Т^ожтдр» ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Наш народ знає: все, що
він
має, створене його
власною працею, захищене
його власною кров’ю. І ми
оптимісти тому, що віримо
в силу праці. Тому, що ві
римо в свою країну, в свій
народ, Ми оптимісти тому,
що віримо в свою партію,
знаємо — шлях, який вона
вказує,—єдино вірний шлях!
(Із Звіту ЦК КПРС XXVI з'їздові партії).

ОРГАН КІРОВО

ОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

і
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•Вівторок, 3 березня 1981 року •

XXVI з’їзд Комуністичної партії
Радянського Союзу

МОСКВА. (ІЛРС). У друіій половині дня 27 лютого

делегати розпочали обгово
рення доповіді Голови Ради
Міністрів СРСР АС О. Тихо
нова про Основні напрями
економічного і соціальною
розвитку СРСР на 1981 —
<985 роки і на період до
1990 року.
Промовці, які виступають
з трибуни з’їзду, відзнача
ють, що науково обгруиюгапа програма дальшого
піднесення народного госпо
дарства країни дістала все
бічне теоретичне і політичне
обгрунтування у Звітній до
повіді ЦК КПРС і знайшла
своє конкретне втілення в
проекті Основних напрямів.
Ці документи, підкреслюють
делегати, пройняті турботою
про благо радянських лю
дей, про процвітання і зміц
нення могутності соціаліс
тичної Батьківщини.
У дебатах виступили: пер
ший секретар Московського
обкому партії В. І. Конотоп,
перший секретар Кемеров
ського обкому партії аі. О.
Горшков, Голова Ради Мі
ністрів Української РСР
О. П. Ляшко, міністр авюмобільної
промисловості
В. М. Поляков.
У промовах підкреслює
ться, іио характерна риса
нової п’ятирічки — поворот
до ефективності і якості.
Ставиться завдання приско
рити технічне переозброєння
підприємств. Необхідно та
кож
забезпечити
максн-

мальву віддачу від тих кош
тів, які вкладаються в роз
виток
агропромислового
комплексу країни. Важливі
завдання поставлено і пергд
працівниками
транспорту.
Значні резерви має вугледо
бувна галузь на Сході краї
ни. Промовці пропонують
схвалити внесений на обго
ворення з’їзду проект Основ
них напрямів.
З привітаннями виступили
Генеральний секретар Ком
партії Чілі Л. Кораалан,
Голова німецької Компаріії
Г. Alic, Генеральний секре
тар ЦК Йєменської Соціа
лістичної партії Алі Насер
Мухаммед.
МОСКВА. (ТАРС). 28 лю
того па з’їзді було продов
жене почате напередодні обюворення доповіді «Основ
ні напрями економічного і
соціального роззигку СРСР
на 1981—1985 роки і па пе
ріод до 1990 року». Промов
ці — представники партій
них організацій республік,
країв і областей висловлю
вали впевненість у тому, іцо
одинадцята п’ятирічка озна
менується новими славними
звершеннями героїчного ро
бітничого класу, колгоспно
го селянства і народної іит елігенції,
підкреслювали,
asm

ВЕСНА

що наші плани мають мир
ний, творчий характер.
У дебатах виступили ди
ректор Калінінського вироб
ничого трикотажного об'єд
нання Л. і. Тнхомнрова, Го
лова Ради Міністрів Казах
ської РСР Б. А. Аншмов,
Голова ВЦРПС О. І. Шибаєв, перший секретар Са
ратовського обкому партії
В. К. Гусєв, міністр газової
промисловості С. А. Оруджев.
Досвідом роботи районної
лапки по здійсненню аграр
ної політики партії поділи
лась, виступаючи на з’їзді,
перший, секретар Сорочинського райкому КПРС Орен
бурзької області А. П. Осокіна. Чималою мірою ус
піхам виробництва, сказала
вона, сприяє турбота район
ної партійної організації про
поліпшення умов праці і по
буту сільських трудівників.
Про
роботу
сільських
шкіл — комплексів Бєлго
родської області над всебіч
ним вихованням дітей сіль
ських трудівників повідоми
ла лікар-педіатр
Ракитяпської районної лікарні Л. І.
Дячкова. На її думку, над
дальшим розвитком і вдо
сконаленням
досвіду цих
шкіл повинні спільно поду
мати вчені, працівники Мі

ністерств охорони здоров'я
та освіти.
Міністр сільського госпо
дарства СРСР В. К. Мссяц
розповів про завдання, які
стоять перед землеробами і
тваринниками, сільськогос
подарським машинобудуван
ням, ученнми-аграрниками.
У багатьох промовах від
значалось, що ефективне
господарювання вимагає чіт
кої організованості, творчою ставлення до справи, во
но не сумісне з розхлябаніс
тю, порушеннями ірудової
дисципліни. Велике значення
має активна участь трудя
щнх в управлінні вироб
ництвом, підвищення ролі
профспілок у вирішенні ви
робничих і соціальних пи
тань. Делегати вказували на
величезне значення соціа
лістичного змагання, розгор
тання всенародного руху за
раціональне
використання
ресурсів.
Увечері 27 лютого делега
тів і і остей з’їзду вітали
представники радянської мо
лоді. Під звуки урочне того
маршу н зал Кремлівського
Палацу з'їздів увійшли ко
лони юнаків і дівчат, піоне
ри і жовтенята. Бурхливими
оплесками зустріли делегати
переможців Всесоюзної еста
фети комсомольських справ

«Десятій п’ятирічці — удар
ний фініш! XXVI з'їздові
КПРС — гідну
зустріч’».
Юність країни рапортувала
з’їздові про
партійному
участь у виконанні рішень
XXV з’їзду КПРС, про успі
хи в праці і навчанні.
З привітаннями з'їздові
виступили Генеральний сек
ретар ЦК Компартії Греції
X.
Флоракіс,
заступник
Генерального секретаря Пар
тії Арабського соціалістич
ного
відродження
Сірії
А. аль-Ахмар, Голова Ком
партії Фінляндії А. Саарінсн, член Постійного полі
тичного Комітету ЦК, секре
тар ЦК партії ФРЕЛіМО
(Мозамбік} М. душ Саніуш,
Генеральний секретар Ком
партії Великобританії Г. М ік.теннан, один з керівників
Єдиного Фронту Національ
ного порятунку Кампучії
Пси Совай, член Національ
ного керівництва Сандішст! ського фронту національною визволення Нікарагуа
К. Н. Тсльєс га інші зару
біжні і ості.
МОСКВА. (ТАРС). На
ранковому засіданні з’їзду
2 березня було завершено
обговорення доповіді Голо
ви Ради Міністрів СРСР
М. О. Тихонова про Основні

ДНІ УДАРНОЇ ВАХТИ

ВЕСНІ-ДОРОГУ!

Подивіться у вікно — там
весна.

Троянди «Тюльпана*»

Поет сказав: ранок року...
Здрастуй, весно!

щасливих РЕЙСІВ!
«...ВЕСНІ — ДОРОГУ!»» —
ЗАКЛИКАЄ

ВІДОМА

ПІС

НЯ. ЦЕЙ ЗАКЛИК БУКВАЛЬ

НО СПРИЙМАЮТЬ МОЛОДІ
ВОДІЇ

ТА ШЛЯХОВИКИ-РЕ-

МОНТНККИ КОВГСРОДНІВ-

СЬКОГО РАЙОНУ.

