НАШ ПАРОВОЗ
ВПЕРЕД ЛЕТИТЬ...
Далеко в історію відійшов той час, коли на зорі Ра
дянської влади за вказівкою Володимира Ілліча Леніна
створювались перші агітпоїзди. Вони по суті і формі
своїй були справжніми агітаторами І пропагандистами
революційних ідей.
Час біжить швидко. У 1975 році ЦК ВЛКСМ вирішив
повернутися до такої цікавої форми пропагандист
ської роботи, як агітпоїзд, створивши перший у дру
гому поколінні таких поїздів — «Комсомольская прав
да». А незабаром — 28 жовтня 1980 року — вирушив
до молодих будівників Чорнобильської АЕС агітпоїзд
ЦК ЛКСМУ «Комсомолець України».
6 квітня цього року він зупинився
у Кіровограді.
Чотири дні агітаційно-пропагандистська бригада «Ком
сомольця України» виступала перед молодими робіт
никами, працівниками установ і організацій, студента
ми. учнями шкіл, профтехучилищ міста.
Пропонуємо увазі наших читачів розмову з завідую
чим школою передового досвіду агітпоїзда ЦК ЛКСМУ
Анатолієм ПАЛІЄМ, який був черговим по штабу
в день, коли там побувала наш кореспондент.

КОР.: Анатолію, розкажіть, ступав із своїми віршами.
будь ласка, як влаштовано З кращими роботами ра
ваш агітпоїзд, що цікавого дянських і зарубіжних ком
ви привезли цього разу позиторів, виконавцями ест
комсомоли Кіровоградщини. радних пісень
знайомить
А. ПАЛІЙ: На Кіровоград- відвідувачів ворошиловградщину агітпоїзд ЦК ЛКСМУ ська дискотека «Орфей».

прибуває не вперше і, ма
буть, значна частина кірово
градської молоді була у нас
в гостях. Проте нагадаю, що
в складі поїзда вагон-шко
ла передового досвіду, об
ладнаний за останнім слоеом техніки, вагон-лекторій,
вагон-дискотека,
вагон-ка
фе, штаб агітпоїзда, вагонвиставка голограм, а також
вагон-гогель.
«На борту» агітпоїзда дві
групи — одна постійна (пра
цівники ЦК ЛКСМУ, технічні
служби),
друга — змінна
(за графіком працюють гру
пи різних областей Украї
ни). Зараз у нас зайнята гру
па з Ворошиловградської
області.
У ці дні перед кіровоградцями виступили лекто
ри Д. Є. Євдокимов, О. П.
Філатов, І. В. Бондаренко.
Спогадами поділилися вете
рани Великої Вітчизняної
війни Є. О. Кириченко, І. М.
Бобриков. Своє мистецтво
продемонстрували
агіт
бригада «Ентузіаст», вокаль
но-інструментальний
ан
самбль «Рух»; самодіяльний
поет Сергій Кривонос ви

У такому складі ми пра
цюватимемо
два
тижні.
Цього разу наш маршрут
пролягає через Кіровоград
ську, Черкаську, Дніпропет
ровську, Кримську області.
На Кіровоградщині' першою
нас зустрічала шахтарська
Олександрія. В обласному
центрі ми виступали перед
робітниками «Червоної зір
ки», «Друкмашу», «Гідросили», заводу радіовиробів,
перед студентами
КІСМу,
КВЛУЦА, ЛШУ, перед учня
ми технікумів, профтехучи
лищ. побували на звітно-ви
борних зборах у школах міс
та. Окрім того, виставка го
лограм, де представлені екс
понати музеїв Ленінграда,
нашої республіки, дискоте
ка агітпоїзда щодня з ран
ку до
вечора гостинно
приймали відвідувачів.

КОР.: Агітпоїзд «Комсо
молець України» четвертий
рік мандрує залізничними
магістралями
республіки,
значить, перші сторінки йо
го літопису вже написані...

ЦК ЛКСМУ понад 13 тисяч
проведених
заходів,
на
яких побувало близько пів
тора мільйона чоловік. За
цей час ми неодноразово
були на всіх ударних будо
вах республіки, у всіх об
ластях України. В 1982 році
на базі нашого «Комсомоль
ця» як одного з кращих
агітпоїздів країни відбувся
всесоюзний семінар праців
ників агітпоїздів, де ми ді
лилися своїм досвідом, ХОЧ
і невеликим у часі, проте ці
кавим і вагомим за змістом.
А не так давно, у жовтні
1983 року, наш агітпоїзд
брав участь у VI фестивалі
радянсько-німецької друж
би, що проходив у Києві.
КОР.: Кілька разів «на
борту» поїзда
працювала
кіровоградська група І, зо
крема, останній раз у грудні
минулого року. Які вражен
ня залишили про себе наші
земляки!
А. ПАЛІЙ: Найкращі. З ни
ми тоді працював заступник
керівника агітпоїзда Валерій
Головенько. Особливо запа
м’яталися
молоді Ровенської та Львівської облас
тей. де того разу виступали
ваші земляки, ВІА «Гарний
настрій»,
олександрійська
дискотека «Диско-60». Зво
рушливими
були Еиступи
перед молоддю ветерана
Великої Вітчизняної війни
Олени Трохимівни Чибісової.
КОР.: Скажіть, будь паска,
таку ферму пропагандист
ської роботи, як агітпоїзди,
ви вважаєте перспективною!
А. ПАЛІЙ: Безумовно. Не
даремно на зміну першому
поколінню агітпоїздів 20-х
прийшло друге — агітпо
їзди 70-х і 80-х. Форма ро
боти цікава, потрібна, циф
ри, названі мною раніше—
доказ тот. Найбільша її цін
ність, мабуть, — це масо
вість аудиторії. Ми маємо
змогу нести в маси все но
ве, пеоедове. надаючи тим
самим
допомогу комсо
мольським
працівникам,
пропагандистам і агітато
рам на місцях. До того ж
не слід забувати і поо спіл
кування. Наш агітпоїзд по
знайомив і здружив сотні,
тисячі юнаків і дівчат.
Розмову вела
Л. ЯРМОЛЕНКО.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Сьогодні
агітпоїзд ЦК ЛКСМУ «Ком
сомолець України» стрічає
А. ПАЛІЙ: /Аабуть, пере молодь
Новоукраїнки. В
конливими будуть такі циф добру
путь,
посланцю
ри: на рахунку агітпоїзда дружби!

У Всесоюзному комуністичному суботшіку, присвя
ченому 114-ій річниці з дня народження В. І. Леніна,
візьмуть участь шість тисяч комсомольців району і
міста Знам’янки. Майже 2,5 тисячі спілчан будуть
трудитися на своїх робочих місцях.
Про підготовку до- «червової суботи» розповідає
начальник міського комсомольського штабу по підго
товці, та проведению суботника перший секретар
Знам ямського міськкому комсомолу Микола ДАВИ-

Комсомольці і молодь ра
зом зі старшими товари
шами у день суботника
відремонтують 29 вагонів,
упорядкують навколишню
територію,
спорудять
спортивний
майданчик.
Молоді робітники локомо
тивного депо візьмуть ак

Ритми
весняного
поля
Па сівбі ранніх зерно
вих у колгоспі імені XXV
з’їзду КПРС працює три
сівальипх екіпажі. За три
дні комсомолець Григорій
Рябпкіп па тракторі МТЗ50 засіяв 30.5 гектара, а
Олександр Яцпна за два
дні — 26 гектарів. А під
возить зерно у поле сіва
чам молодий водій Олек
сандр Робота. Дружна,
злагоджена робота кож
ного — ось у чому бачать
молоді сівачі основу успі
хів у груді.
В. ЗАЙВИЙ,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені ХХУ з'їзду
КПРС.
Плоту в 20 гектарів за
сіяв ячменем за зміну мо
лодий механізатор кол
госпу «Україна» Микола
Зіміпіпя. По-ударному тру
дяться па передпосівному
обробітку грунту комсо
мольці Андрій Козир. Ана
толій Рябов. Щодня пере
вищують свої змінні нор
ми молоді механізатори.
Так. тільки за один день
Андрій закультивував 27
гектарів весняного поля,
Анатолій — 35.
Шоб безвідмовно пра
цювали їхні сівальпі агре
гати. добре попрацював і
токар-ремоптіпік Іван Яро
вий. Усього ж па сівбі тру
диться вині II комсомоль
ців. Для більшості з них
нинішня робота на весня
ному полі станс перевір
кою власних сил, ще од
нією сходинкою до висот
майстерності.
В. СОЛОМКА,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Україна».
Онуфріївський район.

