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Випускнику, 
стань хліборобом!—

ЗВЕРНУЛИСЯ ДО РОВЕСНИКІВ УЧАСНИЦІ ТРА
ДИЦІЙНОГО ЗЛЬОТУ, ЩО ВІДБУВСЯ В БОБРИНЦІ

Чайраціональніший метод 
Іведення еєсняно-польосих 
робіт — іпатовський — узя
ли на озброєння члени ком
сомольсько - молодіжної 
бригйди № 2 колгоспу 
«Друіжба». Групкомсорг 
Володимир Дубченко так 
спланував рух молодіжних 
екіпажів, що на кожній 
площі працює одночасно 
по кілька агрегатів. Вигоди 
від цього очевидні: трудів
никам удасться швидко за
чищати ділянки, відведені 
під окремі культури, до мі
німуму зводити простої ав
тотранспорту.
•И Очолює змагання моло
дих механізаторів Віктор 
Романенко. Щоденно він 
зАнультчвовус 28—ЗО гекта
рів площі при плані 19. На 
сівбі однорічних трав і ран
ніх ярих зернових великою 
наполегливістю відзначаю
ться трактористи Валерій 
Волощук і Гоигорій Стецен- 
ко.

Бригада вже закінчила 
підживлення багаторічних 
трав. Нині комсомольці го
тують грунт і вносять міне
ральну поживу під майбут
ній посів цукрових буряків 
та кукурудзи.

В. МИЗІН, 
завідуючий відділом 
кса<ссмольських органі
зацій Носоукраїкєькс- 
ю райкому комсомолу.

УРОЖАЙ-81

6 півтори норми!
Більше двадцяти членів 

ВЛКСМ по-ударному працю
ють на еєсняно-псльових 
роботах у нашому госпо
дарстві. Щодня перевикону
ють норми виробітку на 
підготовці грушу до сівби 
механізатори Анатолій Че- 
мерис і Юрій Горшкот.

Та найбільшого успіху 
добився позавчора Сергій 
Ксмпанієць, котрий посіяв 
24 гектари вієса. Це — пів
тори змінні норми. Про ус
піх комсомольця повідоми
ла «блискавка».

В. ЛІНИВА, 
секретар комітету ком
сомолу колгоспу «Ма
ки» Знам'якськсго 'ра

йону.

Позивні

«червоної 

суботи» 
НОБСМИрГСфС Д ,

Райсільгос п х і м і ю 
справедливо називають 
службою врожаю. Вне
сения мінеральних та ор
ганічних добрив у грунт 
— найперше завдання 
членів механізованих за
гонів цієї організації. 
Особливо гаряча пора у 
них нині, коли в госпо
дарствах іде сівба ран 
піх ярих зернових.

Комсомолець Василь 
Лисенко, котрий працює 
водієм автомашини ГАЗ- 
53, у ці дні транспортує 
па поля колгоспів райо
ну мінеральну поживу. 
Змінні завдання виконує 
на 125—130 процентів. 
Що більшого виробітку 
зобов’язався він добити
ся і 8 квітня — в день 
комуністичного суботни- 
ка. Передового виробнич
ника підтримали всі 
сніл іапи райсільгоснхі- 
мії.

Всього в день «черво
вої суботи» трудівники 
підприємства внесуть 
органічні добрива па 25 
гектарах, мінеральні —

па 60, зберуть 4 тонни 
металолому.

До фонду одинадцятої 
буде перераховано по
над 600 карбованців.

І. РОМАНЕНКО.

Олександрівна

Комсомольсько -моло
діжний колектив молоч
нотоварної ферми Нес- 
ватівського відділка рад- 
юсиу 2-го Імені Петров- 
ського цукрокомбінагу 
одностайно підтримав 
заклик, москвичів — 
провести 18 квітня ко
муністичний суботник

Групкомсорг Євдокія 
Кравченко, молоді дояр
ки Марія Деіиісоьа 1 На
дія Головко зобов'язати
ся у цей день одержати 
від кожної корови по 10 
—10,5 кілограма моло
ка. Рубіж одинадцяти кі
лограмів дали слово пе
реступити Віра Ковален
ко і Степан Микитчуц.

Комсомольсько- моло
діжний планує відправи
ти на державний прий
мальний пункт 37 цент
нерів молока.

Л. ПОЛІЩУК.

Ось і прийшла пора ви
бору. Ним стати7 Інжене
ром.' Шахтарем? Лікарем? 
А може, агрономом? Не 
дає спокою ця перша, по- 
справжньому доросла про
блема хлопцям і дівчатам. 
Тільки б не помилитися, 
зробити правильний крок, 
щоб раз і назавжди... Сьо
годні вони — старшонлас- 
нини, а завтра...

... Під урочисті звуки 
музики на сцену районно
го Будинку культури під
німаються гості зльоту — 
еетерани праці, знатні хлі
бороби, педагоги. Доего 
не вщухають оплески, яки
ми їх зустріли винуватни
ці торжестеа — учениці 
8-х і 10-х класів шкіл ра
йону.

— Мене, ЯК І В8С, теж 
вабили сотні професій, — 
сказала з трибуни зльоту 
кавалер орденів Трудово
го Червоного Прапора і 
«Знак Пошани» Надія Ан- 
ДріЇЕНа Зінченко. — Але 

пішла я туди, де найго- 
трібніші були робочі руки
— в тракторну бригаду 
радгоспу «Олексіївський». 
І не жалкую...

— Ми звикли до слів 
«поле спить», «натрудже
на нива», «земля родить»,
— звернувся до старшо
класниць Герой Соціаліс
тичної Праці, наставник 
молоді Семен Онуфрійо
вич Гончарно. — А ще, 
скажу вам по секрету, 
земля—«любить». Молоді 
роботящі руки, вмілі й ду
жі, як у вас, неспокійні 
серця...

— Якщо ви теердс вирі
шили лишитися працювати 
В рІДНОА'У селі, любите 
попе, вступайте до нашо
го училища. Тут ви зможе
те оволодіти нейпочесні- 
шою з хліборобських про
фесій — /.механізатора, — 
закликав дівчат заступник 
директора Бобринєцьк-ого 
СПТУ N° 2 3. О. Сиесконь.

Його підтримала учени
ця профтехучилища Тетя
на Лозинська. Вона роз
повіла про чудові умови 
для навчання, праці і від
починку, які створено в 
закладі.

Учасниці зльоту одно
стайно прийняли звернен
ня до есіх випускників 
шкіл району: лишитися
працювати на отчій землі, 
стати гідними продовжу
вачами хліборобських тра
дицій, узяти активну 

участь у виконанні істо
ричних рішень XXVI з їз
ду КПРС.

У роботі зльоту взяли 
участь 1 виступили на ньо
му: М. Г. Гайдамака —
перший секретар райкому 
Компартії України, В. Му
зика — перший секретар 
райкому комсомолу.

М. ПОЛІЩУК.

