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Примножувати
вклад у реалізацію
Продовольчої
програми
ЗБОРИ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПАРТІЙНО-

ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ
З великим політичним і трудовим піднесенням
працюють у третьому році одинадцятої п’ятирічки
трудівники сільського господарства республіки. Ко
лективи колгоспів, радгоспів, усі працівники агро
промислового комплексу, втілюючи в життя рішення
_
XXVI з’їзду партії і наступних пленумів ЦК КПРС,
прагнуть внести гідний вклад у здійснення
Продо
вольчої програми країни, дальше підвищення добро
буту радянських людей Хлібороби успішно справи
лися із збиранням врожаю ранніх зернових, вишуку
ють резерви заготівлі максимальної
кількості кор
мів для громадського тваринництва, докладають усіх
зусиль для того, щоб в оптимальні строки зібрати і
зберегти пізні культури.
Добрих результатів добилися тваринники. Керую
чись Постановою ЦК КПРС, Ради
Міністрів СРСР,
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про розгортання всесоюзного
соціалістичного змагання за успішне проведення зи
мівлі худоби, збільшення виробництва і закупівель
продуктів тваринництва в зимовий
період 1982/83
року, вони провели значну роботу по знаходженню
резервів, вдосконаленню організації праці. Першо
рядна увага приділялась збільшенню поголів’я худо
би і птиці, зміцненню кормової бази і раціональному
використанню кормів, впровадженню комплексної
/механізації, колективного підряду. В результаті вжи
тих заходів складний екзамен було витримано успіш
но, зроблено добрий заділ для нарощування досягнуюго в літній період. За вісім місяців порівняно з
таким же періодом минулого року
зросли вироб
ництво і продаж державі м'яса, молока, яєць.
За підсумками Всесоюзного соціалістичного зма
гання за успішне проведення зимівлі худоби, збіль
шення виробництва і закупівель
продуктів тварин
ництва в зимовий період 1982/83 року ЦК КПРС, Ра
да /Ліністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ у числі інших
республік визнали переможцями Українську РСР, а
також шість областей — Дніпропетровську, Донець
ку, Івано-Франківську, Кримську, Миколаївську, Чер
каську, ЗО районів, 205 колективів колгоспів, радгос
пів, міжгосподарських та інших підприємств і органі
зацій і нагородили їх Почесними грамотами.
16 вересня в Києві відбулися збори республікансь
кого партійно-господарського активу, на яких роз
глянуто завдання в зв’язку з Постановою ЦК КПРС,
Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про під
сумки Всесоюзного соціалістичного змагання .тварин
ників.
У президії були член Політбюро ЦК КПРС, перший
секретар ЦК Компартії
України В. В. Щербицький,
заступник Голови Ради Міністрів СРСР 3. Н. Нурієо,
члени і кандидати в члени Полігбюро ЦК Компартії
України І. О. Герасимов, Ю. Н. Єльчснко, Є. В. Качаловський, Б. В. Качура, О. П. Ляшко, І. О. Мозговий, В. О. Солсгуб, О. А. Титаренко, Ю. П. Коломісць, С. Н. Муха, Я. П. Погребняк, перший секретар
ЦК ЛКСМУ В. І. Мироненко.
На зборах активу виступив товариш В. В. Щербиць
кий.
Центральний комітет нашої партії, сказав він, ор
ганізуючи виконання соціально-економічної програ
ми, прийнятої XXVI з’їздом КПРС, рішень наступних
пленумів ЦК, наполегливо проводить роботу по ін
тенсифікації суспільного виробництва і підвищенню
його ефективності.
Проаналізувавши
хід реалізації
Продовольчої
програми в республіці, В. В. Щербицький відзначив
нАполеглйв^ працю трудівників підрозділів агропро
мислового комплексу.
У виступі було поставлено
конкретні завдання перед працівниками сільського
господарства і галузей, які його обслуговують. Го
ворилося про те, що нові завдання вимагають нових,
Хд більш ефективних методів організаторської і масо^7?о-політичної роботи, рішучого викоренення недолі
ків у господарюванні.
Слід і надалі підвищувати
вимогливість до керівників і спеціалістів, тримати в
центрі уваги роботу з кадрами, зміцнювати трудову
І виробничу дисципліну, підвищувати дієвість соціа
лістичного змагання тваринників, усіх трудівників се
ла.
Слово надається заступникові Голови Ради Мініст
рів СРСР 3. Н. Нурієву. Він передав
передовикам
тваринництва, всім трудящим
Радянської України

(Закінчення на 2-й стор.).

У важливий .промисловий і куль
турний центр перетворилося за роки
Радянської влади місто Ровно. Тут
виросли великі сучасні підприємст
ва, створені і бурхливо розвивають
ся нові для цього краю галузі ■—
машинобудування,
хімічна, елек
тротехнічна, текстильна промисло
вості. Далеко за
колишні околиці
сягнули житлові масиви, де щороку
святкують новосілля тисячі сімей.
За успіхи, досягнуті трудящими в
господарському і культурному бу
дівництві, і в зв’язку з 700-річчям з
часу заснування місто Ровно наго
роджено орденом Трудового Черво
ного Прапора.
16 вересня
відбулось урочисте
засідання міського комітету партії
і міської Ради народних депутатів
спільно з представниками трудящих,
присвячене врученню високої наго
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Ю відбулися збори пар
тійного активу області, які
розглянули питання
«Про
завдання партійних, радян
ських, господарських орга
нів, профспілкових
і ком
сомольських організацій по
підвищенню технічного рів
ня і якості промислової про
дукції, що випускається під
приємствами області».
З ДОПОВІДДЮ виступив Г0;
.нова виконкому
обласної
Ради
народних депутатів
В. І. Желіба.
В обговоренні
доповіді
взяли участь С. С. Ліновичекко —- перший секретар
Ленінського райкому Ком-

Збори

Орден на прапорі міста
роди. В ньому взяли участь знаїні
люди міста і області, ветерани пар
тії, колишні фронтовики, партизани
і підпільники, представники партій
них, радянських і громадських оріанізацій, воїни гарнізону. Почесними
гостями на торжествах були деле
гації міст, з якими дружать і змага
ються ровенчани — Костроми, Мо
гильова, Житомира і Луцька, а та
кож Тувинської АРСР, чиї доблесні
воїни брали участь у визволенні
Ровно від фашистських загарбників.
Присутні з піднесенням
обрали
почесну президію у складі Поліг
бюро ЦК КПРС на чолі з Генераль
ним секретарем ЦК КПРС, Голо

вою Президії Верховної Ради СРСР
Ю. В. Андроповнм.
На засіданні виступив заступник
Голови Президії Верховної Ради
СРСР, член Політбюро ЦК Ком
партії України, Голова Президії
Верховної
Ради УРСР О. Ф. Ватченко. Він оголосив Указ Президії
Верховної Ради СРСР про нагород
ження Ровно орденом
Трудового
Червового Прапора
і під оплески
прикріпив орден до прапора міста.
Перший
секретар Ровенськогсі
міськкому партії В. 1. Луиенко, тка
ля льонокомбінату імені комсомо(Зйкшчення на 2-й стор.).

