П’ятирічці — комсомольське
ВИБОРИ
«завзяття, ініціативу
до

Пленум обкому ЛКСМ України
Як уже повідомлялося,
29 лютого ц. р. відбувся
пленум обкому комсомолу,
який розглянув
питання
«Про підсумки лютневого
(1984 р.) Пленуму ЦК КПРС
і завдання комсомольських
організацій області, що ви
пливають із промови на
Пленумі Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товариша
К. У. Черненка». З доповід
дю виступив перший сек
ретар обкому ЛКСМ Украї
ни І. О. Шевченко. Він від
значив, що комсомольці і
длолодь області одностайно
схвалюють рішення лютне
вого (1984 р.) Пленуму ЦК
КПРС. У промові на Плену
мі Генеральний секретар
ЦК КПРС товариш К. У. Чер
ненко зупинився на пробле
мах дальшого соціально-*► економічного розвитку на
шого суспільства. Намічено
чітку програму практичних
дій по успішному виконан
ню рішень XXVI з’їзду
КПРС і наступних партійних
Пленумів.
Визначаючи завдання ком
сомольських організацій об
ласті по виконанню рішень
партії, ми повинні ще з біль
шою енергією, ініціативою і
діловитістю /лобілізовувати
юнаків і дівчат на ударну
працю.
Важливим фактором під
вищення трудової і громад
ської активності, формуван
ня у юнаків і дівчат кому
ністичного ставлення до
праці є соціалістичне зма
гання. Нині комсомольці і
молодь
області
активно
включилися в змагання по
виконанню плану чотирьох
років п’ятирічки до 60-річчя
присвоєння комсомолу іме
ні В. І. Леніна, а п’ятирічки
в цілому до 115-ї річниці з
дня народження Ілліча.
Ділом відповідаючи на
заклик партії і підтримуючи
ініціативу КМК Київського
виробничого
об’єднання
«Кристал» імені Ленінського
комсомолу і шахти імені Засядька виробничого об’єд
нання «Донецьквугілля», ти
сячі молодих виробничників
області зобов’язалися під
вищити продуктивність пра
ці на один процент і знизи
ти собівартість продукції на
0,5 процента понад план.
Так, наприклад, члени ком
сомольсько - молодіжного
колективу слюсарів кірово
градського заводу «Гідросила», який очолює В. Ба
дов, вирішили добитися у
1984 році надпланового зро
стання продуктивності праці
на 8 процентів.
У сільському господарств-і
області ударним фронтом
комсомолу залишається гро
мадське тваринництво, де
працює 76 комсомольськомолодіжних колективів. 125
*^злодих доярок нині доби
ваються тритисячних надоїв
молока від корови.
Зроблено чимало, але
об’єктивно оцінюючи досяг
нуте, комсомольські орга
нізації повинні чітко бачи
ти і недоліки в роботі. На
цьому наголошували допо
відач і виступаючі на пле
нумі. Ряд комітетів комсо

молу не зжив ще форма
лізму в організації соціа
лістичного змагання серед
молоді. Нині кожен 20-й
КМК не виконав соцзобов'язань 1983 року. Серйозній
критиці на пленумі піддано
Ленінський
і Кіровський
райкоми комсомолу /л. Кі
ровограда за недостатню
роботу з відстаючими ком
сомольсько - молодіжними
колективами. Адже полови
на КМК, які не виконали
завдань минулого року, зна
ходиться
в
обласному
центрі.
Незадовільно працюють з
відстаючими КМК, прояв
ляють тут формалізм і Петрівський, Ульяновський, Бобринецький, Добровеличківський райкоми комсомолу.
В окремих районах без
підставно зменшилась кіль
кість комсомольсько-моло
діжних колективів. Напри
клад, якщо в 1982 році у
Ссітлоаодському районі їх
було 114, то минулого року
кількість КМК зменшилася в
6 разів.
Основні зусилля міськко
мів, райкомів і комітетів
комсомолу тут повинні бути
спря/ловані на поліпшення
роботи КМК, збільшення їх
кількості і підвищення ви
ховної ролі. Треба добитися
того, щоб нинішнього року
в промисловості перевести
на прогресивні форми орга
нізації праці не менше 70
процентів ко.мсомольськомолодіжних колективів.
Нині комсомольським ор
ганізаціям слід розширити і
активізувати перевірену ча
сом форму комсомольської
участі в поході за дбайливе
стаплення
до народного
добра — створення ком
сомольського рахунку еко
номії. В області є чимало
прикладів цієї роботи. Так,
члени комсомольсько-моло
діжної бригади закрійників
цеху № 1 Кіровоградської
взуттєвої фабрики, яку очо
лює Г. Зайцева, вже записа
ли на свій рахунок береж
ливості 120 тисяч квадрат
них дециметрів шкірматеріалів. На жаль, ще часто
трапляються факти безгос
подарності з боку окремих
молодіжних колективів, ви
робничників,
учнів
ПТУ,
шкіл. Лише третина комсо
мольських організацій об
ласті відкрила особисті ра
хунки економії. Найбільше
таких організацій у Добровеличківському, Новгородківському, Компаніївському,
Онуфріївському районах.
Комсомольським органі
заціям треба добитися то
го, щоб кожен молодий тру
дівник в місті і селі вів рі
шучу боротьбу з безгоспо
дарністю, халатністю в ро
боті. Тут мають активізувати
діяльність і комсомольські
«прожектористи». Комітетам
комсомолу також треба по
стійно дбати про зміцнення
трудової і виробничої ди
сципліни, давати рішучий
бій прогульникам, ледарям.
Однією
з
ефективних
форм участі молоді в при
скоренні науково-технічного
прогресу, впровадженні за
собів механізації, ліквідації

ручної праці є раціоналіза рекомендували себе такі пе
торство і винахідництво. То ревірені життям форми, як
рік молодими новаторами навчально-виробничі брига
подано близько трьох тисяч ди, їх піонерські ланки. В
рацпропозиція,
економіч області є досвід хорошої
ний ефект від їх впровад роботи таких бригад, його
ження становить 2 мільйони треба лише діяльніше впро
300 тисяч карбованців. Зван ваджувати.
Комсомольським органі
ня «Кращий молодий раціо
налізатор області» в 1983 заціям треба предметніше
році добився слюсар По- пропагувати робітничі і сіль
бузького нікелевого ЗЗБОДУ ські професії, зміцнювати
В. Портинський, який впро гворчу співдружність шкіл,
вадив у виробництво 14 рац ПТУ і підприємств, направля
пропозиції Хороших успі ти школярів за комсомоль
хів у цій роботі добилися ськими путівками в профе
комсомольські організації сійно-технічні училища. Слід
Кіровоградського чавуноли також активніше залучати
варного заводу, Світловод-- учнів до праці в літній пе
ського заводу чистих мета ріод.
І доповідач, і виступаючі
лів, радгоспу імені Куйбишева Бобринецького райо на пленумі велику увагу
ну. Треба, щоб націленість приділяли питанням ідейнона живу справу, на широке політичного виховання мо
впровадження нової техні лоді. У своїй промові на
ки були в центрі уваги кож лютневому (1984 р.) Плену
ної комсомольської органі мі ЦК КПРС Генеральний
зації, ради молодих учених секретар ЦК КПРС товариш
К. У. Черненко підкреслю
і спеціалістів.
Справою честі комсомоль вав, що будувати новий
ці і молодь вважають свій, світ — це значить постійно
посильний внесок в реаліза дбати про виховання нової
цію Продовольчої програми людини. Важливість і мас
країни. Тр.удісники.села об штабність завдань, постав
ласті нинішнього року зобо-. лених лютневим Пленумом
в'язалися одержати з куку партії, вимагає від комсо
рудзяного поля 900 тисяч мольських організацій рес
тонн зерна. Тут своє слово публіки значно поліпшити
сказали й комсомольці. Ви ідейно-виховну роботу, ці
рішено силами молодіжних леспрямовано формувати у
механізованих ланок, заго •кожного молодого трудів
нів вирощувати цю культу ника глибоку марксистськопереконаність,
ру на 50 тисячах гектарів. ленінську
А в Нозоукраїнському і класову свідомість високу
Олександоійському районах політичну активність.
Особливу увагу треба при
молоді механізатори, зва
живши свої можливості, ви діляти вдосконаленню по
рішили
вдвоє збільшити літичного навчання комсо
площу «комсомольського» мольців і молоді. Чимало
кукурудзяного поля. Майже ще недоліків є в організа
в кожному господарстві цих ції комсомольського політрайонів створюються ком-' навчання, лекційній пропа
сомольсько-молодіжні ме ганді. Практично не пра
ханізовані ланки.
цюють школи молодих про
Велику організаторську ро пагандистів,
лекторів
в
боту мають провести комі Олександрівському, Новотети комсомолу по ' впро миргородському, Компані
вадженню в КМК кукуруд- ївському райкомах комсо
зоводів і буряківників про-' молу. Послабили пропаган
гресивних форм організації ду історії і сучасної діяль
праці. Поки що лише кож ності
ВЛКСМ лекторські
ний п’ятнадцятий колектив групи
Кіровоградського,
працюс за бригадним під Бобринецького, Новоарханрядом. А в Кіровоградсько гельського районів.
му, Компаніївському, ОлекПитання участі молоді в
сандрівському, Устинівсько- дальшому розвитку всіх га
му районах таких КМК вза лузей народного господар
галі немає.
ства повинні займати про
Важливим є питання шеф відне місце в комсомоль
ства комсомолу над роз ській пресі. Останнім часом
витком громадського тва редакція обласної газети
ринництва. Відомо, що тут «Молодий комунар» поліп
найгостріше стоїть пробле шила СЕОЮ роботу, зріс її
ма кадрів. Чимало комітетів авторитет. Але часто газета
комсомолу слабо займаю ще перевантажена вели
ться профорієнтаційною ро кою кількістю матеріалів
ботою в сільських школах. інформаційного характеру,
Тому лише кожний восьмий публікаціям бракує глибини
випускник, який одержав аналізу. Дуже рідко з акту
комсомольську путівку, за альних проблем трудового,
лишається працювати в кол ідейно-політичного
і мо
госпі чи радгоспі. Комсо рального виховання молоді
мольським організаціям ра на сторінках газети висту
зом з профспілковими, гос пають авторитетні, знаючі
подарськими органами, ди керівники і спеціалісти, тру
рекціями шкіл треба пред дівники.
метніше займатися проф
У доповіді на пленумі бу
орієнтацією на селі,
ло глибоко проаналізовано
У доповіді на пленумі об
роботу комсомольських ор
кому комсомолу порушува ганізацій області по запобі
лися питання поліпшення ганню правопорушенням се
трудового виховання школя
рів. Любов до сільських ред молоді. Підкреслюва
лося, що лише конкретна,
професій треба прищеплю
вати з дитинства. Добре за (Закінчення на 2-й стор.).

