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ЛЕКТИВ Д'ОЛОЧЕОТСВАРНОЇ ФЕРМИ ВІДДІЛКУ К? 1 РАДГОСПУ «ТРЕТІЙ ВИРІШАЛЬНИЙ» НОВГОРОДКІБСЬХОГО РАЙОНУ У ПЕРШОМУ КВАРТАЛІ РОКУ ПРОДАВ ДЕРЖАВІ ПОНАД ПЛАН 300 ЦЕНТНЕРІВ МОЛОКА В
ЦЬОМУ НЕАБИЯКА ЗАСЛУГА І МОЛОДОЇ ДОЯРКИ ОКСАНИ МЕДНИК. НИНІ ЩОДОБИ ВОНА ОДЕРЖУЄ ВІД НОЖНОЇ
КОРОВИ ПО 9 —]0 КІЛОГРАМІВ МОЛОКА.
Фото В. ГРИБА.

СУБОТНИК

«Червоній суботі»—
зразкову працю
Понад 12 тисяч учнів і
вчителів Ленінського ра
йону м. Кіровограда ви
йдуть на Всесоюзний ко
муністичний суботнпк. За
здалегідь дбає про органі
зоване проведення свята
і
праці
районний штаб чо
і
підготовці до суботпвка.
Уже зараз визначені й
розподілені фронти робіт.
На різних ділянках працю
ватимуть школярі району
— впорядкують
шкільні
подвір'я, парки,
сквери,
вулиці закріплених мікро
районів. Хлопчики іі дів\і.атка посалять
близько
Iri
Пі
900 дерев і 2 тисячі кущів,
зберуть понад 120 тонн ме
талолому і 20 тонн маку
латури, .виготовлять май
же 4 тисячі шпаківень.
Пліч-о-пліч з робітника
ми
працюватимуть
на
міській
тслеграфно-т сле. і
фонній станції
учні СНІ
1 № 5. Інша частина вихо
ванців
цієї десятирічки
впорядковуватиме
сквер
імені Т.
Г Шевченка.
Старшокласників
-серед
ньої Школи № 30 в день
,|. «червоної» суботи прийма. тиме завод імені С М Кі
рова. Деякі класи прашоЬ„ ватимуть па спорудженні
і спортивного стадіону заво
ду дозуючих автоматів
— Жодне ПІДПРИЄМСТВО
обласного центру не обі
йдеться без допомоги V Iчівської молоді — розпо
відає завідуюча Леніне!.--

ким райвно Д. А. Столбо
ва. — А зароблені на суботшіку кошти будуть пе
рераховані до Фонду п’я
тирічки.
Р. ДДЙДАКУЛОВ,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

Приклад
комссиояки
47 комсомольців
села
Мартоноші Новомпргородського району вийдуть н.)
Всесоюзний комуністи ІІШІІ
суботннк,
присвячений
113-й річниці з дня народ
ження В. І. Леніна. Меха
нізаторі) і водії автогаража. молоді- тваринники,
котрі
працюватимуть на
своїх робочих місцях, да
лі) слово досягти найвищої
продуктивності прані.
Ініціатором починання —
у день «червоної суботі!»
виконати планові завдання
на 120 — 150 процентів —
виступила передова дояр
ка, комсомолка Автоніма
Павлова. Вона — перемо
жець соціалістичного зма
гання серед црапіпнпліч
молочнотоварних ферм за
перший квартал нинішньо
го поку.
Па зекономленому паль
ному працюватимуть пі і
час суботнпка агрегати,
очолювані десятьма ком
сомольцями -механізатора
ми.
.Молоді жителі Млртоиоші
впорядковуватимуть
також вулиці -сла. збира
тимуть металобрухт і ма
кулатуру.
м. СТОЯН,
гроАладсьинй
корес
пондент
«Молодого
комунара».

Навчання
комсомольських
кадрів
У Запорізькій зональній
комсомольській школі за
вершилося навчання заві
дуючих відділами комсо
мольських
організацій
міськкомів, райко/иів ком
сомолу. Протягом місяця
вони
вивчали
актуальні
питання теорії і практики
комуністичного будівництЕа, економічної політики і
міжнародної
діяльності
КПРС і Радянської держа
ви, організаційної та іде
ологічної роботи партії і
комсомолу
в світлі зав
дань, поставлених
XXVI
з іздом КПРС, травневим
(1^82 р.) і
листопадовим
(1982 р.) Плену мами
цк
КПРС, XIX з’їздом ВЛКСМ.
Великої уваги надавалось
питанням поліпшення якіс
ного складу і росту рядів
ВЛКСМ, керівництва пер
винними комсомольськими
організаціями.
Була проведена науко
во-практична конференція
«Ленінський
стиль в ді
яльності ВЛКСМ», на якій
відбулася ділова розмова
про шляхи дальшого удо
сконалення стилю роботи,
а також розглянуто широ
ке коло питань, пов’язаних
з втіленням
у діяльність
комсомольських організа
цій ленінських принципів
роботи з кадрами.
Слухачі взяли участь у
підготовці
питання
на
пленум Запорізького об
кому ЛКСМУ.
Перед слухачами висту
пили науковці і викладачі
вузів міста, працівники об
кому партії, відповідальні
працівники
ЦК ВЛКСМ і
ЦК ЛКСМ України.

Заклик москвичів 'Честь і слава по праці!»
знаходить все ширшу підтримку у виробничих ко
лективах області. Про це свідчать листи, що над
ходять на адресу штабу
«У боротьбі за зміцнення трудової дисципліни
потрібні не гучні слова, не тільки «блискавки» і
часті рейди. — гвал.ає начальник штабу ' Комсо
мольського прожектора» колгоспу імені Богдана
Хмельницького Ульяновського району /І Дмитришип, — а копітка.
щоденна робота
комітетів
. 1ІІС.МУ. штабів «КП».
Дуже я; аі
' елова
Треба вести роботу гак, щоб дисципліновані'* гь.
свідоме ставлення до праці стали нормою поведін
ки, громадянським обов'язком юнаків і дівчат
Матеріали, які ми сьогодні
публікуємо. свід
чать: комсомольці, юнаки і дівчата
«прожекто
ристи» вносять ділові пропозиції ІЦОД'1 ЛМІЦІКЧІНЯ
трудової дисципліни, посилення режиму економії,
виявляють своє петеу пиме ставлення до ледарів,
бракоробів, літ увів, п'яниць Завдання комітетів
комсомолу — оперативно враховувати пропозиції
і побажання, висловлені молоддю, повести іце рі
шучішу боротьбу з порушеннями трудової і тех
нологічної дисципліни громадського порядку
(Матеріали огляду «Робочій хвилині — суворий
лік!» читайте на 2-й сторінці у випуску «Дозорець»).

