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ХВИЛИНІ-СУВОРИИ 
ЛІК!

ТРИВАЄ ГРОМАДСЬКИЙ ОГЛЯД- 
ПЕРЕВІРКА ОБЛАСНОГО ШТАБУ 
«КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕКТО
РА» І РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

Комсомольські організації області, молоді робіт
ники і хлібороби прагнуть гідно виконати завдання, 
поставлені листопадовим (1982 р.) Пленумом ЦК 
КПРС, IV пленумом ЦК ВЛКСМ.

На адресу громадського штабу огляду-перевірки 
«Робочій хвилині — суворий лік!» щодня надходять 
розповіді про те, як комітети комсомолу, штаби і 
пости «Комсомольського прожектора», активісти бо
рються з прогулами, запізненнями, пияцтвом, просто
ями.

Однак прагнення навести порядок на виробництві 
не повинно зводитися до фіксації недоліків. Треба 
ще й активніше втручатися у виробничі справи: пере
віряти використання техніки і обладнання, виконан
ня договірних зобов’язань.

Громадський штаб чекає нових повідомлень.
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Першого секретаря Нов- 

городківського райкому 
комсомолу Сергія Богомо
лова на будові зустріли 
як давнього знайомого:

— Добрий день, — міц
но потис йому руку груп- 
комсорг бригади Андрій 
Снісаренко. — Як справи?

— Краще ти розпові
дай, — усміхнувся Сер
гій. — Курортник повер
нувся?

— Працює. Петровичу!— 
гукнув невисокого чолові
ка, що порався на ришту
ванні другого поверху. — 
До, тебе.

— Бригадир тільки-но 
приїхав з Алушти, — по
яснив Богомолов, — Від
почивав за путівкою ЦК 
ЛКСМУ.

Підійшов бригадир Ізю
мов — енергійний, засмаг
лий.

І розповів про недавні 
події. 5 березня комплекс
на будівельна бригада 
Анатолія Ізюмова мала 
розвантажувати вагони з 
будматеріалами. Так уже 
заведено у райміжколгосп- 
буді: щосуботи один із 
колективів чергує на за
лізничній станції, приймає 
вантажі, що надходять для 
підприємства. Як і заежди, 
зібралися о восьмій. Не 
прийшли тільки Анатолій 
Шпирка, Віктор Кзлашник 
і Микола Басистов. Поче
кали їх трохи — даремно.

Розвантажили того дня 
три вагони. Порушили грп- 
фік робіт, і доведеться

міжколгоспбуду сплатити 
чимарий штраф.

Після вихідних з’ясува
лося, що їхні товариші не 
з’явилися на роботу без 
поважних причин.

— Вперше за рік існу
вання КМК у нас таке тра
пилось, — картається Ана
толій Ізюмов. — І най
більш образливо те, що 
зовсім недавно виносили 
ми на розгляд комсомоль
ських зборів питання тру
дової дисципліни в колек
тиві. Здається, 
усвідомлювали 
вість проблеми, 
ли...

— Цей факт 
переконав нас: 
раді слід 
займатися виховною робо
тою в колективі, — втру
чається в розмову Андрій 
Снісаренко.

Андрій — один із най- 
досвідченіших у бригаді, 
працює з першого дня її 
створення. Має він найви
щий кваліфікаційний роз
ряд, був делегатом XXIV 
з’їзду ЛКСМУ. Вболіває за 
справи колективу. Хлопець 
аж повеселів, коли розмо
ва наша дещо відхилилася 
від теми порушень трудо
вої дисципліни.

— КМК справляється з 
плановими завданнями, — 
говорить Андрій. — У ми
нулому році друге місце 
в організації вибороли 
(поступилися тільки брига
ді Василя Івановича Кобе- 
лєва). Чи є проблеми ви
робничого . характеру?
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у Відомо, що хто ще із 
Е шкільної парти вміє ціну

вати кожну хвилину свого
Н 'часу, добросовісно вико- 
[I нус громадські доручення,
5 той у майбутньому стече 

старанним працівником.
® Ми підраховували: якщо 
І кожен учень тільки нашої
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Громадсько - політичні 
атестація закінчилася, але
основні питання, які роз
глядалися у її ході, ХВИЛЮ
ЮТЬ нас постійно. Це і 
трудова дисципліна, і 
участь кожного слілча'ипна 
у громадському житті ко-

всі хлопці 
важли- 

виступа-

іще раз 
бригадній 

предметніше

Скільки завгодно. Постій
но простоюємо через те, 
що не вистачає розчину. 
Потужного 16-тонного кра
на теж нелегко «перехо
пити» — сусідні бригади, 
як правило, проявляють 
більше ініціативи.

— І все ж, Андрію, хо
дите ви в передовиках...

Снісаренко знизує 
чима:

— Ходимо. Але ж 
зусиль це коштує...

Так, майже щодня
нам бригади доводиться 
залишатись після роботи. 
Щоб використати весь 
розчин, щоб підготувати 
фронт робіт на завтра, 
врешті, щоб виконати нор
му. Мабуть, саме тому в 
колективі крізь пальці див
ляться на кількахвилинні 
ранкові запізнення (люди 
ж після роботи затримую
ться). Чи не ось ця по
блажливість й призвела до 
серйозного порушення 
трудової дисципліни?

Після того, як Шпирка, 
Калашник і Басистов зро
били прогул, минуло біль
ше тижня. Дивно,, але 
факт: поки що порушники 
дисципліни не покарані. 
Чому? Це запитання ми й 
адресуємо комітету ком
сомолу райміжколгоспбу- 
ду і бригадній раді. Адмі
ністрації ж підприємства 
слід покласти край пору
шенням технологічної ди
сципліни (саме так слід 
кваліфікувати численні пе
ребої в забезпеченні 
бригади будматеріалами).

М. ЧЕРНЕНКО, 
мор. «Молодого 
комунара».
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МЕХАНІЗАТОРИ ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ № 1 КОЛГОСПУ ІМЕНІ

КРУПСЬКОЇ КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ВЖЕ ВИВЕЗЛИ НА ПОЛЯ

БІЛЬШЕ ТРИДЦЯТИ ТИСЯЧ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ. НЕМАЛА ЗАСЛУ-

ГА В ЦЬОМУ ОДНІЄЇ З КРАЩИХ ТРАКТОРИСТОК ГОСПОДАРСТВА 

ВАЛЕНТИНИ КАРЕТНОЇ ВАЛЯ — ДЕПУТАТ РАЙОННОЇ РАДИ НАРОД

НИХ ДЕПУТАТІВ. ЦЕ ВИСОКЕ ЗВАННЯ КОМСОМОЛКА ВИПРАВДОВУЄ 
СУМЛІННОЮ ПРАЦЕЮ - ДЕННІ ЗАВДАННЯ ВИКОНУЄ НА 120-130

ПРОЦЕНТІВ.
Фото В. ГРИБА.
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десятирічки хоч раз запіз
ниться на урок на одну 
хвилину, то вийде 1100 хви
лин — тобто 25 пропуще
них уроків.

Тому на спільному за
сіданні комітету комсомо
лу, учкому, ради дружини 
СШ ми, учні, вирішили 
звернутися до всіх школя
рів Світловодська з закли
ком «Виховання трудоаої 
ДИСЦИПЛІНИ — із шкільної 
лави». І доручили штабу 
дисципліни та порядку не

залишати безкарним жод
ного порушення правил 
для учнів. Слідкуємо за 
відвідуванням, караємо 
всіх, хто порушує шкільний 
розпорядок. Злісних по
рушників будемо виклика
ти на засідання 
комсомолу 
ни.

комітету 
і ради дружи-

Л. 
секретар 
комсомолу.
М. СвІТЛОВОДСоК.

ШЕСТЕРІНА, 
номітету

КМК слентро- 
цеху по ремон
ту нонтрольно- 
вимірювальн и х 
приладів та ав
томатики Мало- 
висківсь кого 
Цукроза воду 
значно переви
конує змінні 
завдання. Цього 
вдасться доби
тися, насампе
ред, завдяки 
чіткому плану
ванню робіт, 
раціонально м у 
винористан н ю 
робочого часу 
та боротьбі за 
міцну трудову 
дисципліну.