Верховної

Ради СРСР

ПОЗАВЧОРА У НАШІЙ
КРАЇНІ ПРОЙШЛИ ВИБО
РИ ДО НАЙВИЩОГО ОРГА
НУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ —
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР.
ВОНИ ЩЕ РАЗ ЗАСВІДЧИ
ЛИ МОНОЛІТНУ ЄДНІСТЬ
РАДЯНСЬКОГО
НАРОДУ,
ЙОГО ТІСНУ ЗГУРТОВА

НІСТЬ НАВКОЛО КОМУНІС
ТИЧНОЇ ПАРТІЇ. НАТХНЕН
НО ТРУДЯТЬСЯ РАДЯНСЬКІ
ЛЮДИ НАД ВТІЛЕННЯМ В
ЖИТТЯ РІШЕНЬ XXVI З’ЇЗ
ДУ КПРС, НАСТУПНИХ ПЛЕ
НУМІВ ЦК КПРС. вони
ЗНАЮТЬ: ЧИМ БАГАТШОЮ,
МОГУТНІШОЮ БУДЕ НАША
РАДЯНСЬКА КРАЇНА, ТИМ
КРАЩЕ ЖИТИМЕТЬСЯ РА
ДЯНСЬКИМ ЛЮДЯМ, АДЖЕ
ВСІ ЇЇ БАГАТСТВА НАЛЕ
ЖАТЬ НАРОДОВІ.
ПРО ЦЕ ГОВОРИЛИ І ВИ
БОРЦІ. КОТРІ ПРИЙШЛИ
4 БЕРЕЗНЯ НА ВИБОРЧІ
ДІЛЬНИЦІ КІРОЕОГРАДЩИНИ, ЩОБ ВІДДАТИ СВОЇ
ГОЛОСИ ЗА КАНДИДАТІВ
БЛОКУ КОМУНІСТІВ І БЕЗ
ПАРТІЙНИХ. СЬОГОДНІ МИ
РОЗПОВІДАЄМО ПРО ХІД
ВИБОРІВ У НАШІЙ
ОБ
ЛАСТІ.

Вперше с житті опустили свої бюлетсн. до урн ком
сомольці з Устинівки Оленсандр ЛЕЩЕНКО та Вален
тина САМАР. Вони голосували за мир. за своє май
бутнє, в яному їм жити і творити.

Фото М. САВЕНКА.

ЗА ПРОЦВІТАННЯ
БАТЬКІВЩИНИ
На зустрічі з виборцями
Куйбишевського
району
м. Москви
Генеральний
секретар ЦК КПРС това
риш Костянтин Устинович
Черненко сказав:
«Ми постійно дбаємо
про те, щоб готувати таку
молодь, яка не похитне
ться, не зігнеться під ван
тажем історичної відпо
відальності за долю краї
ни, за долю соціалізму і
миру. Таку молодь, яка зу
міла б не тільки освоїти
досвід старших поколінь,
а й збагатити його власни
ми звершеннями».
Така довіра нам, моло
дим, викликає величезне
піднесення, прагнення в
усьому і завжди бути гід
ними
високого довір’я
партії.
Комсомольці і молодь

нашого
підприємства
уважно ознайомилися з
промовою Генерального
секретаря ЦК КПРС, з зав
даннями, які стоять перед
нашим народом сьогодні.
У день виборів до Верхов
ної Ради СРСР ми, комсо
мольці і молодь Олек
сандрійського заводу під
йомно-транспортного об
ладнання, голосували за
єдність поколінь радян
ських людей, за процвітан
ня нашої багатонаціональ
ної Батьківщини, за слав
ні традиції народу, які
продовжувати молодим.
В. СЕРЕДА,
робітник Олександрій
ського заводу підйом
но-транспортного об
ладнання, член МК
ЛКСМУ.

2 стор.

П’ятирічці
комсомольське
завзяття, ініціативу
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
вдумлива, кропітка робота
комітетів комсомолу в цьо
му напрямі дасть хороший
кінцевий результат.
Для успішного вирішення
завдань, поставлених лют
невим (1984 р.) Пленумом
ЦК КПРС, треба поліпшити
організаторську роботу ко
мітетів комсомолу області,
посилити бойовитість пер
винних комсомольських ор
ганізацій. Міськкоми і рай
коми комсомолу, які по
винні постійно оволодівати

ленінським стилем роботи,
вчитися у партійних органів
принципового, відповідального підходу до справи. І
тут с чимало прикладів. Од
нак окремі райкоми комсо
молу повільно вдосконалю
ють стиль роботи по керів
ництву первинними комсо
мольськими організаціями,
не проявляють вимогливос
ті до комсомольського акти
ву на місцях, незадовільно
контролюють
виконання
прийнятих рішень. Це сто
сується насамперед Олександрівського і Петрівсько-

го
райкомів
комсомолу
(перші секретарі В. Брайко,
М. Платошин).
Міськкомам,
райкомам,
первинним комсомольським
організаціям треба значно
підвищити рівень усієї орга
нізаторської і виховної ро
боти з молоддю, навести
порядок у внутріспілковій
діяльності.

У виконанні тих завдань,
які
поставив
лютневий
(1984 р.) Пленум ЦК КПРС,
комсомольці і молодь по
кликані задавати тон, слу
жити прикладом.