ДО НОВИХ ВЕРШИН У ПРАЦІ
Кіровоградській області вручено
перехідний Червоний прапор
ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
16 червня відбулася об
ласна нарада представни
ків сільського
господар
ства з участю
шефів із
промислових підприємств
і будівельних організацій
з нагоди вручення області
перехідного
Червоного
прапора ЦК
Компартії
України і Ради Міністрів
УРСР за збільшення ви-

ництва області перехідним
Червоний прапор ЦК Ком
партії України і Ради Мі
ністрів республіки і дип
лом за досягнення висо
ких показників у тварин
ництві, ще раз
поздоро
вив трудівників села з ви
сокою нагородою, поба
жав їм здоров’я, щастя в
житті і нових
трудових

робництва І продажу дер
жаві тваринницької про
дукції в першому півріччі
1983 року.
Нараду відкрив голова
виконкому обласної Ради
народних депутатів В. І.
ЖЕЛІБА. Він надав сло
во членові ревізійної ко
місії Компартії
України,
першому заступникові мі
ністра сільського
госпо
дарства УРСР 0. І. ТОВСТАНОВСЬКОМУ.
Від
імені ЦК Компартії Украї
ни і Ради Міністрів УРСР
тов. Товстановськин сер
дечно поздоровив праців
ників сільського
госпо
дарства області з трудо
вою перемогою, побажав
їм нових успіхів у здійс
ненні Продовольчої про
грами країни.
Тов. Товстановськин під
гучні оплески вручив гру
пі
передовиків тварнн-

перемог у виконанні Про сія» Новоархангельеького
довольчої програми СРСР. району Т. М. МАРОЧ ЦІ
З словом-відповіддю на НА, голова колгоспу «Пер
зборах виступив
перший вое мая» Маловнснівськосекретар обкому Компар го району
В. М. КОБЕтії України М. Г. САМІ ЛЄВ, бригадир формуваль
ЛИК. Від імені учасників ників виробничого об’єд
наради,
комуністів, усіх нання по сівалках «Чер
трудящих області тов. Са вона зірка», депутат Вер
мілик сердечно подякував ховної Ради СРСР В. І.
ЦК Компартії
України. ГЕТЬМАНЕЦЬ,
доярка
Раді Міністрів
УРСР за колгоспу «Мир» Гайворонвисоку оцінку праці кол ського району Н. Ф. РОГО
госпників, робітників рад ЖИНА, керівник міжгос
госпів, спеціалістів сільсь подарського кормодобув
кого господарства,
всіх, ного збирально-транспорт
хто зробив посильний вне,сок у розвиток
тварин ного загону з Бобринецького району А. В. СИДОництва області, успішне
виконання планів
вироб РУК.
Учасники наради з ве
ництва і заготівель тварин
ницької продукції, сказав, ликим піднесенням прий
що обласна партійна ор няли листи на адреси ЦК
ганізація, всі трудящі пал КПРС і Ради
Міністрів
ко сприймають
присуд СРСР та
ЦК Компартії
ження області перехідно України і Ради Міністрів
го Червоного
прапора 1 УРСР.

готові докласти максимум
зусиль, щоб успішно вико
нати плани і соціалістич
ні зобов’язання серцевин
ного року
одинадцятої
п’ятирічки.
На обласній нараді ви
ступили перший секретар
Олександрівського райко
му партії С. X. ТАРАНЕН
КО, доярка колгоспу «Ро-

партійного

активу

області
партії України м. Кіровогра
да, В. М. Саєнко — дирек
тор Олександрійського елек
тромеханічного
заводу,
О. В. Конченко — секретар
парткому кіровоградського
заводу «Гідросила», В. 10.
Хорунженко —
директор
проектно - конструкторсько
го інституту «Грунтомаш»
виробничого об'єднання по
сівалках, «Червона зірка»,
П. М. Горєлкін — завідую
чий Дніпровським відділен
ням уповноваженого Міні
стерства зовнішньої торгів
лі СРСР при Раді Мініст
рів УРСР, Л. Г. Мороз
—
секретар парткому об’єд
нання «Кіровоградграфіт»,
A. О. Молодченко — голо
ва профкому Кіровоградсь
кого заводу
радіовпробів,
B. С. Романченко — дирек
тор Кіровоградського мебле
вого комбінату.
На зборах партійного ак
тиву виступив перший сек
ретар обкому Компартії Ук
раїни М. Г. Самілик.
У роботі
зборів
узяв
участь член Ревізійної комі
сії Компартії України, пер
ший
заступник
міністра
сільського
господарства
УРСР О. І. Товсгановськмй.
В обговореному питанні
збори партійного
активу
прийняли відповідну резо
люцію.

І

- 2 стор. —
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«Молодий комунар»
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Примножувати
вклад у реалізацію
Продовольчої
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(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
сердечний привіт, найтепліші поздоровлення з висо
кою нагородою і найкращі побажання в житті і праці
від Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Прези
дії Верховної Ради СРСР товариша Юрія Володими
ровича Андропова, які присутні зустріли бурхливи
ми, тривалими оплесками.
Потім 3. Н. Нурієв вручив представникам респуб
ліки Почесну грамоту
ЦК КПРС,
Ради Міністрів
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ і від імені Центрального
Комітету КПРС, Ради Міністрів СРСР тепло поздоро
вив учасників зборів, всіх українських тваринників з
почесною нагородою Батьківщини.
із слозом-відповіддю на зборах виступив член Політбюро ЦК Компартії України, Голова Ради Міністрів
УРСР О. П. Ляшко. Від імені присутніх, усіх трудящих
республіки О. П. Ляшко висловив щиру вдячність
Центральному Комітетові КПРС, Раді Міністрів Сою

зу РСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ за високу оцінку резуль
татів роботи українських тваринників. Промовець
запевнив Центральний Комітет КПРС, Раду Міністрів
СРСР, Генерального секретаря ЦК КПРС, Голову Пре
зидії Верховної Ради СРСР товариша Ю. В. Андропова, що комуністи, всі трудящі Радянської Украї
ни, тісно згуртовані навколо ленінського Централь
ного Комітету КПРС, під керівництвом партійної ор
ганізації республіки докладуть усіх с_ил, знань і дос
віду, щоб організовано завершити нинішній рік, ство
рити надійну базу для успішного виконання
планів
Економічного і соціального розвитку наступного ро
ку і одинадцятої п’ятирічки.
На зборах виступили майстер машинного доїння
бурякорадгоспу Первухинського
цукрокомбінату
Богодухівського району Харківської обла’сті Герой
Соціалістичної Праці Л. 3. Шабинський, голова кол
госпу імені Ярослава Галана Косівського району Іза-

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
лу України Герой
Соціалістичної
праці М. С. Бондарева, ректор Ук
раїнського інституту інженерів вод
ного господарства
С. Т. Возніок,
перший секретар Ровенського об
кому партії Т. І. Панасенко та інші
промовці, що виступили на засідан
ні, висловили сердечну
вдячність
Центральному
Комітетові КПРС,
Президії Верховної Ради СРСР і
Раді
Міністрів СРСР за високу
оцінку досягнень трудящих міста,
їх зусиль по зміцненню економічної

но-Франківської області Герой Соціалістичної Праці

6 І Панченко, завідуюча молочнотоварною фермою
держплемзаводу
«15 років Жовтня»
ПереяславХмельницького району Київської області Герой Со
ціалістичної Праці Н. І. Скляренко, перший секретар
Марийського
райкому партії
Донецької області
П Л. Сорокотяга, начальник комплексного механізо
ваного загону по кормовиробництву колгоспу імені
XXI з’їзду КПРС Тульчинського району Вінницької
області В. Д. Лелека, перший заступник голови Крим
ського облвиконкому В. Л. Семенчук.
Учасники зборів з великим піднесенням прийняли
вітальний лист ЦК КПРС, в якому запевнили, що тру
дящі Радянської України ще ширше розгорнуть со
ціалістичне змагання, внесуть гідний вклад у справу
піднесення сільського господарства,
всіх галузей
економіки в ім’я дальшого процвітання Батьківщини.