На знімну: хліС-сіль 
Герою Соціалістичної Пра
ці Семенові Онуфрійовичу 
ГОНЧАРНУ підносить деся
тикласниця Бобринецької 
середньої школи Наталя 
БОНДАР.

ОПЕРАЦІЯ
ПРЕМ'ЄРА

Т Е А Е Г

І

РУБРИКИ

Р А М А
першого року одинадцятої п’ягнріч-

,ЦУКОР"
її проводить редакція газети «Мо-

лодий комунар», ставши арбітром 

соціалістичного змагання п’яти ком-
сомольсько-молодіжних механізо
ваних ланок.

Нинішнього,
ки цукрові буряки в нашому районі вперше впрошу
ватимуть за індустріальною технологією.

Боротьбу за найвищий урожай коренів, за най
нижчу собівартість центнера цукросировини пове
дуть і п ягь комсомольсько-молодіжних механізова
них ланок. Враховуючи активну участь «Молодого 
комунара» у впровадженні в життя прогресивного 
методу, райком комсомолу просить обласну моло
діжну іазсгу стати арбітром соціалістичного змаган- 
ья між КМК і просить згоди переможцю цього зма
гання присвоїти ім я газети «Молодий комунар»- 

Добрсвспичківсьнкй ранком ПКСМ УкраїниВід редакції:
Розглянувши прохання райкому комсомолу, редак

ційна ко леї ія ухвалила: газеті стати арбітром соціа
лістичного змагання між комсомольсько-молодіжни
ми механізованими ланками но вирощуванню цукро
вих буряків .за індустріальною технологією; дозволи
ти присвоїти ім я газети «Молодий комунар» майбут
ньому переможцю цьоїо змагання; заснували спеці
альний приз газети.

Матеріалами, що публікуються сьогодні на пер
шій і другій сторінках, ми започатковуємо нову руб
рику «Операція «Цукор», під якою будемо розпочі- 
лаіи про діла и турботи молодих цукроводів У Лоб- 
ровеличківському районі відкрито корпункт газети.

комунара»

Добре-
величшвсьний

А

район

Бе>;.

Урюкова

1. Комсомольсько-молодіжна механі
зована ланка колгоспу імені Шевченка 
(г.енковий Олександр Москаленко). Се
меро членів колективу зобов’язалися 
зібрати на кожному з 130 гектарів по 
250 центнерів цукрових буряків.

2 Комсомольсько-молодіжна механі
зована ланка колгоспу імені Карла 
Маркса (ланковий Петро Назаров). їх у 
ланці — 11. Площа, яку доглядатимуть, 
— 140 гектарів. Запланували отримати 
по 300 центнерів коренів з гектара.

3. Комсомольсько-молодіжна механі-

ПРЕДСТАВЛЯЄМО УЧАСНИКІВ
СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ 

зоЕана ланка колгоспу «Дружба» (лан
ковий Микола Фіщенко). Вісім механі
заторів дали слово на ножному із 76 
гектаріо виростити по 220 центнерів цук
рових буряків.

4 Комсомольсько-молодіжна механі-

ЗА ПРАВО НОСИТИ ІМ’Я ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

зована ланка колгоспу імен» Горьксго 
(ланковий Володимир Романов) Нолек- 
тьц налічує 8 чоловік. Закріплена площа 
— 100 гектарів. Запланований урежай— 
300 центнерів з кожного гектаре

5. Комсомольсько-моподіжна механі-

зована ланка колгоспу імені Жданова 
(ланковий Віктор Осадчий). Ланка в скла- ! 
ді семи механізаторів зобов’язалася 
одержати по 230 центнеріз коренів з 
ножного гектара 150-гектарниго буряко
вого пану.

*4



2 стор. „Молодяй хомуя&р^
Т жвізаия 1081 року

Рішення XXV) з'їзду
КПРС — в життя’

Розповідаємо 
учасників 
«ЦУКОР», 

розповідь перша.

про 
операції 
Сьогодні

3 місця підвівся І. П. 
Голиченко:

—• Не знаю, як хто... Ну, 
може, дехто й не погоди
ться, таке діло...

— Говоріть, говоріть, 
Петровичу, чого там — 
«не знаю», «не погодить
ся». Коли збивали колек
тив, то чужих начебто не 
шукали.

— Та воно так, — тере
бив Голиченко шапку в ру
ках, — але ж у кожного 
своя думка... Словом, та
ке діло — пропоную за 
ланкового поставити Пег- 
оа Назарова.

Ще 
глянув 
у вічі 
шукав) 
перечень, сів.

— Я підтримую 
пропозицію, ---
стіни голос П.
— Петра ми 
перший рік. І, 
згрішу, коли 
совісті хліборобської ні 
разу за ці роки, відколи 
живе серед нас; він не 
заплямував. А це — го
ловне. Кожен із нас пови
нен в усьому довіряти 
ланковому. Петро такий— 
на нього можна поклас
тися. В хорошій сім’ї ви
ховувався чоловік. Так що 
особисто я — за.

Петро Назароз узяз сло
во відразу ж за Торозм- 
ком:

— /Лені приємно чути 
ці слова, дуже приємно... 
Спасибі за довіру. Але це, 
мабуть, трохи неправиль
но — пропонувати мене 
на ланкового. . В ланці ж 
такі трактористи, комбай
нери, що... Досвід у них, 
уміння справжнє... Хоча б 
дядько Петро, — кивнув 
У бік Петра Івановича. — 
Ще, може, щось не так 
раптом, я знаю...

— Так, сину, так, — не 
дэв закінчити Патрозї 
батько, Іван Пилипович.
— Раз довіряють люди — 
бережи і цінуй довір’я. 
Ти гадаєш, ми оце тільки- 
но здумали тебе за пзнісо-

постояз трошки, 
мало на кожному 

(мовчазної згоди 
і, не почувши за-

тану 
подав од 

І. Тороэик. 
знаємо не 
мабуть, не 
скажу, що

бого поставити. Еге-еІ.. 
Хлопці давно вирішили, 
тож не пручайся— прий
май ланку і дозеди, на ді
лі доведи, що ми не по
милилися.

... То були перші збо
ри ланки. Наприкінці ми
нулого року, коли в кол
госпі довідалися, що ра
йон вирощуватиме цукро
ві буряки за індустріаль
ним методолл. Створили 
тоді три механізовані лан
ки. Одну з них — комсо
мольсько-молодіжну.

Склад КМЙ на засіданні 
комітету 
правління 
твердили 
прогресивною 
єю механізатори 
готувати землю до нозого 
врожаю ще після жнив. 
Два рази злущували стер
ню на глибину 10—12 сан
тиметрів.

— Найкраще в цій опе
рації служать лемішні лу
щильники, та, на жаль, у 
нас їх бракує, — каже 
принагідно Петро Наза
ров. — Хоча б зо два, а то 
доводиться шукати замін
ників. Викручуємось, хоча 
якість лущіння, звичайно, 
не та.