НАШ СУЧАСНИК

[бригадир

рівні. Словом, роботи —
непочатий край.
Самому справитися Вік
тору було не під силу. Ви
рішив
діяти
спільно з
партгрупою, радою бригади. Добрим
слоеом і ді
Два роки тому правлін лом допомогли йому до
свідчені
механізатори
ня колгоспу імені Карла
М. Ф. Перев’язко,
І. М.
Маркса запропонувало мо
Ковтонюк, І. М. Воробйов.
лодому комуністу очолити
Спільними
зусиллями
першу тракторну бригаду.
Відстаючу в господарстві. добилися позитивних зру
шень у роботі,
поліпши
Він розумів, що за висо
лась у колективі дисциплі
ким довір ям — не менша
відповідальність. Розумів, на праці.
Про врожай-83
почали
що прийшов час знання,
піклуватися
восени. Всі
досвід
застосовувати на
поля, крім чорних парів,
практиці. За
плечима
які удобряли взимку орга
вісім класів Пролетарсь
нікою, зорали на зяб. За
кої восьмирічки, гірничоштурвал трактора в нічний
металургійний
технікум,
час сідав і бригадир.
служба в армії, три роки
Створили три ланки по
роботи ПОМІЧНИКОМ І ДВІ!
вирощуванню сільськогос
— комбайнером у своєму
подарських нультур за ін
колгоспі.
дустріальною технологією.
Згадав про батька, який Ланку по
вирощуванню
своє життя поєднав з по колосових в складі п'яти
лем. /Аайже двадцять ро механізаторів рада брига
ків працював єін головним ди довірила очолити Ми
агрономом господарства. хайлові Федоровичу ГроЗгадав про мат'р, неві ом мадюку,
трактористу з
ну трудівницю, що так пе п'ятнадцятирічним стажзм
редчасно пішла з життя.
роботи. Комуністу Миколі
Перев язку
Зримо
постали перед Федоровичу
доручив панку
очима безмежні лани, де колектив
цукро
йому пропонують госло- по вирощуванню
йідмояитись, вих буюяків. А на чолі пан
дарювети
своєму ни по вирощуванню куку
значить зрадити
______ ,
покли рудзи
і соняшника став
хліборобському
канню Тан Віктор не міг. Іван Петрович Зінко.
Колективи зобов'язали
І він вибрав батьківський
ся на площі 1237 гектарів
шлях...
Нелегко було молодому зібрати колосових по 31,5
на
бригадиру на перших по центнера з гектара,
рах. Дисципліна є- колек площах 240 і 250 гектарів
центнерів
тиві кульгала, техніка ви зібрати по 35
користовувалась неефек зерна кукурудзи і по 16,5
тивно, культура зе/.-пероо- — соняшнику.
До весняної кампанії гоства
була на низькому
Про справжніх хліборо
бів люди кажуть: де гос
подар добре робить, там
і поле буйно родить. Я
завжди згадую цю приказ
ку, коли мова
заходи'ь
про Віктора Озірного.

І

і увалися старанно. За під- І
сумками
соціалістичного І
змагання по
підготовці І
грутообробної і посівної І
техніки до весняно-польо
е
вих
робіт бригада Внтторз Я
.
Озірного зайняла
перше И
місце в колгоспі і третє в И
районі.
Районне управлін- ■
І
ня сільського
господар- І
1
ства преміювало бригади- щ
ра путівкою на ВДНГ.
Активно включився ко- В
лектив механізаторів і а І
весняно-посівну кампанію. І
Швидкими темпами веде- В
ться сівба цукоових буря- .а
ків.
Віктор — член рейко>лу №
комсомолу,
партгрупорт І
тракторної, член
добро- |
вільної народної дружини. 1
Заочно він
навчається в І
Кіровоградському інститу- "
ті сільськогосподарського
машинобудування — адже ■
життя вимагає іти е ногу з и
часом,
господарювати І
продумано і
грамотно, ■
щоб земля сторицею пла- |
тила за тепло хлібоообських рук.
Багато задумів у моло- 1
Один з .1
дого бригадира,
них — створити
бойову І
комсомольсько - молодіж
ну бригаду, котра борола
ся б за високі вінцеві ре
кожний І
зультати.
Щоб
механізатор
був
зацікавлений у зниженні затрат оучної
праці, в раціональному використанні
паливно-мастильним матеріалів,
добриє Словом
щоб кожен був економієтом,
рем.

.. ...... ..

К ПОВЕЛЬНО,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара»
Олександрійський район.
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«Молодий комунар»
Найефективнішою формою громадською контролю,
як свідчить практика роботи штабів і постів «Комсо
мольського прожектора», с проведення рейдів переві
рок. Такі акції ютуються ретельно, бо добре органі
заційне забезпечення їх залежить від чіткої роботи
координаційних центрів, від інформоваиості учасни
ків, конкретного розподілу доручень, залучення спе
ціалістів і наявності засобів гласності.
Про участь «прожектористів» у боротьбі з пору
шеннями трудової дисципліни розповідають комсо
мольські активісти.

ПРАКТИКА

РЕЙД
РОБОТ*
СТОРІНКА
ОБЛАСНОГО ШТАБУ «КП»

ТВІЙ ОБОВ’ЯЗОК,
„ПРОЖЕКТОРИСТЕ“!
Нині в області діють 5763 штабів і постів «Комсо
мольського прожектора», до складу яких входять
понад 18,5 тисячі кращих молодих робітників, кол
госпників, інженерів і техн'К'в. Більшість загонів «КП»
— активні учасники, а нерідко і застрільники бата- ,
тьох корисних справ.
Головні завдання, які вирішують вони, це — роз
виток у юнаків та дівчат громадської активності, ви
ховання принциповості,
непримиримості до пору
шень трудової дисципліни, проявів безгосподарчос’і,
марнотратнтза, залучення молоді до пошуків та ви
користання резервів виробництва.
У значній мірі ці заедания вдалося виконати в ході
республіканського громадського огляду використання
резервів економії
тз бережливості
матеріальних і
енергетичних
ресурсів.
Переконливим
прикладом
твердої рішучості та непримиримого
ставлення до
марнотрате з.ч стала ініціатива кіровоградських шко
лярів, схвалена Центральним Комітетом ВЛКСМ і ві
дома нині зс і країні — рух «Бережливість у малому
— економія у великому».

Загомий внесок у рахунок економії зробили заго
ни «КП» Світлозодська, Олександрії та Ленінського
району м. Кірозограда. Там питання
бережливості
було постійною темою не тільки рейдових перевірок,
а й всієї діяльності місцевих комсомольських органі
зацій.
Разом з тим не всі районні штаби «КП» забезпечи
ли актизну участь молоді в республіканському огляді.
На багатьох підприємствах Добровеличківсьного, Псгрівського, Устинівського
та деяких інших районів
комсомольці не мають особистих рахунків економії,
не налагоджене там і контролю за станом професійної,
економічної та загальноосвітньої підготовки молодих
робітників.
І це не випадково. Скажімо, на
Кіровоградському
олійжиркомбінаті питання участі молоді в республі
канському огляді не розглядали на засіданнях комі
тету чи на комсомольських зборах. Наслідок — полка
бездіяльність «прожектористів» цього підприємства.

Молоді дозорці області беруть участь і в іншій
республіканській акції — операції «Хронометр». Уже
проведено більше тисячі рейдів-перезірок. Особли
во активно зключилися в проведення її юнаки і дів
чата Гайворонського, Вільшанського, Новоукраїиського та Онуфоіїьського
районів. Робота місцевих
штабів і постів «КП» відзначається цілеспрямованіс
тю і широкою гласністю. Практично
наслідки всіх
перевірок вони висвітлюють у районних газетах, час
тину матеріалів опубліковано
в «Молодому комуI нарі».
Але якщо говорити в цілому про похід «прожек
тористів» області за зміцнення трудової дисципліни і
раціональне використання робочого часу, то бага
тьом загонам «КП» бракує принциповості, наполегли
вості і рішучості. І це тоді, коли збитки через прос
тої, прогули і запізнення (серед порушників—багато
молоді) все ще великі. Відчутні вони у промисловос
ті і на транспорті, а особливо —в будівництві. Примі
ром, якщо у промислозості минулого року з розра
хунку на одного працівника було втоачено 1,42 ро
бочого дня, то в будівництві — 3,14. Між цим, остан
нім показником і тим, що в такій крупній будівель
ній організації, як, наприклад, трест
«Кіровоградмашважбуд», не проведено жодного рейду в рам
ках операції «Хронометр» — безпосередній зв'я9зок. Та його не помічають комсомольські
ватажки
тресту і, зокрема, молоді дозорці. До речі, не зай
маються вони серйозно і турботами обласних удар
них комсомольських будов, на яких їхня організація
— генеральний підрядник.
Удосконалюючи свою роботу, обласний штаб «КП»
спільно з редакцією газети «Молодий комунар» ого
лосив громадський огляд «Робочій хвилині — суво
рий лік’-» В нього включилися вже понад 500 комсо
мольських організацій,
багато з яких надсилають
матеріали перезірок. Важливо, щоб «прожектористи»
н© тільки виявляли недоліки, а й наполегливо доби
валися їх ліквідації, висували конкретні препозиції з
питань профілактики порушень трудової дисциплі
ни...
Гре й рік одинадцятої п ятирічки з особливою
гостротою ставить завдання наполегливіше шукати
і дооиватися якнайповнішого використання внутріш
ніх резерв.в — у кожному колективі, на
кожному
робочо иу місці. Це і твоє завдання, молодки дозор
цю, твій обов’язок!
В ДОБРОБАТЬКО,
заступник начальника обласного штабу «КП».

