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ВИ ЗОБОВ ЯЗУВАЛИСЬ

На початку року ми 
публікували соціалістичні 
зобов’язання кращих 
комсомольсько- молодіж
них колективів області. 
Спрямовані вони на те, 
щоб перетворити ниніш
ній рік у рік ударної пра
ці, праці по-ленінському.

ОЛЕКСАНДРІЯ. В зобо
в’язаннях колективу ком
сомольсько - молодіжної 
зміни гірничих робітників 
очисного вибою імені 60- 
річчя ВЛКСМ видобувної 
дільниці № 1 шахти «Світ- 
лопільська» виробничого 
об’єднання «Олександрія- 
вугілля» (керівник зміни 
гірничий майстер В. П. 
Шестопал, грулкомсорг 
Микола Скалозуб) говори
лося: звання колективу 
імені 60-річчя ВЛКСМ, яке 
завоювали в ювілейний 
комсомольський рік, по
трібно підтверджувати 
щороку, щомісяця, щодня. 
На 1980-й, рік ленінський, 
гірники КМК Шестопела 
лзяли підвищені зобов'я
зання. Нагадуємо основні 
пункти з них. Це перш за 
все видобути понад план 

8000 тонн вугілля, а до 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна — 3,5 
тисячі тонн, підвищити 
продуктивність праці на 
0,8 процента проти плану. 
З перших же днів року 
зміна набрала високих 
темпів роботи. За підсум
ками перед’ювілейнсго 
соціалістичного змагання 
колектив став кращим на 
шахті. Понад план видобув 
3918 тонн бурого вугілля 
(при зобов’язанні 3,5 ти
сячі тонн). Під час тиж
ня підвищеного видобутку 
вугілля, оголошеного по 
всій республіці, було 
одержано 1900 тонн до
даткового палива. Продук
тивність праці проти пла
нової зросла на 1,5 про
цента. А виконання вироб
ничого завдання з початку 
року становить у серед
ньому 120 процентів.

Приклад, 
тоди роботи 
сько-молодіжної 
В. П. Шестопала 
користовують у більшості 
трудових колективів ви
робничого об'єднання 
«Олександрі яву гілля».

БОБРИпЕЦЬ. Підвищені 
соціалістичні зобов’язан
ня взяв комсомольсько- 
молодіжний ксгектив мо
лочнотоварної ферми 
№ 2 колгоспу імені XX 
з їзду КПРС Бобринецькс- 
го району (грулкомсорг 
Володимир Міщенко). Мо
лоді тваринники закликали 
ровесників району стати 
на трудову вахту під де
візом «110-й річниці з дня 
народження В. І. Леніна — 
110 ударних днів». У їхніх 
зобов’язаннях зазначало
ся, що справою честі кож
ного молодого виробнич
ника повинна стати ударна 
праця в ювілейному році, 
який є й роком активної 
підготовки до XXVI з’їзду 
КПРС.

Результати праці КМК 
молочнотоварної ферми 
№ 2 показують, що слово- 
колективу не розходиться 
з ділом. Протягом трьох 
місяців він працює в ра
хунок наступної п’ятиріч
ки. Жирність продукції ся
гає 4 процентів, усе моло
ко здають на приймальний 
пункт тільки першим сор
том. Надій від кожної ко
рови з початку року ста
новить більше норми. Це 
свідчить про те, що колек
тив Володимира Міщенча 
випереджає графік.

двох країн
БЕРЛІН. 23 травня 

Кор. ТАРС В. Абросимов 
передає; столиця фести
валю дружби молоді 
СРСР і НДР Карп — Марне 
— Штадт приймає учас
ників цієї яскравої мані
фестації дружби пред 
єтавників молодого поко
ління двох братніх країн. 
Посланці молоді Країни 
Рад, які вже прибули 
сюди, зустрічаються в ці 
дні з своїми ровесника 
ми різних підприємств 
міста й округу. Ці зустрі
чі — «передсвяткова 
увертюра» фестивалю, 
програма якого передба
чає понад 400 громадсь 
ко-політичних. культур
них та інших заходів.

На стадіоні ім. Ернста 
Тельмана спалахнув феє 
низальний вогонь. В кьо- _ 
му воєдино злилось полу
м’я ленінського меморіа
лу в Ульяновську, могили 
Невідомого солдата біля 
Кремлівської стіни.

г h

НА ФЕРМАХ — 
МОЛОДІ ГОСПОДАР!

Цієї зими не тільки в 
рідному, а й у навколиш
ніх селах району з пова
гою заговорили про дочку 
Василя Івановича Руденка 
Валентину. Висунули її 
кандидатом у депутати ра
йонної Ради. Завідуючий 
фермою Микола Андрійо
вич Козловський, знаючи, 
що Валентина батькова 
улюблениця, того ж дня 
зупинився коло двору Ру- 
денків:

— Бач, Василю, — щиро 
усміхнувся до господаря, 
— що то значить батькова 
донька. І краща доярка 
району, і кандидат у депу
тати. Оберемо й депута
том. Аякже.

Повідав тоді Козловсь
кий, що давно вже
сельці запримітили у ха
рактері Валентини 
ність безкорисливо допо
магати іншим. Оце й ми
нулого тижня людей на 
автобусній зупинці зібра
лося повно. Та маршрут
ний автобус, що з Троянів 
повертався, не зупинився

чомусь. Так і раніше трап
лялося. Зітхнули всі в один 
голос та 
дитись —
— пішки 
тільки не 
вах, а до 
чера автопарку. Кажуть, 
що й шофера того безсо
вісного з дому привела в 
кабінет. Для доказу. Ох, 
і бойова ж...

А то в їхньому корівни
ку оце біда трапилась. За
хворіла одна доярка. Як 
на зло й підмінна була 
зайнята. То що ж? Валя 
швидко придумала. Перед 
тим, як приступити до сво
їх, взялася доїти корови з 
групи хворої подруги. За 
нею — й інші дівчата. 
Отак і доглядали тварин. ! 
молоко записували на ім’я 
хворої. Якось одна з доя
рок примітивши, як зав
зято та майстерно випо
ює теляток першокласни
ця Галинка, дочка Вален
тини, цілком серйозно за
стерегла матір: «Дивись, 
а то й донька де ферми 
приросте».

Так уже повелося в сім’ї 
Руденків: кожен 
мав свою роботу, 
вав її ретельно, з 
Валя, наприклад, 
під час шкільних 
завжди допомагала стар
шій сестрі Галині випасати

(Закінчсння на 2-й стор.),
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сільського

останньою

з допомогою 
наукове-прок- 
ковфепеяцій.

З Одеської області, 
традиційних наших 
исрвиків у соціалістич
ному змаганні, надходять 
повідомлення про участь 
ьюлодпх працівіінкіь про 
МНСЛОЕОСТІ. 
будівництва.
господарств» у трудових 
звершеннях _________
ропу п’ятирічки. Особли
во багато турбот у моло
дих механізаторів, тих. 
хто вирощує кукурудзу 
індустріальним методотл. 
Яиіцо для КіроЕогсадщи- 
ви це повинна, то одеси
ти мають певний досвід 
застосуй.-пня нової- тех
нології, її детально впрп- 
рщіжували минулого ро
ку в Белградському, 
практикували в Реиійсь- 
кому. Татарбунарському 
і деяких інших районах. 
Досвід пропагували, по- 
шпрювалн 
семінарів.
ТЙЧЯВХ ___ ._______ ,
р-чотіп. Як результат — 
87 комсомольсько-моло
діжних лавок, колективів, 
мехзагонів приступили 
до вирощування зерно
вої кукурудзи за новою, 
індустріальною техноло
гією. Вопи взяли шефст
во над 16 тисячами гек 
тарів. Тоді як комсомоль
ці і молодь нашої облас
ті посіяли кукурудзу на 
20 тисячах гектарів, або 
на полоеиві всіх площ. 
Молоді одесити зобов’я
залися одержати по 50 
центнерів зерна з ножно
го тектаса. Зобов'язання 
солідне.’ Безсумнівно, що 
успіхові сприятимуть 
досвід і теоретичні знан
ня ланкового Миколи 
Священна з колгоспу іме
ні Татарбгнарськогб по
встання Татарбупарсько- 
го району, гругікомсорга 
комсомольсько- молодіж
ного загону колгоспу 
♦ Ппсвда» Белградського 
пайову Семена Куртєва 
піупио лсорга з колгоспу 
імені Христо Ботє.ва Ар- 
тчізького пайону Василя 
Ралена. Вони, як і пред
ставники нашої області, 
брали участь у заняттях 
республіканської школи 
ланкових комсомольсько- 
мглодіжних колективів. 
Проведення в оптимальні 
строки весняио-польовнх 
робіт показує, то молоді 
механізатори -кукурудзо- 
р-оди Одеської області 
зробили перший крон до 
ycnixv Торується доро
га НОВОМУ

