На орбіті новий міжнародний екіпаж
22 березня 1981 року в Радянському Союзі здійс
нено запуск космічного корабля «Союз-39».
Космічний корабель пілотує міжнародний екіпаж:
командир корабля Герой Радянського Союзу льОтчик-космонавт СРСР Володимир Джанібєись і кссмонавт-дослідник громадянин Монгольської Народ
ної Республіки Жугдердемідінн Гуррагча.
Метою запуску корабля «Союз-39» є стикування з
орбітальним комплексом «Салют-6» — «Союз Т-4»
і проведення на його борту науково-технічних дос
ліджень та експериментів
спільно з космонавтами
товаришами Ковальонком і Савіних. У ході польоту
будуть продовжені дослідження космічного прос
тору в мирних цілях, що їх проводять соціалістичні
країни — учасниці програми «Інтеркосмосз.
Самопочуття космонавтів Джанібекова і Гуррагчі
добре. Бортові системи корабля «Союз-39я функціо
нують нормально.
Екіпаж приступив до виконання програми польоту.
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ВЕЛИЧНІ ПЛАНИ КОМУНІСТИЧНОГО ТВОРЕННЯ
ж шш инсні і
XXVI з'їзд КПРС, сказав
М. М, Кобильчак, увійде в
літопис героїчної історії на
шої партії як видатна подія,
що ознаменувала собою но, кий етап у боротьбі радян
ського народу за побудову
комунізму.
Уся робота
з’їзду про
йшла від величезним впли
вом Звітної доповіді Цент
рального Комітету
XXVI
з’їздові партії, з якою ви
ступив Генеральний секре^>іар ЦК товариш Л. І. Брс:кч-’нєв.
З’їзд цілком
і повністю
схвалив ленінський курс і
практичну діяльність Цент
рального
Комітету партії,
Звітну доповідь ЦК КПРС
і запропонував усім партій
ним
організаціям керува
лись у своїй роботі поло
женнями і завданнями в га
лузі внутрішньої І ЗОВНІШ
НЬОЇ політик», висунутими
в доповіді товаришем Л. І.
Б) р.жнєвнм.
Одноголосно затверди« по
Основні напоями економіч,, його і соціального розвитку
її СРСР па 1981 —1985 роки і
па період до 1990 року.
З’їзд прийняв постанову
[ «Про підготовку пової ре
дакції Програми КПРС».
Було обрано керівні орга
ни
партії. ІТа
Пленумі
ЛЦе »трального Комітету пар
тії одностайно обрано Гене
ральним секретарем
НК
КПРС
товариша
Л. І.
Брежнєва^ Політбюро
ЦК
КПРС, Секретаріат ЦК.
Підсумки
XXVI з'їзду
КПРС з великим
політич
ним піднесенням обговоре
ні на республіканських збо
рах партійного активу, які
Відбулися
17 березня.
Комуністи, трудящі нашої
і -обиасті,: як і вся
партія,
і весь
радянський
народ,
|і схвалюють
,і підтримують
’’.положення, висновки і зав
дання, викладені у Звітній
І-доповіді ..ЦК,
вироблений
XXVI з’їздом. . партії курс
в галузі внутрішньої і зов
нішньої політики. 11а мігин•Фр-т-а.ч і зборах вони
вислов
люють своє
прягнепия за
безпечити успішне втілення
» життя накреслень партії,
ознаменувати
одинадцяту
п’ятирічку новими трудови
ми досягненнями.
!
XXVI з’їзд
КПРС, продон жував. М. М. Кобильчак,
рпряділив велику увагу пн||дапцям .сучасного міжна
родного становища і зосйішньополітпчної діяльності
1 вартії. Було відзначено, що
і політика вашої партії і дер< жаїці спрямована
на ,приі’борканнр. тонкії озброєнь,
зміцнення’ миру і розрядки,
на захист суверенних прав і
свободи народів, відповідає
-інтересам усього, людства.
Одне з найважливіших і
першочергових завдань по
лягає в тому, щоб забезпе
чити широке
роз’яснення
«ойшшпьополітичпого кур-

су партії, нових великомас
штабних ініціатив і їх зна
чення для справи
миру і
безпеки народів.
Серцеви
ною всієї діяльності партії,
і держави, сказав далі допо
відач, є керівництво народ
ним господарством.
У здійснення завдань де
сятої п’ятирічки певний вне
сок зробили і трудящі на
шої області. ТІа XX облас
конферепції
ній партійній
переконливі
наводились
приклади: промисловість
області реалізувала понад
цлан продукції на 64 міль
йони карбованців,
більше
ПОЛОВИН!! приросту її обСЯрахуі'.ок
іу одержано за
підвищення продуктивності
праці, помітно зміцнилась
матеріально-технічна
база
сільського
господарства,
дальшого розвитку набули
всі види транспорту, здійс
нено заходи для поліпшен
ня добробуту і підвищення
культурного
рівня трудя
щих.
Широкого розмаху набу
ло соціалістичне змагання
за гідну зустріч партійного
з'їзду, в авангарді якою
йшли комуністи
і комсо
мольці. 75 трудових колек
тивів,
сотні
передовиків
промислового і сільськогос
подарського
виробництва
завоювали почесне право ра
портувати
XXVI
з'їзду
КПРС і XXVI з’їзду Ком
партії України про свої тру
дові досягнення. У змаганні
за гідну зустріч з’їзду 6500
передовиків виробництва до
дня його відкриття викона
ли план двох місяців, а 62
колективи і понад 2650 ви
робничників — план пер
шого кварталу 1981 року.
Трудова напруга особли
во зросла у дні-роботи З’ЇЗ
ДУВпевнено взяли старт оди
надцятої п’ятирічки трудові
колективи області. Промис
ловість загалом
виконала
план двох місяців по реалі
зації
продукції на 102,2
і02,2
процента. Темпи зростання
обсягів її
виробництва за
січень — лютий
склали до
відповідного періоду мину
лого року 6,8 процента.
Однак, оцінюючи досяг
нуте, ми повніші
сказати:
так працюють
шс не всі.
Вісім підприємств пе вико
нали планів двох місяців по
реалізації продукції.
Перед колективами про
мисловості області у поточ
ній п'ятирічці
постаслені
складні завдання. Потрібно
збільшити
виробництво
промислової
продукції на
40
процентів,
підвищити
Продуктивність праці на 20
— 22 проценти.’' ’
ч
Па з’їзді
відзначалась
особлива важливість
роз
витку паливно-епергетичного комплексу, У зв'язку з
цим зусиллям партійних і
господарських органів не
обхідно сконцентрувати на