трюме
Районний штаб «Комсо
мольського прожектора» і
раніше приділяй,
велику
увагу питанням зміцненая
трудової дисципліни. Осо
бливо актуальними в на
шій роботі стали вони піс
ля листопадовою (1982 р.)
Пленуму ЦК КП'РС. Сек
тор резервів виробництва
штабу «І<П»
переглянув
свою роботу
з тим, щоб
рейди-перевірки не ЗВОДИ
ЛИСЯ лише до фіксації по
рушень 'їй фактів безгос
подарності, а стали дійо
вішими,
ефективнішими.
Члени сектора подали ме
тодичну і практичну до
помогу штабам «КП» на
місцях, залучили до проведення рейдів комсомоль
ськії?; активістів, молодих
спробничників.

ШІСТЬ З ТИХ, ХТО ПОСТІЙНО
робить покупки і користу
ється
сферою
послуг З
свій робочий час, — служ
бовці, інженерно-технічні
працівники. Ті ж самі пра
цівники торгівлі й підпри
ємств побутового обслуго
вування найчастіше зали
шають робочі місця. Щоб
зайнятися своїми особис
тими справами.

Така ж картина постала
перед нами й па підпри
ємствах: більшість робіт
ників приходить у цех ра
ніше. щоб до початку ро
бочого дня одержати на
ряд, інструмент, підготу
вати обладнаний. Запізню
ються ж. як правило, бух
галтери, інженери, праців
ники різних ВІДДІЛІВ
І
служб. Тобто здебільшого
ті, хто
мас забезпечити
ефективність виробничого
процесу.

«Прожектористи»
не
тільки взяли під особли
вий контроль цю катего
рію працюючих, а н зай
нялися винчениям продук
тивності їх праці, і от ви
явлено, що хороші показ
ники ВСЬОГО колектив}' то
го чи іншого підприємст
ва нерідко затушовують
бездіяльність окремих спе
ціалістів, котрі уміло при
криваються інструкціями і
положеннями,
Г»Ш ІДННМІІ
.інше для них. Тож і вихо
дить, що працюють поряд
Б
дві людини, обоє З ВИЩОЮ
Включш;аінсь у респуб- освітою, одержують одна
Я ліванську операцію «Хр>- кову заробітну плату, а
■ иометр*. громадський штаб
І огляду оо.часпого штабу завантаженість роботою у
■ «КН» і редакції «Молодого ШЖ різна. Так, наприклад,
комунара» «Робочій хвиліп ні—суворий лік!», районні «прожектористїї» з цифра
1 ’ «• прои;екторіщти» провели ми і'детальним аналізом
■ 1ІЖЄ більше тридцяти рей- довели одному з керівни
■ діїі-перевірок
з питань
Я дисципліни праці. В ході їх ків підприємстві що заван
Я на тільки виявлено факти таженість бухгалтера по
І порушень розпорядку ДІРІ. заробітній платі і бухгал
8 песфсіітпзпого використан тера по матеріалах (оклад
ня робочого часу, а й зроб
■ лено .глибокий аналіз прн- однаковий) співвідносить
I чин, які їх
породжують, ся як 5 до І.
І вивчено стан обліку трудоІ ще одне. Мені здаєть
I вої дисципліни, ипкориГ стайня кормів і палимо- ся, що неправильно роб
I енергетичних ресурсів у лять ті члени штабу «Ком
І більшості господарств ра■ Нону. На цьому, здавало сомольського прожектора»
ся б, рейди й завершнли- які прагнуть кожне пору
ся. Але «прожектористи» шення трудової ДИСЦИПЛІ
взяли собі за
правило
контролювати, як втілю НИ конче виразити, так би
ються в життя рекоменда мовити, «в номіналі». Ллє
ції, поради і рішення, ви ж неможливо вирахувати,
роблені спільно з коміте
в гро
тами комсомолу, адмініст в що обходиться
ративними органами у хо шовому чи речовому вира
ді обговорення результатів зі десятихвилипие запіз
І рейдів.
Так, в багатьох
господарствах району на нення, скажімо, продавця
Варто, ма
вимогу «прожектористів • чи аптекаря.
встановлені дошки і стенд.: буть, більше уваги приді
з табелями виходів, виві ляти моральному аспекту
шуються листівки з при
воду запізнень на роботу цього порушення. Адже
чи невиконання виробни- « Ко М СО МОЛЬСЬК11 й прожек
-чих завдань, інших пору- тор» повинен не тільки ви
Ішень трудової дисципліни.
Словом,' роботу, почату ра світлювати недоліки, по
йонним штабом
«Комсо рушення, а н виховувати
мольського прожектора», молоди?; людей, допомага
продовжують на місцях.
ти їм глибше усвідомлюва
ти високу ціну
робочої
Хочу
розповісти
про хвилини.

І

кілька останніх
рейдів,
проведених «прожекторнс■ тами» по магазинах і підI приємствах
побутового
І обслуговування райцентру.
І Вони показали, що біль-

В. НДРІВНИЙ,
заступник начальника
Компаніївського
ра
йонного штабу «КП».
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_ &БОМ5И
хаилйні-сувории
ЛІК!
ПРОПОЗИЦІЯ

БРИГАДНОМУ

молодих колгоспників. На
комсомольських
зборах
вони піддали різкій крити
ці деяких своїх товаришів,
котрі допускали прогули.
А разом з тим було визначеко три
напрями діялипості первинної
ПО ЗМІНненню трудової дисциплі
ни: поліпшення профорієіітацінної роботи, активізація загонів «КП», посиления індивідуальної роботи з порушниками.
Такий комплексний підхід, звичайно ж, повинен
дати хороші наслідки. Але,
вважаю, цього недостатньо. Треба підвищити вчховиу роль трудового колектйву. Нині
в колгоспі
йде підготовка до запро
вадження у
тракторній
бригаді колективного підряду. Цей захід буде більш
ефективним тому, ЩО'КОжен випадок запізнення,
прогулу, зниження бодай
кимось одним продуктив
ності праці позначиться па
кінцевих результатах усього колективу, його товарїішів по роботі,
котрі
вже просто не зможуть залишатися після цього сторониімн
спостерігачами.
Таким чином девіз «Один
за всіх ї всі
за одного!»
набуде більш конкретного
змісту.
Думаю, що комсомольським організаціям колгоспів (так само, мабуть, і
в інших галузях народного
господарства) слід взяти
шефство не тільки над відстаючими підрозділами, а
й тими, які беруть на озбреєння передові
форми
організації праці.

-- Колгоспів, у яких ви
рішено проблему кадрів,
небагато. За таких умов
збільшення обсягів вироб
ництва сільськогосподар
ської продукції можна до
сягти тільки
за рахунок
підвищення продуктивнос
ті праці, тобто якщо ко
жен трудитиметься з пов
ную віддачею. Та нерід
ко сумлінні
колгоспники
змушені
працювати і за
■II!?; членів свого колекти
ву, котрі допускають про
гули, або виходять на робогу, щоб тільки
згаяти
час.
ІІереді мною дані по на
шому колгоспу за минулий
рік. Втрати робочою часу
становили 16604 людинодні, з них 5913 — без по
важних причин, тобто че
рез прогули. Якщо зробиш
нескладні
підрахунки, то
виявиться, що
протягом
року
у виробництві не
брали участь дев'ять пра
цездатних чоловік, (як не
прикро серед
більшості
прогульників — молодь).
Чим же вони займаються у
вивільнений таким чином
час? Деякі пиячать. Як ві
домо, слідом за порушен
ням трудової дисципліни
нерідко
трапляються ще
3. ПОБЕРЕЖЕЦЬ,
серйозніші порушення...
головний
економіст
Досить миритися з дар
колгоспу імені Куйбимоїдами, тими, хто ігно
шева.
рує норми соціалістичного
Нозомиргородський
співжиття — така думка район.
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ДІЄВІСТЬ

ПРОГУЛ»
Так називалася критична кореспонденція надру
кована з нашій газеті 15 березня нинішнього ро
ку. З ній,
зонрема, йшлося про низький рівень
трудової дисципліни, про занедбаність
виховної
роботи у колективі Новгороднівського райміжколгоспбуду. Як повідомив редакцію керівний цього
підприємства М. С. Бондаренко, статтю було обго
ворено на загальних зборах колективу.
Критику
визнано справедливою.
Рішенням бригадної ради прогульників Анато
лія Шпирну, Віктора Калашника і Миколу Басисто
ва було позбавлено премій за перший квартал ни
нішнього року. їх оштрафовано за вимушений про
стій вагонів з будівельними матеріалами.
Порушників трудової дисципліни буде заслуха
но на засіданні ног.іітету комсомолу. Активізували
свою роботу шгаб і пости «Комсомольського про
жектора», що діють у всіх виробничих підрозділах
райміжколгоспбуду. Вони взяли під неослабний
контроль стан трудової і технологічної дисципліни.