Восени кожен гектар 
отримав по 27 тонн орга
нічних добрив. І як основ
не добриво під оранку 
внесли по 4 центнери мі
неральних. Зорали на зяб 
на глибину ЗО—32 санти
метри. Ще з перших сні
гопадів вивезли на поля

комсомолу і 
колгоспу за- 
в січні, та за 

технологі- 
стали

щити — майбутнім буря
кам потрібно буде макси
мум вологи, яку можна 
взяти тут, серед голого 
степу.

Всі роботи виконували 
спільно. Впорали сьогодні 
одне поле, завтра — гай
да на інше. І весняно-по
льові роботи так само 
провадили, і врожай зби
рали так само.

Досі було так. Досі — 
до створення трьох чітко 
визначених ланок. Досі — 
до укладення трудового 
договору між правлінням 
колгоспу і кожною лан
кою окремо. Сьогодні ж 
кожен механізований ко
лектив відповідає тільки 
за езою ділянку. Молодь 
зобов’язалася виростити 
на кожному із 140 гекта
рів по 270 центнерів буря
ків. І, що також важливо, 
підрахувавши всі затрати, 
економісти визели цифру
— при даному врожаї за 
один трудовий день на 
буряковому полі механі
затор одержить близько 
23 карбованців. За надпла- 
нозу продукцію разцінка 
збільшується в півтора ра
зе. Така оплата праці — 
акордно-преміальна з по
часовим авансуванням — 
настроює на працю сум
лінну, високопродуктивну.

Всі свої знання і вміння 
віддати буряковому полю
— таке завдання постави
ли перед собою механіза
тори комсо?аольсько-мо- 
лодіжної. Знання і вміння, 
їх хлопці здобузали про
тягом усієї зими на щосу
ботніх заняттях. Лекції

— вносяться 

мінерал ь н і 

добрива під 

майбу т н і й 

300- центнер- 

ний урожай.

Фото

3. ГРИБА.

комсом о л ь- 
:ько -молодіж

ної ланки 
Анатолій Да- 
рабан; внизу

На знімках: 
вгорі — член

Коментар першого секретаря Добровеличківського 

райкому партії В. М. Шикіти "" ———
Велике я почесне завдання на одинадцяту п’яти

річку поставив XXVI з’їзд Комуністичної партії Ра
дянського Союзу перед буряководами країни — до
вести середньорічне виробництво ЦукрОЕИХ буряків 
до 100—103 млн. тонн. Більше половини всесоюзно
го валового збору коренів припадає на нашу рес
публіку. Щоб виконати завдання, треба одержу
вати врожай з одного гектара не менш як у 300 
центнерів. Ця цифра для Добровеличківського райо
ну цілком реальна: в минулі роки окремі механізо
вані ланки колгоспів імені Калініна (ланковий 3. 3. 
Гончаренко}, імені Ульянова (ланковий 3. І. Голо
вань), «Україна» (ланковий 3. С. Кравченко) збирали 
по 345—372 центнери коренів з гектара.

Дальше збільшення виробництва цукрових буряків, 
підвищення економічної ефективності гектара кол
госпної землі можливі лише при впровадженні 
комплексної системи вирощування цієї культури — 
технічних, технологічних, організаційно-економічних 
і соціальних заходів.

Вирощувати цукрові буряки з мінімальними затра
тами (або й без затрат) ручної праці — таке завдан
ня механізатори району ставлять перед собою ще з 
початку минулої п’ятирічки. Тож досвід роботи за 
прогресивним методом мають чимало господарств 
району. Він переконує — метод прогресивний, за 
ким майбутнє. Щоб підтвердити свої слова, наведу 
переконливий приклад. Механізовані ланки колгоспу 
«Шлях до комунізму» (бригадир тракторної бригади 
М. г. Денисенко) протягом п’яти минулих років без 
затрат ручної праці здобували цукрову сировину на 
200-гехтарній площі. Врожай у цілому за п’ятирічку 
механізатори отримали на 8 центнерів нижчий порів
няно з тями площами, де посів обробляли зручну,

але всі економічні показники — а це дуже важливо 
для господарства, — удвоє кращі. Подібної практи
ки набули і з колгоспах імені Калініна, «Росія», імені 
Горького, імені ХХП з’їзду КПРС та інших.

Цього року цукрові буряки на всій площі 11050 
гектарів ми вирощуватимемо за індустріальною тех
нологією. Для того, щоб зробити такий смілизий 
крок, слід було заздалегідь зважити свої можливос
ті, підготувати до нього буряководів. Певною мірою 
така робота велась протягом минулих років. Особли
во активізувалась зона нинішньої зими. Прогресивну 
технологію наші люди опанозували на семінарах, на
радах, навчальних курсах, що проводились у Москві, 
Кнсві, Кіровограді. Кілька разів організовували се
мінари й на базі своїх господарств. Чимало лекцій 
керівникам господарств, ланковим і членам механізо-
ваних ланок прочитали спеціалісти Всесоюзного нау- КОЗО'ППГпІпиЛГЛ Іи*Тиги»и пли.і. л ... _ - — ’
економісти, бухгалтери 
оплати праці в одному 
ті.

На сьогодні в районі 
ланки ло вирощуванню 
ють усе необхідне, аби ______
ЕТ"* Урожай першого року одинадцятої п’я- 
ТИріпКИ»

Молодь повинна сказати своє вагоме слово з на
шій спільній справі. Сплав досвіду з молодечим за- 

ентУЗіазмом ось ецо, по-мосму, дасть змо- 
гу добитись оажаних результатів. П’ятьом КМК ми 
довірили почесну справу. Сподіваємося, що вони 
оправдають дсвір я. Ну, а соціалістичне змагання за 

право носити їм я обласної молодіжної газети до- 
д сть їм сил, надихне на трудові звершення,

Козо-дослідного інституту цукрових буряків. Головні 
господарств вивчали досвід 
з колгоспів Київської облас-

затверджено 32 механізовані 
цукрових буряків. Вони Ма- 
повести боротьбу за 300-

для буряководів читали 
спеціалісти колгоспу _
головний агроном І. з, 
Змеул, головний еконо
міст Л. І. Сосновська, го
ловний інженер М. |, 
Мар’янов, спеціалісти ра- ' 
йонного управління сіль
ського господарства. Лан
ковий у лютому їздив на 
Всесоюзний семінар моло
дих буряківників. Вражен
нями, знаннями, які отри
мав там, ділився потім з 
членами ланки.

Одне слово — прогро- 
сивний метод вивчили, 
Сьогодні-’ набуті знання 
вони використовують на 
практиці.з

Колектив комплектував
ся добровільно. Плата за 
працю для всіх — однако- і 
ва. Тому і в труді треба | 
довіряти один одному— 
якщо ззявся хтось за яку ! 
справу, то щоб не сумні
вались інші в бездоган
ності виконання. А нашко
див — відпозідай.

— Треба сумлінніше 
ставитись до своєї роботи, 
— сказав недавно на чер
гових зборах Іван Пилипо
вич Назаров. — Воно на
чебто іноді й незумисие, 
ненароком виходить — 
недогляд якийсь, — але 
ж нам од того не легше. 
Ось позавчора Толя боро
нував поле і загубив бо
рону. Ще добре, що не
багато смуг зоставив на 
полі, помітна вчасно, але 
ж і втраченого не вер
неш...