Відзначаються й моло
ді тваринники. Так. до
ярка Светлана Никифор- 
чук, одна з кращих доя
рок колгоспу 
Саграйського 
трудиться в ці 
девізом «Працювати 
сьогодні краще, ніж учо
ра». І добивається дедалі 
вищих показників, за що 
ім'я С. Никифорчук за
несе но на районну Дош
ку пошани. Успішно про- І 
пюіоть чабан колгоспу 
«Тарутипський»» Тарутші- 
ського району комсомо
лець Іван Танасад-ло. сви
нарка Р. Добрєва з кол- І 
госпу «Прогрес» Ізмаїль- 
сь»'ого району.

Надійні передумови І 
для здійснення намічено
го створили й молоді 
ТРУДІВНИКИ ППОМІІСЛОШГС 
підприємств Одеської об
ласті. Радують робітники 
і спеціалісти Одеського, 
заводу прецизійних вер
статів імені XXV з’їзду 
КПРС. Уперше в країні 
тут впровадили спеціалі
зацію і кооперацію, вже 
на стадії створення дос
лідних зразків, що дало 
змогу час від початку 
проектування до випуску 
і.ерших верстатів скоро
тити З ТРЬОХ до одного 
року. Серед тих. хто від
значається на складанні, 
— уславлена комсомоль
сько-молодіжна бригада 
Миколи Тарнавського.

Підвищенням якості ро
боти. ефективністю ви
робництва відзначаються 
комсомольці і молодь за
водів «Центролит».
«Одескабель». «Червона 
гвардія». виробничих
об’єднань я’Зон'п» 1 «Ан
тарктика», Іллічівського 
гуднопемонтного заводу 
імені 50-річчя СРСР.

Три лінії по вмиусісу 
цукру-рафінаду обслуго
вує на Одеському заводі 
комсомольсько- молодіж
на бригада Зої Кузьмнч-

■ кіної. Кожен член колек- 
I тиву працює чітко. р«т- 
I мічно, без простоїв. Біль- 
I те як сорок тонн додат

кової продукції дає 
бригада щомісяця.

І Таких прикладів зви
тяжної праці молодих 

І одеситів, наших суперші- 
І ків по змаганню, можна 
І навести безліч.

■«Росія» 
району, 
дні під
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РОДИННА ДОРОГАМИ СВЯТА

ГОРДІСТЬ
(Закінчення. 

Поч. на 1-й стор.).
колгоспних телят, а коли 
та вийшла заміж, Валя, як
раз закінчивши восьмиріч
ку, замінила її на фермі. 
І доглядала ту групу сво- 
їх підопічних так, що аж 
дорослих завидки брали: 
кілограмових приростів 
щодня добивалася. Коли 
в колгоспі виникла нагаль
на потреба з доярках, — 
пішла на ферму. Спершу 
на зиму тільки, а тоді вже 
й назовсім. Не заважав їй 
батько у виборі професії, 
одне його тільки й турбу
вало: аби все, що робила 
— на совість. Тож, коли 
одного разу помітиз у її 
погляді якусь розгубле
ність, спитав:

— Може не виходить 
до душі тут у тебе, доч
ко?

Не відказала тоді йому, 
а, здається, проспівала у 
відповідь:

— Виходить, батьку. 
Тільки ой як не просто 
те молоко добувати. Все 
тут слід робити вчасно, 
старанно, акуратно. На по
тім нічогісінько не відкла
деш. Жива ж істота, не 
машина.

Років зо два збігло піс
ля тієї розмови. Валя, хоч 
і часто 
та про роботу говорила 
мало: 
задоволенням 
«розповіді» своїх онуків 
Галинки та Віктора — Вт- 
ліних дітей. І тільки не
давно прочитав Василь Ізз- 
нович у районній газеті, 
що за минулий рік більш, 
як по чотири тисячі кіло
грамів молока надоїла від 
кожної корови краща до
ярка колгоспу імені XXII 
з'їзду КПРС Добровелич- 
кізського району, депутат 
районної Ради Валентина 
Мартинюк — його дочка. 
І сьогодні вона 
змагання молодих 
району.

забігала додому,

батьки з більшим 
слухали

очолює 
доярок

м. ІЛЬЇН.

Сьогодні ми друкуємо матеріал про вшанування 
пам’яті видатного нашого земляна М. Л. Кропивниць- 
кого на Кіровоградщині. його підготувала позаштат
ний кореспондент «Молодого комунара» Л. Федченко.

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
22 травня. Кіровоградці 

зустріли численних гос
тей з Києва, Ленінграда, 
Одеси, що прибули на юві
лей Марка Лукича Кропив
ницького. На батьківщину 
засновника українського 
професійного театру при
їхали науковці, актори, ре
жисери, драматурги.

О 14-й годині в актово
му залі Кіровоградського 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна поча
лася науково-практична 
конференція, присвячена

140-річчю з дня народжен
ня М. Л. Кропивницького.

Студенти і викладачі 
педінституту почули роз
повіді про життя і творчий 
шлях корифея української 
сцени, про його мистецьку 
палітру, про значення 
творчості Марка Кропив- 
ницького для українсько
го театру і для національ
ної культури взагалі.

ДЕНЬ ДРУГИЙ
23 травня. Гості Кірово- 

градщини здійснили ек
скурсію обласному

центру. Вони побували п 
місцях, пов’язаних з ле- 
ребуванням у нашому міс
ті М. Кропивницького,
і на вулиці Болотяній, і ко
ло тихого будника на ву
лиці Знам’янській (тепер 
Тобілевича). Того ж дня 
поїхали на батьківщину 
Марка Лукича в село Беж- 
байраки (нині село Кропиз- 
нпцьке Новоукраїнського 
району).

ДЕНЬ ТРЕТІЙ
24 травня. JML

ЯКЕ
ЗАВЖДИ
З НАМИ

Карого) звучало вдячне, 
шире, щедре слово про ко
рифеїв театру з нашого 
степового краю.

Снято Кропивницького 
не випадково завершилося 
в Бобринці. Саме тут у 
60-х роках минулого сто
ліття робили на аматор
ській сцені свої перші кро
ки М. Кропивницький та 
І. Тобілевич. Міста, де за
родилася в ньому велика 
любов і шана до театру.

На вечорі, присвяченому 
140-річчю з дня народ
ження М. Л. Кропивниць- 
кого, про те, як театр імені 
М. Л. Кропивницького прс- 
довжує славні реалістичні 
традиції корифеїв україн
ського професійного теат
ру, доповів головний ре
жисер театру, заслужений 
артист УРСР В. Савченко.

Л. ФЕДЧЕНКО.