Активно
включилися в
республіканську операцію
«Хронометр» молоді дозорці Олександрійського заводу «Автоштамп». Вони діють за ретельно розробле
ним планом.
який окоплює всі питання, пов’яззні з ритмом
роботи підприсмства. Особливу увагу приділяють
дотримавню трудової та виробничої
дисципліни. Штаби і пости
«КП» цехів і дільниць ре
гулярно проводять
рейди
по використанню робочого
часу.
Заводський
штаб «КП»
зипуснає номери фотогазе
ти. До речі, знімни до них
роблять начальник штабу
Володимир Гаценко та сенретар комітету комсомолу
«Автоштампу» Іван Величко. Вони постійно дбають
про гласність діяльності
молодих дозорців.
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На
знімку:
активісти
«КП » Ніна БАРСЬКА, Ната
лія БОРИСЛАВЕЦЬ і Те таНА ШАБАН за
випуском
чергового номера стіннів
ки.
я
Фото В. ГРИБА.
І

«Молодий комунар»
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U ЕВЕЛИКЕ примі_ щення нагадує вуЛИК. Воно гуде від ДИТЯ
ЧИХ голосів/ веселих пі
сень і мелодій.
З ними
бадьоро перегукуються
ритмічний стук голосів і
дзижчання нехитрих вер
статів і механізмів. Так
кипить--вирує життя в
дитячо-підлітковому клулі «Олімпік» житлового

дівчатка розказали і про
те, як разом зі своїм ке
рівником
Людмилою
Вікторівною Чіп вони
провели цікаві змагання
мамочки, нумо
«Нумо,
дочки!». Збираються дві
команди — мами в одній, їхні доньки — другій.
І змагаються, хто
найкраще, найоригінальніше
пошиє кухонний

ні "

Разом з музикантами —
— гітаристами Стасом
Кустовим, Сергієм Соло
довником,
ударником
Мишком Чебаном вони
готують нову програму
на черговий міський ог
ляд художньої
самоді
яльності. Без «Олімпіка»
не обходиться
жодне
снято клубу, міські ново
річні ранки і бали, уро*

льки талантів
в «Олімпіка»?

дозвілля

мікрораиону імені Т. Г.
Шевченка м. Світловодська. Відколи він існує
для більшості хлопчиків і
дівчаток, що проживають
тут, зникла проблема,
чим зайнятися у вільний
від уроків час. Тільки-но
закінчаться уроки, воші
поспішають туди, де зав-ЖДН цікаво, весело, бага
то друзів, де навчають
всі ому хорошому і по
трібному.
Педагог - організатор
клубу Лариса Олександ
рівна Кармазіна, як і на
лежить гостинному гос
подареві, охоче
знайо
мить з роботою кількох
(всього їх дев’ять) гурт
ків.
Спочатку ми за
йшли до членів гуртка
охорони природи. Сест
рички Віта і Лариса По
дує. Наталка Винокурова
— учениці шостого класу
ЩП № 10, Оксана Масик,
семикласниця, і наймо
лодша — учениця першо
го класу ІОля Ломакіна
— навперебій розповіли
про те, як минулого ліга
всі гуртківці заготовлял і
цінні лікарські
трави,
корми для птахів, пока
зали свої альбоми герба^іїв і записи фенологіч
них спостережень. А ще

фартушок, зробить смач
ніший вінегрет, дружні
ше заспіває і найкрасиві
ше затанцює. Звичайно,
в кулінарній справі мами
все ж таки перемагають
частіше,
а
фартушки
симпатичніші виходять у
майбутніх господарочок.
На запитання
чи не
впливає заняття в гурт
ку на навчання в школі,
дівчатка дружно відпові
ли;
— .Обов’язково впли
гає. П’ятірок і четвірок
більше одержуємо.
Наступне знайомство
відбулося з юними музи
кантами і співаками.
— Світлано, ти не слу
хаєш
мелодію,
будь
уважнішою.
— Мишко, твій бара
банний дріб
заглушає
всі музичні інструменти.
Спробуй грати тихіше і
ритмічніше.
— Давайте
почнемо
знову. Ну, три — чотири!
Йде чергова репетиція
вокально- інструменталь
ного ансамблю «Олімпік», який очолює Олек
сандр Васильович Новиков. Вокальну групу ВІД
представляють
друго
класниця Світлана Бе
режна та учениця шосто
го класу Олена Іоаноза.

[рух

З стор.

без небезпеки

Прийшла весна, а з нею
різко зросла інтенсивність
руху на вулицях міст і сіл.
Простоявши зиму на при
у дорогу
поні, вирушив
••
автотранспорт
індивідуальний.
Водіям
автомашин
і
мотоциклів,
які сіли за
кермо після тривалої пе
рерви, тепер треба бути
особливо
уважними, а у
перші дні старатись їзди
ти вулицями, дорогами з
малоінтенсивним
рухом,
не порушувати швидкісних
режимів. Бо чимало ава
рій трапляється саме внас
лідок перевищення швид
кості. Любителям промчатися «з вітерцем» слід па
м’ятати,
що на асфальті
подекуди залишилися ви
биті за зиму ями. Саме на
таких
ділянках
дороги
причаїлося лихо і чекає на
легковажного водія.

боротьби за

програмою

VHI

гроліадський кореспон-

тільки

поїдуть

найкращих.
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Конкуренція,

як бачите,

не така вже

й велика.

Але ми, тренери,

про

довжуємо ретельні пошу

дент Анатолій БЕЗТАКА зустрівся з старшим тре

ки здібних спортсменіз.
Крім згаданих вище (ос

нером збірної

заслуженим тренером

новних) кандидатами до
збірної є Сергій Рома

РОМАНЕНКОМ і по

нов та Олександр Алту
хов. Хочу зупинитися на

області,

УРСР Миколою іванозичем

прохав відповісти на кілька запитань.

останньому.
Олександр
ще зовсім недавно був
другим
запасним
у
команді. Проте, напри

ПЕРЕДУСІМ-ВПЕВНЕНІСТЬ
— Миколо

Ізанозичу,

як виступили наші борці

на ИІ спортивних
молоді
здобутки

іграх

України! Адже
спортсменів у

цьому масовому турнірі

враховуватимуться

при

підведенні спартакіадних
результатів.

бутки з Анатолія Ясинського (золота
нагорода)
та в Олександра Ушако
ва (бронза), а Сергій Миколаснко
і
Анатолій
Войний посіли відповід
но четверте та п’яте міс
ця. Що стосується все
союзних
молодіжних
ігор, то тут
за збірну
республіки виступаз ли
ше один
представник
Кірозоградщини
—
Олександр Ушаков. Він
піднявся на третю схо
динку п'єдесталу поша
ни.

