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І 
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Сьогодні 
попереду
Підбито підсумки пер

шого сталу соціалістич
ного змагання молодих 
тваринників, присвяче
ного 40-річчю Великої 
Перемоги та XII Всесвіт, 
ньому фестивалю молоді 
та студентів у Москві. 
Після чотирьох місяців 
попереду йдуть доярки:

Лідія К.УТЕНК.0 з кол
госпу «Союз» Знам’ян- 
ського району, яка на- 
■оі а 2153 кілогр а м 11 
волока віл кожної ко
рови;

Тетяна ЛАДАНЮК з 
колгоспу «Мир» Гайво. 
ронського району — 
§093;
І Ніна КАРЕЛ І НА з 
колгоспу «Первое мая» 
Маловисківського райо
ну — 1934;

Лідія ШЕЛЕСТ з рад
госпу «П’ятнхатськнй» 

ГІетрівського району — 
1588;

Катерина ГРАБЧАК з 
колгоспу імені Шевчен
ка Ульяновського рано 
ну — 1511;

Любов НЕВІДОМСЬКА 
з колгоспу «Росія» Доб- 
ровсличківського райо
ну — 1507;

Валентина КОНО- 
ПАЦЬКА з колгоспу 
імені Псгровського Кіро
воградського району — 
1422:

ТВАРИННИЦТВО ((^3$ 
НДАРНИЙ фРОНТ

пшпіишшшшішшпшішішшшшпииішішишішіїшішшпішшї!
Віра СИВЕНКО з кол

госпу імені Шевченка 
Голованівського району 
— 1393;

Валентина ПОКЛАД з 
колгоспу імені Леніна 
Долииського району — 
1325;

Віра КОЧЕРГА з кол
госпу «Шлях Леніна» 
Онуфріївського району— 
1321.

У ПОЛІ
Усі дівчата з комсомоль

сько-молодіжного колек
тиву МТФ нашого госпо
дарства минулого року 
перевершили тритисячний 
рубіж по надоях молока 
від корови Сумлінність, 
завзятість — саме ці якос
ті протиставляють доярки 
труднощам. Та, думаю, го
ловним «секретом» успіхів 
є наставництво. За кож
ною молодою дояркою за

«Блискавка» повідомля
ла: «Комсомолка Лідія
Шелест першою в радгос
пі вийшла на рівень літніх 
надоїв. На кожну корову 
сеоєї групи вона надоює 
по 16 кілограмів молока! 
Хай результати роботи Лі
дії стануть прикладем для 
всіх доярок молочнотовар. 
них ферм!».

Лідію знаю добре. По
знайомився минулого ро
ку, коли вона почала зада.

ЗОРУ КОМІТЕТУ
кріплено досвідчених. Се
ред кращих наставниць — 
К. І. Пилипчук, Р. М. Чор- 
номорець, О. 1. Уманська 
та В. І. Лавроненко.

Упевнено працює КМК 
доярок і нині, готуючись 
гідно зустріти XXVII з'їзд 
КПРС. Дівчата взяли під
вищені соціалістичні зобо
в’язання. За перший квар
тал надоєно в середньому 
по 791 кілограму від кож

ної корови. А нині очолює 

ПОЗДОРОВИЛА НАСТАВНИЦЯ
вати тон у соцзмаганні 
доярок. Першою подолала 
тритисячний рубіж, за під
сумками минулого року 
мала понад 4000 кілогра
мів молока, але єрешті- 
решт поступилася Л. Т. 
Вірченко, передовій дояр, 
ці району. П'ятитисячний. 
Лідія Трохимівна протягом 
усієї п’ятирічки нікому не 
поступається першістю.

Корови у Лідії Шелест 
продуктивні. Плюс — с до

соцзмагання, як і личить 
ватажку, групкомсорг ко
лективу В. Ляшенко (її по
казник — 1054 кілограми). 

Останнім часом поліпши, 
лися результати і Ольги 
Губенко, Людмили Сам- 
борської, Наталки Корго. 
хи — щодобовий надій в 
їхніх групах становить нині 
10,5 кілограма від корови.

Як ватажок спілчан гос
подарства із задоволенням 
відзначу, що особливої 
нестачі у кадрах не відчу

статньо різноманітнихнор- 
мів, діє кормоцех.

У комсомольсько-моло
діжному колективі ферми 
№ 4 працювати погано 
просто неможливо. З 
восьми осіб — шість ком
сомолок і дві комуністки. 
Ревно слідкують за до
робком одна одної. Не е 
тому, звичайно, розумінні, 
що заздрять високим здо
буткам. Навпаки, слідку
ють, щоб не допустила бу-

ваємо. Чому? Дирекція ; 
створює необхідні умови ■ 
для продуктивності праці ! 
тваринниць.

Комітет комсомолу не 
залишає без уваги тварин
ницьку галузь господар
ства. Адже не секрет, що І 
ті надої, яких добивається 
КМК, — не межа Тему ;
шук резервів підвищення ' 
надоїв триває.

Н. ЯЦЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу птахофабрики 
«НоЕгородківська».

Новгородківський район.

ва хто зменшення надоїв. 
І в КМК зростання про- 
дуктивності тварин найпо
мітніше. А недавно, коли 
підводились підсумки соц
змагання за чергову де
каду. перемогла Лідія Ше
лест. Першою з успіхом її 
поздоровила наставниця 
Лідія Ксюніївна Павлусин.

І. литвинов, 
працівник районної 
газети.

Петрівський район.

Людмила Іванів- 

на ЦИ ГАНКОВА 

працює у КМК 

кондитерського це

ху Новоархангель- 

гького харчоком

бінату. Тут виго

товляється понад 

40 видів продукції. 

Щомісяця колек

тив цеху перевико

нує план.

І. КОРЗУНА. 
Фото

Б
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РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ
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На квітневому (1985 року) Пленумі ЦК КПРС 
відмічалося, іцо завдання прискорення темпів росту, 
притому істотного, цілком здійсниме, якщо в центр 
усієї нашої роботи поставити інтенсифікацію еконо
міки і прискорення науково-технічного прогресу, пе
ребудувати управління і планування. Зміцнювати 
організованість і дисципліну.

Ці завдання будуть виконувати і ті, хто розпочне 
tcвoю трудову біографію у наступній, 12-й п’ятирічці, 

,а сьогодні ще вчиться. Розмову з молодим сучасни
ком про робітничу честь, про тс, як кожен робітник 
повіінем ставиться до дорученої ділянки роботи роз
почав у «Молодому комунарі» фрезерувальник Кіро
воградського заводу «Гідросила», депутат Верховної 

К Ради СРСР І. Машнягуца. Продовжує її сьогодні у 
і колі своїх юних друзів ■— учнів Кіровоградського 
| машинобудівного технікуму — заступник директора 
Я но кадрах виробничого об’єднання по сівалках «Чер- 
» вона зірка» Володимир Іванович СОКОЛЕНКО.

КОР.: Володимире Іва
новичу, квітневий Пленум 
ЦК КПРС приділив знач
ну увагу підвищенню кое
фіцієнта заміни устатку
вання. І відзначив: «...Ви
рішальне слово тут — за 
машинобудуванням...».

В. І. СОКОЛЕНКО: 
Одразу скажу: коефіцієнт 
заміни пас поки що не 
влаштовує. І щоб прискори
ти темпи галузі, треба швид
ко перейти па виробництво 
нових поколінь маниш і 
устаткування, які здатні

(Закінчення на 2-й стор.).

ТРИБУНА ДЛЯ ВАС

ЗА ПРИКЛАДОМ
СТАРШИХ

Сьогодні 
в номері:

Останній рік одинадця
тої п’ятирічки насичений 
знаменними подіями. Жод. 
на з них не обходить пас. 
молодих. Двадцять чет. 
вертого квітня в пресі бу
ло опубліковано Постано
ву квітневого (1985 р.) 
Пленуму Центрального Ко. 
мітсту КПРС про скликан
ня чергового XXVII з’їзду 
КПРС. Члени нашого мо
лодіжного загону з особ
ливою увагою ознайомили, 
ся з кожним рядком ДОПО 
віді Генерального секрета 
ря ЦК КПРС М. С- Горба, 
чова. Вона націлює нас 
працювати впсокопродук- 
тнвно, щоб не тільки озна
менувати хліборобський 
рік високими результата, 
ми. але й забезпечити па
дінні економічні підвалини 
на виконання планів на 
ступного, 1980 року.

Готуючись до весняно, 
польових робіт нинішнього 
року, ми вчасно полагоди. 
ли і відрегулювали посівну 
і грунтообробну техніку. 
Мали в достатній кількості 
добірне зерно. Тож коли 
весна покликала в поле, за. 
трпмкн не було. Молоді 
механізатори Володимир 
Луговий, Сергій Проц, 
Григорій Бондаренко та 
молодий комуніст Віктор 
Пащенко старалися працю, 
вати якнанпродуктпвпіше, 
звертаючи увагу на якість 
роботи. Якість — чп не ос. 
повний резерв у нашій хлі. 
боробській справі. Ми це 
відчули, як кажуть, на осо. 
бистій практиці. Так, на. 
приклад, минулого року на 
200-гектарній площі со. 
пяшника мп одержали на 
круг по 19 центнерів до
бірного насіння. А по вро
жаю кукурудзі) ледь до. 
сяглі) середньорайовного 
показника. Трапилося це 
через недоробку лише од
ного ланцюга в роботі—-не.

якісної підготовки грунту 
для сівби. Отже, мова йде 
про трудову і виробничу 
дисципліну. Саме на це на. 
голошувалось і в доповіді 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша М. С. 
Горбачова, де він сказав: 
«Кожен повинен займатися 
своєю справою, сумлінно 
виконувати свої прямі обо. 
в’язки». Саме ці питання 
стали головними у вихов
ній роботі партійної орга. 
нізації колгоспу, ради 
бригади іа окремих впроб. 
пичпх ланок. Нині кому, 
вісти господарства на всіх 
напрямках сільськогоспо. 
царського виробництва 
стоять в авангарді соціа
лістичного змагання за 
дострокове виконання зав. 
дфь одинадцятої п'ятиріч, 
ки. Мн, молоді комуністі), 
наслідуючи їх приклад, 
збагачуючись досвідом, 
прагнемо бути гідними по- 
слідовникамп.

У цьому році ми взяли 
підвищені соціалістичні 
зобов’язання: зібрати по 
20 центнерів насіння со 
няшнпка га по 50 центе 
рів зерна кукурудзи з гек 
тара. Для цього створені 
всі передумови. Добре піл 
готовлений і заправлений 
органічними і міперальпи 
ми добривами грунт прий
має нині добірне зерно ку
курудзи. Вже посіяли СО- 
няшпнк. В цьому є ваго
мий внесок і молодого ко 
муніста Віталія Пащенка 
Нині наші помисли — ви. 
ростити і зібрати високий 
урожай всіх сільськогоспо. 
дарськмх культур. Це й 
стане нашим дарунком 
XXVII з’їздові КПРС.

П. КУЛИК, 
молодий комуніст, лан
ковий механізованої 
ланки колгоспу імені 
Димитрова.

Бобринецький район.

Якщо ти робіїник, маєш 
дбати про свою робітничу 
честь, відчувати причет
ність до багатомільйонного 
класу трударів. (Матеріал 
під рубрикою «П'ятирічна і

Н-’м уністйчна 
спілка молоді (КСМШ) нині 
будує свою роботу у плані 
підготовки до ХІІ Всесвіт 
нього Фестивалю молоді і 
студентів у Москві. «Дуже 
важливо. — вважає голова 
НСМШ Ульф БЕНГСТРЕМ (н.~ 
знімку). — що нинішній фес. 
тиваль відбудеться саме у 
Москві. Адже це — нічниця 
Перемоги над гітлерівським 
Фашизмом, а Москва — сто
лиця країни, яка понесла 
найбільше жертв у боротьбі 
проти фашистського нашес 
тя. яка внесла найважливі
ший вклад у пеоемогу. у 
звільнення європейських на- 
подів від коричневої чуми. 
Єдність і солідарність моло
дого покоління нині спрямо
вані на те. шоб запобігти 
третій світовій війні, під 
ядерним попелом якої може 
бути похована вся людська 
цивілізація. Фестивальну до- 
б:оку вмішєно на 2-й стор.

Фото А гтрп' чеНКО.
ПАРС)
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«ЩОБ СОВІСТЬ ЧИСТОЮ БУЛА...»
{Закінчення. 

Поч. на 1-й стор.].

1
 забезпечити впроваджен

ня прогресивної технології, 
значно підвищити продук. 
тпвність праці, знизити ма. 
теріаломісткість. І саме ті, 
хто завтра прийдуть на 
виробництво, покликані 

1 освоювати нові види ма
шин, введення в дію яких 
передбачається почати 
вже в наступній п’ятиріч, 
ці. Та й зараз уже освою, 
ємо нові потужності ме
тизного цеху. Всім нам 
треба подумати і про пе
рехід на багатоверстатне 
обслуговування, а в цьому 

І випадку, як ніколи, зросте 
І| роль трудової та вико.
■ панської дисципліни.

КОР.: Чи задовольняє 
■ вас кількість випускників, 
І які приходять після за.

кінчений технікуму па за. 
вод і, так би мовити, їх 
«якість»?

В. І. СОКОЛЕНКО: 
Кількість донедавна — ні. 
Згідно розподілу управлін. 
ня кадрів Мїнсільгоспма- 
шу СРСР па завод що
річно приходило ЗО—50, 
іноді до 80, випускників 
нашого машинобудівного 
технікуму. Кажу нашого, 
бо технікум — базовий па. 
вчальний заклад заводу. 
Так от, низький процент 
поповнення робітників був 
насамперед, пов’язаний з 
призовом на службу в ла. 
ви Радянської Армії. Це 
змусило нас звернутись в 
управління кадрів з про
ханням збільшити кіль
кість тих, кого направля. 
ють на завод по розна- 
рядні, і вже минулого ро
ку до нас прийшло 109

осіб, цього ж — передба. 
чається 165. Так, як би 
там не було, проблема за. 
лишається відкритою. Бо 
після армії чомусь далеко 
не всі повергаються паза, 
вод. А введення нових по. 
тужностен, про які гово
рилося вище, вимагає все 
більше і більше висококва
ліфікованих спеціалістів, 
робочих рук.

Що ж стосується про. 
фесійної підготовки учнів 
технікуму до роботи на 
заводі, то не приховаю за
доволення: особливих пре. 
тензій у нас немає. Цс під. 
тверджують відгуки 
чальнпків цехів під 
проходження учнями 
робничої практики, і тоді, 
коли випускники вливаю
ться у трудовий колектив. 
Мабуть, цим пояснюється 
не тільки старанність уч-
----------—~- - —і г 

на
чне 
ви-

s

пів під час навчання, а вп. 
сококваліфікованпй добір 
викладацького складу тех. 
нікуму, який пройшов доб. 
ру практичну школу на 
нашому та інших заводах.

КОР.: З якими пробле
мами, як правило, стикаю, 
ться «новоспечені» робіт. 
ПИКИ?

В. І. СОКОЛЕНКО: Ко. 
лп новачки приходять пра
цювати у відділ, то з бо
ку старших робітників, 
майстрів, старших май
стрів, начальників відділу 
одержують потрібну допо
могу. Та хотілося б сказа
ти от про що. Дивує, те, 
що багато випускників 
будь-що намагаються од. 
разу стати технологами, 
конструкторами, тобто пі
ти працювати у відділ. Не 
думаю, що це правильно. 
Адже достатня теоретнч.

так, щоб совість була чнс. 
тою». Влучний висновок. 
Саме так розуміють своє 
ставлення до справи біль, 
шість заводчан, наші мая- 
кії токар Л. В. Чернега, 
формувальник В. 1. Геть
манець, слюсар -складаль 
ник О. О.'Кошурко, сверді 
лувальніщя О. П. Цігіов’яз; 
електрозварник КМК Олек 
сій Попов та багато-бага
то інших.

КОР.: Володимире Іва ? - 
новину, підсумуємо нашу ■ 
бесіду. Які ваші побажаи 

зро- ня учням технікуму, які 
незабаром стануть спеціа і- 
лістамн?

В. І. СОКОЛЕНКО: Як 
що коротко, то, добре ВЧИ. 
тнея, добре засвоювати 
уроки виробничої практики 
на заводі. Пам’ятати про 
те, що від вашого старан
ня і вміння в майбутньому 
залежатиме престиж ] ви
сока честь славної когорти 
робітничого класу!

на підготовка не може ав
томатично «дарувати» нам 
справжнього спеціаліс та. 
1 Ідеться про те, що спершу 
треба попрацювати робіт
ником. Мені, випускникові 
цього іехиікуму 1948 року, 
наприклад, теж довелось 
початії з робітничої спе
ціальності. 1 зовсім не 
жалкую. Навіть потім, ко. 
ли перейшов працювати у 
відділ, мене завжди вчили; 
«А ви дорадьтеся з робіт
никами!». І я радився. Ду. 
маю, запорукою подаль
шого професійного 
стайня буде початок тру
дової діяльності саме ' ро
бітником.

КОР.: Престиж робітни
чої професії, робітнича 
честь... Що ви в цьому пла. 
ні хотіли б сказати май
бутнім заводчанам?

В. І. СОКОЛЕНКО: У 
своєму виступі в «Молодо
му комунарі» Іван Маш- 
иягуца ставить питання: 
«Як робити свою робо
ту?» — і сам на нього від
повідає: «Робити своє діло

І

Розмову записав 
А. SE3TAKA.

— З ВИПУСКУ «ДОЗОРЕЦЬ»-ТОДІ BE БУДЕ
Гарячий нині час у сіль

ських трудівників — вес
няно - польові роботи. Не
спокійний він і в народних 
контролерів, комсомольсь
ких дозорців: треба про
слідкувати чи високоякіс
но йдуть польові роботи, 
чи скрізь дбайливо став
ляться до народного доб
ра. Особливо пожвавилась 
робота дозорців після рі
шення секретаріату ЦК 
ВЛКСМ і колегії Дсрж- 
комнафтопродукту СРСР 
провести но всій країні 
рейди - перевірки по еко
номії і раціональному ви
трачанню нафтопродуктів 
у народному господарстві.

Па черговому засіданні 
районного штабу «Комсо
мольського прожектора», 
було визначено маршрути 
рейдових бригад. А ще — 
встановлено основні та по
вторні строки перевірки. 
Для чого? Щоб добитися 
найвищої ефективності, 
дієвості рейдів. Приміром, 
недавно в колгоспі «Авро
ра» районними «прожек
тористами» було виявлено 
чотири вантажні автомо
білі з неопломбованимв 
спидометрами, а також 
шість тракторів з несправ
ною паливною апарату
рою, що призводило до 
додаткових втрат пально
го. іут же на місці ознайо
мили з результатами пе
ревірки керівників серед
ньої лапки, вийшли з про
позицією розглянути цс 
питання на засіданні прав
ління господарства.

Через три дні рейдова 
бригада знову побувала 
у цьому колгоспі. Зміни, 

н які сталися, порадували: 
недоліки усунуто. Про це 
н повідомили колгоспни
кам «блискавки» .

У колгоспі імені Димит
рова «прожектористи» та 
народні контролери теж 
зафіксували факти без
господарності. на автоза- 
нравочнін станції протіка
ла бензоколонка. В кіль
кох автомобілях були 
неонломбовані спідомет
ри. І знову відбулась 

В серйозна, принципова роз- 
| мова з шоферами, завіду- 
I ючим гаражем, керівни

цтвом господарства.
Нині становище виправ

ляється.
Активну боротьбу з 

марнотратами нафтопро
дуктів ведуть і в колгоспі 
«Перемога» — начальник 

штабу «1\Н» Валентина 
Бобришева, народні конт
ролери Василь Пєтков 
та С. І. Остапенко. Понад 
80 кілограмів пального 
умовно заощаджено ними 
під час рейдів. Уважно 
слідкують тут за опера
тивним виправленням ви
явлених недоліків.

Районні «прожекторис
ти» виявляють і порожні 
рейси. Наприклад, під час 
спільного рейду районного 
штабу «К11» та районного 
комітету народного конт
ролю виявилось чимало 
фактів безгосподарності. 
Зокрема, дуже низьким 
був коефіцієнт пробігу ма
шин автопарку «Міжкол- 
госпшляхбуду»; 0,31 при 
плановому 0,48. При за
гальному пробігові авто
машини 76482 кілометри, 
пробіг з вантажем складає 
лише 33943 кілометри. По
рожні рейси, звичайно, 
стають серйозною пере
шкодою для виконання 
колективом доведених 
завдань. В організації від
сутній контроль за справ
ністю спидометрів і пра
вильністю їх показань.

Матеріали рейдової 
бригади були заслухані па 
черговому засіданні ра
йонного комітету народно
го контролю. Начальнику 
«Міжколгосншляхб у д у» 
П. І. Константинову ого
лошено сувору догану.

Спільний похід за бе
режливе витрачання наф
топродуктів триває. Він 
виявляє недбайливців, на
зиває адреси передового 
досвіду, конкретні імена 
тих, хто має повне право 
називатися бережливим 
хазяїном. Хочу назвати 
імена кращих механізато
рів колгоспів «Аврора» — 
Д. М. Алаєва, «Перемоги» 
— С. П. Іванова та члена 
ВЛКСМ Сергія Головка, 
імені 40-річчя Жовтня — 
І. Д. Тарана та комсо
мольця Олександра Дуби
ни. Техніка, закріплена за 
ними, завжди справна, ме
ханізатори раціонально 
використовують кожен 
грам пального та мастил. 
А — цс конкретний при
клад хазяйновитості тим, 
хто вперше одягнув робо
чу спецівку.

Г. ШАЛАПКО, 
начальник районного 
штабу «Комсомоль
ського прожектора». 
Вільшанський район.

— Алло! Ульяновка! За
просіть до телефону ко
гось із членів районного 
штабу «Комсомольського 
прожектора».

— Член штабу «КП» 
Сергій Кравець слухає.

— Сергію, пройшов мі
сяць з часу оголошення 
двомісячника з економ
ного і раціонального ви
трачання нафтопродуктів. 
Як будуєте свою роботу? 
Чи проводите рейди?

— Справа в тому, що 
роботи у сільських трудів
ників багато. Чому ми їм 
заважати будемо.

— Але ж двомісячник 
оголошено спеціально під 
«пік» весняно - польових 
робіт! Саме зараз пально
го витрачається найбільше, 
і, певно, не завжди ра-і 
ціонально...

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

НЕ ОО ШЯШ
— Ми побували в де

яких організаціях райцен
тру, але нічого не вияви
ли...

— А коли ж думаєте 
всерйоз включитися в 
рейди?

— Пізніше... А якщо від
верто, то слухайте. Пропі- 
сочимо ми, приміром, 
якусь АЗС, як потім за
правлятися будемо?!

— ???
...У Положенні про 

«Комсомольський прожек
тор» сказано:

«Робота в «Комсомоль
ському прожекторі» — по
чесне і відповідальне 
комсомольське доручення. 
Кожен «прожекторист» по
кликаний виправдовувати 
виявлене йому довір’я, по
казувати приклад високої 
свідомості, організованос
ті і дисципліни, постійно 
піклуватися про примно
ження народного надбан
ня»...

Як свідчить вищенаве- 
дена телефонна розмова, 
про це подекуди забу
вають.

Втім, не тільки молоді 
дозорці Ульяновського 
району проявляють па
сивність. Коли редакція за
телефонувала у Новоар- 
хангельський, Бобринець- 
кий, Знам'янський, Голова- 
нівський райкоми, то там 
теж нічого конкретного не 
могли сказати про прове
дені рейди-перевірки. Ду
мається, вже давно пора 
закінчити розкачку і 
серйозно взятися за ви
явлення фактів нераціо
нального витрачання наф
топродуктів.

Наш кор.

«ФЕСТИВАЛІ V М0СКВ1-
ФЕСЇЙВМЬ ЇМ ВСІХ»-

ПІД ТАКИМ ДЕВІЗОМ ПРАЦЮЮТЬ 
НАПЕРЕДОДНІ ФОРУМУ КОМСОМОЛЬЦІ 
Й МОЛОДЬ ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ.

До наступного молодіж
ного залишається все мен
ше часу. Районний комітет 
ЛКСМУ прагне так вести 
свою роботу, щоб кож
ний день у первинних тру
дових колективів, шкіл, 
організацій та підприємств 
був сповнений цікавих 
змістовних заходів, справ
ді гідних подарунків XII 
Всесвітньому. До фести
вального центру, організо
ваного минулого року, ни
ні особливо часто надхо
дять все нові й нові пові
домлення з місць.

І’ ОЦІАЛІСТИЧНЕ зма-
* гання, що розгорну

лося в районі назустріч 
XII Всесвітньому фестива
лю молоді і студентів на 
підприємствах, в організа
ціях, трудових об'єднан
нях школярів, набуло 
особливого поширення у 
формі днів ударної праці. 
Сьогодні на райкомівський 

Почесне і відповідальне замовлення виконує молодий 
ужгородський художник Михайло Белень. Оргкомітет XII 
Всесвітнього фестивалю молоді й студентів у Москві до- 
ручив йому виготовлення моделей серії сувенірних меда
лей, присвячених історії молодіжного фестивального руху.

На знімку: Михайло БЕЛЕНЬ за виготовленням 
моделей сувенірних медалей.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА. (Фотохроніка РАТАУ).

фестизальний рахунок на
дійшло понад 11 тисяч 
карбованців.

Зокрема, підтримано і 
поширено ініціативу мо
лодих передовиків вироб
ництва, комсомольсько- 

молодіжних колективів у 
день відкриття та закрит
тя фестивалю (відповідно 
27 липня та 3 серпня) пра
цювати на зекономленій 
сировині та матеріалах^ В 
авангарді руху — семеро 
членів КМК бригади тока
рів дільниці по виготов
ленню втулки шатуна ме
ханічного цеху Гайворон- 
ського тепловозоремонт
ного заводу (бригадир 
В. Островерчук, групком. 
сорг О. Райський).

* * *

Три роки ВИПОВНИЛОСЯ 
клубові комсомольсько- 
молодіжної пісні, організо. 
ваному при райкомі ком
сомолу та відділі культури 
райвиконкому. Пропаган
да й популяризація радян. 
ської патріотичної пісні — 
так визначила його шлях 
з перших днів діяльності 
клубу керівник, член РК

ЛКСМУ Наталія Саму- 
сенко. и-;

Зміст роботи — числен
ні шефські поїздки і віїсту, 
ип у сільських будинках 
культури, навчальних 
кладах міста, трудовишИ. 
лективах. Кошти від іи^^-. 
пів також надходять до 
фести в ал иного фон ду.

У День радянської мо
лоді — ЗО червня — під 
час міського фестивалю, 
присвяченого XI1 Всесвіт
ньому, клуб запропонує 
слухачам нову програму 
«Пісні фестивалів»; » ■.

4» V V

Широку підтримку й ін
терес у молоді знаходять 
зустрічі з учасниками по
передніх фестивалів мо- цй 
лоді і студентів. Так, на 
«прес-конференції» шко
лярів райцентру «Молодь 
планети в боротьбі за мир» 
виступили делегат VI Мос
ковського молодіжного 
фестивалю головний зоо
технік колгоспу імені 
60-річчя Жовтня К. Ю. За
харенко та машиніст ло
комотивного депо станції 
Гайворон А. Я. Гераси
менко.

У гостях в учнів маши
нобудівного технікуму по
бував учасник III (Берлін
ського) фестивалю співро
бітник районного відділу 
внутрішніх справ В. Б. Ба- 
бій, котрий цікаво розпо
вів про побачене й почуте 
в Берліні 1951-го, навіз 
переконливі цифри і фак
ти, які свідчили про якіс
ні зміни у молодіжному 
фестивальному русі.

* * *
Недавно в районному 

будинку культури фести
вальний центр РК ЛКСМУ 
спільно з комітетами ком
сомолу міської СНІ № 5 та 
тепловозоремонтного за
воду організували для 
молоді міста вечір під 
назвою «Молодиміі серця
ми ми повторюєм дружби 
слова». На зустрів до мо- ■ 
лоді прийшли ’ делегат ” 
/Московського (1957) фес
тивалю молоді і студентів, 
секретар райкому Компар
тії України В. М. Яхннця 
та робітник Гайворон, 
ського тепловозоремопт- 
ного заводу М. І. Кузне
цов.

Організатори — спілча
ни та молодь заводу і СШ 
№5—подбали про невиму
шену, справді молодіжну 
атмосферу зустрічі: Яскра
вою і видовищною вида
лась театралізована виста- 
ва-карнавал, де були •» 
танці, й жартівливі кон
курси, і показ звицап$*7<х 
країн — господинь попе’ 
редніх фестивалів;

Ударна передфестиваль- 
на вахта молоді Гайворон- 
ського району триває.

н. НІМЧУК, 
другий секретар 
Гайворонського 
ЛКСМУ.
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ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ

Клас визначає висоту

час перерви — 19.45 — Ве
чірня казка. «Пригоди Фіна». 
Мультфільм. 20.45 — «Зупи
нись, мить...». Документаль- 
ний телефільми 21.00—«Час». 
21.35 — «Водій автобуса». 
Художній телефільм. 2 серія. 
22.40 — Новини.

Л0ж.1.!01.0 Д11И в Маловпс- 
кінській СШ № 3 тривають 
змагання з р’Ияшх видів 
спорту, йдуть заняття в 
спортивних секціях. Най. 
більш масові поєдинки — 
з багатоборства ГПО, вій. 
ськуво-прлкдадіріх видів. 
Керівник з військової під
готовки десятирічки С. Л. 
Зайва передусім дбає, 
щоб росла майстерність 
допризовників. Всі стар. 
шокласники успішно скла, 
лп залік з кульової стріль, 
бн. Чемпіоном школи став 
дев ятнкласннк С. Шевчен. 
ко, який вибив 93 очка зі 
ста можливих.

Постійні тренування да
ли змогу сірільцям деся. 
тнрічки перемогти на ра. 
йоиних змаганнях. А потім 
вони увійшли в трійку при

і*ІїгТ>іі/1 /і f.

зерів і на обласному тур. 
нірі.

Кращі стрільці-розряд, 
пики А. Дороіань, Л. Па. 
насенко, С. Шевченко ста. 
ли громадськими іпструк- 
торами. Вони допомагають 
підвищити майстерність 
своїм однокласникам, з 
тим, щоб викопати норма, 
гпви ГПО.

Популярні в десятирічці 
ігрові види спорту. Юнаць. 
ка баскетбольна команда, 
наприклад, стала перемож
цем районних змагань па 
приз пам’яті Героя Радян
ського Союзу В. 1. Акімо. 
ва.

Активізувалась також 
робота по пропаганді фіз. 
культури і спорту, норма, 
тивів і вимог комплексу 
ГПО. Провідні спортсмени

І. Яковлев, В. Садовніков, 
В. Узбеков, призер пер. 
шості області з багатобор. 
ства ГПО О. Нагориш) до. 
помагають вчителям в під. 
готовці значківців.

...Закінчилися уроки. 
Вчитель фізкультури
М. Бойко знову збирає 
своїх вихованців на спор
тивних майданчиках. По
чинаються «Старти на
дій» — змагання на кра
щий спортивний клас. Зви. 
чайно, окремі спортсмени 
не виручають свою коман
ду. Тут треба впевнено 
йти до висоти всім колек. 
тпвом.

В. КУДРЯ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — «Во

дій автобуса». Художній те- 
лефільм. 1 серія. 9.40 —
Твори Ф. Лісга та М. Равеля 
виконує Т. Климова (форте
піано). 10.10 — «День прийо
му з особистих питань». Ху
дожній фільм. 11.40 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— «П’ятирічка — справа 
кожного». Документальні 
фільми «Велика рідня». «На 
одинці з блискавкою», «По
говоримо з Сафоновым». 
15.50 — «У концертному за
лі — школярі». 16.35 — Но
вини. 16.45 — Тема праці в 
радянській драматургії. 17.45
— «Разом — дружна сім’я». 
18.05 — Наука і життя. 
Уральський науковий центр. 
18.35 — «Трагедії могло не 
бути». Науково-популярний 
фільм про шкідливість алко
голізму. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — «Наш 
19.30 — До 30-річчя 
шавського Договору.

сад».

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — «Во- 

дій автобуса». Художній те
лефільм. 2 серія. 9.40 — «У 
концертному залі — школя
рі». 10.25 — «Тато, мама, я — 
туристська сім’я». Науково- 
популярний фільм. 10.45 — 
Леутарські мелодії. 11.15 —. 
Новини. 14.30 ______
14.50 — «Союз науки і пра
ці». Документальні фільми 
«ВАМ. По обидва боки ма
гістралі», «Наближення 
ідеалу», «Загадки коливань». 
15.45 — Твоя ленінська біб
ліотека. В. 1. Ленін. «Лист до 
американських робітників». 
16.15 — Новини. 16.20 —•.
Грає квартет арф. 16.35 —
«...До шістнадцяти 1 старші». 
17.20—«Андрій Ешпай. Порт
рет в музиці». Фільм-кон- 
церт. 18.15 — Людина і за
кон. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Мультфільми для 
дорослих. 19.20 — Розпові
дають наші кореспонденти. 
19.50—«Де ти був, Одіссея?». 
Художній телефільм. 1 серія.

VI Міжнародний фестиваль 
телепрограм про народну 
творчість «Веселка». «Дзвени 
комуз». (СРСР). 19.00 —
«Мамина школа». 19.30 _
Музичний кіоск. 20.00 — Ве
чірня казка. «Пригоди Фі
на». Мультфільм. 20.15 —
Новини. 20.20 — «Співдруж
ність.-. Тележурнал. 20.50 —, 
«Право на Перемогу». До
кументальний телефільм. 
21.00 — «Час». 21.35 — «Пла
та за істину». Художній 
фільм. 22.55 — Новини.

Новини.

до

ДО ПАМ’ЯТНИКІВ
І ОБЕЛІСКІВ

У колективах фізкуль
тури області в дні свят
кування 40-річчя Перемо
ги відбулися масові спор
тивні поєдинки на призи 
пам’яті Героїв, показові 
виступи спортсменів. Кі- 
ровський районний спорт, 
комітет м. Кіровограда 
влаштував велопробіг до 
міста Знам’янки. В ньому 
взяли участь спортсмени 
інституту сільськогоспо
дарського машшіобуду. 
ванни, машинобудівного 
технікуму, ДЮСШ № 3. 
Серед учасників пробігу 
були ветеран Великої 
Вітчизняної війни, доцент

КІСМу Л. М; Глазов, чсм. 
піон країни, майстер спор, 
ту Борис 'Іомах. Велоси
педисти поклали вінки бі- 
ля пам’ятника визволите, 
лям міста залізничників 
від німецько-фашистських 
загарбників, партизанам і 
підпільникам. Повертаю, 
чись до Кіровограда, учас. 
пики пробігу зустрілися з 
колишніми фронтовиками 
села Суботці. Фініш — бі
ля пам'ятника героям гро
мадянської та Великої Віт
чизняної воєн в Кіровогра
ді. Тут спортсмени склали 
рапорт про свої здобутки 
на змаганнях вищого ран-

гу, в колективах фізкуль. 
тури ветерану Великої Віт. 
чизняної війни І. X. Дере
в'янку.

Легкоатлетичні пробіги 
на честь свята відбулися в 
селі Оникієве Маловпсків. 
ського, Кіровому Долин- 
ського, Червоному 1'айво- 
ронського районів. На 
старт легкоатлетичного 
кросу в Світловодську ви. 
йшли разом з юними 
спортсменами переможці 
змагань «Всією бригадою 
— на стадіон», ветерани. 
Допризовники, які склали 
залік з фізичної та вій. 
ськово-технічної підготов, 
ки, біля обелісків рапор
тували про висоти на шля
ху до спортивної майстер, 
пості своїм наставникам— 
колишнім фронтовикам.

Наш кор.

Куди поділись городошники?
В обласних газетах вже 

порушувалось питання про 
реконструкцію стадіону 
спортклубу «Зірка». Нині 
тут деякі роботи проводя
ться. Та от цікаво: чи бу. 
де на стадіоні городошний 
майданчик? Раніше на го. 
ловкій спортивній базі міс- 
та часто збирались горо
дошники, брали участь в

обласних і республіка», 
ських змаганнях, ставали 
майстрами спорту.

Останнім часом, як мені 
відомо, городки по-справж. 
ньому популяризуються 
лише в Гайвороні. А чому 
б, скажімо, не обладнані 
майданчики для городош. 
нпків у парках культури і 
відпочинку, біля гуртожит
ків?

І ородкн — народна гра. 
Однак у Кіровограді її по- 
чинають забувати. Вона ж 
для людей різного віку.

Обладнати майданчик не 
гак уже й важко. Хто ж 
проявить ініціативу?

С. КОЛІСНИК, 
учитель.

м. Кіровоград.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

«І ВСЕ-ТАКИ...»
Тая називалась критич

на кореспонденція, опублі
кована о «Молодому кому
нарі» від 4 квітня ц. р., в 
якій ішлося про незадовіль
ний хід зимівлі громадсько
го тваринництва в Кірово
градському районі.

Як повідомив другий 
сенретар Кіровоградсько
го райкому комсомолу, 
член районного штабу 
«Комсомольського прожек
тора» В. ТКАЧЕНКО, фан
ти підтвердилися. Критика 
визнана справедливою.

Згідно плану роботи ра
йонний штаб «НП» провів 
рейди в колгоспах «Побе
да», імені Ватутіна та іме
ні Ульянова. Матеріали їх 
розглянуті на засіданні ко
мітетів комсомолу _ згада
них колгоспів,. районного 
штабу «КП», висвітлені у 
районній газеті і передані 
на розгляд у відповідні ор
гани _ правління колгос
пів, управління сільського 
господарства тощо.

Не залишені без уваги і 
факти недостовірності звіт, 
них даних про корми: їх 
приписна була виявлена в 
колгоспах імені Горького 
та імені Дзержинського. 
Керівництво колгоспу іме-

ні Горького було заслуха
но на засіданні обласного 
комітету народного конт
ролю. А районний народ
ний контроль оголосив су
ворі догани голові і бух
галтерові колгоспу імені 
Дзержинського. Начальни
кам штабів «КП» цих кол
госпів на засіданні район
ного штабу «Комсомоль
ського прожектора» суво
ро вказано на недоліки в 
їх роботі.

Райном комсомолу ни
нішнього року планує за
безпечити силами молоді 
заготівлю нормів на 7 про
центів більше, ніж минуло
го. За комсомольськими 
путівками у тваринництво 
буде направлено 24 чоло
віки.

«явні по жй-
ЧОТИРИ?»
Під таким заголовком 

7 березня ц. р. під рубри
кою «Повертаючись до на
друкованого» був опублі- 
кований критичний мате
ріал про становлення бри
гадного підряду, розпад 
КМК тракторної бригади 
№ 2 колгоспу «Прапор ко
мунізму» Олександрійсько
го району.

Як повідомив редакцію 
перший секретар райкому

комсомолу Г. Недобиткін, 
факти, викладені у газет
ній публікації, підтверди- 
лися. Дійсно, за останні 
два роки склад трактор, 
ної бригади істотно змі
нився: вона «постаріла». 
Ряд спілчан вибули з ком
сомолу за віком, кілька 
пішло працювати на будів
ництво шахти «Ведмежо- 
ярська». Отож тепер мо
лоді віком до ЗО років у 
бригаді лише 8 чоловік. 
Тому нині згідно положен
ня про комсомольсько-мо
лодіжні колективи трак
торна бригада № 2 кол
госпу «Прапор комунізму» 
іменуватися такою не має 
права.

Дійсно, райком комсо
молу в минулому році на
зивав бригаду комсомоль
сько-молодіжною, хоча там 
було тільки 50 процентів 
молоді. На жаль, робота, 
яку проводив райком і ко
мітет комсомолу колгоспу 
по зміцненню колективу 
молодіжними кадрами по
зитивних наслідків не да
ла.

Нинішнього року в кол
госпі створено дві комсо
мольсько-молодіжні ланки 
по вирощуванню кукуруд
зи і цукрових буряків.

Недавно на сцені московського державного акаде
мічного музичного театру імені народних артистів 
СРСР К. С. Станіславсьного і В. І. Немировича-Данчен- 
ка відбулась прем’єра нової комічної опери Т. М. 
Хренникова «Золоте теля» по однойменному роману 
1. Ільфа і Є. Петрова. Постановку опери здійснив на
родний артист СРСР, професор І. Г. Шароєв музични. 
керівник і диригент — заслужений діяч мистецтв 
УРСР В. М. Кожухар. У виставі взяли участь відомі і 
молоді артисти театру.

На знімку: Остап Бендер — артист А. ЛОШАК 
(справа) Шура Балаганов — артист В. СВИТОВ, Зося — 
артистка Л. КАЗАРНОВСЬКА.

Фото А. ЧУМИЖОВА. 
Фотохроніка ТАРС.

м’єра документального те
лефільму «Надійний щит 
соціалізму». 20.20 — Концерт 
Сибірського російського на
родного хору. 21.00 — «Час». 
21.35 — Майстри мистецтв 

артистка СРСР 
22.55 — Сьо- 
23.10 — Вело- 
Передача з

21.35 — 
Народна 
Л. Касаткіна. 
годні у світі, 
гонка Миру. 
ЧССР.
▲ ут

10.00 — Новини. 10.20 — 
О. Корнійчук. «В степах Ук
раїни». Вистава. 
Сонячне 
народна 
Новини. 
16.10 —
16.30 — 
лі. 17.30 
жапна 
Концерт
18.30 — 
19.00 — 
футболу. 
(Київ) Під час перерви — 
День за днем (Кіровоград). 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час» 21.35 — Ху
дожній фільм «Увага, цуна
мі». 22.55 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Прем’єра документального 
фільму «Через усю війну» 
8.35. 9.35 —Природознавство 
2 клас. Весною в колгоспі.
8.55 — «Тече річка». Науко
во-популярний фільм 9.05 
12.40 — Французька мова
9.55 — «І ще про Байкал...». 
Науково-популярний фільм 
10.05 — Учням ПТУ. Естетич
не виховання. 10.35. 11.40 — 
Фізика. 8 клас. Робототехні- 
ка 11 05 — Шахова школа
12.10 — Історія 4 клас Юні
герої у Великій Вітчизняній 
війні. 13.10 — В. Маякои- 
ськпй — художник. 13.55 — 
Музика Л Бетховен. Симфо- 
нія № 5. • -
історії. К
15.10 — 
виші. 18 
иадцятн 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
СКА — «Динамо» (Київ). Піц

12.05 —
коло. 12.35 — Між- 
студія УТ. 13.05 — 

16.00 — Новини. 
Срібний дзвіночок. 

В ім’я миру на зем- 
— Телефільм «Дер- 
комісія». 18.00 —

духової музики. 
Актуальна камера. 
Чемпіонат СРСР з 

СКА — «Динамо»

14 25 — Сторінки 
Маркс і сучасність. 
Новини. І8.0О—Но- 
15 — «...До ІИІСТ- 
і старші». 19.00 —

21.00 — «Час». 21.35 — «Нам 
дороги ці забути не можна». 
Поезія. М. Светлов. 22.00 — 
Музика для всіх. 22.50 — 
Велогон ка Ми ру. Нередача 
з ПНР. 23.10 — Сьогодні у 
світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ф. Пуленк. Соната для флей
ти і фортепіано. 1035 —
Шкільний екран. 6 клас. 
11.00 — Любителям хорово
го співу. 11.40 — Шкільний 
екран. 6 клас Музика. 12.15
— Художній Фільм «Увага
цунамі». 13.35 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10 — 
Срібний дзвіночок". 16.30 — 
Грає 
17.00 
17.30 
грама 
18.00 __ _ ___
Відеозапис концертної 
грами, присвяченої 40-річчю 
Перемоги радянського паро- 
ду у Великій Вітчизняній 
війні. (Кіровоград) 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
Джаз, джаз. джаз... 20.30 — 
День за днем 
20 40 
21.00 
дожній фільм «Гамлет». 1 се
рія. 22.50 — Новини
А ЦТ (II програма)

8 00 — Гімнастика 8.15 — 
Прем’єра документального 
телефільму «Народний ху
дожник» 8.35, 9 35 — Астро 
номія. 10 клас. «Що ми знає
мо про Всесвіт» 9 05. 12.30
— Німецька мова 10 05 —
Учням ПТУ. Фізика. Механіч
ні хвилі Звук 10.35. 11 40 — 
М Сервантес «Дон Кіхот». 
6 клас. 11 05 — «Наш сад» 
12.10 — Природознавство. 4 
клас. Різноманітність тварин
13.00—Історія. 9 клас К\’ль- 
турка революція в СРСР 
13.30 — «Знання — сила» 
Тележурнал. 14.15 — Ольга 
Бергольц. Сторінки творчос
ті. 15.05 — Новини 18 00 — 
Новини. 18.20 — «Кому в 
житті пощастило». Докумеп- 
тальннй телефільм. 18.30 —

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Ді

тям про звірят. 9.05 — «Де 
ти був. Одіссеї!?». Х.удожшй 
телефільм. 1 серія. 10.10 —.
Клуб мандрівників. 11.10 —. 
Концерт з творів компози
тора В. Агапкіна. 11.25 —.
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Наш сучасник». 
Документальні фільми. 15.40
— Прем’єра фільму-концер- 
ту «Пісні Ігоря Шамо». 16.10
— Новини. 16.15 — «Сьогод
ні і завтра підмосковного 
села». 16.45 — «Умілі руки».
17.15 — М. Шолохов. «Під
нята цілина». 17.55 —> 
Т Хренников. Сюїта з музи
ки до балету «Гусарська ба
лада». 18.15 — Ленінський 
університет мільйонів. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —. 
«Світ і молодь». 19.35 — Но
вини. 19.40 — «Де ти був. 
Одіссеи?». Художній теле
фільм. 2 серія. 21.00 —«Час». 
21.35 — «Письменник і жит
тя». 22.35 — Сьогодні у сві
ті. 22.50 — Прем'єра доку
ментального телефільму 
«Віктор Васнецов. Спогади». 
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 —і 
Срібний дзвіночок. 16.30 —і 
Республіканська фізико-ма- 
тематична школа. 17.00 —;
«Кохання тихії слова». Му
зичний фільм. 17.35 — На 
допомогу школі. Музика. 
18.00 — День за днем. (Кі
ровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 —. 
Грають юні музиканти. 19.00 
.— Актуальна камера. 19.30
— Галузь: досвід, проблеми.
20.00 — По музеях і виста
вочних залах. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — «Час» 
21.35 — Художній фільм 
«Гамлет». 2 серія. 22.45 —.
Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —, 
«Власна думка». Докумен
тальний телефільм. 8.35, 9.35 
— Фізика. 6 клас. Енергія і 
робота. 9.05, 12.50 — Іспан
ська мова. 10.0а — «Декора
тивно-прикладне мистецтво». 
Науково-популярний фільм. 
10.35. 11.40 — В. ’"
«Гамлет». 9 клас. 
Тележурнал. «Сім’я
12.15 — Історія.
Культура і наука 
давньому _ Римі. ___
«Вайгач», Науково-популяр
ний фільм. 13.35 — «Генерал 
Рахімов». Художній фільм із 
субтитрами. 15.10 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20 —.
Прем'єра документального 
телефільму «Вибираю Ан
тарктиду». 18.50 — Народні 
мелодії. 19.00 — Сільська го
дина. 20.00 — Вечірня каз
ка. «Поросятко V цирку». 
Мультфільм. 20.15 — Нови
ни. 20.20 — «10 хвилин про 
10 мільйонів». Документаль
ний фільм. 20.30 — Міжна
родні змагання з художньої 
гімнастики. 21.00 — «Час». 
21.35 — «Мама вийшла за
між». Художній фільм. 22.55 
— Новини.

піаністка Е. Чуприк.
— Країна Комсомолія
— Продовольча про-
— справа кожного

— «Народні таланти» 
ї про-

(Кіровоград).
На добраніч, діти! 
«Час» 21.35 — Ху-

Шекспір.
11.10 —. 
і школа».
5 клас, 
в Старо- 

13.20 —;

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — «Умі

лі руки». 9 05 — «Де ти був, 
Одіссеї!?». Худоясній теле
фільм. 2 серія. 10.25 — «Ра
дість — це пісня». Фільм- 
концерт. 11.15 — Прем’єра 
документального фільму 
«Козарн». 1130 — Новини. 
14.30 — Новини 14.50 —
«Для радянської людини». 
Документальні фільми. «Ви
конком приймає рішення». 
«Петро-Петербан». 15.20 —■;
Російська мова 15.50 — Но
вини. 15.55 — «Хо Ші Мін: 
пам'ять про джерело». Доку
ментальний телефільм 16.50 
— В гостях V казки. «При
годи у місті якого нема». 
18.35 — «Надзвичайний ав
тобус». Документальний
фільм про шкідливість ал- 
коголізму 18.45 — Сьогодні 
у світі 19.00 — прем’єра 
мультфільму 19.10 — «Пош
та цих днів». Ведучий — по
літичний оглядач В Бекетов. 
19.40 — Новини. 19.45 — «Де 
ти був Одіссей?» Художній 
телефільм. З серія. 21 00 — 
«Час». 21 35 — Творчий ве
чір народного ”
М Слічеика. 
гонка Миру. 
ПНР. 23.15 — 
ті.
А УТ

10.00 — Новини. 10 20 — 
Виробнича гімнастика 1035 
— Шкільний екран 5 клас. 
Музика 1105 — Художній 
Фільм «Гамлет». 
Під час перерви 
16.00 — Новини.
Срібний дзвіночок 
Камерний концепт 17.00 — 
Старти надій 17.30 — Ряд
ки обпалені війною 18 00 —

(Закінчення на 4-й стор.|.

артиста СРСР 
22.55 — Ве.чо- 

Передача із 
Сьогодні v сні-

- Худом::
1 і 2 серії.
— Новини.

16.10 —
16.30 —
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(Закінчення.
Поч. на 3-й стор.].

День за днем. (Кіровоград).
18.15 — Телефільм. (Кірово
град). 18.30 — Концерт ВІА 
■«Орнамент». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Від
криття Всесоюзного фести
валю мистецтв «Київська 
весна-85». Концерт «Дружба».
20.30 — Світ поезії. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Відлуння». 22.00 — Продов
ження фестивалю мистецтв 
«Київська весна-85». По за
кінченні — Новини.
4 ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Прем’єра документального 
фільму «Ми челябінці». 8.35,
9.35 — Географія. 8 клас. 
Середньоазіатський еконо
мічний район. 9.05, 12.45 — 
Англійська мова. 10.05 —
Пошта передачі Природо
знавство». 10.35. 11,40 — Му
зика. 1 клас. Інструменти 
симфонічного оркестру. 10.55 
— Лірика М. Лєрмонтова. 
12.00 — Сторінки історії. «Із 
іскри полум’я займеться»
13.15 — «Мамина школа».
13.45 — Музика. 6 клас.
С. Прокоф’єв. Балет «Попе
люшка». 14.15 — «Здрастуй
те. діти!». 14.45 — Новини 
18.00 — Новини. 18.15 —
Учителю — урок музики. 
7 клас. 19.15 — Ритмічна
гімнастика. 19.45 — Прем’є
ра науково-популярного 
фільму «П’єр ІІуняд» виру
шає в плавання». 20.00 —
Вечірня казка «Півник за
хворів». 20.15 — Шахова
школа. 20.45 — Міжнародні 
змагання зі стендової стріль
би. «Великий приз Москви». 
21.00 — «Час». 21.35 — Пре
м’єра художнього телефіль

КРОСВОРД
По горизонталі:
7. Юний партизан, Герой 

Радянського Союзу. 8. Най
вища на землі гірська вер
шина. 10. Український на
родний іанець-хоровод.
11. Цінний с()рт кришталю.
12. Героїші повісті О. Коби- 
линсь.чої «У неділю рано.

■пишнії■ ■ w ■ ■ ■■

зілля копала...». 13. Один з 
найстаріших районів Києва, 
центр столиці Київської Ру
сі. 15. Опера А. Дворжака. 
16. Розділ ботаніки. 19. Про
фесійна танцюристка й спі
вачка в Японії. 21. Баштан
на культура. 23. Лозунг, за
клик. 25. Драма Л. М. Ле. 
онова. 26. Радянський живо- 
писець, народний художник 
СРСР. 27. Технологічна опе
рація в металургії. 28. Зма
гання з бігу на далеку від
стань.

По вертикалі:
1. Російський астроном, 

організатор і перший дирек
тор Київської обсерваторії. 

му «П домри був вірний
звук». 23.00 — Новини.

▲ ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Пре

м’єра науково-популярного 
Фільму. 8.50 — АБВГДейка. 
9.20 — «Де ти був, Одіссей?» 
Художній телефільм. З серія
10.30 — Більше хороших то
варів. 11.00 — «Це ви може
те». 11.45 — Міжнародний 
день .музеїв. 12.25 — Прем’є
ра документального теле
фільму «Все починається з 
дороги». 13.15 — Прем’є
ра фільму-концерту. 13.35
— Тележурнал «Сім’я і
школа». 14.05 — VI Між
народний фестиваль те
лепрограм про народну твор 
чість «Веселка». «Сантур». 
(Індія). 14.30 — Новини. 14.45
— Очевидне — неймовірне
15.45 — Бесіда політичного 
оглядача Г. Пряхіна 16.15— 
Новини. 16.20 — