
ці 

по- 
Прн-

нас

ка, сміливої і мужньої Ма
рії Кириловой Хочеться 
самим бути такими, як 
люди, виховати в собі 
зитивні людські риси, 
таманні їм.

Стрічка вразила
своєю правдивістю, відвер
тістю, щирістю.

Коли погас екран, ми ще 
довго були під враженням 
від побаченого. А потім, 
коли ще раз мислено про
кручували картину заду
мались: як би ми вчинили 
на місці цих людей, з яки
ми познайомились? І 
жен сказав себі: «А 
можна зробити якось 
іншому?» Щоб так, 
сьогодні, щасливо жилося 
людям, щоб так щиро ус
міхалися діти, щоб було 
світле небо.

Т. БОЙЧЕНКО, М. БАТ
РАК, учні першого кур
су Кіровоградського 
професійного кулінар
ного училища.

ко- 
хіба
во

як і

З 24 лютого 
по І березня

1981 року

ція. 15.35 — Фільм для ді
тей «Мандат». 17.00 — Що
денник XXVI з’їзду КПРС. 
17.30 — Очевидне — неймо
вірне. 18.30 — Мультфільм. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Концерт для делега
тів XXVI з’їзду КПРС. Транс
ляція з Кремлівського Пала
цу з’їздів. 21.00 — «Час».
22.00 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Динамо» (Москва) 
— ЦСКА. У перерві — Сьо
годні у світі.

УТ

УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Співає М. Магомаев. 10.30
— Інформаційний випуск 
«На XXVI з’їзді КПРС». 11.30
— Г. Майборода. «Арсенал»
Вистава. 13.50 — Телеогляд. 
«Знімається кіно». 16.00 —
Новини. Г6.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — У тру
дових колективах делегатів 
XXVI з’їзду КПРС. 17.00 — 
Концерт. 18.00 — Молодіжна 
програма «Обрій». (Кірово
град). 18.30 — «Актуальна 
камера» 19.00 — Кубок
СРСР з футболу; .Каппати»
— «Динамо» (Київ). У пе
рерві — «День за днем». (Кі
ровоград). 20.45 — «На доб
раніч, діти!». 21.00 — «Час». 
22.00 — Художній Фільм
• Офіцерський вальс» По за- 
ніп-сппі — Новини.

А. ЦТ
(IV пиограма)

19 00 — -Сільська го
дина». 20 00 — «Вечірня
казка» 20 15 — Чемпіонат 
СРСР з плавання. 21.00 — 
-Час». 22.00 — «Весна двад
цять дев’ятого». Телевізій
ний ХУЛО'ЛїПІ'і фільм.

П’ятниця
А ЦТ

8.00 — «Час». 9.05 — Твор
чість юних. 9.45 — Шахова 
школа. 1,0.30 — На XXVI
з'їзді КПРС. 14.30 — На
XXVI з’їзді КПРС. 15.00 —
Концерт Державного заслу
женого Буковинського ан
самблю пісні й танцю. 15 40 
— До 60-піччя заснування 
Монгольської наводко-рево
люційної паптії Телефільм. 
.Монголія Зустрічі в Хан- 
гаї». 16.30 — Кубок євро
пейських чемпіонів з бас
кетболу: ИСКА — «Реал» 
(Іспанія) 17 ОП — Щоденник 
XXVI з’їзду КПРС. 17.30 —
Виступ оркестру симфоніч
ної і естрадної музики ЦТ 
і ВР 18 00 — Москва і моск
вичі 18.30 — Малюють літи. 
13 45 — Сьогодні у світі 
19.00 - Творчість народів 
світу 19.50 Фільм «До
ля» 2 серія 21.00 — «Час». 
22.40 — -Це 6v.no педавпо...» 
Розповідає С. Образцов. 
23 ЗО — Сьогодні у світі.

УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Камерний концерт. 10.30 —

Інформаційна програма «На 
XXVI з’їзді КПРС». 11.30 — 
Концерт. 11.40 — «Шкільний 
скрап». 9 клас Фізика. 12.10
— Художній фільм «Офіцер
ський вальс». 13.25 — «Ваш 
сучасник». Фестиваль доку
ментальних Фільмів. 16.00
— Новини. 16.15 — «Сріб
ний дзвіночок». 16.3С — У 
трудових колективах деле
гатів XXVI з’їзду КПРС. 
17.00 — «Палітра». 17.45 — 
«Наука Радянської Украї
ни». 18.30 — Тележурнал
«Кіровоградщипа спортив
на». (Кіровоград). 19.00 —
— « Актуальна камера». 19.30
— 0 Гижа. «Серпень. Ніч». 
Літературний театр. 20.25
— «День за днем». (Кірово
град). 20.40 — Оголошення. 
(Кіровоград). 20.45 — «На
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час» 22.40 — Музичний
телефільм По закінченні — 
Новини.

А ЦТ
(IV програма)

19.00 — ‘Чемпіонат СРСР 
з плавання. 19.30 — Чем
піонат СРСР з хокею «Спар
так» (Москва) — СКА (Ле
нінград) 2 і 3 періоди. В 
перерві — (20.05) — -.Вс-
Чірня казка». 21.00 —
«Час» 22.40 — «Люди, як 
ріки». Телевізійний корот
кометражні! й художній
гЬІльм

10.00 — Новини. 10.15 — 
Ранковий концерт. 10.30 — 
Інформаційна програма. «На 
XXVI з’їзді КПРС». 11.30 — 
Е. Станкевич. Симфонія «Я 
стверджуюсь». 12.10 —
«Комсомольський автограф ». 
12 50 — «Музична пошта». 
13.30 — Телефільм. 13.50 —
Музичний фільм. 14.50 —
«Доброго вам здоров’я». 
15.25 — «І хліб, і слово». 
Зустріч київських письмен
ників з трудівниками Обу- 
хівського району Київської 
області. 16.55 — «Наш су
часник». Фестиваль доку
ментальних фільмів. 17.40 
— Художній фільм для ді
тей «По секрету усьому 
світу». 1 серія. 18.45 — «Ак
туальна камера». 19.15 —
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Сокіл» — «Хімік». 2 і 3 пе
ріоди. 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
22.00 — Художній фільм. 
«Білий Бім — чорне вухо». 
1 серія По закінченні — 
Новини.

А НТ
(IV програма)

Субота
А ЦТ

8.00 —- «Час». 9.-15 — Грає 
Вільнюський квартет. 9.55 
— Мн будуємо комунізм. 
Репортаж із Всесоюзної ху
дожньої виставки, присвя- 
Упп?1 XXVI з'їздові КПРС. 
10.30 — На XXVI з'їзді
КПРС. 11.30 — Людина. Зем
ля Всесвіт 12.15 — 9-й ти
паж «Споптлото» 12 25 — 
Зз.мітаж 13.00 — Виступ
і анцюваз і.пвх колективів 
1 1.00 - Кубок СРСР з ’ кін
ного спорту. 14.30 — На
ЛХМ з’їзді КПРС. 15.00 — 
партія — безсмертя нашої 
оправи. Поетична компози

8.00 — Програма докумен
тальних фільмів. 9.00 —
«Наш сад». 9.30 — «Росій
ська мова». 10.00 — «Му
зична програма. «Ранкова 
пошта» 10.30 — «Обличчя 
друзів». 11.15 — Три прелю
дії Д Шостаковнч. 11.25 — 
«Путівка в життя». 12.35 — 
Чемпіонат СРСР з волейбо
лу. Жінки ТТУ. (Ленінград)
— «.Уралочір» (Сверд-
ловськ) 13.15 ’— Докумен
тальний екран. 14.15 —
«Шахова школа». 15.00 —
«'.Музичний кіоск» 15.30 —
«Подвиг». 16.10 — Балет.
А. Хачатуряна «Гаяне». 
17.30 — «Здоров'я». 13.15
— Концерт. 19.00 — «Соль 
землі американської». Те
левізійний документальний 
фільм про життя і бороть
бу комуністів США. 20.00
— «Вечірня казка». 20.15
— Кубок- СРСР з кінного
спорту. 21.00 — «Час».
22.00 — «Людина на своєму 
місці». Худ. фільм.