... Захоплюючий, непов
торний світ книг! Світ, де 
з дитинстза оточують нас 
Буратіно, Незнайка і Чер
вона Шапочка, де живуть 
Малюк і Карлсон, подоро
жує по країні Чудес Аліса. 
З роками ми вибираємо 
сооі в друзі юну Ассоль, 
відважних героїв /Кю..і 
Верна. На все життя ли
шаються з памп прочитані 
в юності книги Пушкіна ; 
Толстого, Гайдара і Ост- 
ровського..

Сонячного суботньою 
ранку 24 травня сповнила
ся гамором дитячих голо
сів площа’ С. М. Кірова 
Це прийшли на свято кни
ги, присвячене Міжнарод
ному дню захисту дітей, 
учні шкіл м. Кіровограді. 
Перший секретар міськко
му ЛКСМУ М. М. Сірик, 
відкриваючи свято, відзна
чив, що шкільні коопера
тиви «Юні друзі кішш» 
провадять значну роботу 
по пропаганді і розповсюд
женню книг. Операції 
«Живи, книго». «Підруч
нику — довге життя», 
кпижчииі лікарні, літера
турні вікторини — було 
про що звітувати членам 
шкільних кооперативів де
сятирічок №№ 16, 24, 5. 
Свої вірші прочитали міс
цеві поети члени обласно- 
го літоб’єднання В. Базн- 
лёвськнй та В. Погрібний.

На святі як на свяіі. 
Були тут і вікторина, і :•«?- 
селі ігри, і концерт... Ба
гато цікавих книжок для 

дітей і юнацтва запропону
вали книжкові магазин:! 
облкниготоргу та облено- 
жявспілкн.

Свято книги. Це завжди 
— радість, як і всяке свя
то. Нехай же стане воно 
доброю традицією для на
шого міста.

..... ..... __ Кропи з- 
ницькнй та І. Тобілевич — 
митці, чиї імена 
українського
ять поруч. -...... — „•
друягба була надзвичайно 
плодотворною для нашого 
мистецтва.

Марко Лукич приїздив 
до Тобілевича на хугір На
дія. щоб побачити друга.

У конференц-залі музею 
І. Тобілевича (Карпеїіка-

В ІСТОРІЇ 
театру СТО- 
їхня міцна

М. ПИЛИПЕНКО.

дзвінкі голоси
24 травня в актовому 

залі КІСМу відбувся зак
лючний концерт обласно
го фестивалю самодіяль
ної художньої' творчості 
школярів, присвяченим 
110-й річниці з дня народ
ження В. І. Леніна і 35- , 
річчю перемоги радянсь
кого народу у Великій 
Вітчизняній війні.

Близько ЗО самодіяльних 
колективів і виконавців з 
міст і сіл області та облас
ного центру зібралося того 
вечора в антовому залі ін
ституту.

А до звітного концерту 
було багато поїздок у ра
йони області, були зустрічі 
з працівниками сільського 
господарства і промисло
вості. Всюди дитячі колек
тиви викликали у глядачів 
захоплення і щирі усміш
ки своєю безпосередністю, 
а часом і неабиякою май
стерністю виконання ху
дожніх номерів.

Заключний концерт фес
тивалю відкрив завідую
чий обласним відділом на
родної освіти Б. П. Хижняк. 
Він побажав нових твор
чих успіхів усім учасни
кам.

Переможцям фестивалю 
вручили почесні грамоти.

Концерт почався висту
пом лауреата республікан
ських конкурсів дитячої 
художньої творчості, хоро
вої капели «Соловейко» об
ласного Палацу піонерів і 
школярів імені В. І. Лені
на.

Діти співають про Лені
на. Наче чисті лісові стру
мочки, бринять їхні голоси. 
З вокальними номерами 
«Весела фуга», «Разом ве
село крокувати» номпози- 
тора В. Шаїнсь.чого та во
кально • хореографічною

композицією блискуче ви
ступили хорова напела і 
хореографічний ансамбль 
«Пролісок*, що свідчило 
про нопітку працю керів
ників цих колективів.

Урочисто, з почуттям 
читають свої вірші читці. 
«Війні не бувати!*—тан на
звала свій вірш учениця 
Олександрійської середньої 
школи № 2 Вікторія Немо
лот. «Ні! Не бувати війні!» 
— ці слова звучать як зак
лик, заклик до людства 
зберегти мир, дати можли
вість усім дітям планети 
спокійно вчитись, бачити 
над собою блакитне небо, 
усміхнене мамине лице, а 
не охоплені полум’ям на
палмових бомб міста і 
села.

З любов’ю’ і повагою ста
витись до хліборобського 
труда, до тієї скибки па
хучого житнього хліба, в 
яку вкладено стільки пра
ці і турбот, закликає вірш 
С. Олійника «Цілушка», 
майстерно прочитаний уч
нем Капітанівської серед
ньої школи 
Нечуйвітром.

Стрімкий, 
і веселий вихор 
по сцені, коли 
танцювальний ----------
Новоунраїнської середньої 
школи № 6. А справжньою 
окрасою фестивалю був 
виступ ВІА «Дзвінкі голо
си» Будинку культури 
шахти «Світлопільська» 
міста Олександрії. Номери 
«Пісенька Червоної Ша
почки», «Батьківщино моя» 
у виконанні солісток Світ
лани Козлової, Тегянй 
Трушиної та Інни Скороход 
звучали по-дитячому зво
рушливо, а пісеньна «Олім-

серед- 
Володимиром 

різнобарвний 
кружляв 
виступас 
коленіив

пінський талісман* з учас
тю веселого олімпійського 
Мишка перетворилась на 
яскраве видовище і стала 
приємним сюрпризом фес
тивалю. Керівникові
В. Кравченко здалося ство
рити оригінальний і само- 
йутиій колектив.

Фестиваль завершується, 
і нехай ще деяким колек
тивам часом бракує май
стерності, нехай на висо
ких нотах зриваються ін
коли дитячі голоси, та все 
ж їм міцніти, а країні 
щасливого дитинства цвіс
ти.

Па знімку: виступає тан
цювальний колектив Ново- 
української середньої шко
ли № 6. Керівник II. Яцеи-

Фото В. ГРИБА.

С. ЛІАНОЗА. J

НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

Наступного року, як відомо, відбудеться подія ве
ликої історичної ваги — XXVI з'їзд КПРС. Для задо
волення поагнення радянських людей до глибокого 
вивчення рішень найвищого форуму нашої партії 
буде видано масовим тиражем матеріали XXVI з’їз
ду КПРС. Вийде ряд книг, присвячених основним під
сумкам його роботи. Головні напрями і тенденції 
сучасного СВІТОВОГО розвитку буде розкрито в кни
зі «XXVI з’їзд КПРС про світовий революційний про
цес». Зміст соціально-економічної концепції 
партії в новій п’ятирічці буде всебічно охарактери
зовано у брошурах серії «Кроки одинадцятої». В них 
піде розповідь про основні завдання і напрями но
вого п’ятирічного плану, про шляхи і досягнення на
уково-технічного прогресу, про розвиток аграрно- 
промислового комплексу країни, вдосконалення гос
подарського механізму, дальше підвищення матері
ального добробуту і культури радянського народу в 
1981—1985 роках.

Видазництєо розробить розрахований на ряд ро
ків великий план випуску літератури, присвяченої 
XXVI з їзду КПРС. Роз’яснення пропаганди його іс
торичних накреслень знайдуть відображення в усіх 
виданнях 1981 року, присвячених політичним і соці
ально-економічним питанням розвитку СРСР, зовніш
ньої політики партії і держави, проблем наукового 
комунізму, філософії, партійного будівництв і т. ін.