кіроворрлдськзї

міськаї нртіїш

тгоів соняшнику, 11 тисяч иавпя. електро- і радіотех
нічної промисловості, кольо
гектарів цукрових буряків.
Ефективне використання рової металургії. Проте ін
можливостей сільськогоспо коли внаслідок господарсь
дарського виробництва без кої нерозпорядливості, по
посередньо зв’язане з вирі гано використання сировин
шенням соціальних проблем них ресурсів, шо виділяють
села. В сільській .місдевосіі ся, і місцевих можливостей
ще слабо розвинута мережа окремі підприємства, насам
шляхів,
немає надійного перед місцевої, меблевої,
зв’язку, відстають
від ви харчової і м’ясо-молочпої
мог часу медичне,
торго промисловості, не викопу
здійсненню захо- вельне, побутове обслугову ють планів випуску бага
тія падає
_
вання, розвиток
культури, тьох товарів народного спо
дів по збільшенню
внробнародної освіти. Ще недос живання, працюють нерит
ннцтва продуктів твариптатньо коштів виділяється мічно. Не
досягнуто сер
ннцтва. ЦК КПРС з трибу
на житлове будівництво, та йозних зрушень в якості ви
ни з’їзду звернувся до пар
вони робів, їх оформленні, асор
тійних
організацій,
усіх й використовуються
несповна.
Все це створює тименті.
сільських трудівників краї
значні труднощі
у форму
ни із закликом перетворити
Серйозно
і наполегливо
ванні стабільних кадрів.
на ударнії її
тваринництво
Тому найважливішим зав належить потрудитися для
фронт.
поліпшення ме
данням є продуманий під дальшого
резервом
Важливим
хід до розв’язання соціаль дичного обслуговування павиробництва
збільшення
них проблем розвитку села, селсіжя. В цій справі ще чи
м'яса є поліпшення роботи
поліпшення побутових умов мало недоліків. Мають міс
спеціалізованих господарств для колгоспів і робітників це факти поганого виконан
і
міжколгоспних підпри радгоспів. Особливу турбо ня окремими медпрацівни
ємств, освоєння ними вироб ту треба виявляти про бу ками свого службового обо
ничих потужностей. Потріб дівництво житла. Значний в’язку, неуважного, а інко
но, щоб усе поголів’я на від вклад у цю справу поклика ли і грубого ставлення до
годівлі проходило через ці ні внести шефські організа людей.
господарства і вже у ниніш ції міст.
Партійні, профспілкові і
ньому році здавальна вага
організації,
Далі доповідач зупиняєть комсомольські
великої рогатої худоби ста ся па проблемах капіталь радянські н адміністративні
новила близько і 370 кіло ного будівництва. Ключо органи зобов’язані
вести
грамів, а на кінець п’яти вим завданням у цій галузі непримиренну
боротьбу з
річки — 400—420.
па нинішню п’ятирічку по подібними явищами і доби
викоре
Одним із важливих шля вніша стати
концентрація ватися їх повного
хів збільшення виробницт сил і засобів па завершенні нення.
ва
молока
є поповнення будівництва і своєчасному
Одним словом, треба тям
дійного стада до 20—22 го введенні в дію пускових ло- поставити
роботу,
щоб,
лів на 100
гектарів сіль . тужносте».
як підкреслював
на з’їзді
госпугідь. Слід повсюдно
Як велике соціальне зав партії товариш Л. І. Бреж
внкорнст овувати
переваго дання партія впсуьае даль нєв, конкретна турбота про
потоково-цехової
системи ше поліпшення житлових і конкретну людину, її зани
виробництва молока впро культурно-побутових умов ти і потреби були початком
вадження якої йде недостат населення. Ставиться мета і кінцевим пунктом еконо
німи темпами, особливо по Протягом нинішнього деся- мічної політики партії.
вільно
у Голочапівському, тлріччя
забезпечити в ос • Далі М. М. Кобильчак зу
Олександрійському,
Ві.ть- повному кожну сім’ю ок ре- пиняється на литанвях. ро
шаиеькому районах. Зав мою квартирою. Це, яспа боти з кадрами. Необхідно,
дання полягає в тому, шоб річ, вимагає
докорінної о говорить
він, щоб кожен
уже на кінець нинішіїього поліпшення житлового бу- міськком, ранком
партії,
року нова технологія була дівпицтва. Це завдання тим кожна первинна парторганіосвоєна на 262, а в 1983 ро важливіше,
що в минулій запія мали добре продума
ці — на 642 фермах і комп п’ятирічці в вашій області ний перспективний план ці
плани введення житла сис єї роботи, підвищували діє
лексах.
Доповідач
спішився на тематично пе викопувалися. вість резерву кадрів.
З мстою
дальшого вдо
можливостях
ставкового
Треба зробити
все, щоб
організації і
рибництва, яке здатне знач сконалення
керівні
кадри 'працювали
но поповнити
продовольчі управління жнловим будів творчо, з почуттям високої
ництвом необхідно в кож
ресурси в області.
ьідповідальпості за дору
Великі і відповідальні зав ному місті, районі розроби чену справу, не допускали
ти
перспективний
план
бу

дання належить розв’язати
байдужості, черствості, бю
у рослинництві. В 1981 році дівництва житла і об’єктів рократизму.
Докорінного
колгоспи, радгоспи повніші соціально-культурного і ноі
поліпшення
вимагає
контпризначення
на
>
бутового
виробити
3 мільйони 125
п'ятирічку
І пп зерна
ис,11и і* продати
- ——............
•
3 комплексноюі роль і перевірка внкоиапия
тисяч тонн
його державі І мільйон 190 забудовою мікрорайонів іі постанов вищестоящих ор
ганів і власних рішень. Вій
тисяч тонн, шо
більше се жнглзьих кварталів.
повинен здійснюватися сис
У
вирішенні
поставлено

редньорічного рівня мину
тематично, оперативно, одго
XXVI
з
’
їздом
КПРС
зав

лої п’ятирічки
ВІДПОВІДНО
г.очзспо і згори, і знизу.
на 29 і 32 процент».
Вро дання повнішого задоволен
і духовних
Доповідач вказав на не
жай зернових культур має ня моральних
радянських людей обхідність
удосконалення
скласти 34,9
центнера з потреб
гектара проти 29 у минуло першорядного значення на керівпшітва державними і
збільшения вироб- громадськими
буває
організація
му п’ятиріччі.
Одним з основних шляхів шштва І полівшеїшя якості ми забезпечення активної
сножн- участі Рад, профспілкових,
збільшення збору сільсько товарів народною
господарських культур
В ванни розвиток сфери по- комсомольських та інших
масових організацій трудя
одинадцятій п’ятирічці буде слуг.
В нашій області нарощу щих у розв’язанні господлршироке впровадження інду
ється
випуск
товарів
куль

ськополітичьпх і соціальностріальних І ПрОГрССШШІІХ
технологій. Уже цього року турно-побутового призначен культурних завдань п’яти
за ними впрошуватимуться ня і господарського вжит річки.
і па під
ПО тисяч гектарів кукуруд ку, в тому числі
(Закінчення на 2-й стор.)«
машипобудузи на зерно,
28 тисяч гск- приємствах

Як ми вже повідомляли, 20 березня в Кіровоград
відбулися збори активу обласної і Кіровоградської
міської партійних організацій.
_
З доповіддю «Про підсумки XXV І з їзду Комуністичної
партії Радянського Союзу і завдання партійних органі
зацій області по виконанню його рішень, настанов і по
ложень, висунутих товаришем Л. І. Брежнєвим у Звіт
ній доповіді ЦК КПРС» виступив перший секретар об
кому Компартії України М. М. КОБИЛЬЧАК.

впконанні заходів но при
скоренню будівництва, ре
конструкції і
технічному
переозброєнню підприємств
Олександрійського буровуіільного басейну. У найкоровиі строки необхідно за
вершити будівниці во шах їй
« В е д м еж оя рськ а »,
в у г і л Ьного розрізу «Костяптішівськш’і», ефективніше вико
ристовувати
по гуж пості
вугледобувних підприємств.
Відомо.
яку
важливу
роль у розвитку народного
господарства відіграє тран
спорт. Па
XXVI
з’їзді
КПРС дуже гостро постав
лено питання раціонально
го використання транспорт
них засобів. Належить сер
йозно
попрацювати
над
тим, щоб поліпшити переве
зення пасажирів, звести до
мінімуму 'порушення роз
кладу руху поїздів, автобу
сів, літаків,
зробити ком
фортабельними вокзали, під
няти загальну культуру об
слуговування.
У доповіді товариша Л. І.
Брежнєва, .у виступах деле
гатів на з’їзді відмічалося,
що на нинішньому етапі
розвитку народного гостіодарства вирішального зна
чення набувають
питання
науково-технічного прогре
су. Особливо актуальна ця
проблема для нашої облас
ті. Протягом останніх двох
п'ятирічок
у пас пе вико
нувались плани, впровад
ження пової техніки і иауково-дослідннцькпх ’
робіт.
Партійним комітетам потрібно підвищувати
вимогливість до керівників підпрнємств,
науковс-дослідних
установ.
конструкторських
бюро за розробку і впросадження У
впробпицгво
нових видів
продукції та
передової технології.
Велику
увагу,' сказав
М. М.
Кобильчак.
XXVI
з’їзд КПРС і XXVI
„з’їзд
1ОЛ
Компартії України приділи
ли
завданням
дальшого
розвитку сільського госпо
дарства. З ініціативи Л І
БреяГнєва ЦК КГІРС визнав
за необхідне розробити спе
ціальну продовольчу про
граму, яка покликана вирішити завдання безперебій
ного постачання населення
продуктами харчування. Го
ловною лапкою у ній є за
безпечення
виконання
'у
повному обсязі народногос
подарських
планів вироб
ництва і заготівель усіх впДів продукції полів ї ферм.
Особливого значення вар.

