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1. Хай живе 1 Травня — День міжнародної солідар
ності трудящих у боротьбі проти імперіалізму, за мир,
Демократію і соціалізм!
2. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
Хай живе пролетарський, соціалістичний інтернаціона
лізм!
3. Хай живе марксизм-леиінізм — вічно живе револю
ційне інтернаціональне вчення!
4. Братерський привіт комуністичним і робітничим пар
тіям!
• ■
Хай міцніє єдність і згуртованість комуністів усього
світу!
5. Хай міцніє нездоланний союз світового соціалізму,
міжнародного пролетаріату і національно-визвольного
Руху!
6. Братерський привіт народам соціалістичних країн!
Хан живе єдність, співробітництво і згуртованість кра
їн соціалістичної співдружності, їх непохитна рішимість
зміцнювати і захищати завоювання соціалізму, мир на
землі!
7. Братерський привіт народам, які
визволились лід
колоніального ярма і обрали шлях соціалістичного роз
витку!
8. Братерський привіт народам, які ведуть мужню бо
ротьбу за зміцнення національної незалежності і соці
альний прогрес!
9. Братерський привіт робітничому класові капіталіс
тичних країн!
10. Братерський привіт знемагаючим у фашистських
катівнях борцям за свободу, демократію і соціалізм!
Свободу в’язням імперіалізму і реакції!
її. Братерський привіт народам Африки, які борються
проти імперіалізму, колоніалізму і расизму, ва зміцнен
ня політичної і скономічнсї незалежності!
Свободу народам Південної Африки і Намібії!
12. Гарячий привіт народам Латинської Америки, які
борються проти імперіалізму і реакції, за демократич
ний розпиток своїх країн!
13. Народи арабських країн! Згуртовуйте свої ряди в
боротьбі проти ізраїльської агресії і диктату
імперіа
лізму!
Хай міцніє радянсько-арабська дружба!
14. Народи світу! Вимаїайге припинення агресії Ізра
їлю проти арабських країн, негайного, повного й безу
мовного виведення військ окупантів з Лівану, з усіх за
гарбаних арабських земель! Ганьба ізраїльским агресо
рам та їхнім покровителям!
Справедлива справа палестинського народу восторжествує!
Близькому Сходу — міцний і справедливий мир!
15. Народи європейських країн! Не допускайте розмі
щення в Західній Європі нової американської ракетноядерної зброї!
Європі — мир, безпеку і співробітництво!
16. Народи азіатських країн! Боріться проти імперіа
лізму, неоколоніалізму і гегемонізму, за мир та безпеку!
Хай Азія стане континентом довір’я і співробітництва!
17. Народи світу! Давайте рішучу відсіч агресивним
підступам імперіалізму, мілітаризму і реваншизму!
Приборкаємо гонку озброєнь, усунемо загрозу війни,
відстоїмо і поглибимо розрядку!
18. Люди всієї планети’ Примножуйте зусилля в бо
ротьбі за відвернення ядерної катастрофи!
Вимагайте заборони ядерної, нейтронної
і хімічної
зброї!
Світові — мир!
19. Хай живе миролюбна ленінська зовнішня політика
Радянського Союзу!
Втілимо в життя радянську Програму миру!
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20. Слава великому радянському народові — будів
никові комунізму, послідовному борцеві за мир!
21. Трудящі Радянського Союзу! Вище прапор соціа
лістичного змагання за виконання
і перевиконання по
всіх показниках плану 1983 року, завдань XI п’ятирічки!
Хай ще сильнішою, багатшою і кращою стане наша
велика багатонаціональна Батьківщина!
22. Комуністи! Будьте в авангарді
всенародної бо
ротьби за виконання історичних рішень XXVI з’їзду пар
тії. травневого і листопадового Пленумів ЦК КПРС!
23. Трудящі Радянського Союзу! Підвищуйте продук
тивність, ефективність і якість праці на кожному робо
чому місці!
Працювати по-ударному — наш патріотичний та інтер
національний обов’язок!
24. Громадяни Радянського Союзу!. Беріть активну
участь у всенародному русі за економію
та бережли
вість!
Економіка повинна бути економною!
25. Трудящі Радянського Союзу! Створюйте в кожно
му трудовому колективі обстановку творчості, товарись
кої взаємодопомоги, високої відповідальності за вико
нання п’ятирічки!
Зміцнюйте організованість і порядок, свідому комуніс
тичну дисципліну!
26. Трудящі Радянською Союзу! Прискорюйте науко
во-технічний прогрес!
Наполегливо впроваджуйте у виробництво досягнення
науки і техніки, передовий досвід, ефективні форми оріанізації та стимулювання праці!
Економіці — інтенсивний розвиток!
27. Працівники
паливно-енергетичного комплексу!
Збільшуйте видобуток нафти, газу, вугілля, виробництво
електроенергії!
28. Радянські металурги! Надійно забезпечуйте потре
би країни в металі!
Підвищуйте якість, розширюйте випуск економічної МЄ‘
талопродукції!
29. Машинобудівники! Швидше втілюйте наукову та
інженерку думку в нові високопродуктивні й економічні
машини і прилади!
Прискорюйте технічне переозброєння всіх галузей на
родного господарства!
30. Працівники хімічної промисловості! Повніше за
безпечуйте потреби народного господарства і населення
в хімічних продуктах та матеріалах!
31. Працівники промисловості! Збільшуйте виробницт
во, розширюйте асортимент і поліпшуйте якість товарів
для населення!
Виробництву товарів народного споживання — пов
сякденну увагу!
32. Працівники транспорту і зв’язку! Рішуче підви
щуйте якість і ефективність роботи! Добивайтеся безпе
ребійного перевезення народногосподарських вантажів,
високої культури обслуговування населення!
33 Будівельники і монтажники! Підвищуйте ефектив
ність капііальних вкладень!
Будуйте комплексно, економно і добротно, на сучасній
технічній основі! Здавайте пускові об’єкти в строк!
ЗІ. Працівники агропромислового комплексу! Добнвайгссі» надійного забезпечення країни продовольством і
сільськогосподарською сировиною!
Реалізація Продовольчої
програми — всенародна
справа!
15. Колгоспники,
працівники радгоспів! Активніше
впроваджуйте науково обгрунтовану систему землероб
ства! Збільшуйте виробництво зерна, технічних та інших
сільськогосподарських культур!
По-хазяйському використовуйте землю, техніку, добри
ва, трудові і фінансові ресурси’