З ВИСТУПУ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ
ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
М. Г. САМІЛИКА
Трудящі області наполег
ливо працюють над вико
нанням рішень XXVI з’їзду
КПРС, наступних Пленумів
ЦК КПРС. У хорошому ро
бочому ритмі почато 1984
рік. У січні область викона
ла план із основних технікоекономічних показників. По
над завдання реалізовано
продукції на три мільйони
карбованців. Збільшили про
даж державі молока порів
няно з відповідним періодом
минулого року працівники
тваринницьких ферм.
У цьому є значний вклад
і молоді області. Нині го
ловне — зберегти набраний
темп, неухильно підвищува
ти рівень партійного і дер
жавного керівництва еконо
мікою, активніше розвивати
тенденції зростання ефек
тивності виробництва, ця
вимога повинна стати зако
ном для кожного трудового
колективу, партійної, комсо
мольської організацій. Ад
же завдання на 1984 рік ве
ликі і відповідальні. Обсяг
промисловою виробництва
треба збільшити на 5,3 про
цента, добитися збільшення
на один процент продуктив
ності праці, зниження на 0,5
процента собівартості про
дукції.
Тож необхідно, щоб об
ласний, міські і районні ко
мітети комсомолу поставили
перед кожним юнаком і дів
чиною конкретні завдання
по реалізації поставлених
вимог.
Досягнути намічених пар
тією рубежів можна на ос
нові зростання науково-тех
нічного прогресу, дальшого
вдосконалення
організації
виробництва, всього госпо
дарського механізму. Це —
настійна вимога часу. Тут
своє вагоме і конкретне сло
во можуть сказати комсо
мольські організації. Взяти,
наприклад, таку актуальну
проблему, як створення і
впровадження промислових
роботів. Чому б Кіровоград
ському міськкому комсомо
лу не зайнятися органі
зацією комплексних творчих
молодіжних колективів для
вирішення цієї проблеми на
підприємствах
сільгоспма
шинобудування? Або інше—
механізація
трудомістких
процесів на фермах. Спо
чатку, скажімо, на тих фер
мах, над якими взяли шеф
ство райкоми
комсомолу.
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Погребує невідкладного ви мало комітетів комсомолу
рішення і питання механіза недостатньо
працюють у
ції ручної праці в будівни цьому напрямі. В той час
цтві. Отже є до чого до лише минулого року за про
класти рук, енергії і пошуку гули було звільнено з робо
молоді. Комсомольським ор ти 440 чоловік віком до ЗО
ганізаціям треба енергійні років. Отже, боротьба за
ше працювати над розвит зміцнення порядку і дисцип
ліни є прямим обов’язком
ком технічної творчості.
кожної комсомольської ор
Як і завжди, обкому ком
ганізації, кожного комсо
сомолу, його відділам не
мольського активіста.
можна випускати з поля зо
Сучасна обстановка в сві
ру комсомольсько-молодіж
ті диктує необхідність вихо
ні колективи і організацію
вання політичної пильності,
соціалістичного
змагання
ідейно-моральної стійкості
серед молоді. Треба не ми
молоді. Однак подекуди ма
ритися з такими фактами:
сово-політичній роботі, яку
ще значна частина молодих
проводять комітети комсо
виробничників, особливо в
молу, ще не вистачає кон
колгоспах, радгоспах,
не кретності,
наступальності.
охоплена ніякими формами
Потрібно постійно підвищу
трудового суперництва. Хви вати авторитет
комітетів
лює и пасивність комітетів комсомолу і їх роль у су
комсомолу області у гінтан- спільно-політичному житті.
нях переведення КМК на
Успішне виконання постав
прогресивні форми органі лених завдань вимагає даль
зації праці. Поки що за ме шого вдосконалення органі
тодом бригадного підряду в заторської роботи, підви
області працює лише кожен щення бойовитості кожної
п'ятнадцятий
комсомоль комсомольської організації,
сько-молодіжний колектив. В діяльність усіх ланок
повинні міцно
Великі завдання-стоять комсомолу
перед комсомольцями і мо увійти колективність, кон
кретність і діловитість, сві
лоддю по реалізації Продо
вольчої програми. Приємно, доме, творче ставлення до
справи, вимогливість і від
що комсомол області взяв
Авторитет
шефство над вирощуванням повідальність.
комсомольської організації,
кукурудзи на 50 тисячах
сила її впливу на молодь
гектарів. Це серйозне зав
не можуть і не повинні ви
дання, і воно вимагає від
мірюватися кількістю прове
комсомольських організацій
дених нарад, заходів. Спра
села серйозної мобілізуючої
ва має бути поставлена так,
роботи.
щоб комсомольські органі
секретарі
обкому,
За роки одинадцятої п’я зації,
тирічки за комсомольськими міськкомів і райкомів ком
путівками на ферми було сомолу підходили до прове
направлено 2,5 тисячі чоло дення будь-яких починів,
вік. Але, на жаль, кількість усього нового, прогресивно
молоді у тваринництві не го не формально, для «га
збільшується. Тут є над чим лочки». Слід бачити за кож
подумати комсомолу. Треба ним заходом людей, для
цілеспрямовано працювати яких він проводиться. При
над закріпленням молоді на кро, що в комсомолі є ще
селі. Комсомольським орга працівники, які змирилися з
нізаціям слід постійно дба недоліками, не бачать їх,
втратили смак до організа
ти про забезпечення необ
хідних умов для життя, торської роботи і схильні до
праці, навчання і відпочинку бюрократичних методів її
проведення.
молодих механізаторів, тва
Комітети комсомолу, ком
ринників, добитися, щоб
комсомольська путівка була сомольські організації об
не лише символом обов’язку ласті можуть і повинні пра
іі ініціативи, а й" гарантією цювати краще, організоваиітрудової
комсомольської ще. У вирішенні поставле
підтримки і уваги.
них завдань вони завжди
На лютневому (1984 р.) можуть розраховувати па
Пленумі ЦК КПРС знову допомогу партійних коміте
було підкреслено, що забез тів і партійних організацій.
печення організованості, по Головне, комсомольці і мо
рядку і дисципліни було і лодь повинні проявити біль
залишається одним із голов ше молодечого запалу і осо
них завдань, На жаль, чи бистої ііїТцІативи,

Гордість і впевненість у
завтрашньому дні напов
нює наші серця, коли зно
ву і знову вдумуєшся в
яскраву і глибоку промо
ві' товариша 1\. У. Чернен
ка. Кожен абзац, кожен
рядок у пін не дозволяє
нам лишатися байдужими
до долі рідної Батьківщи
ни, народу і ного майбут
нього.
Промова
Генерального
секретаря ЦК КПРС не об
минає жодної з важливих
сторін нашої економіки.
Комуністичне будівництво
і боротьба за мир — ось
два напрями, що вказу
ють дорогу всій нашій
країні у завтра. Яким во
но буде, залежить від
кожного з нас.
У Радянському
Союзі
всі професії почесні і важ
ливі. Чи вирощуєш хліб,
чи вариш сталь, чи вихо

МИ ВСІ ПРИЧЕТНІ
МАЙБУТНЬОГО
вуєш дітей, чи ведеш по
тужний
криголам, — ти
робиш важливу справу,
своєю
працею примно
жуєш багатство країни, а
значить, зміцнюєш її. То
му слова Костянтина Устиновнча «щоб краще жи
ти, треба краще працюва
ти» повинні стати лозун
гом для всіх трударів.
У передвиборні дні тру
дові колективи нашої краї
ни звітували про свої ус
піхи. Безумовно, досяг
нень багато, але тупцю
вання па місці не власти
ве радянській людині. «Не
обхідно йти далі, — гово
рить Костянтин Устано
вив, — до глибоких, якіс

них змін у народному гос
подарстві».
Трудівники панюго за
воду, всього радгоспу р0.
зуміють, що запорука успіху — у спільній, злд.
годженій праці. А «вона,
ця
праця — невичерпне
джерело нашої
впевне
ності в майбутньому», —.
сказав товариш К. У. Чер
ненко.
О. ЧЕРН1ЄНКО,
секретар комсомоль
ської організації Уль
яновського цукрового
заводу;
П. БУРЛАКА,
механізатор відділку
імені Кірова Ульянов
ського цукрорадгосп^?**

«ГОЛОСУЮ ЗА ДЕМОКРАТІЮ»
готові були
У ДОСВІТА
зустріти виборців чле
ни виборчої комісії дільни
ці № 144/266 по виборах
до Верховної Ради СРСР.
Ще до шостої ранку з’яви
лися на дільницю перші
гості. Вони прийшли від
дати свої голоси за канди
датів у депутати — двічі
Героя Соціалістичної Пра
ці бригадира
тракторної
бригади колгоспу імені XX
паргз'їзду
Новоукраїиського району О. В. Гіталова та робітника кірово
градського заводу «Гідроспла» І. Г. Машнягуцу.
Перед початком голосу
вання відбувся невеликий
мітинг. На ньому виступи
ли П. І. Журавльов, ди
ректор МИТУ № 4, в при
міщенні якого розміщено
агітпункт, голова виборчої
комісії О. С. Унтілов. Уче
ниця училища облпобутуправліпня
комсомолка
Світлана Москаленко, якій
випало голосувати у цей
день першою, сказала:
— Сьогодні я голосую
вперше у житті. Я голосую
за людей, котрі віддають
усі
свої знання, сили,
вміння рідній Батьківщині.
Тільки в такій країні, як
наша, простий трудівник
може займатися державни
ми справами. Це невід’єм
на риса радянської демо
кратії. Віддаючи свій го
лос за кандидатів блоку
комуністів і безпартійних,
я голосую за таку демо
кратію.
Члени виборчої комісії
тепло привітали Світлану,
вручили їй букет квітів.
Од цієї миті людський
потік на виборчу дільницю
не припинявся й на хвили
ну. Слідом за С. Моска
ленко проголосував вете
ран праці викладач педа
гогічного інституту імені
О. С. Пушкіна І, Т. Арте
менко. Потім до виборчої
урни
підійшли старший

механосклаА молодий робітник за
контролер
дальнего цеху № 18 ви- воду радіовпробів Г1. І.
робнпчого об'єднання по Давищук живе із своєю
сівалках «Червона зірка» сім’єю на вулиці Жовтне
О. Д. Мпгуліна та токар- вої революції вже близько
червонозорівець Михайло року.
Волонсць...
— До цього я мешкав у
Веселі усмішки, жваві квартирі без зручностей,—
розмови, нарядний одяг... каже він. — Нині маю гар
Все це створювало атмо- ну благоустроєну кварти
сферу свята. Піднімала на ру. 1 стою в черзі на роз
стрій і бадьора музика, яка ширення житлової площі...
линула з динаміків, вста
Ось вона, конкретна тур
новлених у дворі училища.
бота нашої Радянської
Чимало його учнів, які до
держави про кожну кон
сяглії
повноліття, при
кретну людину, про кожну
йшли сьогодні сюди. Всі
Поблизу МПТ 7
вони — майбутні токарі, сім’ю.
№
4
за
останній
час зве
слюсарі, сантехніки, ре
монтники, інструменталь дено кілька багатоповерхо
вих житлових будників,
ники — віддали свої голо
завершується будівництво
си за кандидатів народу.
ПЕРШЕ голосував го- ще кількох. Сотні новосе£р>
** го дня і молодий кі- лів одержали нові квар’ровоградець Юрій Криво тнри лише в цьому мікро
шея. Ось що він розповів районі міста. Багатьох лю
дей новосілля чекають у
про себе:
— Ще навчаючись у Кі п а й блн ж чом у м а йбутн ьом у.
ровоградській
середній І це — лише один штрих
школі № 14, я захоплю багатогранної роботи на
вався природничими наука шої партії і держави,
ми, хотів опанувати їх спрямованої на задоволен
глибше. 1 ось моя мрія ня потреб радянських лю
набрала реальних, так би дей.
мовити, обрисів: я навчаю
Вже до десятої години
ся в медичному училищі ранку проголосувало 70
імені Є. О. Мухіна, де пре процентів усіх виборців
красні викладачі, де чудо дільниці № 144/266. До тих,
ва матеріальна база для хто не зміг з’явитися осо
опанування секретами жи бисто на дільниці, виїхали
вого... За те ми, учні, вдяч агітатори з бюлетнямп і
ні рідній країні, Нашому переносними
виборчими
народові...
урнами. Транспорт для об
До агітпункту по вулиці слуговування
виборчої
Жовтневої революції при дільниці було виділено за
бувають все нові й нові здалегідь.
люди. Вони одержують у
Н а знімках: біля вивиборчій комісії бюлетні, і борчої урни молоді кіровойдуть голосувати. Серед градці Юрій КРИВОШЕЯ —
медучилища
імені
них і мешканці будинку учень
Є. О. Мухіна і подружжя
№ 26 Н. Я. Ярош, В. С. Сергій та Ірина СЕФЕРІДІГречаний, В. П. Кулнченко НИ — робітники заводу р»аЗовсім 'недавно ДІ°вироЬів;
иробів;
весняні квіти
квп
та інші. Г
д
„ Світлані МОСКАЛЕНКО вру:
вселилися ці люди В свої Чає секретар парторганізації
благоустроєні
квартири, МИТУ № 4,’ голова виборчої
так що їх не встигли внес- комісії о. с. унтілов.
ти до основних списків.
Вели репортаж
Вони голосують за додат
П. СЕЛЕЦЬКИЙ, '
ковими.
В. ГРИБ (фото).
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— З стор.-----------всіх односельців хочу сьо
годні подякувати рідній
партії, Радянській державі
за їхню турботу про лю
дину праці. Своєму наро
дові завдячую я тим, що
змогла вибрати собі про
фесію, яку дуже люблю,
що, як і всі радянські лю
ди, живу під мирним не
бом.
П. Я. Мазурак і К- М.
Криворучко першими опус
тили свої бюлетпі до урн,
біля яких того дня несли
почесну
варту піонери

ДОВІРА ЛЮДЯМ ПРАЦІ
Біля Копенкуватського
будинку культури зранку
було людно. Трудівники
колгоспу «Червона комуна» зібралися сюди, щоб
віддати свої голоси за
кандидатів
у
депутати
Верховної
Ради СРСР
бригадира
тракторної
бригади колгоспу імені XX
партз’їзду
Новоукраїнського району двічі Героя
Соціалістичної Праці О. В.

Гіталова і доярку колгоспу
«Зоря комунізму» нашого
району, кавалера ордена
•Леніна М. А. Монашу.

Урочистий мітинг від
крив секретар партійної
організації колгоспу «Чер
вона комуна» М. Б. Пряд
ко. Він коротко розповів
про успіхи трудівників
господарства під час удар
ної передвиборної трудо
вої вахти. Наприклад,

працівники колгоспної сви
ноферми іце наприкінці
лютого впоралися з квар
тальним завданням по ви
робництву м’яса. Краще,
ніж торік, працює колек
тив молочнотоварної фер
ми. Завершують ремонт
сільськогосподарської тех
ніки механізатори.
Потім виступили кава
лер трьох орденів Леніна,
ветеран праці, колишній

голова колгоспу «Червона
комуна» Гі. Я. Мазурак і
вчителька молодших класів
Копенкувагської середньої
школи К. М. Криворучко,
яка голосувала того дня
вперше.
— Сьогодні ми голосує
мо за кращих наших лю
дей — за людей праці, —
сказала К. М. Криворуч
ко. — 1 я від імені всіх
комсомольців
колгоспу,

школиИІотім проголосу
вали механізатори першої
тракторної бригади кол
госпу — передової в гос
подарстві,
тваринники,
рільники.
До третьої години дня
всі без винятку жителі се«
ла взяли участь у голосу«
ванні. Завершився святко«
вий день великим концер
том учасників художньої
самодіяльності.
Н. ГОНЧАРУК.

Новоархангельський
район.

НАШІ РАДОЩІ Й ТУРБОТИ

Святковим було недільного ранку село Комишувате — батьківщина прослав
леного бригадира тракторної бригади колгоспу імені XX з’їзду КПРС двічі Героя
Соціалістичної Праці Олександра Васильовича Гіталова. В повному складі на
дільницю прийшла бригада механізаторів О. В. Гіталова.
Перед початком голосування відбувся мітинг, який відкрив головний економіст
колгоспу, голова виборчої дільниці Віктор Михайлович Аитоненко. Він поздоро
вив усіх присутніх з великим народним святом. Ветеран війни і праці — Іван Никаноровнч Гаращенко, який пропрацював у тракторній бригаді більше ЗО років,
розповів про свій трудовий шлях.
На мітингу виступили комсомолець, переможець соціалістичного змагання мо
лодих жаткарів району Сергій Цьома та доярка молочнотоварної ферми № 2 Ва
лентина Бадюл. Вона прийшла голосувати вперше.
На знімку: віддати свій голос за представників народу прийшов кандидат
У депутати Верховної Ради СРСР, прославлений земляк номишуватців Олександр
Васильович Гіталов.
Текст і фото Г. ВРАДІЯ.
с. Комишувате,
Новоукраїнський район.

Твори про радянського
розвідника Ісаєва-Штірліца та їх телевізійні і кіноекранні версії знають і
люблять
у Радянському
Союзі. Відомі
ці книги і
багатьом читачам Латинсь
кої Америки,
і нинішній
приїзд Юліана Семенова
в Аргентіну викликав жва
вий інтерес.
— Юліане Семеновичу,
у ваших романах «Сімнад
цять миттсвостей весни» й
«Наказано вижити» про
стежується
процес ство
рення ОДЕССА — таємної
міжнародної
організації

Є в промові Генераль
ного секретаря ЦК КПРС
товариша К. У. Черненка
на зустрічі з виборцями
Куйбп шевського
району
м. Москви такі рядки: «Ми
хочемо, щоб люди не тіль
ки були краще забезпечені
матеріально, а й були здо
рові фізично, розвинені ду
ховно...». У Великій Висці
для цього є всі можливос
ті. От, приміром, паша
сільська бібліотека-філіал
імені І. К. Тобілевича. Із
трьох з половиною тисяч
чоловік населення села
майже дві тисячі — наші
читачі. Це люди різного
віку, різних смаків, інтере
сів, уподобань.
Одна з найактивніших
відвідувачів — доярка тре
тього відділку радгоспу
«Україна» Наталія Іванів
на Товт. Буває, перед са
мим закриттям бібліотеки
заходить після робочого
дня стомлена (накрутила
ся ж на роботі) і просить
підібрати щось почитати
«для душі». До Марії, доч
ки Наталії Іванівни, те
лятниці за спеціальністю,
теж мамина любов до
книг перейшла. Охочі до
літератури і члени сім’ї
Сербулів — Посип Яко
вич і Віра Іванівна. Все
своє життя вони захоп

Пла НЕігСЗ
--------------------------------------------------

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

■

— Безсумнівно. У цьому
вали фашистські режими
Франко в Іспанії, Салаза мені активно допомагають
ра в Португалії. Отож по аргентінські журналісти й
ширення нацистських ідей учені. Нині я збираю мате
мало якимось чином впли ріал про відомий аргеннути й на соціальну атмо тінський курорт Барілоче,
розміщений недалеко від
сферу.

— Не тільки тут, а й у нацисти спроб посіяти во
інших латиноамерикансь рожнечу між аргентінцяпоходження?
ких
країнах. З
1945 по ми різного
шовінізм,
1949 рік
величезна кіль Націоналізм,
будують
свою
кість нацистських злочин завжди
ців, і серед них
Вальтер концепцію на. тому, щоб
Рауфф, лікар-бузувір Мен розшарувати суспільство,
толе, льотчик Рудель, роз вивести примат національ
відник Отто Скорцені, жи ного над класовим, істо
ли тут, збиралися
в пив ричним... У цьому відно
ничках, горлали фашистсь шенні Аргентіна була для
кі гімни, розповсюджува них досить зручною краї
ли нацистську літературу, ною.
— Чи вдалося вам, зна
у тому
числі
«Майн
кампф»
іспанською мо ходячись у Буенос-Айресі,
виявити що-небудь важли
вою.
роботи над май
Нацизм—хвороба зараз ве для
на, а в ті ж часи ще існу бутнім романом!

-------------------------------------------—

ставину: західні журналіс
ти нерідко
впадають у
крайність, сприймаючи ні
мецькі колонії не інакше
як нацистські
гнізда. А
тим часом в Аргентіні жи
ло чимало німціа-антифашистів. Тут виходили ліві
німецькі газети. Тут пра
цювали соціал-демократи,
вигнані Гітлером із країни.
Так що німецька мова в
Латинській Америці — це
ще не ознака прихильнос
кордону з Чілі, о перед ті до фашистської ідеоло
гір'ях Анд. Це місце на гії. Тому у вивченні даної
зивають
аргентінською проблеми треба бути обе
Швейцарією. Справді, над режним і точним.
звичайно
красивий куто
— Ми говорили поки що
чок, у якому, як виявило
про
роботу над фактами
ся, нацисти в другій поло
вині сорокових
років че й документами. Але ж не
обхідно також відчути ат
рез свого
представника,
мосферу країни, підмітити
якогось фізика
Ріхтера,
мали намір обладнати ла деталі.
бораторію для створення
— Обов’язково. Без до
атомної бомби.
стовірних подробиць ро
Друге, що
мене ціка ману не напишеш. Оскіль
вить в Аргентіні, —■ це ні ки тут
буде діяти
мій
мецькі общини. Тут є, на Штірліц, — а людина не
приклад, колонія в містеч може діяти в умовних об
ку Вілья-Хененрал Бельг- ставинах, — я намагаюся
рано, неподалік від Кор- одержати якомога більше
дови, в горах. Готель там вражень, вивчити якомога
називається «Едельвейс». більше деталей. Відвідую
Цікаво, чому саме так? театри, зокрема, побував
Перші німецькі поселенці уже в знаменитому «Коло
появилися
там іще до ні» — центрі аргентінсьвійни, але по-справжньо кої музичної культури. Я
му колонія сформувалася вважаю свого героя висов післявоєнні роки. Що за коінтелігентною людиною,
люди живуть там, чи вва і тому він,
природно, не
жають вони себе аргентін- зможе відмовити собі в
цями?
задоволенні
відвідати
Тут мені, до речі, хоті оперний
театр. Я бачив
лося б уточнити одну об тут
телеграф,
оглянув

МАЙБУТНІ МИТТЄВОСТІ
З ЖИТТЯ ШТІРЛІЦА
— У цьому плані Аргенчленів СС, яка розробля
ла «маршрути порятунку» тіна, мабуть, являє для вас
фашистів задовго до кра особливий інтерес. Такого
ху «третього рейху». Шля змішування різних націо
хи пролягали через Євро нальностей немас, мабуть,
пу в країни Африки й Ла у жодній країні Південної
тинської
Америки. Ваш півкулі.
— Виникнення аргентінприїзд у
Буенос-Айрес
дає підстави
допускати, ської нації — питання до
що
ваш герой продов сить цікаве й поки що не
жить боротьбу в стані во достатньо вивчене. Мене
рога на одній із опорних ж воно приваблює тому,
баз ОДЕССА І побуває в що дає можливість про
аналізувати, чи не робили
АргентініІ

-

люються книгами. Багато
років провчителювали у
місцевій десятирічці, а ко
ли пішли на заслужений
відпочинок, то до бібліо
теки приходять мало не
щодня.
Навіть за приблизними
підрахунками третина чи
тачів села — молодь. Чим
вона цікавиться? Інтереси
найрізноманітніші. Сергій
Білошсвськпй, слюсар, за
хоплюється фантастикою.
Шофер Микола Ломако —
археологією, Володі Луньову до смаку книги су
спільно-політичного пла
ну, про Велику Вітчизняну
війну.
Любові Дудник,
медсестрі, підбираю книги
про кохання.
Певно, чи не найчастіше
до нас навідуються діль
ничний міліціонер Микола
Король, вчителі Георгій
Васильович Гаєвськіш і
Людмила Леонідівна Безпалова, мої колеги бібліо
текарі Галина Савеліївна
Пнсллця та Олена Мялова...
28-тисячннй книжковий
фонд щомісяця поповнює
ться в першу чергу су
спільно-політичною і сіль
ськогосподарською
літе
ратурою. Із художньої не
давно ми одержали «Рок
солану» П. Загребельного.

порт, блуказ по різних ра
йонах міста і,
звичайно,
куштував національну аргентінську стразу парилью
— смажене на жаринах
м'ясне асорті.
Хочу по
їздити по місту на метро...
— Тема нацизму стала
ключовою у вашій твор
чості. Чому ви зацікавили
ся цієї проблемою!

— Фашизм живучий. Ад
же й нині
діють неона
цистські партії й організа
ції в ФРН, Італії,
Іспанії,
США,
Великобританії.
Військові
профашистські
хунти утримують політич
ну владу в ряді країн Ла
тинської Америки. Чому
дивуватися, якщо параг
вайський диктатор Стресснер — учень
фашиста
Ернста Рема, а концтабори
в Чілі будуються за прин
ципом гітлерівських.
Концепції фашизму зав
жди однакові й базуються
на шовінізмі й сліпому антикомунізмі. Про минуле
забувати не можна. І ті чу
дові слова, які викарбувані у нас на пам’ятниках у
кожному місті: «Ніхто не
забутий і ніщо не забу
те» — це програма, якої
мають дотримуватися всі
люди Землі.
— У кінці хотілося б,
не торкаючмея «секретних
подробиць» сюжетної лі
нії майбутнього
роману,
довідатися*, а куди відпра
виться Штірліц із Аргентіни!

— Думаю, що він побу□ає в Парагваї, а тоді йо
му
доведеться надовго
осісти на Кубі. Адже цей
острів у період 40-х років
був перевалочною базою
італійської мафії, зв'яза
ної з властями США...
К. СТАСЕВИЧ,
кор. АПН.

Буенос-Айрес.

«Анну Кареншу» Л. Тол.
стого, «Аеліту» О. Тол«
стого.
Знаєте, скільки було у
мене хвилювань, коли ді
зналась, що мені доручили
виступити перед початком
виборів на сільському мі
тингу? Про що казати, як
що вся моя біографія,
певно, поміститься на по
ловині аркуша паперу. Ні
чого особливого: закінчила
Новогрнгорівську восьми
річну школу Маловисківського району, вступила
до
Олександрійського
культосвітнього училища.
Півроку сільською бібліо
текою завідую.
До чого я все це веду?
А до того, щоб перекон
ливо показати як у нашій
країні і в селі з’окрема,
створюються
прекрасні
умови для багатогранного,
гармонійного розвитку лю
дей. Тому і не дивно, що з
кожним роком усе більше
молоді вибирає для по
стійного місця проживан
ня саме село. Нам, моло
дим, довіряють, в нас ві
рять. Тож будемо гідні
цього довір'я.
Т. СЛИВЕНКО,
завідуюча сільською
бібліотекою.

с. Велика Виска,
Маловисківський район.

РЕПЛІКА

Коли
вдарили
морози...
Досить було
недавно
температурі знизитися до
мінус 20 градусів у Техасі,
до мінус 35 у штаті Коло
радо і на Середньому За
ході, щоб життя в Сполу
чених Штатах
виявилося
паралізованим. На кілька
днів
адміністративна ді
яльність була припинена в
багатьох районах країни.
Було порушене нормаль
не функціонування про
мислових
підприємств,
транспорту,
навчальних
закладів.
А для численних
без
домних, котрі й без того
жалюгідно животіють, хо
лоди обернулися справж
ньою трагедією. Журнал
«Ньюсуїк» повідомив про
десятки тисяч
нещасних,
що блукають ночами в по
шуках випадкового
при
тулку: кабін телефонів-автоматів, вентиляційних ре
шіток метро, які пропус
кають тепле повітря, і то
му подібне. Нью-йоркське
відділення Армії порятун
ку змогли виділити лише
шість тисяч ліжок, у той
час як кількість бездомних
у цьому місті перевищує
двадцять тисяч чоловік. У
результаті на всій терито
рії, охопленій похолодан
ням, загинуло більше чо
тирьохсот чоловік.
Жорж МАРТЕН,
французький журна
ліст.

Париж.

. 4 стор.

ЙЖГ
А ЦТ (І програма)
8.00 — «Чає». 8.35 — Від
гукніться сурмачі! 9.05 —
Фільм-«Приборкання вогню».
1 і 2 серії. 11.45 — Новини.
14.30 — Новини.
14.50 —
П’ятирічка — справа кожно
го. Документальні телефіль
ми «Земля у спадщину», «Ка
пітан Коновалов». 15.40 —
Концерт народного ансамб
лю танцю «Рітінітіс» Ризь
кого
районного будинку
культури. 16.00 — Знання —
Сила. 16.45 — Новини. 16.55
— Розповідають наші корес
понденти. 17.25 — У ножно
му малюнку — сонце. 17.40
— «Шляхами дружби і спів
робітництва». СРСР — Гре
ція. Кіноварне. 17.55 —
Ф. Ліст. Фантазія на угор
ські теми для фортепіано з
оркестром. 18.15 — Наш сад.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Чемпіонат СРСР з
хокею: «Спартак» — ЦСКА.
У перерві — 20.05 — Якщо
’хочеш бути здоровим. 21.00
— «Час». 21.35 — Концерт.23.00 — Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
«Мрії дівочі». Концерт. 10.35
— «Шкільний екран». 8 кл.
Фізик». 11.05 — Концерт ра
дянської пісні. 11.35 — Фо
тоетюд «Київські пейзажі».
11.40 — «Шкільний екран».
7 кл. Російська література.
12.15 — «Таємничий гіпопо
там».
Лялькова вистава.
13.10 — Новини. 13.25 —
факти свідчать. 13.55 — На
ші чудові мами. 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Телефільм
«Майстрині». 16.55 — «Ефект
атестації». 17.25 — «Росій
ський романс». 17.45 — Ек
ран пошани Українського
телебачення. Нарис. 18.00 —
Телефільм «Я пішов гуляти».
18.30 — «Екран запрошує».
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна
камера.
19.30 —
•іТвоя
життєва позиція».
20.15 — «День за днем». (Кі
ровоград). 20.30—Телефільм.
(Кіровоград). 20.40 — «На
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час.».
21.35 — Художній
фільм < Принцеса цирку».
І серія. 22.45 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8:00 — Гімнастика. 8.15 —
Телефільм «Діло не в рекор
дах». 8.35, 9.35 — Фізика.
1Q кл. 9.05, 12.45 — Фран
цузька мова. 10.05 — Учням
ГІТУ. Естетичне виховання.
10.35, 11.40 — Ботаніка. 5 кл.
10.55 — Науково-популярний
фільм «Подорож по Узбою».
11.10 — Шахова школа. 12.00
,4- Сторінки історії. 13.20 —
«.Космічний вік. Сторінки лі
топису». Фільм 1 — <3 чого
починався космос». 14.20 —
К, Симонов. «Третій ад'ю
тант». 15.05 — Новини. 18.00
—• Новини. 18.20 — Спорт за
тиждень. 18.50 — Таллінські
музичні картинки. 19.15 —
9...До шістнадцяти і старші».
20.00 — Вечірня
казка.
Мультфільм «Чудо-павучок».
20.15 — Концерт вокальноінструментального ансамблю
еВераси». 21,00 — «Час».
21.35 — Фільм «Будинок на
Трубній». 22.45 — Новини.

ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 —Фільм
«Світлий шлях». 10.10 —
Клуб мандрівників. 11.10 —
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальний
фільм «Голос радянських
жінок». 15.20 — Російсьна
мова. 15.50 — Новини. 15.55
*— «...До шістнадцяти і стар
ші». 16.40 — Веселі нотки.
16.55 —- Урочисті збори і
концерт, присвячені Міжна
родному жіночому дню 8 Бе
резня. Трансляція з Держав
ного академічного Великого
театру Союзу РСР. 20.15 —
Кубок європейських чемпіо
нів з футболу. 1/4 фіналу.
^Динамо» (Мінськ) — «Дина
мо» (Бухарест). 2 тайм. 21.00
—«Час». 21.35 — Виступ ан
самблю циганської музики
«Майсиго». 22.00 — Футбол.
Кубок УЕФА. 1/4 фіналу.
«Андерлехт»
(Бельгія) —
«Спартак» (Москва). У пе
рерві — 22.45 — Сьогодні у
світі.
▲ ут
10.00 — Новини. 10.20 —
«Люблю я струи гітарних
дзвін». 10.50 — Телефільм
«Жива нитка». 11.10 — «На
родні
таланти». 11.40 —
«Шкільний екран». 9 кл. Ук
раїнська література. 12.15 —
Художній фільм «Доля Ма
рини»
13.45 — Новини.
14.00 — «Гарячий цех рес
публіки*. 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний
дзвіно
чок». 16.30 — «Більше това
рів для народу». (Кіроао-

град). 17.00 — «Старти на
дій». 17.30 — Телефільм. (Кі
ровоград). 17.40 — «День за
днем». (Кіровоград). 17.55 —
Урочисті збори, присвячені
Міжнародному
жіночому
дню — 8 Березня. Концерт. А ЦТ (І програма)
У перерві — Актуальна ка
8.00 — «Час». 8.35 — Твор
мера. 21.00 — «Час». 21.35—
Художній фільм «Принцеса чість народів світу. 9.05 —
цирку». 2 серія. 22.50 — Документальний телефільм
Новини. 23.25 — «Колиско «■Земля моя Дангара» Із цик
лу «Люди великої долі».
ва». Вистава.
9.30 — Будильник. 10.00 —
А ЦТ (II програма)
Документальний фільм «Хто
8.00 — Гімнастика. 8.15 — у теремі живе». 10.20 —
Телефільм «Друга професія Фільм-концерт «Сузір’я ГаКаракумів». 8.35, 9.35 —
Астрономія. 10 кл. 9.05, 12.55
— Німецька мова. 10.05 —
Науково-популярний фільм
«Чи потрібні місту бобри».
10.35. 11.40 — М. Шолохов.
«Нахабеня». 6 кл. 11.05 —
Папі сад. 12.10 — «Дорога до
уроку». Теленарис. 12.40 —
Науково-популярний фільм
«Уроки хліба». 13.25 —Фільм
із субтитрами. «П'ять вечо
рів*. 15.05 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — Пісні і
танці народів СРСР. 18.45 —
Мамина школа. 19.15 — Ку
бок європейських чемпіонів
з футболу. 1/4 фіналу. «Ди
намо» (Мінськ) — «Динамо»
(Бухарест). 1 тайм. 20.00 —
Вечірня казка. Мультфільм гаріна». 10.35 — Сім’я і шко
«Про півня, ослика і хлоп ла. Обговорюємо проект ЦК
чика». 20.15 — Світ і мо КПРС про шкільну реформу.
лодь. 20.50 — Г. Берліоз. 11.05 — По Норвегії. Кіно
«Римський карнавал». 21.35 варне. 11.25 — В гостях у
— Фільм «Мати і мачуха». казки. Мультфільм «Бремен
ські музиканти». 12.20 —
23.00 — Новини.
Очевидне—неймовірне. 13.20
— Балет П. Чайковського
«Спляча красуня». Вистава.
14.30 — Новини. " 14.45 —
Продовження балету П. Чай
ковського «Спляча красуня».
16.25 — Новини. 16.30 — Бе
А ЦТ (І програма)
сіда політичного оглядача
8.00 — «Час». 8.35 — Мол ІО. Летунова. 17.00 — Народ
давський гобелен. 9.05 — ні мелодії. 17.15 — Тележур
Сьогодні —■ Міжнародний нал «Співдружність». 17.45 —
жіночий день. 9.50 — Поздо Музична передача з участю
ровляємо наших мам. Кон артистів естради 1 цирку.
церт. 10.20 — Кубок волода 18.25 — До 50-річчя з дня
рів кубків з футболу. 1/4 Фі народження ІО. О. Гагаріна.
налу. «Порто» (Португалія) «Людина. Земля. Всесвіт».
—•.Шахтар» (Донецьк). 11.50 19.15 — Молодіжний вечір
— Вірші читають поетеси. в Концертній студії Остан
12 20 — Російські візерунки. нії™. Зустріч з учасниками
Фільм-концерт з участю Дер XIV зимових Олімпійських
жавного академічного хо ігор. 21.00 — «Час». 21.35 —
реографічного ансамблю «Бе Музика для всіх. 22.40 —
різка». 13.20 — «Москвич Документальний телефільм
ка», Телеклуб. 15.20 — Фільм «Дзвін пам'яті». 23.10 — Но
«Сто радощів, або Книга вини.
великих відкриттів». 15.50 — А УТ
Спорт і музика. 16.25 — Но
10.00 — Новини. 10.20 —
вини. 16.30 — На арені цир Музичні твори на слова
ку. 17.35 — Фільм-концерт. Т. Шевченка. 10.50 — Для ді
«Слухайте, якщо хочете...». тей художній Фільм «Вуса
Старовинні романси і валь тий Нянь». 12.05 — Призна
си у виконанні народної чається побачення. Естрадна
артистки СРСР Л. Зикіної. розважальна програма. 12.35
18.15 — Мультфільми. 19.00 — Слава солдатська. 13.35—
— «Ану, дівчата!». 21.00.—
«Час». 21.35 — Святковий
концепт. По закінченні —
Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Мамине свято. 10.40 — Те
лефільм «Малюнки Русудаи
ІІетвіашвілі». 10.55 — К. СенСанс. «Карнавал тварин».
Музичні мініатюри. 11.20 —
К. Гольдоиі. «Віяло». Виста
ва. 13.20 — Концерт. 13.50 —
Катруснп кінозал. 15.20 —
<0х, ці жінки». Музична
програма. 16.30 — Запрошує
республіканський Будинок
актова. 18 00 — «Вперед, ор
лята!». 19.00 — Актуальна
камера.
19.30 — «Вальс...
Вальс... Вальс...». 20.15 — Те
лефільм «Усі твої дочки».
20.45 — «На добраніч, діти!».
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Якось, через
20 років» 22.50 — Новини.
23.15 — Естрадний калей
доскоп.

альна камера. 19.35 — «-Сло на», «Боцман і папуга». 19.20
во — пісня». Т. Г. Шевченко — На екрані — кінокомедія
1 народна пісня. 20.45 — «Солдат Іван Бровкіи». 21,00
....................
'- 'і мо
«На добраніч, діти!». 21.00 — — «Час».
21.35 — —
Світ
«Час». 21.35 — Кантата «Ра лодь. 22.10 — Футбольний
дуйся,
ниво пеполитая». огляд- 22.40 — Новини.
М. Лисенко. Т. Шевченко.
21.55 — Зустрічі в Будинку А УТ
кіно. 22.55 — Новини.
10.00 — Новини. 10.20 —
«Ох, любов, любов». Музич
А ЦТ (II програма)
ний відеофільм. 10.50 — «За
8.00 — Гімнастика. 8.15 — гартуйте дитину». Як облад
Поради
фізкультурникам. нати дитячу кімнату. 11.20 —
8.25 — Документальні філь Телевізійний фільм «Про бу
ми. 9.00 — Ранкова пошта. рого ведмедя». 11.45 — «Доб
9.30 — Об’єктив. 10.00 — рого нам здоров’я». 12.15 —
Програма Казахської студії Телефільм «Місто, віддане
дітям». 12.35 — Музичний
фільм. 12.50 — Новини. 13.00
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «Кайрат» (Алма-Ата) —
«Динамо- (Київ). 14.45 —
«Неспокійні серця». Зустріч
з
льотчиком-космойавтом
СРСР II. Р. Поповичем. 15.15
— «Сатиричний об'єктив».
15.40 — Музичний
фільм.
16.25 — «Екран молодих».
17.00 — Чемпіонат СРСР з
хокею: -Сокіл» — ЦСКА.
19.15 — Актуальна камера.
19.45 — До 170-»іччя з дня
народження Т. Г. Шевченка.
Всесоюзне Шевченківське лі
тературно-мистецьке свято
-В сім’ї вольній, новій»,
телебачення. 11.30 — Доку 21.00 — - Час». 21.35 — Про
ментальний телефільм «За довження Всесоюзного Шев
літературногадки Далласа». 12.30 — ченківського
Ф. Мендельсои. Концерт для мистецького свята «В сім'ї
двох фортепіано з оркест вольній, новій». По закін
ром. 13.00 — Фільм «Подвиг ченні — Новини.
розвідника». 14.30 — Грає д ЦТ (II програма)
ансамбль російських народ
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
них інструментів «Орлов
ський сувенір». 14.50 — До Документальні фільми «Міс
то
у двох частинах світу»,
кументальний
телефільм
«Саратовська
вишивка». «Берестя. Зустріч з мину
15.00 — Ми будуємо БАМ. лим». 9.00 — Російська мо
15.30 — Міжнародний огляд. ва. 9.30 — Виступ хору Ле
15.45 — Мультфільм. 15.55— нінградського телебачення і
Є. Шварц. «Повість про мо радіо. 10.00 — Програма Володе подружися». Телевиста- рошиловградської студії те
ва. 18.20 — Музичний кіоск. лебачення. 11.00 — У світі
18.50 — Документальний те тварин. 12.00 — Стадіон для
лефільм. 19.15 — Здоров'я. всіх. 12.30 — Переможці.
20.00 — Вечірня казка. 20.15 Клуб Фронтових друзів. 14.00
— Документальний
теле — Чемпіонат СРСР з хокею
фільм • Таємниця Занданечі». з м’ячем. «Зоркий» — «Ди
20.30 — Міжнародні змаган намо» (Алма-Ата). 2 тайм.
ня зі стрибків у воду «Вес 14.45 — Мультфільм «Казка
няні ластівки». 21.00 — про прекрасну принцесу».
«Час». 21.35 — Фільм «День 15.00 — Чемпіонат СРСР з
футболу: - Дніпро» — «Жаль1 все життя».
гіріс». 16.45 — Розповідають
наші кореспонденти. 17.15—
Державний Російський му
зей. Мистецтво другої поло
вини XVIII століття. 17.45 —
Чемпіонат СРСР з хокею:
«Сокіл» — ЦСКА. 2 і 3 пе
А ЦТ (І програма)
19.15 — Видатні ра
8.00 — «Час». 8.35 — Тан ріоди.
виконавці — лау
цює Пілар Ріоха (Мексіка). дянські
Ленінської премії.
9.20 — Більше хороших то реати
С. Ріхтер. 20.00 — Ве
варів. 9.50 — 10-й тираж Грає
казка.
Мультфільм
«Спортлото». 10.00 — Служу чірня
«Кошеня на ймення Гав».
Радянському Союзу! 11.00 — 20.15
— Документальний
Фільм «Вікно художника».
20.30 — Міжнародні змаган
ня зі стрибків у воду «Вес
няні ластівки». 21.00
«Час». 21.35 — Фільм «Марнна».

З 6 по II
березня

1984 року

Д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Роби
.... . г
___ .як ми, поки
з ...
нами,
роби
краще за нас. 9.35 — Фільм
«Солдат Іван Бровкіи». 11.05

8.00 — Гімнастика. 8.20—
До Міжнародного жіночого
дня 8 Березня. Документаль
ні телефільми «Майстрині»,
«Ластівки Тамдн», «Поки не
пізно». 9.15 — Твори Ф. Шо
пена виконує лауреат між
народних конкурсів С. Іголинський (фортепіано). 9.50
— Сім'я і школа. Спецви
пуск, присвячений 50-річчю
з дня народження Ю. О. Гагаріпа. 10.20 — Мультфіль
мі. «Казка про Ваго та ного
маму», «Чому у ластівки
хвіст ріжками?». 10.50 —
Прем'єри
наших
друзів
(І1ДР). 11.20 — Телефільм
«Азбука мудрості». 12.25 —
«Правда великого народу».
На знімну: заслужена артистка УРСР В. ЗА«Все краще в тобі». 13.20 —
КЛУННА (в центрі) та народна артистна СРСР А. РО
Концерт естрадно-симфоніч
ГОВЦЕВА з домною Натею СТЕПАНКОВОЙ).
ного оркестру ім. СоловйоваВони грали ролі Лесі Українки.
Сєдого Ленінградського те
Фотохроніка РАТАУ.
лебачення і радіо. 14.00 —
Чемпіонат СРСР з хокею з
м'ячем. «Динамо» (Москва)—
■Динамо» (Алма-Ата). 2 тайм.
13.45 — Музична Здоров’я. 11.45 — Ранкова
14.45 — Клуб мандрівників. Новини.
10.45 — Зустріч з поетесою Шевченкіана. 14.30 — «Жи пошта. 12.15 — Зустрічі на
10. Дпуніною в Концертній ве слово». Літературно-мов радянській землі. 12.30 —
студії Останніно. 17.05 — ні зв'язки українського і Сільська година. Докумен
Народні мелодії. 17.20 — болгарського народів. 15.15 тальний телефільм. «Доля
Фільм «Відпустка за свій ра — «Село і люди». Нарис. моя — цілина». 13.30 — Му
хунок». 1 і 2 серії. 19.30 — 15.45 — Розквітає рута-м'я- зичний кіоск. 14.00 — Теле
Від пісні до танцю. 20.00 — та Музичний фільм. 16.25— фільм «Пізня любов». 1 і 2
Вечірня казка. Мультфільм Мультфільм «Курча в клі серії. 16.30 — Новини. 16.35
«Ну. постривай!». 20.15 — тинку». 16.35 — «Екран мо — Клуб мандрівників. 17.35
Документальний телефільм лодих». 17.20 — Тележурнал — Концерт з творів А. Ві«Барви моєї землі». 20.30 — «Старт». 18.05 — «І знову вальді, К. Вебера. Е. ГрапаФільм-концерт. доса. 18.00 — Міжнародна
Міжнародні
змагання
зі музики».
18.45 — Мульт
стрибків у воду «Весняні 18 45 — «Скарби музеїв Ук панорама.
ластівки». 21.00 — «Час». раїни*. Т. Г. Шевченко. «Ав фільми «Весела карусель,
21.35 — Фільм «Жінки».
топортрет». 19.00 — Акту- № 12». «Світлячок і росин•Т

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
Обсяі 0.5 друк, ари

Вступайте до Кірово
градського
міського
середнього професій
но-технічного училища
№ 2 імені Героя Ра
дянського Союзу О. С.
Єгорова.
Училище готує ква
ліфікованих робітників
таких спеціальностей:
монтажник по мон
тажу
сталевих кон
струкцій,
електромонтажник,
майстер опоряджу
вальних робіт,
формувальник залі
зобетонних конструк
цій.
Приймають юнаків та
дівчат з освітою за 10
класів, віком від 17 ро
ків.
Учнів забезпечують
гуртожитком, стипен
дією і доплатою до та
рифу робітника пер
шого розряду. Особи,
які вчаться по спеці
альності
формуваль
ник
залізобетонних
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— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальний
фільм. 15.00 — «На землі, в
небесах і на морі». 15.30 -іВчені — агропромисловому
комплексу Підмосков'я. 16.00
— Зустріч школярів з док
тором біологічних наук О. М.
Ножовою. 16.40 — Новини.
16 45 — Грає тріо баяністів
м. Орла. 17.05 — Шахова
школа. 17.35 — Герой М. Шо
лохова на театральній сцені.
18 15 — Наука 1 життя. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 -г
Що може колектив. Переда
ча 2. 19.30 — Фільм-концеру
«Серед шумного балу». 19.55
Телефільм «Петля». 1 серія.
21 оо — «Час». 21.35—Фільмконцерт. М. Ю. Лєрмонтов.
«Тамбовська
казначейша».
22 15 — Сьогодні у світі.
22 ЗО — Концерт з творів
И Штрауса. Виконує оркестр
симфонічної і естрадної му
зики під керуванням А. Ми
хайлова.
А УТ

10.00 — Повний. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
— Концерт. 11.00 — Фото
етюд «Парки Києва». 11.05—■_
Художній фільм • Принцеса^-'
цирку». 1 і 2 серії. 13.30 —*
Новини. 13.45 — «Орієнтир».
Професія металургів. 16.00
— Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — Культу
ра російської мови. Топоні
міка. 17.00 — «Разом весело
нам йти». Концерт. 17.30 —
«Атеїстичні діалоги». 18.00 —
«Прийшов, побачив і... ку
пив». Телефільм. 18.30 —
«Народні таланти». (Кірово
град).
19.00 — Актуальна
камера.
19.30 — Майстри
мистецтв. 20.30 — -День за
днем». (Кіровоград). 20.40 —
Оголошення.
(Кіровоград).
20.45 —«На добраніч, діти!».
21.00 —«Час». 21.35 — Худож
ній фільм «Ксенія, кохана
дружини Федора». 22.55 —
Новини.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Телефільм
«Земні справи
льотчика Нурмалієва». 8.35,
9 35 — Географія. 8 кл. 0.05,
12 40 — Англійська
мова.
10.05 — Учням ЛГУ. Астро
номія. 10.35. 11.40 — історія.
7 кл. 11.05 — Сім'я і школа.
12.10 — Фізика. 9 кл. 13.10 —
Науково-популярний Фільм
«Голубе намисто Шинга».
13.25 — Клод Дебюссі. 14.10
— «Мій любий Саша...». При
свячується О. Одоєвському.
15.05 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — Співають со
лістки Татарського театру
опери та балету ім. М. Джа*
лі ля народні артисти Татар
ської АРСР 3. Сунгатулліна 1
X. Бигичсв. 19.00 — Чемпіо
нат СРСР з футболу: «Тор
педо» (Москва) — «Чорномо
рець». У перерві — 19.45 —
Вечірня казка. Тьотя Валя
розповідає... 20.45 — Міжна
родні змагання зі стрибків у
воду.
«Весняні ластівки».
21.00 — 'Час». 21.35—Фільм
«Тарас Шевченко». 23.25 —
Новини.
с
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конструкцій, одержу
ють безплатне харчу
вання й спецодяг.
Початок занять — У
міру
комплектування
груп.
Вступники подають
до 25 березня такі до
кументи:
заяву,
документ про осві
ту.
паспорт,
довідку з місця про
живання,
медичну
довідку
(форма № 286),
6 фотокарток (3X3
см).
Адреса
училища:
м. Кіровоград,
вул.
Червонозорівська, 23.
Телефони:
7-14-17,
7-12-81, 7-12-72. їхати
автобусами №№ 2, 14,
29 до зупинки «Мічуріна» або тролейбусом
№ 2 до зупинки «Буддеталь».
Дирекція.

Галета виходить * вівторок
четвер і суботу
Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