На знімку: пе
редові робітни
ки КМК Тарас 
ТУРКІВ та Ана
толій ГДЕШИІ1- 
СЬКИИ.
Фото В. ГРИБА.
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лектйву, і бережливе став
лення до народного добра, 
і, звичайно, наявність тех
ніки. Останнє для пас ни
ні чи не найважливіше. 
Люди роботящі, а от пра
цювати не завжди є на 
чому. Наведу кілька прик
ладів.

Водій автомашини ГАЗ- 
51 Віктор Буковськпй при 
нормі 45000 тонно-кіломет
рів виробив за минулий

рік 52494 тонно-кілометри, 
зекономивши при цьому І 
тонну 756 кілограмів паль
ного і мастил. Механізатор 
Іван Юрченко трактором 
Т-40 перевиконав річну 
норму па 172 гектари 
умовної оранки. По дві- 
три норми виконував і 
Олександр Піддувшій. І 
тепер він трудився б не 
гірше, але не має змоги 
віддатися улюбленій спра-

ві сповна, оскільки МТЗ-5, 
па якому вій працював, ви
лущений 22 роки тому і, 
зрозуміла річ, непридатний 
для дальшої експлуатації. 
Машину списали, але на
томість господарство пової 
не отримало. Ось і дово
диться досвідченому меха
нізаторові чекати, поки 
з’явиться можливість під
мінити когось із товаришів.

І в автопарку радгоспу

із сорока автомобілів тре
тина завжди простоює па 
ремонті. Причина та ж — 
старі машини. Чи можна в 
такій ситуації говорити 
про такий важливий фак
тор підвищення продукгиз- 
ності праці, як соціалістич
не змагання?

Нашим хлопцям і дів
чатам дуже подобається 
рідне село Красиосілка, 
та. залишаючись у ньому, 
вони хотіли б мати пев
ність у тому, що матимуть 
усе необхідне для роботи.

Як уже вказувалося, 
вро це йшла мова під час

атестації у комсомольських 
групах радгоспу. Керівни
ки господарства, партійна 
організація радгоспу від
значили, що претензії ком
сомольців цілком справед
ливі. Але на місцях такі 
проблеми вирішити прак
тично неможливо. То чи не 
допомогло б нам у цьому 
обласне управління сільсь
кого господарства?

І. БОГАЧЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації рад
госпу «Шляхом Лені
на».
Олександрівський район.
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ЗВІРЯЮЧИ
ІЯЖИНІШНЯ звігно-вибор- 
•®* на кампанія проходить 
у період, коли всі комсо
мольські організації тру
дяться над виконанням рі
шень XIX з’їзду ВЛКСМ, 
котрий поставив перед 
комсомольцями — школя
рами немалі відповідаль
ні завдання. У центрі ува
ги кожної шкільної ком
сомольської організації 
повинні бути питання ідей
но-виховної роботи. Жит
тя і діяльність Володими
ра Ілліча Леніна, його 
теоретична спадщина, до
кументи КПРС — основа, 
на якій і будується вся ця 
робота. Комітети комсо
молу Йосипівської СШ 
Ульяновського, Заваллів- 
ської десятирічки Гайво- 
ронського, Володимирів- 
ської СШ № 1 Знам’ян- 
ського, Злинської серед
ньої школи № 1 Маловис- 
ківського районів спільно

з педагогічними колені.) 
вами ведуть її успішно.

У ході звітів і виборів 
слід звернути увагу на 
ряд проблем у питаннях 
організації Ленінського за
ліку в школі. Комітет ком
сомолу повинен бути го
товий завжди прийти на 
допомогу юнакові і дів
чині в їхньому ідейному, 
трудовому, духовному 
зростанні. Необхідно до
биватися і того, щоб ко
жен учень знав основні 
положення промови В. І. 
Леніна на третьому з’їзді 
комсомолу, умів їх засто
совувати в житті.

На своїх головних збо
рах старшокласники пове
дуть мову і про те, як до
могтися, щоб у життя 
шкільних колективів вві
йшли активні форми по
літичного інформування — 
диспути, вечори запитань 
і відповідей, розмови за 
круглим столом, усні жур
нали, мітинги. Ми не 
повинні забувати, що 
буржуазна пропаганда

«Молодий комунар» ----------------
— ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

особливі надії покла
дає на ідейне роззбро
єння юного покоління, 
впливаючи на сферу куль
тури, естетичні смаки, 
етику поведінки молодої 
людини. 1 ому слід сміли
віше порушувати питання 
про гідність юного грома
дянина СРСР.

Відповідальне, серйозне 
ставлення до навчання — 
першочергове завдання 
шкільної комсомоли. Тут 
варто звернути увагу не 
лише на роботу з відстаю
чими учнями, а й на ство
рення в класах, школах 
атмосфери творчості, поси
лення ідейно-моральних 
основ у формуванні пізна
вальної активності учнів. 
Одна з основних форм бо
ротьби за знання — гурт
ки самоосвіти «Учись учи
тися». На жаль, і досі во
ни не набули в області по
ширення, хоча СШ'№ 5 
м. Гайворона, деякі школи 
Кіровограда, Світловодська, 
Знам’янки можуть поділи
тися немалим досвідом з 
цього питання і розказати 
про громадські захисти 
читацьких формулярів за 
інтересами, науково-прак
тичні семінари, бесіди на 
тему «НОП школяра», лек
ції, клуби любителів кни-

ПОРУЧ ПРАЦЮЮТЬ
МИ — ЗА
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Вшановуючи пам’ять тих, 
хто віддав своє життя за 
наше щасливе сьогодення, 
багато трудових колекти
вів області зараховують до 
свого складу героїв Вели
кої Вітчизняної війни, а 
зароблені за них гроші 
надсилають до Радянсько
го фонду миру.

Одними з перших, хто на 
Кіровоградщині виступиз 
з таким почином, були 
комсомольсько -молодіж
ні колективи магазинів 
№№ 4 і 57 кіровоградсь
кого об’єднання «Промто
вари». Десять років тому 
вони зарахували до свого 
склад/ 
— Олега 
Шевцову 
на.

. «Своєю
ковічнюємо пам’ять наших 
ровесників», — говорила 
на недавніх комсомольсь
ких зборах старший про
давець магазину № 4 Ри
та Діденко. Молоді про
давці секції «Трикотаж» і 
«Подарунки» цього мага
зину ударно несуть трудо
ву вахту за почесних чле
нів колективу Олега Кошо
вого і Любу Шевцову. На 
рахунок героїв-молодо- 
гвардійців до Радянсько
го фонду миру відправле
но майже 26 тисяч карбо
ванців. Комсомольсько- 
молодіжний колектиз ма
газину носить почесне ім’я 
XXIV з’їзду ЛКСМ Украї
ни, неодноразово виходив 
переможцем соціалістич
ного змагання серед ко
лективів району, міста, об
ласті, має звання «Колек
тив високої культури об
слуговування».

молодогвардійців 
Кошового, Любу 
і Сергія Тюлені-

працею ми уві-

/•

обладнали в 
кімнату-музей

Дівчата 
магазині 
«Молодої гвардії», підтри
мують зв’язки з музеєм 
«Молодої гвардії» у Крас- 
нодоні, відзідали його. 
Мати Олега - Кошового 
Олена Миколаївна подару
вала колективу магазину 
«Збірник документів «Мо
лода гвардія» з дарчим на
писом.

Комсомольсько - моло
діжний колектив магазину 
№ 4 Кіровоградського
об’єднання «Промтовари» 
нагороджений Почесними 
грамотами Всесоюзного і 
Українського комітетів за
хисту миру, має подяки Ра
дянського фонду миру. А 
керівник колективу В. В. 
Таценюк удостоєна медалі 
Радянського фонду мир/.

Завідуючий відділом 
сприяння Радянсько/лу 
фонду миру при обласній 
раді профспілок Г. К. Ли- 
сенко вручив комсомоль
сько-молодіжним колекти
вам магазинів №№ 4 і 57 
об’єднання «Промтовари» 
Почесні грамоти і пам’ят
ні медалі Українського ко
мітету захисту миру.

«Нам не потрібна війна, 
ми хочемо жити у мирі»,— 
такими словами почала 
свій виступ групкомсорг 
магазину № 57 Валя Кізли- 
ковська. Колектив цього 
магазину працює за Сер
гія Тюленіна, надіслав до 
Радянського фонду миру 
вже більше 12 тисяч кар
бованців.