(РАТАУ).

Орден на прапорі міста
Учасники урочистого засідання з
піднесенням прийняли вітальні лис
ти Центральному Комітетові КПРб,
Президії Верховної Ради СРСР і
Раді Міністрів СРСР,
товаришеві
Ю. В.
Андропову, а
також ЦК
Компартії України,
Президії Вер
ховної Ради УРСР і Раді Міністрів
республіки.
|РАТДУ).

могутності Вітчизни. У відповідь на
нагороду, турботу партії про місто
і безкорисливу братерську допомо
гу всіх народів країни, підкреслю
валось у виступах, ровенчани пра
цюватимуть ще краще, ефективніше,
наполегливо втілюючи в життя рі
шення XXVI з’їзду КПРС, листопа
дового
(1982 р.) і
червневого
(1983 р.) Пленумів ЦК КПРС.

!
.і і г.і к а х: триває
ко.
малюнка
на ас
фальті; грамоти перемож
цям конкурсу вручає дру
гий секретар Новгородківського РК ЛКСМУ М. В.
ОМЕЛЬЧЕНКО; ветеран
Великої Вітчизняної війни
Н. М. УДОВИЧЕНКО ра
зом з піонерами підписує
лист протесту
в штабквартиру НАТО; делега
ція Новгородківської СШ
№ 1.
Фото С. ФЕНЕНКА.

НІЙ

ЯРМАРОК
СОЛІДАРНОСТІ
Різни ли кольорами роз
квітли асфальтовані до
ріжки на подвір’ї Петрівської
середньої школи.
Тут пройшов конкурс ма
люнка на асфальті «Друж
ба — наша мирна зброя».
Прямо з-під ніг просять
ся у небо численні голуби
миру, виведені крейдою,
у тісному рукостисканні
з’єднали свої руки пред
ставники різних рас. Не
залишають байдужими пе
рехожих і заклики: «Мир
переможе!»,
«Дружбою
ми здружені», <3а друж
бу на планеті», «Ні війні!».
Конкурс малюнка на ас
фальті — один із заходів,
присвячених проведенню
Тижня миру. У Петрівській
середній школі він почав
ся урочистим мітингом,
після чого Школярі від
правили
листи-протести
проти гонки озброєнь пре
зиденту США Р Рейгану,
прем'єр-міністру Велико
британії М. Тетчер. Вони
розповіли їм про праг
нення всіх радянських ді
тей жити в мирі і ніколи
не знати війни.

Один із днів Тижня ми
ру пройшов під лозунгом:
«Праця в ім’я
миру».
Закінчивши заняття, шко
лярі пішли того дня пра
цювати на колгоспний тік,
упорядковувати
терито
рію райсільгоспхімії, зби
рати металевий брухт, ма
кулатуру. Гроші, заробле
ні під час цього трудового
десанту, перерахували у
Фонд миру.
Цікавою подією у житті
школи стало проведення
ярмарку миру. Напере
додні
діти виготовляли
різні вироби з відходів
виробництва,
паперу,
пластиліну, дерева гсщо.
Кращі роботи було оціне
но і розпродано на яр
марку. Купуючи самороб
ні сувеніри, школярі не
тільки залишать їх собі
на добру згадку, а ще й
зроблять корисну справу
— тридцять карбованців,
виручених за розпродані
вироби, також будуть пе
рераховані у Фонд миру.

Наш кор.
смт Петрове.

ДЕНЬ

МИРУ
я

*

УВАГА, КОНКУРС!
СПОЛОШЕНО конкурс на КРАЩИЙ ПРОЗО
ВИЙ, ДРАМАТИЧНИЙ ТА ПОЕТИЧНИЙ ТВІР
ПРИСВЯЧЕНИЙ БОРОТЬБІ МОЛОДІ ЗА МИР ’
На планеті
все ширше
розгортається
боротьба
народів за мир, проти за
грози ядерної війни.
У комсомольських орга
нізаціях республіки про
водяться ударні вахти ми
ру з перерахуванням за
роблених коштів у Фонд
миру,
мітинги протесту
проти воєнних приготувань
імперіалістичних держав,
зустрічі з ветеранами Ве
ликої Вітчизняної
війни,
мітинги-реквієми,
лекції
на міжнародну тематику,

молоді письменники і початкуючі автори віком до
35 років.
Для переможців
кон
З метою створення ви курсу встановлено
такі
сокохудожніх творів про премії:
боротьбу молоді за мир,
по прозі та драматургії:
розрядку міжнародної на
пруженості, проти загрози перша премія — 250 крб.
ядерної війни ЦК ЛКСМ друга премія — 150 крб.
України, Український ко третя премія — 100 крб.
по поезії:
мітет захисту миру, Спіл
ка письменників України перша премія — 125 крб.
оголошують відкритий рес друга премія — 100 крб,
публіканський конкурс на третя премія — 75 крб.
кращий прозовий, драма
Переможці
конкурсу
тичний та поетичний твір. нагороджуються
також
Цей конкурс має сприяти дипломами та медалями
активізації молоді
у бо Лауреатів фестивалю «Мо
ротьбі за мир. Учасника лоді голоси», Почесними
ми конкурсу можуть бути грамотами ЦК ЛКСМ Укра_________________________ •

•

? Ч у4

їни. Кращі твори
будуть
опубліковані на сторінках
республіканських
газет
«Молодь України», «Ком
сомольское знамя», «Літе
ратурна Україна», журна
лів «Дніпро» та «Ранок».
На конкурс приймають
ся рукописи, а також тво
ри, надруковані в періо
диці починаючи з травня
1983 року по 1 січня 1985
року. Підсумки ' конкурсу
будуть підбиті до 1 трав
ня 1985 року.
Твори надсилати на ад
ресу: 252024, Київ-24, вул.
Орджонікідзе,
2, СПУ,
жюрі конкурсу на кращий
художній твір про бороть
бу молоді за мир. Остан
ній строк прийому руко
писів і надрукованих тво
рів — 15 січня 1985 року.
Рукописи не повертаю гь-

Ч

-20 вересня 1983 року— Коли у Празі відкріідося метро? - перепій ує
Іржі Шимек. — Я це точ
но пам’ятаю, у мене того
дня син народився: 9 тоавня 1974 року.
іржі Шимек — началь
ник будівництва
станції
«Московська». Ми одяглії
ся з ним у брезентові ро
би, каски, гумові чоботи, і
шахтна кліть опустила нас
на
40-метрову глибину.
Вода хлюпає під ногами,
прокочується згори — ко
лись давним-давно текла
тут Влтава. Блакитнувате
денне світло, що проникає
із наскрізного похилого
ствола, тоне у вогнях електрозварки. Уже прокладені
бічні й ескалаторні тунелі,

«Молодий комунар»

З стор.

