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акріпити, примножити досягнуте
із зборів партійного, радянського, профспілкового, комсомольського і господарського активу області
15 березня відбулися збори партійного, радянського,
профспілкового, комсомольського і господарського ак
тиву області.
Учасники зборів хвилиною мовчання вшанували па
м’ять видатного діяча Комуністичної партії і Радянської
держави, міжнародного комуністичного руху, патріота й
інтернаціоналіста, послідовного борця за торжество
ідеалів комунізму і миру Костянтина Устиновича Чер
ненка.
Збори відкрив преший секретар обкому Компартії
України М. Г. Самілик.
Одностайно обирається почесна президія зборів у
складі Політбюро ленінського Центрального Комітету
КПРС.
Слово надається кандидату в члени ЦК Компартії Ук
раїни, першом.у заступнику голови Держплану УРСР
В. П. Попову. Від імені ЦК Компартії України і уряду
республіки він сердечно поздоровив учасників зборів
активу з успіхами, досягнутими в сільськогосподарсько
му виробництві, і вручив представникам області високі
нагороди — перехідний Червоний прапор ЦК Компартії

Як і всі радянські люди,
сказав перший секретар об
кому партії М. Г. Самілик,
комуністи, трудящі області
одностайно схвалюють і під
тримують рішення березне
вого (1985 р.) Пленуму ЦК

КПРС, який продемонстру
вав наступність політики
партії, її непорушну єдність
і монолітну згуртованість
під всеперемагаючим пра
пором марксизму-ленінізму.
Вони запевняють рідну ле

України, Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради і ЦК ЛКСМУ
за перемогу в республіканському соціалістичному зма
ганні за збільшення виробництва і продажу державі зер
на кукурудзи в 1984 році і перехідний Червоний прапор
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР за перемогу
в соціалістичному змаганні працівників сільського госпо
дарства республіки за збільшення виробництва і заготів
лі кормів для громадського тваринництва в 1984 році.
Червоні прапори прийняли перший секретар обкому
Компартії України М. Г. Самілик, голова виконкому об
ласної Ради народних депутатів В. І. Желіба, бригадир
тракторної бригади колгоспу імені XX з’їзду КПРС Новоукраїнського району, двічі Герой Соціалістичної Праці
О. В. Гіталов, бригадир тракторної бригади колгоспу «Ро
сія» Новоукраїнського району, Герой Соціалістичної
Праці В. С. Андріяш, доярка колгоспу «Зоря комунізму»
Новоархангельського району М. А. Монаша, механізатор
колгоспу імені Ватутіна Кіровоградського району В. І.
Козленко, секретар облпрофради В. Г. Мізерна, другий
секретар обкому ЛКСМУ В. П. Іванов.
З доповіддю про підсумки роботи за 1984 рік і зав

нінську партію і її Цент
ральний Комітет в тому, що
будуть робити все в ім’я
торжества великої справи
комунізму.
Від імені учасників зборів
активу, комуністів, усіх тру-

дящих області М. Г. Самі
лик висловив щиру вдяч
ність Центральному Коміте
ту Компартії України, Раді
Міністрів УРСР, Укрпрофраді і ЦК ЛКСМ України за
високу оцінку праці хлібо

дання партійних, профспілкових і комсомольських орга
нізацій, радянських і господарських органів області по
підвищенню врожайності і збільшенню валових зборів
зернових культур, дальшому нарощуванню обсягів ви
робництва і заготівлі кормів на зборах активу виступив
перший секретар обкому Компартії України М. Г. Самі
лик.

В обговоренні доповіді взяли участь перший секретар
Гайворонського райкому Компартії України А. І. Бабен
ко, бригадир тракторної бригади колгоспу «Росія» Ноеоукраїнського району, Герой Соціалістичної Праці В. С.
Андріяш, перший секретар Ульяновського райкому Ком
партії України В. Г. Блідар, доярка колгоспу імені Урицького Компаніївського району О. К. Довгопола, голова
Онуфріївського райвиконкому Ю. М. Абрамович, голова
колгоспу імені Калініна Новоархангельського району
Г. Г. Ніколасв, другий секретар обкому ЛКСМ України
В. П. Іванов, директор Кіровоградського ремонтно-меха
нічного заводу імені В. К. Таратути В. М. Тіунов.
В роботі зборів активу взяв участь міністр монтажних
і спеціальних будівельних робіт УРСР В. З- Борисовсьмий.

робів, за велику допомогу,
яка надається області.
— Присудження області
перехідних Червоних пра
порів, — сказав доповідач,—
ми розцінюємо як аванс і ве
ликий стимул для нових

• Під час вручення прапора.

(Закінчення на 2-й стор.}.

Фото В. ГРИБА.

ВИХОВУВАТИ ГІДНУ ТРУДОВУ ЗМІНУ
СПІЛЬНИЙ ПЛЕНУМ УКРПРОФРАДИ І ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ
Питання
про
роботу
профспілкових і комсомоль
ських організацій респуб
ліки по підготовці і вихо
ванню гідної зміни робіт
ничого класу і колгоспного
селянства у світлі завдань,
що випливають з постанови
ЦК КПРС про дальше поліп
шення партійного керівни
цтва комсомолом і підви
щення його ролі в комуніс
тичному вихованні молоді,
рішень вересневого (1981 р.)
Пленуму ЦК Компартії Ук
раїни, обговорено на спіль
ному пленумі Української
республіканської ради про
фесійних
спілок і Цент
рального Комітету ЛКСАЛ
України, який відбувся 16
, березня.
З доповідями виступили
член Політбюро ЦК Ком
партії України, голова Укр

трудових звершень. Високі
нагород» зобов’язують кож
ного з нас працювати ще
краще, наполегливіше, з повною віддачею творчих сил

профради В. О. Сологуб і
перший
секретар
ЦК
ЛКСМУ В. І. Мироненко.
У доповідях і виступах
учасників пленуму відзна
чалось, що багатомільйон
ний загін членів профспі
лок, комсомольці і молодь
України, як і всі радянські
люди,
живуть
сьогодні
спільними турбінами всієї
нашої країни. Рони з гли
боким задоволенням і од
ностайним
схааленням
сприйняли рішення поза
чергового
Пле іуму
ЦК
КПРС, який обрав Генераль
ним секретарем Централь
ного Комітету М. С. Горба
чова. У промові товариша
М. С. Горбачова на Пленумі
висловлено непохитну вір
ність стратегічній лінії, ви
робленій
XXVI
з’їздом
КПРС, наступними Плену

мами ЦК, визначено про
граму дальшої роботи пар
тії і народу.
Проблема підготовки
і
виховання гідної зміни ро
бітничого класу і колгосп
ного селянства, зазначалось
на спільному пленумі Укр
профради і ЦК ЛКСМУ, є
винятково актуальною. У на
ші дні неухильно зростає пи
тома вага молоді, зайнятої
у сфері матеріального ви
робництва. Щороку в
на
родне господарство респуб
ліки вливається близько півмільйона юнаків і дівчат.
Третину працюючих станов
лять люди комсомольського
віку. Склалися добрі тра
диції прилучення молоді до
розв’язання важливих на
родногосподарських
зав
дань. Тепер необхідно, як
зазначає на вересневому

(1984 р.) Пленумі ЦК Ком
партії
України
товариш
В. В. Щербицький, підвищи.
ти увагу до всіх питань, зв’я
заних з посиленням творчо
го начала в трудовій діяль
ності молоді, вдосконален
ням її професійної орієнта
ції, з формуванням у неї по
чуття причетності до справ
країни.
Профспілкові і комсо
мольські організації
рес
публіки нагромадили знач
ний досвід залучення юна
ків і дівчат до високопро
дуктивної праці. На підпри
ємствах, у господарствах
виросли тисячі молодих ге
роїв, передовиків і новато
рів виробництва. Підкрес
лювалась необхідність ще
наполегливіше розвивати у
молоді трудову активність
та ініціативу. Тут у проф