З найвищою продуктив
ністю трудяться в дні з’їз
ду комуністів країни моло
ді водії машин автопарку
рансільгосптехпіни. Тон у
змаганні задас групкомсорг комсомольсько- моло
діжного колективу Воло

напрями розвитку країни.
В дебатах виступили міністр
шляхів І. Г. Павловський,
перший секретар Новосибір
ського обкому партії О. Я.
Філатсв.
З'їзд одноголосно прийняв
постанову, в якій затвердив
Основні напрями економіч
ного і соціального розвитку
СРСР на 1981 —1985 роки і
на період до 1990 року. Раді
Міністрів СРСР
доручено
розробити відповідно до
Основних напрямів проект
еконо
Дер качного плану
мічного і соціального роз
витку СРСР на 1981 — 1985
роки і внести ното на розгляд Верховної Ради СРСР
в жовтні 1981 року.
Потім було прийнято По
станову з’їзду яро листи
трудящих і апеляції кому
ністів, адресовані XXVI з’їз
дові КПРС
З привітаннями з’їздові
ьнступнлн Генеральний сек
ретар ЦК
Колумбійсько?
Компартії X. Вхйєра, Гене
ральний секретар ЦК Ком
партії Ізраїлю ЛІ. Вільнер,
Генеральний секретар Ком
партії Аргентівн А. Фава,
член Політ бюро ЦК Конго
лезької Варті» праці П. Нзе.
МОСКВА. (ТАРС). 2 бе
резня в другій половині дня
делегати XXVI з'їзду КПРС
приступили до розгляду на
ступного пункту порядку
денного — виборів цент
ральних ор» анів партії.
З березня з'їзд продов
жить роботу.

димир Ангелуца, який на
третину перевиконує змін
ні завдання. До речі, всі
дні’ роботи з'їзду він пра
цює на
зекономленому
вальному.
Нині Володимир разом
зі своїми хлопцямп-номгомольцями Миколою Бардишєм, Леонідом Чалим,
Павлом Задиракою зайня
тий на ремонті доріг. Під
возять молоді водії ще
бінь. пісок та інші мате
ріали. потрібні шляхови
кам для безперебійної ро
боти. Щодня бригада ви
конує завдання па 115
процентів.
Відповідно
зросла й продуктивність
праці шляховиків району.
СЛЮСАРЕННоУ: прац'ВНИі'я розгрію комсомолка Люса

Г. ШЕПЕЛЬ.

Фото В. ГРИБА.

Кілька кроків від скляних дверей — і
ви потрапляєте Б теплу й запашку Ессну.
Навіть першоберезнеЕе сонце звідси ви
глядає зовсім іншим — привітнішим,
яскравішим. Смарагдом вилиснус листя
ТИСЯЧ і тисяч щойно попитих кущів
троянд
— Ці дні для нас особливі. — паже
агроном радгоспу «Тюльпан> комсомолка
Ірина Івапенко. — 23 лютого ми зібрати
перший у нинішньому році врожай тро
яндових бутонів. Кожен день роботи
партійного з'їзду сповнений напруженої,
копіткої роботи. Адже ми стоїмо на по
розі весни.
Так, роботи в ці дні в «Тюльпан» чима
ло. Вносять добрива на відкритих пло
щадках. де влітку висаджуватимуть кві
ти. В теплицях починає проростати роз
сада гвоздик, айстр, петуній. У найбіль
шій із них. яка займає площу в 4 тисячі
квадратних метрів, готують ірунт, розби
вають грядки під розсаду.
Яких тільки квітія тут не побачиш! Але
найбільший попит у житенв міста мають
усе-таки троянди. Одна з хазяйок роза
рію. Зінаїда Іллзшенко. називає сорти,
що тут ростуть. Екзотичні. гарні назв<і:
«бакара?», «супер Старл. «монтезума» .,
І не менш гарні самі квіти — деяк! буто
ні’ сорту «супер Стар* досяіають 10 сан
тиметрів у діаметрі. Щоб виростити таку
красу, необхідно дбайливо доглянути коїгсн кущик, зрізати на ньому пасинки,
присохлі гілочки. На ділянці в 1000 квад
ратних метрів доглядає квіти ножна пра
цівниця розарію. А троянди, як відомо,
колючі...
Вам. шановні любителі квітів, цінапо
буде дізнатися, тцп цього року площ» ро
заріїв «Тюльпана? значно розширяються.
Вяге висаджено живці троянд на иільїт.'Х
тисячах квадратних метрів тепличної о
грунту. Еони добре прийнятися.
П. СЕПЕЦЬИИЙ.

З березня 1981 року

2 стор.

ПАРТІЇ *
РІДНОЇ
ДОРОГОВКАЗ

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

генераль
Доповідь
ного секретаря ЦІС
КПРС товариша Л. І.
Брежнева на XXVI з’їз
ді Комуністичної партії
Радянського Союзу в Ці
дні має широким резо
нанс у всьому світі. її
коментують і обговорю
ють зарубіжні політичні
діячі та журналісти брат
ніх соціалістичних рес
публік і капіталістичних
країн. Вона знаходить
наііщнрішнй
відгук у
серцях мільйонів чесних
людей нашої планети.
Кіровоградці, як і всі
радянські _ люди, з не
ослабною увагою вчиту
ються в мудрі, відверті,
настановні рядки допові
ді Леоніда Ілліча Бреж
нєва. Вони викликають
світлу гордість за наш
народ, за його трудові
здобутки, впевнену ходу
в комуністичне завтра.
Слова Л. І. Брежнєва
примушують
замисли
тись над сьогоденням і
над майбутнім. Вони ви
кликають глибокі розду
ми у робітника і вчено
го, студента і керівника
підприємства.

ся про доцільність
робки спеціальної
дозольчої програми,
основою
є,
звичайно,
дальше піднесення сіль
ського господарства. Ма
буть, саме тут перед мо
лодими механізаторами і
тваринниками вашого ра
йону — широке поле ді
яльності...
ВЕРКО:
Безперечно.
Райком комсомолу всіля
ко прагне творчо стиму
лювати будні
молодих
хліборобів. Для цього ми
пропагуємо нові методи,
цінні почини кращих ко
лективів, тримаємо під
постійним
контролем
комсомольсько - моло
діжні "колективи
(а їх
шість у районі). Пропагує
мо досвід провідних ком
байнерів
комсомольців
Олександра
Стсшенка
(він серед молодих ком
байнерів району торік по
сів перше місце, наколо
тивши своїм СК-6 понад
11 тисяч центнерів зерна
з площі 427 гектарів), Ми
коли Кіщенча (в республі
ці серед молодих хлібо
робів виборов почесне
третє місце, намолотивши
комбайном СК-5 «Нива»

З пошти

цих днів

На знімку
бібліотекар Комгиніївської середньої школи, член ранно
му комсомолу Лідія РУСИНА обслуговує юних читачів. Л. Русина - секретар
шнільної комсомольської організації вчителів.
Фото В. ГРИБА.

ПТМ ПОПЕРЕДУ
Наш кореспондент зу
стрівся з першим секре
тарем Компаніївського
райкому комсомолу Сер
гієм Верхом і взяв у ньо
го інтерв’ю.