І Швидше,
швидше, хлопчики!
І

Ж маломнА

Москви, про дружбу двох
столиць.
Станція начорно майже
готова. Складні
умови
проходки не уповільнили
темпу робіт.
Скоро туг
почнуть укладати рейки,
монтувати
енергетичне
обладнання. Оформлення

І3

сажнрів,
— усміхається
Іржі Шимек. — Раніше
витрачав на дорогу від до
му годину, тепер 20 хви
лин. Щодня згадую радян
ських колег, з допомогою
яких ми подарували красунї‘ Празі' цей'
ї
сучасний
Він па
вид транспорту,
нові
близив до
центру

СОЦІАЛІСТИЧНА

ПП

>» плюс «Ц»7

темніє масивним склепін станції буде виконано ра
ням центральний зал. Це-і дянськими
спеціалістами
є майбутня станція «Мос за радянським проектом.
ковська». Вона у лівобе
Шимек-молодший, ровес
режній частині
Праги, у ник празького метро, цьо
•робітничому районі Смі- го року піде в третій клас.
хов. За кілька хвилин ходу Росте її підземка. Це сьо
звідси — знайома кожно годні найбільша
будова
му пражанинові площа, де чехословацької
столиці.
■'завмер на постаменті ра- Тут і там видно ділянки,
дянськнн танк, який навес обнесені парканом з бук
ні 45-го першим прийшов вою «М» і написом: «Спо
"на допомогу
повсталому руджуємо для
вас нову
місту.
лінію метро».
Будується
Дружба наших народів траса «Б», на якій і роз
увічнена у назвах станцій ташована станція
«Мосмісцевого метро. «Соколов--- ковська». З уведенням ціська»
нагадує —
про україн
----- єї дільниці в експлуатацію
.........................
ське село, де в роки війни довжина підземних магіст
^дістав бойове
хрещення ралей Праги, якими пере
сформований в СРСР чехо возитиметься 40 процен
словацький
батальйон; тів усіх пасажирів, стано
станція «Космонавтів» — витиме ЗО кілометрів. Нн-.
йро перший в історії між- ні дві діючі лінії — «А» і
н а роди ий р а д я не ько- чехо • «Ц» — здійснюють чверть
словацький космічний екі усіх міських пасажирських
паж...
Мозаїчні
панно перевезень: 200 мільйонів
«Московської» розкажуть чоловік на рік.
про минуле і сьогодення
— Я теж один із цих па-

квартали,
розвантажив
старі вулиці.
х
Іржі 41 рік. Він один із
ветеранів «Метрсч’тава» —
так називається
в Празі
організація, що прокладає
підземні електричні заліз
ниці.
Був
шахтарем у
Кладно,
потім закінчив
гірничий технікум і 13 ро
ків тому приїхав у столи
цю будувати метро. «Роботи вистачить на весь мій
вік! — сміється Іржі. —
планом
За генеральним
мережа
розвитку- міста
метрополітену буде розши
рена до 90 кілометрів».
Празьке метро зовні не
схоже на московське. На
віть експреси тут не голу
бі, як ми їх звикли пази.вати,• а . біло-червоні,
'
.
• Але
- -------- -у ------заходите
вагон *— і ні
би іі не виїздили з Моск
ви. Ті ж гнуті перила, м’я
кі сидіння. Табличка над
дверима — «Митищенський машинобудівний за-

вод». Із квітня 1970 року,
коли було підписано між
урядову угоду про надан
ня Радянським
Союзом
технічного сприяння у бу
дівництві празького мет
ро, ідуть із СРСР матеріа
ли, обладнання, докумен
тація. На «Московській» я
познайомився з бригади
ром Франтішком
Станеком. Він працює на радян
ському
тюбінгоукладачі.
Чавунні
тюбінги, у які
«одягають тунелі», — теж
з СРСР. Колектив носить
ім’я чехословацько-радян
ської дружби.
— Що це означає для
вас? — запитав я брига
дира.
— Головне — відмінно
трудитися. Бути пропа
гандистом нашої дружби
і самим багато знати про
країну друзів.
Минулого
року, наприклад, ми брали
участь у конкурсі чехосло
вацького журналу
«Світ
соціалізму», присвяченому
60-річчю утворення СРСР.
____
__ _ були _з ___
_
Питання
історії
Жовтневої революції, со‘ ‘
ціалістичних
перетворень
у Радянському Союзі. На
ша бригада зайняла при
зове місце.
Недавно Фраитішек був
на стажуванні у Москві,
в
«Метробуді».
Нині
бригада
щодня виконує
норму па 110—120 про
центів. Цс
означає, іцо
поїзди по новій трасі пі
дуть у визначений строк
— 7 листопада 1985 року.
Б. ЛАБУТІН,
кор. АПН.

Прага — Москва.
І

.•

І

І
ї я

.-Z

протиріччя між

на побачити
будь-якого

І

■?

ЗАРУБІЖНИЙ

На
з н і м к у: злидар
вулиці Неаполя.

Фотохроніка ТАРС.

КАЛЕЙДОСКОП

ГОТЕЛІ НА ВОДІ
Суді юбу дів е л ь її а
компанія
«Ніппон кокап» має намір почати
експорт плаваючих го, толів у країни, що роз>4іиваються, бо тут праг
нуть розширити туризм,
а кваліфікованих
ро
бітників для будівницт
ва готелів не вистачає.
ІІа баржі, що є осно
вою, будується дев’яти
поверхова будівля ви
сотою 32 м, довжиною

102 м, шириною 24 м,
де обладнано 400 номе
рів, три конференц-за
ли, кілька ресторанів 1
барів, магазин
і від
критий басейн для пла
вання. Загальна
вага
такої конструкції
15
тисяч тонн. Цей плава
ючий готель можна тяг
нути на
буксирі
зі
швидкістю 5 вузлів.
Токіо. ,

ВИМИРАЮЧІ
ЯІПІРКИ-ДРАКОНИ
І

Самка дракона Комо
до (один із видів вими
раючих летючих драко
нів,
що
досягають
трьох метрів у довжи
ну) збирається відклаМ'1'ч яйця у
зоопарку
игста Суробая, іцо зна
ходиться на сході ост
рова Ява.
Вона робить спроби
прокопати
нори, щоб
відкласти яйця, які має
висиджувати , протягом
восьми місяців.
Значна частина з іс
нуючих нині 1800 ящі
рок драконів Комодо,

НИЖЧЕ

на вулицях
італійського

міста.
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АВСТРІЯ. Найменша а світі кулінарна книга була пред
ставлена шдвідувачам ресторану
«МархфельдерхоФ» у
районі Відня. У цій книжечці розміром 23*21 мм на' 136
сторінках вміщено 100 рецептів
приготування різних
страв віденської кухні. Це незвичайне видання, загубле
не під час другої світової війни, буде занесене скоро в
знамениту «Книгу рекордів гіннеса»?