_ Найважливішу частину запланованої до випуску 
літератури стансг,йтимуть праці основоположників 
марксизму-ленінізму. 1981 року передплатники одер
жать 32—42 томи Певного зібрання творів В. І. Лені
на четвертого, додаткового тиражу. Близько 50 
праць К. Маркса, Ф. Енгельса і В. І. Леніна видаються 
окремими книгами та брошурами. Вийде тритомник 
вибраних творів К. Маркса і Ф. Енгельса. Підготовле
но кілька тематичних збірників 
документів партії: «В. І. Ленін, 
партії», «В. І. Ленін, КПРС г 
«В. І. Ленін, КПРС про соціалістичну 
правопорядок», с ° 1 " ’ --------
роботу».

У грудні 1982 року виповнюється 60

творів В. І. Леніна і 
КПРС про єдність 

про робітничий клас», 
....... / законність і 

«В. І, Ленін, КПРС про ідеологічну

І рудні ІУО/ року виповнюється 60 років з часу 
утворення Союзу РСР. Ряд КНИГ, приурочених до ці
єї дати, планується видати вже 1981 року. Це __збіп-
ІІИК «В. І. Ленін, КПРС прр Радянську багатонаціо
нальну державу», «Батьківщина Радянська», «Руко-

КнигиПолітвидаву
< 

стискання п ятирічок», «СРСР у 70-ті роки», «Відпо
відь критикам Радянської Конституції» та інші. Зсі 
зони показують досягнення національної політики 
партії, успіхи в розвитку економіки і культури, ми
ролюбну зовнішню політику країни, завоювання со
ціалістичного демократизму.

Великий контингент читачів політичної літероіури 
— це пропагандисти і слухачі системи партійного на
вчання та економічної освіти. Для них 1981 року бу
де видано підручники і навчальні посібники, які ви- 
ходяїь щорічно. Вперше здійснюється випуск «Нав
чально-методичного посібника з політичної еконо
мії» для університетів марксизму-ленініз/лу. Для 
слухачів системи партійного навчання вийде навчаль
ний посібник «Як самостійно вивчати політичну кни
гу», для пропагандистів — друге видання книги док
тора філологічних наук Є. А. Ножина «Майстерність 
усного виступу». Вся учбова література видається з 
урахуванням рішень XXVI з’їзду КПРС і тому вийде 
в другій половині 1981 року.

З видань, підготовлених Інститутом марксизму-ле- 
нінізму при ЦК КПРС, читачі одержать дванадцятий 
том Біографічної хроніки життя і діяльності В. І. Ле
ніна, який охоплює період з 1 грудня 1921 року по 
1924 рік. Ним буде завершено це багатотемне ви
дання, яке день за днем розкриває багатогранну ді
яльність нашої партії і Радянської держави.

Серед видань, адресованих визнаючим історію 
партії, слід назвати серію «Консультації з історії 
КПРС». Окремим проблемам історії партії присвяче
ні колективні праці «Партія і Ради», «КПРС — орга
нізатор інтернаціонального вихозання трудящих», 
«КПРС і культурне перетворення села». Третім, до
повненим виданням вийдуть «Розповіді про партію» 
в чотирьох томах, останній з яких вміщуватиме роз
повіді письменників — учасників XXVI з’їзду КПРС.

Книги по партійному будівництву, авторами яких 
виступають як правило, партійні працівники, покли
кані глибше осмислити ленінські норми партійного 
життя і принципи партійного керівництва, закономір
ності і фактори зростання ролі КПРС як керівної і 
спрямовуючої сили радянського суспільства, ядра 
всієї його політичної системи. Буде продовжено ви
пуск довідників «Книжка партійного активіста», «Ор
ганізаційно-статутні питання КПРС», «Супутник паот- 
групорга», «Довідник партійного працівника». Всі во
ни відобразять рішення XXVI з’їзду КПРС.

Література з наукозого комунізму представлена 
науково-популярними й дослідними книгами. Голов
на увага з них приділяється популяризації пропаган
ді ідей XXVI з’їзду КПРС.

У розділі марксистсько-ленінської філософії — 
підручники, довідники, наукозо-популярні й дослідні 
роботи з різних проблем діалектичного та історично
го матеріалізму, етики, естетики, соціальної психо
логії, з критики буржуазних філософських і соціаль
них теорій. Здійснюється четверта, допознене видан
ня «Словника з етики».

Читачі економічної літератури, що її випускає 
Політвидаз, — робітники, колгоспники, службовці, 
студенти, учні шкіл і училищ. Для них планується ви
дати книги з теорії: «Економічна політика КПРС у 
запитаннях і відповідях» із «Методичний посібник з 
політекономії». Довідкову літератуоу, крім тієї, з 
якою читачі вже знайомі («Міжнародний щорічник. 
Політика і економіка», «Політична економія. Слов
ник»), представлять два нових видання: «Естафета 
радянських п ятирічок» та «Вивчаючим основи еконо
міки. Популярний довідник». В останньому містять
ся зитяги з творів класиків марксизму-ленінізму, з 
документів партії та уряду з господарських питань, 
цифри, і факти, які всебічно ілюструють економічну 
політику партії. Продовжується випуск популярних 
брошур у серіях «Резерви ефективності», «Економі
ка капіталізму сьогодні», «За фасадом буржуазних 
теорій». У серії «Соціалізм. Досвід. Проблеми. 
Перспективи» ггеїнується робота колективу вчених 
соціалістичних країн «Аграрна політика соціалістич
них країн на сучасному етапі». У збірнику науково- 
популярних статей «Господарський механізм: вимоги 
розвинутого соціалізму» буде глибоко висвітлено 
ідеї XXVI з їзду партії, завдання соціально-економіч
ного розвитку країни з одинадцятій п'ятирічці.
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З ПОЧАТКУ РОКУ 

РЕДАКЦІЯ ОТРИМАЛА

4340 ЛИСТІВ *

Гак, їхні будні почина
ються саме ввечері. На ве
лелюдних вулицях міста 
з’являються члени комсо
мольського оперативного 
загону дружинників заво
ду «Червона зірка». їх, 35 
юнаків, очолює токар ме
ханоскладального цеху 
№ 3 Анатолій Колос.

... Того вечора вони теж

— Ідіть за нами, грома
дянине!

Це була звичайна опера
ція по затриманню хуліга
на. А ще точніше, звичай
на сторінка буднів черво- 
нозорівських оператпвнії- 
ків.

Комсомольський опера
тивний загін веде велику 
профілактичну роботу на

ЯК СПРАВИ, ОПЕРАТИВНИКУ?

ВЕЧІРНІ IJ-V il, IIІ
чергували па вулиці Шев
ченка. Оператпвпики - - 
звичайні хлопці, які на 
вигляд нічим не відрізня
ються від інших перехо
жих. І тому Микола К., не 
звертаючи на хлопців ні
якої уваги, нахабно пере
пинив дорогу літньому 
громадянинові і прохрипів 
в обличчя:

— Палато, мені дуже 
сподобався твій годинни
чок із браслетиком. Може, 
подаруєш?

— Що вам потрібно, мо
лодий чоловіче?

— І Гаманець теж, — із 
при і пеком додаз «моло
дий чоловік», і в його ру
ці зблиснуло лезо ножа.

А за хвилину Микола К. 
поспіхом засовував у ки
шеню годинник, браслет і 
іроші. І саме в цей час 
чиїсь дужі руки легко під
вернули йому за спину 
правицю і спокійний голос 
наказав:

заводі, запобігаючи право
порушенням серед моло
дих робітників, подає до
помогу заводській охоро
ні тощо. Члени загону ак
тивно підключаються до 
проведення районних і 
міських операцій «Турбо
та», до чергувань по місту 
під час масових заходів.

За активну участь в 
охороні громадського по
рядку і профілактиці пра
вопорушень добровільну 
народну дружину «Черво
ної зірки» нагороджено 
Почесною грамотою Міні
стерства внутрішніх справ 
СРСР. В успіху дружини 
є вагомий вклад і завод
ських бійців комсомольсь
кого оперативного загону.