Почин комсомольців ма
газинів № №4 і 57 підтри
мали інші колективи об’єд
нання.

Г. УРСУЛ,

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ .
Робота партійних організацій, ра

дянських і господарських органів об
ласті по поліпшенню використання 
матеріальних і трудових ресурсів 
у світлі рішень листопадового 
(1982 р ) Пленуму ЦК КПРС — та
ка тема чергової прес-конференції, 
яку 12 березня влаштували для жур-

ги, випуски спеціальних 
бюлетенів.

Інтерес до знань по
роджує науково-технічну 
творчість школярів, сіль
ськогосподарське дослід
ництво. Але поки що ли
ше кожен десятий учень в 
області — учасник НТТМ. 
Тому шкільні комсомоль
ські організації повинні 
активніше підтримувати 
клуби юних техніків і на
туралістів. А під час збо
рів хай усі спілчани про- 
звітують про свою участь 
у Всесоюзному огляді 
«Юні техніки, натуралісти 
і дослідники — Батьків
щині!», присвяченому 60- 
річчю присвоєння комсо
молу імені В. І. Леніна.

На порядку 
звітно-виборних
обов’язково стане 
ня підготовки до 
трудової чверті,

денному 
зборів 
питан- 

літньої 
участь 

школяріз у реалізації Про
довольчої програми СРСР, 
Всесоюзному поході за 
економію і бережливість.

Під час наступної літ
ньої трудової чверті, крім

роботи на полях, в садах, 
тракторних бригадах, тва
ринницьких фермах, чле
ни учнівсьних виробничих 
бригад, таборів праці і 
відпочинку ооласті виріши
ли взяти участь у заготівлі 
гарбузового насіння, соко
витих кормів для громад
ської худоби, надати до
помогу господарствам у 
вирощуванні і збиранні 
овочів. 13 юних тваринни
ків Червонокам’янсьиої СШ 
Олександрійського району 
взялися доглядати 420 те
лят. Учні Рівнянської де
сятирічки № 5 Новоунраін- 
ського району зобов'язали
ся виростити на площі 45 
гектарів 300 центнерів гар
бузів і зібрати 400 кілогра
мів гарбузового насіння.

Беручи участь у поході 
бережливих, школярі Но- 
вопразької СШ Олександ
рійського району тільки 
за перше півріччя на
вчального року зекономи
ли 300 кілограмів хліба. В 
кожній школі ведуться 
особисті рахунки економії 
і бережливості.

Напередодні звітів і ви
борів серйозна розмова на 
тему «Свято шанувати і 
берегти хліб» відбулася о 
Комишуватській десяти
річці Новоукраїнського ра
йону. Пізнати істинну ціну 
хліба, вміти виростити, зі
брати і зберегти його до
помагає школярам робота 
в учнівській бригаді, кот
ра стала виробничим під; 
розділом колгоспу імені

XX з’їзду КПРС. У її роз
порядженні чимала ділян
ка землі, необхідна техні
ка. Старшокласники пра
цюють у складі збираль
них екіпажів, конструюють 
посівні машини і знаряддя. 
В кожному класі діють 
пости бережливих. Учні 
постійно слідкують за ви
користанням хліба в шніль- 
ній і нолгоспній їдальнях.

Дуже важливо пого
ворити про роль ком
сомольських дс-ручень. 
Треба поєднувати постій
ні, разові, колективні до
ручення, добиватися того, 
щоб кожен комсомолець 
оволодівав навиками ор
ганізатора громадських 
справ. Компаніївському, 
Долинському, Новгород- 
ківському, Кіровоград
ському районним коміте
там комсо/лолу слід особ
ливу увагу приділяти ор
ганізаційно - політичному 
зміцненню комсомоль
ських організацій шкіл, 
сприяти поліпшенню їх 
внутріспілкової ДІЯЛЬНОС- і і 
ті, гіідвищузати виховний 
вплив комсомольських 
зборів, боротися з фор
малізмом у їх підготовці і 
проведенні.

н. ДНГЕЛУЦА, І 
секретар обкому 
комсомолу.

«НА УЗБІЧЧІ»
Комітет комсомолу кол

госпу імені Свердлова 
Олександрійського району 
залишився осторонь такої 
важливої сільськогоспо
дарської кампанії, як зи
мівля громадської худоби. 
Місцеві «прожектористи» 
не взяли участі у респуб
ліканському рейді-місяч- 
нику «1 взятку високі на
дої, сталі прирости!», там 
не було організовано соці
алістичного змагання між 
молодими тваринниками. 
Про це йшлося в корес
понденції рейдової брига
ди «На узбіччі» (номер га
зети за 27 січня ц. р.), в 
якій було названо і при
чини цього — занедбаність 
внутріспілкової роботи в 
осередку та безконтроль
ність з боку райкому ком
сомолу.

У відповідь на виступ 
іазети перший секретар 
Олександрійського райко
му ЛКСМУ Надія Уваро
ва повідомила:

«Критику визнано пра
вильною. Роботу комітету 
комсомолу було проаналі
зовано на засіданні парт
кому колгоспу, а також на 
відкритих комсомольських 
зборах. Комуністи і ком
сомольці висловили претен
зії на адресу членів комі
тету та особисто секретаря 
Юрія Пугачова, вказали 
шляхи поліпшення внутрі
спілкової роботи.

Певну роботу провів і 
райком ЛКСМУ, зокрема, 
надав допомогу 
годженні обліку 
мольців (протягом люто
го на облік поставлено 
п’ять членів ВЛКСМ)».

Контроль за станом 
справ у первинному осе
редку колгоспу імені 
Свердлова покладено на 
завідуючого відділом ком
сомольських організацій 
райкому ЛКСМУ Михайла 
Козленка.

в нала- 
комсо-

папістів області відділ пропаганди і 
агітації обкому Компартії України 
та бюро обласіюї організації Спілки 
журналістів.

З повідомленнями на прес-конфе
ренції виступили і відповіли на запи
тання заступник голови виконкому 
обласної Ради народних депутатів, 
голова обласної планової комісії 
Е. П. Рейзвіх та завідуючий відді
лом праці облвиконкому А. М. Кус
ков.

У травні 1945 року і для • 
Хемніца настав час ви
зволення. Робітники радіс
но вітали Радянську Ар- 
мію-впзволительку.

ЗО березня 1946 року 
обидві партії робітничою 
класу — СДГІ11 і КПН — 
об’єдналися в Соціалістич
ну єдину партію Німеччи- ■ 
нп. Вперше народ взяв 
свою долю у власні руки. 
У Хемпіці посаду обер- 
бургомістра зайняв робіт- 
иик-комуніст Макс Мюл
лер, звільнений радянськи
ми воїнами із тюрми 
Вальдхайм. В 19-16 році пе
реважна більшість жителів 
Хемніца проголосувала за 
націоналізацію власності 
військових і нацистських 
злочинців, 82 промислових 
підприємства міста стали 
народними. Наукове перед
бачення Маркса про те, 
що робітничий клас візьме 
в свої 'руки управління 
суспільством і проводити- 
ме політику, котра відпові
дає інтересам усіх трудя
щих, втілилося тут, як і

ДО 165-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ і 100-РІЧЧЯ З ДНЯ 
КОНЧИНИ К. МАРКСА

то, яке
Каря Маркс 

бував 
місто, 
півдні НДР, тісно пов’яза
не з його ідеями. Воно є 
колискою німецького робіт
ничого руху. Ось уже ЗО 
років місто з честю носить 
ім’я вождя світового про
летаріату — Карл-Маркс 
Штадт.

...У минулому Хемпііі 
був втіленням гірких злид
нів. Досить рано для Ні
меччини тут почався про
цес капіталістичної про
мислової революції, який 
привів до формування ро
бітничого класу і впинкнен- 
пя робітничого руху. У 
другій половині минулого 
століття місто стало ве
ликим робітничим цент
ром, важливою опорою 
молодої марксистської со- 
ціал-демократичиої партії 
Німеччини (СДПН). В 
1871 році тут почала вихо
дити одна з перших у краї
ні со’ціал-демократичиа га
зета «Хемніцер фрайє 
прессе».