єргакізяіій

2 сигар
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(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Яскравим
свідченням
справжнього демократизму
нашого соціалістичного сус
пільства, наочним проявом
дедалі зростаючої громад
сько-політичної активності
радянських громадян є їх
листи і усні звертання. Це
важливий
канал живого
зв’язку
партії з масами.
Партійні, радянські, госпо
дарські органи повинні по-.
Стінно вдосконалювати ро
боту з листам!!
і заявами
трудівників.
У Звітній доповіді ЦК
з’їздові дано яскравий зра
зок творчого підходу до по
становки і вирішення
зав
дань ідеологічної, політикоБнховної роботи, викладено
конкретну програму даль
шого підвищення її ефек
тивності і якості.
Велика роль у виконанні
рішень XXVI з’їзду партії
відводиться засобам масо
вої інформації і пропаганди.
На
сторінках
обласник,
міськрайонних
і районних
газет, у передачах телеба
чення і радіо провідною те
мою повинна стати соціаліс
тичне змагання. Засобами
партійної публіцистики слід
розвивати
і підтримувати
творчу ініціативу трудящих,
повніше розкривати передо
вий виробничий досвід.
У галузі народної освіги
особливу увагу слід приді
ляти питанням трудового
виховання і профорієнтації
школярів. Необхідно вияв
ляти повсякденну турботу
про кадри народної освіті!.
Більше уваги треба приді
ляти системі професійно-тех
нічної оезіти, поліпшувати
добір і роботу майстрів ви
робничого навчання, зміц
нювати
навчально-матері
альну базу училищ.
Великі завдання
XXVI
з’їзд КГІРС
і XXVI з’їїд
Компартії України постави
ли перед працівниками пра
воохоронних органів. Мова
йде про посилення боротьби
з
рецидивами, приватно
власницької психології і мі
щанства, про зміцнення тру
дової дисципліни, неухильне
додержання радянських за
конів, виховання бережли
вого ставлення до наррдного добра.
З’їзди нашої партії, гопорить М. М. Кобильчак,
завжди є такими вершина
ми, з висоти яких особливо
виразно видно історичні пе
ремоги радянського народу,
який іде по шляху, вказа
ному великим Леніним.
XXVI з’їзд
КПРС ще
більше зміцнив упевненість
трудящих
нашої країни в
завтрашньому дні, в мирі, в
щасті, в досяжності великої
мети.
Зараз головне
I певідкладне завдання — донести
все багатство ідей, теоретішних положень і політич
них установок, практичних
,вимог і рекомендацій Звіт
ної доповіді ЦІ< КПРС, всіх
документів з’їзду партії до
всіх комуністів..' до свідо
мості кожного трудівника
— донести оперативно,
в
повному обсязі, з найбіль
шою ідейно-виховною від
дачею.
Належить
забезпечити
глибоке вивчення матеріа
лів з’їзду в усіх
ланках
партійного і комсомольсько
го політичного навчання,
економічної
освіти трудя
щих, масових форм пропа
ганди, у вищих
і середніх
навчальних закладах і нау
кових установах.
Попереду велика відпові
дальна робота. Для здійс
нення завдань по розвитку
.народного господарства і

культури оиласті ми маємо
і великі можливості. Вони
—в нашому зрослому еконо
мічному і науково-технічно
му потенціалі. Вони — у
високій свідомості і творчій
активності трудівників міс
та і села,
які сприймають
політику партії, її плани як
свою рідну, кровну справу.
Вони — в умінні
наших
кадрів організувати роботу
в світлі вимог XXVI з'їзду
КПРС.
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Збори партійного активу
прийняли резолюцію, в якіі’і
виражаючи волю всі?; кому
вістів, усіх
трудящих об
ласті, одностайно і гаряче
підтримали і схвалили рі
шення XXVI з’їзду КПРС,
положення і завдання в га
лузі зовнішньої і внутріш
ньої політики партії, вису
нуті в Звітній доповіді ЦК
КПРС. Рішення, матеріали
з'їзду, підкреслюється в ре
золюції, стали
могутнім
стимулом для нових звер
шень в ім’я торжества ко
мунізму.
Комуністи, всі трудящі
області словом і ділом від
повіли на заклик
партії
зміцнювати економічну мо
гутність країни. Включив
шись у всенародне соціаліс
тичне ' змагання за гідну
зустріч XXVI з'їзду КПРС,
більшість колективів про
мислових
підприємств,
транспорту, зв’язку, сільсь
кого .. господарства, буді
вельних
організацій, сфе
ри обслуговування по-ударному розпочала перший рік
одинадцятої п’ятирічки, до
строково виконала соціа
лістичні зобов’язання
на
честь всесоюзного фор\ му
комуністів.
•
• Цілком І ПОВНІСТЮ лідтр.іімуючм програму економіч
ного і соціального розвитку ■
країни, висунуту XXVI з’їз
дом КГІРС,' збори партійно
го активу вважають голов
ним завданням паргорганізації • уміле
зосередження
зусиль комуністів, усіх тру
дящих на забезпеченні ста
лої о поступального розвит
ку народного господарства,
прискоренні науково-техніч
ного прогресу і переведенні
економіки
на інтенсивний
шлях розвитку, раціональ
нішому використанні вироб
ничого потенціалу’ всемір
ній економії всіх видів ре
сурсів, поліпшенні якості ро
боти.
Вся організаторська і по
літична робота
партійних,
профспілкових, комсомоль
ських організацій, радянсь
ких і господарських орга
нів, говориться в резолюції,
повинна бути спрямована
па дальший розвиток трурового піднесення, виклика
ного передз’їздівськпм соці
алістичним змаганням, на
всемірну підтримку і поши
рення цінних ініціатив і пат
ріотичних починів передо
вих колективів і новаторів.
Збори запевнили
ленін
ський Центральний Комітет
КПРС і ЦІ\ Компартії Ук
раїни в тому, що комуністи,
трудящі області
зроблять
усе, щоб забезпечити успіш
не перетворення в життя рі
шень XXVI з’їзду і\ПРС і
XXVI
з’їзду
Компартії
України,
внесуть - гідний
склад у справу комуністич
ного будівництва в нашій
країні.
Учасники зборіз з вели
ким піднесенням
схвалили
тексти вітальних листів иа
адреси Центрального Комі
тету КГІРС,
Генерального
секретаря ЦІ\, Голови Пре
зидії Верховної Ради СРСР
товариша
Л. І. Брежнєва
та Центрального Комітету
Компартії України.