понад 10 тисяч центнерів
зерна з площі 350 гекта
рів) та інших.
Якщо говорити про тва
ринників, то я но /ложу
обминути увагою доярку
МОР.: Сергію, у Звітній комсомолку Любоє Бардоповіді
Центрального баренко з колгоспу імені
Комітету КПРС XXVI з’їз Чапаева. При зобов'язанні
дові Комуністичної партії 2800 кілограмів молока
Радянського
Союзу та від кожної закріпленої ко
чергових завданнях партії рови вона минулого року
0 галузі
внутрішньої і надоїла по 3131 кілограму,
зовнішньої політики чітко
І все ж мені хочеться
і ясно зазначено, що пар говорити
сьогодні про
тія та уряд спрямовують завтрашній день. Аджо
усі зусилля на збережен справжнього
успіху ми
ня миру в усьому світі, можемо досягти тільки
виступають проти гонки тоді, коли йтимемо попе
озброєнь, агресивних кіл реду сьогодення.
капіталістичних
країн,
КОР.: І які ж першорядні
Увесь радянськийі народ
зносить свій неоціненний завдання ви перед собою
вклад у цю благородну ставите!
ВЕРНО: їх багато. Але
справу,
і, звичайно ж,
кзлісомопія і молодь ва- перш за все хочемо вдо
шого району теж не сто- сконалити вже ті форми
масових заходів, які у нас
їть осторонь. Отож
кілька сліз про те, що існують. Скажімо, щороку
вони роблять у цьому на на певний період (посівна,
жнива) весь апарат райко
прямі.
ВЕРКО: 3 доповіді Лео му комсомолу спрямовує
ніда
Ілліча
Брежнєва свої сили, енергію і досвід
прямо сказано: «Відстоя на створення тимчасових
ти мир — немає тепер комсомольсько - МОЛОДІЖ
більш важливого завдання НИХ екіпажів. Та минула,
в
міжнародному плані наприклад, жнивна кампа
для нашої партії, нашого нія — і такі, нерідко здрународу, та й для всіх на жені й спрацьовані, ко
родів планети». І для нас, лективи розпадаються. А з
молодих, це
завдання нового року ми починаємо
теж має важливу, першо все спочатку. Отже, ду
рядну вагу з комсомоль маю, що в майбутньому
ських буднях. Хочу від подібні екіпажі повинні
разу сказати, що торік бути постійними. Від цього
райком комсомолу орга ми тільки виграємо.
нізував і провів у районі
Ще одне. Самокритично
6 суботників, кошти від мушу визнати, що райком
яких ми переказали до комсомолу трохи ослабив
Радянського фонду миру. увагу до механізаторсько
Найактивнішу
участь
у го всеобучу. Сьогодні ним
суботниках узяли комсо охоплено в районі лише
мольські організації кол 156 чоловік, хои у резерві
госпів імені Кірова та є ще близько 200 юнаків і
імені Тельмана (секретарі дівчат, котрі не мають ні
комсомольських організа якої механізаторської про
цій
Сергій Макуня та фесії. Це — наш недогляд.
Анатолій Кріпак). До Фон
Уже сьогодні ми думає
ду миру переказано по мо про те, щоб заснувати
над дві тисячі карбован
поизи райкому комсомолу
ців. Крім того, ми прово
«Кращий механізатор» і
димо багато масових за
ходів ідеологічного \ на «Кр-зща доярка». Вручати
пряму, такі, як, скажімо, їх плануємо лише на кон
«День юного антифашис курсах професійної май
та». Користь і необхід стерності. Вважаю, що та
кі конкурси нам конче
ність їх — очевидна...
Але сьогоднішній день потрібні. Адже вони —
вимагає активніших дій своєрідний екзамен не
молодих борців за мир. атестат зрілості сучасного
До здійснення заходів бо хлібороба.
ротьби за мир ми по
КОР.: Якщо ми вже за
винні залучати більше ак говорили про форми ма
тиву сільських комсомоль сових заходів, то чи не ду
ців, робітничої молоді...
же багато уваги приділя
КОР.: У доповіді йшпо- ють їм у райкомі) Бо все-

таки головне — суть спра
ви. До того ж слово «фор
ма» надто вже схоже зі
словом «формалізм». А ви
його не боїтесь*
ВЕРНО: Боюсь. І дуже.
До речі, у своїй доповіді
Леонід Ілліч Брежнєв ду
же добре сказав про це.
Він зазначив, що мова йде
не «про збільшення КІЛЬ
КОСТІ тих чи інших «захо
дів». Мова йде про те, щоб
у кожній комсомольській
організації було створено
живу, творчу атмосферу».
Так-от, якщо говорити про
форму заходів, то ця фор
ма й повинна бути твор
чою атмосферою.
КОР.: І все ж — кілька
слів про масові заходи.
ВЕРНО: Я думаю, що
дієвості деяких із них ми
ще недооцінюємо. І, /лабугь, даремно перекидає
мо їх на плечі первинних
комсомольських організа
цій. Я маю на уза:« спор
тивні змагання, конкурси
тощо. На жал>, усі аони
нерідко випадають з поля
зору працівників райкому
комсомолу. Тож нині, ви
вчаючи матеріали партій
ного форуму,
комітети
комсомолу — і в першу
чергу районний комітет —
накреслюють нові плани
роботи. Загальній справі
допоможе і детальне ви
вчення матеріалів з'їзду в
комсомольських колекти
вах, у гуртках комсо/лольської ПОЛІТОСВІТИ.
У нас діє 37 гуртків ком
сомольської політосвіти. З
них навчається близька
600 комсомольців. Усі про
пагандисти — люди висо
коосвічені, з
чималим
досвідом виховної роботи.
Але половина з них —
учителі. І це не стільки ра
дує, скільки насторожує.
Мабуть, ми ще мало дбає
мо про тісний зв'язок
теорії з виробництвом, у
нас іще мало досвідчених
пропагандистів
з числа
колгоспників і робітників.
Тож вирішення ЦЬОГО пигання — теж завтрашній
день. А він починається
сьогодні, Як я вже казав,
потрібно поспішати, щоб
іти трохи попереду сьогоднішнього ДНЯ. Це —
життєва потреба нашого
часу. Складного, неспокій
ного й чудового,

березневі дні за
ПЕРШІ
стукали у високі вікна
вітрин магазину набубня
вілими бростямп пологих
гіллячок. Перші вітання з
приходом весни ми почули
прискіпливих
від своїх
покупців.

перегорнувши перші
сторінки весняних буднів,
я мимоволі озирнулась на
зад. Усього на півтора
місяця цього року. Саме
тоді ми зібрали комсомо
льські збори і вирішили на
чссть XXVI з'їзду КПРС
узяти підвищені зобов'я
зання: до його відкриття
виконати план двох міся
ців і понад план продати
товарів на 11 тисяч кароованців. З цим справ’нлися з честю.
Власне, у персдз’їздівські дні і в дні роботи
з'їзду ми працювали з
якимось особливим
настроєм. У відділах відчувалася святкова, піднессна атмосфера. Паш комсомольсько
молодіжнпй
магазин «Оксана» світив
ся щирими тринадцятьма
усмішками
продавщнцькомсомолок. І тому нічо
го дивного, що почесні
члени нашого колективу,
молодогвардійці (зарахо
вані до трикотажного й
подарунковою
в і дд і л і в)
Олег Кошовий і Любов
Шевцова за один місяць
«заробили» разом понад
п'ятсот карбованців. їхні
кошти переказано до Фон
ду миру.
До речі, В переддень від
криття партійного з’їзду,
22 лютого, ми всі працю
вали з комсомольським
вогником. Усі кошти, за
роблені в цей день,’ ток
переказали до Фонту миРУ—
Щоu ІІнайголовніше
«ИіОЛОвніше в наиіііі професії? Настрій. А
3 Ч01'°. ві” »омивається? Із
звичайної теплої усмішки,
якою зустрічають відвіду
вачів працівник прилавка.
про це «Оксана» ніколи
не забуває.
Найбільші наші відділи
V «Трикотаж», де зайня
ті комсомолки
Галина
Погиковська, Лариса Барвшченко, Валентина Пала
марчук і... Олег Кошовий,

дні
1
■Я

УДАРНОЇ

ПРАЦІ

та «Подарунковий», у яко
му працюють комсомолки
Наталя Кузнецова, Любов
Берездетська,
Галина
Бондар і... Любов Шевцо
ва. Ці відділи найпопулярнііиі серед покупців, але
й робота в них вельми від
повідальна. Адже в їхні
колективи зараховано ге
роїв Краснодонського під
пілля. і «трудяться» вони
в нашому магазині вось
мий рік.
Ми вже настільки звик
ли до імені Олега Кошо
вого і Любові Шсвцової,
що говоримо про них як
про живих. А втім, хіба
це не так? Що може бути
жнвучішим за народну
пам’ять?
Тепер у нас по-справжін-ому гарячі дні. Набли
жається Восьме березня.
І «Оксана» не тільки ус
міхається
тринадцятьма
усмішками, а н стає вод
ночас порадницею сором
ливому юнакові, консуль
танткою літньому сім’яни
нові і старшою товариш
кою зовсім юному покуп
цеві, котрий ніяк не може
вибрати подарунок для
своєї матусі. І як добре,
що у нас два відділи
(«Трикотаж» та «Парфю
мерія і галантерея») пере
йшли на самообслугову
вання. Тут ми з покупця
ми міняємося ролями. В
цих відділах воші виби
рають товари й усміхаклься, а ми лиш підтакуємо їм.
Весна... Вона шнроко
розчиняє двері нашого ма
газину, плинучи до нього
дз ві н кого л ос и м потоком
покупців, і мн, всі тринад
цять молодих продавщиць,
щиро усміхаючись, каже
мо їм: «Ласкаво просимо!
Вибирайте покупку
па
власний смак. Бажаємо
вам доброго настрою».
Святкові будні. Дні ро
боти XXVI з’їзд) Комуніс
тичної партії Радянського
СоіО.:\ і сонячний прихід
весни. Хіба це не симпоЛІНІЮ? Але саме гака символіка п характерна для
нашого■ радянського сьогодення.
Н. СКЛЯРЕНКО,
секретар комсомоль

ської організації ком

сомольсько

-

моло

діжного
магазину
«Оксана».
м. Кіровоград.

мій -! І
компас—
натхнення
Документом особли
вої
ваги стала для
мільйонів радянських
людей доповідь Гене
рального
секретаря
Центрального Комі гету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу
Л. Щ Брезкнєва
яа
XXVI з’їзді партії. В
ній всебічно проаналі
зовано шлях, пройде
ний Країною Рад за
минулі п'ять років, на
креслено
надихаючі
перснектіівн на май
бутнє.
Значних успіхів до
сягла за останні роки
народна освіта. Це яск
раво можна проілюст
рувати
на прикладі
нашої школи-десятирічки. Так, кілька років
тому ми перейшли в
нове чудове приміщен
ня. Щодня за парти сі
дають 730 учнів, перед
якими відкривають за
хоплюючий світ країни
знань досвідчені, ква
ліфіковані
педагоги.
Прекрасні класні кім
нати, виробничі май
стерні,
лабораторії,
їдальня,
сіюртившш
зал — усе є для того,
іцоб діти
мали змогу
добре вчитися, займати
ся наукою, спортом...
Великі й
відпові
дальні завдання перед
працівниками народної
освіти ставить партія і
в нинішній п’ятирічці.
Приміром, головне сьо
годні полягає в підви
щенні якості навчання,
трудового й морально
го виховання, у зміц
ненні зв'язку навчаль
ного процесу з життям.
У доповіді
товариша
Л. І. Брежнєва йде мо
ва і про ЯКІСТЬ ШКІЛЬ
НИХ програм та підруч
ників.
Я як учитель
географії (викладаю в
школі . 21 рік)
хочу
сказати, що існуючий
підручник з мого пред
мета дуже застарів, у
ньому мало
цікавих
конкретних прикладів.
Важко дістати хресто
матію географії. Тому
думаю, що саме в оди
надцятій п'ятирічці цю
проблему буде розв'я
зано.
Цими днями в моєму
житті сталася визначна
подія — я переміг в
обласному
соціаліс
тичному змаганні на
честь XXVI з'їзду пар
тії, мене
нагороді!’»1
знаком «Відмінник на
родної освіти». Нагоро
да зобов’язує мене Д°
ще більшої творчої від
дачі, додає мені силі-,
творчого натхнення.
В. БАЛАН,
учитель
Ульянов
ської середньої шкоІли № 1, заслужений
учитель республіки.

------- З березня 1981 року—.^—
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,,Молодий комунар“

ьесна всюдисуща. Хоч зима ще не сказала сво- а_______ ________

го останнього

слова, та все ж — подивіться!

-1 ГРЯДЕ ДОБА

березень уже зазирає скрізь —

У
шко
ли
Ту- нині йде активна під. готовка до звітно-вибопних зборів.

Першими в нашій школі
звітувативуть десятиклас
ники. Потім — учні дев’я
тих і восьмих класів. У
кожній
комсомольській
групі підбивають підсумки
зробленого за звітний р«.<.
А хороших справ хлопці і
дівчата виконали чимало.
Найперше і найголовні
ше — те, що з 86 комсо
мольців школи в першому
навчальному півріччі жо
ден не відставав. Сім учнів
учаться лише на «відмін
но», багато спілчан мають
у табелі успішності тільки
п'ятірки і четвірки.
А ще слід сказати про
громадську зрілість юмсомольців нашої дес.ягмрічки. Уважно стежили зо
ни за роботою парт;йно-о
форуму, хід якого ре
гулярно висвітлював шкіль
ний «Щоденник з'їзду»
Говоритимуть
старшо
класники на своїх зборах
і про те, «цо за минулий
тиждень зібрали 350 кіло
грамів ма.с/латури, п ять
тонн металолому,
розповсюдили художньої літератури на 248 карбован
ців, перерахували до Фон
ду миру понад триста кар
бованців. Подумають хлоп
ці і дівчата й над тим, яким
буде їхнє т рудо ге літс-81.

стрій наших замовників,
— розповідає художникконсультант ательє № 1
м. Кіровограда Лілія
Андріївна СТАРОДВОРЦЕВА. — Майже у ткож- ного з них сяє на облич
чі радісна березнева ус
мішка. І замовлення їх
ні теж весняні. Це —
куртки, костюми,
ан
самблі, пальта, плащі,
спідниці, шарфи, сукні
— всього не перелічиш!
Судячи з цього асор
тименту, з фасонів, яким
надають перевагу замов
ники, з певністю скажу,
що навесні кіровоградки
і Кіровограді матимуть
гарний сучасний естетич
ний вигляд. І як резуль
тат (а це вже доведено !
й перевірено роками і
досвідом) — чудовий, І
приємний настрій.
Зичимо йою вам!

У БММТ

Тут
визначають
нові
маршрути весняних канікул для школярів нашої
області.
Про них розповідає від
повідальний
виконавець
Кіровоградського
бюро
міжнародного
молодіж
ного туризму Валентина
КОСТЮКОВА:

— З нетерпінням чека
ють весняного відпочинку
учні багатьох шкіл міст
Кіровограда, Олександрії
та Знам’янського району.
О. ЗАНІЗДРА,
Адже в ці дні вони по
секретар комітету ком
дорожуватимуть по За
сомолу Рівнянської се
карпаттю, відвідають місредньої школи № 2
то-герой
Новоросійськ,
ІНозоукраїнського ра
ознайомляться з визначни
йону
ми місцями столиці Вір
менії — Єревана, побува
ють на батьківщині Мико
ли Островського — в Ше
петівці, покладуть квіти
до пам'ятника герояммолодогвардійцям у Краснодоні...
Всього за сім березне
вих днів здійснять захоп
люючі пізнавальні мандманд
Тут весна в розпалі.
Це неважко довес- рівки по країні більше
— •_ області.•
дивля'шсь на па- двохсот школярів

В®

мад

КОМУНІСТИЧНА

З стор.

НЕЩОДАВНО ПІДБИТО

ПІДСУМКИ

ПЕРЕДЗ’ІЗДІВ-

СЬКОГО СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ

ТРУДЯЩИХ

ОБЛАСТІ ПО ГІДНІЙ ЗУСТРІЧІ XXVI З’ЇЗДУ ПАРТІЇ.
ПЕРЕМОЖЦЯМИ ВИЗНАНО КРАЩИХ ЛЮДЕЙ МІСТА
СЕЛА, РОБІТНИКІВ І КОЛГОСПНИКІВ,

ПРАЦІВНИКІВ

КУЛЬТУРИ і СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ. МИ ЗВ'ЯЗАЛИ
СЯ З ДЕЯКИМИ З НИХ а ПОПРОСИЛИ РОЗПОВІСТИ Пі’о

СВОЮ РОБОТУ В ДнГз’азду

Валерій ГОНЧАРЕНКО

Прапор епохи

СТЕЖКИ,
ЩО ВЕДУТЬ

Партія веде

П. Тичина.

В завтра, як в світлий
вирій,
Плинемо в даль пісеїіо.
Доле, коли вже вір пь,
То — у майбутній день,
Саме тому, мабуть, ми
До Ілліча ідем.
Ленін — завжди майбутнє,
А майбуттям — живем.
Ленін — безсмертна сила,
Путь стрімка без кіпця.
Партією він крнлить
Задуми і серця.
їй все б життя, мов рапорт,
Скласти в борні сторіч.
Партія — гордий прапор,
Той, що здійняв Ілліч.
Хан там які пороги,
Нас не здолає страх.
Партія — це епохи
І Іепереможинй стяг.

Віктор ГАНОЦЬКИЙ

Червоний
родовід
Став над обрієм
Жовтень червоно,
Розгорівся в усі усюди.
І злетіли в атаці коні,
В полі люди зійшлись —
груди в груди.
То зійшлись два світи
у полі
і На криваву і люту січу.
І Перший — вибороть
долю-волю,
І Другий — рабство
,
увіковічить.
Я веду родовід від першого,
ІЦо кайдани розбив у герці.
І Скаче вершник,
червоний вершник
| Через долю мою,
через серце.

Гозорять переможці!

соціалістичного змагання
Ганна Григорівна БЄЛЯЄ- аість. У перший день робо
ВЛ, бригадир бригади маля ти з’їзду ми працювали на
рів будівельного управління зекономлених матеріалах.
№ 3 тресту «Олекса пдрія- Зобов’язавшись відзначити
важбуд» (змінні норми в кожен з'їздівський
день
дпі ударної передз’їздівської 115-процентним
виконан
вахти виконувала на 120 — ням змінних завдань,' доби
125 процентів):
ваємося й більшого.
— У нас, малярів, робота
особлива. Ми завершуємо
зведення будівельних об’єк
тів. Нині працюємо в 143квартирному будинку, де •
згодом житимуть робітники
Олександрійського електро
механічного заводу. Зроби
ти кожну кімнату красивою
й затишною, щоб майбутнім
господарям приємно було
зайти сюди, — хіба заради
цього не варто постарати
ся?
Наші дівчата звикли ро
бити свою справу на со-

Лідія Кирплівна КОВТУН,
Маловисківської
директор
централізованої
районної
бібліотечної системи (керо-

Разом з усім радянсь
ким народом численний
загін
кінематографістів
нашої країни складає свій
творчий звіт форуму ко
муністів Радянського Со
юзу.
У нашій області триває
народний кінофестиваль,
присвячений XXVI з’їздові
КПРС. Трудящі Кірово-

тур, присвячується». Та
кими слозами закінчуєть
ся нова картина «Санта
Есперанса». Поставив її
молодий режисер Себас
тьян Аларкон на кіносту
дії «Мосфільм» за сцена
рієм, який він написав ра
зом з кінодраматургом
Володимиром Амлінським.
С. Аларкон народився і

Бригада наша молодіжна.
А це значить, що декому з
дівчат іще бракує досвіду
високопродуктивної праці.
Саме тому в нашій бригаді
стало правилом: умієш сам
— навчи товариша. А ба
жання працювати
нашим
дівчатам не позичати. В
цьому — один з витоків
успіху.

••

кадри з фільмів

«Одного разу через двадцять років», «Огареве, 6» та «Двадцять шість днів

з життя Достосвського».

вашій нею колектив добив«
ся гаких результатів у не«
редз'їздівському
соціаліст
пічному змаганні: кількість
читачів досягла 39 тисяч
чоловік, книговидача зросла
більш як на 50 тисяч при«
мірників):
— Усі заходи останнього
тижня
проходять у
нас
під
знаком
партійного
з’їзду. Під цим знаком про
йшов і усний журнал «Рубе
ки великих звершень», який
ми провели для кількох ка
тегорій читачів районного
центру. Взагалі ми не чекає
мо, поки читач прийде до
нас сам. Виховувати з лю
дині потяг до книги — в
цьому вбачаємо своє зав
дання. Частими гостями ста
ли у нас учні міських шкіл.
До речі, і згаданий усний
журнал пройшов з активною
участю
дев’ятикласників
третьої десятирічки.
25 лютого відбувся літе
ратурний вечір, присвяче
ний творчості Л. М. Толсто
го. Багато видумки, напо
легливості й старання вия
вили в його
підготовці І
проведенні наші комсомол
ки Люба Лисенко, Наталя
Крутопал, Люба Панасенко.
Дівчата дуже хотіли, щоб
вечір сподобався читачам. І
це їм удалося.
Жоден з’їздівський день
не минув марно. Цікаві за«
ходи, виставки художній та
публіцистичних творів, при
свячених з’їздові, тематичні
вечори — все це приваблює
до бібліотеки нових і новий
читачів. Тут вони прилуча
ються до езіту книги. І наша
завдання — допомогти їм
у цьому, показати ті стеж
ки, які ведуть до скарбів
людських знань і фантазії.

Раміро Соріано, Андріан
Чамарро.
Гостросюжетна
детек
тивна стрічка «Огарьова,
6», продовжує розповідь
про будні співробітників
карного розшуку, почату
38».
у фільмі «Петровка,
~ .
Режисер Борис Григор’єв
разом з акторами- В. ЛаГ.
Юматозим,
новим,
Є. Герасимозим та інши
ми зумів розкрити харак
терні риси кожного обра
зу картини.
«Хай знають молоді, як
воювали... і як кохали У
війну», — звертається ДО
нинішнього покоління гороїня нової стрічки кіно
студії
«Білорусьфільм»
«Шлюбна ніч» колишня
партизанка Валя Мережко.
Молоді й вродливі, чисті
й ніжні, сміливі й ціле
спрямовані, вони віддали
свою юність і життя бо
ротьбі з гітлерівськими
загарбниками.
Режисер О. Карпов по
ставив цей фільм за мо
тивами повісті І. Шамякіна «Шлюбна ніч». У кар
тині знялися Н. Андрійченко,
І. Коротникоза,
М. Долгін та інші.
Фільм «Двадцять шість
днів

Ав'шгрс ф

пею. галантний француз
прочитав їй
віршований
експромт.
«Сам розумієш. — жарто
ма писав потім А. Дюма си
нові, — що, коли ці рядки
були перекладені на кал-

иі» ІРШОВЛПИН автограф
У світі цікавого
Александра Дюма виячвено л Астраханському архі
ві Автор «Трьох мушкете
рів» залишив його під час
перебування г. місті на мпцьку, сестра княгині. Гру
ша. захотіла в спою чергу
Волзі у жовтні 1858 року.
Місцева газета так пові дістати мадригал».
Саме цей мадригал і збе
домляла про візит: «Сьо: од
ні иа пароплаві «Нахимов» рігається в архіві.
в Астрахань прибув знаме
нитий французький літера
тор Александр Дюма». Пізні
ПК) в першому томі своїх
'••иг
«Від Петербурга до
ЛЬтрахшіі» романіст описав
подорож по низов’ю Вошн.
згадавши і про поїздку до
калмицького князя Тюмеия. ОБ'ЇХАТИ Сахалін повіт
рям, сутей, і морем має
Тоді, прощаючись з княги-

Власним

транспортом

намір місцевий художник
М. Федорєєв, використовую
чи транспорт, винайдений
ним самим.
Конструктор уникнув ко
піювання вже розроблених
моделей: гусенична машина
оснащена двигунами від мо
торолера «Турист», які пра
цюють роздільно або синх
ронно. залежно від рельєф1'.
Зроблене спробу подиви
тись па острів і з повітря. В
багажппку укладено дельта
план. М. Федорєєв має намір
оснастити його моторчиком,
з допомогою якого можна
підніматися вгору навіть з
рівного місця.
Коли ми спитали Миколу
Єгорові.’ча .як вій збирає
ться підкоряти ВОДНУ СТІГхію, він запросив у май
стерню. Тут створюється
.«ХЗахалпнсц-два» — амфібія
на якій художник має Намір
зробити подорож вздовж і збережжя.

градщини знайомляться з
кращими художніми, хро
нікально - документальни
ми фільмами. Відбувають
ся зустрічі з кіноактора
ми, режисерами.
Важливо, що митці праг
нуть до глибокого, пере
конливого розкриття най
головніших процесів сьо
годення, до масштабності
зображення подій, показу
соціально-активного
ге
роя, яскравої особи, М!ИТ'
тя і праця якої стали о
прикладом для насліду
вання.

«Народам, які борються
проти фашистських дикта-

виріс у Чілі, потім навчав
ся в Москві в майстерні
відомого кінодокумента
ліста Р. Кармена, що став
художнім керівником пер
шої повнометражної ху
дожньої картини молодо
го режисера «Ніч над Чі
лі». Ця стрічка одержала
спеціальну премію жюрі
на X Московському між
народному
кінофестива
лі. І ось нова робота
Аларкона — фільм «Санта Есперанса». Яскраву й
темпераментну музику до
нього написали молоді ла
тиноамериканські компо
зитори Габрієль Кастро,.

із життя Достосзсь-

кого», присвячений вели
кому російському пись
менникові,
розповідає
про один із найдраматич
ніших періодів у житті
Федора Михайловича Достоєвського. Перед гляда
чами пройдуть двадцять
шість днів, протягом яких
було написано
роман
«Гравець».
Поставив картину на кі
ностудії «Мосфільм» ви
датний кінорежисер, на
родний артист СРСР Олек
сандр Зархі.

С. ІЛЛЯШЕНКО,
редактор управління , (
кінофікації облвикон- І [
кому’ 1’ ’
1
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Вівторок
А ЦТ

8.00 — «Час». 9.05 — Ху
дожній телефільм «Пора літ
ніх гроз». 1 і 2 серії. 11.10 —
Російські візерунки. Фільмконце.зт 12.00 — На XXVI
з’їзді КПРС. 14.30 — Новини.
14.50 — Р. Щедрім. «Ленін у
серці народному». Ораторія
для солістів змішаного хору
і орігестру. 15.15 — Літера
турні читання. М. Горький.
«Пісня про Сокола», «Пісня
про Буревісника». 15.45 —
Велика арена юного спорт
смена. 16.15 — Тележурнал
«Звіздар». 17.00 — Концерт
л творів П. І. Чайковського.
17.45 — Адреси
молодих.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.05 -• Творчість народів
світу. 19.40 — Прем'єра фільму-внстани Ленінградського
державного академічного те
атру драми ім. О. С. Пушкін?
«Запрошення до життя» за
романом Л. Леонова «Росій
ський ліс». (21.00 — «Час»).
Но закінченні — Сьогодні у
світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Ліончні мініатюри. 10.25 —
«П’єдестал для всіх». Спор
тивна передача. 11.00 —Фільм-концерт
«Російські
візерунки».
12.00 — На
XXVI з’їзді КПРС. По закін
ченні — Концерт. 16.00 —
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — «У тру
дових колективах делегатів
XXVI з’їзду КПРС». 17.00 —
«Поезія». 17.20 — «П'ятиріч
ка у твоєму житті». (Кірово
град на Республіканське те
лебачення). 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.15 —
Телефільм.
(Кіровоград).
18.30 — «Актуальна каме
ра».
19.15 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Сокіл» . —
ЦСКА. 2 і 3 періоди. 20.45
— «На добраніч, діти!». 21.00
—- «Час». 22.00 — ♦Новини
кіноекрана».

Березень — пора пробуд
ження природи. Наближен
ня весни відчувається в
усьому: б яскравому соняч
ному промінні, у веселому
цвіріньканні
горобців, у
якомусь особливому подуві
вітру...
Починається
великий
весняний переліт птахів. Пер
шими прибувають наші не
замінні помічники — шпа
ки.__ За ними поспішають
жайворонки,
зяблики (у
зябликів самці прилітають
раніше від самок). Перед са
мим льодоходом появляєть
ся трясогузка. Еона поход
жає берегом, увесь час тря
сучи своїм довгим хвостом.
У народі кажуть, що цими
рухами во^а «ламає» лід.
Тане сніг... Нерідно це
супроводиться дощами, ту
манами. Струмки зливають
ся в потоки, які роблять на
ші річки
повноводними,
могутніми, змушуючи їх ви
ходити з берегів. Найчастіше
повноводдя бувають у бе
резні.
Говорячи словами відомо-

7 а зимова Спартакіада на
родів РРФСР. 16.45 — Кон
цертний зал телестудії «Ортя>. 17.25 — 1Прем'єра допум енталь ного> телефільму
«Відрядження
Владнслаьа
Пахомовнча». 18.15 — _Відгукніться, сурмачі! 18.45
Сьогодні у світі. 19.00
Народні мелодії. 19.15 — Рі 1
шення XXVI з'їзду КПРС —
у життя. 19.30 — Кубок єв
ропейських чемпіонів з фут
болу: «Спартак» — «Реал»
(Мадрід). 21.00 — «Час». 21.35
— Молоді ясний вечір на ви
робничому об'єднанні «Мос
ковський електроламповий
завод». По закінченні — Сьо
годні у світі.

письменника
го радянського
]
М. М. ...
Приші п,іриродолюба
.
_„ч
віна, о березні ми зустрічає
мо «весну світла», «весну
води», «весну трави», «вес
ну людини».
У лісі гострі шильця пер
ших квітів — пролісків —
прокльовуються з-під то
рішнього листя, нрізь сні
ги, розкривають назустріч
сонячним променям свої пе
люстки. Проліски! Найбільш
довгождані, бажані.... Варто
сонечку сховатися за хмаізину, як одразу ж чудова
квітка закривається.
У наші краї весна прихо
дить ке завжди в один і
той же час. Так, 1966 року
проліски зацвіли в навкогишніх районах Кіровогра
да вже 25 лютого, торік —
лише у квітні.
Одночасно з першими кві
тами появляються гриби:
зморшки, сморжі і зморш
кові шапочки. Це перший
подарунок грибникам.
Після довгої зими почи
нають вилазити із зимових
схованок борсуки, їжаки,

А УТ
10.00 — Новини. 10.10 —
Документальний телефільм
«Там, де зимує
весна».
10.50 — Концертвий зал
«Др\тжба». Танцює ансамбль
«Ваннах». (Кіровоград па
Республіканське телебачен
ня). 11.35 — Фотоетюд «Ук
раїнська кераміка». 11.40 —
«Шкільний екран». 8 клас.
Російська мова. 12.10 —
«Новини кіноекрана». 16.00
— Новини. 16.10 — «Сріб
ний дзвіночок». 16 30 — «Де
путати і життя?. 17.15 —
Для дітей. «Олімпійці в на
шому дворі». 17.45 — «День
за днем». (Кіровоград). 18.00
— Корисні поради. 18.30 —
«Наїюдні таланти». 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30
— «Наука Радянської Украї
ни». В" передачі бере участь
делегат XXVI з’їзду КПРС.
президент АН УРСР, двічі
Герой Соціалістичної Праці,
академік Б. Є. Патон. 20.10
— Концерт. 20.45 — «На
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Уперше па
екрані УТ. Худояепій фільм
«Пізня ягода». По закінчен
ні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — «Міжнародна па
норама». 19.45 — Телевізій
ний документальний фільм.
20.00 — «Вечірня казка».
20.15 — «Ця казкоЕа Дель
та». Телевізійнин
”
*
фільм.
20.45 -- ____
Концерт. 21.40 —
«Хома _Гордєєв».. Художній
фільм.

Артмане. 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 2^-00 — «Час».
21.35 — »Вечірні розмови».
22.25 — Концерт Державно
го заслуженого академічно
го Українського народного
хору імені Г. Верьовки. 23.45
— Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — «Служу Радянсь
кому Союзу». 20.00 — «Ве
чірня казка». 20.15 — Про
грама телевізійних докумен
тальних фільмів. 20.50 —
Концерт. 21.40 — «Ми до
рослі». Телевізійних худож
ній фільм.

П'ятниця
А ЦТ

«Молодой коммунар» —

орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 —
пастича. 9.05 — Кантата
«Клятва Батьківщині». Му■ ика Пескова. Виконує Ве
ликий дитячий хор Цент
рального телебачення і Все
союзного радіо. 9.30 — «Зі
рочка». Альманах для дігей.
10.20
Очевидне — неймо
вірне. По закінченні — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
Газета
БИХОДНТЬ
у вівторок,
четвер
І суботу.
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8 00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Виставка Буратіно. 9.35 —- Клуб кінолодорежей. 10.35 — Пісня за
лишається з людиною. Зу
стріч з будівельниками Байпольського тунелю. По за
кінченні — Посини. 14.30 —
Новини. 14.50 — До Міжна
родного ікаючого дня —
8 Березня. Документальний
фільм «Я люблю свою зсм-

Обсяг 0.5 друн арк.

ховрахи; зайці водять
роводи». Нерідко поміж
цими відбуваються бійни.
Звівшись на задні лапи, су
перники гамселять один од
ного передніми.
У другій половині берез
ня починають виділяти сік
гостролистий клен та біло
кора береза. Ним із задо
воленням смакують дятли:
пробивають дзьобом дірочни
в корі і "п’ють сік.
Березень — це трохи при
ховане, але ж бурхливе
життп природи.

буджуєгься, оживає, торжест
вує. Березень — поза ціка
ва, хвилююча: весна з кожним днем упевненіше всту
пає у свої законні права.
Так : напрошуються чудо
ві пушнінські рядки:
Улыбкой ясною поирода
Сквозь сен встречает
утро года.
Сильнее блещут небеса!
•

Фільм-гпіста на Московсько-'
го
академічного
театру
ім. В. Маяковського. 15.35 —
Сперечаючись з часом. Па
рне про делегата XXVI з’їзду
КПРС. Героя Соціалістичної
Праці, тка.но Костромського
льонокомбінату В. Плетш.ону. 16.00 — Поетична ком
позиція «З любов'ю до жін
ки?. 16.30 -- Клуб ніноподорожей.
17.30 -- Спіе.'іО
1£. Готт. 18.00 — Мі кнарогьа
панорама. 18.45 - - Мут тфі.’іьм «Чудеса серед б'ло’о
дня». «Браво, Мпхаела». 19.10
— Чемпіонат світу з фігур
ного катання. Сгортиьн тан
ці. Довільна програма. 21.00
— «Час». 21.30 — «Голубий
вогнпк». По загілчепні
Новини.

А УТ
10.00 — «.Актуальна ка
мера». 1035 — «Екран мо
лодих». «Неспокійні серця».
11.35 — НІ. Хусаїнов. «Біла
сукня матері». Вистава. 13.35
— «Слава солдатська». 14.35
— «Катруспн кінозал». 16.05
— «Джерела». 16.35 — «З
любов’ю до вас». Концерт.
17.25 •—
«Майстри мис
тецтв». 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30
Кінонарнеи. 19 50
« Зустріч з ніс*
нею». 20.45 — -На добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
.— Художній фільм
<
«Біле
сонце пустелі».

Театр

Кіно

Субота

316G50, МСП

м

м. Кіровоград,

■

вул. Луначарськогс, 36.
Індекс 61107,

М. НОЖНОВ,
ІЇНСЬКОГО
тсчлен Українського
Ейриства охорони при
роди.