Г. ЧЕРКАСОЗ, 
заступник начальника 
заводського штабу 
ДНА

Важко уявити собі су
часних батьків, які б не пі
клувалися про здоров я 
своїх дітей. їх завжди ля
кають різні хвороби, не
щасні випадки, але дале
ко не всі ясно уявляють 
собі, скільки лиха і горя 
може принести алкоголь 
тому, хто п’є, його сім'ї і 
суспільству.

У сім’ї робітника Т. з 
великим нетерпінням че
кали дитину. І ось, нареш
ті, вона з явилася. Проте 
радість щасливого под
ружжя скоро потьмари
лась. Хлопчик погано ріс, 
у чотири місяці ще не три
мав голівки, не усміхався, 
байдуже дивився на бать
ків.

Лікар підтвердив сумну 
здогадку батьків: дитина 
зідстає у фізичному і пси
хічному розвитку.

У чому ж причина? Ад
же батьки начебто здоро
ві, обоє працюють, мають 
багато друзів.

— А вино, горілку п’єте? 
— поцікавився лікар.

— Ну а як же без цьо
го з компанії?

Звичайно, не кожний 
день, а у зихідні, інколи й 
у будні. З’ясувалося, що 
й дружина а компанії не 
відстає.

Так ось у чому таїлась 
причина народження не
повноцінної дитини!

У випадках, незинних з 
точки зору необізнаного 
подружжя, та систематич
них і непомірних з точки 
зору медицини. Звичайно, 
не кожен, хто п'є, є алко
голіком з усіма наслідка
ми, що звідси випливають. 
Одначе ні на хвилину не 
можна забувати, що навіть 
помірне, сіле систематич
не протягом тривалого ча
су вжизания спиртних на
поїв дорослими часто не 
проходить безслідно дг.я 
їхніх нащадкіз.

У сім'ях, де батьки ви
пивають систематично (на
віть тільки дзічі на мі
сяць), народжуються хаз- 
роблизі діти, дуже сприй
нятливі до захворювання

туберкульозом, малокрів'- 
ям та ін. Це тому, щ з 
батьки фактично весь час 
не виходять зі стану хро
нічного отруєння алкого
лем. У матерів, які хворі
ють алкоголізмом, більше 
половини дітей помирає в

му ж 
рові батьки 
що ніколи не 
дома навіть 
спиртного.

— Ось хіба 
розписувались ..

Зібралися друзі, рідні,

річ? Молоді, ЗДЭ- 
запевняють, 
п

'і
югь, у них 
не буває

тільки, як

— *■> схаор. ---------- -
2ЯПЗ ідпгтемав» ОНВаН

Ось чому матерям, ялі 
юдуюгь немовлят груддю, 
категорично забороняєм
ся вживати спиртні напої 
навіть у найменшій кіль
кості. Біда в тому, що не 
всі розуміють, наскільки 
алкогольна отрута небез-

----------------- ХТО П’Є...

ВИХОВУЄ КОЛЕКТИВ

Робітничий

бригадира токарів-розточувальників 
Григорія Тихоновича Січкаря з Кірово
градського заводу радіовиробів.

Його бригаду називають «благополуч
ною». За цим визначенням — величезна 
праця ватажка-наставника, його творчий 
робітничий пошук. Кожен із восьми чле
нів згуртованого колективу постійно пе
ревиконує змінні завдання. Тому Григо
рій Тихонович Січкар завжди із задово
ленням і впевненістю розповідає, що ви
робничі завдання нинішнього року буде 
виконано до Дня Конституції СРСР.

Упевнено говорить тому, що кожен у

його бригаді, навіть нозачск, володіє 
високою майстерністю, як і наставник, 
завжди з творчому пошуку. Про це свід
чить хоча б той факт, що всі пристосу
вання для виконання розточувальних 
операцій запропоновані і впроваджені 
бригадою. І не без участі, ззичайно, мо
лодих. Так, Василь Жонталай хоча й не
давно в колективі, але теж прагне до 
виконання раціоналізаторських розро
бок. Саме тут зін, як і інші молоді ви
робничники, дістає робітничий гарт. 
Цьому сприяють бригадне мікрссере- 
дозище, пронизане духом колективізму, 
особистий приклад ватажка-настазнича, 
його багатий професійний досвід. Тому 
бригада є прикладом для інших.

С. КОЛЕСНИКОВ.

На знімну: тонарі-розточувальники
Г. Т. Січнар (зліва) і Василь Жонталай.

перші дні життя. У світо
вій науковій літературі, 
зарубіжній і вітчизняній, 
нагромадилось чимало 
прикладів, котрі підтверд
жують безсумнівний факт: 
алкоголізм батьків тяжко 
позначається на здоров’ї 
дітей. Він тягне за собою 
народження неповноцін
них дітей — нежиттєздат
них, кволих, які відстають 
у фізичному й розумово
му розвитку, або просто 
зиродків з різними фор
мами каліцтва (недорозви
нені руки й ноги, сильна 
косоокість, мозкова гри
жа, іноді відсутність го
ловного мозку і т. д.).

Нерідко у жінок спосте
рігається передчасне пе
реривання вагітності.

«Чому?» — думають 
батьки. І, звичайно, навіть 
не догадуються про мож
ливий зв’язок між цією 
зовсім несподіваною бі
дою і якимось давнім ве
чором за пляшкою вина 
чи надмірно частими ве
сільними тостами.

У сім'ї 
січні
лася 
кам, 
кою.
плаче без причини, 
но спить, здригається уві 
сні. Не реагує на предме
ти й іграшки, не пізнає 
матері. Чітко виражені 
ознаки сповільненого ро
зумового роззитку. В чо-

відсвяікували весілля. Але 
ж гак у всіх.

Діти, зачаті п’яними 
батьками, народжуються 
хворобливими, малокров- 
ними, у них понижена 
пам'ять, підвищена нер
вова збудженість, погано 
розвивається кмітливість.

Отож мудрі були зако
ни сивої давнини, які за
бороняли вживати вино чи 
інші спиртні напої моло
дим у день весілля (у 
Спарті, на Русі). Сп янінчя 
хоча б одного з подруж
жя згубно впливає на роз
виток і здоров’я майбут
ньої дитини.

Тритижневий Петрик 
після кожного годування 
груддю кричаз, бився з 
судорогах, а потім заси
нав, як кажуть, мертвим 
сном. З’ясувалося, що 
ти щоденно зипиває 
пляшки виноградного
на, начебто для збільшен
ня зиділення молока.

Переконання деяких жі
нок у тому, що- спиртні 
напої поліпшують якість і 
кількість грудного моло
ка, зовсім невірне. Навпа
ки, після вживання спирт
ного матір'ю її молоко 
стане рідким, та ще й з 
алкогольною отрутою.

Що ж до пива, то зоно 
може спричинити особли
ву шкоду, Діти стають не
спокійними, погано сплять, 
згодом можуть відставати 
в розумозому роззитку.

м?- 
дзі 
ви-

подружжя Д. з 
цього року народи- 
Галинка. Але ні бать- 
ні сусідам немає спо- 

Дізчинка кричить, 
пога-

печна для дитячого орга
нізму.

Міленька диіина може 
загинути від 60—70 грамів 
випитої горілки. Для вось
мирічної смертельною до
зою є 100 грамів.

А як іноді легковажно 
поводяться батьки!

Чи не буває так, що, зі
бравшись дома для черго
вого відзначення чи то сі
мейної дати, чи то сзята, 
підпилі господарі почина
ють пригощати ради роз
ваги вином, горілкою ма
лолітніх дітей. І це’ні у 
кого не викликає осуду. 
Дехто навіть каже: «Та 
нехай вип’є, спати краще 
буде».

Насправді ж звідси по
чинається моральне й фі
зичне каліцтво.

А як виховуються діти в 
сім’ях п’яниць та алкого
ліків? їхнє життя перетво
рюється в суцільне пекло. 
У них на очах відбувають
ся всі сімейні чвари, пия
тики. Замість батькізської 
ласки і турботи на долю 
дітей випадають побої, 
знущання.