№ЛЬКА ШТРИХІВ ДО ПОРТРЕТА 53ИЦЯ СБЗ
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МАЙСТРА ВЕЛИЧАЄ
АЧЕ струм

високої

напруги пройняв усе
Н
тіло, коли він
побачив

оголені проводи транс
форматора на віброрейцї. Поруч сирий бетон,
по якому ходять хлопці.
Блискавицею метнувся
до розетки
і витягнув
шнур.
— У чому справа? —
припинили роботу хлопці.
Сашко Недзельський,
Майстер
студентського
загону
«Ремонтник»,
іще но міг опам’ятатися.
Адже він у першу чер
гу відповідає за техніку
бс-зпеки.
— У чому справа, пи
таєте? А погляньте сюди!
— Ну й ну! — захита
ли головами хлопці. —
Вчора ж було все га
разд.
— То вчора... А після
нас, мабуть, працювала
інша бригада...
І вже владним
голосом нзкйззв: «Кінчайте
роботу! А я за електри
ком побіжу».
— Вікторе, підеш зі
мною, — кивнув на чер
гового з техніки безпе
ки.
Швидким кроком ішли
до контори Компаніївського міжколгоспбуду.
— Не думав так про
тебе. Ти ж
знаєш, чим
могла кінчитися твоя ха
латність?
У конторі було людно.
— Хлопці, керуючий
зайнятий, — рішуче мо
гила секретарка.
Та майстер уже рвуч
ко відчинив двері ка
бінету.
— А, Недзельський, _
уздрівши хлопця, мовиз
О. В. Дслинко.
— ти
якраз нам дуже потріб
ний.
— Олегу Васильовичу,
я до вас у невідкладній
справі. — І виклав усе,
заради чого терміново
прийшов сюди.
— Молодець, майстре,
— уважно
вислухавши
Нед -ельського, підвівся
з-за сголу керуючий. _
Я зараз же
пошлю за

електриком. — ! підняв нуа уже й собі майстер, і ром кращого муляра обстудентського
— І не має значення, що ласного
трубку телефону...
я з технікуму, а твої загону.
етон — хліб будови.
Рівно о десятій ранку
І
сьогодні
його хлелці з інституту. Ми ж
вперше за останній тиж разом відповідаємо за ввімкнули секундоміри.
Блискучі
кельми шу
день було вдосталь. Як якість роботи... Ти бачив,
би не посварився з ви як хлопці поклали цег бовснули в ящики з роз
чином. На перших порах
конробом, то й цього лу?
... Літо минулого року важко було виділити ко
дня хлопці
були б на
другорядних роботах. А було третім, трудовим гось із учасників конВправно клали
так — потужні ЗІЛи за семестром для випуск курсу,
Кіровоградського цеглу конкуренти. Але
вертали на птахофабри ника
ку і зупинялися
біля будівельного технікуму, згодом члени жюрі де
траншей, по вінця заси члена комітету комсо- далі частіше почали по
мс-лу,
комсорга групи глядати на тріо з Кіро
паних каменем.
воградського будівель
Раділо серце майстра. Сашка Недзельського.
На будівельному май ного технікуму — Саш
Та незабаром з крайне
ба посунули на Полтавку данчику Сашко побачив ка Недзельського, Васи
Писакова і Сашка
чорні полчища дощових знайому картину: хлопці ля
хмар. Сашко раз по раз стояли в кузовах машин Нужного. Дуже чітко й
засохлий злагоджено працювали
поглядав на небо. Чи і вишкрібали
бетон,
вони.
встигнуть?
Коли розвантажувався
— Толю, треба щось
— Перекур! — витер
черговий ЗІЛ, упали пер робити! — взяв під руку ши рясний піт, скоман
ші свинцеві краплі. Один командира
Недзельсь- дував Недзельський.
по одному будівельники кий.
Поглядаючи на супер
стали ховатися під наві
з
«Імпульсу»,
зробиш, ників
— А що ти
си птахофабрики.
I коли бетон трясеться до . хлопці все ж ризикнули
— Хлопці, змиє ж це нас за п’ятнадцять кіло кілька хвилин перепочиментне! молоке! — го метрів?
ти.
лосно крикнув Недзель— Є тут одна ідея...
О тринадцятій
трид
ський і зняв із себе
На щастя, О. В. Долин цять секундоміри зупи
мокру як хлющ формен- ка, керуючого міжкол нилися... Тепер слово за
ку.
госпбудом, застали в ка жюрі.
Дивлячись на майстра, бінеті.
Еез вагань воно назва
який не залишив робо
— Олегу Васильовичу, ло переможцями хлопчого місця, «ремонтни прийшли до оас із про ців Олександра
Нздки», присоромлені, поча позицією, голосно ска зсльського. За три 3 поли виходити з-під навісів зав Недзельський. — На новиною години аони
і бралися за лопати...
другій дільниці
стоїть зробили п’ять кубомет
Сьогодні бетону було старий бетонорозчинний рів кладки. На цілий ку
вдосталь. Потужні ЗІЛи вузол. Хочемо його від бометр відстали від них
один за одним заверта ремонтувати і забрати до представники
«Імпуль
ли на будівельний май себе на птахофабрику.
су».
данчик птахофабрики і
Долинко усміхнувся.
... Третій, трудовий ти
розвантажувались
ві ля
— Ідея
прекрасна.
засипаних каменем тран- Але цю купу брухту ні сяча дез'ятсот вісімде
сятого року.
Дорогим
шей.
хто не береться ожизиспомином ярітиме він У
На одній із таких ав то і ти.
пам’яті випускника Кіро
ллашин приїхав на будо
— А ми відремонтусву комісар «Ремонтника» мс1 --- сгояли на своєму воградського будівель
ного технікуму
Олек
Василь Писако в.
Піді- хлопці.
сандра
Недзельського.
йшовши до НедзельсьЧерез три дні хлопці
кого:
Адже там, на будівницт
мали вже свій бетон.
— Що ти
ставиш із
А в майстра
ж «Ре ві птахофабрики в Пол
себе? Навіщо стіну рсз- монтника»
Олександра тавці, він по-справжньо
валив?
Недзельського нозі тур му відчув смак професії,
— А на те, що брако боти...
вибраної на все
життя.
зона вона!
Т ОЙ липневий
день Незабаром дихне йому
бракована, брако * пахнуз свіжим роз в обличчя вітер іншої
вана,
паленів комісар. чином будови, виблис будови — котра в дале
Не доріс ти ще до то кував сонячними проме кому далекосхідному се
го, аби командувати сту нями на новеньких кас лищі Сонячному...
дентами.
ках і скельцях секундо
— Будівництво — на мірів. Авторитетне жюрі' А ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ.
ша професія! — спалах- мало визначити незабаФото 3. ГРИБА.
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гартується
характер

ЗВІТУЄ
ТВОРЧА
ЮНЬ

На вечорі бойової сла
ви, що був
присвячений
проводам юнаків на служ
бу в Радянську
Армію,
батько сказав синові:
— Ти не
підведи нас,
Григорію!.. Щоб усе село
гордилось
тобою... Будь
завжди чесним...
Григорій Колісник від
повідав коротко.
— Я постараюсь. Не
підведу, — це він уже
всім своїм односельцям.
В Антонівці знали: Гри
горій уже має неабиякий
солдатський багаж: склав
залік з фізичної та війсь
ково-технічної підготовки,
має спортивний розряд.
На воєнізованих спортив
них іграх, у
яких брали
участь усі
призовники

ПОЧАЛИСЯ
ЗОНАЛЬНІ
КОНКУРСИ
КОЛЕКТИВІВ
ХУДОЖНЬОЇ
САМОДІЯЛЬ
НОСТІ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХ
НІЧНИХ УЧИЛИЩ ОБЛАС
ТІ. 18 БЕРЕЗНЯ В КІРОВО
ГРАДСЬКОМУ
ПАЛАЦІ
КУЛЬТУРИ
ІМЕНІ ЖОВТ
НЯ ВІДБУЛОСЯ УРОЧИСТЕ
ЇХ ВІДКРИТТЯ, НА ЯКОМУ
ВИСТУПИВ
ЗАСТУПНИК
НАЧАЛЬНИКА
ОБЛАСНО
ГО УПРАВЛІННЯ
ПРОФТЕХОСВ1ТИ
П. М. ПАСІЧ
НИК.