Колектив комплектували 
так, щоб молоде завзят
тя комсомольців поєдна
ти з багаторічним досві
дом бувалих механізато
рів. П. І. Торозик — єди
ний у тракторній бригаді, 
хто носить звання «Кра
щий по професії». Його 
він завоюва торік на ра
йонних змаганнях буряко
водів, Чимало учнів своїх 
має І. П. Назаров. А ще 
двох синів-механізаторіз 
під рідним дахом вирос
тив. На початку весняно- 
пильових робіт Назарози 
стали ініціаторами дво
змінної роботи.

— Молодих механізато
рів у Липняжці, в нашому 
колгоспі поважають, —за
певняє головний агроном 
І. В. Змеул. — Працюють, 
як і належить справжнім 
хліборобам. Я вірю в них. 
Вірю в Петра Назароза. 
Вірю в Віктора Бойка. До 
речі, Вікторовому батько- _ 
ві, кавалерові орденів 
Леніна, Жовтневої Рево
люції, Трудозого Червоно
го Прапора, недавно на 
загальних зборах присвої
ли звання почесного кол
госпника. Пам’ятаю, тіль
ки йому, Михайлові Олек
сандровичу, доручали ора
ти під майбутній посів бу
ряків (бо ж робота —• 
ювелірна). Тож хіба може 
син такого батька підвес
ти?’

Всі ініціативи — від 
них. Так про молодих ме
ханізаторів кажуть старші. 
Празду кажуть. Під час 
роботи XXV! з’їзду КПРС 
комсомольсько -.молодіж
на ланка буряківників пе
реглянула свої зобов язан- 
ня.

— Вся наша країна бо
ротиметься за трьохсот- 
центнерний урожай цукро
вих буряків, — сказав на 
зборах, коли обговорюва
ли матеріали 
дидат у члени 
ро Назаров. 
що? Думаю, 
слід обміркувати і зважи
тись на більше.

У рішенні зборів запи
сали: виростити на кожно
му гектарі по 300 центне
рів коренів.

... На буряковому пані 
колгоспу
Маркса 
кінно, не 
гаряче. Триває боротьба 
за високий урожай.

В. БОНДАР-

з’їзду, кзн- 
КПРС Пет- 

— А ми х< 
що й нам

імені Карпа 
сьогодні неспо- 

ПО-КВІТНЄВО'ЛУ
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ВСЕСОЮЗНІ КОМСОМОЛЬСЬКІ ЗБОРИ
«РІШЕННЯ
XXVI З’ЇЗДУ 
КП РС-
ВИ КОНАЄМО!»

У новій п’ятирічці ве
ликі асигнування виділя
ються на розвиток мета
лургії — чорної і кольо
рової. Ми, звичайно, бу
демо вводити в дію нові 
металургійні потужності 
Але для подолання де
фіциту металу існує й 
інший шлях — більш умі
ле і повне використанн/і 
того, що виробляється.

(Із Звіту ЦК КПРС 
XXVI з’їздові партії).

несено на республікансь
ку Дошку пошани. Це, 
безперечно, успіх. І вели
кий вклад у нього комсо
мольців, — тепло вітаз 
учасників Всесоюзних збо
рів директор заводу О. Є. 
Бурочкін.

Ми вміємо працюва
ти, — сказав бригадир
комсомольсько -молодіж
ної з ремонтно-механіч
ного цеху М. Лозинський.
— Тепер доведемо, що

завдання. Недавно члени 
її звернулися до молоді 
селища із закликом про
довжувати й далі трудову 
вахту, почату в передз’їз- 
дівські дні, щоб виконати 
плани першого року п'я
тирічки до Дня Конститу
ції.

Вони ж першими в об
ласті дали слово справи
тись зі своїм п’ятирічним 
завданням за чотири ро
ки.

електрик О. Третяк.
... Нерідко йдуть у від

ходи ще цілком придатні 
різці, інструменти. Май
стер же нові видав.

А скільки стружки, бу
ває, лежить біля токарних 
верстатів: заготовки в
кілька разів більші від ви
точуваної деталі.

Недодивився, вчасно не 
відремонтував ланцюга, 
якогось привода і ось уже 
не діє верстат чи транс
портер, перетворившись у 
купу металолому.

А кому, як не їм, завод-
чанам, знати ціну кожної 
гайки, шестерні, вала...

... їх часто можна було 
бачити в кабінетах голов
ного інженера і секретаря 
парткому. І одинами про
сиджували в економічно
му й плановому відділах 
заводу. Стрекотали ариф
мометри, дзвінко стукали 
кісточки рахівниць...

«Як зберегти метал, по
довжити його вік?» — це 
питання хвилювало ком
сомольців Побузького ні— 
келезого заводу. Воно й

стало головною темою 
розмови, яку повели во
ни на Всесоюзних комсо
мольських зборах «Рішен
ня XXVI з’їзду КПРС — 
виконаємо!»

А слів на вітер вони не 
кидають. їхні плани й на
мітки завжди були діло
вими, конкретними й еко
номічно обгрунтованими.

Четверта частина всієї 
вироблюваної продукції 
— їхня. В тому, що зазод

вийшов переможцем пе- 
редз’їздівського змагання 
серед споріднених підпри
ємств кольорової мета
лургії, неабияка заслуга й 
комсомольціз. Тільки в хо
ді трудової передз’їздіз- 
ської вахти 85 членів 
ВЛКСМ стали ударниками 
комуністичної праці, ще 
80 удостоїлись нагороди 
ЦК ВЛКСМ — знака 
«Ударник п’ятирічки».

— Колектив заводу за-

вміємо берегти й еконо
мити метал.

Це один із кращих за
водських комсомольсько- 
молодіжних колективів. 
Найскладніше . завдання 
виконує чітко, злагодже
но, «на найвищому рівні», 
як люблять говорити слю
сарі.

У день відкриття XXVI 
з’їзду КПРС бригада пер
шою рапортувала про 
здійснення квартального

— Маємо всі можливос
ті виливати нікель, не 
втрачаючи й грама цього 
цінного кольорового ме
талу, — довів на зборах 
/деханік плазильного цеху 
О. Харько. З підрахунка
ми, обчисленнями.

Про комплекс заходів 
по економії електроенер
гії на всіх етапах техноло
гічного процесу, про шля
хи здійснення його гово
рив у своєму виступі

Васильєва, 
Левицька.

Токар О. 
Майстер Л. 
Групкомсорг О. Леутсь- 
кий... Один за одним під
німалися на зборах ком
сомольці. Підраховували, 
міркували, обговорювали. 
Про бережливе ставлення 
до устаткування, інстру
менту, сировини. Говори-
ли про економну комсо
мольську економіку. Як 
господарі.