НПРО
РОКУ
Весняно-польовим роботам — високу якість!
36. Трудівники сільського
господарства! Всемірна
підвищуйте продуктивність тваринництва, зміцнюйте йо
го кормову базу!
Боріться за збільшення
виробництва м’яса, молока,
яєць, вовни!
37. Працівники торгівлі,
громадського харчування,
побутового і комунального обслуговування! Підвиїцуйт^
якість і культуру праці, повніше задовольняйте
попит
населення!
38. Винахідники і раціоналізатори! Будьте в перших
рядах борців за технічний прогрес, дальше зміцкенші
економіки нашої Батьківщини!
39. Радянські вчені! Підвищуйте ефективність дослід
жень! Хай міцніє союз науки і виробництва!
Слава радянській науці!
40 Діячі літератури і мистецтва, працівники культурні
Високо несіть прапор комуністичної ідейності, партій'«
пості і народності!
Створюйте твори, гідні нашої великої Батьківщини!
41. Працівники народної освіти! Підвищуйте ефектне«
ність навчання і комуністичного виховання підростаючо
го покоління!
42. Працівники охорони здоров'я! Всемірно поліпшуй
те медичне обслуговування радянських
людей, підви
щуйте свою професійну майстерність!
43. Фізкультурники і спортсмени!
Вище
масовість
фізкультурного руху! Примножуйте славу радянського
спорту!
44. Хап живуть радянські профспілки — школа управ
ління, школа господарювання, школа комунізму!
45. Хай живо Ленінський комсомол — надійний пвт
мічник і бойовий резерв Комуністичної партії, передоїти
заі ін Молодих будівників комунізму!
•16. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте знан
нями, культурою, професійною майстерністю!
Будьте свідомими борцями за справу
Леніна, за ко
мунізм!
47. Славні ветерани! Наставники молоді! Виховуйте
молоде покоління на революційних, бойових і трудових
традиціях Комуністичної партії і радянського народу!
48. Жінки Країни Рад! Беріть активну участь у вироб
ничому і громадському житті!
Слава жінці-матері!
Мир і щастя дітям усієї землі!
49. Радянські воїни! Удосконалюйте бойову і політич
ну підготовку!
«
Пильно і надійно охороняйте мирну пращо радянською народу, завоювання суспільства розвинутого соціаліз
му!
Хай живуть доблесні Збройні Сили СРСР!
50. Хай живе у віках безприкладний подвиг радянсь«
кого народу у Великій Вітчизняній війні!
Вічна слава героям, які полягли в боротьбі за честь,
свободу і незалежність нашої Батьківщини!
51. Хай живе нерозривна інтернаціональна єдність 5
братерська дружба народів Радянського Союзу — жи
вотворне джерело сили нашої о суспільства!
52. Хай живе непорушний
союз робітничого класу,
колгоспною селянства і народної інтелігенції!
53. Хай живе Конституція СРСР!
Хай живуть Ради народних депутатів — справді де
мократичні органи влади!
54. Хай живе ленінська Комуністична партія Радянсь
кого Союзу!
Єдність партії і народу, вірність заповітам великого
Леніна — запорука всіх наших перемог!
55. Хай живе наша велика Батьківщина — Союз Ра
дянських Соціалістичних Республік!
56. Під прапором Леніна, під керівництвом Комуніс
тичної партії — вперед, до перемоги комунізму!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

НА СТУДЕНТСЬКИХ МЕРИДІАНАХ

..І ТЕПЕР ЖИВІШИЙ З УСІХ ЖИВИХ
Як найдорожча реліквія
зберігається ниві □ музеї
ГобіалтаЙського
аймака
МИР скульптурний порт
рет В. І. Леніна, вирізьбле
ний у 30-і роки з сибірсь
кої модрини монгольським
селянином. Цьому, а також
багатьом іншим пам'ятни
кам Іллічу присвячено до
слідження старшокурсника
Запорізького машинобудів
ного інституту імені В. Я.
Чубаря Андрія Полинова

«Монументальна ленініана
за рубежем», яке
на IX
всесоюзному конкурсі сту
дентських робіт з суспіль
них наук, історії ВЛКСМ
і міжнародного молодіж
ного руху відзначено дип
ломом першого ступеня.
Два роки у вільний віл
навчання
час майбутній
інженер збирав відомості,
фотографії і малюнки па
м’ятників і меморіальних
місць, зв’язаних з леребу-

ванням В І. Леніна в ін
ших країнах. Він працю
вав у музеях та їх фі
ліалах у Москві, Ленінгра
ді. Києві, Лсйпцігу, а та
кож в Центральному дер
жавному архіві кінофото
документів СРСР, листу
вався з працівниками зару
біжних музеїв
Ного робота — цікава і
захоплююча розповідь про
20 музеїв
і кімнат В. 1
Леніна, скульптурні порт
рети і меморіальні дошки
вождя. Тут можна дізна
тпсь і про
найперші пам ятіїнкп Іллічу за рубе
жем У 1919 році угорські
трудящі вирішили увічнити

в камені образ вождя ре
полюції Група скульпторів
під
керівництвом Міхая
Віро створила дванадцять
бюсті в-портретів Володи
мира Ілліча. А в дні свят
кування
Першотравня їх
встановили в парках Буда
пешта.
Все прогресивне
людство свято шануючи
пам’ять вождя першої в
світі соціалістичної дер
жави, з любов’ю втілює
його образ у камені, мета
лі, дереві. За останні деся
тиріччя немало величних
пам'ятників Іллічу споруд
жено в країнах світу.
М. КЛИМЕНКО,
кор. РАТАУ.

Успіх колективу ПКІ
Достроково, 28 березня,
виконав
план науководослідницьких та дослідноконструкторських
робіт
першого кварталу третього
року п’ятирічки
колектив
проектно - конструкторсь
кого інституту виробничого
об'єднання «Червона зір
ка» Додатково він звго
товнв
чотири
сівалки
СУПІ 1-8 (модернізація) та
два комбінованих агрегати
АЗ-2,4, відправив на дер
жавні випробування дві
овочеві
сівалки СЛС-12,

доопрацював коне ірукторську документацію на 12рядну кукурудзяну сівал
ку для підготовки її ви
робництва на заводі «Си
ла» (Болгарія). Крім того,
на два місяці раніше стро
ку виготовлено і відправ
лено на випробування чо
тири сівалки для висіву сої
і на місяць раніше
виго
товлено 40 туковисівних
апаратів
Внесок працівників інсінтуту в реалізацію Продо
вольчої прогрзми став ва
гомішим.
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«Молодий комунар»

ВПЕВНЕНА ХОДЙ „ЧЕРВОНОЇ СПОТИ“
відмінно попрацювали під час всесоюзного

суботника

комуністичного

ЮНАКИ і дівчата кіровоградщини

ЖИВА
тадивд

І
І

Я © ОРОТКИМ мітингом по- молу Олегом Терещенком монтажної дільниці № 4,
■«' чали трудову вахту в йдемо в механоскладал»- судячи з короткої інфордень Всесоюзного кому ний цех N2 1, де працює мащії начальника цієї діль- "
ністичного суботника, при комсомольсько- молодіж ниці А. ф. Сокура, справи
свяченого 113-й річниці з на бригада фрезеруваль теж склалися добре з садня народження В. І. Ле ників. Це — наймолодший мого початку суботника.
котрий сам Бригада
ніна, працівники
Кірово КМК. Олеї,
набрала
таких
був
фрезеру темпів, які дадуть можградського заводу дозую недавно
чих автоматів.
Бригадир вальником, після того, як іливість виконати завдання
на 125—130
--Э
процентів, а
передові робітниці Люд
мила Шаталова та Людми
ла Пешкова (групкомсорг)
прагнуть досягти 145-процентного виробітку.
— Комсомольвько-молодіжний колектив, — пояс
нив Анатолій Федорович,
— славиться не тільки тим,
слюсарів - складальників його обрали комсомольсь що постійно працює з ви
електромонтажної дільни ким ватажком, взявся ство передженням і часто пе
ці № 4 8. Обійдихата, то рити в цеху комсомольсь ремагає
у змаганні, як,
кар
механоскладального ко-молодіжний. А лезову приміром, було минулого
з цим року. Цей
цеху
№ 1 Б, Ляшенко, частку пов’язаних
підрозділ —
штампувальниця
заготі турбот взяв на себе тепе один із правофлангових у
вельного цеху № 2 Т. Тка рішній групкомсорг Геннз- поході за економію і бе
ченко, повідомили, що у дій Філіпов. Він зайнявся режливість.
Завдяки за
відповідь на ініціативу тру добором та професіональ провадженню нових шаб
ною
підготовкою
молодих
дівників передових підпри
лонів зін тільки цього ро
недарма його, ку заощадив близько два
ємств Москви вони взяли кадрів. І
робітника, надцяти кілометрів дроту.
підвищенні
соціалістичні досвідченого
називає своїм наставником
зобов'язання.
У заводський штаб су
— На честь Всесоюзно більшість членів цього ко- ботника надійшло повідом
у
тому
числі
і
лективу,
го комуністичного субот
лення (одразу було випу
Олександр щено «блискавку»), що до
ника, — сказав, зокрема, бригадир
кадровий робітник Б. Ля Плющ.
одинадцятої години заго
— Як і завжди, — роз тівельний цех № 2 виконаз
шенко,
— зобов’язуюся
виконати змінну норму на повідає бригадир, — Геч- завдання на 60 процентів.
120 процентів і закликаю надій сьогодні задає тон у А це значить,
що і КМК
працівників заводу доклас трудовому суперництві. А Михайла
/Аикитанського,
ти всіх сил, щоб
нинішня взагалі — вже перша го який трудиться там, успіш
«червона
субота» стала дина роботи показала, що но справляється із зобо
важливим етапом соціаліс хлопці настроєні на високі в’язаннями,
взятими на
Ігор день «червоної суботи».
тичного
змагання за ус результати. Навіть
пішне
здійснення напру Скіпа, котрому ще бракує
Більше десяти «блиска
жених завдань і зобов’я досвіду, вийде на наміче вок» випустив
16 квітня
зань третього
року оди ний рубіж. В цілому ж штаб суботника. В багатьох
бригада виконає завдання із них відзначено ударну
надцятої п'ятирічки.
Учасники мітингу прий не менш як на 110 процен працю молодих виробнич
няли резолюцію, В ЯКІЙ тів. Таке наше слово.
ників. А їх вийшло на суневеликий
--- ботник 234, в тому числі
КМК
дали слово
добитися на
своїх робочих місцях най усього вісім чоловік. Але 90
комсомольців. І всі
добре знають
у працювали
вищої
продуктивное гі, його
дружно, зла
підприємстві, годжено — так, як і члени
працювати на зекономле колективі
них матеріалах
і паливі, Насамперед — групком- трьох КМК.
випустити
товарної про сорга і бригадира. У внут
В. РАЦА.
дукції на 45 тисяч карбо різаводському змаганні за
спецкор
«Молодого
ванців, а також перераху звання «Кращий за профе
комунара».
вати у фонд
п’ятирічки сією» Г. Філіпов виборов
м. Кіровоград.
На знімку: ударно потру
1300 карбованців, заробле перше місце, а Олександо
дився
на суботнину брига
них під час суботника.
— друге.
дир
фрезерувальників
Разом із секретарем за
У КМК електромонтаж- Олександр ПЛЮЩ.
Фото В. ГРИБА.
водського комітету комсо ників-схемників
електро

І
І
І
І
І

На початку 1921 року за
ініціативою комуністів ро
бітники головних залізнич
них
майстерень станції
Гайворон взяли зобов’я
зання під час недільників
та суботників відремонту
вати до Першотравня па
ровоз і кілька вагонів. Ци
справа знайшла
жвавий
відгук і у нас,
молодші
залізничників, ми стали ак
тивними учасниками робіт
по ремонту. На комсомоль
ських
зборах вирішила
тільки силами молоді від
ремонтувати паровоз і два
вагони.
У квітні 1921 року з па
ровозного
«кладовища»
було подано в паровозний
цех
скелет
паровоза
№ К-270, а у вагонний цех
подали два остови ваго
нів... Завершили ми ремонт
у серпні 1921 року.

В УДАРНОМУ
Р И Т М І

(Зі спогадів комсо
мольця 20-х років 11. Абремського).

НА ЗНІМКУ: УЧНІ КОМПАНІЇ ВСЬКОГО ВЕТЕ
РИНАРНОГО ТЕХНІКУМУ НА ВПОРЯДКУВАННІ
СТАДІОНУ.

Фото л. МИРГОРОДСЬКОГО.

УМІЛИМИ
УЧНІВСЬКИМИ
РУКАМИ
212 учнів Тпшківської
СШ № 2 стали на трудову
вахту всенародного свята
праці. Від умілих
рук
хлопчиків і дівчаток ожи
ли сільський
парк, най
ближчі
лісосмуги. Туг
старшокласники побілили
дерева на шестикілометровій ділянці.
Результати
трудового
десанту по збиранню мета
лолому і макулатури теж
порадували:
піонери і
комсомольці принесли до
школи близько 7 • тонн
брухту і 600
кілограмів
макулатури. Особливо від
значилися шестикласники
— на їхньому рахунку
майже 2 тонни металоло
му.

робочих місцях,

ЩЕ

на своїх

ДИТЯЧИЙ
мдйддичик

тисяч карбованців і наді

Попад 20 тисяч молодих

виробили продукції на 80

шлють у фонд одинадцятої

п’ятирічки більше

десят и

тисяч карбованців.

Міський комсомольський
штаб по підготовці та про
Всесоюзний комуністичний веденню суботника зазда
легідь визначив фронт ро
суботиик. Ті, хто працював біт для юнаків і дівчат, не
зайнятих 17 квітня на ви-

олександрійців вийшли на

робнлцтві. Понад сто мо
лодих працівників деяких
підприємств трудилися на
благоустрої промислового
майданчика
пускового
об’єкта виробничого об’єд
нання «Олександрія вугіл
ля» — шах ги «Ведмежоярська».
Особливу увагу штаб
приділив упорядкуванню
місць відпочинку молоді,
зокрема,
молодіжного
парку поблизу електроме
ханічного заводу. У день
суботника благоустроєно
кілька дитячих майданчи
ків і побудовано міський,

Так
зародужвалаоі
славна традиція
гайворонських
залізничників,
яку свято шанують і примножуть комсомольці 8и-х.
Готуючись до Всесоюз
ного комуністичного субот
ника, присвяченого і ІЗ й
річниці з дня народження
В. І. Леніна, спілчани ва
гонного депо вирішили від
ремонтувати в день «черво
ної суботи» своїми си
лами
чотири
вантаж
них вагони. 16 квітня ви
сокопродуктивно попрацю
вала спеціально створена
бригада з двадцяти моло
дих робітників. Серед ник
— молодий гвардієць оди
надцятої п’ятирічки слю
сар Віктор Псревознюк,
столяр Володимир Юхимчук, маляр Надія Баф’ян,
інші передові виробнични
ки.

відремонтовано лриміщеиня, у яких дошкільнята і
школярі проводять , сво-.:
дозвілля за місцем
про
живання. Таким
чином
шефські
зв'язки комсо
мольських організацій під
приємств і наймолодших
мешканців житлових мік
рорайонів стануть ще міц
нішими.
М. ЧАБАН,
член міського комсо
мольського штабу ло
підготовці та прове
денню суботника.
м. Олександрія.

Успішно
попрацювали
школярі і в колгоспі імені
Ульянова — вони перебра
ли 50 тонн картоплі.
С. КУЛИНИЧ,
керівник юнкорівсько
го пункту при Тишківській СШ № 2 Добровепичніаського району.

*

і:

*

Як повідомив редакцію
перший секретар Добровеличківського райкому ком
сомолу В. Завгородній, на
честь «червоної
суботи»
відправлена піонерська ав
токолона
металолому.
Школярі району за кілька
трудових вахт зібрали -39
тонн цінної сировини для
металургійної
промисло
вості. Незабаром в авто
парку Добровеличківкн по
явиться новенький ЛАЗ695, на якому красувати
меться напис:
«Автобус
«Дружба» виготовлений з
металолому,
зібраного
школярами Добровеличкі.іського району.

і

Слюсарі автоконтролзиого пункту Олексій Ко
валь, Сергій Пархомчук та
Михайло Кислий 16 квітня'
підготували до літніх перевезень два пасажирськії к
вагони.
•
і, -і-

Ударно попрацюв'алй мо
лоді залізничники в день
суботника і успішно ейриврлися.зі своїмц .зобов’я
заннями.
• . ■■' > і і» . і ■
П. ГРИЩУК,
секретар
вузлового
комітету комсомолу.

м. Гайвороь.

ДЛЯ КРАСИ РІДНОГО МІСТА
На 130 процентів зобо
в’язалися виконати денне
завдання під час суботни
ка член
комсомольськомолодіжної бригади малярів-штукатурів ПМК-245,
де бригадиром
Світлана
Озерянська, а грункомсоргом Юлія Є.вдокнмова. На
спорудженні
важливих
об’єктів, які
прикрасять
вулиці І Іовоархангельська
вони прагнуть працювати
з найвищою продуктивніс
тю не тільки під час «чер
воної суботи», а кожного
робочого дня.
У Повоархангельському

велика кількість - каштанів
у центральній частині. їх
висаджено під час минулих
суботників.
А 17 квітня
цього року юнаки і дівчата продовжили роботи па
озелененню та виорядкувапню вулиць.
У збиі
комсомольської
турботи
нині й міжкол
госпний піонерський табір
на мальовничому березі
Синюхи,
будівництво та
благоустрій території якою вже закінчується.
А. МАРИЩЕНКО, і
член райкому ЛКСМУ.
м. Новоархангельськ..

^Молодим комунар»

19 квітня 1983 року

З стор,

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ

Я о к © и © і© н ©

І

Согні вихованців Кіро
воградської восьмирічної
школи № 7 захищали
Батьківщину на фронтах
Великої Вітчизняної війни.
Трь’о.м із них — В. Є. Колісннченку, Г. О. Куроп’ягі'ику та І. 1. Фісановнчу
присвоєно звання Героя
Радянського Союзу.
Учні інколи свято шану
ють пам’ять про звитяжців.

Червоні слідопит« встано
вили зв’язки з їх рідними.
У школі створено зал бо
нової слави, де знаходять
ся матеріали про героїв,
їхні особисті речі.
Минулого тижня в уро
чистій обстановці тут від
крито меморіальну дошку,
котра засвідчує, що в шко
лі навчалися Герої Радян
ського Союзу І. І. Фісано-

вич, В. Є. Колісипчепко та
Г. О. Куроп’ятников.
З цієї пагоди відбувся
мітинг. Гостями школярів
стали сестра і брат В. Є.
Колісніїченка Марія Єфремївна та Петро Єфрсмович,
дружина Г. О. Куроп’ятникоза Ганна Олексіївна. Во
ни розповіли про життя і
діяльність героїв. На мі
тингу виступи ви також
учасник Великої , Вітчиз
няної війни І. А. Кандиба,
секретар парторгаиізації
школи Л. В. Козлітіїїа.
секретар комсом ольсько і

організації пивзаводу і. в. І
Нижник.
‘ ■
— Ми не пам’ятаємо ■
війни, — сказала учениця І
А. Протає, — про подвиги І
героїв знаємо з кііюфіль-1
мів, розповідей ветеранів. І
І ми пишаємось, що вихо
ванці нашої школи по-ге- в
ройськи захищали Вітчиз-1
ну, ми станемо їх гідними І
спадкоємцями.
Після мітингу учні та І
гості відвідали зал боііо- і
вої слави школи.

«ЗОЛОТО»СЕРГІЮ ИЕЗЕНЦЕВУ

ЖИТТЯ
МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ
БУДАПЕШТ. Традицій
ний 16-й республікансь
кий конкурс студентсь
ких наукових робіт завер
шився в Угорщині. В ни
нішньому
році на цей
творчий огляд було пода
но три з половиною тися
чі наукових
робіт. Про
високий рівень конкурсу
свідчить той
факт, що
більше тисячі наукових
досліджень студентів ав
торитетну жюрі запропо
нувало для публікації та
практичного використан
ий.
ГАВАНА. Багато кубин
ських юнаків і дівчат у
ці дні
дістали
високе
звання ро&ітнина.
Кращим випускникам
професійно - технічних
училищ, які прибули в
Гавану з усіх провінцій
республіки, в урочистій
обстановці
генеральний
сенротар
проерцентру
трудящих Куби Робер.-о
Веига вручив дипломи і
спеціальні
посвідчення
про
приналежність до
робітничого класу.
Молоді робітники зая
вили про
свою ГОТОВ
НІСТЬ віддати
всі сили,
знання и уміння для по
будови
комуністичного
суспільства в країні.

СТОКГОЛЬМ. Урочистий
вечір,
присвячений 80річчю Комуністичної спіл
ий молоді Швеції — мо
лодіжної організації ро
бітничої партії — кому
ністи
Швеції (РПКШ),
відбувся у шведській сто
лиці. У
ньому
взяли
участь представники міс
цевих організацій спілки
—
молоді
робітники,
службовці, студенти, її
ветерани.
На вечорі виступив го
лова правління
КСМШ
Ульф Бренстрем,
який
під
бурхливі оплески
присутніх зачитав приві
тання на адресу спілки
від ЦК ВЛКСМ.
Молоді комуністи Шве
ції, підкреслив У. Бренст
рем, активізують бороть
бу за мир та антиімперіа
лістичну солідарність, за
створення без’ядерної зо
ни
на
Півночі Євро
пи. проти планів США і
НАТО
розмістити нозі
американські ядерні ра
кети середньої дальності
на європейському
кон
тиненті.
КОПЕНГАГЕН.
Черго
вою жертвою економічної
кризи з Данії став Копен
гагенський
університет
— один з найстаріших
вищих навчальних закла
дів Західної Європи. У на
ступному році фінансові
асигнування на потреби
університету буде уріза
но на 32 мли.
крон. За
словами його ректора Ово
Натхона, це означає ско
рочення навчального ча
су, зменшення кількості
студентів, звільнення час
тини викладачів.
* <: *
Перший випуск янголь
ських дипломатів відбув
ся в національній партій
ній школі ім. Агостіньйо
Ното в Луанді.
Під час
навчання вони
набули
глибоких знань з марчсистсьно-лсяінської філо
софії, наукового _ кому
нізму, політичної еконо
мії, міжнародного права.
Викладання в школі, крім
янгольських викладачів,
лели наукові працівники
й педагоги з Радянського
Союзу і НДР.

КАМПАЛА. із закликом
до угандійсьного студент
ства внести гідний вклад
у справу національного
відродження,
зміцнення
національної
єдності і
процвітання країни звер
нувся президент Уганди
М. Оботе. Він
виступив
тут на конференції Націо
нальної спілки студенті«
уганди
(НССУ), в якій
взяли участь
посланці
студентської
молоді а
усіх кінців країни.
(ТАРС).

дшіамівці Олександр Бласов, Віктор Кулешков. У
деяких вагових категоріях
кіровоградці взагалі не ви
ступали
Проте ніхто не сумнівав
ся в успіхові майстра спор
ту міжнародного класу дииамівця Сергія Мезенцева.
І все ж навіть найбільш
палкі прихильники борця
не чекали такого тріумфу
— п’ять попердпіх поєдин
ків Сергій завершив до
строково чистими перемо
гами! Та й у фіналі, де су
перником Кіровограді^ був
досвідчений одеський май
стер спорту Євген Донеч
ко, поєдинок був виграний

З
обличчям матері
французького скульптора
Бартольді і фігурою його
дружини статуя Свобо
ди ось уже
майже сто
років височить над гаван
ню Нью-Йорка.
Будьякий путівник
по місту
повідомляє про історію

оболонки.
частини
п’єдесталу, ■ деформація
потерпіли
можна скористатися ліф І Особливо
кріплення руки. Висока
том. Всередині монумен
еологість усередині мо
ту розташовані двоє бин
нументу викликала силь
тових сходів дпя підйому
ну
корозію сходозих
і спуску.
площадок. Вся
мідна
Але нині лише одна
оболонка піддалась ко
людина має доступ на ог
розії,
яку посилюють
лядовий майданчик наз-

ХВОРА «СВОБОДА»
скульптури, їі колосальні
розміри. Споруджена на
пожертвування
фран
цузького народу, вона
була передана в дар
Америці. На пожертву
вання американців збу
дований гранітний п’єде
стал висотою 47 метрів.
Смолоскип у правій руці
величної жінки підноси
ться на висоту 100 мет
рів над рівнем
моря.
Важко уявити, що довжи
на
вказівного
пальця
майже 2,5 метра,
а на
оглядовому майданчику
у голові статуї легко вмі
щаються ЗО чоловік. Ста
левий 250-тонний каркас,
сконструйований Бюставом Ейфелем, творцем
відомої вежі в Парижі,
тримає на собі 60-тонний
мідний корпус статуї.
Путівники застережли
во радять на підіймати
ся по 168 сходах, що ве
дуть на оглядовий май
данчик. Шоб піднятися
від основи до верхньої ц

ЗА УЧАСТЬ
У ВИСТУПАХ
ТОКІО. Півдсннонорейсьиий диктаторський ре
жим продовжує кампанію
репресій проти учасників

Знайомте с ь:
майстер спор
ту міжнародно
го класу Сергій
МЕЗЕН Ц Е В
Нещодавно під
час поєдинків
найсяльніш и х
дзюдоїстів рес
публіки
він
став чемпіоном
VIII Спартакіа
ди УРСР.

коло смолоскипа, звідки
можна бачити вдалину на
25 кілометрів. Це Чарльз
Делео, службовець уп
равління
національних
парків, доглядач статуї.
Доступ
туристів сюди
припинений
через те,
що він став небезпеч
ним. Серйозну стурбова
ність викликає загальний
стан здоров’я «Свободи«.
Ссь висновок консиліу
му французьких інжене
рів, котрі
проводили її
обстеження у грудні 1981’
року:
«Статуї загрожує смер
тельна небезпека. Залізо
каркасу вступило а реак
цію з
міддю корпусу.
Під дією ефекту «елек
тричної батарейки» у багетьох місцях конструкції
роз’їдені до половини їх
початкового
перетину.
Подекуди стався розрив
арматури. Каркас у ціло
му не забезпечує необ
хідної міцності,
може
відбутися безповоротна
руху за демократичні пе
ретворення. Згідно з пові
домленнями із Сеула, за
розпорядженням
маріо
неткових властей арешто
вано І кинуто в тюрму
без суду й слідства трьох
студенток одного із сто
личних університетів. їм
пред’явлено
стандартне
звинувачення в участі в
«антиурядовій діяльнос

Фото В. ЧЕ
РЕДНИЧЕНКА.

БЕЗ КОМЕНТАРІВі

близькість промислових
підприємств
і пануючі
вітри з берега».
У червні 1981 року був
створений
французькоамериканський комітет
по
реставрації статуї
Свободи.
— Треба буде повніс
тю замінити металевий
каркас, посилити кріп
лення руки
і замінити
смолоскип, — сказав а
інтерв’ю журналу «Фіга
ро»
французький архі
тектор Філіпп Граижан.
— Найменша необереж
ність може призвести до
руйнування монументу.
Нам
необхідно
буде
здійснити досить ризико
вані операції...
Вартість реставрацій
них робіт, до яких під
ключені багато підпри
ємств США і Франції, за
попередніми підрахунка
ми,
оцінюється в 16
мільйонів доларів.
І. МЄСЯЦЕВ.
|АПН).

ті». Як повідомляє япон
ське агенство Дзідзі Цусін, тільки з березня цьо
го року — початку ново
го навчального семестру
сеульська охранка ареш
тувала за участь у висту
пах проти антинародного
режиму
Чон Ду Хвана
більш як 20 студентів.

€

Спортивна громадськість
Кіровограда ще жила вра
женнями від _ фінальних
змагань VIII Спартакіади
України з боротьби самбо,
а в легкоатлетичний манеж
ДЮСШ облепорткомітету
прийшло нове спортивне
свято. Тільки тепер манеж
уже служив ареною для
боротьби дзю-до, де за
мість самбістськпх килимів
лежали татамі. Ранг зма
гань високий — теж фінал
VIII Спартакіади респуб
ліки.
Справжнє свято завжди
починається
урочисто.
Оцінкою для його органі
заторів краще за все слу
жать грамоти і дипломи
республіканського спорткомітету, якими були наго
роджені обласний спорткомітет, колектив ДЮСШ,
вокально - інструменталь
ний ансамбль «Гарний на
стрій», що веселив дзюдо
їстів.
А «робочі» будні не по
радували
кіровоградців.
Не потрапили у число пер
ших 16-ти (а значить, не
принесли залікових очок)

чистою перемогою до за
кінчення відведеного часу.
Отже, Сергій Мезенцев
став чемпіоном VIII Спар
такіади республіки серед
борців вагової категорії до
78 кілограмів.
Товариші по команді по
здоровили одноклубника
Мезенцева Василя Смакулу (вага до 86 кілограмів),
який завоював бронзову
нагороду.
Залікові очки
принесли
кіровоградц-ш
також данамівець Сергій
Бізяєв і вихованець «Коло
са» Олександр Михайлов.
У командному заліку
призову трійку склали
дзюдоїсти Львівської, До
нецької областей
і міста
Києва. Кіровоградці посіли
десяте місце, а серед об
ластей своєї групи були
другими, пропустивши по
переду себе лише борців
Волині
Це — крок уперед порів
няно з результатами попе
редньої спартакіади, у чо
му є п заслуга наставників
спортсменів В. П. Долженка та Л. М. Медведева.

м. пилипишин.

(ТАРС).

ФУТБОЛ

«ПОДІЛЛЯ»—
«ЗІРКА»-0:0

водГтГле.Йй"оГІпар?туриаеІлІ§І?я м"инг ‘солїя"рност°ї в’ротйію'нінараг}ВІХ°Г°о,,"гР°^ ."ТО Й°уГ' '"’•»«"‘'И нонтрревол^оц"^
Телефото АДН-ТАРС.

Турнірне становище при
мушувало обидва колекти
ви діяти якомога активні
ше. Адже хмельничанп, ма
ючи в своєму активі два
очка з десяти можливих,
; знаходилися на двадцять
четвертому місці у таблп: ці шостої, української зо
ни, а кіровоградці, в яких
п’ять очок, — на сімнадця
тому.
Гості почали матч таки
ми масовими атаками, що
захист суперників роз
губився. Вже на третій
хвилині мав реальну мож
ливість вивести «Зірку»
вперед Михайло Калита,
але він з п’яти метрів не
зумів влучити в ціль. Такі
ж помилки до перерви до
пустили
С.
Мурадян,

О. Алексеев, Е. Денисенко.
Створивши в
першому
таймі ігрову
і територі
альну перевагу,
кірово
градці не змогли нею ско
ристатися.
Другий тайм дещо змі
нив ситуацію. Подоляпп
почали
контратакувати.
Злагодженіше діяли їхні
захисні редути. І все ж
гості мали можливість ви
вести свій клуб уперед, та
в завершальних моментах
їм бракувало вміння по
слати м’яч точно в ціль.
В результаті арбітр суддя
республіканської категорії
ужгбродець Степан Сербаііло зафіксував нічию
- 0:0.
Наші земляки записали
до свого активу одие оч
ко і мають їх нині шість із
дванадцяти.
Наступний тур — 20
квітня. «Зірка» в Житоми
рі зустрінеться з місцевим
«Спартаком».
В. Т8ЕРДОСТУП.

4 стор.

Вівторок
А ,.Т (1 програна)
8.00 — «Час». оЛ5
лефільм «Пізня любов». 1 і 2
серії. 11.10 — Новини. 14.30
Док.
— Новини.
І4.53
фільми «На шляху до вели
кого молока».
і.Жазилбеката», «Чернаси. Досвід ус
піху». 15.50 — 0. Снрябі.і.
«Поема екстазу».
16.05 —
«Година
випробувань». Те
ленарис
про
шахтарів
м. Єнакієвого Донецької об
ласті. Участь бере двічі Ге
Союзу
рой
Радянського
СРСР
льотчик-носмонавт
16.45
Г. 1. Береговий.
Концерт художніх нолентивіе РРФСР. 17.15 — Розпові
дають наші кореспонденти.
<7.45 — Чемпіонат світу З
хокею. Збірна ЧССР — збір
на Швеції. 2 і 3 періоди. У
перерві — 18.20 — Сьогодні
у світі. 19.30 — Пісні радян
ських композиторів у вико
нанні Великого
дитячого
херу ЦТ і ВР. 20.00 — Теле
фільм «В. І. Ленін. Сторінки
життя». Фільм 1. «Кличу жи
вих». 21.00 — «Час». 21.35 —
Спорт за тиждень. 22.00 —
22.15 —
Сьогодні у світі.
з
Чемпіонат світу
~ хокею.
збірна
Збірна
Канади
СРСР.

А УТ
10.0и — «Актуальна каме
ра». 10.35 —
Телефільми.
11.05 — «Телепост на удар
ній будові». 11.20 — Арії із
спер російських композито
рів. 11.40 — «Шкільний ен
ран». 10-й клас. Українсока
література.
12.15
— Худ.
?ільм «Час за сонцем». 1 і
серП.
16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіночок».
16.30 — «Твоя земля, ровес
нику». 17.30 — «Поет і музи
ка». 18.00 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 —
«Актуальна камера». 19.00
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу.
«Динамо»
(Київ)
—
ЦСКА. В перерві — 19.45 —
«Ставиться питання». 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00 —
♦Час». 21.35 — Худ. фільм
«Чужі діти». 22.45 — Нови
ни.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науково-популярний фільм.
8.35, 9.45 — Природознавст
во. 2 кл. 8.55 — Науново-по
пулярний фільм. 9.15, 12.40
— Французька мова. 2 рік
навчання. 10.05
— Учням
ПТУ. Естетичне
виховання.
Графіка. 10.35, 11.40 — Гео
графія. 6 кл. 11.05 — Шахо
ва школа. 12.10 — історія.
6 кл. 13.10 — Б. Лавреньсв.
Сторінки життя і творчості.
14.00 — Образ В. І. Леніна в
радянському образотворчому
мистецтві. 14.30 — Науновопопулярний фільм «Дизайне
ри». 14.45 — П. Неруда. Сто
рінки
життя і творчості.
15.25 — Новини.
18.00 —
Новини. 18.20 —
Мамина
шнола. 18.50 — Кіножурнал
«Хочу все знати».
19.00 —
Бесіда голови
Радянського
комітету
захисту
миру
Ю. Жукова. 19.45 — Вечірня
казка. «Про маленького са
жотруса». 20.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу.
«Динамо»
(Москва) —
«Спартак» 2
тайм. 21.00 — «Час». 21.35 —
Телефільм
«Ця
чоловіча
дружба».

А ЦТ (І програма)
8.00 —
«Час». 8.45
Л.-В. Бетховен. Соната для
скрипки і фортепіано Не 7.
9.15 — Телефільм «В. І. Ле
нін. Сторінки життя». Фільм
1. «Кличу живих». 10.15 —
Народні мелодії. 10.30 — У
світі тварин. 11.30 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 —
П’ятирічка — справа
нож
ного. Дон. телефільми. 15.45
— Російська мова. 16.15 —
Людина
—
господар
на
землі. 17.10 — Відгукніться,
сурмачі! 17.40 — Муз. теле
фільм «День
приходить —
тісню приносить». 18.10 —
Науна
і життя
18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — У
ножному малюнку — сонце.
19.15 — Звучить
духомий
орнестр. ____
___
20.00 — Телефільм
«В.. 1.-Ленін.
Сторінки
------ -----------г'....... і жит
тя». Фільм 2. «Батьківський
дім». 21.00 — «Час». 21.35 —
Поетична номпозиція «Ім'я
Леніна безсмертне». 22.00 —
Сьогодні у світі.
22.15 —
Чемпіонат
світу з хокею.
Збірна СРСР — збірна ФРН.
А ут
~ <1АнтУальна каме
ра». 10.35 — «Галузь: досвід
проблеми». 11.05 — Автор
ський концеот поета-пісняра
М. Ткача. 13.20 — «Гарячий
цех республіки».
13.50 —
Худ. фільм «Чужі діти». 16.00
— Новини. 16.10 - «Срібний

твого
ДОЗВІЛЛЯ

Музично - драматич
ний театр
їм. М. Л.
Кропизницького:
1(і
квітня — комедія <?Со
лом'яна
Сторожка»
Ю. Едліса;
20—2 І
квітня — музична ко
медія
«Кадриль»
Е. Гроховського за п'є
сою А. Софропова.

Початої;
19.30.

фільм
старшокласників,
«Това Науково-популярний
риш».
16.55 —
Концерт. «Шляхом істини». 8.35, 9.45
—
Природознавство.
4 кл.
17.30 — «Продовольча про
Науново-популярний
грама — справа кожного». д55. _ ------------місця
запоїй- фільм «Теберда, мі
18.00 — «Краплі
нрові жи
вої”. (Кіровоград). 18.30 _
• • Відні...» 9.15, 12.30* — Іспансь“День за Днем,>- (Кіровоград). на’мова. 10.05—Музика наро
18.45 — Оголошення. (Кіро дів СРСР. Передача 3. 10,35
воград) 18.50 — Телефільм. 11 35 — Зоологія. 7 кгі. 11.00
(Кіровоград). 19.00 — ч Акту — Наш сад. 12.00 — Історія.
альна
камера». 19.30
— 9 кл.
13.00 —
А. Чехов.
«Пропагандист».
20.05
— «Чайна». 13.45 — Фільм із
о°™ан К°Даї’ Квартет номер субтитрами «Крах імперії».
2. 20.25 — «Ставиться питан 15.20 — Новини. 18.00 — Ноня». 20.40 —
«На добраніч, вини. 18.15 — Концерт групи
Діти!» 21.00 — «Час». 21.35 електронної музики «Арго».
— «Знімається кіно». 22.35 18.30 — «Ти пам’ятаєш, то
— Новини. 22.50 — VIII літня варишу...» 19.30 —• Ми буду
спартаніада Унраїни. Волей ємо ВАМ. 20.00 —
Вечірня
бол. Чоловіки. Фінал.
казка. «Дід Мазай і зайці».
20.15
—
Док.
телефільм
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Твоє добре ім'я». 20.ЗО —
Науково-популярний
ФІЛпМ «Партія — безсмертя нашої
«Виграти час». 8.35, 9.35 — справи». Поетична компози
Суспільствознавство. 10 кл. ція. 21.00 — «Час». 21.35 —КПРС — партія робітничого Фільм «І знову ранок».

вистав

Філармонія: 23—
квітня — гастролі ан
самблю циган «.-Віта Ро
мен» Чечено-Інгушської
філармонії. Початок о
20.00.
Будинок
культур»
імені Калініна: 19 квіт
ня — художній фільм
«Випадок
у квадраті
36—80».
Початок о
18 00; 20.00: 20 квітня
— кіноклуб
«У світі
прекрасного».
Тема:
«Радянське вокальїю-

хорове мистецтво». Ви
ступає народна хорова
капела будинку куль
тури. Початок о 18.00:
21 квітня — художнії!
фільм «Зоряне відряд
ження».
Початок
о
18.00; 20.00: 22 квітня
—
художній
фільм
«Хліб, золото, наган».
Початок о 18.00; 20.00;
24 квітня
— конкурс
колективів цехової "ху
дожньої самодіяльності
заводу тракторних гід
роагрегатів, присвяче
ний 113-й річниці з дня
народження В. І. Лені
на. Початок о 9.00.
22—1’4 квітня
—
першість області з чо
тириборства «Дружба»
(Кіровоград,
стадіон
факультету фізвиховаиня педінституту імені
О. С. Пушкіна):
21 —16 квітня — від
крита першість області
з кульової стрільби (Кі
ровоград, тир ДЮСШ).

ДЗВІНОЧОК».

класу, всього радянського
народу. 9.05, 12.45 — Німецьна мова. 10.05 —
Музика
народів СРСР.
Передача 2.
10.35. 11.40 — Історія. 9 кл.
11.05 — Для вас- батьки.
12.10 — Поезія С. Гудзенна.
13.15 — Історія. Мистецтво
епохи Відродження. 13.40 —
М, Гоголь. «Шинель». 14.10 —
Твоя ленінська
бібліотека.
«Чергові завдання Радянсь
кої влади». 14.50 — Науковопопулярний фільм «Башкир
ський заповідний». 15.20 —
Новини.
18.00 —
Новини.
18.20 — Науково-популярний
фільм «Дні
достигання ви
шень». 18.40
— А. Хачату
рян. Фрагменти з музики до
балету «Спартак».
19.00 —
Сільська година. 20.00 — Ве
чірня казка.
«Чарівний ек
ран». 20.15 — «Наука і тех
ника». Кіножурнал 20.25 —
V Міжнародник
фестиваль,
телепрограм про
народну
творчість «Веселка», «Музи•
канти приїхали» (НДР). 21.00і
— «Час». 21.35 — Фільм «По
єдинок».

Субота
А ЦТ (і програма)

8.00 — «Час». 8.45 — Нау
ково-популярний фільм «Гі
потеза про носмічну колис
ку». 9.00
— 17-й
тираж
«Спортлото». 9.10 — Для вас,
батьни! 9,55 — О. Фельцман.
«Іспанські
сюжети».
Цикл
пісень на вірші Є. Долматовського виконує Я. Серебренников. 10.15 — Більше хоро
ших товарів. 10.45 — «Світ
рослин». 11.30 — Перемож
ці. Клуб фронтових друзів.
Зустріч ветеранів 4-ї Гвар
дійської танкової армії. 13.00
— Російський музей. Радян
ська скульптура.
13.30 —
V Міжнародний
фестиваль
телепрограм про
народну
творчість. «Веселна».
Мис
тецтво Індії. 14.00 — Бесіда
політичного оглядача Ю. Летунова.
14.30
— Новини
14.45
Очевидне
—
ней
мовірне. 15.45 — Грає на
родний артист СРСР Д. Шаф
ран (віолончель). 16.00 — 9-а
студія. 17.00 — Чемпіонат
світу з хокею. Збірна СРСР
— збірна ЧССР. У перерві —
Янщо хочеш бути здоровим.
19.30 — Мультфільми «Плас
тиліновий їжак»,
«Остання
наречена
Змія Горинича».
20.00 — Фільм-опера «Дон
Паснуале». Музика
Г. Доніцетті. 21.00 — «Час». 21.35 —
Молодіжний вечір у Концерт
ній студії Останкіно. Зустріч
з молодими
працівниками
міліції. 23.50 — Новини.

А УТ

ятниця
А ЦТ (І програма)

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.30 — «Компас турис
та». 11.00 — «Зустріч з те
атром». Київський молодіж
ний театр. 12.00 — «Призна
чається побачення». 12.30 —
«Роздуми з приводу» 13.05
— VIII літнп
спартакіада
Унраїни. Волейбол. Чоловіки.
Фінал. 13.35 — До 80-річчя
II з’їзду РСДРП. Репортаж з
Київського
філіалу Цент
рального музею В. І. Леніна.
Передача 2. 14.15 — «Добро
го вам здоров’я».
14.45 —
«Сатиричний об’єктив». 15.15
— «Нові
книги». 15.50 —
«Казновий світ танцю». 16.00
— «Катрусин нінозал». 17.00
— Товариська зустріч з фут
болу. «Дніпро» — Олімпійсь
ка збірна
СРСР.
18.45 —
«Скарби музеїв
України».
19.00 — «Актуальна
каме
ра». 19.40 — «Сонячні клар
нети». 20.50 — «На добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 —
Продовження
телетурніру
«Сонячні кларнети». 23.05 —
Новини.

А ЦТ (II програма)

▲ ут

16.00 — Новини. ;6.10 —
«Срібний дзвіночок» 16.30 —
Республіканська фізико-математична школа.
17.00 —
Концерт. 17.45 — «Екран по
шани Українського телеба
чення». 18.00 — Телефільм
«Сибірська вулиця Леніна».
18.30 — «Населенню про ци
вільну оборону».
(Кірово
град).
18.45 —
«День за
днем». (Кіровоград). 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30 —
«Слово за вами». Громадська
рада Українського
телеба
чення, «Сільських вістей» і
«Робітничої газети» по впро
вадженню передового досві
ду. 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35 —
«Театр
історичного порт
рета». «Ленініана». І. Шве
дов. «Ластівки давніх надій».
22.40 — «Улюблені твори Іл
ліча». Муз. програма. 23.10 —
Новини.

А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науново-популярний
фільм
«Діалог про матерію». 8.35,
9.35 — Географія. 8 нл. 9.05,
13.05 — Англійська
мова.
10-05 — Учням ПТУ. Фізина.
10.35, 11.40 — Письменники
про В. І. Леніна. Розповідає
М. Прилєжаєва.
11.05
—
«Твір на вільну тему». Теле•iaPfc про народного учителя
СРСР 3. Шоюбова. 12.10 —
Фізика. 8 кл. 12.40 - історія.
7 кл. 13.35 —
Живе слово
Леніна. 14.15 — «Знання —
сила». Науково-популярний
журнал. 15.00 - Е. Казаке
вич. «Синій зошит». 15.20 —
Новини.
18-00 — Новини.
18.15 — Урони хліба. Теле
нарис. 19.00 — Клуб манд
рівників. 20.00
— Вечірня
казна. «Веселка».
20.15 —
Дон. телефільм
«Час оносілення». 20.30
—
Концерт
Державного ансамблю танцю
Якутської АРСР.
21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «Опти
містична трагедія».

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45 00; аідповідального сенретаря — 2-46-87: відділів
комсомольського життя — 2-46-57; листів
‘ мос?г °Л Р°б°™ " 2-45-36; пропаганди
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46-87;
військово-патріотичного виховання
та
спорту, фотолабораторії — 245-35: ого2<дІІЯ*1Ь
725в'65; коректорської —
3-61-83; нічної редакції — 3-03-53.

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛИСМ Украины,

еул. Луначарського, 36
БК 05645.

А ЦІ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.45 — До
Всесвітнього дня поріднений
міст. Екран збирає друз і й
9.30 — Будильник. 10.00 -і)
Служу Радянському Союзуї
11.00 — Здоров’я.
11.45 -і,..
Муз.
передача «Ранноиа
пошта». 12.15 — Зустрічі на
радянській землі.
12.30
г.'
Сільська година.
13.30
Музичний кіоск.
14.00
«Три адреси ударного ком
сомольського».
Теленарис
про Всесоюзний
ударний
комсомольський
загін іг.У.
Ю. Гагаріна. 14.15 — Теле,фільм для дітей «Антон-сур’г
мач». 15.15 — Клуб мандрів
ників. 16.15 —
За вашими
листами.
Муз.
передача1.
17.00 —
Сфера особливої
уваги. Передача 8 із циклу
«Вирішується
на
місці»’.
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Мультфільми
«Якось вранці»,
«Балерина
на нораблі». 19.10 — Фільм
«Виборзька сторона». 21.00
— «Час». 21.35 — Чемпіонат
світу з хокею. Збірна Італії
— збірна СРСР.

А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.45
— «Сьогодні
А.
Міжнародний день солідар
ності молоді». І1.30 — «Се
ло і люди». 12.00 — «Народні
таланти». 12.20 — «Ігротеку
13.05 — «Роздуми з приво
ду». Частина
2. 13.35
—і.
О. Ремез. «Шлях». Вистава.
15.25 — «Товариш». 16.05 —
< Слава солдатська». 17.05 ~
«Сьогодні
—
Всесвітній
день поріднених міст». Ки
їв — Братислава — Лейпціг.
17.35 — Худ. фільм із суб
титрами «Версія полковника
Зоріна». 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — «Перлини
душі народної».
20.30
—
Дон. фільм «Сільський дім».
20.45 — «На добраніч, діти»”.
21.00 — «Час». 21.35 - Худ.
телефільм «Красень-мужчи,на» 1 і 2 серії. 23.40 — Но
вини.

тракторлст-машніїіст (строк навчання — 1 рік, ос
віта 8—10 класів);
тракторнст-машикіст (строк навчання — 8 місяців,
освіта — 10 класів).
ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ:
документ про освіту, свідоцтво
про народження
або паспорт, довідку з місця проживання, три фото
картки (3X4 см).
ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ - 1 ВЕРЕСНЯ.
Учнів, які навчатимуться 1 рік і 3 роки, забезпечу
ють триразовим харчуванням, обмундируванням, сти
пендією, гуртожитком, підручниками. Ті, хто навча
тиметься 8” місяців, одержують стипендію — 96 крб.
па місяць, забезпечуються гуртожитком і підручника
ми.
В училищі працюють спортивні секції, гуртки тех
нічної творчості, художньої самодіяльності.
Випускники училища мають переваги при вступі до
вузів.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.,
м. БОБРИНЕЦЬ, вул. ДИМИТРОВА, І.
Дирекція.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

19.30 — Чемпіонат Європи а
вільної
боротьби. 20.00 -X
Вечірня казка. 20.15 — Зла
ров’я. 21.00 — «Час». 21.35-ш.
Телефільм «Антоніна БрагЬ
на». 1 і 2 серії.

8.00 —
«Час».
8.
Творчість юних. 9.30
лефільм «В. І. Ленін. Сторін
ни життя». Фільм 3. «Важчі
часи». 10.30 — Мелодії Росії.
Концерт Державного акаде
мічного російського народ
ного оркестру ім. М. Осипо
ва. 11.15 — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — Док. теле
фільми «За правилами спіль
ної гри...». «Медовий місяць».
15.30 — Москва
і москвичі.
16.00 — Сучасна Ленініана.
16.30 — О. Бородін. Симфо
А ЦТ (II програма)
нія № 2 «Богатирська». Ви
8.00 — Гімнастика. 8.20
конує Великий симфонічний
Телефільм «Антоніна Бртгіоркестр ЦТ і ВР.
16.55 —
на». 1 і 2 серії. 10.30 — Кон
Урочисте
засідання і концерт з участю музичних ко
церт. присвячені 113-й річлективів і майстрів мистецтв
ниці з дня народження В. І.
Білоруської РСР. 11.15 — У
Леніна. Трансляція з Крем
світі тварин. 12.15 —
ПЇС;
лівського
Палацу
з’їздів.
і;я-83. 13.15 — Творчі портре
20.30 — Російський
музей.
ти
майстрів
кіно
А.
Маньянї.
Радянська скульптура. 21.00 А ДТ (II програма)
14.45 — Чемпіонат Європи З
— «Час». 21.35 — Концерт
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
народного артиста СРСР ла Якщо хочеш бути здоровим. класичної боротьби. 15.15
корес
уреата
Ленінської премії* 8.30 — Фільм «Оптимістична Розповідають наші
С. Ріхтсра і
Де ржавного трагедія». 10.25 — Муз. пере понденти. 15.45 — Телефільм
«Ходіння
по
муках».
12
серія
квартету ім. О. Бородіна. У дача «Ранкова пошта». 10.55
А ЦТ (І програма)
програмі - твори А. Двор“
— До Міжнародного
дня — «Заграва». 17.00 — Чем?
8.00 — «Час». 8.45 — Від Жака. 23.30 • Сьогодні у сеі- солідарності молоді. «Розу піонат світу з хокею. Збірна
гукніться, сурмачі!
9.15 — ті.
мом і силою ми переможе Фінляндії — збірна Швеції.
Ю. Чичков, К. Ібрясв. Кантамо». Дон. фільм про комуніс 19.30 — Кубок європейських
■іа «Ленінська правда». 9.30і А УТ
тичну молодь Чілі. 11.35 — чемпіонів з гандболу. Чоло
— Телефільм
«В. і. Ленін.
Програма Туркменського те віки. Фінал. ЦСКА — «ВФП10.00
—
«Актуальна
____
намсСторінни життя».
Фільм 2.
лебачення. 13.00 — Стадіон Гуммерсбах» (ФРН) 20.00 —»
«Батьківсьний дім». 10.30 — ра». 10.35 — Фестиваль до для всіх. 13.30
«Тимко
0
— Людина. Вечірня казка.
Народна творчість.
Телеог- кументальних фільмів. 10.55 Земля. Всесвіт. 14.20 — Му Дімка». 20.15 —
Розповіді
ляд. 11.15 — Новини. 14.30 — — Л. Бетховен. «Патетична зичний кіоск. 14.50 — Доку гро художників. Заслужений
Новини. 14.50 — Комсомол соната». 11.15 — Телефільм ментальний енран. Кінододі- художник РРФСР В. СокоЛ.
— моя доля. Док. телефільм. «Леніно—Кокушкінс». 11.40 ток. «Живий Ленін». 15.20 — 20.40 — Док. телефільм «А
екран».
9
15.50 — Грає
народна ар — «Шкільний
мимо пливуть
паиоплави»'.
тистка
Грузинської
РСР, нлас. Фізика. 12.10 — «Твоя Міжнародний огляд. 15.35 — 21.00
— «Час». 21.25
Ю. Мілютін. «Дівочий пере
М. Яшвілі, (скрипка). 16.05 — земля, ровеснику». 12.40 — полох».
Вистава. 18.00 — Су Фільм «Веселий ромак».
На землі, в небесах і на мо Театр історичного портрета. путник кіноглядача.
18.45 —
ІІМІ№ іііНІП'іТПІ1 ЩТ'ГГ’-Т.-ттіП
рі. 16.35 — В концертному «Ленініана» І. Шведов. «Лас Концерт
виконавців
на
тівки
давніх
надій».
13.45
—
залі — шнолярі. «Улюблені
Редактор
народних
інструментах.
19.00
«Сонячне
коло».
16.00
—
Но

музичні твори В. І. Леніна».
— Док. телефільм «Сільське
17.20 — Шахова школа. Клас вини. 16.10 — «Срібний дзві життя
Ю. СЕРДІОЧЕНКО.
Володимира
і
Тетяни».
ночок».
16.30
—
«Вперед,
ор

початківців. 17.50 — Вистав
ка Буратіно. 18.15 — Пекін лята». 16.50 — Концерт пат
ський університет мільйонів. ріотичної пісні. 17.00 — Док.
«Квітневі
етюди».
«Два світи — дві політики». фільм
ЮНАКИ ТЛ ДІВЧАТА!
18.45 —
Сьогодні
у світі. 17.20 — І. Шамо. Кантатаоратерія
«В.
І.
Ленін».
17.55
19.00 — Концерт хоросої му
Якщо ви бажаєте мати середню освіту і спеціаль
зики. 20.00 —
Телефільм — Урочисті збори, присвя
«В. І. Ленін. Сторінки жит чені 113-й річниці з дня на
ність, вступайте до Бобринецького середнього сіль
родження
В.
І.
Леніна.
Контя». Фільм 3. «Важкі часи».
ського профтехучилища № 2.
з Палацу
21.00 — «Час». 21.35 — Кон церт-трансляція
В пе
Прийом провалиться па такі спеціальності:
церт артистів балету Ново культури «Україна».
каме
сибірського театру опери та рерві — «Актуальна
тракторист-м ашиніст широкого профілю (строк
«На добраніч,
балету. 22.00 —
Сьогодні у ра». 20.45 —
навчання — 3 роки, освіта — 8 класів, крім основної
світі. 22.15 — Чемпіонат сві Діти!» 21.00 — «Час». 21.35 —
спеціальності одержують додатково спеціальності во
ту з хокею. Збірна ЧССР — Худ фільм «Шосте липня».
23.25
—
Новини.
збірна Канади.
дія автомобіля категорії «С» іі сліосаря-ремоитнвка);

8.00 — Гімнастика. 8.15 —

«Молодой коммунар

Пв укралпском языке.

19 квітня 1983 року

«Молодий комунар»

Індекс G1103.
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