тивну участь у ремонті
електровоза. А одна з
ко/лсомольсько - молодіж
них вантажних електровозних колон проведе еста
фетний поїзд на зеконом
леній електроенергії і пе
ревезе не менше 5 тисяч
тонн
народногосподар
ських вантажів.

Колгосп імені Ульянова,
Новгородківський район.

Коли молодих водіїв Сергія Маловацького і Василя Дпузенка проводжали до армії, хлопці дали слово: через два
роки обов'язково повернемося до рідного колгоспу. І ось
служба позаду. За кермом ГАЗ-53 — Сергій, Василь еодить 31Л-130. Постійно перевиконують норми на 20 про
центів.
На знімку: комсомольці С. МАЛОБАЦЬКИЙ (ліво
руч) та В. ДРУЗЕНКО.
Фото В. ГРИБА.

Колгосп імені Володимира Ульянова,
Олександрійський район.

По-ударному працюва
тиме у день народження
В. І. Леніна і сільська
комсомолія. Так, у колгос
пі «Маяк»
на визначені
об'єкти
вийдуть понад
посадять 620 дерев і ку
150 юнаків і дівчат, які щів, здадуть на заготівель
візьмуть участь у еєсняно- ні пункти близько 100 тонн
польових роботах, благо металобрухту і 10 тонн
макулатури,
підготують
до літнього сезону кілька
спортивних
майданчиків,
закладуть десятки клумб
і квітників.
Всі зароблені кошти бу
устрої і озелененні села
дуть перераховані у фонд
Трепівки.
п’ятирічки.
Як свідчать перевірки,
чітко визначили своє зав
М. ДАВИДОВ,
дання на день суботникай
начальник
міського
у комсомольських осеред
комсомольського шта
ках шкіл міста і району.
бу по підготовці І про
Учні наведуть порядок на
веденню суботника.
шкільній території, пар
ках, закріплених вулицях, м. Знам’янка.

Слова з ділом не розійдуться
Підготовка до Всесоюз об’єкти
за первинними
ного комуністичного су комсомольськими органі
ботника почалася задовго заціями.
до 21 квітня. Передусім
Символічно, що перши
було
створено міський ми патріотичну ініціативу
комсомольський штаб по трудових колективів Мо
підготовці до свята праці. скви, зокрема, робітників
депо Москва-Сортувальна,
Штаб визначив загальний
підтримав колектив вагон
обсяг робіт і закріпив ного депо нашого міста.

Недавно працює Люба СНІЖКО дояркою на молочното
варній фермі, а вже встигла завоювати авторитет само
відданою працею. З ножним місяцем надої у її групі йорів
зростають. Л. Сніжно прийняли кандидатом у члени
КПРС.
Фото С. ФЕНЕНКА.

ДОСТРОКОВО
«Блискавка», яка з’яви
лася в цеху № 02 заготі
вельного виробництва кі
ровоградського виробни
чого об'єднання
«Друкмаш» повідомила, що ком
сомольсько - молодіжна
бригада штампувальників
Володимира Лаврусенка,
яка працює за ВАЗівською
системою, взяла підвище
не
зобов'язання — до
114-ої річниці з дня на
родження В. І. Леніна
виконати план чотирьох мі
сяців.
Зразки ударної роботи
показують штампуззль ни
ці Світлана Павленко, Раїса
Перцева,
натадчич
Олександр Ткаченко, слю
сар Володимир ’Аз гарем
но.
С. КОЛЕСНИКОВ.

2 стор

-------------------- 10 квітня 1984 року

«Молодий комунар»

ЛЕНІНСЬКИЙ

На добре
і відмінно

КЛУБ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОГО ГАРТУ

ЧЕКАЮТЬ
ФЕРМИ

*

ТРИБУНА
ДЛЯ ВАС

ПРАЦЬОВИТИХ
Спочатку хочу розповіс
ти про хлопців та дівчат,
для котрих любов до рід
ного краю — не захоплені
«охи» та «ахи», а конкрет
на, нелегка робота на зем
лі. і не всі вони одразу
після школи зрозуміли, що
саме така робота їм по
трібна. Так, Катя Бутенко
спочатку працювала в од
ній з організацій райцент
ру. Коли одна з доярок
пішла у відпустку, ми по
просили Катю підмінити її
на деякий час. 1 уявляєте—
їй сподобалось. Нині вона
вже працює на окремій
групі. А Василь Колесни
ков? Він працював на
автомобілі.
вантажному
Любив цю роботу. Але
потреба для
з’явилася
і хлопець без
колгоспу
зайвих слів пішов на трак
тор, де працює так само
совісно й високопродук
тивно. Хочеться мені роз
казати і про молоду дояр
ку Ліду Морозову, меха
нізатора Володимира Кот
лярова...
На позачерговому лют
невому (1984 р.) Пленумі
ЦК КПРС говорилося про
спадкоємність поколінь як
не про абстрактне понят
тя, а живу реальну спра
ву. Саме так її розуміють
і агроном Борис Тсльшій,
шофер Микола Околєлов,
технік-будівельшік Юрій
Іванченко. Так її розумі
ють ті хлопці і дівчата —
сини та дочки наших кол
госпників, котрі нині на
вчаються у сільських ПТУ,
сільськогосподарських тех
нікумах та інститутах.
Наш колгосп — ранцентрівський. З одного боку
це добре — ближче до ранцентрівськик
будинків
культури, кінотеатру, біб
ліотек, стадіону. З іншого
боку — погано, бо райцентрівська молодь, як

свідчить статистика і мій
особистий досвід, менше
залишається па колгосп
ному виробництві, ніж,
скажімо, в селах.
Наприклад, у нашому
колгоспі е великий свино
відгодівельний комплекс на
10 тисяч голів. І треба ви
знати, що молоді сюди
йде працювати дуже ма
ло. А тим часом потреба в
тому велика. Безперечно,
тут і правління колгоспу
ще далеко не все зробило,
аби створити для праців
ників комплексу
гарні
умови роботи. Та й кор
мова база господарства,
яка має вирішальний вплив
на продуктивність свинар
ства, ще иедосить міцна.
Але в тому то й справа,
що без допомоги молоді,
комсомолу
вирішити ці
проблеми буде набагато
важче.
Перечитуючи матеріали
лютневого партійного Пле
нуму, я прийшов також до
думки, що нам би слід бу
ло взятися за перебудову
всієї профорієнтаційної ро
боти. Адже стенд з фото
графіями передовиків, екс
курсії на поля і ферми,
лекції — заходи дуже по
трібні, та справи не вирі
шують. Треба і тут побіль
ше
живої,
конкретної
справи,
живої
участі
школярів у виробництві.
Є у мене і конкретна
пропозиція ДО КОМСОМОЛІ!
нашого
району:
взяти
шефство над тваринниц
твом нашого господарства.
Це могло б стати діловою
відповіддю
па рішення
лютневого Пленуму.
Л. ДЕМ’ЯНЕНКО,
заступник голови кол
госпу імені Енгельса
по роботі з молоддю.
Новоархангельський
район.

На першому радянському ракетному полігоні в Нахабіно під Москвою того дня готувалися до пуску
ракети... Втім, ракетний полігон — надто голосно ска
зано. То була звичайна лісова галявина, на якій змон
тували пускову установку, а поряд — невеличкий
бліндаж, звідки керували
запуском знаменитої
ГВРР-09. Ракета мала в довжину 2,4 метра, а діаметр
усього 18 сантиметрів. Оскільки бліндаж був занадто
малий, то молоді конструктори спостерігали за запус
ком з-за ялин.
Так, зовні це виглядало не надто ефектно. І все ж
тому дню судилося навіки ввійти в історію радян
ської і світової космонавтики.;.
— Ми дивилися на сріблясте тіло ракети, — розпо
відає І. О. Меркулов, один з очевидців і один із кон
структорів ГВРР-09, — як раптом з її основи вирвав
ся струмінь вогню, почувся низький гул і свист, вона
здригнулася і спочатку повільно, а потім все швидше
й швидше полетіла у небо і зникла там...
Недавно член бюро Федерації космонавтики СРСР
1. О. Меркулов побував у Кіровограді, де виступив
перед трудящими з лекціями про космонавтику. Наш
кореспондент зустрівся з Ігорем Олексійовичем Меркуловим.
КОР.: Ігоре Олексійови ням яких вона працювала.
чу, розшифруйте, будь лас Група була порівняно не
ка, читачам оте таємниче
великою. Я особисто, тоді
ГВРР...
ще зовсім молодий кон
І. О. МЕРКУЛОВ: Так структор,
потрапив до
скорочено називали Групу
ГВРР
з Центрального
вивчення реактивного ру
ху, яку на початку 30-х аеродинамічного інституту
років очолив Сергій Пав (ЦАДІ). Всіх пас страшен
лович Корольов. Звідси й но захопила ідея косміч
назва ракет, над створеп- ного польоту. Працювали

У культорганізатора Петрівського районного будинку піонерів Лідії Буртової
кожен день запознений цікавими справами. Вона — організатор тимурівського
руху, трудових шкільних десантів, позакласної виховної роботи... Але ми не буде
мо загострювати увагу читачів лише на цих моментах її життя. Хоча б тому, що
з не меншим старанням і вмінням Лідія віддається іншій справі: вона заступник
пропагандиста школи комсомольської політосвіти «Основи комуністичної мора
лі» — однієї з кращих в районі. Нерідко їй доводиться заміняти пропагандиста
під час занять, і вона робить це зі знанням справи. Вміє Лідія планувати свій час.
Все, за що береться, виконує охоче, з вогником, по-комсомольсьии. Недарма спіл
чани райвно обрали її своїм секретарем.
знімку:
комсомолка Лідія БУРТОВА із слухачами школи комсомольської
комсомольської
На з
н ім
Фото М. САВЕНКА.
політосвіти.

Відбувся
Ленінський
залік учнів сьомого ті
восьмого класів Ново«
миргородської
восьми»
річної школи. Хлопці й
дівчата зустріли його ус
піхами в навчанні, су»
спільно корисній роботі.
Готуючись до заліку, во
ни знайомилися з твора
ми В. 1. Леніна «Завдан
ня спілок молоді», «Па
м’яті О. Герцена» та ін
шими, матеріалами груд
невого (1983 р.) та лют
невого4 (1984 р.) Плену
мів ЦК КПРС.
Захист Ленінського за
ліку проходив у Ленін
ській кімнаті. Урочисто
прозвучав Гімн Радян
ського Союзу. Учасників
заліку сердечно привіта
ли секретар партійної
організації школи Л. Г.
Лукіна, ветеран Великої
Вітчизняної війни І. В.
Горбулько, секретар ком
сомольської організації
колгоспу імені Чкалова
М. 10. Шинкарук.
Більшість учнів склали
залік на добре і відмінно,
В. ШУЛЬГА.
м. Нозомиргород.

НАША ЛЕНІНІАНА

ВІЧНО жити
ВСЕНАРОДНОЮ
лю" бов'ю
користуються
пісні про Леніна, написані
композиторами всіх союз
них республік (що свід
чить про багатонаціоиальність музичної Ленініани
в найширшому розумінні
слова):
Л. Ревуцьким,
П. Майбородою, А. Філіпеиком, К. Данькевичем,
Г. Жуковським, Е. Кайлом,
Б. Кирвером, В. Олознпковим, Г. Кокеладзе, А. Шаверзашвілі, М. Бурхановим,
В.
Мухатовпм,
Р. Грипблатом, А. Бабаєвим, С. Мухамеджановим,
М. Червпнськпм, О. Чпшком...
Віра радянських людей
у торжество ленінських
ідей, трудові подвиги на
роду, який будує кому
нізм, оспівуються в пісні
С. Тулікова «Ленін зав
жди живий», в піснях
A. Новикова, 10. Мілютіна.
Сповнений ентузіазму пі
сенний цикл «Ленін жи
вий» В. Белого на вірші
B. Маяковського.
Яскравий початок .му
зично-симфонічній Ленініа
ні
поклала
симфонія
В. Шабаліна за твором

В. Маяковського. З творів
крупного плану ленінській
темі, торжеству нев'яну
чих ідей вождя присвячені
кантата С. Прокоф’єва, де
сять хорових поем, цикл
«Вірність». Одинадцята й
Дванадцята
симфонії
Д. Шостаковича, «Траурна
ода» А. Хачатуряна, Пате
тична ораторія Г. Свиридо
ва, Четверта симфонія
Д. Гаджієва та інші. Не
вичерпні творчі сили наро
ду скрізь, у. тому числі й V
музичному мистецтві, роз
криваються все повніше й
ширше, бо ленінські ідеї
партійного
керівництва
культурою і мистецтвом
служать основою розвитку
радянської музики.
Хочеться закінчити опо
відь прекрасними, прости
ми її щирими рядками з
української народної пісні
«Лине слава невмируща»:
Вірні друзі, рідні браття,
Ленін не помер.
У величних заповітах
Він живе й тепер.
Хай же слава окриляє
На весь світ гримить.
Невмирущий мудрий
Ленін
Вічно буде жить!
Б. СЛЮСАР,
мистецтвознавець.

До цього знаменного дня в Онуфріївсьному дитсадку
готуються заздалегідь. Діти .колективно вивчають пісні та
д'Лпна пРисвячеНІ ДНІ° народження Володимира Ілліча

Фото М. САВЕНКА,

КОСМОНАВТИ РОСТУТЬ
до самозабуття і свято ві
рили, що доб’ємося свого.
І багато в чому саме зав
дяки отій вірі, завдяки ен
тузіазмові, самовідданості
й послідовності вдалося
закласти основу сьогодніш
ніх наших перемог в осво
єнні космосу. Чим не при
клад для молоді, яка сьо
годні стоїть на порозі но
вих відкриттів, біля вито
ків нових наук?
Втім, якими б грандіоз
ними не видавалися наші
успіхи в космонавтиці, ми
усвідомлюємо, що це —
лише початок. Освоївши
навколоземний простір, лю
дина сягне далі, до планет
Сонячної системи. І ста
нуть дійсністю «ефірні міс
та», про які писав Костян
тин Едуардовпч Ціолковськпй, і людіші підкори
ться нові стихії...
КОР.: Яка ж роль у цьо
му процесі належить Фе
дерації космонавтики, яку
ви представляєте?

І. О. МЕРКУЛОВ: Коли
наприкінці 1933 року в Ра
дянському Союзі було ор
ганізовано
на
основі
ГВРР
перший у світі
Реактивний
науково-до
слідний інститут, оргмасовий відділ ГВРР зали
шився в системі добро
вільного
військово-спор
тивного товариства. Тут
було створено ракетну гру
пу, яку я й очолив у січні
1934 року.
Ми вели
пропаганду
вчення Ціолковського, за
лучали перспективних мо
лодих учених до вивчення
проблем підкорення кос
мічного простору, займа
лися підготовкою інже
нерно-технічних
кадрів,
конструюванням ракет, ви
давничою діяльністю. Ви
копувати ці важливі зав
дання допомагав нам і
Костянтин Едуардовпч Ціолковськин, з яким ми на
лагодили постійне листу
вання. Це була людина,

яка все своє життя, до
останнього _ дня служила
великій ідеї. Недарма ми
всі, причетні до космонав
тики, вважаємо себе уч
нями Костянтина Едуардовіїча.
Згодом, відповідно до
зрослих завдань, роботу
нашої групи продовжив
Комітет
космонавтики
ДТСААФ, який п’ять ро
ків тому було реорганізо
вано у Федерацію космо
навтики СРСР.
Федерація космонавти
ки — це центр, навколо
якого гуртуються молоді
вчені, інженери, конструк
тори, які мріють зробити
свій вклад у розвиток кос
мічної науки і техніки. Для
них щороку проводиться
цілий ряд наукових чи
тань з космонавтики. До
сить назвати такі, як чи
тання Ціолковського, Цан
дера та інші...
Наша партія і уряд по
стійно
піклуються про