І
І
І

Відбувся сорок четвер
тий тур всесоюзної пер
шості з футбом
серед
клубів другої ліги. «Зірка»
його провела на виїзді в
Кривому Розі. Вона тут
зустрілася з «Кривбасом».
Нагадаємо, що
в матчі
першого кола
суперники
задовольнилися нічиєю —
1:1.
Перед черговим поєдин
ком господарі
стадіону
знаходилися на четверто
му рядку турнірної табли
ці, а гості — на двадцять
третьому.
Матч проходив з явною
перевагою гірників. Бонн
забили у ворота
кіровоградців п’ять м’ячів, а у
свої пропустили два.
Інші матчі закінчилися
так:
«Металург»
(Дніпродзержннськ) — СКА (Ки
їв) — 0:2, «Колос» (Пав
лоград) —«Дніпро» (Чер
каси) — 4:0,
«Стахановець»
(Стаханов)
—

«Фрунзенець» (Суми) —•
1:0, «Новатор» (Жданов)
— «Десна» (Чернігів) —
1:2, «Прикарпаття» (Іва
но-Франківськ) — «Судно
будівник» (Миколаїв) —
2:0, «Спартак» (Житомир)
— «Авангард» (Ровно) —
0:0, «Поділля»
(Хмель
ницький)
— «Торпедо»
(Луцьк) — 4:0,
«Нива»
(Вінниця) — «Нива» (Бе
режани) — 3:0, «Шахтар»
(Горлівка)
*
)
— «Маяк»
.....
(Харків)
— 3:1, «Букови
на»
(Чернівці) — СКА
(Одеса) — 1:0, «Закар
паття»
(Ужгород)
—
«Кристал» (Херсон)
—
2:1, «Атлантика» (Сева
стополь) 4 —
«Океан»
(Керч) — 2:0.
Після цього туру «Зір
ка» перемістилася в тур
нірній таблиці на сходин
ку нижче.

Телефото ЮПІ—ТАРС.

котрі, як гадають, і по
родили міфи про китай
ських драконів,
насе
ляють острів Комодо,
що на схід від острова
Балі. Дорослі ящірки
цього виду здатні вби
вати кіз, мавп і оленів,
та, знаходячись у зоо
парках, часто
гинуть
через кілька років від
амебних паразитів.

В особистому
турнірі
високу майстерність про
демонстрував Сергій Коло
яний
завоював
ФЕХТУВАННЯ. Юні муш- туха,
нетери 15 областей і м. Ки «срібло».
ФУТБОЛ. Відбувся чер
єва зібралися в Луцьк, на
говий тур
другого кола
юніорсьні особисто-команд першості республіки з фут
ні змагання Укрради ДСТ болу серед команд колек
«Спартак» серед спортсме тивів фізнультури.
Олек
нів 1964—1966
років на- сандрійський «Шахтар» І
родження.. Кіровоградські кіровоградський «Радист»
шаблісти
в командному провели
його на виїзді.
заліку зайняли трете при
Гірники грали в Сумах із
зове
місце.
Спортивну місцевим
«Центролітом».
честь облради «Спартана» Цей матч закінчився з ра
хунком
1:1.
А «Радист»
захищали
кандидати
в
зустрівся з
майстри спорту Ігор Мер у Миколаєві
одним із лідерів
п’ятої
нявсьний, Сергій Колотуха зони — місцевою
«Хви
та першорозрядник
Олег лею». Перемогли миколаїв
ці — 2:0.
Воронько.

ТУРНІРНЕ ТАБЛО

ШВЕЙЦАРІЯ.

Перехожі

були немало здивовані, по

бачивши цього

П

■

велетенсь

кого контролера,

котрий

в

роз’їжджав вулицями Бер ■
на у кузові
автомобіля. ні
Розгадка виявилася прос
тою: фігура виконана на

замовлення
однієї заліз
ничної компанії.

Джакарта.
За
матеріалами
бюлетня
іноземної
науково - технічної
Інформації ТАРС.

Фото В- Чередниченка.

НА СХОДИНКУ

Знедо

лених, бідних людей мож

на

виробів.
Сімдесятирічні
ветерани разом зі своїми
синами і внуками еихо*
дять на «стежки
здо’
ров’я» в парку культури і
відпочинку імені 50-річчя
Жовтня, люди різного ві
ку набираються бадьорос
ті в групах «Здоров'я»,
що працюють на стадіоні
спортклубу «Зірка».
На знімку:
стартують
юні
світловодці
Олег
МЕРКУН, Сашко МІТІРОВ,
кіровоградці
Андрійкб
СКВОРЦОВ та Сашко МОМОТ.

злиднями

проступають

особливо відчутно.

£

річний Сашко. Турбується
про фізичний гарт свого
маленького Олега багато
разовий призер обласних
легкоатлетичних
змагань
Олексій Мєркун. Саме з
допомогою таких фізкуль
турних активістів міськ
ком комсомолу та міський
спорткомігег зуміли згур
тувати в колективі фіз
культури «Чайка», на за
воді чистих металів, в
спартаківських колективах
численні секції, що укомп
лектовані із спортивних сі
мей.
Досвід СВІТЛОВОДЦІ0, які

контрасти,

соціальні

і багатством

стали переможцями все
союзного огляду-конкурсу спортивно-масової ро
боти за місцем прожи
вання, переймають комсо
мольці
і
фізкультурні
працівники
обласного
центру. У
вихідні дні
стартують спортивні сім’ї
з головного підприємства
виробничого
об’єднання
«Друкмаш», заводу радіо-

з країн,

ІТАЛІЯ — одна

де

Десятки спортивних сімей виходять нині на стар
ти масових турнірів «Та
то, мама і я —- спортивна
сім’я», що влаштовуються
в місті Світловодську. На
приклад,
1 інженер-конструктор
заводу чистих
металів Володимир Мітіров щодня тренується ра
зом зі своєю дружиною
Тетяною. З ними і чотири-

Фото Кейстон—ТАРС.

ШШ

І
■

4 стер.

А ЦТ (І програма)

8.00 —
Новини. 8.20 —
Юний технік-83. Про судномоделювання. 8.50 — Грас
народний
артист РРФСР
А. Тихонов (балалайка). 9.20
— 10. Едліс. «Проїздом». 'Гелевнстава. 10.00 — Танцю
ють народні артисти БРСР
Л. Бржозовська і 10. Троян.
10.25 — Док.
телефільми
«Рогун — сторінка третя.
Будова
молодіжна». «Пде
містом тролейбус». 11.05 —
Романси
С.
Рахмаиінова
співає
народний
артист
СРСР О. Ведерников. 11.45
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Комуністи 80-х. Док.
телефільми «Висота землі».
«Академік С. Л. Соболев. Си
бірські сторінки». 15.35 —
Теленарис «Шлях до уроку».
16.05 —
Новини. 16.10 —
Концерт. 16.40 — Док. теле
фільм «Клятва» (про подвиг
26 бакинських комісарів).
16.55 — Розповідають наші
кореспонденти. 17.25 — Ад
реси молодих. 17.40 — Дру
жать
діти на планеті. IV
Міжнародний фестиваль ди
тячих телерадіохорів. 18.30
— Зміцнювати дисципліну
праці. 18.45
— Сьогодні у
світі. 19.00 — Народні мело
дії. 19.15
— Фільм «Біля
озера».
1 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт при
свячений Дням Софії в Моск
ві. 22.55 — Сьогодні у світі.