Першими на суд гляда
чів представили свої про
грами самодіяльні
митці
технічних училищ №№ 1,
4, і 6 міста Кіровограда.
Чотири рази перемож
цем обласного огляду ви
ходив танцювальний ко
лектив технічного учили
ща № 6, керівник якого
Р. С. Басіи. І на нинішньо
му конкурсі його визнано
кращим.
• ■
Високу
виконавську
майстерність
продемон
стрували н учасники ху
дожньої агітбригади цьо
го ж училища.
Серед хорових колекти
вів пальму першості від
дано співакам техучилища
№ 6, а серед вокально-ін
струментальних
.ансамб
лів — колективу училища
№ 1.
Переможці
удостоєні
права взяти участь у заклкічному концерті облас
ного
огляду художньої
* самодіяльності, який від
будеться 12 квітня.
Поза конкурсом на сце
ні Палацу культури імені
Жовтня виступив кращий
колектив художньої само
діяльності обласного уп
равління
профтехосвіти,
лауреат
Всесоюзного й
республіканського коик\рсів політичної пісні — жі
ночий самодіяльний на
родний ансамбль техніч
ного училища № 4 «Хо
роший настрій».
Н. БРОЯКІВСЬКА,
художній
керівник
Будинку культури об
ласного
управління
профтехосвіти.
ФІЛАТЕЛІСТИЧНА
ВИСТАВКА

БОРОТЬБА

КЛАСИЧНА.

Долшіського району, він
теж відзначився.
І ось піп
став воїном.
Тут, в одному з підрозділів
групи радянЬьких військ
в НДР, Григорій Колісник
сумлінно вивчав
бойову
техніку. Па танкодромі і
на полігоні, в навчальних
аудиторіях він завищи був
дисциплінованим,
нагіо- І
легливим па шляху до ово
.водіння майстерністю на
відника гармати. Він учив
ся сам і допомагав това
ришам. Ми, танкісти, бачи
ли, як гартується харак
тер цього мужнього воїна.
І Григорій став гордістю
нашого підрозділу.
За підсумками громад
сько-політичної атестації
і змагання комсомольців
нашої військової частини
за право підписати рапорт
армійського
комсомолу;
Центральному Комітетові
КПРС на честь XXVI з’їз
ду партії серед перемоясців був 1 Г. Колісник. Він
один із перших серед од
нолітків, з якими приймаз
військову присягу, став
відмінником бойової і по
літичної підготовки.
І ми, його бонові това
риші, хочемо, щоб про це
знали і в його Антонівці.
Хай пишаються
батьки
своїм сииом-танкістом.

ШАШКИ.
Вісім дніз у
Будинку фізкультури за
воду
«Червона
зірка»
тривав зональний чемпіо
нат
Центральної
ради
ДСТ «Авангард» з росій
ських шашок. У ньрму
взяли
участь
тридцята
спортсменів
з чотирнад
цяти областей республіки.
Впевнено
провів пое
динки
майстер
спорту
СРСР з Тернополя І. Ка
лашников.
Він набрав 6
очок. Стільки ж у розенианина М. Дубровського,
але у нього гірший коефі
цієнт. Тому переможцем
став І. Калашникоз.
Кращим із кіровоградців був кандидат у майст
ри спорту Л. /Ледведенко
(4 очка). Він поділив вось
ме — одинадцяте місця.

— З сдиор.'--------------СУБОТНИК

Резерви—В дію!
— Визначною
подією в
житті колективу стане «чер
вона субота», — заявили на
мітингу молоді виробнични
ки цеху № 2 заводу друкар
ських машин.
Висловивши
одностайне схвалення і під
тримку почину
москвичів,
вони намітили
конкретні
плани на 18 квітня. «Працю
вати з найвищою
продук
тивністю,
без найменших
страт, привести
в дію всі
вишукані и ході підготозки
до суботника резерви», —
записано в резолюції їхньо
го мітингу.
Першою на свої
робочі
місця стане комсомольськомолодіжна бригада Володи
мира Лаврусенка.
Вигото
вивши 3 тисяч машинокоглплектів, що значно
більше,
ніж намічалося зобов'язан
нями, вона вийшла пере
можцем
передз’їздіяського
змагання
і тепер
міцно
вдержує
першість. Члени
цієї бригади
планують у
день Есесоїозного комуніс
тичного суботника викона
ти півтора змінного завдан
ня і подвоїти свій надплано
вий рахунок.

Н. ЧЕРНЕНКО.
м. Кіровоград.

І. СТРЕМЕЦЬКИЙ,
прапорщик.

У Гайвороні фі
нішували
жіночі
командні
змаган
ня на кубон
рес
публіканської ра
ди ДСТ
«Локомо
тив» з веслування
на байдарках. Ко
лектив веслувальниць Одеської за
лізниці,
за який
виступала й кан
дидат у майстри
спорту з* Гайворо
на Я. Суходольська, став
першим
призером турніру.

факт
-------- Рапліка
Одного разу

Першість Центральної ра
ди ДСТ «Буревісник» від
булася у Гродно. На ки
лимах білоруського міста
своє вміння демонструва
ли юнаки
1964—1965 і
’.966 рокіз народження. В
складі збірного колекти
ву України на цьому тур
нірі виступав восьмиклас
Фото В. ЗЕМник школи № 23 м. Кіро НОРІЯ.
вограда Валентин Редько.
Наш земляк (вихованець
тренера Анатолія Посунька) серед тих, хто міряеся силами у важкій ваго
вій категорії, стаз другим
призером.

У Джакарті багато кіно
театрів і для багатої пуб
ліки, і для тих, хто бідний.
Одначе реклама в них ма
ло чим відрізняється. Прак
тично всюди
зображено
відьом і вампірів, таємних
агентів або гангстерів. Слід
визнати, шо зроблено їх
яскраво: в надії заманити
глядачів власники кінотсатрів звертають особливу увагу на привабливість реклами.
Реклама на кожному кроці. Прилавки
найбільших
магазинів столиці завалені
«СІВАЧ» ЗАПРОШУЄ!
книгами англійською мовою,
— та ж
26 березня цього року в їхні обкладинки
приміщенні редакції газети реклама,
________ а зміст —- те ж
< Кіровоградська
правда» прославляння насильства. В
(вуя.
Луначарського, Зо,
другий поверх) відбудеться центральних газетах — теж
заняття міської молодіжної реклама: вічних клубів, ба
літстудії «Сівач».
Звітує початкуючий пост рів та інших міспь для роз
робітник заводу радіоваро- ваги багатих
нероб. І тут
бів Сергій колесников.
Початок заняття о 18 го же — повідомлення про
ебивства, грабіжі та баидидині.
17 колективів удостоєні
права взяти участь у УІИ
обласній
філателістичній
виставці , урочисте
від
криття якої відбулося ми
нулої неділі
в кінотеатрі
«Мир» м. Кіровограда.
За підсумками нониурсу,
проведеного
напередодні
виставки, найкращою ко
лекцією визнано тематич
не зібрання поштових ма
рок «Велика
Вітчизняна»
М. І. Плепера з м. Світловодсьма. Увагу
відвідува
чів
привертають також
нолекції філателістів О. В.
Чапова та А. ГІ. Звариша
а м. Кіровограда,
Ю. С.
Турпак з Побузького.

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

--------до свяще

ника прийшов
кравець і
спитав його: «Скажіть, ба
тюшко, а чи багато ви ви
конуєте з тих заповідей...»
— Дозвольте,—зауважить

уважний читач, — здається,
такий самий початок я вже
читав.
Усе правильно. В грудні
минулого року наша газета
повідомила про
недбале
ставлення до гарантування
пожежної безпеки магази
нів Знам’янської та Долинської райспоживспілок. Час
минув, а віз, як кажуть, і
нині там. І знову взятися за
перо примушують факти.
29 січня цього року в се
лі Дмитрівці Знам’янського

району згорів магазин. Вог
нем знищено значну кіль
кість матеріальних ціннос
тей. Пожежа сталася тому,
що завідуюча
магазином
Т. І. Саприга паяльною лам
пою розігрівала
систему
парового опалення.
А ось
голова правління райспоживспілки
Іван
Іванович
Шапозал почуває себе спо
кійно, його не турбує стан
довірених йому об'єктів.