1

— Він призваний на
дійсну військову службу.
Олександр був
студен
том факультету фізично
го виховання Кіровоград
ського педінституту. Але
його звідти відраховано
через неуспішність. Тре
нер Ушакова М. М. Бон
дар не простежив за
своїм вихованцем, не до
поміг Йому В скрутну
хвилину. Все-таки спорт
смен вчизся вже на чет

сандра Ушакова. Довгий

вертому курсі... Втім, за
яку команду буде висту
пати Олександр на Спар
такіаді УРСР, ще оста
точно невідомо.

час він з успіхом відсто-

— Наших читачів ціка-

— До речі, про Олек
— Збірна області була
представлена в усіх де
сяти аагозих категоріях.
Підсумковий показник не
може не радувати: серед
26-ти збірних областей
України ми посіли шос
те місце. Найкращі здо-

юаав честь

нині...

області. А

І
І

Т. С^ОРОЖУК.

не Спартакіаду

4

Тільки за два місяці Цьо
го року з сини нетверезих
водіїв сталося 8 дорожнотрансгюртних пригод,
в
яких двоє загинуло і 8 по
ранено. Всього цього року
державтоінспекцією затри/лано 953 водії, які сіли за
кермо «під мухою». Серед
них багато молодих; водій
Бережинської
ремонтнобудівельної дільниці 8. КаКіровоцан, експедитор
градського
АТП-1054
А. Травін,
водій Кіровоградського вищого льот-1
мого училища
цивільної]
авіації В. Колот, водій Кі
ровоградського
АТП10021 3. Зозуля та інші.
Всесоюзний весняний ог
ляд безпеки дорожнього
руху триває. У ньому по-1
винні брати найактивнішу
участь не тільки співро-І
бітники держазтоінспекції,
а й усі учасники руху: во
дії, пішоходи, пасажири.
Тільки спільними зусилля
ми можна звести до міні
муму кількість
нещасних
випадків на дооогах.

м. Світловодськ.

Менше місяця залишається до фінальних зма

Спартакіади УРСР. Наш

Безпека руху на шляхах
залежить
від
багатьох
факторів. Основна роль
належить людям — водію
транспортних засобів і пі
шоходу.
Причиною багатьох дорожно-транспортних при
год в основному є те, що
ВОДІЇ, особливо молоді, з
незначним стажем роботи
і недостатнім
досвідом
далеко не зажди уміють
оцінити дорожну
обста
новку. А коли потрапля
ють з аварійну ситуацію—
розгублюються. І часто са
мі стають учасниками дорожно-транспортної при
годи. Тому саме з ними
інженерно
- технічному
персоналу
азтопідприємств необхідно проводи
ти теоретичні і практичні
заняття з безпеки дорож
нього руху.
Часто в
нетверезому
стані водії
транспортних
засобів підвищують швид
кість з місцях
скупчення
ПІШОХОДІЗ,
порушують
правила обгону і переїзду
залізничних
перехресть,
переїздів.

чисті проводи юнаків
мікрорайону в армію.
Який гурток найпопулярніший у дітвори, ме
Стало
уже традицією
ні так і не вдалося вияс
щовесни проводити Всесо
нити. Бо і в’язальний, що
юзний огляд безпеки ру
називається
«Іриска»
ху. Його мета — довитися
(до речі, ним керує шко
дисципліни
серед водіїв
лярка, учениця п’ятого
автотранспорту і пішохоМ. РИБАЛКА,
класу СШ № 10
Галя
дів, попередити можливі
працівник держазтоін
Пархоменко), і лялько
нещасні випадки з дітьми
спекції УВС.
вий, бальних танців, авіа
модельний, прикладного
мистецтва — однаково
улюблені школярами. Це
не враховуючи спортивні
секції, де записаний ма
ло не кожен хлопчик мік
рорайону.
Минулого року у трав
ні «Олімпіку» виповнило
ся десять років. Це свя
то запам’яталося і його
вихованцям і його гостям
надовго. Ще й досі в ко
ридорі клубу висять фо
тогазета, що розповідає
про ті хвилюючі незабут
ні моменти
відзначення
свого першого десятиріч
чя.
Завжди
людно
«Олімпіку». Заняття
всі смаки тут знаходять
собі юні світлозодці, всі,
«Ініціативний, енергійний, надійний », — таку коротку атестацію дають інкому від семи років до Ьспе.чтору
дорожньо-патрульної служби державної автоінспекції
управління
вісімнадцяти.
внутрішніх справ Володимиру ТРЕГУ&У. Комсомольський ватажок має чимало

— їх — понад 20. Але

гань з класичної

на вулицях і дорогах.

"]

елять

кандидати з збірну

області...

кінці минулого року на
міжвідомчих змаганнях,
результати яких входять
до заліку
Спартакіади
України, ми були змуше
ні виставити саме його.
І він не підвіз
— зай
няв шосте місце І ЄДИ
НИЙ в команді приніс за
лікові очки. Недавно Алтухов виконаз нормагиз
майстра спорту.
Отож
іще раз хочу підкресли
ти: тренерам треба бу

ти більш
пошуку

активними в
перспективних

спортсменів,
молодих
детальніше вивчзіи їх.

— За якою формулою
йде підготовка оорцізі
— Нині
намагаємося
якомога менша виступа

ти на змаганнях різною
рангу, щоб не форсува
ти спортивної форми і,
головне, уникнути неспо
діваних травм. Основну
увагу приділяємо шліфу
ванню техніки, загально-

зміцнюючим
вправам.
Не забуваємо і про пси
хологічну
підготовку,

стежимо
за тим, щоб
спортсмени не «перего
ріли» перед вирішальни
ми стартами.

— Які тренери

в об

ку відбулася
юнацька
першість
Кіровограда
серед
колективів фіз
культури. Кинулося у ві
чі те, що з найлегших і

найважчих категоріях ви
ступили лише по... одно
му спортсмену.
Таке ж було на подіб
них змаганнях серед до
рослих. Хотілося б, щоб
у тренерів
було краще
взаєморозуміння,
взає
мовиручка, більше осо
бистої
відповідальності
за виховання юні.

Спортсменм

ласті підготували здібних

сгортсменів’

Заразом

областей

будуть

яких

най-

торкніться проблем ви

більш серйозними супер-

ховання резерву.

никами для

— Ефективно працю
ють наставники
юних
спортсменіз М. Є. Сушко
(СК «Зірка»), 8. М. Трбфименко (Сзітловодськ)
та М. В. Король (Олек
сандрія).
Щодо резерву. 5—7
років тому в плані його
підготовки були допуще
ні серйозні прорахунку
Скажімо, юнацький тре
нер виховав кілька здіб

них спортсменів. Цілком
зрозуміло, що треба пе
редавати їх тренеру для
дальшого вдосконалення
і підвищення
майстер
ності в старшу групу. Та
це робиться дуже неохо
че і далеко не завжди. А
хлопчики в цей час зали
шаються
поза увагою.
Наведу такий
приклад.
Ьаприкінці минулого ро

Кіровоград-

ців! Плани нашої

збір-

мої!
— Фаворитами вважаю
представників Київської,
Донецької,
Дніпропет
ровської, Тернопільської
областей.
Щодо планів
ьашої збірної, то кон

кретно
сказати
щось
важко. І ось чому. Може
так статися, що на пер
ших же етапах боротьби

нашим землякам дове
деться зустрітися із чем

піонами сзіту,
країни,
тощо, які є лідерами у
збірних,
всесоюзних
Проте, задніх
пасти не
Зробимо
щоб принести вагомі здобутки в
копилку області.

збираємось,
есе можливе,

4 crop.

алька камера ■>. 19.30 — «Зу
стріч з театром».
20.30 —
Ставиться питання. 20.45 —
"На дебраніч, діги». 21.00 —
• Час». 21.35 — «Сімейне ко
ло». Кіноогляд. 22.40 — Но
вини.