Такі забиті, тероризова
ні діти, позбавлені дитя
чих радощіз, домашньою 
затишку, ростуть лякливи
ми, замкнутими, розумо
во зідсталими, нерзозими.

Н. КАРПОВА, 
лікар-педіатр ліку
вально - санаторного 
управління.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ
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Мешканці шістнадцято
го квартального комітету, 
ветерани Великої Вітчиз
няної війни складають гли
боку подяку вчителям та 
учням середньої школи 
№ 17 м. Кіровограда, які 
організували урочисте 
вручення інззлідам і зеге- 
ранем зійни поздоровлень 
з Днем Перемоги і пам - 
ятних табличок «Тут про
живає учасник Великої 
Вітчизняної війни».

У районі Нозоолексіїзки 
цей масозий захід вико
нали учні 5 «А» класу, де 
класний керівник Н. І. 
Озерна. Разом з пам ятни- 
ми табличками піонери 
вручили ветеранам війни 
живі кзіти.

І. ДОВЧЕНКО, 
голова 16-го кварталь
ного комітету м. Кіро
вограда.

ч*
У магазині 

воградського 
торгу працюють 
дівчата, яких очолює А. І. 
Мороз. Ці славні продав
щиці за дві години дбай
ливо й акуратно упакува
ли 180 подарунків для 
трудівників колгоспних ла
нів і ферм колгоспу імені 
Ілліча.

Від щирого серця ми 
бажаємо цим працівникам 
прилавка міцного здоро
в’я, успіхів у праці і щас
тя в особистому житті.

К. ЧЕРНЕНКО,

К. СМАГА,

В. МАРТИНОВА.
с. Димине, 
Нозоукраїнський район.

8е ЧЄР КОСННЛСЯ КРЫШ.
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КАЛИНА
Музыка М. Новинаса
Стихи А. Саулинаса
Русский текст
Ю. Кобрина
Вечер коснулся крыш. 
Тороплюсь за водой, 

за водой...
Серцем меня услышь, 
Паренек молодой, 

молодой.
ПРИПЕВ:

Тог у калины ‘кдй.
Я к тебе прибегу...

Цветы у лица,
точно белый дым 

Па речном берегу. 
Ой, ты. калины цвет, 
И туман над водой... 
Зачем же торопят

часы рассвет, 
Пас торопят домой,

ах. домой. 
Грянул весенний гром, 
Ливень, как из ведра.

из ведра...
Так хорошо вдвоем 
Нам с тобой до утра.

1 до утра.
ПРИПЕВ.

I
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ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА

'Іервонопрапорний Західний прикордонний округ. Пильно несуть службу 
Еоїнн-ігрикордошіикп, охороняючи священні рубежі Батьківщини. Систематич
но вдосконалюючи бойову виучку і політичну підготовку, вони постійно ово
лодівають секретами прикордонної майстерності.

Па знімку: в години відпочинку.
Фото І. Свериди. - (Фотохроніка РЛТАУ).

ФУТБОЛВПЕВНЕНІСТЬ «ЗІРКИ»
Перед звітним матчем 

київські армійці в Криво
му Розі з мінімальним ра
хунком (1-.0) виграли у 
«Нриябасу». Ці два очка 
закріпили їх на третій схо
динці таблиці п’ятої укра
їнської зони. «Зірку» вони 
вирішили взяти атаками 
на всіх флангах. Та блис
куча гра воротаря «Зірни» 
Валерія Музичука не до
зволила їм повести о ра
хунку. Валерій на четвер
тій хвилині взяв м’яч, про 
С::тий з одинарцятимєтро- 
ссго. Окрилені цим момен
том, гості переходять в 
атаку і вирівнюють стано
вище на майданчику. Пер
ша половина проходила ці; 
кево; в рівній боротьбі і

ЗАРУБІЖНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

«ПУТА» ДЛЯ 
АЗТОМОБШЯ
Е НАЦІОНАЛЬНА 
ГОРДІСТЬ

Лондонська поліція, за 
свідченням газети «Дсйлі 
міррор». збилася з ніг у 
боротьбі із злісними по
рушниками правил парку- 
в:;іп<я автомобілів. Незва
жаючи на різні хитруван
ня властен, багатьом 
власникам удається поста
вити свій автомобіль у за
бороненому для наркуваи- 
мя місці, а потім уникну і її 
сплати штрафу. Щоб по
класти край ньому, міські 
власті вирішили застосува
ти винахід американсь
кої поліції — так званий 
«деивсрськин башмак». 
.Цей пристрій, названий 
так тому, що був придума
ний і вперше випробува
ний у Дснвері, нагадує 
важку сталеву защіпку із 
замком. «Пута» надіваю
ться па колесо автомобі
ля, і тепер, щоб па ньому 
поїхати, власник машини 
повинен сплатити штраф і 
почекати, поки поліцай 
зніме «башмак» з колеса.

Характерна деталь, під
мічена газетою: аналогіч
ним пристрій застосовував
ся раніше в деяких фран
цузьких містах. Одначе 
давнє суперництво між су
сідами, що стало вже про
зивним позначилось і тут. 

закінчилася безрезультат
но.

Після відпочинку нияни 
майже весь час володіли 
ініціативою, створили
втроє більше небезпечних 
моментів, ніж кіровоград- 
ці. Але жодного з них не 
використали для взяття 
воріт. «Винні» в цьому за
хисні лінії наших земляків 
і, зокрема, голкіпер, який 
провів зустріч ка високо
му рівні — на п’ятірну. 
Дев’яносто хвилин не при
несли бажаного успіху 
жодному клубу.

У тринадцятому турі 
«Зірка» в Черкасах зустрі
чалася з місцевим «Дніп
ром». Господарі — аутсай
дери п’ятої української зо
ни. З командами, які замч-

Лпглійці тривалий час «не 
помічали» французького 
пристрою, а коли потреба 
примусила вирішили ви
користати американський 
винахід.

ШТРАФ 
ДЛЯ «ІКАРА»

Хто візьметься твердій и, 
що часи Ікарів минули? 
Па аеростатах, кулях та 
інших літальних апаратах
— на чому тільки не підні
малася людина в повітря 
за останній час! Нещодав
но переліт па орнітоптері
— літальному апараті, що
приводиться в рух руками, 
через вершину Сен-Готард 
у центральній Швейцарії 
здійснив сорока річний
Марко Броггі. На фініші 
відважного «літуна» зу
стрічали захоплені гляда
чі. Зовсім інший прийом, 
одначе, підготували йому 
власті — штраф у розмірі 
20 тисяч франків. За пові
домленням газети «Інтер- 
нешнл геральд трібюп», 
чиновник швейцарського 
федерального бюро цивіль
ної авіації так обгрунту
вав цс рішення: «Якщо ми 
вчасно не вживемо відпо
відних обмежувальних за
ходів, то в небі буде пов
но таких, як Броггі».

2500 МИЛЬ
НА КАНОЕ

Є багато способів до
братися з Гаванських ост
ровів до Таїті. Група мо
реплавців на чолі з 27- 
річним Н. Томпсоном про- 

каїсть таблицю, завжди 
важко грати. Там було й 
цього разу. Вже на четвер
тій хвилині черкащани по
вели в рахунку. Всі нама
гання кіровоградців до пе
рерви змінити рахунок бу
ли марними. На 55-й хви
лині Олександр Аленсєсв 
едну з атак завершує взят
тям воріт «Дніпра». Че
рез дві хвилини в бік во
ріт, яні захищав Валерій 
Музичун, призначається 
пенальті. І знову вперед 
виходять спортсмени з бе
регів Дніпра. А коли до 
закінчення поєдинку ли
шалося чотири хвилини, 
господарі в своєму штраф
ному майданчику збили з 
ніг Андрія Карп’юка. Суд
дя Віктор Петров показав 
на одинадцятиметрову від
мітку. І сам потерпілий 
влучно реалізував пеналь
ті. Матч закінчився нічи
єю — 2:2.