У кінці 90-х років мішу-

носить ім’я
нїколи не 

у Хемніці. Однак 
розташоване на

•чого століття розвиток ка
піталізму в. Хемніці і по
близу нього досяг такого 
рівня, що тканини, які тут 

та ВИродп 
машпиобу-

випускалися,
Саксонського ...._1Ііииу.
дівного заводу зайняли од
не з провідних місць на 
світовому ринку. Разом з 
тим нестерпними стали

експлуатація і гноблення 
робітників.

Міцнів робітничий клас, 
дедалі більший вплив мав 
він иа народні маси. В 
1912 році в Хемніці відбув
ся з’їзд СДГІН. ГІід час 
першої світової війни міс
цева група «Союзу Спар
така» під керівництвом 
Фрица Хеккерта боролася 
за те, щоб страйки робіт
ників, під час яких висува
лися економічні вимоги, 
переростали в політичні і 
антивоєнні виступи. В 1919 
році ця група Ф. Хеккерта 
приєдналася до щойно 
створеної Комуністичної 
партії Німеччини.

У минулому столітті у 
Хемпіці жили і працюва
ли засновники німецької 
соціал-демократії Август 
Вебель і Вільгельм Лібк- 
нехт. В 1932 році, востан
нє перед арештом, у Хем- 
иіці з закликом до єдності 
всіх антифашистських сил 
виступив вождь німецько
го пролетаріату голова Ко
муністичної* партії Німеч
чини Ернст Тельман.

У похмурі часи фашизму 
робітники Хемніца не при
пинили боротьби. Тут діяла 
нелегальна організація Ко
муністичної партії Німеч
чини. Тисячі борців пере
слідувались І були кинуті 
в тюрми, 154 антифашисти 
були закатовані у гітлерів
ських концтаборах.

всюди в НДР, у життя.
Тепер Карл-Маркс- 

Штадт — великий промис
ловий, науковий і культур
ний центр першої па ні
мецькій землі робітничо-х 
селянської держави. Про
мислові підприємства міс
та випускають сьогодні за 
п’ять тижнів стільки про
дукції, скільки за весь 
1950 рік. На підприємствах 
Карл-Маркс-Штадта ви
робляється майже 40 про
центів усіх металорізаль
них верстатів, устаткуван
ня для швейної, взуттєвої 
і текстильної промисловос
ті. Верстати з цифровим 
програмним управлінням 
експортуються звідси у сто 
країн світу.

З кожним роком старо
винне ЗООгрічпе місто росте 
і красивішає. Як і перед
бачав Маркс, житлове пи
тання вирішується як со
ціальна проблема. Нині 
кожна друга сім’я Карл.» 
Маркс-Штадта має нову 
квартиру. А на півдепнб- 
західпій околиці зводиться 
новий ’ житловий район 
імені Фрица Хеккерта. Не
вдовзі туг поселиться сто 
тисяч чоловік.

>
*>л

Вільфрід ТІДІНГ.
(Панорама НДР—АПН).

На знімку: монумент 
Карлу Марксу о Карл- 
Марнс-Штадті.

Фото О. ПЕТРЕНКА.
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ЗВІТ
МАЙСТРА

Для самодіяльною 
майстра карбування мо
лодого робітника Кіро
воградського заводу 
«Металіст» Іллі Трембача 
його перша персональна 
виставка е творчим зві
том за останні вісім ро
ків роботи.

Для робіт, що вистав
лені в розділі «Союз не
порушний», характерні 
різноманітність поруше
них автором тем, праг
нення осмислити і пере
дати художніми засоба
ми силу дружби радянсь
ких народів, красу життя 
і праці. Тут привертають 
увагу, роботи «Навіки ра
зом», «Засновники Киє

О РО цей фільм хотіло* 
ся говорити, дума

ти, сперечатися відразу, 
як тільки переглянула 
його. Враження таким 
потоком нахлинули, що 
несила було стримати їх 
чи вишикувати у ціліс
ний єдиний ряд. Згада
лася стрічка, знята по
над 10 років тому — 
«Звинувачуються у вбив-

стві», виникли паралелі, 
порівняння. Спливли у 
пам’яті рядки судового 
нарису Ольги Чайков- 
ської «Це було під Рос
товом», вміщеного на 
сторінках «Литератур
ной газеты». Знову по
рівнювала прочитане з 
побаченим на екрані...

Хочу висловити свою 
думку про нову картину 
«Грачі», яка щойно про
йшла на екранах облас
ті. Це, безперечно, твор
ча удача кіномитців сту
дії імені О. Довженка.

Взятий із життя факт, 
(страшний злочин) про 
який розповідала О. Чай- 
ковська, ліг в основу 
цієї картини. Однак ав
торів її (сценариста Ра- 
міза Фаталієва і режисе
ра Костянтина Єршова) 
передусім цікавить не 
сам по собі злочин, а 

ва», «Щедрість», «Вогонь 
революції».

Багато років автор 
плідно працює над тво
рами на місцеву темати
ку. Вони займають чи не 
найбільше місце в його 
доробку. Оригінальністю 
і довершеністю відзнача
ються вміщені в розділі 
«Край Кіровоградський» 
таріль «Вічка слава геро
ям», де зображено па
м’ятники, збудовані а 
Кіровограді на честь ге
роїв революції та Вели
кої Вітчизняної війни, 
таріль «Вершники» за 
мотивами одного з роз
ділів відомого роману 
10. Яновського.

(Наш кор.).

ЦІКАВО,
ЗМІСТОВНО

Традиційними стали у 
Добровеличківс ь к о м у 
районному будинку куль
тури вечори «Нумо, дів
чата», «Нумо, хлопці». 
Ось і недавно доброве- 
личківці мали нагоду 
спостерігати захоплюючі 
змагання і бути їх учас
никами.

Три команди з район
ної організації ДТСААФ, 
колгоспу імені XXII з’їз
ду КГІРС і Кіровоградсь-

коло суто психологічних 
проблем, пов’язаних із- 
ним.

З перших кадрів нам 
уже зрозуміло, хто є хто. 
Безпомилково вгадуємо 
злочинців, впізнаємо тих, 
хто став їхньою жерт
вою. Скоро дізнаємося 
й про те, як здійснював
ся злочин. Але через це 
наш' інтерес на зникає,

------- РЕЗОНАНС--------

ситуації й конфлікти 
сприймаються гостро. Ми 
аналізуємо, засуджуємо, 
погоджуємося й спів- 
ставляємо —- тобто ра
зом з авторами фільму 
досліджуємо мотиви дій 
злочинців. Разом із суд
дею ставимо їм запи
тання, уявляємо, про що 
спитали б, Віктора та 
Олександра Грачів.

Ось вони сидять на 
лаві підсудних. А трохи 
далі як свідок у кримі
нальній справі — ’їхній 
старший брат Андрій — 
людина чесна, порядна, 
роботяща. Он мати • 
знесилена від горя і со
рому, сестра Галина, 
котра стала вдовою за
пеклого вбивці Осад
чого...

Пильно вдивляється ка
мера оператора Олек- 
і—------- — ■----- ■■■

кого цукрового заводу 
№ II цього разу виявили 
свою ерудицію, сприт
ність, навички у спорті. 
Переможцями стали мо
лоді хлібороби з код- , 
госпу імені XXII з’їзду 
КПРС. Успіх їхній зако
номірний, бо хлопці до 
змагань готуються ста
ранно, наполегливо. Чи
мала з них мають досвід 
проведення таких вечо
рів — Степан Стадник, 
приміром, втрете бере 
участь.

Напередодні Міжна
родного жіночого дня у 
РБК важко було потра
пити на вечір «Нумо, 
дівчата». І шестеро стар
ших піонервожатих шкіл 
району — учасниці зма
гання — виправдали спо
дівання добровеличків- 
ців. У той вечір просто 
глядачів у залі фактично 
не було — дівчата залу
чили до змагання усіх. І 
вони не тільки активно 
вболівали за «своїх», а й 
здобували для них очки. 
Перемогла Аіарія Наумо
ва із села Перчунового.

Традиційні вечори що
разу проходять на висо
кому організаційному 
рівні, цікаво, змістовно.

П. КРИМОВ, 
другий секретар 
Добровеличківсь к о- 
го райкому комсо
молу.