Дивний
факт. Але,
жаль, факт.

Напруженими були поєдинки з волейболу між
спортсменами середніх нав
чальних закладів республіки які тпєнуються в авангардівських колективах.
’
Р У
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ЖЕРТВИ КУЛЬТУ НАСИЛЛЯ
тизм.
За визнанням пред
(
ставників
індонезійських
]
властей,
крива зростання
різко поповзла вгору. Нальоти на банки, магазини і
’приватні особняки стали тут
настільки
звичним явищем,
1
що органам безпеки Індо
незії з участю армійських
підрозділів довелося розгор
}
нути
спеціальну операцію
]
по боротьбі із злочинністю
в
загальнонаціональному
масштабі. Велика увага при
цьому приділялась вилучен
ню зброї, що незаконно збе
рігається.
Причини злочинності ко
реняться в соціальних умо
вах . життя
буржуазного
суспільства. Вона
зростає

КРИЗА БУРЖУАЗНОГО
КІНОМИСТЕЦТВА
передусім тому, “
ЩОз на іядонезійську молодь робить
розкладаючий
згубний
звана західна
вплив так
культура. Ще 1976 року му
ніципальна рада Джакарти
_
повідомила, __
що__ кожен
десятпіГжитель столиці віком
від 16 до 20 років зробив
те чи інше правопорушення.
Відтоді становище
не по
ліпшилось.
Наслідуючи героїв попу
лярних
американських,
японських чи гонкоягськпх
бойовиків, наводячи жах па

перехожих, вулицями МІСТ
шаленій
проносяться на
банди лнхачівшвидкості
мотоцпклістів. У країні не
ухильно зростає число нар
команів, і саме серед моло
ді. Останнім часом цент
ральна джакартська преса
з тривогою повідомляє про
відкриті сутички між учня
ми ряду вищих шкіл Джа
карти.
Багато політичних і громадських діячів закликають
очистити.........
екрани
-...... Індонезії
'
’•
від західного «ширвжитку».
Па Джакартське телебачен
ня надходить безліч листів
зі
скаргами на
низьку
якість показуваних багато
серійних
американських
фільмів. Це в основному

на

Г. ІВАНОВ,
позаштатний кореслоя’
дент «Молодого кому
нара».

старі стрічки 50—60-х рокіп
з детективними чи ідилічносентиментальними сюжета
ми.
Національний же індоне
зійський кінематограф, за
визнанням
ряду місцевих
кінорежисерів, ще досить
слабкий і тільки наслідує
західні бойовики. Лише іно
ді появляються картини, що
заслуговують уваги. Це або
стрічки про боротьбу індо
незійського народу за неза
лежність, або комедії — по
бутові замальовки. Засилля
ж па екрані продукції де
тективно - каратнстського
стилю, створеної такими КІ;
пофірмамп, як гонкоигські»
сінгапурські
і тайванські,
не може сприяти самостій
ному розвиткові індонезій
ського кіномистецтва.
Ю. СИДОРОВ,
йор. ТАРС.
Джакарта.

4: СтОр

Вівторок
'А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 —■ Телефільм
«Підпільний обком діє». 1 се
рія. «Війна».
10.10 — Ви
ступ Першого окремого по
пазового духової о оркестру
Міністерства оборони СРСН.
10.25 — У світі тварин. По
викінченні — Повний. 14.30
— Новини. 14.50 — Твій
труд — твоя висота. Кшопрограма. 15.30 — До націо
нального свята Соціаліст:!1!;
лої Республіки Бірманський
Союз — Дня опору. Кон
церт Національного ансамб
лю танцю Бірми.
16.00 —
Рішення XXVI з’їзду КПРС
— у життя. «Вахта на Васюгапі». 16.30 — Телефільм
для дітей «Оскар. Кіна і Ла
зер». 18.00 — Пошта програ
ми «Час».
18.30 — Веселі
нотки. 18.45 —
Сьогодні у
світі. 10.00 — Життя науки.
Академік С. 1. Вавілов. До
90-річчя з дня народження.
19.45 — Телефільм «Підпіль
ний обком діє». 2 серія. «Ве
ликий загін». 21.00 — «Час».
21.35 — Що? Де? Коли? Телевікторина. У перерві — Сьо
годні у світі.

А Уї

10.00 — «Актуальна каме
ра».
10.35 — «Концертний
зал «Дружба». 11.20 — Худтелефільм «Стара фортеця».
2 серія.
12.10 — «Вперед,
орлята!» 12.45 — Концерт.
13.35 — Музична вікторина.
3 4.15 — «Комсомольський
автограф». 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок».
16.40 — «Увага-01».
17.10 — Концерт камерної
музики. 17.40 — Телефільм.
18.00 — Корисні
поради.
18.30 — «Сонячне
коло».
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Щаслива сто
рінка». 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Худ.
фільм «Діти
як діти». 22.45 — «Дебют».
По закінченні. — Новини.
’А ЦТ (IV програма)
19.00 — «Сільська годи
на». 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — Кубе к світу з
гірськолижного
споргу.
2100 — Р. Щедрін. Друга
симфонія. 21.40 — Худож
ній телефільм
«Незабутня
осінь».

24 березню І.&8Я. року

»»ЕЛолоджй комунар“
ника». 18.15 — Людина і за
вей. 18.45
— Сьогодні
у
світі.
19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Динамо»
(Тбілісі)
. —
«Динамо»
(Мінськ). 2-й тайм. 19.45 —Телефільм Підпільний обком
діє». З серія. «Партизани».
21.00 — «Час». 21.35 — Між
народний товариський матч
з хокею:
збірна ЧССІ? —
збірна Фінляндії. В перерві
— Сьогодні у світи

А УТ
10.00 •— «Актуальна каме
ра». 10.35
— «Ленінським
курсом творення і миру».
Док.
тслефі.чьм
з циклу
«XXVI з’їзд КПРС». 11.05 —
«Котеня на ім'я Гав». Ляль
кова вистава. 11.55 — Худтелефільм «Стара фортеця».
З серія. 13.00 — «Ленінсь
ким курсом творення і ми
ру». Кроки звершень». 13.30
— Худ. телефільм «Діти як
діти». 16.00 — Новини. 16.10
—
«Срібний
дзвіночок».
16.35 — «Ліричні мелодії».
16.50 — «Ленінським курсом
творення і миру». «Кому
ністи 80-х».
17.20 — Кон
церт. 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.15—
Оголошення.
(Кіровоград).
18.20 — Телефільм «У краю
чорних тюльпанів» (Народ
на любительська кіностудія
«Обрій» обласного клубу кіполюбителів.
(Кіровоград).
18.30 — «Актуальна каме
ра».
19.00 —
Чемпіонат
СРСР з футболу: «Динамо»
(Київ) — «Нефтчі» (Баку).
20.45 — «На добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21.40 — Ху
дожній фільм «Дві сестри».
22.40 — Чемпіонат СРСР з
футболу:
«Чорноморець»
(Одеса) — СКА
(Ростов-наДону). 2 тайм. По закінченні
— Новини.
А ЦТ (IV програма)
8.00 — Концерт.
8.40 —
Мультфільм. 9.00 — Програ
ма документальних
теле
фільмів. 9.50 — Фільм-ниниерт. 10.30 —
Казки О. С.
Пушкіна
читає народний
артист СРСР О. Борисов.
19.00 — Міжнародна пано
рама. 19.45 — «Вечірня каз
ка». 20.00 — Кубок європей
ських чемпіонів з хокею з
м’ячем.
Фінал.
«Єнісей»
(Красноярськ)
— «Балтік»
(Швеція). 2 тайм.