В. ШАБАЛІН.

робила цей шлях на полі
незійському канос-катама- 
раві. Аіабуть, уперше за 
останню тисячу років було 
здійснено подорож у 2500 
морських миль без сучас
них навігаційних приладі:?. 
Під час переходу застосо
вувались тільки ті при
строї, якими свого часу 
користувалися предки су
часних П 0 Я 111 с ?. і н ц і в.

Навіть наручні годинни
ки всі члени екіпажу (а їх 
було чотирнадцять, вклю
чаючи двох жінок) у пер
ший же день здали капі
танові. Готуючись до по
дорожі, Томпсоп, гаваєць 
по національності, три ро
ки вивчав астронавігацію. 
В результаті, орієнтую
чись лише по сонцю і зір
ках, він жодного разу не 
збився з курсу.

САМОГУБСТВО 
ЧЕРЕЗ БОРГ

(Лихварство в Японії 
процвітає, напевно, як ні 
в якій іншій країні. Тобі 
потрібні гроші — в крам
ничці па сусідили вулиці 
завжди дадуть під певний 
процент. Але неминучий 
день розплати, і того, що 
заплутався в павутинні, 
розставленому лихварем, 
гнітить одна думка — де 
дістати грошей? І якщо 
взяти ніде, він зважується 
на останній крок. За дани
ми національного поліцей
ського управління, з цієї 
причини щодня кінчає 
життя самогубством однії 
японець.

(АПН).

Вівторок, 27 травня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 -- 
Гімнастика. 9.05 — Фільм- 
концерт - Заповітна пісня». 
9.25 — Фільм «Олександр 
НевеькиіЬ. По закінченні
— Новини. 14.30 — Нови
ни. 14.50 — Кіиопрограма 
«По Угорщині». 15.30 —
П. Чайковськнй. Сюїта з 
музики до балету «Спляча 
красуня». 15.50 — Основи 
Радянської держави і 
права. 16.20 — Поезія.
В. Неавал. До 80-річчя. з 
дня народження. 16.55 — 
Спор-клуб. 18 00 — До 60- 
річчя утворення Татарсь
кої АРСР. Док. фільм про 
досягнення республіки в 
галузі економіки, освіти, 
науки і культури «Татар
стан». 18.20 — Фільм-кон
церт «Квітуй, мій Татар
стан*. 18.45 — Сьогодні у 
свічі. 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу: ЦСКА — 
«Динамо» (Москва) 2 тайм. 
20.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Зеніт» — «Спар
так». 2 тайм. 21.00 —
«Часі». 21.35 — «В будинку 
ІІєжданової». По закінченні
— 23.05 — Сьогодні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.20 — 

«Місто мужності і слави*. 
Репортаж із панорами 
•»Оборона Ссвастопол.-’.і». 
11.10 — Для дітей. «Ляль
ка на телеекрані». 16.00 — 
Новини. 16.10 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 16.35
— <Абітурієнт-80». Донець
кий політехнічний інсти
тут 17.10 — «З когорти ко
рифеїв». До 140-річчя з 
дня народження М. Л. Кро- 
пивницького. (Кіровоград).
18.30 — «Актуальна каме
ри». 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу; «Динамо» 
(Київ) — «ІІефгчі». У пе
рерві —- «День за днем». 
(Кіровоград). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Часі». 21.40 -- Художній 
фільм «Перші гори». По 
закінченні — Новини.

Середа, 28 травня
Перша програма

14.30 — Новини. 14.50 — 
До Дня прикордонника. 
Док. фільм «Кордон і час».
15.40 — Спортивний клас.
16.15 — Твоя Ленінська
бібліотека. 16.45 — Росій
ська мова. 17.15 — Відгук
ніться. сурмачі. 17.40 — 
Концерт ансамблю пісні й 
танцю «Сибірочок». 18.05
— Людина і закон. 18.35 —
Мультфільм «Балада про 
сокола і зірку». 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Тележурнал «Співдруж
ність». 19.35 — Сьогодні
— День прикордонника.
19.50 — Телефільм «Дер
жавний кордон». Фільм 
перший — «Ми папі, ми 
новий...» 1 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Вечір поезії 
О. Сулейменова в Концерт
ній студії Остапкіно. По 
закінченні — 23.15 — Сьо
годні у світі.

Друга програма
16.00 — Новини. 16.15 -- 

Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.35 — «Сьогодні
— День прикордонника».
18.15 — Концепт радянсь
кої пісні. 18.45 — «День за 
днем». (Кіровоград). 19.00
— «Актуальна камерді».
19.30 — Всесоюзний фести
валь мистецтв «Київська 
весна-80». У перерві — «Ііа 
добраніч, діти!» 21.45 — 
«Старт». По закінченні — 
Новини.

Четвер, 29 травня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — 
Гімнастика 9.05 — Відгук
ніться, сурмачі. 9.30 —
Телефільм «Державний 
кордон». Фільм перший 
«Ми наш. ми новий..» 1 
серія. 10.35 — Виступ ан
самблів російських народ
них інструментів. По закін
ченні — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Сільські 

будні. Док. фільм «Точка 
опору». «Маша, Люба, Лі- 
да і...» 15.45 — О. Толстой. 
♦ Дитинство Микити». 16.30
— Чого і як навчають в 
ПТУ. 17.00 — Шахова шко
ла. 17.30 — Творчість на
родів світу. (Угорщина). 
18.00 — Ленінський уні
верситет мільйонів. Про 
захист соціалістичної Віт
чизни. 18.30 — Веселі нот
ки. 18.45 — Сьогодні у гні
ті. 19.00 — Життя науки.
19.45 — Співає народний
артист СРСР Д. Гнатюк.
19.50 — Телефільм «Дер
жавний кордон». Фільм 
перший — «Ми наш. ми 
новий..л» 2 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Музичне
життя. Тележурнал. ІІо за
кінченні — 22 50 — Сьо
годні. у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 —

I. Франко. «Лис Микита».
16.00 — Повніш. 16.10 —
Для малят. «Срібний д.зні- 
ночоїо». 16.35 — «Господар
ський механізм: особливос
ті і проблеми». 17.05 —
Концерт духової музики. 
17.20 — «Пошта ділової 
телегри «Кібернетичний 
фітотрон». 18.00 — Рекла
ма. 18.30 — «Любителям 
хорового співу». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— Співає народний артист 
УРСР М. Момот. 20.00 -- 
Теле ВІСНИК «Аргументі!!».
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35
— «Новини кіноекрана». 
По закінченні — Новини.