розвиток космічної науки
і техніки. Я наведу кілька
прикладів із нашого сьо
годнішнього життя. Вико
ристання наших супутників
зв'язку у 5—6 разів зде
шевлює передачу інфор
мації у віддалені точки
Радянського Союзу. Вони
дали можливість жителям
Далекого Сходу, Якутії»
Сибіру дивитися програ
ми Центрального телеба
чення.
Наші
метсосупутники
дозволили добитися вели
кої точності у прогнозу
ванні погоди, що має над
звичайно важливе значен
ня для народного госпо
дарства, для планування
робіт у сільському госпо
дарстві, геології. Лише це
дозволяє економити міль
йони карбованців. Але я
тут хочу знову підкресли
ти: то всього лише поча
ток.
Наші космонавти ведуть
нині велику роботу над

«Молодий комунар»

СЛУЖБА СЕРВІСУ

ДО спільного радянсько-індійського космічного польоту

На знімку;
симво
лічні предмети СПІЛЬНОГО
радянсьно-індійського кос
мічного польоту — ембле
ма польоту, нарукавні й
нагрудні нашивки.
Фотохроніка ТАРС.

ІІІ-ІГА написана на до** кумеитальиому мате
ріалі про радіо- і телевізій
ну пропагандистську ін
тервенцію проти нашої і соціалістичних країн. В своїх
передачах каші недруги

в тому, як західні дезип- прийоми, які створюються
форматори
розпускають на основі останніх досяг
брехні про радянську дійс нень науки і техніки. Авто
ність, маніпулюють цифра ри про це досить перекон
ми і фактами, слухами і ливо розповідають в роз
плітками, міфами і бай ділах «Мішень № 1 — .мо
ками.
лодь», «Диверсанти міня
ють доспіхи», «Стратегія
тільки одна — наступ!» та
НА ТВОЮ
інші.
КНИЖКОВУ
БЛИЧЧЯ західної про
полицю
паганди,
спецелужб
ЦРУ США сьогодні, як ні
коли, визначається ідеоло
гічними провокаціями. Ни
Сзіг сповнений тривоги за завтрашній день люд
ми імперіалісти намагаю
ства. Все нахабніше позодять себе заокеанські полі
ться оповити СРСР, краї
тикани. Винаходять нові види зброї, ведуть постійну
ни соціалістичної співдруж
психологічну війну проти країн соціалістичного табо
ності. І справедливо зазна
ру. До яких тільки пропагандистських підривних ак
чають автори книги, що в
боротьбі з цими диверсія
цій не вдається імперіалістична диверсійно-шпигун
ми нейтральної полоси не
ська машина, щоб завдати хоч якої шкоди країнам
має. Необхідна пильність,
соціалізму і тигл народам, що стають на прогресив
рішуча відсіч будь-яким їх
ний шлях розвитку.
проявам. Тому, познайо
Оснозним об єктом атак ідеологічних диверсантів
мившись з книгою, кожна
є молодь. Якими засобами зони намагаються прони
молода людина, комсо
кати в душі молодих людей, сіяти в них непевність—
мольський ватажок неод
йдеться в книзі «Обережно! Диверсія!». Її підготу
мінно задумається, чи зав
вала група азторіз: Сергій Кичигін — публіцист-міжжди вія з комсомольською
народник, упорядник книги Петро Міщанко — кан
принциповістю ставиться
дидат історичних наук, Владислав Сєднєв — кандидат
до безгосподарності, ви
історичних наук, Едуард Рибальчик — завідуючий від
падків порушення трудо
ділом міжнародної і союзної інформації Українсько
вої дисципліни, ледарства,
го радіо і Станіслаз Колдуненко — завідуючий відді
пияцтва, чи завжди вміє
лом пропаганди і агітації ЦК ЛКСМУ.
дати принципову оцінку
цим негативним явищам,
що на руку буржуазним
ідеологам?
Масштаби ідеологічних
диверсій імперіалізму ви
магають від кожної моло
Імперіалістична розвідка дої людини великої актив
намагаються спаплюжити
нашу дійсність, нашу на добре знає, що радян ності, бойовнтості в бо
м’ять. Вони сіють бацили ським юнакам і дівчатам ротьбі з буржуазною про
індивідуалізму, культу спо важко нав'язати думку, пагандою.
живацтва і речей, націо яка не відповідає їх жит
М. ЛИТВИНЕНКО,
нальної зверхності і духов тєвим традиціям. Тому в
редактор районної га
арсеналі буржуазних ідео
ного нігілізму.
зети «Червона зірка»,
Сторінки книги допомо логів все більше викорис
м. Нозоллиргород.
жуть читачеві розібратися товуються «психологічні»
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КОНСУЛЬТПУНКТ «СВІТОГЛЯДУ»

РАДИМО ПОЧИТАТИ
До «Світогляду» надхо
дять листи, авторів яких
цікавлять ті чи інші питан
ня міжнародного життя,
внутрішньої
політики
КГІРС.
Відповісти усім
персонально редакція не
має змоги, тому ми вирі
шили підказати вам, ша
новні читачі, видання, де
можна знайти відповіді на

НА

питания, які вас цікав
лять.
«Що таке французький
«іноземний легіон» і чим
він відрізняється від «сил
швидкого реагування»?
Політичний
тижневик
«Новое
время», № 12,
1984 р.
«7 квітня — Всесвітній
День здоров'я. Чи не мог

ЇЖІ

ли б Ви дати порівняльну
характеристику (з цифра
ми і фактами) медичного
обслуговування в СРСР ,і
США — найбагатшій ка
піталістичній країні».
Журнал «Під прапором
ленінізму», № 5, 1984 р.
«Розкажіть будь ласка,
про діяльність найбільш
впливової організації му
сульманських
країн —
Організації Ісламська кон
ференція.
Тижневик «Аргументы н
факты», № 13, 1984 р.

ІНТЕРВ'Ю «СВІТОГЛЯДУ»

к
створенням космічної ін
дустрії. Відомо, що в кос
мічному просторі, в його
специфічних умовах мож
лива розробка таких тех
нологій, про які на Землі
не може бути й мови. На
приклад, одержання одно
рідних сплавів, одержан
ня абсолютно чистих ме
талів тощо. Постановка
їхнього виробництва на
промислову основу від
криє нові горизонти в тех
ніці.
А уявіть собі на хвилин)
ваше місто, із якого вине
сено всі заводи і фабрики,
які, па жаль, ще забруд
нюють
навколишнє се
редовище... Уявляєте, на
скільки чистішою стане
наша планета, якщо біль
шість підприємств будуть
винесені далеко за її ме
жі — у космічний простір!
Дедалі ширше використан
ня сонячної енергії з до
помогою космічних апа
ратів дозволить зберегти

для людства чимало ко
рисних копалин...
За характером радіацій
ної картини можна, як ви
явилося, визначати ступінь
дозрівання хлібів, виявля
ти ураження їх шкідника
ми і хворобами і вчасно
вживати заходів.
КОР.: Тим часом на За
ході ще знаходяться лю
ди, які погрожують нашій
країні ядерною зброєю із
космосу...
І. О. МЕРКУЛОВ: Точ
ка зору керівництва нашої
партії і держави, як і всьо
го народу, одна: космос
має бути без’ядерною зо
ною. Людство
покидає
свою «колиску», як нази
вав нашу планету Ціолковськпи, не для того, аби
знищити її з космосу. Мп,
кому випало робити пер
ші кроки у створенні кос
мічної техніки, будемо до
останнього подиху бороти
ся проти мілітаристських
планів. Людина, підкоряю

чи собі космічний простір,
має принести туди з со
бою перш за все людя
ність.
КОР.: Ігоре Олексійови
чу, які згадки про наш
степовий край повезете ви
з собою до Москви?
1. О. МЕРКУЛОВ: Я
вперше побував на Кіровоградщипі. 1 мене приєм
но вразило і підкорило те,
що люди вашого хлібного
краю жваво цікавляться
такою, здавалось би, да
лекою від них галуззю
знань-, як космонавтика.
Хоча, так і має бути. Жи
ти сьогодні без знань про
космос, не цікавитися ним
— це значить свідомо об
межувати свій світогляд,
обкрадати себе. Я побував
на багатьох підприємствах
області, в колгоспах. 1
скрізь зустрічав не просто
зацікавлених слухачів, а й
цікавих співбесідників.
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

З стор. _______

ШЛЯХ ВТРАТ
І БОРОТЬБИ

Торік уперше за останній час кооператори Бобринецького району виконали план роздрібного товаро
обігу. Досягнуто цього результату наполегливою ор.
ганізаторською і виробничою діяльністю. Тому зро
зуміло, як важливо в цьому році закріпити досягну
те, аби наступний крок буз уперед.
Минув перший квартал 1984-го. Як ідуть справи у
кооператорів на шляху до втілення своїх задумів у
реальних цифрах? З таким запитанням наш кореспон
дент звернувся до голови районного спожизчого то
вариства 3. В. Цілуйка. Але розмова вийшла не тільки
про виконання плану.