сандра Яновського в їх
ні обличчя. Показує їх 
крупним планом, ніби 
хоче заглянути в душу 
кожному, розгледіти їх 
складний внутрішній світ.

Віктор і Олександр 
Грачі були звичайними 
хлопцями. І невипадково 
раз у раз на екрані по
вторюються, як поетич
ний рефрен, картини їх

нього дитинства. Пре
красний, сонячний світ. 
Та ось ми бачимо, як не 
по-дитячому розлюче
ний підліток Віктор луп
цює меншого. Звідси по
чалася (чи може, впер
ше проявилася) мораль
на неповноцінність Вік
тора.

Майже весь фільм ми 
дивимось на події через 
призму сприйняття са
мих Грачів ось вони 
чинять злочин (один діє, 
другий спостерігає), ря
туються від пересліду
вань, долаючи страх.

Суворий аскетизм ви
ражальних засобів кар
тини, контрасне поєд
нання крупних планів 
персонажів і динамічних 
епізодів переслідувань і 
втеч, пульсує реалістич
ність.

ЗАСОБАМИ 
ФІЛАТЕЛІЇ

В Олександрійському 
міському Палаці піонерів 
минулої суботи відкрито 
третю дитячу міськрайон- 
ну філателістичну вистав
ку, присвячену 40-річчю 
визволення Олександрій
ського району від німець
ко-фашистських загарб
ників. Організували її 
міське відділення агент
ства «Союздрук», міськ
ком комсомолу, місцеве 
товариство філателістів 
та міський відділ народ
ної 'освіти.

Триватиме виставка 
два тижні. У ній беруть 
участь школярі Олек
сандрії і району. Засоба
ми філателії відображе
но боротьбу радянсько
го народу за перетворгп- 
іія в життя рішень XXVI 
з’їзду КПРС, досягнення 
країни, Олександрійсько
го району в соціально- 
економічному і культур
ному будівництві.

Виставка сприятиме 
ширшому залученню 
школярів до філателії.

К. ПОВЕЛЬКО, 
працівник газети 
«Ленінський прапор», 
м. Олександрія.

Не позбавлені зовніш
ньої привабливості Гра
чі, старший і молодший. 
Здається, люди як люди. 
Щирі у своїх «людських» 
прихильностях. Коли ж 
бачиш в залі суду скалі
чених ними жертв, зга
дуєш залишені ними мо
гили, стає страшно. Ні, 
вони не «люди, .як ЛЮ
ДИ».

Віктор Грач — злочи
нець за філософією, 
життєвими переконання
ми. Актор Леонід Філа- 
тов перш за все дослід
жує тип «сильної осо
бистості», незалежної від 
совісті, обов'язку, мо
ральних норм. Ми, гля
дачі, проймаємося ак
тивним бажанням допо
могти молодшому з Гра
чів затриматись на краю 
безодні... В Олександрі 
Грачі, яким його зіграв 
Ярослав Гаврилюк, на 
перший план виступає 
слабкодухість, відсут
ність твердого мораль
ного стержня.

У цих двох постатях 
нам відкриваються гли
бокі корені злочинності.

Головним опонентом 
злочинців виступає не 
слідчий, а суддя. У цій 
нетрадиційності є пев
ний смисл: перед зако
ном усі рівні, а от перед 
совістю людською... Су
дять люди, що сидять у 
залі. Судимо ми, гляда
чі. Судить Ставрасов (ар
тист Олексій Петренко), 
намагаючись в плутанині 
пояснень і зізнань від
шукати істину. А потім, 
коли тяжкий вирок ви
несено, суддя Ставрасов 
невипадково опиняється 
за містом, уважно роз
глядаючи порожню ха
тинку — гніздо Грачів. 
Йому важливо ще раз 
повернутися до витоків і 
зрозуміти — чому ж тра
пилася трагедія, чи не 
помилилися судді, чим 
могли допомогти ХЛОП
ЦЯМ ЛЮДИ.

А навкруги, як і на по
чатку фільму, рання вес
на. Вона навіває згадку 
про світлу, прозору, чис
ту картину художника 
Саврасова «Граки приле
тіли». І ми повертаємося 
до джерел життя — чес
ного, чистого і діяль
ного.

Л. ФЕДЧЕНКО.
м. Кіровоград.

На знімку; надр з 
фільму «Грачі».

попереду
За півтора року, що ми

нуло після виходу в світ 
постанови ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про даль
ше піднесення масовості 
фізичної культури і спор
ту» в роботі обласної ор
ганізації спортивного то
вариства «Авангард» ста
лося немало зрушень. Ор
ганізаційно зміцніли ко
лективи фізкультури, які 
впроваджують нові форми 
фізкультурно -оздоровчої 
і спортивної роботи серед 
трудящих. Популярними 
стали день оздоровчого 
бігу і ходьби, день плавця, 
тиждень комплексу ГПО 
та інші масові заходи.

Минулий рік пройшов 
під знаком першого етапу 
VIII літньої Спартакіади 
народів СРСР, у яком/ 
взяли участь понад 62 ти
сячі авангардівців. Це 
сприяло тому, що до 60- 
річчя утворення СРСР до
строково товариство вико
нало планові завдання і 
соціалістичні зобов’язання 
по розвитку Фізкультури і 
спорту.

Як і раніше, авангардівці 
внесли досить вагомий 
вклад у копилку спортив
них здобутків області. Бе
ручи участь у фінальних 
змаганнях !іІ республікан
ських спортивних ігор мо
лоді вони завоювали 725 
очок, тобто більше трети
ни того, що набрала реш
та представників спортив
них товариств

У спортивних іграх мо
лоді і на VIII Спартакіаді 
України, найбільш успіш
но виступили світловодсь- 
кі плавчихи Юлія Кривчак 
і Марина Корвегіна — ви
хованки тренера А. І. Ко
тенка. На їх рахунку одне 
перше і два других місця. 
Переможцями і призера
ми спартакіадних змагань 
стали гімнасти Сергій До
нець і Віталій Арсеньев.

Уже нинішнього року 
Юлія Кривчак і Марина 
Корвегіна завоювали два 
перших. два других, і 
одне третє місце на 
чемпіонаті України. А 
Федір Ярощук став при
зером першості країни з 
велокросу, срібні нагоро
ди республіки вибороли 
легкоатлетка Тетяна Соло- 
маха і борець класичного 
стилю Олександр Алтухов.

Проте резерви у фіз
культурно-оздоровчій ро
боті використовуються ще 
недостатньо. Перевірка 
показала, що намічені в 
цьому напрямі заходи в 
деяких колективах викону
ються незадовільно, що 
свідчить про відсутність 
єдності слова і діла.

Звернемося до фактів. 
Більше року тому пред
ставники спортивного клу
бу «Зірка» пообіцяли, що 
за прикладом одеситів пе
ребудують заводську
спартакіаду так щоб її 
основною ланкою була ви
робнича бригада. Це від
повідає вимогам перене
сення центру фізкультур
ної роботи безпосередньо 
у виробничий колектив.

Далі обіцянки справа не 
пішла. Досі немає нового 
положення про спартакіа
ду, змагання, як і раніше, 
проводяться на рівні збір

Г. ШУЛЬКІН, 
голова обласної ради 
ДСТ «Авангард».

них команд цехів і відді
лів, у яких беруть участь 
лише окремі виробнични
ки.

За бортом масово-оздо
ровчої роботи залишають
ся сотні бригад виробни
чого об’єднання «Друк- 
маш», Олександрійського

екзамен-
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електромеханічного заво
ду, кіровоградських заво
дів тракторних гідроагре
гатів та чавуноливарного, 
виробничого об'єднання 
«Дніпроенергобудінду с т- 
рія» та інших підприємств.

А як же з девізом «Всі
єю бригадою — на стаді
он!»? Вважається, що аван- 
гардівці підхопили його. 
Але тут бажане сприйма
ється за дійсність: лише 
невелика кількість бригад 
бере участь у змаганнях.

Те ж саме можна сказа
ти про турніри під девізом 
«Всією сім’єю — на стаді
он». Змагаються лише ок
ремі сім’ї, і до справжньої 
майстерності тут далеко.

