
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить
Е; з 5 грудня 1939 р.

ТО ОБКОМУ ЛКСМУОРГАН КІРОВО'

РЕЗЕРВИ БУРЯКІВНИЦТВА
І ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ-В ДІЮ

Шляхи дальшої інтенси
фікації цукробурякового 
виробництва і підвищення 
його ефективності, досяг
нення високих кінцевих 
результатів праці всебіч
но розглянуто на респуб
ліканській нараді-семіна- 
рі, яка відбулась у Києві. 
В ній брали участь . пере
довики виробництва, ке
рівники і спеціалісти кол
госпів, радгоспів, цукро
вих заводів, обласних і ра
йонних управлінь сіль
ського господарства, об
ласних об’єднань Сіль
госптехніки, об’єднань 
цукрової промисловості, 
машинобудівних підпри
ємств, науково-дослідних 
установ, секретарі обко
мів і райкомів партії, го- 

\ лови облвиконкомів і рай
виконкомів, працівники 
республіканських органі
зацій.

Вступним словом пле
нарне засідання відкрив 
член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК Ком
партії України товариш 

Б. В. Щербицький.
З доповіддю про зав

дання буряководів і пра
цівників цукрової промис
ловості республіки по за
безпеченню виконання 
планів і соціалістичних зо
бов'язань по виробництву 
та заготівлях буряків і 
виробленню цукру в 1982 
і наступних роках п’яти
річки виступив член По
лії бюро ЦК компартії Ук
раїни, Голова Ради Мі
ністрів УРСР О. П. Ляшко.

Було також заслухано 
співдоповіді.

На нараді-семінарі від
значалось, що серед завт 
дань першорядної ваги, 
висунутих XXVI з’їздом 
КПРС, — продовольча про-

грама, яка, як підкреслив 
товариш Л, І. Брежнєв, і в 
господарському, і в полі
тичному плані є централь
ною проблемою всієї п’я
тирічки. Якщо говорити 
про продовольчу програ
му нашої республіки, то в 
одному ряду з такими най
важливішими завданнями, 
як прискорене нарощу
вання виробництва і заго
тівель зерна, м’яса і моло
ка, стоїть завдання знач
ного збільшення вироб- 
•ництва цукру. І це зрозу
міло. Адже на Україні 
виробляється майже дві 
третини цукру, одержу
ваного в країні з буряків.

Центральний Комітет 
КПРС і Радянський уряд 
виявляють постійну тур
боту про розвиток цукро
бурякового виробництва. 
За останні роки багато 
зроблено по оснащенню 
господарств сучасною ви
сокопродуктивною техні
кою, постачанню їм міне
ральних добрив, хімічних 
засобів захисту рослин. У 
результаті докорінно змі
нилась праця буряководів. 
Господарями плантацій 
дедалі більшою мірою 
стають механізатори. Зміц
нюється також матеріаль
но-технічна база цукрової 
промисловості. Тільки за 
роки десятої п'ятирічки 
в республіці збудовано 
З нових і реконструйова
но 72 діючих цукрових за
води, що дало змогу істот
но скоротити сезон цукро
варіння.

Однак зрослі можли
вості багатьма колгоспа
ми, радгоспами, перероб
ними підприсмствами ви
користовуються далеко 
не повною мірою. Внаслі
док цього останнім часом

не виконуються плани ви
робництва цукру. Більше 
того, в ряді областей об
сяги . його виробництва 
зменшились. Основні при
чини цього полягають у 
зниженні врожайності бу
ряків, їх цукристості, а та
кож виходу цукру, усе ще 
в значних втратах у про
цесі переробки і збері
гання.

У ході обговорення до
повіді і співдоповідей бу
ло глибоко проаналізова
но стан справ і визначені 
конкретні шляхи забезпе
чення виконання планів і 
соціалістичних зобов’я
зань по заготівлях буря
ків і виробленню цукру в 
нинішньому і наступних 
роках п’ятирічки. Особли
ва увага приділялась прак
тичним заходам по реалі
зації- комплексної, науко
во-технічної програми 
«Цукор», бо від цього ви
рішальною мірою зале
жить успіх справи, всебіч
но узагальнювався по
вчальний досвід кращих 
майстрів цукробуряково
го виробництва, широке 
впровадження якого — 
величезний і реальний ре- 
зерв.

На нараді-семінарі ви
ступив заступник Голови 
Ради ААінісгрів СРСР 
3. Н. Нурієв.

Із заключним словом на 
нараді-семінарі виступив 
товариш В. В. Щербицький.

Схвалено практичні ре
комендації щодо підви
щення ефективності цук

робурякового виробництва.
Керівники партії і уря

ду республіки та учасни
ки наради-семінару огля
нули спеціалізовані експо
зиції на ВДНГ УРСР.

(РАТАУ).

ДЛЯ ВРОЖАЮ-82

І НА РЕМОНТІ — 
ПЕРШИЙ

Багато сумлінних механі
заторів трудиться у колгос
пі «Комінтерн» Онуфріївсь- 
кого району. Комсомолець 
Микола Бицюк — один із 
них. На минулорічних жни
вах він виборов першісто у 
районному та обласному 
змаганнях молодих жатка
рів, пізніше — успішно пра
цював на зяблевій оранці та 
Сівбі озимих. А коли в трак
торній бригаді № 1 почався 
ремонт сільськогосподар
ської техніки, комсомолець 
знову очолив змагання. Він У 
першим рапортував про І 
повну готовність свого МТЗ. І 
Свого досвідченішого то-1 
вариша підтримали Олек
сандр Скорик і Микола Заг- 
юродній. Нині вони тран
спортують на поля органіч
ні добрива.

М. ПОЛІЩУК.

РІШЕННXXVІ_ЗЦЗДУ КПРС — у життя

ГОРИЗОНТИ ГАЛУЗІ
«Першою ластівкою» 

технічного переозброєння 
цукрової промисловості 
України стала нова цен
трифуга,- серійний випуск 
якої освоєно Сумським 
машинобудівним об’єднан
ням імені М. В. Фрунзе. 
Агрегат, що вдвоє пере
вершує за продуктивністю 
своїх попередників, об
ладнано автоматикою, яка 
дає можливість одному 
операторові обслуговувати 
зразу п’ять таких машин. 
Першу центрифугу від
правлено в Полтавську об
ласть на однії з найбіль
ших у країні Лохвшіькпй 
цукровий завод. До кінця 
п’ятирічки їх випуск буде 
доведено до ста на рік.

— Новинка відкриває 
цілу гаму устаткування 
підвищеної одиничної ло-

тужносіі, розробленого ук
раїнськими вченими і ма
шинобудівниками у рам
ках республіканської ці
льової комплексної на
уково-технічної програми 
«Цукор», -— сказав корес
пондентові РА1АУ началь
ник Укрцукропрому В. А. 
Булда. — Оснащення ним 
підприємств галузі дасть 
змогу, скоротити сезон пе
реробки сировини і збіль
шити вихід готової про
дукції: адже в умовах 
тривалого зберігання вміст 
солодкої речовини в буря
ках знижується.

Модернізація галузі по
ряд з іншими заходами 
допоможе ДО КІПЦЯ п’яти
річки додатково одержу
вати близько півтора 
.мільйона тонн цукру на 
рік. (РАТАУ}.

" ' 9КЗЄМПШМ
60-РІЧЧЮ Утвє®&чня_сбср___
60 УДАРНИХ ТИЖНІВ

ПЛАНИ РОКУ-ДОСТРОКОВО
У цеху вуглелужних реагентів нашого заводу з ініціати

ви бригади вантажників І. Пронваса широко розгорнуло
ся соціалістичне змагання під девізом «Рухомому скла
ду — повне і своєчасне завантаження».