О. РІЗНИЧЕНКО.
Голованівський район.
--------------- .. —

Жити із захопленням
МУЖНІСТЬ

Я хочу розповісти кіль
ка історій людських доль, 

мою думку, най’ 

розкривають зміст

що, на
краще

такого суворого слова, як
«мужність»»

Нещодавно пішов із 
життя чудовий поет 

Леонід Куликов/ зали
шивши після себе багату 
творчу спадщину. Сорок 
років прикутий до ліжка, 
вія не жалів себе і в най
тяжчі дні найкращими лі
ками вважав роботу.

За роки нерухомості вія 
написав 12 книжок для 
дітей. Тринадцята поба
чить світ уже після його 
смерті. Небо, сонце, зелені 
віти дерев він міг бачити 
тільки з допомогою ма
ленького кишенькового 
люстерка. Але це люстер
ко було тим збільшува
ним склом, у якому поет 
бачив щасливий світ, ві
дображений у ясних очах 
дітей.

ЩО У ВАС новенько
го? — запитав 

якось я кіоскера. Це було 
в одному з кримських са
наторіїв.

— Почитайте ось цю 
книгу, — запропонував 
той і додав: — З її авто
ром можете зустрітися 
тут.

То була краєзнавча кни
га «Євпаторія», одним з 
авторів якої є кандидат 
історичних наук В. С. 
Драчук.

Після закінчення Київ
ського університету Вік-' 
тор Драчук працював в 
інституті археології, на 
комсомольській роботі, в 
газеті. Нещастя. Вій ли
шився жити, але втратив 
можливість бачити, слуха
ти, розмовляти, рухатися. 
Смерть переміг завдяки 
дивовижній волі до жит
тя.

За роки боротьби з хво
робою В. Драчук опублі
кував понад 70 наукових 
праць, захистив кандидат
ську дисертацію, став про
відним спеціалістом в га
лузі піктографії. Він на
писав 17 наукових і по
пулярних книг. Широко ві
дома його книга «Доро-

гамм тисячоліть» — про 
писемність різних народів 
Старого Світу протягом 
шести тисяч років.

ЛИСТУЮСЯ з багатьма 
учасниками боїв за 
Кіровоградщипу. На 

моє прохання відгукнувся 
й Лев Тимофійович Анто
ненков, колишній коман
дир танка 32-і танкової 
бригади 5-ї танкової ар
мії, нині доктор історич
них наук, 
переді мною 
написаний 
черком. А зовсім 
но...

В одній
атак його було тяжко по
ранено: повністю втратив 
зір, ампутували праву 
руку. Хвороба диктувала 
йому свої умови, а він не 
підкорявся їй — закінчив 
університет, став кандида
том наук, доктором. І це 
будучи сліпим! 1976 року

профссор. Ось 
його лист, 

упевненим ІІО- 
недав-

із танкових

лікарям удалося частково 
повернути зір Льву Тимо* 
фійовичу. «Я найщаслизі- 
ша людина, — ~.... .
— став бачити, 
тати, дивитися 
кіно, навчився 
БОЮ руКОІО...»

Визначаючи 
днни в житті, 
С. П. Корольов 
«Жити просто 
можна, треба жити 
хопленням».

Саме так жили 
вуть дорогі мені

лише він, 
можу чи- 
телевізор. 
писати лі-

місце ЛІО- 
академік 

сказів: 
> так не 

із за-

і жк- 
люди, 

про яких я розповів. Хо- 
' свідомості 

пемеркну- 
світилпел 
Островсь- 

жити й тоді,

ТІЛОСЯ, щоб у 
кожного з нас 
чнм світилом 
слова Миколи 
кого: «Умій ; 
коли життя стає нестерп
ним! Зроби 
ким...»

Життя! Бурхливий люд
ський потік на вулицях 
міста, радісні, усміхнені 
обличчя... Важкими коле
сами прогуркотів поїзд... 
Кличе голосистий дзвінок 
за парти гамірливу дітво
ру... «Листоноша опустила 
в’поштову скриньку свіжі 
газети... Безліч новин...

Маленькі картинки з 
нашого прекрасного жит
тя... Як хороше жити і 
г’дчувати, що ти активний 
його рушій!

ного корме-

м.

рушій!
о. РЯБОШАПКА, 

краєзнавець.

Знам’янка.

Діти малюють казку
Вони малюють нззку. Зосвреджено-серйозно, ста

ранно. На аркушах — волохате сонечко, рудохвоста 
білочка, метелик... У кого що виходить. Але все таке 
яскраве, веселе. От-от, здається, заспіває колобок, і 
зайчик хвалитися почне...

120 хлопчиків і дівчаток у танцювальному колекти
ві «Струмок», яким керу« О. Кирток. їхні ьистули 
змушують схвально усміхатися найприскіпливіших 
знавців танцювального мистецтва (фото вгорі).

А подивіться, як професійно працюють наймолод
ші школярі в художній майстерні, створеній при Па
лаці культури на базі ізостудії. їхні малюнки, ескізи, 
саморобки не раз експонувалися на республіканських 
виставках дитячих малюнків.

Активну участь у проведенні днів культури на за
воді «Червона зірка» беруть юні артисти, яними ке
рує В. Сучнова. з виставами, імпровізаціями вони ви
ступають у цехах під час обідньої перерви, в гурто
житках, у Палаці культури...

На нижньому знімку: йде репетиція у драматично
му гуртку. Т. ОПОКА, О. ТЕРЕНТЬЄВ, Л. СТАРОДУ5 
(справа наліво) знайомляться з новими ролями.

РОВЕСНИК!!
Високі

Фото П. ХМУРИ.

результати
Тваринницький комп

лекс у селі Царичино най
більший у Балчицькому 
АПК. Він — ровесник сьо
мої п’ятирічки, добрий 
приклад господарювання 
по-новому, на базі повної 
механізації всіх виробни
чих процесів.

Ще здалеку відкрива
ються зору будівлі комп
лексу, до нього веде ши
рока дорога. На подвір'ї 
порядок, клумби, шумлять 
під вітром молоді дерев
ця. Обабіч тротуарів — 
світильники, затишні місця 
для відпочинку. Видно, 
що тут хазяйнують дбайли
ві люди.

— Колектив у нас моло
діжний, —- розповідає ке
рівник комплексу Нікола 
Бошнаков. — 3 добрим 
запалом починали ми ре
конструкцію старої фар-

Минчеву. Молода трудів
ниця здобула її сумлін
ною працею, активною 
участю у громадському 
житті колективу. Змінні 
норми вона постійно ви
конує на 110—120 процен
тів, здає продукцію тільки 
відмінної якості. В ком
сомольській організації 
цеху Минчева відповідає 
за культурно-масову ро
боту. Разом з ровесника
ми активістка провела чи
мало цікавих заходів.

Читацька

ми, з таким же настроєм 
працюємо й нині.