Вівторок
а

ЦТ (1 програма)

18.00 — «Час». 8.45 — Кон
церт Великого дитячого хо
ру. 9.35 — Телефільм «/8-й
мікрорайон». 10.50 — Дон.
телефільм «На семи горбах».
11.20 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 - Дон. фільми
соціалістичних країн. 15.<зи
— М. Равель.
Квартет фа
мажор. 16.00 Розповіда
ють
наші
кореспонденти.
16.30 —
Кубок
Європи з
стрибків у воду. 17.10 — Кіионарис «Столиця Ефіопи
Аддіс-Абеба». 17.30 — Про
грама Білоруського телеба
чення. 18.30 — Наш двір —
наша турбота. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Бути
господарем на землі. Телена
рис про Героя Соціалістич
ної Праці Д. Гармаш. 19.30Грає лауреат
міжнародних
нонкурсів В. Банк
(форте
піано). 19.55 Телефільм
«Гонки по вертикалі». 1 се
рія. 21.00 - «Час». 21.35 —
Обличчя
ДРУЗ'В. 22.20
—
■Сьогодні у світі.
22.Зо
Спорт за тиждень.

▲ УТ
10.00 — «Актуальна наме
рз». 10.35 — Фільм-концерт
«Стартуємо піснею». 11.20
Телефільм «На Півночі Даль
ній».'11.40 — «Шкільний ек
ран». 10 клас. Українська лі
тература.
12.05
—
Худ.
фільм «Червоний чорнозем».
13 20 — Телеогляд
«То-іка
зору». 16.00 - Новини. 16.10
— «Соібний дзвіночок». 16.33
_ «Правила руху
~ АЛР
всіх». Урок другий. 16.50 —
Філь:*-кснцерт
«Соната».
17.15 —
«Людина і море».
18.00 — Телефільм «Я б у
робітники пішов». ^°’-30
«Енван запрошує». (Кірово
град). 19.00 - «Актуальна
камера». 19.30 - «Незабут
ні». А. Головне.
--0.35
—
«День за
днем». (Кірово
град). 20.50 - «На добраніч
діти». 21.00 — « Час». 21.35
- «Старі». 22.20
- Кон
церт державного Українсь
кого народного
хору імені
Г Берьовки. 23.20 — Ноеи-

Д Ц'1 (11 програма)

Музнчно - драматич
ний театр Імені М. Л.
Кропнвннцького: 6, 7,
8, 9 квітня — прем’єр
ів музичні
спектаклі
«Кадриль» А. Софроі’ова; 10 квітня — пре
м'єра вистави «Соло
м’яна огорожна» Ю. Едліфа.
Початок о 19.30.
Будинок
культури
імені Калініиа: 5 квітня
—
художній фільм
«Сльози крапали». По
чаток о 18.00; 20.00;
6 квітня — чергове за
сідання клубу атеїстич
них знань «До світла».
Вечір запитань і відпо
відей. Початок о 13.30;
7 квітня — концерт ка

ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Док. телефільм «Сліди на со•к». 8 35.
9.40 —
історія.
5 кл. 9.00. 13.10 — Французь
ка мова. 9.30 — Нзуково-пополуяоний Фільм «Піроли у
Всесвіт».
10.05
—
Учням
ПТУ. Естетичне виховання.
10.35.
11.40 —
Географія.
6 ил. 11.05 — Шахова школа.
Відповіді на листи. 12.10 —
Історія. 7 кл.
12.40 — Пра
що розповіла «Червона кни
га». 13.40 —
«Карл Маркс
живе». Передача 2. 14.20 —
Космічним зік. Сторінки лі
топису. Фільм 3. «Перший
загін». 15.20 — Новини. 18.00
— Ноьнни. 18.20 — Телена
рис. 19.00 — Служу Радянсь
кому Союзу! 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Міжнарод
на панорама. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Три дні
І два роки».

'/ ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Твор
чість юних. 9.15
— Теле
фільм «Гонки по вертикалі».
1 серія. 10.20 — Нлуб манд
рівників. 11.20
— Новини.
14.30 — Новини.
14.50 —
«Комсомол — моя
доля».
Док. телефільми,
15.55 —
Дзвени, бандуро.
16.25 —
Чого і як навчають в ПТУ.
16.55 — Л. Бетховен. Соната
для счпипки і фортепіано
№ 7. 17.25 — Док.
фільми
«Иостому-ица — символ радянсьно-фінлян’-<_ьчс’-о спів
робітництва». «СРСР — Фін
ляндія: добросусілстао,
до
вір’я. лоужба >. 18.00 — Для
школярів. «Відкритий уроч».
18.30 — У кожному малюнку
— сонце. 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — Наука і жит
тя. 19.30 — Концерт артистів
балету. 19.55 — Телефільм
«Гонки по вертикалі». 7 се
сія 21.00 — «Час». 21.35 —
В Буринку А. В Нежсаноз-аї.
22.55 — Сьегп’-.чі у світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «П’ять хвилин
на
роздуми».
11.40
—«Шнільний екран». 6 клас.
Фізика. 12.10 — «Неззбутчі».
А. Головно. 13.15 — Любите
лям хорового спіеу. (Кіровограп на Республіканське те
лебачення). 13 45 — «Новини
кіноекоана». 16 00 — Нови
ни. 16.Ю — «Соібний дзвіно
чок». 16.30 — «Плавила руху
— для всіх». Урок третій.
16.45 — «Гпаїоть юні музи
канти». 17.20 — Телефільм
17.30 — «Продовольча про
грама — споава кожного».
<ЯОП — «Илписні поради».
18.30 —
Музичний Фільм
♦Монолог», 19.00 — «Анту-

мерної музики, присвя
чений 50-річчіо Кірово
градської дитячої му
зичної
школи іме.іі
Г. Г.
Нейгауза.
О
16 00; 8 квітня — ху
дожній фільм «Кораблі
штурмують бастіони»
о 18.00; 10 квітня —
засідання
клубу «Фа
кел». Ранок, присвяче
ний Дню космонавтики
«Рейси до зірок». По
чаток об 11.30; худож
ній фільм «Грачі». По
чаток о 18.00; 20.00.
Театр ляльок: 5, 7.
9, 10 квітня — лірична
казка братів Грімм «Бі
лосніжна і гноми». По
чаток о 14.00. Додат
ково — 5. 7 квітня о
10.00; 10
квітня о
12.00.
КІНОТЕАТРИ
«Хроніка»: 5. 6 квіт
ня — «Грачі»; 7—10
квітня — «Кілометри
риску».
Початок
о
16.00; 18.00; 20.00. 5
— 11 квітня
— хроні
кально- документальний
фільм
«Пентагон» з
9.00 до 13.30 (субота 1
неділя з 9.00 до 11 00).
Спорт.
Сьогодні в шаховому
клубі
облради
ДСТ
«Спартак» починається
турнір серед комуналь
ників області.
2—9 квітня — ресг.ублі камський Тиждень
спортивного
орієнту
вання. В Знам’янському лісі на
старти ви
йдуть робітники Кіро
вограда, залізничники
Знам’янки.

8.00 — Гімнастика. 8.15 Дон.
телефільм
«Сверши
сад». 8.35, 9.35 - Суспільст
вознавство. 10 кл. XXVI з'їзд
КПРС про номуністичн-і ви
ховання
трудящих.
9.05,
13.10 —
Німецька
мова.
10.05 — Учням ПТУ. Фізика.
10.35. 11.40 — Історія. 9 нл.
Утворення СРСР.
11.05 —
Для вас.
батьки. 12.10 —
Географія. 8 кл. 12.40 — Іс
торія. 5 кл. 13.40 - О. Купрін. Сторінки життя і твор
чості. 14.25 —
Космічний