11.10 — Кінопрограма. 11.40
— «Твоя земля, ровеснику».
12.00 — С. Єсенін. «Пугачов». Моноспектакль. (Кіро
воград).
16.00 — Новини.
16.10 —
«Срібний дзвіно
чок». 16.30
— Телефільм
«Успішність директора шко
ли». 17.00 — «Продовольча
програма — справа кожно
го». 17.30 — «День за днем».
(Кіровоград). 17.50 — «В цей
день. 40 років тому». 19.00—
«Актуальна камера». 19.30—
«Народні таланти». (Кірово
град).
20.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Шахтар»
—
«Динамо» '(Мінськ). 2
тайм. 20.45 — «На добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Художній фільм «Багряні
береги».
23.00 — Новини.
23.10 — «Щасливого стар
ту». Відкриття чемпіонатів
світу з класичної,
вільної
боротьби та боротьби самбо.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науково-популярний - фільм
«Мешканці зеленого боло
та». 8.35, 9.35 — Астрономія.
10 кл. 9.05, 12.35 — Німець
ка мова.
10.05 — Учням
ПТУ. Історія. Курс на колек
тивізацію.
10.35, 11.35 —
Загальна
біологія. 9 кл.
11.05 — Для вас,
батьки.
12.05 — Історія. 4 кл. Моск
ва — столиця
Російсько}
держави. 13.05 — Учителю
урок музики. З кл. Переда
ча
1. 14.05 — Д. Фонвізін.
«Недоросток». 14.50 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.20
— Кіножурнал «Піонерія».
18.30 — Зустріч в МОЛОДІЖ
НІЇ! аудиторії. Бесіда мініст
ра
шляхів
сполучення
СРСР М. С. Конарєва з мо
лодими
залізничниками.
19.00 — Чемпіонат СРСР з
футболу. «Шахтар» — «Ди
намо»
(Мінськ). 1 тайм.
Вечірня казка. Мультфільм
«Павучок Анапсі». Частина
1. 20.45 —Док. фільм «Чор
на перлина Кузбасу». 21.00
— «Час». 21.35 — Телефільм
«Алтупін приймає рішення».
2 серія. 22.40 — Науково-по
пулярний
фільм. 23.00 —
Новини.

а’ут
10.00 —- «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Любителям хо
рового співу». 11.05 — «Іс
тина дорожча». 11.45 — Кон
цертний зал «Дружба». 12.30
— Лялькова вистава. ^Прос
то, та не просто». (Кірово
град). 16.00 — Новини. 16.10
—
«Срібний дзвіночок».
16.30 — Кінопрограма. 17.10
— Концерт. 17.40 — «Телепост на ударній
будові».
18.00 — Телефільм «Причет
ність». 13.30 — «Джерела».
(Кіровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — Чем
піонат СРСР з хокею. «Со
кіл» (Київ) — «Хімік» (Воскресеиськ). 2 і 3
періоди.
20.45 — «На добраніч. Ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35— А ЦТ (І програма)
Заключний концерт Всесо
8.00 — Новини. 8.20 — Від
юзного фестивалю мистецтв
«Золота осінь». В перерві — гукніться. сурмачі! 9.05 —
Пісні В. Левашова. 9.30 —
Новини.
Фільм «Біля озера». 2 серія.
10.50 — По
Радянському
А ЦТ (II програма)
Союзу. 11.10 — А. Мачаваріані.
Концерт
для скрипки
8.00 — Гімнастика 8.15 — з оркестром.
11.45 — Док.
Док. фільм
«їду в задану телефільм
«Олійникови».
точку». 8.35, 9.35 — Історія. 11.55 — Новини. 14.30 —Но
5 нл. 9.05.
12.30 — Фран вини. 14.50 — П'ятирічка—
цузька мова.
10.05 — Про
кбЖного. Док. філь
що розповіла «Червона кни справа
ми «Керувати — це пе прос
га». Передача 2. 10.35, 11.35 то»,
«Інженер
— професія
— Основи Радянської дер
«Сади
Сибіру».
жави і права. 8 кл. 11.05— творча»,
15.45 — Кантата С. Сосніна.
Шахова школа. 12.05 — Бай «Піонери
до
походу
ки І. Кризова. 5 кл. 13.00 — 16.00 — Новини. 16.05готові».
— Ро
Розповідь про Юліуса Фучі- сійська
мова. 16.35 — У кон
ка. 13.50 — Служу Радянсь цертному
залі
—
школярі.
кому Союзу! 14.50 — Нови 17.30 — Шахова
школа.
ни 18.00 — Новини. 18.15 18.00 — Книги — вісники
— Спорт за тиждень. 18.45 дружби.
Про
IV
Московську
'— Чемпіонат СРСР з хокею. міжнародну книжкову вис«Крила Рад» — ЦСКА. У пе тавку-ярмарск. 18.45 — Сьо
рерві
— 19.20 — Вечірня годні у світі. 19.00 — Чем
казка. Мультфільм «Васили піонат
з футболу.
са Прекрасна». Частина 2. ЦСКА — СРСР
«Спартак». 20.45 —
21.00 — «Час». 21.35 — Теле Якщо хочеш
бути
здоровим.
фільм «Алтупін приймає рі 21.00 — «Час». 21.35
Ка
шення». 1 серія. 22.40 — Но мера дивиться у світ.—22.55
вини.
— Сьогодні у спіті.

Д УТ

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. *8.20 —
Творчість
юних. 8.50 —
Клуб мандрівників. 9.50 —
Фільм «Біля озера». 1 серія.
11.35 — Грають В. Городовська і II. Чеканова (гуслі).
11.55 —
Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — Діла й тур
боти сільських комуністів.
Док. фільми «Добрий слід»,
«Розповідь
голови», «Ану,
жінки!» 15.45 — Г. Свири
дов. «Нічні хмари». Кантата
для мішаного хору у вико
нанні Московського камер
ного хору. 16.10 — Новини.
16.15 — Перша в Росії. До
100-річчя створення першої
російської
марксистської
групи «Визволення праці».
16.45 — П.
Чайиовський.
Серенада для струнного ор
кестру 17.20 — Відгукніть
ся. сурмачі! 18.05 — Док.
фіш.'! 18.30 — У кожному
малюнку — сонце. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Наука і життя. Міжнародна
виставка «Наука-83». 19.30—
Осінь. Кіиоетюд. 19.40 —
Фільм «Біля озера». 2 сепія.
21.00 — «Час». 21.35 — Чем
піонат СРСР з хокею «Спар
так» — «Динамо» (Москва).
2 і 3 періоди 22.45 — Сьо
годні у світі.

16.00'' — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.40—
Телефільм «Старше поколін
ня». 17.35 — Фільм-концерт.
17.45 — «Екран пошани Ук
раїнського
телебачення».
18.00 — Корисні поради.
18.30 — Музичний
фільм
«Монолог». 19,00 — «.Акту
альна камера». 19.30 — «Са
тиричний об’єктив». 19.55 —
«Слово — пісня». Родиннопобутові пісні. 20.45 — «На
добраніч, діти!»
21.00 —
«Час».
21.35 — Художній
фільм «Іванове дитинство».
23.05 — Новини.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Док. фільм «Наташа». 8.35,
9.45 —
Природознавство.
4 кл. 8.55 — Науково-попу
лярний фільм «Острови на
суші». 9.15, 12.35 — Іспансь
ка мова.
10.05 —
Учням
ПТУ. Астрономія. 10.35, 11.40
— Зоологія. 7 кл.
11.00 —
Наш сад. 11.30 — Науковопопулярний фільм «Стріль
ба рикошетом». 12.05 — Гео
графія. 7 кл. 13.05 — Теле
фільм із субтитрами «Здраетуйте, я ваша тьотя!» 14.45
— Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Сільська
година.
19.20 — М.
Чукопський.
«Цвіла полуниця». 20.00 —
Вечірня казка Мультфільм
«Павучок Авансі». Частина
2. 20.15 — Людина і закон.
ГА УТ
20.45 — Концерт вокального
локомотивного
10.00 — «Актуальна каме ансамблю
ра». 10.35 — Пісня летить депо станції Лозова. 21.00 —
над Карпатами
Концерт. «Час». 21.35 —
Телефільм.