П’ятниця, ЗО травня
Перша програма

8.00 — «Часі». 8.40 —
Гімнастика 9.05 — Твор
чість юних. 9.35 — Теле
фільм «Державний кор
дон». Фільм перший «Ми 
ваш, ми новий...» 2 серія.
10.40 — Фільм-копцерг 
«Чумацькі радощі». По за
кінченні — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — До Між
народного дня захисту ді
тей. Док. фільми «Дитин
ство». «Мама, тато і нас 
дванадцять». «Запрошення 
до танцю». 15 55 — Рідна 
привода. 16.15 — Поезія
G. Шепелева. 16.45 —
Москва і москвичі. 17.15 — 
Ф. Ліст. Концерт № 2 для 
фортепіано з оркестром.
17.40 — Горизонт. 18.15 -• 
Телефільм «Приймаю рі
шення». Про актуальні пи
тання керівництва і управ
ління в сучасному народ
ному господарстві. 18.45
— Сьогодні v світі. 19.00
— Кубок СРСР з футболу: 
Півфінал. 'Динамо» (Тбілі
сі) — «Динамо* (Київ). 2 
тайм. 19.45 —Прапороносці 
трудової слави. 20.00—Ку
бок СРСР з футболу: Пів
фінал. «Спартак» (Москва)
— «Шахтар* (Донецьк).
21.00 — «Чао». 21.35 —
Ермітаж. Мистецтво серед
ніх віків. 22.05 — Сьогодні 
у світі. 22.20 — • Пісня-80.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Депутати і життя». 10.50
— К.' т. Концертний зал
«Дружба». Виступ чукот
сько-ескімоського ансамб
лю «Ергирои». 11.35 — На
уково-популярна програма 
«Імпульс». 16.00 — Новини.
16.15 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.35 —
К. т. «Рік п’ятий, завер
шальний». У передачі бере 
участь перший секретар 
Долннського райкому Ком
партії України П. Л. Гіду- 
лянов. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
17.10 — «Абітур1внт-8СЬ.
Київський технікум тран
спортного будівництва.
17.40 — «День за днем».
(К-д) 17.55 — Оголошення. 
(К-д) 18.00 — «Рядки, об
палені війною». Передача 
3. 18.30 — «Кіровограді ші- 
на спортивна». (К-л). 19.00
— «Актуальна камера».
19.30 — «Тваринництво — 
ударний фронті». «Чи все 
готове до вііходу Н ЛІТНІ 
табори?» (К-д). 19.45 —
К. т. «Вальс, вальс, вальс». 
(К-д). 20.20 — Докумен
тальний телефільм «Кора
бели». 20.50 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Часі».
21.35 -■ Художній теле
фільм «Юркові світанкн». 
1 серія. По закінченні —- 
Новини.

Субота, 31 травня
Перша програма

8.00 — «Часі». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — Вистав
ка Буратіио. 9.35 — Для
вас, батьки. 10.05 — Біль
ше хороших товарів. 10.35
— Це ви можете. Конкуре 
молодих винахідників.
II. 20 — Пісні О. Пахмуто. 
вої на вірші М. Добронра-

-вова у виконанні народно
го артиста СРСР М. Маго
маева. 11.45 — Олімпіада- 
80. 12.30 — Переможці.
Клуб фронтових друзів.
13.45 — «Спортлото». 14.00 
— Ермітаж. Мистецтво се
редніх віків. 14.30 — Пови
ли. 14.45 — Фільм для ді
тей. «Потрясаючий Бёрев- 
дєєЕі». 15.50 — У світі тва
рин. І6.50 — Людина. Зем
ля. Всесвіт. 17.35 — Бесіда 
політичного оглядача
Л. Вознесенського. 18.05 — 
Сонячне коло. Програма .з 
участю дитячих фольклор
них колективів Анголи. 
Болгарії. Угорщини. ИДР, 
Індії, Палестини. Польщі. 
Чехословаччипи. Японії.
18.35 — 9-а студія відпові
дає телеглядачам. У пере
дачі беруть участь завіду
ючий Відділом міжнародної 
інформації ЦК КПРС Л. М. 
Замятіп і політичний огля
дач В. Зорій. 19.35 — «Рев
нива до себе самої». Фільм- 
вистава Державною акаде
мічного Малого теаіру 
Союзу РСР (21.00 —
«Час».) 22.25 — Док. теле
фільм «Спорт Країни Рад». 
По закінченні — Новини.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 —- 

Документальний телефільм 
♦ Сто юдин щастя». 10.35
— До 1500-річчя м. Києва.
«Київські адреси». 11.15 — 
Фільм-концерт 11.35 . — 
«Доброго вам здоров’я». 
12.05 — Виступають лауре
ати Всесоюзного конкурсу 
музикантів - виконавців. 
13.05 — «Село і люди».
13.50 — О. Фельцман.
«Старі будинки». Вистава. 
16.00 — «Сатиричний об’
єктив». 16.20 — «Здрастуй, 
Олімпіадо!» 17.20 — Теле- 
•гурнір «Сонячні кларнети».
19 00 — «Актуальна каме
ра». 19.40 — Художній те
лефільм «Юркові світан- 
ки>. 2 серія. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
телефільм «Юркові світан
кн». З серія. По закінченні
— Новини.

Неділя, 1 червня
Перша програ/ла

8.40 —
- Фільм- 
Будиль- 
,<:у Ра- 
11.00 — 
Музич- 

♦Ранкова 
Звивува-

8.00 — «Час.».
Гімнастика. 9.05 
концепт. 9.30 — 
пик. 10.00 — «Слуг 
дянському Союзу’!» 1 
'Здоров’я*. 11.45 ■
на програма 
нопіта». 12.15 — чують діти». Документаль
ний фільм. 12.30 — «Сіль
ська година». До Дня ме
ліоратора. 13.30 — Музич
ний кіоск». 14.00 «Ад ю- 
тант його превосходитель
ства». Телефільм. З серія
15.15 — Документальний 
фільм «Сумгаїт» із циклу 
«Міста і люди». 15.45 -- До 
національного свята Туні
су — Дня перемоги. 16.1.»
— «Клуб ніноподорожеи*.
17.15 — До национальною 
свята Італії — Дня гп?”г*’- лошення республіки. І/.чи
— «Як козаки мушкетерам
допомагали». Мультфільм. 
18.00 — «Міжнародна па
норама». 18.45 — «Сьогод
ні — День меліоратора». 
Виступ міністра меліорації 
і полного господарства 
СРСР М. Ф. Васильєва. 
1900 _ «Прийміть паші
привітання». Музична по°" 
грама. 19.45 — «До 181 і
річиипі з дня народження 
О. С. Пушкіна». «Пострілі». 
Художній Фільм. 2Г.ОО -- 
«Час». 21.35 — Коннерт
фестивалю мистецтв «Мос
ковські зірки» Н Кремлів
ському Палаці з'із ’.!в.

Друга програма
10 00 — Новини. 10.10 — 

«Сьогодні — Міжнародний 
день захисту дітей». 11-0о
— Телефільм. 11.30 --
«Компас туриста». ПІ рес
публіканський зліт турис
тів. 12.10 — «Сьогодні - 
День меліоратора». 13 ю 
_  Для дітей. «Олімпійці в 
вашому дворі». 13.45 
Концерт майстрів мистецтв 
Харківщини. 15.10 — Док. 
тел ефі л ь м « На йпі вден н і-
ший». 15.25 — «Натруєнії
кінозал». 16.25 -- * Мор
ська слава Вітчизни».
— Фільм-концерт. 17.. ю — 
«Екран молодих». 1Й-30 —
— «Сонячне коло». 19.00— 
«Актуальна камера». 19.30
— Музична вікторина. 
20.26 — Телефільм. 20.45 — 
«Па добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Худож
ній телефільм «Юркові 
світанкн». 4 серія. По за
кінченні — Повніш. *

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

| «Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
областного комитета 
ШСМ Украины.

На украинской языке

Газета
ЕИХСДКТЬ 
у- ВІБТОрОН, 
четвер 
і суботу.

■ -»«Х.ЛСЛ ІІГТІ ВІДДІЛ листів 1 масової роботи, відділН9І1ІЗ В 316050, МСГі пропаганди,—.2-45-36; відповідальний
Ск $сЛр£ІаР’. ві.ДДіл учнівської молоді —аЦиБии Ж д. Кіппрогвлл 2-46-87; відділ комсомольського життя,

«II ■ Відділ військово патріотичного вихс-
„ вання та спорту — 2-45-35; фотолабо-

■ ВУЛ* Луначарського, 36. §а0т°₽зП ” 2’36’65; н,чна редакція —

Друкарня імені Г. М. Дгшитроса 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. Гпінки, 2.

БК 00260. Обсяг 0,5 друк. яри. Індекс 61197. Зам. № 260. Тираж 54000.


	2792-1p
	2792-2p
	2792-3p
	2792-4p