ПІДНЯТИ
ПРЕСТИЖ ФАХУ

— Забезпечити населення вертають молодих не тіяькв
промисловими, продовольчи па словах («Бач, он Марія
Коли навесні 1934 року
ми товарами, товарами по проторгувалась в магазині,
окремі марксистські гурт
бутового і культурного при то оце й тобі так буде, як
ки й групи Іраку об’єдна
значення — наше головне підеш у продавці»)," а й на
лися й оголосили про ство
завдання, паша основна тур. ділі — обраховують покуп
рення Комуністичної пар
бота. А коли це завдання ців, грубіянять, а за це їм
тії, вона була єдиною, хо
буде виконано, то можна не піхто не відповідає пова
ча й нелегальною політич
сумніватись — цифра вийде гою...
ною партією в країні. ІКП
справною. Підбили підсумки
Підняти престиж врофе«
повела активну роботу в
першого кварталу — план сії — нелегке завдання. І3
трудових колективах, се
роздрібного товарообігу ви мабуть, не одного року. Не.
ред інтелігенції, закли
конано на 100,5 процента. давно ми говорили про цс з
каючи їх до боротьби з ан
А півпроцента — це нема першим секретарем ранко«
глійськими колонізатора
ло-небагато ЗО тисяч карбо му комсомолу Станіславом
ми й місцевими реакціо
ванців. Найкращі показники Соболем. Працівники райко
нерами.
у нас по реалізації сіль му обіцяють допомогти нам.
І з’їзд ІКП в квітні 1945
ськогосподарських продук Проводимо посильну проф.
року прийняв Національну
тів, закуплених у населен орієнтаційну роботу серед
хартію (програму, статут
ия, книг, паєнагромадженню. молоді. Часто виступаємо в
партії), обрав її централь
У першому кварталі випра школах перед учнями ви
ні органи. Особливо акти
вили становище з плановим пускних класів, запрошуємо
візувала партія роботу піс
завданням працівники під на такі зустрічі кращих про
ля падіння фашистського
приємств громадського хар давців району.
«третього рейху».
чування. Це успіхи, але ми
— У комсомольсько-моло
В 1956 році новий склад
знаємо свої недоліки, вироб
діжних колективах торгівлі
ЦК ІКП організовує видан
ничі і невиробничі, і нама Кіровограда, Олександрії (та
ня партійної газети. Через
гаємось саме на них зосе й не тільки великих міст)
рік у складі Фронту на
реджувати основну увагу...
ціональної єдності кому
— Василю Васильовичу, щороку проводять конкурси
професійної
майстерності.
ністи повели активну під
на початку цього року, ви Вони і підвищують кваліфі
готовку до революції, в
ступаючи у районній газеті
кацію і, врешті, агітують за
результаті якої у 1958 ро«Честь хлібороба», ви ска
ці Ірак проголошено рес
зали, що одним із резервів професію.
— У Кіровограді та Олек
публікою. З перемогою
подолання недоліків у вас є
революції особливо зміц
вирішення кадрової пробле сандрії в цьому відношенні
нів авторитет і вплив Ком
ми. Намітилось, мовляв, омо легше — там такі конкурси
можна проводити в одному
партії в масах. В її ряди
лодження кадрів...
влилися
десятки тисяч
— Так, це важливий ре магазині і ще й в кілька ета
Іракців.
зерв. І хоч основна опора в пів. Скільки КМК хоча б у
Налякана
буржуазія
нас, як і у будь-якій сфері УТО «Кіровоград».
№іїас такої можливості
країни, яка співробітнича
виробництва та обслугову
ла до цього з комуністами
вання, па досвідчених пра немає. Але це не значить, що
у Фронті національної єд
цівників, але вагомого сло ми не можемо їх проводити.
ності, стала на шлях роз
ва ми чекаємо від молодих. Можемо, і треба це робити,
риву відносин з ІКП. Зно
1 вони кажуть це слово. Ось 1 знову ж таки з метою під
ву (вже вкотре!) комуніс
кілька прикладів. Рік тому няти престиж професії. Бо
тів піддають репресіям.
приїхали у село Мар’янівку кіровоградці цього собі за
Лише в 1968 році партія
комсомолки Галина Піка і мету не ставлять — конкур
Баас (Арабської соціаліс
Раїса Ткаченко. Рік ■— дуже си воші влаштовують, як
тичної єдності), прийшов
короткий строк, але й за цеіі правило, при невеликій аудіь
ши до влади, відновила
час можна досягти багато. торії, складають яку в переПідтвердженням цим сло важній більшості продавці
контакти з ІКП. Знову пар
тія комуністів веде вели
вам — справи молодих про цього ж магазину.
давців у Мар’янівці. Занед
А конкурс цей мені бачи.
ку роботу по поглибленню
баний магазин вони зробили ться не в одному з відділів
прогресивних перетворень
привабливим і завжди веле магазину, а на сцені будни
у країні.
людним. Самі впорядкували ку культури чи спортивному
Та наприкінці 1977 року,
магазин зовні, троянді? ви залі десятирічки. І болільни
відчувши зрослу популяр
садили — одне слово, туди ки змагань — учні, ті, хто
ність і силу комуністів, ке
сьогодні приємно завітати. ще не вибрав своєї головної
рівництво партії Баас не
Самі ж дівчата підвищують роботи в житті, ті, для кого
знаходить кращого вихо
кваліфікацію — заочно на наш фах етапе, може, саме
ду, як терор проти своїх
вчаються в Кіровоградсько в цей день відкриттям...
союзників. В травні 1978
му кооперативному техні
— Василю Васильовичу,
року за сфабрикованим
кумі.
престиж професії, як ви вже
звинуваченням було стра
Другий приклад — Гали сказали, падає, бо цьому
чено групу армійських ко
на Тарасенко з села Олексі «допомагають» окремі про
муністів, заборонено ви
ївни. Магазин № 73, яким давці. Як ви боретесь із
дання друкованих органів
вона завідує, — один з най цим?
ЦК ІКП. Багатьох членів
кращих у районі. А ще пів
— Наіісуворіше. Я не бупартії усунули від держав,
тора року тому, коли Гали ду називати вам цифр і
мої діяльності. З тих пір
на прийшла сюди підмін прізвищ, скажу лише одне—»
партія знову пішла в під
ною, він значився серед по ми суворо караємо поруш
пілля.
стійно відстаючих. Здава ників
Сьогодні іракські кому
правил радянської
лось би, нічого не зміни торгівлі. А виявляємо їх і
ністи активно виступають
лось — і людей у селі не самі, і допомагають нам ра
за згуртування міжнарод
побільшало, і потреби їхні дянські, комсомольські ор
ного комуністичного руху
за короткий час не особливо гани. Рейдп-перевірки про
на принципах марксизмузросли... Але змінилася за водимо з різних питань. У.
ленінізму й пролетарсько
відуюча. Я говорив не раз виявленні порушників сприя
го інтернаціоналізму. ІКП
із людьми в Олексіївці: во ють нам і самі трудящі. Та
має тісні братні зв’язки з
ни з пошаною відгукуються й не ховаємо своїх недолі
КПРС; вона виступає за
про молоду завідуючу ма ків, піддаємо їх гласності
припинення
ірано-іракгазином.
ської війни і встановлення
через пресу. А гласність дає
На районній дошці поша позитивні результати.
справедливого миру, за
ни — молодий продавець із
— Що б ви порадили мо
створення демократично
села
Ді,брівки Варвара Теп- лодій людині, яка збирає
го коаліційного уряду, за
люк.
ться стати продавцем?
права трудового народу.
— Проте проблема омо
— Коротко не порадиш, бо
Партію нині очолює керів
лодження кадрів у вас ще багато чого є сказати. Мо
ний орган на чолі з това
стоїть гостро.
же, я вже дещо й казав.
ришем Азізом Мухамме— Над нею працюємо і Але було б у цьому й тадом, обраний на чергово
шукаємо шляхи розв’язан ке: якщо ти йдеш у тор
му пленумі ЦК ІКП в лисня. Треба сказати, що сьо гівлю для того, щоб тіль
топаді 1981 року. Видає
годні прес ніж професії про ки взяти щось від неї,
ться партійна газета «Гадавця упав, тому н не ду то тебе неправильно зоріенрик аш-Шааб» («Шлях на
же оббивають пороги тор гували — їй треба віддати
роду»).
говельних навчальних закла свої знання, свою пращо,
П. ПОПОВНІМ,
дів хлопці і дівчата.-А чому свій ентузіазм. Як і будьлектор обласної орга
упав престиж? Думку про якій сфері людської діяль
нізації
товариства
ту чи іншу професію у мо ності.
«Знання».
лодих формують дорослі. А
вони часто від торгівлі від
Вів інтерв’ю В. БОНДАР.
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«Молодий комунар»

чірня казка. «Тьотя Ба.чп
розповідає....». 20.20 —Ф. Мендельеон. Увертюра «Соп літ
ньої ночі». Виконує симфо
нічний оркестр Чеської фі
лармонії. 20.30 — Чемпіонат
ЦТ (І програма)
СЕСР з гандболу. Чоловіки.
СКЛ (Мінськ) — 311. 21.00 —
8.00 — «Час». 8’3,5 — Ро ■ Час». 21.45 — Фільм - Вони
дом а дитинства. 9.05 — Ви зустрілись у дорозі». 23.05 —
ступ ансамблю пісні й тан ІІовинп.
цю • Рус», 9.25 — Телефільм
Прискорення».
2 серія.
10.30 — Клуб мандрівників.
11.30 — Новини. 14.30 —
Новини. 11.50—П'ятирічка —
Справа кожного. Докумен
тальні фільми «Факти, пере А ЦТ (І програма)
віреиі життям». «Щасливі
поверхи
Манат
АхмедоООО — «Час». 8.35- Муп.тйої».
«.Пам’ятник
біля фі.іьми. 9.05 — Етюди Ф. Шо
Байкалу». 15.55 — Російська пена У виконанні лауреата
мова. 16.25 — Новини. 16.30 міжнародного
конкурсу
— Людина — господар на И. Егорова (фортепіано). 9.3.5
землі. 17.30 — Концерт сту -- Телефільм «Прискорен
дентів і викладачів Держав ня». З серія. 10.40 — Науко
ного музично-педагогічного во-популярний фільм -Роз
інституту імені Гнєсіних. думи після польоту». 11.00 —
18 00 — «...До шістнадцяти і Співає хор хлопчиків Дер
старші». 18.45 — Сьогодні у жавного
чоловічого хору
Світі. 19.00 — Якщо хочеш Естонської РС1’. 11.20 — Но
бути здоровим. Передача 4. вини. 1-1.30 — Новини. 14.50
19.10 — Весна. Кінозамальов- — По Сибіру і Далекому
Ііа. 19.15 — «Паска 1 жит Сходу. Документальні філь
тя-. 19.50 — Телефільм ••При ми «Розповіді про
Сибір.
скорення». З серія. 21.00 — Земля майбутнього», «Охот|Час». 21.45 — Концерт для ськиіі екепеїмімент». 15.30 —
вчителів у Концертній студії Концерт
Державного ан
Рстанкіно. 23.20 — Сьогодні самблю пісні й танцю м. Куу світі.
і.-іїсі. 16.00 — Новини. Іб.Оо
— М. Тихонов. «Часи й до
УТ
роги» Документальний теле
10.00 — Новини. 10.20 — фільм. 16.45 — У концертно
Телефільм «Фазани». 10.30 — му залі — школярі. 17.30 —
Художній телефільм «Старі Шахова школа. Відповіді на
друзі». 1 серія. 11.40 — листи. 18.00 — Ленінський
^Шкільний екран». 4 кл. Іс університет мільйонів. 18.30
торія. 12.10 — Художній те ■— Говорять депутати Вер
лефільм «Старі друзі*
. 2 се ховної Ради СРСР. 18.45 —
рія. 13.15 — Новини, 13.30 — Сьогодні у світі. 19.00 — ’’о
•»Зустріч з юнгою Юрком». Дня космонавтики. _ Людина.
16.00 — Новини. 16.10 — •Земля. Всесвіт. 19.55 — Те
«Срібний дзвіночок». 16.30 — лефільм «Прискорення». 4
Телефільм «Земля та камін серія. 21.00 — «Час». 21.35
ня». 17.00 — «Народні та — Фільм-концерт. 21.50 —.
*
ланти
17.30 — Продоволь Міжнародний турнір з хокею
ча програма — справа кож
Кубок
Швеції».
Збірна
ного. 18.00 — Телефільм. (Кі ЧССР — Збірна СРСР. 2 і З
ровоград). 18.10 — «День періоди. У перерві — 22.35 —
::а
днем».
(Кіровоград). Сьогодні у світі.
18.25 — Оголошення. (Кі
ровоград). 18.30 — «Кому
ністи». (Кіровоград). 19.00 — А УТ
Актуальна камера. 19.30 —
16.00 — Новини. 16.10 —
З концертів VIII з'їзду ком
позиторів України. 20.45 — ■ Срібний дзвіночок». 16.35 —
«На добраніч, діти!». 21.00 — Республіканська фізико-ма
«Час». 21.35 — «Зустріч з тематична школа. 17.05 —
Сьогодні — День космонав
театром». 23.15 — Новини.
тики. «Неспокійні серця».
ЦТ (II програма)
17.35 — «Веселка». Фільм8.00 — Гімнастика. 8.15 — концерт. 16.45 — - День за
Документальний фільм «На днем». (Кіровоград). 18.00 —
йди свою висоту». 8.35, 9.35 Телефільм «Одні ї зорі я

11.35 — Зоологія. 7 клас.
11.05 — Мамина школа. 12.00
— М. Шолохов. - Доля людн
ий». 13.15 — Радянське об
разотворче мистецтво. Є. Ки
брик. 14.05 — Фільм Із суб
титрами. «Слід на землі».
15.25 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — «Сільська го
дина», 19.15 — «Шукаю своє
щастя». Перуть участь вчи
телька
середньої школи
м. Мінська Л. Смолив, голо
ва колгоспу ■ Шлях до кому
нізму» Черкаської області
В. Гонтар, льотчиця І, Копець,
робітниця КамАЗу 1. Лимо-

ОБЛАСНА

12 КВІТНЯ. Музичне
училище.
Наум Штарнман. лауре
ат міжнародних конкур
сів. Фортепіано. («Росконцерт»). Початок о 20 го
дині.
10 КВІТНЯ. Музичне
училище.
Валентин Фсйгін. з.- лу
жений
артист РРФСР.
лауреат
міжнародних
конкурсів.
Віолончель.
(••Москонцерт»),
Початок о 19 годині.
21 КВІТНЯ. Музичне
училище.
— Географія. 7 клас. 9.05.
12.30 — Німецька мова. 10.05
— Учням ГІТУ. Історія. В. І.
Ленін. «Квітневі тези». 10.35.
11.40 — О. Толс.той. «Росій
ський характер». 6 клас.
11.05 — Тележурнал «Сім'я і
школа». 12.10 — Природознав
ство. 4 кл. 13.00 — Історія.
9 клас. Утворення ' СРСР.
13.30 — II. Думбадзе. По сто
рінках творів. 14.30 — «Кос
мічний вік. Сторінки літопи
су». Фільм 5 — «Орбіти ми
ру і дружби». 15.30 — Нонппн. 18.00 — Новини. 18.15—
Тележурнал «Співдружність».
18.45 — Концерт Державно
го ансамблю танцю Башкир
ської АРСР. 19.20 — Кіно
журнал «Будівництво і архі
тектура». 19.30 — К. Федін.
«Перші папо пі і» 20 00 — Ве-

повторюїо ім'я». 18.30 — < Кіровоградщпна
спортивна».
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — < Ви
токи-.
20.00 — Музичний
фільм. 20.40 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм
«Ті. що йдуть за горизонт».
22 45 — Тележурнал .Старт».
23.15 — Новини.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
• Каратам: двадцята весна».
8.35, 9.45 — Природознав
ство. 4 клас. 8.55 — Науко
во-популярний фільм «Птахи
і звірі у себе вдома». 9.15.
12.45 — Іспанська
мова.
10.05 — Учням ПТУ. Л. Тол
стой. «Війна і мир». Історія
створення
роману. 10.40,

КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛІ
ОБЛВИКОНКОМУ

ЗАПРОШУЄ
на навчання юнаків та
продавець продовольчих
дівчат для набуття таких товарів широкого профілю
спеціальностей:
(строк навчання — 1,5 ро
ку);
продавець промислових
контролср-касир продо
товарів широкого профілю вольчих і промислових то
(строк навчання — 1,5 ро варів (строк навчання —
ку);
1 рік).

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБ
ЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК.
14 ТА 21 КВІТНЯ. Г. Стефаное. «Лисиця-витівницп».
Початок о 14 годині.
промисловому
комплексу
Підмосков'я. 17.15 — Пере
можці. Клуб фронтових дру
зів. 18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Якщо хочеш бути
здоровим. Передача 5 19.10
— Говорять депутати Вер
ховної Ради СРСР. 19,35 —
На
екрані
кінокомедія
■ Дванадцята ніч
*.
21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт. «Вас
запрошують
космонавти».
23.20 — Сьогодні у світі.

А

УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
— Концерт лауреата Ленін
ської премії народного ар
тиста СРСР А. Солов’яненка.
11.40 — «Шкільний екран».
4 кл. Музика. 12.10 — Нови
ни. 12.25 — Художпііі теле-

Приймають юнаків та
дівчат, віком від 1С років
з освітою за 10 класів, а
також юнаків, звільнених з
лав Радянської Армії. Уч
нів забезпечують підруч
никами, стипендією в роз
мірі 32 крб., а звільнених
в запас — 70 крб. на мі
сяць.
Час навчання зараховує
ться до загального трудо
вого стажу.
Училище має добре об
ладнані кабінети, спортив-

316050, МСП,

орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

Ансамбль Київської дер
жавної філармонії «Бур
леск» показує програму
«Музиканти усміхаються,
музиканти сміються».
Початок о 19 годині.
21—22 КВІТНЯ. Кон
цертний зал обласної фі
лармонії.
Виступає естрадна гру
па
«Очима
молодих»
(«Укрконцерт»).
Початок о 20 годині.
* * »

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

м. Кіровоград,
єул. Луначарського, 36.
БК 03080.

фільм «Труффальдіно із Бер
гамо». 1 та 2 серії. 16.00 —
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — И. Бах.
Органна прелюдія. 16.35 —
« В цей день 40 років тому».
17.35 — «Земле моя. земле».
Фільм концерт. 18.00 — •Впе
ред. орлята!». 18.30 — Теле
фільм <3 думою про лозу».
18.45 — Актуальна камера.
19.15 — Чемпіонат СРСР з
футболу. «Арарат» (Єреван)
— «Динамо» (Київ.), В перер
ві—20.00 — «День за днем».
(Кіровоград). 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм

нова. 20.00 — Вечірня казка. «Ті, що іідуть за горизонт».
Мультфільм < Баб' ся удава». 2 серія. 22.45 — Новини.
20.20 — Світ і молодь. 21.00
— «Час», 21.35 — Фільм
«Бар'єр невідомості». 23.15 А ЦТ (II програма)
— Новини.
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Науково-популярний фільм
■ Людина і висота». 8.35, 9.35
— Географія. 8 клас. 9.0'5.
12.30 — Англійська
мова.
10.05 — Учням Г1ТУ. Загаль
на біологія. 10 35, 11.40 —
А ЦТ (І програма)
Історія. 7 клас. Селянська
війна під проводом Омеляна
8.00 — «Час».
8.35 — У Иугачог-а. 11.05 — Науковоконцертному залі — школя популярні фільми «В об'єк
рі. 9.20 — Телефільм «При тиві тварини. Зубр». «Сула
скорення». 4 серія. 10.25 — — річка тундри
.
*
12.10 —
Документальний телефільм Природознавство. 2 клас.
«Подолання». Про молодих 13.00 — Чи знаєш ти закон?
спеціалістів заводу </\зов- 13.35 — Науково-популярний
сталь» у місті Жданові. 10.55 фільм ■ Цей гарячий світ».
Грає заслужена артистка 13.55 — Драматургія і театр.
РРФСР Т. Тауер (арфа). 11,25 А. Чехов. «Чайка». 14.40 —
— Новини. 1.4.30 — Новини. «Вступаючи в ряди робітни
14.50 — Сою;; науки і праці. чого класу...». 15.25 — Нови
18.00 — Новини. 18.15—
Документальні фільми «Курс ни.
фільм • Де— інтенсифікація». «Сек Документальний
’ян Бєдний». 18.35 — Гран
рет». 15.45 — Концерт ан м
Всесоюзного і між
самблю гітаристів Палацу лауреат
народних конкурсів 0 Цикультури харківського заво гапкоп (домра). 19.00 — Наш
ду «Серп І молот». 16.10 — сад, 19.30 — Чемпіонат СРСР
Новини. 16.15 — Стадіон для 3 гандболу. Чоловіки. ЗП —
всіх. 16. 15 — Вчені — агро- ЦСКА. 20.00 — Вечірня каз-

КІРОБОГРАД
ЗАПРОШУЄ
ФІЛАРМОНІЯ

10 квітня 1984 року

Обсяг 0,5 друк. ари.

15 КВІТНЯ. Прем'єра.
І. та Я. Златопільські.
«Чудеса Феї Деньнароджини».

Початок о 12 та 14 го
дині.

КІНОТЕАТРИ:
«КОМСОМОЛЕЦЬ». 10 —
15 квітня. «Самотнім на
дається гуртожиток». Се
анси: 11.10, 13.40, 16.40,
18.20, 20.50.
КІНОТЕАТР
ІМЕНІ
ДЗЕРЖИНСЬКОГО. 10-12
квітня. «Залишаюсь з то
бою».

Д. Моор. 10.55 — И. Брамс.
Концерт для скрипки з ор
кестром, 11.35 — Докумен
тальний телефільм • Госпо
дарі Рудної гори». Із циклу
•Люди великої долі». 12.05 —
Концерт ансамблю ■ Ялл.ч
*.
12.35 — Ти пам'ятаєш, това
ришу... 13.35 — Сім'я і шко
ла. 1 1.10 — На арені цирку.
14.30 — Новини. 14.45 — По
езія. Олександр Жаров. 15.15
— Товариш пісня. Всесоюз
ний телеконкурс. 15.55 —
Новини. 16.00 — Мультфільм.
16.55 — Бесіда політичного
оглядача В, Бекетова. 17.25
-- У світі тварин. 18.25 —
Документальний фільм • Ку
ди ведуть 1ІНТШІ змови..».
19.20 — Фільм «Доживемо
до понеділка.». 21.00--«.Час».
21.35 — Пісня не прощає
ться з тобою. Про творчість
ііародиого артиста СРСР
10. Силантьева. 22.35 — Чем
піонат Європи з настільного
тенісу. 23.05 — Новини.
А УТ
10.00 — Новини. 10.20
концерт для Дітей. 11.15 —
Науково-популярний фільм.
12.00 — Призначається по
баченії;!.
Естрадна розва
жальна програма. 12.35 —
«Доброго
нам
здоров'я».
13.05 — «Сатиричний об’єк
тив». 13 25 — Б. Брехт. «Ма.
•гінка Кураж». Вистава. 16.00
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Металіст» — «Спартак».
17.45 — «День за днем». (Кі
ровоград). 17.55 — .Погляд
У майбутнє». Архітектура
Києва. 18.45 — -Скарби му
зеїв України». 19.00 — Акту
альна камера. 19.40 — Телетурнір «Сонячні кларнети».
20 50 — «На добраніч діти!».
21.00 — «Час». 21.35 — Про
довження телетуриіру «Со
нячні кларнети». 22 55 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Мультфільми «В гос
тях у гномів». «Хлопчик
ішов, сова летіла». 9.05 —
Ранкова пошта. 9.35 — Клуб
мандрівників. 10.35 — Грає
С. Грюнберг. 10.55 — Поезія.
Є. Винокуров. 11.55 — Каме
ра дивиться у світ. 13.05 —
Музичний кіоск. 13.35 —
Програма Спердловськоїсту
дії телебачення. 14.35—Між
народний огляд. 14.50 —
Концерт ансамблю пісні її
танцю «Весна». 15.10 — До-

На замовлення кіногля
дачів — «Слідство з рис
ком для життя».
Сеанси будуть вказані
на афішах.
На продовжених кіно
сеансах демонструються
хронікально - докумен
тальні фільми, присвяче
ні Дню космонавтики та
114-й річниці з дня на
родження В. І. Леніна.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

13 КВІТНЯ. Запрошує
кіноилуб «Екран». «Кінорсжисура: досвід і по
шук». Г. Козинцев. «Гам
лет». 2 серії.

Кіровоградське середнє
міське професійно-технічне
училище № 2

Початок о 19.10.

телефільм
ка. 21.00 — «Час». 21.35 — кумепта ліпшії
Телефільм «Коли йдуть ки «Браги Орбелі». 17.45 —
ти». 22.50 — Новини.
Здоров’я. 13.30 — Фестиваль
мистецтв
«Ленінградська
весна». 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Чемпіонат СРСР
з футболу. «Торпедо» — «Ди
намо» (Мінськ). 2 тайм. 21,00
— «Час». 21.35 — Телефільм
А ЦТ (1 програма)
«Хто поїде в Трускавець».
8.00 — «Час». 8.35 — Кон
церт народного колективу
ансамблю пісні й танцю ■ Кеіпо.чь» (Баку). 9.05 — Доку
ментальний телефільм «Порт
рет музею». 9.30 — 15-й ти
раж «Спортлото». 9.40 — А ЦТ (1 програма)
Більше
хороших товарів.
8.00 — - Час». 8.35 — До
І0.10 — Грає лауреат між кументальний
телефільм.
народних конкурсів 10. Во- 9.00 — Грає духовий ор
9.30 — Будильник.
стрелов (баян). 10.35 — Роз кестр.
повіді
про
художників. 10.00 — Служу Радянському

нніі та актовий зали, біб
ліотеку.
Для вступу потрібно по
дати такі документи:
заяву (із зазначенням
обраної спеціальності,
характеристику,
свідоцтво
про народ
ження або паспорт (пре
д’являються особисто),
документ про освіту,
довідку з місця прожи
вания,
медичну довідку (форма
№ 286),

4 фотокартки 3X4 см.
Документи приймають з
15 травня по 15 серпня.
Початок запять — 1 ве
ресня.
Адреса училища: 316012,
м. Кіровоград, пул. Василіпіп, 5. Тол. 4-14-85. їхати
автобусами №№ 5, 20 або
тролейбусами №№ 2, 6 до
зупинки «Швейна фабри
ка».
Дирекція.
Зам. 166.
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Союзу!
11.00 — Здороп'я.
11.45 — Райкова
пошта.
12.15 — Наука і техніка,
12.30 — Сільська
годний.
• 3.30 — Музичний
кіоск.
14.00 — Фільм-вистнна Та
тарського державного теат
ру імені 1'. Камала. Т. Мііінуллін. «Старий з села Альдермеїп».
16.20 — Виступ
ризького камерного
хору
«Аве. соя». 16.50 — Ноннин,
16.55 — Документальний те
лефільм
«.Час прийшов».
17.45 — Мультфільм «Пере
полох». 18.00 Міжнародна Па
норама. 18.45 — Сьогодні-^
День
радянської
науки.
19.15 — Прийміть наші вітапнн. Музична передача.
20.00 — Клуб мандрівній,їй,
21.00 — «Час». 21.35 -- Світ
і молодь. 22,10 — Футбодйішй огляд. 22.40 — Чемпіо
нат Європи з настільного те
нісу. 23.10 — Новішії.
А УТ
10.00 — Нопшіп. 10.20 -«
■ Сонячне коло». 10.50 —
Сьогодні — День радянської
науки. «Наука і час». 11.35
— Науково-популярний аль
манах «Зірочка № 36». 12.20
— «Весняні розваги». Му
зичний фільм. 12.35 — Но
вини. 12.45 — ■Пісня ск.'.'^А
кає друзів». 13.35 — «Славті
солдатська». 14.30 — «Здрас
туй, пісне». 15.40 — «В цей
день 40 років тому». 16.40 —
«Катрусии кінозал». 17.40 —
Кінопрограма.
присвячена
Дню радянської науки. 18.10
— «Живе слово». 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —
Коннерт П. Кобзона. 20.40 —
«Па добраніч, діти!.. 21.00 —
«Час». 21.3.) — ■ Солон'їпіій
романс». Музичний фі.>р,м.
22.10 — Прем'єри
фільмів
студії • Киїпнаукфільм •>. 23.05
— Ношнш.
А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку, вста
вай! 8.20 — Фільм «Час.
простір, крок». 8.35 — «За
карпатські візерунки». Кон
церт. 9.00 — Російська мо
ва. 9.30 — Документальні
телефільми.
10.10 — Кон
церт Державного симфоніч
ного оркестру СРСР. 11.05 —
Очевидне —
неймовірне.
12.05 — Кіноианорама. 13.40
До 25-річчя Всесоюзного сту
дентського загону. 15.15 —
Розповідають наші корес
понденти. 15.15 — Телефільм
«Голубка». І серія. 16.55 -А
ІІа землі, в небесах і на мо
рі». 17.25 — Державний Ро
сійський музей. 17.55 — Ви
датні радянські виконанні —
лауреати Ленінської премії.
• Диригент ■. Фільм-концерт.
про творчість Є. Светланова.
18.55 — Міжнародні змаган
ня з художньої гімнастики
па приз журналу ■Советская
женщина». 20.00 — Вечірня
казка.
20.20 — Чемпіонат
СРСР з гандбол''. Чоловіки.
ЦСКА — СКА (Мінськ). 21 00
— <Час». 21.35 — Фільм
• Комедія
давно минулих
днів».

ЗАПРОШУЄ
випускників восьмих —
десятих класів па навчан
ня для набуття спеціаль
ності
будівельника із серед
ньою освітою.
З І вересня ц. р. в учи
лищі буде введно в екс
плуатацію новий Палац
спорту, до якого увійдуть:
ігровий зал, зал з класич
ної боротьби, боксерський
зал,
шахово-шашковії й
клуб та іп.
Шановні любителі спор
ту!
Навчаючись у нашому
училищі, ви зможете удо
сконалити свою спортивну
майстерність
під керів
ництвом досвідчених тре
нерів і педагогів. В учили
щі буде також розширена
існуюча база для роботи
гуртків художньої само
діяльності, днекоклубу.
Адреса училища: м. Кі
ровоград. пул. Чсрвонозорівська, 23. Тел. 7-14-17,
7-34-71.
Зам. 168:

Редакції газети «Моло
дий комунар»
потрібен
на постійну роботу бібліо
тека р-арх і пар іус.
Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитроаа
видавництво
«Кіровоградська г.равда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м Кіровоград, вуя ГлІнни, 2.
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