Мало позитивних змін 
відбулося в роботі, що на
цілена на ефективну ек
сплуатацію спортивних 
споруд Скрізь, крім пла
вального басейну в Олек
сандрії і спорткомплексу 
в Світловодську, справи 
йдуть по-старому. Бази 
використовуються погано. 
Фізкультурні активісти за
були про надання щоден
но до половини робочого 
часу стадіонів, спортивних 
залів та інших споруд для 
фізкультурних занять з на
селенням

Минулої о року в пер
винних організаціях това
риства підготовлено понад 
16 тисяч значківців ГПО, 
що становить 18,2 процен
та трудящих. Про це свід
чить статистичний звіт.

У січні і лютому ниніш
нього року був проведе
ний всесоюзний рейд-пе- 
ревірка звітності по скла
данню нормативів комп
лексу ГПО. Він пройшов і 
в багатьох колективах фіз
культури облради товари
ства «Авангард». Виявило
ся, що не всюди ведеться 
потрібна документація, 
відсутні постанови і нака
зи про нагородження 
значком ГПО. Лише поде
куди діють групи підготов
ки ГПО, а інспекторські 
групи на місцях практично 
контролю не здійснюють.

Про все це ми повели 
розмову на обласній нара
ді активу авангардівців, 
де обговорювали хід вико
нання постанови ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР 
«Про дальше піднесення 
масовості фізичної куль
тури і спорту». Приємно, 
що учасники наради від
верто говорили про не
розв’язані проблеми, внес
ли немало корисних про
позицій. Були порушені 
питання впровадження ви
робничої гімнастики, орга
нізації масово-оздоровчої 
роботи за місцем прожи
вання; йшлося про недо
ліки в діяльності дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл. 
Зауваження і пропозиції 
учасників наради покла
дені в основу заходів по 
облраді товариства в ці
лому і по окремих органі
заціях. Справа — за їх ви
конанням.

Отже, головний екзамен 
попереду.
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А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 —

В. Шекспір. еРомсо і Джуль
етта». Телевистава. 11.20 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — У братній сім’ї на
родів. Док. фільми «Програ
ма дружби», «Ваша сестра— 
Латвія», «Якутія». 16.00 
Виступає народна 
напела м. Мелітополя. 16.30 
— Розповідають наші корес
понденти. 17.00 — Стадіон 
для всіх. 17.30 - Адреси 
молодих. 18.30 — Веселі 
нотки. 18.45 - Сьогодні у
світі. 19.00 — Людина і за
кон. 19.30 — Фільм «Біг». 1 
серія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Дон. телефільм «Зустрічі з 
Іллею Глазуновим». В пе
рерві — Сьогодні у світі.

> УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Твоя життєва 
позиція». 11.20 — Муз. фільм 
«Ноли ми закохані». 11.40 — 
«Шнільний енран». 7 клас. 
Фізика. 12.10 — Худ. теле
фільм «Гамлет Щигровсько- 
го повіту». 13.30 — Телесіг- 
ляд «Точка зору». 14.00 — 
«Орієнтир». 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.35 — «ЮТ-83». Пе
редача для школярів. 17.10
— «Народні таланти». 17.40
— Циркова програма. 18.00
— Телефільм. 18.30 — Фільм-
концерт. 19.00 — «Актуаль
на камера». 1935 — Чемпіо
нат СРСР з хокею. «Сокіл» 
— ЦСКА. 2 і 3 періоди. У пе
рерві — «День за днем». 
(Кіровоград). 20.45 — «На 
добраніч, діти». 21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт.
22.20 — Новини.

А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Науково-популярний фільм 
«Репортаж про майбутній 
урожай». 8.35, 9.35 — Істо
рія. 5 кл. 9.05, 13 55 — Фоан- 
цузька мова. 10.05 — Учням 
ПТУ. Естетичне виховання. 
10.40, 11.40 — Фізина. 8 кл.
11.10 — Шахова шнола. 12.10
— Історія утворення СРСР.
12.40 — Академік В. І. Вер- 
надський. 13.25 — Науково- 
популярний фільм «Урок за
хоплення». 14.25 — Поезія 
в музиці. 15.25 — Новини.
18.00 — Новини. 18.20 —
Док. телефільм «В ущелинах 
Карачаю». 18.30 — Наш сад. 
19.00 — Служу Радянському 
Ссюзу! 20.00 — Вечірня каз
на. Мультфільм «Все назпа- 
ни». 20.15 — Міжнародна па
норама. 21.00 — «Час». 21.35

Телефільм «Моя вулиця».

£ ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Оче

видне — неймовірне. 9.45 — 
Фільм «Біг». 1 серія. 11.15 — 
Новини. 14.30 — Новини., 
14.50 — П’ятирічка — спра
ва кожного. Дон. телефільми 
«Робітнича естафета». «Твоя 
економія». 15.30 — Концерт 
камерної музики. 15.55 — 
Знання — сила. 16.40 —
Фільм-концерт «Хореогра
фічні дуети». 17.10 — Від
гукніться, сурмачі! 17.55 — 
Док. телефільм «Навігація 
сорок другого...» 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — Еи- 
єтуп концертного ансамблю 
електромузичних інструмен
тів ЦТ і ВР. 19.20 — Фільм 
«Біг». 2 серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — Концерт. 22.15 — 
Кубок європейських чемпіо
нів з футболу. фіналу. 
«Гамбург» (ФРН) — «Дина
мо» (Київ). В перерві — Сьо
годні у світі.

А УТ
10.00 «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Трикутник». 
Передача для молоді. 11.05 — 
«Дзвінкі акорди». 11.15 — 
Худ. фільм «Старомодна ко
медія». 12.45 — «Товариш». 
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30 — 
«Естрадна мозаїка». 17.05 — 
«Країна комсомолів». 17.35 — 
«Продовольча програма — 
справа кожного». 18.00 — 
«Корисні поради». 18.30 — 
«Народні таланти». Хор Бу
динку культури Заваллівсь- 
ного графітового комбінату. 
(Кіровоград). 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
Ліричні мепод.ії. 19.40 —
Я. Стельмах. «Гра на клаве
сині». Вистава. 20.30 — 
«День за днем». (Кірово
град). 20.45 — «На добраніч, 
діти». 21.00 — «Час». 21.35 — 
Продовження вистави «Гоа 
на клавесині». 22.25 — Но
вини. 22.40 — Чемпіонат 
СРСР 3 волейболу. ЖІНН'І. 
«Медін» (Одеса) — «Кїро- 
вець» (Новосибірськ).

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика, 8.15 — 

Науково-популярний фільм 
«Роздуми про бригадний під
ряд». 8.35, 9.35 — Географія. 
7 кл, 9.05, 13.05 — Німецька 
мова. 10.05 — Учням ПТУ. Іс
торія. В. І. Ленін — вождь 
Жовтня. 10,35, 11.40 — За
гальна біологія. 9 нл. 11.05 
— Для вас, батьки. 12.10 — 
Учителю — урок музики. 
З кл. 13.35 — Природознав
ство. З кл. 13.55 — Театр од
ного актора. 15.15 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.15 — Ук
раїнський романс. 18.45 — 
Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Спартак» — «Крила Рад». 2 
і 3 періоди. У перерві — 
20.00 — Вечірня мазка. «Ча
рівний енран». 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «Страх 
висоти».

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Від

гукніться, сурмачі! 9.30 — 
Мультфільм «Дід Мазай і 
зайці». 9.40 — Фільм «Біг». 
2 серія 11.15 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Науково-популярні фільми. 
15,25 — Російська мова.
15.55 — «В одному сибірсь
кому колгоспі». Теленарис.
16.10 — «Ірландія: турботи 
смарагдового острова». Кіно- 
нарис. 16.40 — В концертно
му залі — школярі. 17.30 — 
Шахова школа. Клас почат
ківців. 18.00 — Ленінський 
університет мільйонів. «Пра
ця — суспільство — люди
на». 18,30 — У кожному ма
люнку — сонце. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —
Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Динамо» (Москва) — ЦСКА. 
В перерві — Якщо хочеш 
бути здоровим. 21.00 —
«Час». 21.35 — Це ви можете.
22.20 — Сьогодні у світі. 
22.35 — Концерт.