спілок і комсомолу широке
поле діяльності. Ще значна
кількість
комсомольськомолодіжних колективів, мо
лодих робітників не справ
ллються з планами, соціа
лістичними зобов’язаннями,
нормами виробітку. Ради і
комітети профспілок, комі
тети комсомолу не. завжди
глибоко аналізують причини
невиконання завдань моло
дими виробничниками, ма
ло турбуються про їх про
фесійне
зростання.
Не
зжито упущення в орга
нізації змагання молодіж
них бригад, слабо впровад
жується в їх роботу пере
довий досвід, прогресивні
форми організації та опла
ти праці.
На пленумі зазначалось,
що значно більшим пови
нен бути вклад профспілок,

усіх заінтересованих орга
нізацій у роботу по залу«
ченню молоді в розв’язан
ня завдань
інтенсифікації
виробництва, і в першу,
чергу — прискорення на
уково • технічного прогре
су. У ряді галузей, у тому
числі в системі Мінлегпрому,
Мінавтотрансу, Мін
енерго,
Головкафтохімпрому УРСР, не приділяє
ться належної уваги ство
ренню відповідної бази для
розвитку технічної творчос
ті молоді. Юнаки і дівчата
слабо залучаються до ство
рення комплексних моло
діжних колективів, бригад
творчої
співдружності,
лабораторій економічного
аналізу. Ця робота потре
бує значного поліпшення,
зокрема в Житомирській,
Сумській,
Тернопільській,
Хмельницькій те деяких ін
ших областях. Розв’язання
завдань інтенсифікації ви
робництва, зростання про
дуктивності праиі. говорили
(Закінчення ке 2-й стор.|.

-1 стор.

«Молодий

комунар»

19 березня 1985 року

Закріпити, примножити досягнуте
{Закінчення.
По-t. на 1-м crop.).

І енергії, з І
щоб, Яіі під
креслив і снера.іьиліі секре
тар ЦК КПРС М. С; Горба
чов у своїй нромові на бе
резневому
Пленумі
ЦК
КПРС «успішно завершити
роботу но виконанню планів
економічного і соціального
розвитку нинішнього року і
Забезпечити тим самим впев
нений старт в наступній п’я
тирічці».
ІЛ. І. Самілнк відзиа
чив, що в позитивних до
сягненнях області £ велика
заслуга кращих колективів,
передовиків сільськогоспо
дарського виробництва. Ва
гомий внесок у кіровоград
ський мільйон тонн зерна
кукурудзи внесли землероби
Гайворонського, ' Новоар^ангельського, Новоукраїнрького, Добровелпчківського і Маловисківського райо
нів. Добрі слова слід адре
сувати трудовим колекти
вам ордена Трудового Чер
воного Прапора колгоспу
«Зоря комунізму* Новоархангельського району. Доб
ре потрудилися кукурудзоводн колгоспів імені Ватути
на Кіровоградського, імені
’лХП с їзду КПРС ДобровёЛНЧКІВСЬКОГО; імені Леніна
Знам’янського районів.
Велика заслуга в досяг
нення.. кукурудзоводів об
ласті колективу механізато
рів тракторної бригади ор
дена Леніна колгоспу імені
ГХ.К з’їзду КПРС Новоукраїнськрго району, особисто
старійшини майстрів куку

рудзяною поля, прославле ної кормової бази, дозволи
ного хлібороба, двічі Героя ли протистояти натискові
Соціалістичної Праці Олек суворих умов нинішньої знсандра Васильовича Гіта- мівлі, не допустити спаду в
лова, його учнів і послідов роботі тваринницьких ферм.
ників Героїв Соціалістичної
З
вдячністю
говорили
Праці Віктора Степановича учасники паради про велику
Андріяша, Миколи Мефоді- шефську допомогу госпо
иовича Цертія, Василя Іва дарствам у спорудженні ка
новича Моторного і бага пітальних сил осо-сінажних
тьох інших славних трудів сховищ, корнажиих ліній і
ників.
виконанні інших робіт колек
Можна з впевненістю ска тивами багатьох промисло
зати, що виробництво од вих підприємств, будівель
ного мільйона гони зерна них та інших організацій
кукурудзи — це не проста області, і, насамперед, кіро
випадковість, а закономір воградського ремонтно-ме
ний результат величезної, ханічного заводу імені .В. К.
повсякденної і самовідданої Таратутн, виробничого об'єд
праці наших чудових куку-. нання по сівалках «Червона
рудзоводів'
н апру женої, зірка», «Друкмашу», Оленконкретної і цілеспрямова сандрійського авторемонт
ної роботи партійних-, ра ного заводу, виробничого
дянських і господарських об’єднання «Дніпроенергоорганів,
профспілкових* і будпром» та багато інших.
Безпосередню
участь в
комсомольських організацій.
Досягненню
позитивних реалізації поставлених зав
зрушень
у тваринництві дань брали профспілкові ко
сприяла перш за все велика мітети області, органи на
організаторська і політична родного контролю, комсо
робота партійних, радян мольці і молодь. На повну
ських, господарських органів силу' використовували арсе
області по створенню півто нал своїх засобів преса, ра
рарічного запасу грубих і діо і телебачення, які ви
соковитих кормів. Підтри світлювали хід соціалістич
мавши ініціативу сільських ного змагання кукурудзово
трудівників Бобряиецького, дів і працівників кормови
Новоархапгельського і ІІо- робництва, пропагували пе
воукраїнського районів, пра редовий досвід, своєчасно
цівники
кормовиробницва викривали недоліки, гостро
області успішно викопали в і Принципово критикували
минулому році взяті соціа нераднвнх і домагались лік
лістичні зобов'язання і за відації «вузьких» місць.
клали на збереження понад
На нараді вказувалось,
1,7 мільйона тони кормових що одним з першочергових
одиниць грубих і соковитих завдань партійних коміте
кормів. Зусилля, які були тів, профспілкових і комсо
витрачені на створення міц мольських організацій, ра

дянських і сільськогосподар
ських органів є мобілізаціязусиль колгоспників, робіт
ників радгоспів, всіх трудів
ників
агропромисловою
комплексу області на те,
щоб
закріпити позитивні
зрушення, зробити правиль
ні висновки з допущених
недоліків з тим, щоб в по
точному році виростити і зі
брані на всій площі посіву
не менше 42 центнерів зер
на кукурудзи з гектара, під
вищити врожайність озимих
іа Інших зернових культур,
забезпечити
валовий збір
зерна в обсязі, передбачено
му Продовольчою програ
мою.
Велика, копітка робота
очікується на кормовому по
лі. Працівники сільського
господарства намітили за
класти па збереження в по
точному році дворічний за
пас грубих і соковитих кор
мів. Для виконання постав
леного завдання необхідно
заготовити, з урахуванням
перехідних запасів, 2 міль
йони 680 тисяч тонн грубих
кормів, в тому числі 400
тисяч гони сіна, 1 мільйон
тонн сінажу, 7 мільйонів
тонн соковитих кормів, з них
силосу — 5 мільйонів 100 ти
сяч тонн. З цією метою в
колгоспах і радгоспах треба
продовжити роботу по удо
сконаленню структури кор
мових угідь, довести питому
вагу багаторічних трав до
50 процентів, поповнити, де
цього ще не зроблено, кор
мові і прифермські сівозмі
ни, закласти влітку цього
року 100 тисяч гектарів ес-