Раціональне використання робочого часу, твор«ий під
хід до розв'язання виробничих проблем — ось головні 
риси характеру заводської молоді. 31 комсомолець 
удостоївся почесного звання «Ударник комуністичної 
праці» чи підтвердив його. Кожен молодий робітник по
стійно підвищує свою кваліфікацію, оволодіває суміжни
ми спеціальностями. Це дає вагомі результати, адже 
грунтовні знання допомагають підвищувати продуктив
ність праці, спонукають модернізувати окремі дільниці 
виробництва. П’ять раціоналізаторських пропозицій, що 
їх подали і впровадили комсомольці, дали чималий еко
номічний ефект — 2723 карбованці.

На другий рік одинадцятої п’ятирічнії молоді виробг 
ничники заводу взяли підвищені соціалістичні зобов'я
зання. Вони дали слово державний і зустрічний плани 
виконати до 28 грудня. Нині завод>-ани заступили на 
ударну трудову еахту. присвячену Радянській Грузії. Цей 
трудовий тиждень робітники вирішили закінчити з від
мінними показниками.

Л. СЕЛІВЕСТРЕНКО, 
секретар комсомольської організації 
Семенівського заводу гірського Еоску. 
м. Олександрія.

ЗВЕРНЕННЯ
членів учнівської виробничої бригади Канізької десятирічки 

Новомиргородського району до всіх школярів області
Складні й відповідальні 

завдання поставили XXVI 
з’їзд КПРС і листопадовий 
(1981 р.) Пленум ЦК КПРС 
перед працівниками сіль
ського господарства, і зо
крема персні тими, хто тру
диться па тваринницьких 
фермах. Скажімо, ниніш
нього року наш колгосп 
імені Леніна повинен виро
бити 30 300 центнерів моло
ка, одержати 190 тонн при
росту живої ваги великої 
рогатої худоби і 250 тисяч 
яєць. Без міцної кормової 
бази таких результатів до
битись неможливо. Тому-то

ми, учні середньої НІКОЛИ, 
вирішили допомогти юспо- 
дарству у вирощуванні і за
готівлі кормів.

Реально оцінивши свої 
сили і можливості, ми зо
бов’язуємось одержати 
кормових буряків но 300 
центнерів на кожному з 30 
гектарів і передати госпо
дарству 9 тисяч центнерів 
цінного корму.

За роботу взялися вже 
сьогодні. Заготовляємо ку
рячий послід, готуємо мі
неральні добрива для під
живлення, перевіряємо на
сіння на схожість, вивчає

мо технологію вирощуван
ня кормових буряків.

Ми звертаємося до вас, 
члени виробничих бригад 
шкіл, до всіх учнів області 
із закликом створювані 
кормодобувні загоїш, стати 
причетними до створення 
надійної і стабільної кор
мової бази для громадської 
худоби.

ЗВЕРНЕННЯ ОДНОГО
ЛОСНО ПРИЙНЯТО НА 
ЗБОРАХ УЧНІВСЬКОЇ ВИ
РОБНИЧОЇ БРИГАДИ КА
НІЗЬКОЇ ДЕСЯТИРІЧКИ НС- 
ВОМИРГОРОДСЬКОГО РА
ЙОНУ.

УЧМІВСЬКї ТУРБОТУ - ТВАРИННИЦЬКИЙ
ФЕРИЯМ

Бюро обкому ЛКСМ України і колегія обласного відділу народної освіти 
прийняли постанову «Про звернення учнів Канізької середньої ніколи Новомнр- 
го роде ь ко го ра й о и у ».

XXVI з'їзд КПРС одним з основних 
завдань, що стоять перед сільським гос
подарством, назвав дальший розвиток 
громадського тваринництва.

У комсомольських організацій області 
є певний досвід подання допомоги кол
госпам і радгоспам у розв’язанні цього 
загальнодержавного завдання. Поруч 
старших добре працюють на фермах 
шкільні загоїш юних тваринників, члени 
учнівських виробничих бригад.

Значну роботу по трудовому вихован
ню школярів, залученню їх до сільсько
господарського виробництва виконує 
педколектив Канізької десятирічки Но
вомиргородського району. Учнівська ви
робнича бригада цієї школи постійно 
підтримує дружні зв'язки з місцевим 
господарством імені Леніна, працює на 
найважливіших ділянках виробництва.

Нинішнього року канізька юнь висту
пила з ініціативою — зробити свій но

сильний внесок у створення кормової ба
зи — і звернулася до всіх школярів об
ласті із закликом підтримати її почни.

У постанові йдеться про те, що район
ним та міським комітетам комсомолу і 
відділам народної освіти потрібно уріз
номанітнювати форми суспільно корис
ної діяльності учнів у процесі трудового 
навчання, в шкільних трудових об'єд
наннях, піонерських таборах. У поста
нові наголошено й на необхідності ство
рити в усіх сільських загальноосвітніх 
школах бригади по заготівлі кормів для 
громадської худоби, ланки юних тварин
ників. Необхідно залучати учнів до ро
боти по розведенню і вирощуванню кро
ликів. домашньої птиці в школі і вдома, 
добиватися збільшення кількості підсоб
них господарств, організовувати при них 
кролс- і птахоферми, раціонально вико
ристовувати харчові відходи для годівлі 
тварин у цих господарствах.

* Комсомолка Надія ГНИЛЯК працює технологом Новгороднівського райхарчотор- 
гу. Дівчині подобається робота, а тому вона наполегливо підвищує свою майстер
ність. Минулий рік нолектив, у якому трудиться Н. Гниляк, занінчив успішно. Доб
ре працює він і нині. Товариші по роботі обрали Надію групкомсоргом.

Фото В. ГРИБА» Ч
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«ІЗ ШЕФАМИ-ПОЩАСТИЛО»,-
очолили механізатори Ми- 
кола Спінора, Іван Мані
ла, зоотехнік Марія Кі
перно, шофер О і‘.санчр 
Зарюгін...

Не роди

«галочки»
у графі «зроблено» при

ходять шефи до школярів. 
Майже всі вони народи
лися, виросли’, вчилися в 
селі Помічній, ще з мало
ліття розуміли важливість 
сільськогосподарської пра
ці, добре знали всі сіль
ські професії. Докладають 
сил до того, щоб зали
шились випускники жити 
і трудитися в рідному се
лі. І більшість із них, як 
правило, обирає -сільсько*  
господ а рськ і п рофссії.

продозжуваз гнати еоро- 
га з рідної землі. Старший 
сержант Чефонов браз
участь у визволенні від 
гітлерівських загарбників 
Румунії, Угорщини, 
Словаччини.

По війні оселився 
ма-Аті, де закінчив 
ськогосподарський 
тут. Нині працює старшим 
інженером в Міністерстві 
меліорації і водного гос
подарства Казахської РСР.

Про долю свого бойо
вого побратима Михайло 
Ілліч довідався майже че
рез ЗО років після війни.

...Коли на берегах сиво
го Дніпра-Славутича, в 
тих самих місцях, де Гор
бунову доводилось фор
сувати велику українську 
ріку, почали споруджува
ти Кременчуцьку ГЕС, ко
лишній воїн у складі пер
ших загонів будівельників

Приміром, нинішні вось
микласники Анатолій Бой
ко, брати Микола- і Вік
тор Гонга, Олег. Крпво- 
ручко, Іван Гришуков та 
інші вже вирішили пов’я
зати своє життя із меха
нізаторською справою. їх
ня мрія — вступити до 
Дмитрівського профтех
училища № 9 і, закінчив
ши навчання, повернутися 
працювати додому, в рід
ну Помічну.’