«Молодой коммунар» —

«Алтупін приймає рішення».
З серія. 22.55 — Док. теле
фільм «Ульяновськ». 23.10
— Новини.

АДРЕСИ

ТВОГО
ДОЗВІЛЛЯ

БУДИНОК КУЛЬТУ
РИ ІМЕНІ КАЛ ІНІНА:
20 вересня — художній
фільм «Знайти І знешко
дити»; 22 вересня — ху
дожній фільм
«Спокій
відміняється»; 23, 24 ве
ресня — художній фільм

«Комісар
поліції і ма
люк». Початок сеансів о
18.00 та 20.00.
24 вересня
— фільм
для дітей «Солона річка
дитинства» о 13.30.
25 вересня о 17.00 —
свято праці
колективу
ордена «Знак Пошани»
заводу «Гідросила» імені
XXV з’їзду
КПРС. До
Дня
машинобудівника.
У рамках свята — кон
церт колективів худож
ньої
самодіяльності
участю «Ятряні».

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — В
Концертному залі — шко
лярі. 9.15 — Фільм
«Урок
історії». 10.40 — Док. теле
фільм «Білий пояс
надії»,
11.10 — «Минулих днів зача
рування».
Фільм-концерт.
11.40 — Новини.
14.30 —
Новини. 14.50 — Док. телефіль'й «Крила».
15.50 —
Грас симфонічний оркестр
телебачення і радіо Вірме
нії. 16.10 — Повний. 16.15 —
Завжди з народом. Кінонарис. 16.35 — В гостях у каз
ки. «Повий Гуллівер», 18.05
— Чемпіонат Європи з во
лейболу. 18.35 — Хочу все
знати 18.45 —
Сьогодні у
світі. 19.00 — Наш сад. 19.30
— Завтра — День пропагап-

дпета.
20.00 —
Концерт
майстрів мистецтв. 21.00 —
«Час». 21.35 —
Телефільм'
«Д’Артаньян і три мушкете
ри». 1 серія. 23.00 — Сьогод-.
ні у світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Виробнича гім
настика.
10.45 — • «Країна
комсомолів». 11.20 — Фільмконцерт. 11.40 — «Шкільний
екран». 10 клас. Російська
література. 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний
дзвіно
чок».
16.30 — «Партійне
жигтп: звіти і вибори». Вис
туп завідуючого оргвідді
лом Ленінського райкому
партії міста Кіровограда
В. К. Манухіна. (Кіровоград).
16.40 — «Фермам — доста
ток кормів».
(Кіровоград).
17.05 — «В цей день. 40 ро
ків тому». 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.30 —
«Актуальна камера». 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу.
«Динамо» (Київ) — «Зеніт»
(Ленінград). 2 тайм. 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00—
«Час» 21.35 — М. Коцюбин
ський. «Сміх». Теленовела.
22.10 —
Новини. 22.20 —
«Автограф». М. Лайферова.

д ЦТ (II програма)

ФІЛАРМОНІЯ:
по ЗО вересня — гастро
лі
Дніпропетровського
ордена Трудового Черво
ного Прапора музнчнодраматичяого
театру
імені Т. Г. Шевченка.
КІНОТЕАТРИ:
«МИР» протягом тиж
ня — фільм для
дітей
«Розбіг». Початок о 9.20;
10.50; 13.00; 14.40.
«КОМСОМОЛЕ Ц Б»:
протягом тижня — ху
дожній фільм «Потоп».
З і 4 серії. Початок о
13.00 та 20.50. Художній
фільм «Мій американсь
кий дядечко» — о 10.20;
15.40; 18.20.
«ХРОНІКА». 20 вересфі.іьм
ня — художній
«Інспектор ДА І»; 21—22
вересня
—
«Гонщик
«Срібної мрії»;
23—25
вересня
— «Огарьова,
6». Початок
сеансів о
16.00; 18.00; 20.00.
ХРОНІКАЛЬНО - ДО
КУМЕНТАЛЬНІ ФІЛЬ
Протягом тижня
МИ.
«Близький
Схід: біль,
тривога, надія»,
Кінозбірник «Мороз
Івано*
вич». З 9.00 до 15.30, У
суботу й неділю — хро
ніка з 9.00 до 11.00, кінозбірник
з 11.00 до
15.30.

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Док. фільм «...1 людину ство
рити». 8.35 .9.35 — Історія.
— Англія4 кл. 9.05, 12.40
10.05 — Учням.
ська мова.
ПТУ.
Загальна
біологія.
— Географія.
10.35. 11.40
____
5 ііп. 11.05 — Про що роз
повіла «Червона книга».
Передача 3. 12.10 — Прнродозвапстпо.
Відповіді па
листи.
13.10 — Мистецтво
Стародавньої Русі. Передача
2. 13.40 — Сторінки історії.
«Особисто
причетний...».
14.25
— Науково-популяр
ний фільм «Цей
гарячий
світ». 14.50 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — Рух без
небезпеки.
18.45 — Клуб
мандрівників. 19.45 —Вечір
ня казка. «Чарівний скрап».
.20.45 — Док. телефільм «Ко
ні». 21.00 — «Час». 21.35 —
В. Шкваркіп.
«Проста дів
чина». Телсвистава. 22.50—
Народні
мелодії. 23.00 —
Чемпіонат Європи з волей
болу. 23.30 — Новини.

А ЦТ (І програма)
3.00 — Новини.
Концерт художніх колекти
вів Туркменської РСР. 8.40
— Виставка Вуратіно. 9.10
39-й типаж «Спортлото».
—
Для вас. батьки!
— Більше хороших то
варів 10.20 — Коло читан
ня. 11.05 — Ти пам’ятаєш,
товаоишу... Зустріч ветера
нів Великої Вітчизняної ВІЙ
НИ У Смоленську.
12.05 —
Світ рослин 12.50 — V Між
народний
фестиваль теле
програм про народну твор
чість «Веселка». «Традицій
на -музика. яка звучить по
повому» (Фінляндія). 13.15
..Чемпіонат Європи з во
лейболу. 13.45
— Людина.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

Па украинском языке.

20 вересня 1983 року

«Молодий комунар»

Зам. № 460.

Індекс 61103. Обсяг 0,5 друк, арк.

Земля. Всесвіт. 14.30 — Но
вини.
14.45
— Телеклуб
«Москвичка». 16.00 — Нови
ни. 16.05 —
Очевидне —
неймовірне. 17.00 —I. Стра
винський Сюїта
з балету
«Петрушка». 17.15 — Теле
журнал
«Співдружність».
17.45 — Мультфільм «Дале
ко, далеко на півдні». 17.55
— Бесіда політичного огля
дача
Л.
Вознеееііського.
18.25 — Док. телефільм «Я
— лікар XX століття». 18.50
— Телефільм «Комбати». 1 і
2 серії. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Д’Артаньяи і
три мушкетери». 2 серія.
23.05 — Чемпіонат світу з
класичної боротьби. 23.35 —
Новини.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «До Дня маши
нобудівника». Кінопрограма
11.20 — «Бравий
солдат
Ярослав Гашек у Києві». Лі
тературний театр.
12.00 —
«Призначається побачення».
12.30 — Телефільм «Пропо
ную рішення». 13.00 — «Ве
селий екран». Концерт. 13.15
— «Хочу
бути великим».
14.15 —’ «Доброго валу здо
ров'я». 14.45
— «Олівецьмалювець». 15.15 — Худож
ній фільм «Червоні дняволЯта».
16.25 — Б.
1 Шекспір.
_____
Вистава.
«Король Джон».
19.00
18.45 — «Світ .поезій».
—
камера»,
— «Актуальна
19.40 — «Скарби музеїв Уїсраїни». 19.55 —» « Пропаган
дист». 20.45 — да добраніч, діти!» 21.00 — «Час».
__ ____ :д
«Резо
21.35 — Кіноогляд
нанс». 22.35 — Новини. 22.50
— «Російські візерунки».
Концерт.