8.00 — «Час». 8.45 — Для
школярів. «Відкритий урок».
9.15 — Телефільм
«Гонки
по вертикалі». 2 серія. 10.20
— Пісня далека й близька.
11.00 — Дек. телефільм «По
дорож по Моснсі. Під кро
нами московських
бульва
рів». 11.20 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — До Все
світнього дня здоров'я. Док.
фільми. 15.50 — Російська
мова. 16.20 —
Концерт ан
самблю пісні й танцю «Лієсїла» Латвійської РСР. 16.35
— На приз клубу «Золота
шайба». 17.20 — Адреси мо
лодих. 17.35 — Шахова шко
ла. «Біла тура». 18.05 -- Ле
нінський
університет міль
йонів. Бригадний госпрозра
хунок. 18.35 — Мультфільм
«Як стати великим». 18.45 —
Сьогодні у світі.
19.00 —
Грас камерний оркестр Єре
ванського політехнічного ін
ституту. 19.20 — Док. теле
фільм «Живі й благоденст
вують
у США». Док. теле
фільм про нацистських зло
чинців які переховуються в
США. (Англія). 19.50 — Теле
фільм «Гочки по вертикалі».
З серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Ю. Тинлнов. < Роздуми,..
Зустрічі...» 22.40 — Сьогод
ні у світ!.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок».
16.30
— «Правила
руху — для
всіх». Урок четвертий. 16.55
— Республіканська фізикоматематична школа. 17.25 —
Телефільм «Сочинське літо».
17.45 — «Екран пошани Ук
раїнського
телебачення».
18.00 — Телефільм «Виступ
у дебатах». 18.30 — Музич
ний фільм «Закарпатський
уерозод». 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Концерт
класичної музики. 19.50 —
Сьогодні — Всесвітній день
здоров’я. 20.30 — «Ставить
ся питання». 20.45
— «На
добраніч,
діти».
21.00 —
«Час». 21.35 — Худ. фільм
«Особливо небезпечні». 22.55
— Новини. 23.10 — Дж. Менотті
«Телефон».
Опсражарт.

А ЦІ (П програма)

& ЦТ (і програма)
8.00 —
«Час».
8.45 Мультфільми «Бобин в гос
тях у Барбоса». «Подарунок
для найелабшого». «Привіт
мавпочці». 9.15 — Телефільм
«Гонки по вертикалі». З се
рія. 10.25 —
Концерт Ві-

А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Виробнича гім
настика. 10.45 -- Муз. фільм
«Танцює «Менго».
II.25 —
Телефільм — «Вайгач». 11.40
—
«Шкільний екран». 10
клас. Російська література.
12.10 — Худ. фільм «Особли
во небезпечний».
13.30 —
Концерт оркестру народних
інструментів. 16.00 — Нови
ни. 16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — «Правила ру
ху — для всіх». Урок п’ятий.
16.45 — «У нас в колективі».
17.15 — Фільм-концерт. 17.30
— «Закон і ми».
18.00 —
«День за днем». (Кіровоград).
18.15 — Оголошення (Кірозоград). 18.20 — Телефільм (Кі
ровоград). 18.30
— Муз.
фільм «Якщо пісня тече як
ріка». 19.00
— «Актуалона
камера». 19.30 — Вечір ро
мансу. 20.00
— Чемпіонат
СРСР з футболу. «Шахтар»
— «Зеніт». 2 тайм 20.45 —
«На добраніч, діти». 21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт ки
ївського театру класичного
балету. У перерві — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 —
Гімнастика. 8.15
— Док. телефільм «Твій слід
на землі». 8.35. 9.35 — Істо
рія. 4 кл. Я — громадянин
Радянського
Союзу. 9.05,
12.40 — Англійська
мова.
10.05 — Учням ПТУ. Астро
номія. Зірки. 10.35, 11.40 —
Історія. 7 кл. 11.05 — Поезія
О. Прокоф’єеа. 12.10 — Су
часна Ленініана. 10 кл. 13.10
— Теленарис «Школа Кобіхідзе». 13.40 —
М. Гоголь.
«Ревізор». 14.25 — Науковопопуляринй фільм
«Місце
роботи — иосмос». 15.20 —
Новини.
18.00 —
Новини.
18.20 — Док. фільми. 18.45
— Музика для всіх. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Кра
ще працювати
— значить
краще жити. Із циклу «Що
може колектив».
21.00 —
«Час». 21.35
— Телефільм
«Благочесгива Марта». 1 і 2
серії.

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
Індекс 61103.

селка». Виступ фольклорно
го ансамблю «Літа» »Гвінея).
14.30 — Новини.
14.45
—
Москва. Великий зал консер
ваторії. Концерт
Московсь
кого камерного херу.
16.55
— Бесіда політичного огля
дача
Л.
Вознесенського.
17.25 — Фільм
—
дітям.
«Машко,
малюк та інші».
17.50 — Очевидне — неймо
вірне. 18.50 —
Мультфіль
ми. 19.25
—
Тележурнал
«Співдружність». 19.55 — Те
лефільм «Шалений день ін
женера Барнасова». За мо
тивами творів М. Зощенка.
1 серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Шалений день
інженера Барнасова». 2 се
рія. 22.40 — О. Сулеймечоо.
Поема «Земле, вклонись лю
дині». 23.15 — Новини.

А ут

’

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Фільм-концерт.
«Весняні співзвуччя». 11.20
— «Доброго вам здороз'я».
12.00 — «Призначається по
бачення».
Естрадно-розаажальна передача.
12.30 —
«1 любов, і шана». 14.50 —
«імпульс». 15.35 — Фільмконцгрт «Земле мол, земле».
16.00 — «Міжнародна студія
УТ». 16.30 — «Правила ру
ху — для всіх». Урок шос
тий. 16.45 — Оперні театри
УРСР. 18.00 —
«Атеїстичні
діалоги». 18.30 — Ліричні ме
лодії. 18.45 — Скарби музе
їв України. 19.00 —
«Акту
альна камера». 19.40 — «Ви
нам писали». Музична пере
дача. 20.15 —
Третя літня
Спартакіада УРСР. Боротьба
дзю-до. Фінал. (Кіровоград
на Республіканське телеба
чення). 20.45 — «На добра
ніч. діти». 21.00
— «Час».
21.35 — Авторський
вечір
поета-пісняра М. Ткача. У
перерві — Новини.

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим.
3.25 — Док. телефільм про
гійська ППО. «Нл варті неба
Батьківщини«. 9.20 — Ранко
ва пошта. 9.50 — Телефільм
«Благочестива Марта». 1 і 2
серії. 12.05 — Народні мело
дії. 12.20 — Камера дивить
ся у світ. 12.55
— Філчмнонцерт. 13.30 — Переможці.
Клуб фронтових друзів. Зу
стріч ветеранів 10-ї гвардій
ської армії. 15.00 — Міжна
родний огляд. 15.15 — Клуб
мандрівників. 16.15 — Про
грама Київської студії теле
бачення. 18.00 — Док. фільм.
18.25 — Концерт, присвяче
ний Дню військ протиповіт
ряної
оборони країни
в
Центральному театрі Радян
ської Армії. 19.15 — Здоро
в’я. 20.00 — Вечірня казка.
20.15
— Музичний кіоск.
20.45 —
Док.
телефільм
«Свято сімейного
календа
ря». 21.00 — «Час». 21.35 —
Пісня летить
над Невою.
Концерт з творів ленінград
ських композиторів.

▲ ЦІ (11 програма)
8.00 — Гімнастика. 8 20
Док. телефільм «Завтра
день без пригод». 8.50 — тТ.
яефільм «Торішня кадриль*
10.00 —
К. Пендерецький
Концерт для скрипки з орнестрог^. 10.45
— у
ссвіті
тварин. 11.45 — в гостл^'у
казки. «Золушка». 13.35 -І
Чемпіонат СРСР з лижного
спорту. ЗО нм. Жінки, ідол
— Концерт російського на
родного оркестру їм. в. Ам- ресва Ленінградського теле
бачення
і
радіо. Соліст
Соліст
Б. Штоколов. 15.05
Розповідають наші
кореспонденти. 15.25 —
Телефільм
«Ходіння по муках»,
•
10 серія. «Північ». 16.50 - ■ Кочцерт майстрів мистецтв Гру
зинської РСР. присвячений
90-річчю з дня народження
поета Г. Табідзе.
18.00 —
П’ять конвертів
з адресою
— БАМ. 18.45 — Сильні, смі
ливі, спритні. 19.15 — Док.
телефільм «На сторожі пів
нічного неба». 19.30 — Ста
діон для всіх 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Школі по
трібні таланти. 20.45 — Док.
телефільм «Єреванська лас-|вка». 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Вас викликає
Таймир».
- -^ТОПТІТЛи 11 ■[

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

6 квітня на кірово
градському
стадіоні
«Зірка»
відбудеться
відкриття футбольно
го сезону. В цей день
зустрічаються ко/*\анди «Зірка»
(Кірово
град) і «СтаханОЕЄць»
(Стаханов).
Початок
гри о 18 год. 30 хб.
Розклад матчів на
найближчі дні:
9 квітня — «Зірка»
— «Шахтар». Початок
о 17 год.
12 квітня — «Зірка»
— «Новатор». Початок
о 18 год. 30 хб.