паристових парів, розшири
ти площі' культурних поліпших пасовищ.
До початку масової заго
тівлі кормів' треба побуду
вати ще на І ’мільйон тони
капітальних сховищ, з них
на 830 тіїсяч топи — безпо
середньо в йолі. Всі ці заходії мають в нинішньому році
ту особливість, що підпо
рядковані одній дуже важ
ливій меті — повсюдно пе
рейти па цілорічний спосіб
годівлі тварин із сховищ.
Доля наших планів і зо
бов’язань,
іоиорйлось- на
зборах активу, великою мі
рою залежить від того, як
будуть проведені веснянопольові роботи.
Справа честі трудівників
агропромислового комплек
су області — зробити ниніш
ній рік поворотним на шля
ху до інтенсифікації сіль
ськогосподарського вироб
ництва. 1 з позицій цих ви
соких вимог повинна оціню
ватися конкретна робити па
місцях.
Велика увага па нараді
приділялась питанням орга
нізованого проведення зи
мівлі громадського тварин
ництва.
Вказувалось, що
там, де керівники і спеціа
лісти, спираючись на міцну
кормову базу, налагодили
раціональне
використання
кормів, добре працюють з
людьми, досягнуті позитивні
результати.
Тваринники області взя
ли на нинішню зимівлю під
вищені соціалістичні зобо

ВИХОВУВАТИ ГІДНУ ТРУДОВУ ЗМІНУ
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

учасники пленуму,
тісно
взаємозв язане з посилен
ням режиму економії ма
теріальних і паливно-енер
гетичних ресурсів, скоро
чення," затрат виробництва,
підвищенням якості продук
ції.
Зелика увага на пленумі
приділялась підготовці мо
лодої зміни на селі, поліп
шенню роботи з молоддю,
зайнятою з галузях агро
промислового
комплексу.
В дзначаючи зміни, які тут
відбулися, промовці гово
рили про необхідність по
ліпшити підготовку спеціа
лістів
масових професій,
особливо тваринників, ро
боту по закріпленню моло
ді з сільськогосподарсько
му
виробництві. Не всі
профспілкові і комсомоль
ські організації взяли на
озброєння досвід створення
належих умов праці, побуту
і відпочинку для трудівни
ків села, нагромаджений у
Дніпропетровській,
Львів
ській, Закарпатській облас
тях.
На пленумі говорилося
про те, що комітети проф
спілок і комсомолу, беручи
участь у здійсненні шкіль
ної
реформи, покликані
сприяти послідовному зро
станню освітнього рівня МО
ЛОДИХ людей, поліпшенню
їх професійної орієнтації, і
в підсумку підготовки до са
мостійного життя і праці.
У доповідях і виступах на
пленумі було глибоко про
аналізовано діяльність рад
і комітетів профспілок, ко
мітетів ЛКСМУ по підви
щенню рівня виховної і ор
ганізаторської роботи серед
молоді,
намічено шляхи
дальшого розвитку її твор
чої і грол'.адської активнос
ті, як того вимагає постано
ва ЦК КПРС про дальше по
ліпшення партійного керіо.
ництза комсомолом < під
вищення його ролі в кому
ністичному ВИХОЗЗМНІ МОГ.ОДІ. Слід всемірно ротсз’-ОЮвати і поглиблювати взаємо
дію профспілкових І КОМСО-

мольськи:' організацій у ро.
боті по формуванню у юна
ків і дівчат високих політич
них, громадянських і мо
ральних якостей, комуніс
тичної свідомості та ідейної
переконаності, вихованню їх
на славних революційних,
трудових і бойових тради
ціях радянського народу.
Необхідність цієї роботи
зростає у зв’язку з тим, що
серед частини молоді не
зжито прояви несумлінного
ставлення до праці, допус
каються порушення норм
нашої моралі. Ще не лов
кою мірою використовую
ться
виховні можливості
трудових колективів у ство
ренні обстановки високої
вимогливості, непримирен
ності до порушників трудо
вої дисципліни і громад
ського порядку. У ряді ви
падків відсутня чітка коор
динація дій профспілкових
і комсомольських організа
цій у вирішенні життєво
важливих для молоді пи
тань.
Багато промовців вказузали на необхідність забезпе
чити Високий рівень полі
тичного
навчання комсо
мольців і молоді, глибоке
вивчення матеріалів поза
чергового Плену/лу ЦК, ак
туальних пробле/л внутріш
ньої і зовнішньої політики
партії, донести їх смисл і
значення до всіх трудящих,
КОЖНОЇ /АОЛОДОЇ людини.
У роботі спільного плену
му
Укрпрофради і ЦК
ЛКСМУ взяв участь і висту
пив член Політбюро, дру
гий секретар ЦК Компартії
України О. А. Титаренко.
Наша партія, сказав він,
завжди розглядала і роз
глядає виховання молодих
будівників нового суспіль
ства, їх ідейне, трудове і
моральне загартування як
завдання стратегічного зна
чення. В його розв’язанні
особливо важлизою є тісна,
продумана взаємодія всіх
партійних, державних і гро
мадських організацій, сім’ї і
школи. Практичним резуль
татом цієї багатопланової
роботи, а то.*, у числі спіль
них зусиль профспілок і ком

сомолу є дедалі активніша
участь юнаків і дівчат у
здійсненні соціально-еконо
мічної програми одинадця
тої п’ятирічки, в громад
ському і політичному житті
республіки.
Разом з тим справа вихо
вання молодого поповнення
робітничого класу і колгосп-'
ного селянства
потребує
дальшого вдосконалення. І
надзвичайно важливо, щоб
ця робота велась в органіч
ному зв'язку з розв’язан
ням конкретних
виробни
чих і соціальних завдань.
О. А. Титаренко підкрес
лив важливу роль комсо
мольсько-молодіжних
ко
лективів, які становлять тре
тину всіх бригад, що пра
цюють у промисловому і
сільськогосподарському ви
робництві. Багато з них ста
ли доброю школою профе
сійного і морального зростання молодих виробнич
ників, більш як тисяча вже
виконали завдання п’яти
річки.
Спинившись на питаннях
прискорення науково-техніч
ного прогресу, О. А. Тита
ренко підкреслив, що проф
спілкам, комсомолу слід по
силити увагу до створення
стрункої системи науковотехнічної творчості для різ
них вікових і професійних
груп молоді. Ради, комі
тети профспілок, комітети
ЛКСМУ, зазначив промо
вець, не все зробили для
виконання
прийнятої два
роки тому постанови Ради
Міністрів УРСР, Укрпрофра
ди і ЦК ЛКСМУ про даль
ший розвиток дитячої тех
нічної творчості. Досі не
має клубів юних техніків у
Закарпатській, Іааио-Фраї;ківеккій, Черкаській, ряді
інших областей, погано по
ставлено цю роботу на ба
гатьох базових підприєм
ствах. Однак Укрпрофрада
і ЦК комсомолу займають
тут пасивну позицію.
З метою трудового вихо
вання
молоді
необхідно
краще
використовувати
приклад передовиків і нова
торів виробництва, робітни
чих династій, славні тради

ції трудових
колективів,
підвищити роль наставни
цтва. Повинно стати прави
лом, щоб у кожному трудо
вому колективі молоді лю
ди з перших кроків відчува
ли заінтересоване і водно
час вимогливе ставлення до
себе, потрапляли в добрі,
дбайливі руки старших то
варишів.
Надзвичайно
важливим
завданням профспілкових і
комсомольських
організа
цій, сказав далі О. А. Тита
ренко, є повсякденне піклу
вання про створення необ
хідних умов для високопро
дуктивної праці, побуту і
відпочинку молодих трудів
ників. У цій справі необхід
но підвищити роль колек
тивних договорів, які по
винні розроблятись обов’яз
ково з участю комсомоль
ських
організацій.
Слід
значно поліпшити роботу в
гуртожитках, посилити вплив
на місцях комісій по роботі
з молоддю, створених мі
ністерствами і відомствами
спільно з ЦК ЛКСМУ і від
повідними республіканськи
ми комітетами профспілок.
Говорячи про участь мо
лоді у здійсненні Продо
вольчої програми, промо
вець вказав на необхідність
підвищення рівня технічних
знань сільської молоді. Він
також звернув увагу на те,
що в багатьох місцях ще
повільно ведеться робота
по здійсненню реформи за
гальноосвітньої і професій
но-технічної
школи.
Не
скрізь виявляється необхід
на турбота про зміцнення
навчально-матеріальної ба
зи для трудового навчання
учнів шкіл і профтехучи
лищ. Багато базових під
приємств і організацій не
виконують своїх зобов'я
зань
по
забезпеченню
профтехучилищ необхідним
устаткуванням. Є чимало
упущень у трудовому вихо
ванні студентів і учнів шкіл,
особливо в організації ро
боти студентських загонів і
трудових об’єднань школя
рів.
Знач.<е місце у оигі/л;
було відвеДбно питанням

ідейно-політичного
загар
тування комсомольців і мо
лоді. Підкреслювалось, що
підготовка гідної робітничої
зміни неодмінно включає в
себе виховання у молоді ви
соких моральних якостей,
рішуче викорінення всяко
го роду негативних явищ,
які мають місце в молодіж
ному середовищі. Ряд проф
спілкових І КОЛ'.СОМОЛЬСЬКИХ
організацій ще не виявляє
належної активності в цій
роботі, слабо веде бороть
бу з правопорушеннями се
ред молоді.
Радам і комітетам проф
спілок, комітетам комсомо
лу необхідно й далі вдоско
налювати стиль і методи
роботи, з/ліцнюзати ділове
співробітництво профспіл
кових і комсомольських ор
ганізацій, узажно вивчати й
оперативно реагувати на
пропозиції молоді. Треба
зробити есе для того, щоб
вироблений план спільних
дій по вихованню гідної
трудової зміни не залишив
ся на папері, щоб кожен
комсомольський і профспіл
ковий працівник, господар
ський керівник
постійно
брав особисту участь у ви
ховній роботі. І в цьому, як
завжди, подаватиметься по
стійна підтримка і допомо
га партійних
організацій.
Сьогодні, як ніколи, потріб
но більше конкретності, ді
ловитості в роботі. Те, що
намічається, повинно бути
неодмінно виконане.
Нинішній, завершальний
рік одинадцятої п'ятирічки,
сказав далі О. А. Титарен
ко,
буде ознаменований
важливими подіями в житті
нашої
партії
і
краї
ни.
Це
рік
безпо
середньої підготовки до
XXVII з’їзду КПРС,
рік
40-річИя Перемоги радян
ського народу у Великій
Вітчизняній війні, рік 50-річчя стахановського
руху.
Трудящі нашої республіки,
як і всі радянські люди, га
ряче схвалюючи і підтри
муючи внутрішню і зовніш
ню політику КПРС, готую
ться зустріти ЦІ ПОДІЇ нови
ми трудовими успіхами.

в’язання. Обов’язок партій
них комітетів, Рад народ
них депутатів, профспілко
вих, комсомольських ортанізацій, господарських орга
нів забезпечити безумовне
виконання взятих зобов’я
зань.
І Іеобхідно,
підкреслили
учасники Паради, зробити —
все можливе для чого, щоб
закріпніи і примножити ті
позитивні зрушення, які на
мітились у сільському гос
подарстві області. Це сирава честі обласної партійної
організації, серйозне і від
повідальне завдання Рад
народних депутатів новою
скликання, профспілкових,
комсомольських
організа
цій, господарських органів,
усіх трудящих області.
Збори активу запевнили
ЦК КПРС, ЦК Компартії
України,
Раду Міністрів
УРСР, Укрпрофраду і ЦК
ЛКСМ України в тому, що
трудящі орденоносної Кіровоградщнии 'зроблять все
для успішного виконання
планів і зобов’язань завер
шального року п’ятирічки.
В обговореному НПТ.ІІІИІ
збори активу нрішнялії ре
золюцію.
Учасники зборів активу
надіслали вітальні .кіста
Центральному
Комітету
К.ПРС, Президії Верховної
Ради СРСР, Раді Міністрів
СРСР та Центральному Ко
мітету Компартії України,
'Раді Міністрів УРСР, Укрпрофраді і ЦК ЛКСМ Ук
раїни.

я
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Учасники пленуму схва
лили
розроблений Укрпрофрздою і бюро
ЦК
ЛКСМУ план спільних дій
профспілкових і комсомоль
ських організацій республі
ки в обговореному питанні.
Вони запевнили ЦК КПРС,
ЦК
Компартії
України,
ВЦРЛС, ЦК ВЛКСМ,
що
профспілкові і комсомоль
ські організації республіки
наполегливо працюватимуть
по вихованню гідної зміни
робітничого класу і кол
госпного селянства, при
множуватимуть
героїчні
традиції старших поколінь,
виховуватимуть у юнаків і
дівчат комуністичне ставлення до праці і суспільної
власності, внесуть гідний
вклад у реалізацію планів
економічного і соціального
розвитку, новими звершенЛІ
НЯМИ в праці гідно зустрі
нуть XXVII з’їзд КПРС.
В обговореному питанні
пленум прийняв постанову.
У роботі пленуму взяли
участь
секретар
ВЦРПС
Л. А. Землянникова, секре
тар ЦК ВЛКСМ В. В. .Андріанов, відповідальні працівни
ки ЦК Компартії України,
Ради Міністрів УРСР, керів
ники міністерств і відомств
республіки.
*
❖
*
Відбулось організаційне
засідання
пленуму
ЦК
ЛКСМ України.
Пленум увільнив сід обов’язків секретаря і члена
Бюро ЦК ЛКСМУ І. Я. Саханя у зв’язку з переходом
на партійну роботу.
Пленум обрав секретарем
і членом Бюро ЦК ЛКСМ
України А. С. Матвієнка,
який працював раніше пер
шим секретарем Вінницько
го обкому ЛКСМУ.
Секретар ЦК ВЛКСМ В. 8.
Андріанов вручив Україні
ській республіканській ком
сомольській організації пе
рехідний Червоний прапор
ЦК ВЛКСМ «За успіхи в ко
муністичному вихованні мо
лоді», яким її нагороджено
за підсумками огляду робо- А
ти республіканських, крайо
вих га обласних комсомоль
ських організацій по вико
нанню рішень XXVI з’їзду
КПРС у 1984 році.
(РАТАУ).
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»Молодий

— ЗА РЯДКОМ РЕФОРМИ
зосереджепо
спостерігає, за ро
ботою верстата. Ще мить—
і вправним рухом хлопець
вимикає 'його, закінчившії
виточувати останню де
таль. Дві учнівські норми
виконано і сьогодні. Май
стер виробничого навчання
•Валентина Василівна Свид
відмічає це у своєму жур
налі. Десятикласник серед
ньої ніколи № 24 Олег Та
ран — на практиці.у на' вчально-виробннчому цеху
виробничого
об’єднання
по сівалках- «Червона зір
ка» як і багато інших уч
нів дев’ятих—десятих кла
сів СШ №№ 22, 24, 27.
Влітку
минулого
року
Олег, охоче працював у
цеху під час канікул. За
доволені ного роботою, і
майстри, і наставники. А
ось на свердлувальних вер.
сгагах старанно зачища
ють деталі меблевої стяж
ки учениці Ю «В» класу
школи № 24 Юлія Сулимовська та Наталя Стегній. Меблева стяжка —
один із видів товарів шп-

лах, вчаться Шапуват ;ко мавського училища
Дішу за її працю. ’
. лився;

Днями під час обідньої
перерви, разом із робінійками і майстрами цеху
вшановували вони за ирацю одного із своїх настав
ників Г. О. Нагорного. Со
рок років минуло відтоді,
як переступив вія норії
прохідної заводу. Слюсарремонтник Георгій Олексі
йович постійно показує
зразки ударної праці, є
одним із кращих раціона
лізаторів об’єднання, його
ініціативу — кошти за
впровадження однієї ра
ціоналізації перерахувати
до Фонду миру — підтри
мали всі винахідники під
приємства.
Або інший урок. Урок
доброти і колективізму, па
якому були присутні шко
лярі. Це коли треба було
рятувати слюсаря -ремонт
ника Ігоря Лашевпча, який
важко захворів. Молоді
робітники токар Надія Са-

йоді

— Знаєте, Яковичу, легше вчитися, коли розумієшся на металі...
Два роки навчання не
минули і справді безслідно.
Майстер знає це із власно
го досвіду, бо тут па зазо
ді у першому механоскла
дальному цеху працює йо
го син, вчиться в КІСМі
дочка.
Ллє ще е й нерозв'язані
проблеми. Скажімо, з кож
ним роком на виробничу
практику в цех приходить
все менше і менше учнів.
Цього року, скажімо, на
вчаються тільки два дев’ятих класи. Не дочекались
червопозорівці і учнів шко
ли № 34, які раніше навча
лись тут.
Основна причина — умо
ви роботи в цеху., І коли
раніше,' відкривши свої
двері для школярів, цех
приваблював світлим про
сторим класом, новеньким
обладнанням, то тепер став

е не зайві турботи
рокого вжитку, які випус
кає об’єднання. 504 тисячі
штук щомісячно і 6 міль
йонів протягом року — та
ке іавдання має виконува
ти цех, щоб меблеві комбі
нати республіки працюва
ли без затримок. Окрім
цього колектив цеху вико
нує і своє основне вироб
ниче, завдання — виготов
лення корпусів висівного
апарату бурякової сівалки
ССТ-Г2Б. Важливість цих
завдань дівчатка розумі
ють: Адже другий рік пра
цюють безпосередньо у це
ху поруч із досвідченими
робітниками. Життя тру
дового колективу, його
проблеми, його труднощі,
успіхи і невдачі — усе це
теж на очах у дітей. Ось
щойно голова цехового ко
мітету профспілки К. М.
Самсонова принесла в цех
свіжий номер багатотираж
ної газети, і школярі тіс
ним колом оточили жінку.
— Дівчатка, погляньте,
наш цех на першому місці
серед дільниць механо
складальних цехів, — ви
гукнула Галина Платонова
із школи № 24. її одно
класниця Тетяна Проскуро
ва захоплено читала далі;
«План виробництва вико.
. нано за лютий на І00.7
процента...».
Наш цех... Галина не
обмовилась, бо і для неї,
і для її подруги, і для десятпкласннць Віталії Цонової та Галини Гончарен
ко цех став другою шко
лою. Тут вивчають хлопчи
ки і дівчатка не тільки
Слюсарні і вимірювальні
інструмент, принципи металообробітку, а й вчаться
виконувати соціалістичні
зобов’язання і працювати
на зекономлених матеріа-

любиш нагатися...

зонова та свердлувальниця
Любов Решетник відгукну
лись і стали добровільни
ми донорами, здавши кров
для врятування товариша.
До речі, Надія Іванівна
Сазонова, один із кращих
токарів — залишилась пра
цювати у навчально ви
робничому цеху після про
ходження практики. І не
жалкує, бо знайшла тут і
справжнє покликання, і то
варишів.
Справжніх друзів зна
йшов тут і Сергій Вдови
ченко. Саме тут підтрима
ли його у важку хвилину
життя майстри і наставни
ки. Одержавши побутову
травму, хлопець позбувся
руки. Здавалось би, де
вже тут мріяти про робі Іішчу спеціальність. Таоїочилії молодого робітника в
цеху неослабною увагою, а
ного наставник, старший
контролер, майстер на всі
руки Микола Григорович
Мороз сконструював спе
ціальний пристрій, який
дав змогу Сергію вправ
но оперувати рукою. Тож
працює тепер Сергій фре
зерувальником, віртуозно
володіє інструментом, а
досвід у подоланні труд
нощів знадобився йому в
житті. lie тільки по-ударному працює хлопець, а й
наполегливо вчиться в Кі
ровоградському інституті
сільськогосподарського ма
шинобудування.
Майстру виробничого павчанпя Ігорю Яковичу Любавському іноді трапляє
ться нагода зустрічатися
не тільки па підприємстві,
а й у місті зі своїми колиш
німи вихованцями. Якось
один із курсантів Кірово
градського
льотно-штур-

чомусь пасинком у об'єд
нання, переселившись у на
півпідвальне приміщення.
Ось товпляться в роздя
гальні дівчатка-школяркн.
Робітники цеху ВИДІЛИЛИ їм
куточок, відгородивши- йо
го шафами, потіснивши се
бе. Хлопці переодягаються
у ще гіршому закутку в
коридорі. На жаль, немає
в об’єднані служби, яка бу.
ла б зацікавлена у вирі
шенні цих проблем. -Ма
буть, тому в цеху давно
не проводилось ремонту,
виходять з ладу парти, які
вже служать учням двад
цять перший рік. Не залу
чають до роботи цеху ху
дожників, і тому стенди та
інші наочні посібники ви
готовляє сам майстер ви
робничого навчання і. ЯЛюбавський.
Неодноразово цех пору
шував питання про ге. щоб
мати в класі і справжній
свердлувальний
верстат
Нехай списаний, старий,
але все-гаки справжній.
На сьогодні в цеху тіль
ки 12 робочих місць для дігей, що звісно де радує ні
майстрів, ні самих учнів.
Слово докору треба за
кинути і класним керівни
кам підшефних шкіл, які
цілком довірили трудове
виховання учнів майстрам
і робітникам цеху і з’явля
ються тут вряди годи. Та
н школи, власне, не всі підшефні. Наприклад, школа
№ 22. Учні її їздять до за
воду із селища Гірничого,
втрачаючи час, тоді, як уч
ні шкіл, які знаходяться у
центрі, обмішають «Червону зірку».
А шефи чекають допо
моги.
Л. СЕМЕНЮК.

Фотоетюд М. ВЛАСЄНКА.

З стор.

комунар»

Після закінчен
ня Кіровоградсько
го медичного учи
лища комсомолка
Людмила ЛОМАШ
КЕВИЧ
прийшла
працювати
мед
сестрою в маніпуллційний
кабінет
дитячого відділен
ня Доброаеличківської центральної
районної
лікарні.
За короткий час
вона заслужила ав
торитет І шану в
колег, у пацієнтів.
Людмила — комсо
мольський активіст
лікарні, має чима
ло комсомольських
і громадських до
ручень: вона член
комітету комсомо
лу. редактор «Ком
сомольського про
жектора», член гру
пи народного конт
ролю,
Доручення
не тільки не зава
жають, а назпаки — сприяють тіс
нішим взаєминам з
колегами - комсо
молками. Дякують
молодому спеціаліс
тові
за ввічливе
обслуговування й
хворі.
Фото В. ГРИБА.

Сії КОСЬ, виступаючи на
•** семінарі інструкторів
по спорту в Знам’янці, вчи
тель фізкультури Трепівської десятирічки Анатолій
Іванович Апдріяишн зауважив:
— У нашій роботі зав
жди шкодить одноманіт
ність. Як би ми цікаво не
влаштовували
спортивні
змагання, вони не захоп
лять наших вихованців, як
що не буде різноманіт
ності.
Що він мав на увазі?
...Кілька років тому що
ранку біля школі; збирали-

Рсіиск

сходження в колективі (|
культури ніколи.
Сьогодні в десятирічці
введено уроки аеробіки.
Задовго до початку уроків
у спортзалі включається
світломузика. В спортивних
костюмах шикуються учні.
І починається заняття з
ритмічної гімнастики. Ае
робіка захопила багатьох.
Староста групи ритмічної
гімнастики Алла Терещен
ко, запозичивши
досвід
свого вчителя, зустрічає в
шкільному спортзалі своїх
старших товаришів — лю
бителів спорту. Вона дає

ФІЗКУЛЬТУРУ —
ТОБІ і ВСІМ

починається
з азрссззі
сл учні різного віку. Ана
толій Іванович, провівши
розминку, ставив завдання
на біговій трасі. Вулицями
села, лісовими стежками.
То б;, в урок бадьорості,
який допоміг згуртувати в
школі боєздатну команду
легкоатлетів, котрі потім
успішно виступали па ра
йонних змаганнях.
Не було новиною для
Анатолія Івановича, коли
почув, що в школах Знам’яиського району влаш
товуються Тижні’ любите
лів бігу. Апдріяшіїн вніс
своє вдосконалення. В ко
ридорі школи з’явилося
оголошення;
«З понеділка починає
ться «Тиждень Валерія
Борзова».
Це — для спринтерів.
Перед початком поєдин
ків розповів про олімпій
ського чемпіона, ного сход,
жепня, стиль і методи тренувань. Після уроків три
вала підготовка до стартів
Тижня. І лише після цього
учні різних вікових груп
вийшли на фінальні старти.
Па шкільному стадіоні
директор десятирічки М. В.
Дишкант вручив гра мо ги і
призи переможцям. А вчи
тель фізкультури вже ого
лошував про новий вид
змагань. Вирішили провес
ти «Тиждень Володимира
Куца». На цей раз уже ма
ли вийти па старти стай
ер и. Згодом — «Тиждень
Анаго.ни Бондарчука» —
для міча.шпиків. І так з
кожного виду спорту. Ана
толій Іванович цим самим
пропагував фізичну куль
туру і спорт, ставив своїм
вихованцям
;а приклад
ол: нійськії'. чі'міііопіп, ре
кор.ц-'іенів країни і світу,
які теж починали своє

урок аеробіки трудівникам
села О. Кривенко, Т. ГІотаповій,
О.
Кошелеико,
Т. Пінчук,
вихователям
дитсадка, працівникам від
ділення райсільгосптехніки, тваринникам колгоспу
«Маяк», продавцям сіль
ських магазинів.
Коли Андріяшщіа про
сять розповісти про успіхи
в спортивно масовій робо
ті, він рідко називає циф
ри зростання майстерності
своїх вихованців. Хоч міг
би, наприклад, з гордістю
сказати, що кожен другий
учень десятирічки — знач
ківець ГПО. Головне для
нього — аби школярі зай
мались фізкультурою регулярно і за певного систе
мою. Передусім дбає, щоб
ефективно пройшов урок
фізкультури;
ВСІ сорок
п’ять хвилин ЙОГО внхо
валці в аминному русц на
свіжому повітрі.
Триває змагання на кра
щнй спортивний клас Туї
уже школярів скликають
«Старти надій». Визначи
лись кращі із кращих: се
ред лижників — Григорій
Корпєєв, Віктор Волошин
га Людмила Калашнико
ва, серед стрільців — Во
лодимир Х’мряхін та Віктор
Дишкант, майже втричі
перекрив норматив ’’ПО з
підтягування на перекла
дині Віктор Ончарук. Цс—
лідери. ІІроте Анатолій
Іванович, рівняючи на них
інших своїх вихованців,
повсякчас намагається пе
реконати учнів, що кра
щим спортивним класом
"буде лише той, якщо не
лише чемпіони, а всі вони
матимуть зрослі резуль
тат!! З різних видів спорту,
насамперед, з комплексу
ГПО.

Учитель цереконалин. як.
що сповна розв’язати про»
блему спортивної бази, то
буде зроблено новий крок
до мети. І для цьою вік
доклав немало зусиль. Біі
ля школи обладнано цілий
леї коатлетіїчннй комплекс,
гімнастичне містечко, ігро.
ві сектори —- для басьеті
болістів, гандболістів, во«
лейболістін, городошників,
Всюди гумово-бітумне по
криття.
У Трснівській школі час
то проводя і :.ся показові
уроки. 1 колені Анатолія
Івановича захоплюються
спортивним залом. Все тут
зроблено зі смаком, зі
знанням справи. Разом 8
старшокласниками Апдрі.
яшнн вшитовпв і встано
вив тут нестандартне об
ладнання —- універсальний
комплексинй снаряд з ру.
колазамн, перекладинами,
брусами, колодами, гім.
наегичними є:інками. Тож
вправи виконують не иоодпнці, а всім класом.
Часто вчіиель запрошу®
сюди батьків — на відкрій
ті уроки фізкультури. Зно
ву у залі звучить музика,
спалахує світлове табло.
Включене дистанційне уп
равління радіоапаратурою.
Часом не вірпгься, що це
лише урок. Все продума
но, довершено — ніби ,а
спеціальним сценарієм, .ді
ти демонструю і ь сприт
ність,
швидкість, силу,
граціозність. І немає оайдужих — серед банків і
школярів.
Ь Анатолія Іванови а
Андріяшина багато задумів.
Уже вирішено; треба мон
тувати розбірний плаваль
ний басейн. Копни для.
цього виділяє правління
колгоспу «Маяк». У на
ступному навчальному ро
ці туї, на шкільному подвір ї, де під час перерв,
діти знімають веселий гамір, буде зведено метале,
ві каркаси. І на голубих
доріжках стартуваі ймуть
юні плавці. А з ними і фіз
культурники місцево: о І.ОЛ.
госпу.
— Без басейну нам аж.
ніяк не можна, — зауваг
жує директор школи М. Б<
Дщцкант. — Бо плавання—і
теж головний норматив,
який поки що складають
наші учні піше влітку. А
потім пауза...
Але й тепер фізп ід готов-.
ка не має перерв, навіть у
вихідні. В спортзалі — /
самого ранку — аеробіка.
Потім іурнірн баскетболіс
тів, во лейбо.тіс і ів. В гирі—«
бліц конкурс на крашого
стрільця. Па шкільному
стахіоні сіартуюгь кросмеIII! Головний су Л;!>1 — Н'Шгель фізкультури А І Андріяшнн. Його ПОМІЧНИКII—
фізо.1111 і комсорг її.
М ШЕВЧУК,
спецкор «Молодого
комунара».

село Треп гка
Знам шсьхого району.

4 стор
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д ЦТ (І програла)
8.00 — «Час>. 8.35—Мульт
фільми. 9.00 — II. Павловський. «Елегія». Фі.іьм-внстава Центрального театру
Радянської Армії. 10.45 —
Грає ІО. Сидоров (баян). 11.0а
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Сільські горизон
ти». До к •.ментальні фільми.
15.25 — Концерт державної
хорової капела Казахської
РСР. 16.Ю — Новини. 16.15—
Твоя ленінська бібліотека.
Б І. Ленін. «Головне завдан
ня наших днів*. 16.50 — Зу
стріч школярів з Героєм Ра
дянського Союзу Ф М. Зінченком. Передача з Києва.
17.50 — И.Брамс.
Квартет
для фортепіано, скрипки,
альта і віолончелі ля мажор.
18 45 — Сьогодні У світі.
19.00 — Пошта цих днів.
19 40 — До 40-річчя Великої
Перемоги. Прем'єра багато
серійного документального
фільму «Стратегія Перемо
ги». Фільм 1. «Напередодні».
21.00 — «Час». 21.35 — Чем
піонат СРСР з хокею: «Со
кіл» — ЦСКА. 23.05 — Сьо
годні V світі. 23.20 — Баскет
бол. Кубок володарів кубків.
Чоловіки. Фінал. «Жальгіріс»
— «Барселона». (Іспанія).
2-й тайм.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Турбота номер один». До
кументальний
телефільм.
8.35, 9.35 — Природознав
ство. 2 кл. 8.55 — «Людина
над лавиною». Науково-попу.'іярний фільм. 9.05. 12.50
- Французька мова. 9.55 —
«Найбільш північний марш
рут».
Науково-популярний
фільм. 10.05 — Учням ПТУ.
Естетичне виховання. 10,35,
11.40 — Географія. 6 кл.
11.05 — Шахова школа. 12.10
— Історія. 5 кл. Повстання
Спартака. 12.40 — «Людина
в потоці інформації». На
уково-популярний
фільм.
13.20 — Сторінки історії.
«Ми прийняли бій». Про су
спільно-політичні
погляди
О. Герцена і про створення
ним журналу
«Полярная
звезда» і газети «Колокол».
14.05 — Драматургія і театр.
«Театр Володимира Маяковського». 1 серія. 15.05 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15
— Фільм-концерт «Лицедії»
з участю пантомімічної гру
пи. 18.45 — «...До шістнад
цяти і старші». 19.30 — Му
зичний кіоск. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Міжнарод
на панорама. 21.00 — «Час».
21.35 — «На все життя, що
залишилось». Телефільм. 1
серія. 22.50 — Новини.

«Молодий
ни. 16.00 — Новини. 16.10 —
^Срібний дзвіночок». Ю.ЗО—
Неспокійні серця. 17.10 —
Фільм-концерт. <Сьогодні у
програмі». 17.30 — «Продо
вольча програма — справа
кожного*. 18.00 —« «День за
днем». (Кіровоград). 18.15 —
Телефільм. (Кіровоград). 18.25
— Оголошення. (Кіровоград).
18.30 — Концерт для дітей.
19.00 — Актуальна камера
19.30 — До 40-річчя Великої
Перемоги. «Від Дніпра до
Бугу». (Маловнсківськнй ра
йон). (Кіровоград). 20.45 —
ІІа добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «20-е грудня». 1 се
рія. 22 45 — Новини.

д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«20 мікрон простору». На
уково-популярний
ф іль м.
8,35, 9.35 — Астрономія. 10
кл. 9.05, 12.25 — Німецька
мова. 10.05 — Учням ПТУ.
Фізиіса. 10.35, 11.40 — Істо
рія. 9 кл. Ленінський план
ГОЕЛРО. 11.05 — Наука і
життя. 12.10 — «Там, де не
ма доріг». Науково-популяр
ний фільм. 12.55 — Сільська
година. 13.55 — Драматургія
і театр. «Театр Володимира
Маяковського». 2 серія. 15.10
— Новини. 18.00 — Новини.
18 20 — «З точки зору тат».
Документальний телефільм.
18.45 — «Хроніка Святослава
Ріхтера». Телефільм. 20.00—
Вечірня
казка. 20.15 —
«Співдружність». Тележур
нал. 21.00 — «Час». 21.35 —
«На все життя, що залиши
лось». Художній фільм. 2 се
рія. 22.45 — Новини.

21 БЕРЕЗНЯ

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — «У
світі тварин». 9.35 — «Одру
ження Бальзамінова». Ху
дожній фільм. 11.00—Виступ
артистів Державного кон
цертного ансамблю «Москов
ський
класичний балет».
11.20 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — До 40-річчя
Великої Перемоги. Докумен
тальні фільми «Борис Сафо
нов». «Продовження подви
гу». 15.35 — Російська мова.
16.05 — Новини.
16.10 —
Фільм-концерт «И.-С. Бах.
Віолончельна музика». 16.55
— Шахова школа. 17.25 —
Умілі руки. 17.55 — Ленін
ський університет мільйонів.
«Духовний
світ людини».
18.25 — «Помилка дядечка
Ау». Мультфільм. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — Піс
ні М. Тарнвердієва на вірші
М. Свєтлова. 19.15 — Світ і
молодь. 19.55 — Театр і час.
«Гості Москви». 21.00 —
«Час».
21.35 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Динамо»
(Москва) — «Сокіл». (З пе
ріод). 22.10 — Народний ар
тист СРСР Г. Оте. 23.10 —
Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
И Бах. «Пассакалія». 10.35
— Шкільний екран. 4 кл.
Музика. 11.05 — Зустріч з
юнгою Юрком. 11.40 —
Шкільний екран. 8 кл. Ро
сійська література. 12.15 —
Кіномозаїка. 13.30 — Нови-

(Наступний номер
«Молодого комунара»
вийде в суботу, 23 березня).

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Новосілля... Звичайно, той, хто не від
чув радості заселення в нову квартиру,
не зможе зрозуміти новосела, як найкра
ще, найзручніше розставити меблі. Так,
щоб той же сервант, стіл чи диван-ліжко
були на своєму місці, й до того ж, мали б
привабливий вигляд.
Буває й таке: все стоїть ніби на своєму
місці, а от немає гармонії, хоч плач. Річ в
тому, що меблі дещо «застаріли» і «від
стають» від сучасних. Що ж робити? Ви
кидати ще досить міцні крісла, диванліжко, сервант? Купувати нові меблі? Так
то воно так, але інколи виявляється, що
відразу зробити таку покупку ’ деяким
сім'ям не під силу. Не впадайте в розпач.
Ваші меблі можна не лише поновити, але
й зробити їх більш сучаснішими, модні
шими.
У цьому вам допоможуть майстри об
ласної фабрики по виготовленню і ремон
ту меблів.
4
На фабриці приймають замовлення від
населення на ремонт м’яких меблів: крі
сел усіх видів конструкцій, диванів-ліжок,
крісел-ліжок. Тут також можуть замінити
брудну, застарілу облицювальну тканину
на вашому кріслі чи дивані на нову, більш
сучасну. Окрім цього меблевики можуть
так перев'язати пружини на дивані, що
вони будуть ніби нові.
Приймаються замовлення і на ремонт
корпусних меблів. Ваш старенький сер
вант, шкаф чи меблева стінка взагалі ма
тимуть привабливіший вигляд, якщо їх пе
рекрити
нітрофарбою чи нітролаком.
Майстри-меблевики можуть зробити за
міну брускових та щитових деталей.
Якщо ваші меблі розхиталися і погано
закриваються дверцята — звертайтеся
знову ж таки на обласну фабрику по ви
готовленню та ремонту меблів, де ваші
меблі переклеють, при необхідності за
мінять опори (ніжки, плінтуси).
Строк виконання замовлення на ремонт
м'яких та корпусних меблів — 2 тижні.

а

Укрпобутреклама.

Новосибірське, Орджонікідзівське, Пермське, Саратовське вищі військові
училища МВС СРСР, Харківську вище військове училище тилу МВС СРСР
та Вище політичне училище імені 60-річчя ВЛКСМ МВС СРСР

ОГОЛОШУЮТЬ НАБІР НА ПЕРШИЙ КУРС
Училища
готують
офіцерів для внутріш
ніх військ МВС СРСР.
Приймають цивільну
молодь віком від 17
до 21 року із закін
ченою середньою ос
вітою.
Строк навчання у
вищих військових на
вчальних закладах 4
роки.
Вступники склада
ють такі екзамени:
до Вищого політич
ного училища: з ро

сійської мови і літе
ратури
(письмово),
математики,
історії
СРСР і географії (ус
но);
до Новосибірсько
го,
Орджонікідзевського, Пермського,
Саратовського вищих
військових командних
училищ:
з російської мови і

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 02175.

Окрім ремонту меблів майстри-мебле
вики приймають індивідуальні замовлен
ня на виготовлення м'яких та корпусних
меблів за ескізами замовників.
Л’А'які меблі виготовляються лише з
м’яким елементом однобічної м'якості.
Корпусні меблі виготовляються також
за індивідуальними замовленнями будьяких зразків і конструкцій без поліровки
з обробкою нітролаками. На виготовлен
ня тих чи інших ллеблів необхідно також
надати ескіз.
Майстри-меблевики виготовляють:
шафи для одягу;
шафи для книг;
набори для віталень;
набори для кухонь;
:
тумбочки для телевізорів; •
книжкові стелажі та полиці;
письмові столи;
антресолі.
Строк виконання замовлення на виго
товлення м'яких та корпусних меблів —
90 (дев'яносто) днів. Для ветеранів праці
та Великої Вітчизняної війни — 70 (сімде
сят) днів.
Замовлення приймаються безпосеред
ньо на фабриці в будь-який час, окрім ви
хідних, за адресою: вулиця В. Терешково?,
174, а також в приймальних пунктах, які
розташовані по вулиці Леваневського, 15
та проспекту «Правды», 62.
Замовлення можна зробити по телефо
ну 6-40-00 або на фабриці чи в приймаль
них пунктах.
Доставка меблів на фабрику для ре
монту і відправка їх замовнику прово
диться транспортом обласної фабрики по
виготовленню та ремонту меблів.
На фабриці та в приймальних пунктах
можна придбати декоративні подушки
для автомобілів, а також господарські
сумки, виготовлені із яскравого гобелену.
Вартість сумки 3 карбованці 15 копійок.

Вступайте до військових навчальних закладів МВС СРСР! .

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.
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ВАМ, НОВОСЕЛИ

▲ ут

15.40 — Дорослі турботи
про дитсадок. (Кіровоград).
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30 —
Республіканська фізико-математична школа. 17.00 —
«У майстерні художника».
17.30 — Звучить орган. 18.00
— «ІІтахи в блакитній виши
ні». 18.30 — Фільм-концерт.
«Минулих днів зачаруван
ня». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Автограф».
І. Карабиць. 20.30 — «День
20 БЕРЕЗНЯ
за днем». (Кіровоград). 20.45
— На добраніч, діти! 21.00—
ЦТ (І програма)
«Час». 21.35 — Художній телефільм «20-е грудня». 2 се
8.00 — «Час». 8.35—«Стра рія. 22.45 — Тележурнал
тегія Перемоги». Багатосе «Старт».
рійний документальний те
лефільм. Фільм 1. «Напере Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
додні». 9.50 — Творчість
юних. 10.15 — Клуб мандрів «Гамлет із Камо». Докумен
тальний
телефільм. 8.35. 9.35
ників. 11.15 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — П’ятиріч — Загальна біологія. 10 кл.
ка — справа кожного. Доку 9.05, 13.00 — Іспанська мо
ментальні телефільми. 15.35 ва. 10.05 — Учням ГІТУ. Лі
— Стадіон для всіх. 16.05 — рика С. Єсеніпа. 10.35. 11.40
Новини. 16.10 — ВАМ про — Зоологія. 7 кл. 11.00 —
довжується. 16.30 — «Піоне- «Колесо і грунт». Науковорія». Кіножурнал. 16.40 — популярний фільм. 11.10 —
Розповідають наші корес Сім’я і школа. 12.10 —
понденти. 17.10 — Разом — С. Маршак. Сторінки життя
дружна сім’я. 17.30 — ...«До і творчості. 13.30 — «Пере
шістнадцяти і старші». 18.15 можець». Художній фільм Із
-— Наш сад. 18.45 — Сьогод субтитрами. 15.05 — Нови
ні у світі. 19.00 — Футбол. ни. 18.00 — Новини. 18.20—
Кубок європейських чемпіо «Братерство». 19.15 — X. Роднів 1/4 фіналу. «Дніпро» — ріго. Концерт для гітари з
♦ Бордо». (Франція). 20.45 — оркестром. 19.35 — Доку
Якщо хочеш бути здоровим. ментальний фільм «Йошкар21.00—«Час». 21.35—Футбол. Ола. Червоне місто». 19.45 —
Кубок володарів кубків. 1/4 Вечірня казка. 20.00 — Чем
фіналу. «Динамо» (Москва)— піонат СРСР з футболу:
«Лариса» (Греція). 22.20 — «Спартак» — «Факел». 2-й
Сьогодні у світі. 22.35 — тайм. 21.00 — «Час». 21.35—
Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фі «На все життя, що залиши
налу. «Динамо» (Мінськ) — лось». Телефільм. З серія.
22.40 — Новини.
«НСелезнічар» (Югославія).

комунар»

Обсяг 0,5 друк. арк.

літератури (письмоео проїздом, гуртожит
і усно), історії СРСР і ком, харчуванням.
Особам, які закін
географії (усно);
чать
училища, при
до
Харківського
своюється
офіцер
вищого
військового
ське звання лейте
училища тилу:
нант і видається дип
з російської мови і лом загальносоюзно
літератури
(письмо го зразка з присво
во), математики (ус єнням кваліфікації:
но і письмово), фізи
Вище
політичне
ки (усно).
училище — офіцер з
Особи, які вступа вищою
військовою
ють
за
інтендант політичною освітою;
ським профілем до
Новосибірське, Орд
Харківського вищого жонікідзівське, Перм
військового училища ське і Саратовське
тилу, замість екзаме вищі військові
ко
ну з математики (пи мандні училища —
сьмово)
складають офіцер
мотострі
екзамен з хімії (ус лецьких військ з ви
но). . і <
щою військовою спе
Початок
вступних ціальною
освітою,
екзаменів для цивіль викладач початково
військового на
ної молоді — 15 лип го
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тилу — офіцер з ви

щою військовою спе
ціальною освітою, ін
женер по експлуата
ції автомобільної тех
ніки
(автотехнічний
профіль), офіцер з
вищою
військовою
спеціальною освітою,
інженер по експлу
атації
озброєння
(збройно - технічний
профіль), офіцер з
вищою
військовою
спеціальною освітою,
інженер - економіст
(інтендантський про
філь).
Особам, які бажа
ють навчатися у вій
ськових
навчальних
закладах МВС СРСР,
потрібно звернутися
за місцем проживан
ня в міськ(рай)військкомати до 1 квітня.
Відділ кадрів УВС
облвиконкому.
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