— Будильник. 10.00 — Слу
жу
Радянському
с--- ■
Союзу!
11.00 — Здороп'л.
11.45 —
«Ранкова пошта». __
„ _
12.15
Зустрічі на радянській зем
лі. 12.30 — Сільська година
13.30 — Музичний кіоск’
14.00
— Док.
телефільм
«Сергій Бондарчук», 15.00 —
Клуб мандрівників. 16.00 —
Новини. 16.05 — Чемпіонат
Європи з волейболу. 16.45—«
Сьогодні — День машинобу
дівника.
В передачі бере
участь міністр автомобіль
ної
промисловості СРСР
В. Поляков. 17.15 — За ва
шими листами. Музична пе
редача до Дня машинобудів
ника. 18.00 — Міжнародна
панорама. 18.45 —
Мульт
фільми. 19.15 — Пісні радян
ських композиторів у вико
нанні заслуженої артистки
Молдавської РСР II. Чепра
ги. 19.45 — Телефільм «Ці
різні, різні, різні обличчя».
З участю народного артиста
СРСР І. Ільїнського. 21.00 —
«Час». 21.35
— Телефільм
«Д'Артаньян і три мушкете
ри». З серія.
22.45 — Фут
больний огляд. 23.05 — Чем
піонат світу з класичної бо
ротьби. 23.35 — ІІопиии.

А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Телефестшзаль
піонерської
пісні, «Пісня
скликає друзів».
111.35 —
Сьогодні
____ ..__________
— День машино
будівника. 12.00 — «Народні
таланти».
12.20_ — «Грані
пізнання». 12.50 — «Натру
сив кінозал». 13.55 — «Сла
ва солдатська». 14.55. — Ху
дожній фільм «Автомобіль,
скрипка і собака Клякса».
16.30 — Програма «Братер
ство». 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Д. ВердІ.
«Отелло». Вистава. 20.50 —
А ЦТ (II програма)
«На добраніч, діти!» 21.00 —
8.00 —- Гімнастика. 8.15 — «Час». 21.35 — Продовження
Якщо хочеш бути здоровим. вистави «Отелло». В-перерві
8.30 — Науково-популярні — Новини.
фільми
«У далекосхідних
вчених», «Важлива справа».
9.10 — Музична
передача А ЦТ (II програма)
«Ранкова
пошта». 9.40 —
8.00 — Гімнастика. 8.20
Зустріч школярів з членом
ЦК КПРС, слюсарем-інстру- — У світі тварин. 9.20 —
ментальннком
Мінського Концерт майстрів мистецтв
тракторного -заводу Є. І. Узбецької РСР. 10.00 — До
Клнмепком. 10.25 — Ф. Ліст. Дня машинобудівника. Док.
Соната сі мінор.
Викопує телефільми «Звичайна лю
Иєио Яндо (Угорщина). 10.55 дина». «Компетентна думка».
«Генератор». 11.00 — В гос
— Чемпіонат Європи з во тях
у казки. «Попий ГуллІлейболу. 11.25 — С. Про— Док. фільм
коф’єв. «Гидке каченя». Твір вер». 12.30
для голосу
і фортепіано. «Відень». 12.50 — Кіиопано11.45 — Телефільм «Поль рама. 13.50 — Чемпіонат Єв
Гоген». 6 і 7 серії. 13.30 — ропи з волейболу. 14.35 —
наші корес
Програма Казахського теле Розповідають
бачення. 14.40 — I. Друце. понденти.
15.05 — Поезія.
«Повернення на круги своя». П. Неруда. 15.55 — Теле
Телевпстава. 10.10 — Між фільм «Сипднкат-2». 6 серія.
народний
огляд. 16.25 — 17.00 — Чемпіонат СРСР з
Продовження
телевнетави хокею.
ЦСКА — «Динамо.»
«Повернення на круги своя». (Рига). 19.15 — По музеях і
17.45 — Чемпіонат СРСР з виставочних залах. Ермітаж.
хокею. «Динамо» (Москва)— Фільм
— «Прикладне
«Сокіл» 2 і 3 періоди. 19.15— мистецтво16 Франції
—
Док. телефільм
«Книжчин XVIII ст.». 19.50 —XVIIДок.
дім» 19.30 — Музичний кі Фільм «Урок на псе життя».
оск. 20.00 — Вечірня казка. Про викладання правил до
«Чарівний екран». 20.15 —
руху п школах
Здоров’я. 21.00 — -Час». рожнього
20.00 — Вечірня казч
21.35 — Москва. Великий країни.
ка.
«Чарівний
екран». 20.15
зал консерваторії.
— Стадіон для всіх. 20.45 —
Док, фільм.
< Корабели Се
вастополя». 21.00 — «Час».
21.35 — Чемпіонат СРСР з
баскетболу. Чоловіки. ЦСКА
— «Динамо» (Москва). 22.15
А ЦТ (І програма)
— Грає оркестр симфоніч
ної і естрадної музики Цент
рального телебачення і Все
8.00 — Новини. 8.20
Концерт Державного пи союзного радіо.
самблю
народного танню
Башкирської АРСР. 3.55 —
До Дня
машинобудівника.
Науково-популярні фільми
Редактор
«Там. де немає доріг». «Істо
Ю.
СЕРДЮЧЕНКО
рія одного автомобіля». 9.30
КИЇВСЬКИЙ
ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ
прийом па дев’ятимісячні заочні підготовчі курси.

Приймають громадян із
закінченою .середньою ос
вітою, а також
учнів-ви
пускників 10-х класів се
редніх шкіл і училищ.
Для вступу треба наді
слати
до
інституту
(252037, Київ-37, Повітрофлотськпй проспект, 31,
заочні підготовчі курси):
заяву на ім’я ректора про
прийом па курси (в заяві
потрібно -сказати номер
атестата, або диплома про
середню освіту) і довідку
з місця роботи, а для уч
нів 10-х класів — довідку
зі ніколи.
Плата за весь
строк
навчання па курсах в роз
мірі 20 карбованців пере
раховується
поштою па
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Тиране 51 500.

адресу: Київ,
Залізничне
відділення Держбанку, по
точний
рахунок
14160
КІВІ. Квитанцію про іісрсказ грошей
потрібно ви
слати на курси
разом з
усіма документами.
Слухачам курсів надси
лаються
розроблені про
грами, методичні вказівки
і контрольні роботи з ма
тематики, фізики та рідної
мови.
Виконані
контрольні
роботи перевіряють квалі
фіковані викладачі інсти
туту, після чого воші по
вертаються слухачам
з
роз’ясненнями й порадамп.
Ректорат.
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