Колись тут утримували 
220 корів, приміщення бу
ли старі, тож про широке 
застосування механізмів 
не могло бути й мови. Те
пер від них і сліду не ли
шилося. В сучасних корів
никах оператори машин
ного доїння доглядають 
1500 тварин, щороку до
биваються високих ре
зультатів. Минулу п’яти
річку трудівники комплек
су виконали до 10 жовтня 
1980 року, а до кінця року 
виробили ще 1113 тонн 
молока, більше, ніж зо
бов’язувались.

Нині тваринники борю
ться за підвищення про
дуктивності дійного стада, 
добиваються добрих ре
зультатів у праці. Тон у 
змаганні задас молодь. 
Успішно справляються зі 
своїми зобов’язаннями 
Марія Ворбанова, Іванка 
Панайотова, Станка Мар- 
чева, інші трудівниці. ,

За працю—
честь

Добра слава йде про 
комсомолку із взуттєвого 
цеху «Добрич», що в міс
ті Ген, їошево, Кристинку

конференція
У Будинку болгаро- 

радянської дружби в 
м. Толбухіні відбулася 
читацька конференція на 
тему «Мій сучасник у 
книгах Л. І. Брежнєва 
«Мала земля», «Відрод
ження», «Цілина». Органі-’ 
зували її окружна бібліо
тека і міськком комсомо- : 
лу. У цікавій розмові взя
ли участь молоді робітни
ки, студенти, учні загаль
ноосвітніх шкіл, Перед 
присутніми виступив учас
ник антифашистського під
пілля, активний борець за 
визволення Болгарії від 
гніту капіталізму Засіл 
ДерменджієЗ,

Зліт
молодих 

учителів
У місті Казарна відбувся 

зліт молодих учителів, 
який організували общин- 
ські комітети БКП і ДКСМ. 
Учасники зльоту обгово
рили питання дальшого 
поліпшення виховання з 
школі, обмінялися досві
дом роботи. На зльоті 
прийнято статут клубу мо
лодих учителів. У ньому 
визначено завдання по 
поліпшенню навчально- 
виховної роботи, активно
му й цілеспрямованому 
проведенню вільного ча
су.

(За матеріалами тол- 
бухінської окружної 
газети «Добруджан- 
ська трибуна», НРБ. 
Переклад з болгарсь

кої 3. Гамоцького).
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Розесснилось. Дато 
зійшла крига з водного 
плеса Південного Бугу. 
Майже кожного дня юні 
Еііслувальннкк Гайворо
на приходять на свою 
спортивну базу, щоб по
мети чергове тренуван
ня. Разом з наймолодши
ми вихованцями місце
вого «Локомотива» свою 
майстерність підвищує 
лідер збірної команди 
Одеської залізниці кан
дидат у майстри спорту 
Любов Суходольська. 
Це вона під час берез
невого турніру залізнич
ників республіки на ку
бок Української ради 
ДСТ «Локомотив» була 
другою призеркою на 
дистанції 500 метрів і фі
нішувала шостою на 
шестикілометровій вод
ній трасі. В ці дні Л. Су- 
ходольська передає своє 
сміння початківцям, які 
г-р.чйшли е секції восени 
минулого року.

В. ЗЕММОРІЙ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Фото автора.

Футболісти другої ліги 
п’ятої української зони в 
минулі суботу і неділю в 
одинадцяти містах респуб
ліки підняли на іцог.іи 
прапори, які сповістиш 
про початок сорок четвер
того чемпіонату країни.

«Зірка» першим поєди
нок проводила па чужому 
полі. В Полтаві вона ви
ступала проти місцевого 
«Колоса». .

Критичні ситуації вини
кали то біля одних, то біля 
других воріт. 11а десятій 
хвилині господарям май
данчика вдалося забити 
м’яч. До перерви гості ма
ли реальні можливості 
зрівняти рахунок. Та їхні 
завершальні удари з вигід
них для них позицій мети 
не досяглії.

Другий тайм проходив 
в обопільних атаках. На
шим землякам бракувало

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

влучності, допускалися 
помилок захисні редути. .. 
Це й дозволило полтавчз- 1| 
лам па вісімдесятій хвили
ні подвоїти результат.

«Зірка» виступала в та
кому складі: В. Музнчук, 
О. Рябов, 1. Черненко, 
М. Порошим,.- В. Хропов, 
М. Голик, Є. Володій 
(10. Шеіібак), А. Карп’юк, 
0. 1 лизепко (Є. Потрачен
ное), В. Самофалов, С. Ра- 
люченко.

Другий тур відбудеться 
завтра. «Зірка» в Павло
граді (Дніпропетровська 
область) зустрінеться з 
дебютантами ліги — го
рішніми переможцями рес- і 
публіки серед колективів f 
фізкультури спортсменами 
місцевого «Колоса».

В. ТВЕРДОСЇУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Вівторок
А ’-тІ 0Г. - - «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Д.чя вас, 
'батьки. «Що таке гра?». 9.35 
— Фільм «Міста і роки». 1 
серія. 10.45 — Твори росій
ських композиторів у вико
нанні Московського симфо
нічного оркестру. По закін
ченні — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Докумен
тальні фільми до Всесвіт
нього дня здоров’я. 15.50 — 
рідна природа. 16.20 —
Фільм-концерт «Співає Роза 
Тураева». 16.45 — Чого і яі; 
навчають в ПТУ. 17.15 — 
Документальний фільм.
17.40 Міжнародні змаган
ня з фехтування. Рапіра. 
Жінки. 18.0'5 — Алкоголізм. 
Бесіди лікаря. 18.35 — Хочу 
все . нити. 13.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Рішення 
XXVI з'їзду КПРС — у жит- 
їя! 19.15 —"Пісня далека й 
•близька. 20.00 — До 20-річ- 
чя польоту Ю. 0. Гагаріаа. 
Документальний телефільм 
«Космічний вік. Сторінки лі
топису». Фільм 2. 21.00 —
«Час». 21.35 — Чемпіонат
СРСР з футболу: - Шахтар» 
(Донецьк) — «Динамо» (Ки- 
їн). V перерві Сьогодні.у 
світі.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концерт. 11.20 
— Документальний фіДьм. 
1140 — «Шкільний екран». 
6 клас, Розвиток мови. 12 10 
—■ Художній фільм «Алмаз
на стежка». 1 і 2 серії. 14.30
— «Село і люди». 16.09 —
Новішії. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — «На до
помогу школі». «А. Малиш
ко -- поет пісняр». 17.05 — 
Сьогодні — Всесвітній 
день здоров'я. 18.00 — К. т. 
• День за ДтіФл». (Кірово
град). 18 15 — «Актуальна 
камера». 19.00 — «Літера
турний театр». 19.30 — Кон-. 
церт художніх колективів 
Держтелерадіо УРСР. 20.45 
— Па добраніч, $тн!» 21.00
— «Час». 21,35 — м. Ста-
рьцький. «Циганка Аза», 
вистава обласного музнчно- 
йраматичного театру їм. 
М Л. Кропивницького. (Кі
ровоград).
А ЦТ (IV програма)

19.00 — Концерт 19.15 — 
Міжнародний турнір з »О- 
нею: 2-а збірна СРСР — 2-а 
збірна ЧССР 2 і 3 періоди. 
21;00 — П. ЧаЙіговськніі.
Концерт ДЛЯ скрипни я ор- 
кестром. 21.40 — Телефі н,м 
•М>' є народженню. ] серія.

8.00 — «Час». 8.40 — (ім- 
мастика. 9.05 — Концерт,
9.35 — Фільм «Міста І ро
ни». 2 серія. 10.35 — Клуб 
шноппдорожеА По лакінчен 
ні — Новини. 14.30 — Нови
ми 14.50 — Твій труд —

твоя висота. Кіпопрограма. 
15.30 — Російська мова.
16.00 —Шахова школа. 16.30
— Відгукніться, сурмачі!
17.00 — Б. Мартіну. Форте
піанний квартет. 17.30 — 
Адреси молодих. 18.30 — У 
кожному малюнку — сонце. 
18.45 — Сьогодні у- світі.
19.00 — Теленарис «Това
риш бригада». 19.25 — Ку
бок володарів кубків з фут
болу. «Динамо» (Тбілісі) — 
«Фейєноорд» (Голландія). 
21.00 — «Час». 21.35 — Го
лоси народних інструментів. 
Гітара. Но закінченні — 
Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 —. «Актуальна каме
ра». 10.50 — Концерт камер
ної музики. 11.35 — Фото
етюд «Весна». 11.40 —
♦ Шкільний екран». 6 клас.
Фізика. 12.10 — «Дебют».
12 35 — Художній телефільм 
«Здрастуйте, лікарю!» 16.00
— Новини. 16.10 — ♦Сріб
ний дзвіночок». 16.30 —
Фільм-концерт. 17.00 —
«Погляд у майбутнє». 13.00
— «День за днем». (Кірово-
ірад). 18.15 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18_2О — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
«Сурмить сурмач». 19.00 —
♦ Актуальна камера». 19.30 — 
Б. Олійник. «Сива ластівка». 
Літературний театр. 20.15 — 
Концерт. 20.45 — «Не доб-

I ) аніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм
♦ В'язень другої авеїпо».
23 05 — Тележурнал
«Старт». По закінченні — 
Новини.
А ЦТ (IV програма)

19.00 — «Сільська годи
на». 20.00 — «Вечірня иаз- 
кг-». 20.15 —«Міжнародна
панорама». 21.00 — Концерт. 
21.40 — Телефільм «Друге 
народження». 2 серія.

Четвер
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Відгукніть
ся. сурмачі! 9.35 — Концерт. 
10.25 — У світ! тварин. По 
закінченні — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Доку
ментальні фільми. 15.40 — 
ИГродні мелодії. 15.55 — Те
ленарис «Професія — зв'яз
ковий». 16.25 — До підпи
сання Договору про Дружбу, 
взаємну допомогу І після- 
иоєнне співробітництво між 
СРСР і Югославією. Кіпопро- 
грама <По Югославії» 16.50
— Тележурнал «Звіздар»
17.35 — Концерт Лержавні- 
го ансамблю пісні >' танцю 
ім. Псєдтп (ЧССР). 18.00 — 
Ленінський університет
мільйонів. 1'8.45 — Мульт
фільм «Стара іграшка». 
19.00 - Грають 1? Шлхмур- 
ЗЕєва (скрипка) і А Гаріп 
(іітара) 19.15 — Телефільми 
«Блискавка» і «Гвоздика». 
20.00 — До 20-річчя польоту 
Ю О. Гагапіна. Доиомснтачь- 
пий телефільм «Космічний 
вік Сторінки літопису». 
Фільм 3 2)00 — «Час».

21.35 — Концерт. По закін
ченні — Сьогодні у світі.
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30— 
«Республіканська фізико- 
математична школа». 17.00
— «Сонячне коло». 17.25 — 
«Населенню про цивільну 
оборону». (Кіровоград). 17.35
— Телефільм. (Кіровоград).

17.45 — К. г. «День за 
днем». (Кіровоград). 18.00 -- 
«Рішення XXVI з'їзду КПРС 

.— у дії». «Колектив і п’яти
річка». 18.30 — «Ц1ІТІ пові
домляє...» 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —
Концерт. 20.00 — «Міфд 1
дійсність». 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час», 
21.35—«Знайомство зблизь
ка». По закінченні — Нови
ни.
А ЦТ (IV програма)

20.45 — Концерт 21.40 — 
Телефільм «Друге народжен
ня». З серія.

П’ятниця
А ЦТ

Я 00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Роби з на- 
Уи роби як ми. роби краще 
за нас. 10.05 — Пісні росій
ської Півночі виконує акаде
мічний хор російської пісні 
ЦТ і ВР. 10.35 — Те Іефільмн 
♦ Блискавка». «Гвоздика». 
По закінченні — Новішії.
14.30 — Новини. 14.50 — 
Документальні фільми про 
міжнародні космічні екіпа
жі 15.35 — Творчість юних. 
16.05 — Москва І москвичі.
16.35 — Фільм-тсонцеот «Су
зір’я Гагаріна». 16.55 —
5 рочнете ЗЛСІДЯННЯ І НОН- 
цент, присвячені Дню ?ХС- 
мопавтпки і 20-річчю з дня 
запуску першого пілотова
ного космічного корабі.Т 

Восток> З ЛЬОТЧИКОМ-КОС- 
моиавтом СРСР Ю. О. Гага 
рішім. Трансляція з Колон
ного залу Будинку спілок. 
21.00 — «Час». 21.45 — Му
зичний телефільм «Ленін
градський балет». 22.30 — 
Сьогодні у світі. 22.45 — 
ВсчіпнІ мелодії.
А УТ

10 00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Погляд у май-

бучне». 11.25 — «Іній на
стогах». Вистава. 13.35 — 
Кінокомедія «Іван Васильо
вич змінює професію». 15.05 
— «Транспортні артерії 
республіки». 15.35 — Музич
иш"; фільм. 16.00 — Новини. 
16.10 —«Срібний ДЗВІНОЧОК’».
16.30 — «Комсомольський 
автограф». 17.25 •— Фото
етюд «НиЇ8>. 17.30 — «11а
допомогу школі». Російська

мова. 18.00 — К. т. «День 
зн днем». (Кіровоград). 18.15 
— Телефільм. (Кіровоград). 
18.20 — «Місту — красу 
весняну». Виступ голови Ле
нінського райвиконкому 
м. Кіровограда М. І. Фень
ка. (Кіровоград). 18.30 —
Фільм-концерт. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
«Майстри мистецтв УРСР». 
20.25 — Концерт. 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.45 — Художній
телефільм «Дні Турбіних». 
1 серія. По закінченні — 
Новини.
Д ЦТ (IV програма)

19.00 — «Клуб кіноподо- 
рожей». 20.00 — «Вечірня
казка». 20.15 — Науково- 
популярний фільм. 20.35 — 
Музичний фестиваль «Ле
нінградська весна». 21.40 — 
Художній фільм < Весняне 
рівнодення».

Субота
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.50 — Гім
настика. 9.15 — АБВГДейка.
9.50 — Для вас. батьки.
10.20 — Співа». Г. МІпасян. 
10 55 — Більше хороших 
товарів. 11.25 — Розповіді 
про художників. Б. Кустоді- 
єв. 12.10 — 15-й тираж
«Спортлото». 12.20 — Путів
ка в життя 13.05 — Пісні
В.-А. Моцарта V виконанні 
П. Шрайєра. (ПДР). 13.55 — 
О Сулеііменов. Поема «Зем
ля, вклонися людині». Вико- 
конур, «втор. 14.30 — Повн
іш. 14.45 — Телефільм «По- 
лорож по дорогах Півночі» 
ПІДР). 16.00 — Очевидне — 
неймовірне. 17.05 — Чемпіо
нат Європи з класичної бо
ротьби. 17.40 — Бесіда полі
тичного оглядача Ю. Лету- 
нова. 18.10 — Мультфільми.

18.50 — Завтра — День
військ протиповітряної
обороно країни. Виступ го
ловнокомандуючого війська
ми протиповітряної обо- 
гоніг країни, маршала авіа
ції, двічі Героя Радянського 
Союзу Колдунова. 19.05 — 
Концерт, присвячений Дню 
еійськ протиповітряної
оборони країни. Передача з 
Центрального академічного 
театру Радянської Армії.
19.50 — Телефільм «Іііч го
ловна. 21.00 — «Час». 21.35 
— Фільм-концерт «Я люблю 
свою землю». 22.30 — Між
народні змагання з худож
ньої гімнастики. .Передача 
із залу «Дружба» Централь
ного стадіону ім. В. І. Леніна. 
По закінченні — Новини.
▲ ут

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Музичний
фільм. 11.35 — Художній 
телефільм «Дні Турбіних». 
1 серія. 12.55 — «Ленінсь
ким курсом творення МИ
РУ». Док. фільм з циклу 
«На XXVI з’їзді КПРС». Ви
пуск 3-й. 13.15 — Концерт.
14.00 — «Доброго вам зда- 
оов'я». 14.30 — «Село і лю
ди». 15.10 — ’ Телефільм.
10.00 — «Сатиричний об’єк 
тив». 10.25 — Фільм-ісон-
церт. 17.00 — «На міжнарод
ній хвилі». 17.30 — До Все
світнього дня авіації і кос
монавтики. «Крила». 18.00— 
Телетурнір «Сонячні кларне
ти». Самодіяльні художні ко
лективи Запорізької і Дні
пропетровської областей. 
19.00 — «Актуальна камера».
19.30 — Продовження теле- 
турніру «Сонячні кларнети».
20.30 — Документальний те
лефільм. 20.50 — «На добра
ніч. діти». 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм 
«Дні Турбіних». 2 серія. По 
закінченні — Новини.
Д ЦТ (IV програма)

8.00 — Програма докумен
тальних телефільмів. 9.00 
— «Шахова школа». 9.30 — 
«Ранкова пошта». 10.00 — 
«Російська мова». 10.35 — 
«Паш сад». 11.05 — «Музич
не життя». 21.00 — Концерт. 
21.40 — Художній фільм 
-»Хазяїв тайги»..

Неділя'
А ЦТ

8.00 — «Чнс». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Концерт
народного козачого хору 
Тихорсцького районного Бу
динку культури Кресн.одар- 
ського краю. 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу 
Радянському Союзу! 11.00 
— «Здоров’я». 11.45 — «Ран
кова пошта». 12.15 — «Нау
ка і техніка» 12.30 — Сіль
ська година. 13.30 — Музич
ний кіоск. 14 00 — Людина. 
Земля. Всесвіт 14.45 — Кон- 
перт-кальс 15.10 — Теле
фільм для дітей «Пстько V 
Космосі». 15.15 — Клуб кі-
пополорожей. 17.15 — На 
арені цирку. 18.00 — Між-

народна панорама. 18.45 — 
Художньо - документальний 
фільм «Зоряна хвилина».
19.50 — Чемпіонат світу і 
Європи з хокею: збірна 
СРСР — збірна Голландії. 2
і 3 періоди. 21.00 — «Час», > 
21.35 — .. «Окриленість».
Концертна програма, при
свячена Дню космонавтики.
22.50 — Футбольний огляд./ 
По закінчен і — Повніш.
А УТ ‘

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Сьогодні 
День космонавтики». 12.05 ч

Художній телефільм 
«Дні Турбіних». 2 серія.
13.20 — «Слава солдатська»,
14.20 — Концерт творчої
молоді мистецьких учбових 
закладів УРСР. 16.50 —
«Катрусии кінозал». 17.50 —• 
«Слід на землі». 18.15 —» 
Для дітей. «ЮТ-81». 19 00 — 
«Актуальна камера». 19.30 — 
Кіноогляд «Резонанс». 20.30 
— Ліричні мелодії. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 —• 
«Час». 21.35 — Художній
телефільм «Дні Турбіних»./ 
З серія. По закінченні ,— 
Новини.
А ЦТ (IV програма)

8.00 — Програма докумен
тальних фільмів. 9.00 — 
«Виставка ьуратіно». 9.30—- 
Твори О. Холмінова та 
А. Ешпая. 10.00 — «У світі 
тварин». 11.00 — Концерт.
11.20 — «Горизонт». 12.30 —• 
Кіпопрограма. • 14.05
Л. Міякус. «Баядерка». Ба
лет. 17.45 — Чемпіонат світам 
і Європи з хокею: збірна 
ЧССР — збірна СІНА. 2 1 З 
періоди. 19.15 — Міжнародні 
змагання з акробатики.
19.50 — Концерт. 20.00 — 
«Вечірня казка». 20.15 — 
«Розповіді про художників». 
21.00 — Концерт. 21.40 — 
Телефільм «Марто, Марто!»

Театр-----------
«Мартин Боруля». 7 — 9 

квітня. «Вісім люблячих ж1- 
і:он». ю квітня. Початок о
19.30.

Кіно —-----------
«КОМСОМОЛЕЦЬ», -»«то с 

хто?». 6—13 квітня — о 9.20, 
1120. 13 20. 15.50, 18.20,
20.50.

«МИР» «Червоні вітрила». 
6 — 13 квітня — о 9.00, 12.00, 
15 00. «Нові пригоди Нота в 
чоботях». 6—13 квітня — о
10.30. 13.50. «ГрогладяниН-^^,,. 
Льотка». 6—13 квітня — О - 
.16 30, 18 30, 20.30.

«ХРОНІКА». «Наш Гага- 
рін». 6—13 квітня — з 9.00 
по 15.30 «Ну. постривай!» 
Мультфільми. 6 випусків. 
6 — 13 квітня — з 11.00 по
15.30. «Кавказька полонян
ка». о—7 квітня. «Останнє 
полювання». 8 — 9 квітня» 
«Дачна поїздка сержанта 
Цибулі». Ю—13 квітня. По
чаток сеансів о 16.00 І 20.00.
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