Неділя
А ЦТ

8.00 — «Час». 9.05 — Кон
церт оркестру народних ін
струментів Воронезького

державного інституту ?ЛИС- 
тецтв. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 — Говорять
делегати з’їзду. 11.45 —•
«Ранкова пошта». 12.20 
«По Радянському Союзу». 
Кіножурнал. 12.30 — Сіль
ська година. 13.30 — Музич
ний кіоск. 14.00 — До 60- 
річчя підписання Договору, 
про встановлення дружніх 
відносин між РРФСР і Аф» - 
ганістапом. «Візит дружби« •- 
Бабрак Кармаль в СРСР»’. 
Док. фільм. 14.20 — «Зву* 
чить арфа». Фільм-концерт- 
14.30 — Новини. 14.50 —‘
В. Білль - Білоцерківський« 
«Шторм». Фільм- вистава- 
17.00 — Клуб кіноподорожей. 
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Мультфільм. 
19.00 — Від усієї душі. Зу
стріч з трудівниками Горь- 
ковського автозаводу. 21.00 
— «Час». 21.45 — Концерт 
Державного академічного 
російського народного хору 
ім. ІГлтницького. 22.25 
Футбольний огляд. По закін
ченні — Новини.

УТ
10.00 — «Актуальна каме- 

р». 10.35 «З піснею в 
серці». 11.35 — «Наш сучас

ник». Фестиваль документаль
них фільмів. 12.20 — кон
цертний зал «Дружба». 13.2Q
— «Заяча школа». Лялькова
вистава 14.05 — Ніс іл си.чн- 
кає друзів» Тслефсстиваль 
піонерської пісні. 15.45 —*
«Наука Радянської Украї- . 
пи». 16.30 — Художній фільм 
для дітей «По секрету УСЬО
МУ світу». 2 серія. 17.30 — 
«Дійові особи та виконавці»« 
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 — Кубок СРСР з 
футболу: «Динамо» (Київ)
— «Ніетру» (Кишинів). 20.45
— «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.45 — Ху
дожній фільм «Білий Бім —1 
чорне вухо». 2 серія. По за
кінченні — Новині’

А ЦТ
(IV програма)

8.00 — Програма телеві
зійних документальних 
фільмів. 9.00 — «Дітям
про звірят». 9.30 — «Від 
Магнітнії до Амуру»... Пісні 
радянських композиторів. 
10.00 — «Знай і вмій». 10.45
— Концерт. 11.30 — «Кви
ток до Уоепгоя». Телевізій
ний документальний фільм. 
12.20 — «Пісня залишаєть
ся з людиною». 13.05 —4 
«Архітектура». 13.35 —
«Тс ласта Ліон» 14.05 — Ва
льси з балеті в ТІ. І. Чайт 
ковського 14.25 — фільм- 
ноицерт. 19.25 — «Супутник 
кіноглядача». 20.00 — «Ве
чірня казка». 20.15 — Грає 
тріо баяністів м. Опла. 20.30
— Чемпіонат СРСР з пла
вання. 21.00 — «Час». 21.45
— «Подвиг розвідника». Ху
дожній фільм.

В. о. редактора 
В, СТУПАК.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової 
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36; 
відповідальний секретар еідділ учнів
ської молоді — 2 46 87: еідділ комсо
мольського життя. ВІДДІЛ війсьцово- 
патріотичного виховання 'а спорту — 
2-45-Зз; фотолабораторія — 2-56 65; 
нічна редакція — 3-03.53.
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