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Ранковий кон
церт. 11.05 — «Кают компа
нія «Глобус». 11.30 — «.Доб
рого вам здоров’я» 12.00 —
Концертики зал «Дружба».
12.55 — Кінопрограма « Віт
чизно моя неозора». 13.50
— «Сонячне коло». 14.20 —
А ЦТ (IV програма)
«Палітра». 14.55 — Співає
народна
артистка
СРСР
Є. Алтухова. 15.25 — «Щас
8.00 — Програма докумен
лива сторінка». 16.45 — тальних фільмів до 8 Берез«
Б. Олійник". «Сива ластівка». ня. 8.50 — Твери, С. Про
Поетична композиція. 17.30 кофьева і П. Саоасатс. 9.05
— Для дітей «Олівець-ма- — «Очевидне — неймовір
лювець». 18.00 — П. Стро і не». 10.05 — «Творчість на
гов. «Фінал». Вистава. 19.00 родів світу». 10.35 — «Звіз
— «/.ктуальпа камера». 19.30 дар». 11.20 — Сьома зимова
— Продовження
вистави Спартакіада народів РРФСР.
«Фінал». 20.20 — М. Скорик. 11.55 — «Для вас, батьки!?
— «Вальс па воаф.
Концерт для оркестру. 20.40 12.25
15.10 — Програма мульт
муі... 
— Програма передач. 20.45 фільмів,
15.35 — «Дружіть,
— «На добраніч, діти!» 21.00 діти». Концерт.
18.40 -*
— «Час». 21.35 — Уперше на «Улюблені ролі». 20.00 —<
екрані УТ. Художній фільм «Вечірня казка». 20.25 —'
«Прощання з Петербургом». «Ми будуємо комунізм»'
По закінченні — Новини.
21.00
Концерт. 21.40 —'
♦ Сусіди», Телевізійний ху-'
17.40 — Телефільм. (Кірово
град). 17.45 — «Господар
дожній фільм.
А ЦТ (IV програма)
ки країни, господарко жит
тя». Програма, присвячена
8.00 — «Де народжується
Дню 8-го
Березня. (Кі
ровоград). 17.55 — «Уро ранок». Документальний те
—
Творі;
чисті
збори,
присвячені лефільм. 8.50
Міжнародному жіночому дню І М. Г.ііиьп. 9.05 — «Об'єк
I
«Циганка Аза» (3 лютого!.
тив».
9
35
—
«Шахова
шко
8 Березня. Концерт. Транс
ляція з Державного акаде ла». 10.05 — «Райкова пош «Мартин Еоруля» (4 лютого)
—
о 19.30
мічного театру опери та ба та». 10.40 — «Поезія». 19.20
лету УРСР ім. Т. Г. Шевчен — Документальний фільм.
ка. У перерві — «Актуальна 19.30 — «Музичний кіОск».
камера». 20.45 — -Па доб 20.00 — «Вечірня казка».
раніч. діти!» 21.00 — «Час». 20.15 — Програма докумен
21.35 — Уперше па екрані тальних фільмів про спорт.
♦ КОМСОМОЛЕЦЬ». «Особ
ЦТ. Художній фільм «Мачу 20.50 -- Концерт. 21.40 — ливо
завдання». Дві
ха». ҐІо закінченні — Нови «Через сімейні обставини». серії. важливе
(3—8 березня). —
ни.
Телевізійний
художній о 9.20. 12.00, 14.40, 18.20,
фільм. 1 і 2 серії.
20.50.
«МИР». «Руслам і Людми
А ЦТ (IV програма)
ла». Перша сепія (3—
!
езпя)
— о 9.10, 10.30, и.г.з;
19.00 — «Біля театральної
13.20. 14.45. «Пізнє побачен
афіші». 20.00 — «Вечірня
ня»
(3
—
8 березня) — о 16.15,
казка». 20.15 — «Людина.
18.30, 20.50.
Земля. Всесвіт». 21.00 —
А
ЦТ
«ХРОНІКА». ХронікальноІ. Браяс. Симфонія № 3.
«Товариш
21.40 — «У пошуках радо
8.00 — «Час». 8.40 — Гім документальний
жінка»
—8 березня) — '1
щів». Художній телефільм.
настика. 9.00 — Концерт ан 9.00 по (3
11.00.
о
13.20.
Мулчтсамблю танцю «Зебо» Держ«Шапоиляк» (3 -8
; телерадіо Таджицької РСР. збірник
березня)
-з
1І.00
по
15.30.
і 9.30 — Будильник. 10.00 —
(3 березня). «Жи
І Служу Радянському Союзу! «Реванш»
віть
довго»
(4
—
5
березня),
Програма
«Здо111.00" ” -------”«Серед шулік» (С- з берез
ров’я». 11.45 — «Ранкова ня)
— о 16.00. 20.09.
А ЦТ
І пошта». 12.30 — Сільська
І година. 13.30 — Музичний 88ВВВЯГ»5ЕЕаЕКЛ7^.ї<^->-г¥Г->ТЗа»
8.00 — «Час». 8.50 — Гім- І кіоск. 14 00 — О. Арбупастика. 9.15 — Р. Глієр. зов. «Ст аромодна комедія». Редактор В. С7УПАК
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На украинском яяыне.
БК 04200

« -Ж

Док.’, ментальні тслефіль- Іі лют>. 15.30 — Шахова школа. Концерт для арфи з оркест
♦ Хліб завтрашнього дня». І' 16.00 — Радянське образо ром. 9.40—АБВГДеііка. 10.10
15.20
20 - - Російська ___
мова творче мистецтво. Ленініана. — Для вас. батьки. 10.40 —
15.50 -- ”-а зимова Спарта 16.25 -- Іворчість юних. I «Концерт-вальс». 11.25 — По
кіада паролів РРФСР. 16.20 16.55 — Урочисте засідання І
зеях і виставочних залах.
— Музичні вечори для гоиа- і концерт, присвячені Між- І Шедеври античного мис
і-.тва. 21. Бетховен. Симфонія гародному жіночому дню — тецтва з музеїв Греції. 11.55
№ 9. 18.00
Ленінський 8 Березня. Трансляція з Дер
10-й
випуск тиража
університет мільйонів, «Рс- жавного академічного Вели ♦—Спортлото».
12.05 -- Телебітннчому класу - - гідне 1Ю- кого театру Союзу РСР. 20.00 илуб «Москвичка».
13.35 —
Іїовнеиня». 18.30 — У кож- — Чемпіонат світу з фігур До 60-річчя Португальської
1-ому малюнку — сонце, ного капання. Чоловіки. До комуністичної партії. Доку
18.45 — Сьогодні у світі, вільна програма. 21.00 —
19.00 — Концерт оркестру «Час». 21.45 - Кіпопапора- ментальний телефільм «Аван
баяністів. 19.30 — Чемпіонат ма. 23.15 — Сьогодні у світ;. те. кемарадаї Вперед, това
14.30 — Новини.
світу з фігурного катання. 23.30 — Танцювальний зал. ришу!».
14.45 — Художній юлеф.лі м
Парне катання, Довільна
для дітей. «Проліски». 15 50
програма.
21.00
____ — «Час».
21.35 — Заспіваймо, друзі.
— Тележурнал «Співдруж
А УТ
Музична програма, в перер
ність». 16.20 — Співає заслу
ві — Сьогодні у світі.
10.00 — «Актуальна каме жений артист РРФСР Г. Ва
ра». 10.35 — Народні талан сильєв. 16.35 — У світі тва
ти.
Творчість
народного рин. 17.35 — Прем'єра доку
А ут
самодіяльного хору «Весел ментального
телефільму
ка» Олександрійського слект- І «Париж. Чому Маяковськнії?»
16.00 — Новини. 16.10 — рсм'.ханічиого заводу. (Кіро І 18.35 — Чемпіонат світу з
«Срібний дзвіночок». 10.30 — воград). 11.05 — Художній і фігурного катання. Жінки.
«Вперед, орлята!» 17.00 — фільм «Пізня ягода». 12.30 І Довільна програма. 19.20 —
Кубок
СРСР з футболу: — «Імпульс». 16.00 — Нови ! Кінокомедія «Коли йдеш
«Динамо» (Київ) — «Кайрат» ни. 16.10 — «Срібний дзві іди». 21.00 — «Час». 21.35
(Алма-Ата). 18.45 — ■ «день ночок». 16.30 — «Сонячне Театральні зустрічі По за::а днем». (Кіровоград). 19.00 поло». 13.55 — «Наш сучас і КІПЧСП1!І — НОВИНИ.
— «Актуальна
камера». ник». Фестиваль докумен
19.30 — «Наші гості». На тальних фільмів. 17.30 —
родна артистка СРСР Вія ♦ День за днем». (Кіровоград).
А УТ

А ЦТ
8.00 — «Час». 9.05 — «За
прошення до життя». Фільмвистава
Ленінградського
державного академічного те
атру драми їм. О. С. Пушкі
на. За. романом л. Леонова
«Російський ліс». По закін
ченні — НоЕинп. 14.30 _
Новини. 14.50 — До 60-річчя
Абхазької АРСР. Докумен
тальні телефільми «Абха
зія». «Дружба». 15.35 — Кон
церт Дерисавного ансамблю
пісні і танцю Абхазії. 16.05 —

З березня Я.&81 року

^ОЛОДЯЙ камув&р“

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової
роботи, відділ пропаганди — 2 45-36;
відповідальний сенретар відділ /чнівєької молоді — 2 46 87: відділ комсо
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