А ЦТ

& ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Телефільм
«Підпільний
обком діє». 2
серія. «Великий загін». 10.20
— Вперед, хлопчаки. По за
кінченні — Новини. 14.30 —
Повиті. 14.50 — Зустріч з
Монголією.
Кінопрограма.
15.20 — Шахова школа.
15.50 — Відгукніться, сур
мачі! 16.20 — Російська .мо
ва. 16.50 — Телефільм для
дітей. «Три з половиною дні
з життя Івана Семенова,
другокласника і другоріч

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Телефільм
«Підпільний обком діє». З
серія. ♦ Партизани». 10.20 —
Клуб кіяоподорожей. Но за
кінченні — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — Док. фільм
«Готуйтесь Батьківщині слу
жити».
15.10 — Книжчнн
тиждень. 15.55 — Горизонт.
16.55 —
До національного
сіята Народної Республіки
Бангладеш — Дня незалеж
ності.
Кінопрограма. 17.10
— Телефільм для
дітей
«Раємус-бродяга».
1 серія.
18.15 — Ленінський універ
ситет мільйонів. 18.45 —
Сьогодні у світі.
19.00 —
Відверта
розмова.
Бере

участь
бригада делегата
XXVI з’їзду КПРС члена ЦІЇ
КПРС. Героя Соціалістичної
Праці в.
Затворницького.
19.40 —
Телефільм «Під
пільний обком діє». 4 серія.
«Ковельський вузол». 21.00
—■ «Час». 21.35 — Завтра —
Міжнародний
день театру.
По закінченні — Сьогодні у
світі.

А УТ
10.00 —- «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Наші гості».
Народна артистка СРСР Вія
Артмане. 11.45 — «Гусеня».
Лялькова вистава. 12.45 —
Художній телефільм «Стара
фортеця». 4 серія. 13.50 —
«Людина та її справа». (Кі
ровоград на Республікансь
ке телебачення).
14.20 —
Музичний
фільм. 14.50 —
Художній телефільм «Чет
веро з Чорпаига». 1 серія.
16.00 — Новини.
16.10 •—
«Срібний дзвіночок». 16.30—
«Республіканська
фізикоматематична школа». 17.00
—
«П’ятирічка у твоєму
шитті». 17.30 — Фільм-концє-рт. 18.00
— Для дітей.
«Мереживо танцю». Виступа
ють вихованці студії бальі-ого
танцю при Кірово
градському Будинку вчите
ля. (Кіровоград).
18.20 —
«День за днем». (Кірово
град). 18.30 — «Депутати 1
життя». (Кіровоград). 19.00
—
«Актуальна
камера».
19.30 — Літературний театр.
«Лесь
Мартовпч
смієть
ся ..» 20.25 — Вечори камер
ної музики.
20.45 — «На
добраніч,
діти!» 21.00 —
«Час». 21.40 — Художній те
лефільм
«МусоргсьшіЙ».
22.40 — Для батьків. «Діа
логи». По закінченні — Но
вини.

А ЦТ (IV програма)
8.00 — Концерт.
8.50 —
Мультфільм. 9.05 — Програ
ма
науково-популярних
фільмів. 9.45 —
Концерт.
1Л.00 — Спортивна програ
ма. 20.45 — Концерт. 21.40
— Художній
фільм «Мусоргсьинй».

П'ятниця
А НТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Телефільм

«Підпільний
обком діє». 4
серія. «Ковельський вузол».
10.25
— Народні мелодії.
10.40 — На приз клубу «8олита шайба». По закінченні
— Новини. 14.30 — Нови
ни. 14.50 — Док. фільми
«Коровай-коровай»,
«Про
скло». 15.25 — До свята пе
ремоги в Анголі. Виступ На
ціональної о ансамблю На
родної Республіки Анголи.
16.00
— Документальний
телефільм «ВАЗ вчора, сьо
годні, завтра». 16.50 — Теле
фільм для дітей «РасмусОродяГа». 2 серія.
18.05 —
Москва і москвичі. 18.35 —
Мультфільм «Пластилінова
ворона». 18.45
— Сьогодні
у світі. 19.00 — Па годину
раніше. Про порядок обчис
лення часу на території
СРСР з 1 квітня 1981 року.
19.15 — Концерт
артистів
балету. 19.45 — Док. фільм
«В ім'я людини». Про XXVI
з’їзд КПРС. 21.00 — «Час».
21.35 — ПІСНЯ-81. 22.45 —
Сьогодні у світі. 23.00 —
Міжнародні
змагання
з
спортивної
гімнастики на
приз газети «Москоу ныос».

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Три прем’є
ри». 11.35 — Телеклуб «То
вариш». 12.25—Художній те
лефільм «Стара фортеця».
5 серія. 13.30 — «Симфоніч
ний концерт. 14.25 — «Га
рячий
цех
республіки».
16.00 — Новини.
16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30—
М. Мусоргський. «Картинки
з виставки». 17.05 — «Ор
біта дружби».
17.35 —
Фільм-концсрт.
18.00
—
«День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Фотсхвилині.а. (Кіровоград). 18.20 —
«Техніку — на лінійку го
товності». Виступ начальни
ка
Держсільтехнагллду
В. Соломахи.
(Кіровоград).
18.30 —
Фільм-концсрт
19.00 — «Актуальна каме
ра». 20.45 — «На добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— К. т. О. Коломієць.
«Ди
кий Ангел». Вистава Кірово
градського обласного музич
но драматичного
театру
їм. М. Л. Кропи швіцького.
(Кіровоград).

А ЦТ
13.00 — Переможці. Клуб
фронтових друзів. 14.30 —
Новини. 14.45
— Докумен
тальний фільм «Розплата за
зраду». 15.40 — Мультфіль
ми. 16.20 — «Очевидне —
неймовірне. 17.20 — Бесіда
політичного оглядача В. Се
кстова. 17.50 — За вашими
листами. Музична програма.
18.45 — 9-а студія. 19.45 —
Г. ібсен. «Нора». Телевйстава. 1 і 2 частини. (21.00 —
«Час»), 22.5.
"".55 — Міжнародні
змагання з спортивної гім
мастики
на приз
газети
«ГЛоскоу ньісс». По закінченні — Повпни.

А УТ
13.00 — Новини. 13.10 —
«Палітра». 13.40 — Науко.зопопулярна програма «ім
пульс». 14.10
— Художній
телефільм «Стара фортеця».
6 серія. 15.15 — «Шкільна
драма». Вистава. 17.00 —
«Доброго
вам
здоров’я».
17.30 — «Інтерклуб»,
18.30
—
«Актуальна
камера».
19.00 — Чемпіонат СРСР з
футболу: «Динамо» (Київ) —
СКА (Ростов-на-Доиу). 20 45
—
«На добраніч,
діти!»
21.00 — «Час». 21.35 — Телетурнір «Сонячні кларне
ті'». Самодіяльні художні ко
лективи
Миколаївської та
Херсонської
областей, По
закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
13.45 — Кубок світу з гір
ськолижного спорту. 14.15 —
Для дітей.
Художній теле
фільм «Канатоходець». 17.40
— Пошта
програми «Здо
ров’я». 18.30 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Кубань»
— «Спартак». 2 тайм. 19.13
— Музичний кіоск. 19.45 —
♦ Вечірня казка». 20.00 —
Спортивна програма.