А ут
16.00 — Ноеини. 16.19 — 

«Срібний дзвіночок». 16.30
— Республіканська фізико- 
математична школа. 17.00
— «Весняні співзвуччя».
Концерт. 17.45 — «Екран
пошани Українського теле
бачення». 18.00 — «День із 
днем». (Кіровоград). 18 ’5 — 
«Будівництво: діла і пробле
ми». Передача зі споруджу
ваного наналу «Дніпро — 
Інгулець». (Кіровоград). 18.30
— Муз. фільм «Зустріч з
фольнлером». 19.00 — «Ак
туальна намерз». 19.30 — 
Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Сокіл» — «Хімік». 2 і 3 пе
ріоди. 20.45 — «На добраніч, 
діти». 21.00 — «Час*. 21.35
— Худ. телефільм «Старовин
ний детектив». 23.00 — Но
еини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Док. телефільм «Поруч з то
бою». 8.35. 9.35 — Загальна 
біологія. 10 нл. 9.05, 13.25 — 
Іспанська мова. 10 С5 — Уч
ням ПТУ. Лірика С. Єсеніна. 
10.35, 11.35 — Зоологія. 7 кл. 
11.00 — Мамина школа. 12.00
— Учителю — урок музики.
2 кл. 12.55 — Б. Полевой.
«Повість про справжню лю
дину». 13.55 — Худ. фільм із 
субтитрами «Повторне весіл
ля». 15.20 — Новини. 18.00 — 
Новини. 18.20 — Док. фільм 
«Людина, яка стоїть переді 
мною». 18.30 — «Веселил». 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм про народну твор
чість. Пісні й танці Афга
ністану. 19.00 — Сільська
година. 20.00 — Вечірня каз
на. «Крокодил Гена». 20.15 — 
Тележурнал «Співдруж
ність». 20.45 — Р. Шуман. 
«Три романси» у виконанні 
Д. Шафрана (віолончель). 
21.00 — «Час». 21.35 - Те
лефільм «Чоловічий порт
рет» (НДР).

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Те

лефільм «Ще до війни». 1 і 
2 серії. 10.55 — Творчість
юних. 11.25 — Новини. 14.30 
— Новини. 14.50 — До дня
працівників житлово-кому
нального господарства і по
бутового обслуговування на
селення. Док. фільми «В цій 
справі треба бути серйоз
ним», «Майстри машини ча
су», «Сервіс — слово сільсь
ке». «Не відлітайте, лебеді».
15.50 — Драматургія і театр. 
Вс. Вишневський. «Оптиміс
тична трагедія». 16.35 —
Концерт ансамблю скрипа
лів телебачення і радіо Вір
менії. 16.55 — Школі потріб
ні таланти. 17.25 — Міжна
родні змагання з ковзаняр

ського спорту. 18.00 — Зуст
річ школярів з Героєм Соціа
лістичної Праці, головою 
колгоспу «Радянська Укра
їна» Черкаської області 
Я. О. Іванищенком. 18.45
— Сьогодні у світі 19.00
— Наука І життя. Від- 
?а‘о^сннл в Антарктиду.
19.30 — Фільм «Перший 
кур’єр». 21,00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Трест, що лоп
нув»,! серія, 22.40 — Росій
ський музей. «Живопис пе
редвижників». 23.10 — Сьо
годні у світі,

А УТ
— < Актуальна каме

ра». 10.35 — «Виробнича
гімнастика». 10.45 — Фільм- 
концерт «Співає тріо Маре- 
ничів». 11 00 - Док. теле
фільм. 11.40 — «Шнільний

екран». 5 клас. Музика.
12.10 — «Продовольча про
грама — справа кожного». 
16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30 — 
На допомогу школі. Російсь
ка мова. 17.00 — Чемпіонат 
СРСР з гандболу. Жінки. 
«Спартак» (Київ) — «Азот» 
(Невинномиськ). 18.10 —
«День за днем». (Кіровоград). 
18.25 — Оголошення. (Кіро
воград). 18.30 — Муз. фільм 
«Приємні зустрічі». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 — 
«Сімейне коло». Кіноогляд.
20.40 — «На добраніч, діти». 
21.00 — «Час». 21.35 — Май
стри мистецтв. 22.35 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Док. фільм «Заповітам Лені
на вірні». 8.35, 9.35 — Музи
ка. 2 кл. Е. Гріг. «Пер Гюнт». 
9.05, 12,25 — Англійська
мова. 10.05 — Учням ПТУ. 
Загальна біологія. 10.35, 
11.35 — М. Пришвін. «Комо
ра сонця». 5 кл. 11.05 — На
уково-популярні фільми 
«Оновлення землі». «Кобра». 
12.05 — Твоя ленінська біб
ліотека. «Пам'яті комуни».
12.55 — В. Гюго. Сторінки 
життя і творчості. 13.50 — 
Тележурнал «Звіздар». 14.35 
— Радянське образотворче 
мистецтво. 15.20 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20 —
Ф. Ліст. «Угорська рапсодія» 
№ 6. 18.30 — Клуб мандрів
ників. 19.30 — Чемпіонат
СРСР з лижного спорту. 
5 нм. Жінки. 20.00 — Вечірня 
казка. «Чарівний екран». 
20.15 — Чемпіонат СРСР з 
баскетболу. Чоловіки. «Жаль- 
гіріс» — ЦСКА. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Заключний 
концерт Всесоюзного фести
валю радянської музики. 
23.20 — Лижний спорт. Чем
піонат світу з стрибніз з 
трампліна.

А ЦТ (І програма)
(3.00 _ «Час». 8.45 — Грає 

духовий оркестр. 9.00 — «Чу
деса без чудес». 9.30 — 12-й 
тирані «Спортлото». 9.40 — 
Для вас, батьки. 10.10 —
Фільм-концерт «Сергій Прз- 
коф’єв. Дитяча музика».
10.30 — Рух без небезпени. 
1100 — Дон. телефільм 
«Шлях до розквіту». 11.30 - 
Міжнародні змагання з ков
занярського спорту. 12.05 — 
Ти пам’ятаєш, товаришу... 
13.05 — Концерт академічно
го хору російської пісні ЦТ 
і ВР. 13.35 — Російський му
зей. «Живопис передвижни
ків». 14.05 — Міжнародний 
фестиваль телепрограм про 
народну творчість «Веселка». 
«Свято пастухів» (Болгарія).
14.30 — Новини. 14.45 —
Телефільм «їжан>. 15.10 — 
Письменник і сучасність. Зу
стріч з В. Бєловим. 16.20 — 
У саіті тварин. 17.20 — Бе- 
сіда політичного оглядача 
Л. Вознесенського. 17.50 — 
Мультфільми «Трав’яна за
падинка», «Пісенька мише
няти». 18.15 — Бесіда голо
ви Радянського комітету за
хисту миру ю. О. Жукова. 
19.00 — Kv6ok СРСР з фут
болу. фіналу. 21.00 —
«Час». 21.35 — Телефільм
«Трест, що лопнув». 2 серія.
22.45 — Пісні радянських 
композиторів виконує Мічел 
(Іспанія). 23.05 — Новини.

А УТ
10.00 — «Актуальна ка

мера». 10.35 — Телефільм.
11.10 — Живе слово. 12.00 — 
«Призначається побачення». 
Естрадно-розважальна пере
дача. 12.30 — Науково-попу
лярна програма «Імпульс». 
13.05 — Естрада молодих.
13.50 — «Сатиричний об’єк
тив». 14.20 — «Нові книги».
14.50 — «Доброго вам здоро
в’я». 15.20 — Худ. фільм з 
субтитрами «П’ять вечорів». 
17.00 — Чемпіонат СРСР з 
гандболу. Жінки, «Спартан» 
(Київ) — «Ростсільмаш» 
(Ростов-на-Дону). 18.10 — 
Телефільм «Сервіс по-кар- 
патсьни». 18.30 — Концерт 
естрадно-симфонічного ор
кестру Українського телеба
чення і радіо. 19.00 — «Акту-
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альна камора». 19.40 —
«Скарби музеїв України».
19.55 — Короткометражні ху
дожні фільми. 20.45 — «На 
добраніч, діти». 21.00 —
«Час». 21.35 — Дж. Верді. 
«Травіата». Вистава. В пе
рерві — Новини.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Док. телефільм «Міс
то під Полярною зірною».
9.20 — Муз. передача «Ран
кова пошта». 9.50 — Фільм 
«Мол вулиця». 11.05 — Кон
церт фольклорних колекти
вів. 11.40 — «По Радянсько
му Далекому Сходу». 12.10
— Дж. Россіні. Музика ідля-
струнного оркестру. 12.40 — 
Адреси молодих. 14.00 —
Програма Кишинівської сту
дії телебачення. 15.10 — 
Міжнародний огляд. 15.25 — 
«Французькі замальозни». 
Огляд. 15.55 — Музичний кі
оск. 16.25 — Док. телефільм 
«Крипзта дочка Батьківщи
ни». 17.25 — Чемпіонат
СРСР з лижного спорту. 
15 км. Чоловіки. 18.00 —
Нонцерт народного артиста 
СРСР лауреата Ленінської 
премії С. Ріхтера і Держав
ного квартету ім. Бородіна. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— З^орос’я. 21.00 — «Час». 
21.35' — Н. Долиніна. «Лікар 
Жуков, на виїзд!» Телевиста
ва. 22.50 — Лижний спорт. 
Чемпіонат світу з стрибків з 
трампліна.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час», 8.45 — Пре