,

Дирекція стадіону.

5-

А ЦІ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Кон
церт Державного кубансько
го козачого
хору. 9.15
Док. фільм «Перший
бата
ліст революції». 9.30 — Бу
дильник. 10 00 — Служу Ра
дянському Союзу!
11.00 —
Здоров'я.
11.45
—
Ран
кова пошта. 12.15 — Зу
стрічі на радянській землі.
12.30
— Сільська година.
13.30 —
Музичний кіоск.
14.00 — Клуб мандрівників.
14.50 — Путівка
в життя.
15.35 — Сьогодні
— День
військ протиповітряної обо
рони нраїни.
15.50 — Му
зична
передача до
Дня
військ протиповітряної обо
рони країни 16.40 — Мульт
фільм 17.00 - «Депо відкри
того листа». Передача 6 Із
циклу «Вирішується на міс
ці». 18.00 — Міжнародна па
норама. 18.45 — Заключний
концерт
VII
Всесоюзного
конкурсу артистів естради.
21.00 — «Час». 21.35 — Фут
больний
огляд. 22.05
—
Фільм-концерт «Побачення з
Терпсихорою». 23.00 — Но
вини.

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.45 — «Казка про жу
равля». Лялькова
вистава.
11.30 — «У майстерні худож
ника». 12.10 — «Сьогодні —
День військ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ
оборони
країни». 13.50 —
«Катрусин кінозал». 14.50 —
«Інтерклуб». 15.50
—Для
школярів. «ЮТ-83». 16.25 —
«Правила руху — для всі о.
Урок сьомий. 16.40 — В. Новалкій «Передзвін». 17.15 —
Ниркова програма. 17.55 —
Музичні
твори Д. За лора,
18.40 — Світ поезії. 19.00 —
«Актуальна камера» 19.30 —
Фільм-концерт.
«Вогнями
яворовими».
19.40 — Худ.
телефільм «Здрастуйте всі».
1 серія. 20.45 —
«На доб
раніч. діти». 21.00 — «Час».
21.35 — Худ. Фільм «Здрас
туйте всі». 2 серія. 22.40 —

ТЕЛЕФОНИ: редантора — 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46-87; відділів
комсомольського життя — 2-46-57; листів
І масової роботи — 2-45-36; пропаганди
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46-87;
військово-патріотичного
виховання
та
спорту, фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень
— 2-56 65; коректорської
—
3-61 83; нічної редакції — 3-03-53.

Обсяг 0.5 друк ьрк

Ноенни. 22.55 — VIII літ
Спартакіада УРСР. Борот««*
дзю-до. Фінал.
(Кіровоград
на Рсспуоліканське тел₽л->Д
чення).

д ЦТ (її програма)

А УТ

Субота

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Дон. телефільм «Садко йде
А ЦТ (І програма)
у пошук». 8.35, 9.35 — О. Фа
8.00 —
«Час». 8.40
деев. «Молода гвардія». 7 кл.
АБВГДейка.
9.10 — 15-й ти9.05, 12.05 — Іспанська мова.
раж
«Спортлото».
9.20
10.05 —
Науново-популярні
батьки. 9.50
—
фільми. 10.40. 11.40 — Зоо Для вас.
Концерт
заслуженого
артис
логія. 7 нл. 11.05 — Наш сад.
та
РРФСР
Н.
Петрова
(фор

12.35 — Фільм з субтитра
ми
«Відхилення — нуль». тепіано). 10.20 - Рух без небгзпени.
10.50
—
Народна
13.55 — Теленарис «Повто
рення пройденого». 14.25 — творчість. 11.35 - Ти пам’я
12.35 —
Космічний він. Сторінки лі таєш. товаришу...
телефільм «Лише один
топису.
Фільм
5. «Орбіти Док.
день».
12.45
—
Концерт
миру й дружби». 15.25 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.20 Першого окремого показово
орчестпу Міністерства
— Фільм-концерт «Російські го
оборони СРСР. 13.35 — Ро
пісні співає Леонід Сметан
сійський
музей. «Російсьіа
ников». 18.50 — «Якшо про графіка». 14.00
— Міжнарод
звучить <^SOS'>• Док- теле ний фестиваль телепрогрім
фільм про
аварійнорлгу- гро народну творчість «Ве

НАША АДРЕСА:

БК 07642.

вальний загін Севастополя.
19.15 — Почуття нового. Із
циклу «Що може колектив».
19.45 — Вечірня казка. 20.00
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу: ЦСКА — «Арарат».
2-й
тайм. 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм «Нормандія — Ні
ман».

вік.
Сторінки
літопису. денськсго камерного оркест
Фільм
4.
«Іктеркосмос». ру ім. И. Штрауса. 11.25 —
14.30 — Новини.
15.25 — Новини. 18.00 — Но Носики.
вини. 18.20 — Міжнародний 14.50 — По Сибіру і Далеко
фестиваль телепрограм про му Сходу. 15.45 — Концерт
народну творчість «Веселка-. Державного ансамблю пісні
18.50 — Зсе починається з
й
танцю
Дагестанської
дисципліни. 19.30 — Мамина ДРСР. 16.10 — Є такий за
школа. 20.00 — Вечірня наз вод. Із циклу «Справи мос
ва. 20.15 — Виступ художніх ковського комсомолу». 16.55
колективів України. 20.30 — — В гостях у казки. «Золуш
Чемпіонат Європи з кільце ка». 18.45 — Сьогодні у світі.
вих мотогонок.
21.00 —
19.00 — Чемпіонат СРСР з
«Час». 21.35 — Фільм «Лю футболу. «Динамо» (Мінськ)
— «Динамо» (Тбілісі). В пе
дина народилася».
рерві — Якщо хочеш бути
здоровим. 21.00
— «Час».
21.35 — Російський музей.
«Російська графіка».
22.00
— Сьогодні у світі. 22.15 -Мс-лодії й ритми зарубіжної
естради.
А ЦТ (1 програма)

«Молодой коммунар» -

йа украинском языке.
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Ростовська-нл-Дону ба
за ГІоеіі.тіоріу на/ісилас по
замовленнях населення пе
реносні радіоприймачі:
«Спидола-230-І» — семнділгіазоіпіпй (ДВ, СВ,
КВ, І—V);
«Лепінград-()06» — сте
рео,
дев'яти д і аназол пий
(ДВ, СВ-1. СВ-2, КВ- I V,
УКФ). потужність 2,7 нг
(315 крб. 09 кон.);
«Сокол-401» — дводіапа
зонний (СВ. ДВ), потуж
ність — 150 мит (31 крб.
90 коп.);
«Альпинисг-117» — дво
діапазонний (СВ. ДВ), по
тужність 0,4 вг (38 крб.
34 коп ):
«Сеяга-405» — дводіапа
зонний (ДВ, СВ), готуял
ііість
150 мві (33
кріг
50 коп.. 34 крб 40 коп.):
Елементи
сухі
«3/3)
типу Марс (17 кон.).
Ціни на товари зазначе
ні без витрат па пересилку.
База надсилає товари
накладною платою (оплата
через пошту після одер
жання носилки)
Вірно
й
розбірливо
оформлені замовлення над
силайте па адресу: 344707,
Ростов-Дон, пул. Берего
ва, 101.
РОСТОВСЬКА БАЗА
ПОСИЛТОРГУЗам. 21.

Газета виходить у вівторок,
четвер і суботу

Друкарня імені Г. М Димитрова
видавництва
«Кіровоградська праода»
Кіровоградського обкому
Компартії України
_
м. Кіровоград, оул. Глінки, 2 »