А УТ
10.00 — «Актуальна камеХудожній телера». 10.35
фільм «Стара фортеця». 7
серія. 11.40 — «Компас ту12.25
рцета».
" — Концерт.
13.10 — «Слава солдатська».
молодих».
14.10 — «Екран
14.55 — Програма докумен16.00 —•
ТИЛЬНИХ фільмів.
.
«Катруцин кінозал». 17.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу:
«Дніпро» — «Шахтар». 18.45
— Естрадний концерт. 19.00
«Актуальна камера». 19.30
— «До і після
прем’єри».
20.45 — «На добраніч, дітиі?»
21.00 — «Час». 21.40 — ху
дожній фільм «Діти граютб
на вулиці». 23.10 — Чемпіо
нат СРСР з волейболу. Чо
ловіки. «Локомотив» (Київ)
— «Автомобіліст»
(Ленін
град). По закінченні — Но
вини.
А ЦТ (IV програма)
8.00 — Програма докумен
тальних фільмів. 9.00 —
9.30 — КОК«Умілі руки»,
«У
цсрт-вальс. 10.15
.. світі тварин», 11.15 — Чемпіо
з кінного спорнат СРСР
ту. 12.00 — «Кінокамера ди
виться у світ». 13.25 — Те
левізійний клуб МОЛОДОЖО
НІВ. 14.55 — ФІЛЬМ-КОВЦЄр?4
15.15 — Міжнародні змагаїь
і.-я з біатлону. 16.10 — Те
лефільм. 17.00 — Чемпіонат.
СРСР з футболу: ЦСКА
«Кайрат». 2 тайм.
18.50
Спортивна проірама. 20
— «Вечірня казка». 20.15 .
Кубок світу з гірськолиж«ного спорту. 21.00 — Сим
фонічний концерт. 21.40 —•
Художній
телефільм «Діти
і рають па вулиці».

Театр'---------- «Мартин Боруг-я». 24—26
березня — о 17.00. «Веселий
чарівник». 24 — 27 березня
— о 10.00.
«Берег». 27 бе
резня — 017.30. «Вісім любг
лячих жінок». 28 березня —
о 17.30, 29 березня
— О
19.30. «Червоненька квіточ
ка». 28—29
березня — 0
10.00.

Кіно----------------

Неділя.

«КОМСОМОЛЕЦЬ». «Врятуй*
те Конкорд». 23—29 бсреД-п
ня — сб 11.10, 13.00, 14.50,
16.40. 18.20. 20.50.
«МИР». -«Льодяна внучна»,
23—25 березня. «Недопесон
Наполеон III». 26—27 берез
ня. «Любаша». 28—29 берез
ня
— о 9.00, 10.25, 11.50,
13.15, 14.50. «Довга ніч». 23
о 16.19,
—29 березня
18.30, 20.50.
«Валютна
«ХРОНІКА»,
криза». 23—29 березня — з
і о 18.20,
9.00
по 11.00
«Срібне копитце». Мульт
фільми. 23—29 березня — З
11.00 по 15 30.
«Десант на
Орінгу». 23 — 25 березня
о 16.00
і 20.00.
«Нсрсяь
джунглів». 2 серії. 25—23
березня — о 15.00 і 20.00.
«Службовий роман». 2 серії.
27—29 березня — о 15.00 1
20.00.

А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Концерт ор
кестру баяністів Палацу
культури «Правда». 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу
Радянському Союзу! 11.00 —
♦ Здоров’я». 11.45 — «Ранко
ва пошта». 12.30 — Сільська
година. 13.30 — Музичний
.і-ісск. 14.00 — На екрані —
кінокомедія. Фільм «Папіросниця» від
Моссільпрому». 15.30 — Клуб кіноподорожей. 16.30 — Міжна
родні змагання з спортивної
гімнастики на приз газети
«Москоу ньЮс». 17.00 — Те
лефільм «Здрастуй, цирк!»
18.00 — Міжнародна панора
ма. 18.50 — Телефільм «Негекінчена вечеря». 1 1 2 се
А ЦТ (IV програма)
рії. 21.00 — «Час». 21.35 —
Концерт народної артистки
19.00 — «Клуб кіпоподо- СРСР К. ПІульженко. 22.5Q
рожеЙ». 20.00 — «Вечірня — Футбольний огляд. По за
Редактор В. СТУПАК
казка». 20.15 — Концерт.
кінченні — Новини.

^Обласне бюро

ЯК ВИТРАТИ?

Виграє той, хто постійно бере участь у лотереї,
хто аналізує тиражі, робить потрібні висновки і вга
дує комбінації лототрону.

«Спринт» — лотерея моментального
розиграшу!

«СПОРТЛОТО»

населення

/

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
.

на комбінат «Кіроеоградоажбуд» робітників таких
спеціальностей:

муляріз, теслгріе, покрівельників, бетонників, трубоукладачів, шляхових робітників, монтажників залі
зобетонних конструкцій, електрогазозварників, фор
мувальників,
арматурників,
слюсарів-сантехніків,
сяюсарів-ре/лоитників, штукатурів,
малярів, шофе
рів та машиністів кранів, екскаваторів, бульдозерів,
грейдерів.
Комбінат має гуртожиток для одиноких. Тимчасевим житлом у сімейному гуртожитку забезпечують
протягом 1—2 років, окремими квартирами — про
тягом 5 років:

І
I

І

Доставка робітників на роботу
транспортом підприємства.
По довідки звертатися

І

в обласне

й э роботи

—

бюро по пра

цевлаштуванню (вул. Щорса, 2. вуя. Карла Маркса,
78) та у відділи кадрів тресту «Кіровоградміськбуд»
(вул. Севастопольська, 9-а), «Кіровоградмашважбудл
(вул. Уфімська, 13), заводу великопанельного домсбудування (Маловискіеське шосе. 8 км).

Зам. 124.

тиражу 1981
Як уже повідомлялося, з першого
року запроваджено нові зразки білетів «Спортлото»
і лові умови гри.
Нові умови визначили:

— проведення в кожному тиражі «Спортлото»
«5 із 36» і «6 із 49» лише одного розиграшу;
— заповнення в кожному білеті двох ігрових полів,
що дає змогу взяти участь у тиражі двом комбіна
ціям цифр, тобто
подвоюються ігрові можливості
білета;
— відміну пільгової кульки;
.— відміну білетів вартістю ЗО коп.

Дотримання правил — запорука успіху
БУДЬТЕ УВАЖНІ!

Лише за п’ять тиражів поточного року через неу
важність гравців до Дніпропетровського зонального
управління спортивних лотерей, якому підпорядко
вана іі паша область, надійшло 1,210 білетів «Спорт
лото» бракованих, а 3.346 білетів спізнилося до за
значеного тиражу.
НАГАДУЄМО:

Перш ніж заповнити білет, ознайомтеся з прапиламп гри па звороті його. На цс витратите J—2 хвнліпні, а виграєте доЛ0.000 крб.
ІІе позбавляйте себе такого виграшу!

«Молодой коммунар» —

/М///А АДРЕСА:

орган Кировоградского
областного комитета

316050, МСЛ
м. Кіровоград,

ЛИСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На укралненом языке.

БК 05032.

Індекс 81107.

Обсяг 0,3 друк. арк.

1

Придбавши білет, ви розкриваєте талон і відразу ж
дізнаєтеся, що виграли «Волгу», «Жигули», «Моск
ви”», «Запорожец», мотоцикл
або значну грошову
суму.
У нашій області почато реалізацію чергової серії.
Вартість білета — 50 коп. У цій серії розігруються
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АВТОМОБІЛІ:

«Волга ГАЗ-24»
«Жигули ВАЗ-21С.З»
«Жигули ВАЗ-2105»
«Жигули ВАЗ-21011»
«Мосеввч-41 2-ИЭ»
«Запорожец 968-М»
МОТОЦИКЛИ:

«Днепр МТ-10-36»
«Урал М-67-36»
«ИЖ-Юпитер 3-02К»
КУПУЙТЕ БІЛЕТИ «СПОРТЛОТО» 1 «СПРИН
ТУ»?
БАЖАЄМО ВАМ УДАЧИ
Кіровоградський відділ реалізації «Спортлото».

Зам. 17,

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів І масової
роботи відділ пропаганди — 2-45-36;
відповідальний секретар відділ учнівсьної молоді — 2-46 87; відділ номсомольсьного життя відділ військовопатріотичного виховання та спорту —
2-45-35; Фотолабораторія — 2-56-65:
нічна реданція -т 3-03 53.

Зам. 149.
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Газето виходить у вівторок,
четвер і суботу
Друкарня Імені Г. М. Димитрове
видавництва
«Кіровоградська лргвдал
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, еул. Глінкн, 2.