м’єри наших друзів. Концерт 
з участю художніх колекти
вів НДР. 9.30 — Будильник 
10.00 — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 — Здоров’я.
11.45 — «Ранкова пошта». 
12.15 — Піонерія. Кіножур
нал. 12.30 — Сільська годи
на. 13.30 — Музичний кіоск. 
14.00 — Клуб мандрівників. 
15.00 — Сьогодні — День 
працівників житлово-кому
нального господарства і по
бутового обслуговування на
селення. Участь бере міністр 
побутового обслуговування 
населення РРФСР І. Дуден- 
ков. 15.30 — За вашими лис
тами. Муз. передача. 16.00 — 
Горизонт. «Тато, мама і я — 
спортивна сім’я». 17.00 — 
Сільський сход. Передача З 
Із циклу «Вирішується на 
місці». 18.ОС — Міжнаоодна 
панорама. 18.45 — Мульт
фільм. 19.15 — Футбольний 
огляд. 19.45 — Концерт ар
тистів Великого театру СРСР 
в Концертному залі ім. 
П. Чайновського. 21.00 —
«•Час». 21.35 — Телефільм
«Трест, що лопнуе». З сепія.
22.40 — Лижний спорт. Чем
піонат світу з стрибків з 
трампліна. 23.10 — Новини.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.45 — Сьогодні —
День працівників житлово- 
комунального господарства 
■ побутового обслуговуван
ня населення. 13.40 — «Со
нячне коло». 14.10 — «За
гартуйте дитину». 14.40 — 
«Слава солдатська». 15,30 — 
«Товариш». 16.15 — «Кон
цертний зал «Дружба». 17.00

Музично- драматичний 
театр імені М. Л. Кро- 
пивнмцького: 15, 16 бе
резня — «Гра на клаве
сині» Я- Стельмаха, 17 
березня — «Шельмеико- 
.’іешцик» Г. Квітки-Осно- 
в-японка; 18 березня — 
«Шрами» Є. Шабапа 
(16.00); 19 березня —
«Обочина» М. Зарудио- 
г<>; 20 березня — «Два 
клени» Є. Шварца (10.00; 
12.00), «Гра на клавеси
ні» Я. Стельмаха (17.00; 
19.30); 22 березня — 
«Гра на клавесіьіі» 
Я. Стельмаха.

Початок спектаклів о 
19.30.

Філармонія: 18, 19, 20 
березня — гастролі мос
ковського ансамблю ци
ган «Віта-Ро.мсн». Ноч і- 
ток о 19.00.

Палац культури імені 
Жовтня: 17 березня — 
день культури на заводі;
18 березня — творчий
звіт вокальиЬ-іиструмен
тального ансамблю
«Алегро» о 19.30; 20 бе
резня — огляд дитячих 
хорових колективів о 
12.00.

Будинок культури імені 
Калініна: 16 березня — 
університет «Здоров’я». 
Бесіда «Алкоголь і здо
ров’я» — о 16.00. Засі
дання клубу «Ровесник», 
розмова про робітничі 
професії — початок о 
14.00; 17 березня — ху
дожній фільм «Трістаи 
та Ізольда». 2 серії. По
чаток о 18.20 та 20.30;
19 березня — фільм для 
дітей «Республіка Шкіл» 
(13.30). Художній фільм 
«Надія і опора» (18.20);
20 березня — ківоклуб 
«Мрія». Ківорозповідь 
про О. М. Горького. До 
115-ї річниці з дня народ
ження. Документальний 
фільм «Горький па Украї
ні». Початок об 11.00.

КІНОТЕАТРИ.

«Комсомолець»: про
тягом тижня — «Твоя 
любов» — 0 10.20; 13 00; 
15.40; 18.20; 20.50.

«Мир»: протягом тиж
ня — «Чарівна ламза 
Аладдіпз»—о 9.30; 11.00; 
12.30; 14.20. «Язичницька 
мадонна» о 15.50; 17.20- 
18.50; 20.50.

— «Твоя земля, ровеснику».
17.45 — Худ, телефільм «Но 
віддавай королеву». 1 серія. 
19.00 — «Актуальна камера».
19.30 — Худ. телефільм «Не 
віддавай королеву». 2 серія.
20.45 — «На добраніч, діти,». 
21.00 — «Час». 21.35 — Нон- 
церт лауреата Державної 
премії УРСР імені Т. Г. Шев
ченка 1983 року Державної 
заслуженої капели бандурис
тів УРСР. 23.35 — Позики.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15 -- 

Док. фільми. 8.45 — Н. Доли
ніна. «Лінар Жуков, на ви
їзд!». Телевистава. 10.05 «4 
Грає К. Оганян (фортепіано).
10.30 — «Архітектура-83 •>.
Тобольськ. 11,00 — Очевид
не — неймовірно. 12.00 — 
На землі, в небесах і на мо
рі. 12.30 — Док. телефільм 
«Подаруйте мені блискавку».
12.50 — А. Тур. «Місячна со
ната». Фільм-вистава. 15.10
— Розповідають наші корес
понденти. 15.40 — Телефільм 
«Ходіння по муках». 7 серія
— «Катя». 16.55 — «Продов
ження подвигу». Док. теле
фільм про бойові подвиги 
еніпажу крейсера Чорномор
ського флоту «Красный 
Крым» в роки Великої Віт
чизняної війни. 17.20 —
Г. Малер. Симфонія № 2.
18.50 — Зустріч письменни
ка Ю. Бондарева з читачами. 
20.00 — Вечірня казка. «Ніч 
народження». 20.15 — Чем
піонат СРСР з лижного спор
ту. Естафета 4 <5 чм. Жінки. 
21.00 — «Час». 21.35 — Теле- 
клуб «Москвичка».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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Виробниче 
об'єднання 

«Олександрів 
вугіллю» 

ЗАПРОШУЄ
на будівництво шахти 

«Ведмсжоярська» робітнй- 
ків-таких професій:

прохідників, електрослю
сарів підземних, кріпильни
ків, електрослюсарів шахт
ної поверхні, машвиістіб 
підземних установок, гір
ничих робітників підзем
них, машиністів електро
возів, сигналістів, лампов- 
щиць, робітників шахтної 
поверхні, машиністів коїь 
вейєрів.

Бажаючі працювати на 
будівництві, а потім на ек
сплуатації шахти можуть’ 
набути будь-які будівельні 
і шахтарські професії у 
навчально-курсовому ком» 
бінаті, технічному учили
щі № 3, учбовому пункті 
шахтобудівельпого управ
ління № 2 з відривом і 
без відриву від виробницт
ва.

Працівникам шахтного 
будівництва, зайнятим на. 
підземних роботах, як і 
шахтар я м, виплачується 
одноразова винагорода за 
вислугу років. Вони кори
стуються правом на піль
гове пенсійне забезпечен
ня.

При наявності підземно
го стажу роботи не менші? 
10 років у віці 50 років 
гарантується щомісячна 
пенсія в розмірі 120, при 
стажі понад 15 років —* 
140, понад 20 років — 160 
крб.

Робітники забезпечують
ся безплатним -паливом і 
спецодягом, безплатним 
проїздом до місця роботи.

Одиноким і малосімей
ним надається гуртожиток.

По довідки звертатися 
на адресу: м. Олександрів 
проспект Леніна, 77, кімна
та 231.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 
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