Допомогла 

«Усмішка»
У Новоукраїнському ра

йоні Домічиянську школу 
називають «хлопчачою» 
не випадково. Тут із 165

вважають учні Помічнян- 
ської восьмирічної школи, 
що в Новоукраїнському 
районі. І цілком справед
ливо.

Так
починається 

дружба
Як розповіла командир 

псдзагону колгоспу «Мир» 
Олена Дрем.іюга, ця ідея 
виникла в робочому по
рядку. Три роки тому на 
одному із засідань комі
тету комсомолу госпо
дарства розглядалося пи
тання шефської допомоги. 
Говорили тоді про потре
би своєї восьмирічки. 1 ва
тажок колгоспної КОМСО
МОЛИ, заступник голови 
колгоспу по роботі з мо
лоддю Олександр Вергун 
запропонував: «Давайте
організуємо для нашої 
дітвори, скажімо, гуртки 
юних механізаторів чи тва
ринників. А ще було б 
прекрасно, якби діяли 
драматичний і танцюваль
ний...»

Слова Олександра, як 
кажуть, не канули в «Ле
ту», а стали реальністю. 
Сімнадцять енергійних 
хлопців і дівчат, серед 
яких були механізатори її 
економісти, зоотехніки її 

•шофери, з інтересом взя
лися за діло. Невдовзі у 
восьмирічці відбулися пер
ші заняття гуртків юних 
автомобілістів, механіза
торів, тваринників, які
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учнів — більше сотні хлоп
чиків. І через одного — 
непосиди і розбишаки. 
Важкувато було педко- 
лекгиву восьмирічки три
мати порядок і дисциплі

ну у такій «хлопчачій ар
мії». Допоміг учителям 

Олександр Вергун, який 
сказав: «Я з цих беш
кетників- артистів зроб
лю, не вірите?» А зго
дом у школі з’явилося 
оголошення про набір у 
ансамбль... ложкарів. І що 
найцікавіше — добровіль
но, одними з перших туди 
записалися відчайдуш
ні порушники дисципліни.

З яким нетерпінням че
кали першого свого висту
пу учасники ансамблю, як 
тепло їх зустріли одно
сельці! Навіть ті, хто спо
чатку скептично зреагу
вав на иовоспсчених му
зикантів, після першого ж 
номера, змінили свою дум
ку. Нині ансамбль «Ус
мішка» знають і в районі, 
і в області.

Раді вчителі, раді бать
ки, задоволені й самі учні. 
Директор школи ЄвдокіЯ 
Романівна Хомутенко-ка
же:

— Якось приїхали на 
канікули наші колишні 
учні й учасники ансамблю 
Володя Вере.мчук, Віктор 
Дудко, Анатолій Рябо- 
шапка і діляться: «Ми 
про свій ансамбль в учи
лищі розказали. Всіх це 
так зацікавило, що дове-, 
лося створити другу «Ус
мішку». Тепер ми вже в 
ролі керівників».

А одїш із 18 самодіяль
них «артистів» семиклас

ник Славко Скальовий 
додає: «Олександр Федо
рович Вергун — вимогли
вий учи гель. По-періпе, за 
найменшу провину звіль
няє із занять, а з двійка
ми можна взагалі не при
ходити на репетиції. То
му забув я про лінощі, 
стараюся виправити свою 
поведінку. Дуже вже хо
четься в «Усмішці» висту
пати...»

Піші важко уявити су
часну школу без шефів, а 

"шефів без вихованців. 
Своєю винахідливістю, по
стійним прагненням бути 
корисними членами ком- 
со мо, і ьського пед з аго 11 у 
колгоспу «Мир» відкину
ли зайві розмови про те, 
які «важкі» тепер пішли 
діти. /Киття вимагає, щоб 
підростаючим громадянам 
Країни Рад був забезпе
чений відпочинок безпо
середньо в класі, піонер
ському загоні, комсомоль
ській організації. Ось чо
му школі потрібні поміч
ники, люди найрізнома
нітніших професій, котрі 
в роботі з дітьми вихо
дять з вимог сьогодення.

* * *
Залишаючи восьмирічку, 

в коридорі я зусіріла 
Славка Скалкового:

— Хочете почутії, як 
ми граємо? Приїжджайте 
до нас через кілька тиж
нів, коли Олександр Фе
дорович повернеться із 
сесії. Не пошкодуєте...

Т. КУДРЯ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Новоукраїнський район.

ТУТ ВИПУСКАЮТЬ ГІДРОСТАТИЧНІ ТРАНСМІСІЇ 
ДЛЯ СУЧАСНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХ
НІКИ. (ПОВИЙ КОРПУС КІРОВОГРАДСЬКОГО ЗА
ВОДУ ТРАКТОРНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ).

Фото Р. ЄПЄЙКіНА.

НА ТВОЮ 
КНИЖКОВУ 
полицю

НАДІЙШЛИ
В ПРОДАЖ

До книгарні № 10 на
дійшли такі нові видання 
художньої літератури:

Коротим В. О. Береги 
океану. Подорожні нариси. 
К, «Дніпро», 1981. 485 с.; 
ціна 1 крб. 90 коп.

Публіцистичні нариси ук
раїнського радянського 
письменника, лауреата Шев
ченківської премії В. Коро
тяча «Біля витоків світла», 
«Міст» написані на’ основі 
вражень від поїздок по Ра
дянському Союзу, Чсхосло- 
ваччииі, Угорщині. Підсум
ком перебування письмен
ника у СІІ1А, Великобрита
нії, Канаді ■стали нариси 
«Кубатура яйця», «Побачи
ти зблизька», «Оксан», в 
яких йдеться про складні 
проблеми сьогодення, про 
боротьбу за мир.

Мннко В. З пером, як з 
багнетом. З фронтового жит
тя. К-, Радянський письмен
ник, 1981, 183 с.; ціна 60 
коп.

До киши відомого укра
їнського радянського про
заїка і драматурга увійшли 
Щоденникові записи воєн
них років, нариси, опові
дання, гуморески, спогади.

Сучасна грецька повість. 
Збірник. Переклади з ново
грецької. Упорядник В. Со- 
колюк. К., «Дніпро», 1981. 
379 с.; ціна 2 крб. 20 коп.

Твори прогресивних грець
ких письменників К. Варпа- 
ліса, А. Самаракіса, Т. Грі- 
ЦІ-Мільєкс, К. Валетаса, що 
ввійшли до збірника, викри
вають політику, ідеологію й 
мораль буржуазного су
спільства, розповідають про 
боротьбу патріотів проти 
фашизму.

Л. БЄЛЯЄВА, 
завідуюча магазином.

м Кіровоград,

на 
нові 

які

І Командир вогневого взводу 45-міліметрових гармат 
гвардійського окремого артилерійського винищуваль
ного дивізіону лейтенант Горбунов і сержант Іван Че- 
фонов, якого призначили командиром гармати, потова
ришували ще в окопах Сталінграда. Перший — украї
нець з-під Харкова, другий — сибіряк.

Дружба ця міцніла на бойових шляхах Сталінградської 
і Курсько-Орловської битв. І нарешті звитяжні дороги 
вивели їх на береги великої української ріки, оспіваної 
у піснях народних і легендах.

...Темна осіння ніч.
Низько над землею по
висли свинцеві хмари. 
Скориставшись цим, ко
мандування вирішило
форсувати Дніпро. Арти
леристи взводу 45-мілі- 
метрозих гармат залягли 
у зарослях верболозу. 
Там, за Славутою, засіли 
фашисти. Вони прострілю
ють усі шляхи, що ведуть 
до річки.

Та у гвардійців старшо
го лейтенанта Михайла 
Горбунова все зважено, 
розраховано. Досконало
вивчено систему оборони - 
ворога, мінні поля. Замас
кувавши свої «сорокап’ят- 
ки», гвардійці тільки че
кають сигналу, за яким 
кинуться в темряву ночі.

Артилеристи непоміче
ними переправились на 
правий берег. Та не встиг
ли ще й окопатись, як на 
них обрушився шквал 
вогню ’ ворожих кулеметів 
та мінометів. Стріляючи 
прямою наводкою, гвар
дійці одну за одною від
бивають атаки фашистів.

На допомогу артилерис
там прийшли піхотинці 
тієї ж 69-ої гвардійської 
стрілецької дивізії, яка 
однією з перших на тери
торії Кіровоградщини 
форсувала Дніпро. Захо
пивши невеликий плац
дарм, сміливці дали клят
ву: «Загинемо, а ворога 
не пропустимо!»

І слова свого вони до
тримали, відбивши протя
гом дня кілька запеклих 
атак гітлерівців.

Наступної ночі їм 
допомогу підійшли 
підрозділи дивізії, 
зім яли оборону фашистів 
у селі Змитниця і вибили

їх із села Старе Липозе.
Ворог вирішив повер

нути втрачені населені 
пункти. Він кинув проти 
наших військ полк піхоти 
і до тридцяти танків, що 
вийшли із села Нове Ли-

ЗУСТРІЛИСЬ
НА КОНКУРС 
«НАС ЄДНАЛО 
БРАТЕРСТВО»

а

позе колишнього Нозо- 
георгіївського району.

Особливо важкйм було 
тоді становище взводу 
старшого лейтенанта Ми
хайла Горбунова. Кілька 
ворожих машин спряму
вали вогонь своїх гармат 
проти двох його «сорока- 
п’яток». Та герої Сталін- 
града сміливо вступили у 
нерівний бій. Командири 
гармат Іван Стадник та 
Іван Чефонов підпалили 
три ворожих танки...

Та в цей час ворожий 
снаряд влучив у гармату 
Стадника. Загинули ко
мандир І заряджаючий 
Микола Казанцев — ро
сіянин і українець. А во
роги наступають.

Залишилась у вззоді 
Горбунова лише одна 
уціліла гармата. Гітлеріз- 
ські танкісти засікли її, 
спрямувавши проти*  неї 
шквал вогню. Осколком 
одного із фашистських 

ро-

снарядів, що розірвався 
на вогневій, було важко 
поранено в голову ко
мандира гармати Івана 
Чефонова. А ще через 
якусь мить, загинув навід
ник Микола Чистяков. За
лишився в строю лише 
командир взводу.

Швидко перев’язавши 
рану другові, Михайло Іл
ліч один продовжував би
тися з ворогом. Його 
гвардійські «гостинці» ле
тіли назустріч фашистам.

За мужність, героїзм і 
відвагу, проявлені у боях 

Е

1 ОГгЖОи
за Дніпро, командування 
нагородило 
орденом

Г орбунова 
Червоної Зірки.

* * *
двох місяців 

утримували не-

На- 
кон-

Більше 
гвардійці 
великий плацдарм на пра
вому березі Дніпра, 
бра вшись сил після ___
тузіі, Горбунов знову став 
у стрій. Йому дозодилося 
Щодня відбивати по кіль
ка запеклих атак ворога. 
В тих же боях його було 
втретє поранено. А коли 
наші війська пішли в на- 
«туп, у складі своєї дивізії 
він визволяв від фашистів 
села Нозе Липове, Ка- 
лаборок, Андрусівку, міс
то Новогеоргіївськ та ін
ші населені пункти ра
йону.

Потім гвардієць брав 
участь у Корсунь-Шевчен- 
ківській битві, у розгромі 

фашистських військ під 
Яссами, визволяв від гіт
лерівців міста і села Поль
щі, Чехословаччини. За
кінчив війну комуніст Гор
бунов під Златою Пра
гою, І, здавалося, назав
жди втратив слід бойово
го побратима Івана Чефо- 
нова.

*♦

Як же склалась подальша 
доля І. П. Чефонова? Оду
жавши, в складі козачого 
кавалерійського кдрпусу, 
командиром гармати він

ЕКСПЕДИЦІЯ
«ЛІТОПИС

ВЕЛИКОЇ
ВІТЧИЗНЯНОЇ»

Чехо-

в Ал- 
сіль- 

інсти-

прибув у Новогеоргіївськ. 
Тут трудились представши 
ники сорока однієї націо-^ І 
нальності Країни Рад. М. І. І 
Горбунов працював справ- І 
ді по-стахановськи. А ко- І 
ли ГЕС запрацювала на 
комунізм, колишній виз- _ 
волитель Наддніпрянсько- 1 
го краю залишився у місті І 
Світловодську, що вирос- І 
ло поруч гідроелектро- І 
станції.

Він і нині працює елек
триком на заводі вапня- І 
ковокремнеземистих кон- 1 
струкцій, вироби якого 1 
йдуть на спорудження І 
теплових електростанцій. | 
Ветеран війни, гвардії ка
пітан запасу бере активну я 
участь в оборонно-масо- 1 
вій роботі.

Якось його запросили 1 
до себе учні середньої І 
школи № 4. Ветеран роз
повідав про битву на 
Дніпрі, називав імена вої- І 
нів, з якими пліч-о-пліч І 
бився проти лютого воро- 1 
га. Назвав ім’я і команди- І 
ра гармати Чефонова. |

Юні слідопити енергій
но взялися за розшуки ге- д 
роїв Дніпра. І ось зони Я 
довідались, що Іван Пег- І 
рович Чефонов мешкає в а 
Алма-Аті. Невдовзі настав | 
час, коли бойові побрати
ми, які розлучилися ще а 
в 1943 -му на берегах І 
Дніпра-Слазутича, зустрі- І 
лис я нашому ж місті І 
знову.

...Повернувшись з робо
ти додому, Михайло Іллі- а 
Горбунов розбирає пои>- З 
ту. Йому пишуть колиши; І 
однополчани з усіх кінців І 
нашої неосяжної Батьків- І 
щини. Особливо цей потік А 
листів збільшився у ці ДНІ, 
коли наш народ готується « 
гідно відзначити 60-річм? І 
утворення СРСР.

1

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, І 
завідуючий позаштат- І 
ним відділом військо
во-патріотичного вмхо*  | 
вання Світловодського І 
міського комітету | 
ДТСААФ.



починається сати-
Аль-

аеродрому: о,— 
просто:

така головна думка листів-відгуків на матеріал «Рецидиз винятковості», вміщений 
15 грудня 1981 року в нашій газеті, які продовжують надходити до редакції. У 
них читачі розмірковують про причини, які породжують трутнів нашого суспіль
ства, засуджують паразитичний спосіб життя, який ведуть окремі молоді люди.ства, засуджують паразитичний спосіб життя, який 
Пропонуємо їх вашій увазі.

Відверто, шкода мені 
братів Скачснків. Молоді, 
здорові «події, їм би радіти 
життю, почуватися щасли
вими. А вони — сліпі. Сліпі 
зрячі. Бо хіба вони живуть? 
Існують. У якомусь міраж
ному світі, одурманені нар
котиками, зіпсовані дар
моїдством.

А воші ж потрібні лю
дям, суспільству. - Точніше, 
були потрібні. Тепер їх, як 
«небезпечних для суспіль
ства осіб», ізолювали.

Соромно, мабуть, бать? 
кам Скачснків за своїх си
нів. Вони ж хотіли, я впев
нена, бачній їх порядними 

щасливими. Та са- 
сліпа батьківська 

хоч про це й не 
в статті «Рецидив 

зробила елі-

взятися

ведуть окремі молоді

мене, 
жалі-

КИ, ВСІ СМІЮТЬСЯ з 
осуджують, навіть 
ють...

Громадський осуд, 
мадська думка — иайсфек- 
хя в її і ший зісіб перевихо
ваний. З власного досвіду 
знаю.

( ро-

З сшор,------ —
' З ТЕЛЕ-

та 111 тої

СТРІЧКИ

ТАРС
—-.ЛіДИИ

Після

-г
' людьми, 

мс їхня 
любов, 
йшлося
вішятковосі і:>, 
пимн н синів.

У Юрія росте син. Хоч би 
нього він став 

людиною. Щоб 
йому поганого 
житті, щоб 

соромно

заради 
справжньою 
не подавав 
прикладу в 
було йому 
батька.

Я думаю,

не 
за

А по-моєму, вся справа в 
батьках. Якщо батьки п'я
ниці, ніде не працюють, то 
їхні діги малими не вмі
ють, а потім, вирісши, не 
хочуть працювати.

Але ж буває, що й у хо
роших, благополучних сім’ях 
діти виростають дармоїда
ми. І знову ж: причина цьо
го очевидна. Батьки з шку
ри пнуться — дітей одяга
ють, узувають якнайкраще, 
грошей не шкодують на 
розваги. І не розуміють, що 
таке привільне, безтурботне 
життя прищеплює «нена
глядним чадам» зневагу до 
праці. До • будь-якої — 
розумової чи фізичної. А 
оскільки потреби «дорослих 
дігей» зростають і зроста
ють. батьки 
можуть їх і задовольнити, 
то «дітки» 
хитрощів,

іноді вже не

З- Д-
м. Олександрія.

ЩО 
Юрія притяглії до відпові
дальності. Бо він би довго 
ще сшуддв» роботи, зні
чев'я вживав наркотики, 
заражав «бацилою дармоїд
ства» інших. І сім’я його 
рано чи пізно розпалася б. 
Якщо чоловік не працює, 
то хіба вій опора дружині, 
батько, глава сім'ї?

цс добре,

Т. КАСИМОВА, 
технік інституту Укр- 
«олгослпроект.

м. Кіровоград.

вдаються до 
............. , шахраювання, 
іноді й просто крадуть. Від 
дармоїдства до злочину — 
один крок.

Був час, коли я сам мало 
не попав на лаву підсуд
них. Повернувся з армії в 
рідний колектив, дали мені 
кімнату в гуртожитку. Я з 
дружками «обмив» ці події 
раз, удруге- Потім запив, 
не пішов на роботу, і пїшло- 
локотилося...

Не знаю, чим би й кінчи
лося, якби пе моя бригада. 
Взяла мене на поруки, ви
ручила, як то кажуть. Але 
таке життя мені вла'пітува- 
ла... Куди не повернусь — 
усюди карикатури, ма'люп-

запив,

таких у жит- 
таку законо- 
обоз’язкозо

На превеликий жаль, ви
падки, про які йдеться в 
статті «Рецидив винятко
вості», не поодинокі. І Ска- 
ченки з нашому суспільстві 
не перші «екземпляри» і не 
останні. Скільки ще є дів
чат і юнаків, закоханих у 
власну персону, котрі на
магаються бути виняткови
ми! Кращими чи нехай на
віть гіршими, аби не таки
ми, як усі.

Зустрічала я 
ті. І помітила 
мірність: зони
прагнуть, щоб оточуючі оці
нили їхню «неординар- 
ність». Це можна було б 
взажати якимсь дивацтвом, 
«комплексом самозакоха
ності», якби ці люди хоч 
що-неб/дь робили корист 
ного.

Такі, як Скаченки, дивля
ться на працю лише як на 
спосіб одержати гроші. То
му й шукають, де можна 
зірвати більший куш. Ідуть 
на бойню, під полою ви
носять шматок м’яса, про
дають, гендлюють, знозу 
шукають. Ось і вся «неор- 
динарність».

Соромно, образливо за 
них.

Я. СИВОРОТХІНА.

АФРИЦІ?»
У міжнародному аеро

порту Йоганнесбурга з 
нетерпінням чекали літа
ка з Ізраїлю. Серед тих, 
що зустрічали, були сам 
прем’єр-міністр Пітер Бо
та і члени його кабінету. 
І ось уже по трапу схо
дить людина, заради якої 
зібралася вся правляча 
верхівка режиму. Але в 
чому річ? Чому Бота і його 
прибічники поквапно за
метушились і буквально

тікають з 
пояснюється просто: у 
довгожданого візитера — 
а це був сам Ісус Хрис
тос — чорний колір шкіри.

Так
рична п'єса «Воза, 
берт», що її написали дза 
молодих африканці з 
ПАР — Мбонгені Нгема і 
Персі Мтза. 8 ній зло й 
дошкульно викриваються 
расистські порядки, 
зводять африканців 
становища людей друго
го сорту, зобоз язаних 
раболіпно служити білим. 
Задум п'єси, за словами 
М. Нгема, визрів у нього 
тоді, коли він одного ра
зу жартома звернувся до 
африканців та білих на 
одній з вулиць Йоганнес
бурга із запитанням: що 
сталося б з Ісусом Хрис
том, якби він був чорним 
і опинився а Південній 
Африці? На відпозідях 
перехожих, власне кажу
чи, й побудовано всю 
п'єсу.

Христос одразу ж сти
кається в ПАР із сузорою 
расистською дійсністю. 
Як людина з чорним ко
льором шкіри, він зобо
в'язаний завжди мати при 
собі перепустку, що за
свідчує особу. Адже без 
цього документа поява 
африканців на території 
для білих нарається в яз- 
ницею. Такий суворий ре
жим запроваджено на 
територіях, що станов
лять 87 процентів площі 
всієї країни. Друкування 
перепусток для 22 міль
йонів африканців, та ще 
їх обновлення мало не 
щороку коштує неабияких 
грошей. Тому-то Христу 
хочуть надіти на шию по
стійний, відмітний знак — 
пластмасовий обруч. Це 
не вигадка авторів п сси: 
власті з ПАР дійсно роз
глядають всерйоз пропо
зицію, яка зобоз язує всіх 
африканців носити на шиї 
такі обручі. Наскільки 
спростилася б робота по
ліції, та й економія длй

ЯКІ 

до

казни буде чимала — так 
міркують расисти.

На конкретних яви
щах південноафриканської 
дійсності автори показу
ють, як у ПАР людині з 
чорною шкірою. По ходу 
п’єси Христос відзідує 
одно з підприємстз Ноган- 
несбурга. Тут білий май
стер підозрює, що він ко
муніст, котрий приїхаз 
організувати серед _цаф- 
оів ’(презирлиза кличка

демонстраций’
ПАРИЖ. Власті берега 

Слонової Кості (БСК) за
крили столичний універ
ситет та інші вищі на
вчальні заклади, передає 
агентство Франс Пресс з 
Абіджана. Студентам нака
зано очисти ги приміщен
ня всіх гуртожитків, при
пинено надання їм фінан
сових дотацій.

Цих заходів вжито після 
демонстрацій студентів, 
що відбулись в Абіджані, 
їх учасники протестували 
проги відміни властями 
призма»-еної на 8 лютого 
конференції на тему «Мо
лодь і демократія я БСК», 
гостро критикували погі- 
тику уряду а галузі осві
ти. За даними АФП, сотні 
студентів було арешто
вано.

На змах

протесту
ь-гіг’У). .ізраїльські

власті вчинили розправу 
над учасниками студент
ського мітингу, який про
водився в будинку місько* 
го муніципалітету в Ра
маллаху на окупованому 
західному березі ріки Йор
дан.

Кинуті на розгін студен
тів армійські підрозділи 
використовували приклади 
і кийки. Багатьох учасни
ків мітингу арештовано.

За повідомленням па
лестинського інформацій
ного агентства ВАФА, на 
знак протесту проги роз
прави над учасниками мі
тингу з Рамаллаху студен
ти університету Бір-зейт 
припинили заняття і ого
лосили страйк.

Відмовитись
ипчі терористичне 

підпілля, і викликає полі
цію. Поліція ж спить і ба
чить, щоб схопити чорно
го пропозідника. Христа 
кидають у в язницю, з 
якої він тікає з допомо
гою архангела Гавриїла. 
Та його ловлять і помі
щають на остріз Роббен, 
недалеко від Кейптауна, 
де мучаться борці проти 
апартеїду і расизму. Хрис- 
гос тікає і звідти. Перед 
очима тюремників постає 
одинока постать, яка кро
кує прямо хвилями зато
ки, що відокремлює 
остріз від міста. З допо
могою вертольота вони 
намагаються знищити
Христа, але бомби пада
ють на Кейптаун.

У фіналі Христос опи
няється на кладовищі. Він 
хоче зробити що-небудь 
корисне для всіх своїх 
чорних та білих побрати- 
міз. Появляється кладови
щенський сторож. Разом 
вони заходжуються 
ляти всіх гідних, 
(встань), Альберт», «Воза, 
Стів», «Воза, Фервурд»,— 
починає говорити Христос; 
але відразу сторож його 
зупиняє. Ні до чого ожив
ляти запеклого расиста, 
одного з архітекторів 
системи апартеїду. Саме 
Ферзурд добився того, 
що за африканців вирішу
ють, де їм жити, працю
вати, в яких лікарнях ліку
ватися, на якому транспор
ті їздити, в яких місцях 
пити і їсти. Христа бере 
відчай: він не знає, як до
помогти африканцям. За
те знають автори і герої 

, п'єси. П'єса закликає аф
риканців повстати проти 
тиранії і гноблення.

Цензура зрештою зро
зуміла її смисл, 
попала в довгий 
забороненої 
Та закладені в ній 
поширюються по 
країні.

від думки
Дні пінським 

які хотіли б 
себе викла

дацькій діяльності, краще 
вчасно переглянути свої 
плани на майбутнє і аід- 
мовитись від цієї думки. 
Перспектив дістати робо
ту для багатьох з них фак
тично немає ніяких.

ЛОНДОН, 
студентам, 
присвятити

Такий висновок випли
ває з доповіді про тепе
рішню ситуацію в системі 
національної освіти, під
готовленої постійним комі

ожиз-
«Воза

І п’єса 
список 

літератури, 
ідеї 
всій

А. ЖИГУНОВ, 
□лзскор АЯН. 

Дар -ес-Салам.

тетом ректорів вищих на
вчальних закладів країни. 
Третина випускників вузів 
Великобританії, які одер
жали в минулому році 
дипломи викладачів, під
креслюється а документі, 
досі не можуть знайти ро
боту за спеціальністю.

Особливо тяжке стано
вище склалося серед ви
кладачів гуманітарних 
предметів — англійської 
мови, історії, географії і 
т. д. Майже 44 проц. то
рішніх випускників уні
верситетів і-коледжів, спе
ціалістів у цих галузях, 
залишаються безробітними.

Прийнято

рішення
ГАБОРОНЕ. Уряд Ботсва

ни прийняв рішення пе
ретворити столичний ко
ледж у національний уні
верситет. У новому на
вчальному закладі рес
публіки поряд з гумані
тарними відкриються та
кож геологічний і сіль
ськогосподарський фа
культети.

У наступному нав*-аль- 
ному році на 6 факульте
тах національного універ
ситету навчатимуться 1150 
студентів..

Поліція

застосувала

водомети
ЛІМА. Тут відбулась ма

сова демонстрація викла
дачів, студентів і службов
ців національного універ
ситету «Фсдсріко Вільяр- 
реаль». Майже три тисячі 
її учасників пройшли до 
будинку міністерства еко
номіки, щоб передати 
його керівництву вимоги 
про збільшення бюджет
них асигнувань на потре
би вищої школи.

Проти учасників демон
страції було кинуто полі
цію, яка застосувала по
тужні водомети. Ареште-, 
вано близько ста чоловік. "
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На кавказьких
В Адлері відбувся дру

гії,« тур першості СРСР з 
велокросу па шосе. В 
складі збірного колекти
ву юніорів України, що в 
командному заліку затія
ли вищу сходинку п’єде
сталу пошани, були спорт
смени і з Кіровоградщипп. 
Цс — вихованці тренерів 
Валерія Красова (Зна
м’янка) та Олександра 
Зааоротпього І Кірово
град). Папі земляк май
стер спорту СРСР зна- 
м’янчаннн Іван Хрнпта 
(«Колос») у груповій гон
ці на 20 кілометрів вибо
ров бронзову нагороду, а 
в естафеті 4X5 кілометрів 
разим з кандидатом в 
майстри спорту, учнем Кі
ровоградського машино
будівного технікуму Фе
дором Яроиіуком («Аван
гард») був першим.

Кандидати у майстри

трасах
спорту, учні машинобудів
ного технікуму Борис То
мах, Сергій Витрячспко, 
Вадим Кава та Євген Ки- 
чанов із Кіровоградської 
СІП № 34 (усі — аван- 
гардівці) в естафетній гон
ці 4X5 кілометрів пере
сікли фінішну стрічку 
шостими.

Поєдинки на кавказьких 
трасах для представників 
Кіровоградщипп були доб
рою пробою сил перед 
турніром велосипедистів, 
що проводитиметься за 
програмою III спортивних 
молодіжних ігор УРСР. 
Він стартує в другій по
ловині травня в Новомос
ковську, що на Дніпропет
ровщині.

В. ТВЕРДОСТУП, 
інструктор відділу 
культурно - масової 
і фізкультурної ро
боти еблпрефради. У спортивному залі Побузького нікелевого заводу — поєдинки волейбогістів, 

_ Фото Н. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

-----------ФУТБОЛ-----------  
ЩО ТАМ, 
В АЛУШТІ?

Нещодавно на спільно
му засіданні президії фе
дерації футболу України | 
відділу футболу республі
канського спорткомітету 
були затверджені строки 
проведення змагань команд 
другої ліги, де виступає 
і кіровоградська «Зірна». 
Вони стартують в суботу, 
3-го квітня, а закінчаться 
у вівторок, 19-го жовтня.

Нині «Зірка» знаходи
ться в Алушті. Тут, на пів
денному узбережжі Криму, 
під керівництвом старшо
го тренера 10. І. Махна, во
на готується до Всесоюз
них футбольних баталій.

26 клубів цього року 
виступатимуть у «емпісна- 
ті серед колективів фіз
культури. Перші поєдинки 
розпочнуться 22-го травня, 
а 2-го жовтня визначиться 
команда володар вищих 
нагород.

Спортивну честь нашої 
області захищатиме <-Шах- 
тар» з Олександрійського^ 
рудоремонтного заводу. ' .

Фінальні змагання в за
гін VIII спартакіади Ук
раїни серед команд спор
тивних товариств і ві
домств проходитимуть 6 ли
стопада нинішнього року.

В. ШАБАЛІН.

Вівторок

Ь ЦТ
8.00 — «Час». 8.45 — 

Мультфільми - Казка про 
мисливця». «Лабіринт» 9.15 
— Р. Щедрій. «Чайка», 
фільм-балет. 10.55 — Док. 
телефільм «Заповідні милі». 
По закінченні — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Документальні фільми до 
Дня Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Флоту.
15.40 — Творчість Костянти
на Паустовського. 16.35 — 
Тележурнал < Наставник». 
17.05 — Виступ Камчатської 
хорової капели. 17.20 — Те
лефільм «в строю творців».
18.20 — Мультфільм «Плас
тиліновий їжачок». 18.30 — 
Міжнародний турнір з хо
кею на приз газети «Руде 
право». Збірна ЧССР — 
збірна СРСР. В перерві — 
19.05 — Сьогодні V світі. 
21.00 — «Час-. 21.35 — Жит
тя моє — опера. Фільм-кон- 
церт про творчість народної 
артистки СРСР І. Ногачової. 
По закінченні — Сьогодні у 
світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Фільм-концерт.
10.55 — «Мій,-народна сту
дія УТ». 11.25 — «Ваш хід».
12.10 — Т. Г. Шевченко. «На
зар Стодоля». Вистава. 13.55
— Концертний зал «Друж
ба». 14.35 — Телефільм- 16.00
— Повний. 16.10 — «Сріб
ний дзвіночок». 16.30 — На 
допомогу школі. О. П. Дов
женко. «Зачарована Десна». 
17.00 — Грають юні музи
канти. 17.30 — Телефільм. 
18.00 — К. т. «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — К. т. 
«Неспокійні серця». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «Трикут
ник». Молодіжна програма.
20.30 — Музичний фільм
«Ніжність». 20.45 — «На
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Естрадний 
концерт. 22.00 — Тележур
нал «Старт». По закінчен
ні — Новини.

(А ЦТ (IV програма)
19.30 — «Вечірня казка».

19.45 — Концерт. 20.15 —
Міжнародна панорама. 21.00 
— «Чао». 21.35 — Художній 
фільм «Кодова назва <11іп- 
деннин грім». 1 серія.

ЦТ
8 00 — «Час». 8.45 — Зи

мові мелодії. Концерт попу
лярної класичної музики.
9.20 — Телефільм «Кодова 
назва «Південний грім». 1 се
рія. 10.20 — К іуб кіноподо- 
рожей. По закінченні — Но-

• вини. 14.30 — Новини. 14.50 
, — Док. телефільм «Важкі 

кілометри». 15.05 — Музич
на програма для юнацтва. У 
програмі твори Ф. Ліста. 
J6.50 — Російська мова.
17.20 — До 10-річчя вста
новлення дипломатичних 
відносин між СРСР і Hire- 

рією. Концерт фольклорно
го -ансамблю Республіки Ні
гер. 17.45 — Виставка Бура- 
тіно. 18.15 — Людина і за
кон. 18.45 — Сьогодні у світі. 
19.05 — Економіка повинна 
бути економною. «Щоб теп
ліше було на Півночі». 19.20
— Пісня далека і близька. 
20.00 — До 40-річчя виходу 
на екран. Док. фільм «Роз
гром вімецькофашистсш.их 
військ під Москвою».- 21.00
— «Час». 21.35 — Адрес:' 
молодих. По закінченні 
Сьогодні у СВІТ'

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Фільм-концерт.
11.20 — Телефільм. 11.40 — 
«Шкільний екран». 9 клас. 
Українська література 12.05
— «Діалоги». Передача для
батьків. 16.00 — Но’віінн.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Документаль
ний телефільм. 16.55 — Му
зичний фільм. 17.30 — - Рі
шення XXVI з'їзду КПРС — 
у дії». • Тваринництво — 
ударний фронт». 18.00 — 
К. т. «День за днем». (Кіро
воград). 18.15 — К. т. Ого
лошення. (Кіровоград). 18.20
— Телефільм. (Кіровоград).
18.30 — Документальний те

лефільм. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Кон
церт. 20.20 — Спортивні те
лефільми. 20.45 — «На доб
раніч, діти!:» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм 
«Однофамілець». 1 серія. Но 
закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.30 — «Вечірня казка».

19.45 — «Вирішується на 
місці». 20.30 — Творчість 
народів світу. 21.00 — « Час».
21.35 — Художній телефільм 
«Кодова назва «Південний 
грім». 2 серія.

Четвер

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.45 — Ді

тям про звірят. 9.15 — Те
лефільм «Кодова назва «Пів
денний грім». 2 серія. 10.35 
— Концерт студентів Мос
ковського інституту ісульту- 
ри. По закінченні — Ног-иии.
14.30 — Новини. 14.50 --- Ек
ран друзів. Док. фільми те
лебачення соціалістичних 
країн. 15.30 — Шахова шко
ла. 16.00 — Відгукніться, 
сурмачі! 16.45 — Виступ ху
дожніх колективів Тюмен
ської області. 17.15 — До 
15-річчя встановлення ди
пломатичних ВІДНОСИН між 
СРСР і Верхньою Вольтою.

Субота

Кінопрограма. 17.35 — Ста- і 
ді'он для всіх. 18.05 — Ленін- | 
ськиЙ університет мільйонів.
18.35 — Мультфільм. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Док. телефільм «Паша-гіра» 
із циклу «Сімейне коло». 
19.50 — Телефільм «Шофер 
на один рейс». 1 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — Концерт 
майстрів мистецтв. По за
кінченні — Сьогодні у світі.

А УТ
16.00 — Повний. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.30 —

«Рішення XXVI з'їзду КПРС 
— у дії». «Пропагандист».
17.15 — Любителям хорово
го спіпу. 17.45 — Телефільм. 
18.00 — К. т. «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — Корис
ні поради. 18.30 — Циркова 
програма. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Теле- 
огляд «Знімається кіно».
20.20 — «Міфи і дійсність».
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Однофамі
лець». 2 серія. По закінчен
ні' — Новини.
А ЦТ (IV програма)

19.00 — «Ми будуємо
ВАМ». 19.30 — «Вечірня
казка». 19.45 — «Вирішує
ться на місці». 20.30 — Все
союзні змагання зі стрибків 
у воду на приз газети «Ком- 
сомольская правда». 21.00— 
«Час.». 21.35 — Художній
фільм «Любі мої».

П'ятниця
А ЦТ

0 00 — «Час». 8.45 Від
гукніться. сурмачі! 9.30 — 
Телефільм «Шофер на один 

Ірсйс*. 1 серія. 10.40 — Док. 
'телефільм про життя і твор
чість Ф. Шаляпіна <Ти зійди, 
сонце краснеє». По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Нови
ни. 14.50 — Док. телефільм

«Шлях па Опівнічник». 15.40 
— Спрапп московського ком-' 
сомолу. 16.10 — «Білоруські 
картинки,». Концерт. 16.40 — 
Чемпіонат сьіту з лижно
го спорту. Жінки. 10 км. 
17.25 — До річниці встанов
лення дипломатичних відно- 

\CIIH між СРСР і Республі
кою Шрі Ланка. Кінопрогра- 
ма « Шрі Ланка — чудовий 
острів». 17.50 — Спор-клуб. 
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — 11. Брактс. Варіації 
на тему Гайдна 19.20 —
Життя науки. 19.50 — Теле- 

<’ фільм «Шофер на один

рейс». 2 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Молодіжний 
вечір в Концертній студії 
Останкіно з участю лауреа
та премії Ленінського ком
сомолу співака Діна Ріда. 
По закінченні — Сьогодні у 
світі.

А ут
10.00 — «Актуальна каме

ра». 40.35 — «Погляд у май
бутнє». 11.40 — «Шкільний 
екран». 9 клас. Фізика. 12.10
— Художній фільм «Однофа
мілець». 1 і 2 серії. 14.20 — 
«Старти надій». 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок».' 16.45 — «Па допо
могу школі». Російська мо
ва. 17.15 — «Народні талан
ти». 18.90 — к. т. «День за 
днем». (Кіровоград). 18.10 — 
К. т. «Музичний салон». Кон
церт оркестру старовинної і 
сучасної музики Кіровоград
ської дитячої музичної ІНКО
ЛИ № 2. (Кіровоград). 18.40 — 
К. т. «Населению про ци
вільну оборону». (Кірово- 
гпад). 19.00 — «Актуальна 
камора». 19.30 — Телефільм
19.55 — Вечірні ритми. 20.45
— «На добоаніч, діти!» 21.00
— « Час.». 21.35 — Художній 
Фільм «Композптоп Глінка». 
По закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
19 30 — «Вечірня казка».

19.45 — «Рлірішується на 
місці». 20.30 — Чемпіонат 
світу з лижного спорту. 21.00
— «Час». 21.35 — Художній 
фільм «Композитор Глінка».

— «Час». 8*15 — Твор- 
іонпх. 9.15 — Для вас,

9.45 — Телефільм 
«Шофер на один рейс». 2 се-

10.55 — 8-й тираж 
11.00 — Рух 

. 11.30 — Кон
церт. 11.50 — Комора сонця.

пись- 
уула. 
утво- 

ап- 
пісні і танцю та ан- 
народного танцю

14.30 — ІІовпнн. 
Фільм для дітей «Зн- 
ранок». 16.10 — У

3.20 — ДО 60-ріЧЧЯ 
рения СРСР. "Концерт 
самблів • • •
самблів 
РРФСР. 
14.45 — 
мовий 
світі тварин. 17.10 — Бесіда 
політичного оглядача 10. 
туйова. 17.40 — Нові мульт
фільми «Козеня і 
«Козеня і його лихо», 
печко па НИТЦІ:», «Прянико
вий дідусь». 18.15 — Співає 
народний артист УРСР 10. Бо
гатиков. 19.15 — Док. фільм 
«Людина, врятуй планету, 
Земля». 19.45 — Фільм < Квас
на площа». 1 серія. 21.00 — 
«Час.». 21.3> — Фільм «Крас
на площа». 2 серія. 22.45 —

Лс-
осли», 

«Со-

Спортивна,програма. Чем
піонат світу з лижного спор
ту. Чоловіки. ЗО і.м. Чемпіо
нат світу з ковзанярського 
спорту. Чоловіки. По закін
ченні — Новини.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра»-. 10.35 — Танці народів 
світу. 11.20 — «Доброго вам 
здоров'я». 11.50 — Художній 
фільм «Станційний нагля
дач». 12.55 — «Точка зору». 
Телеогллд. 13.25 — Для ді
тей. Художній телефільм 
«Пригоди Буратіиа». 1 серія.
14.30 — Кінопрограма «Віт
чизна моя неозора». 15.15 — 
«Сатиричний об’єктив».
15.45 — «Життя, сповнене
музикою». 16.45 — Скарби 
музеїв України. 17.00 —
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Сокіл» — «Спартак». 19.15 
— «Актуальна камера».
19.45 — «Сонячні кларнети».
Самодіяльні художні колек
тиви Запорізької і Донець
кої областей. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Продовжен
ня телетурніру «Сонячні 
кларнети». По закінченні — 
Повніш.
А ЦТ (IV програма)

8.00 — Ранкова гімнасти
ка. 8.15 — Якщо хочеш бу
ти здоровим. 8.20 — Науко
во-популярний фільм. 8.35_
Художній фільм «Любі мої».
9.45 — < Ранкова пошта».
10.15 — «Веселі стар
ти». 11.00 — Концерт.
11.10 — Документальний тс-

лефільм. 12.00 — Фільм-коїь 
церт. 12.30 — Докумі чітнлііі 
ний телефільм. 13.00 -4.
Естрадне різнобарн'я. Му« 
зична програма. 13.30 
«Бронза і сталь». J4.30 — 
Фільм-концерт. 15.30 —
Міжнародний огляд. 15.45— 
Концерт. 16.05 — Чсмпіо* 
пат світу з лижного спорту.
16.45 — «Музичний кіоск».
17.15 — «Здоров'я». 18.00 — 
«Ермітаж».

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.45 — Ро_- 

сійські візерунки. Концерт.
9.30 — Будильник. 10.00 ~~ 
Служу Радянському СоюзуІ 
Док. фільм «Такий солдат 
непереможний». Про ученші 
«Захід-811». 10.50 — Фанта
зія на теми пісень Великої 
Вітчизняної війни у вико
нанні Окремого Зразкового 
оркестру Міністерства обц- 
рони СРСР. 11.00 — «Час».-
11.45 — «Ранкоза псгіт.ч».-
12.15 — По Радянському Со
юзу. 12.30 — Сіл .с.-ні 'ОДУ,- 
на.' 13.30 — Музич ін'і кіоск.- 
14.00 — М. Горяній. «ЧіОЇ» 
Буличов та ін ні >. Філ-м 
става. 16.35 — Клуб иінопо- 
дорожей. 17.35 — Док. телег 
філЬм «Доручення» і.ч циклу

.«Комуністи.». 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 —' 
Мультфільм «Топтнжка».-
18.55 — Фільм-концерт «Джи
гіти Заріповп». 19.20 -4:
Фільм «Від зорі до зорі».- 
21.00 — «Час». 21.35 — Му
зична програма. 22.25 —’
Спортивна програма. Чем
піонат світу з лижного спор
ту. Стрибки з трампліна.- 
Чемпіонат світу з ковзаняр
ського спорту. Чоловіки. По 
закінченні — Новини.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра'-. 10.35 — Музичний
фільм. 11.15 — Доі.-ументал'ь,- 
ний телефільм. 11.30 — Для 
дітей. Художній телефільм 
«Пригоди Бупатіно». 2 сепія'.
12.40 — М. Петренко. «■Чер
воні сівачі». Тслевнстара.
13.45 — «Неспокійні серця»«
14.40 — «Слава солдатська».
15.40 — Концерт. 16.00 -4*
«Живе слово». 16.40 — Ху
дожній фільм іч субтитрами. 
«Безсмертні». 18.10 — «Зпцт 
ред, орлята!» 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 -т-
«П’ять хвилин на роздуми». 
Молодіжна розважальна пе
редача. 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час$.
21.35 — Художній філЬМ 
«Іду споїм курсом». По за
кінченні — Новини.
А ЦТ (IV програма) >

8.00 — Ринкова гімнасти-' 
на. 8.20 — Програма доку
ментальних телефільмів. 8.45 
— Художній Фільм «Тетя,- 
нин день». 10.20 — «Очевид
не — неймовірне». 11.20 
Фільм-концерт. 11.40 — «Цей 
фантастичний світ». 12.25 -4 
«Лицемірство Вашінгтоиа».
12.55 — Концерт. 13.20 -у 
Зимовий ескіз. 18.30 — «Па
ша біографія». 19.30 — «Ве
чірня казка.». 19.45 — Ер" 
мітаж. 20.15 — Всесоюзні 
змагання зі стрибків у полу 
на приз газети < Комсомолі'« 
с.кая правда». 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм
«Гроза над Білою».

В. о. редактора ,
А. РОМАНЮК. V
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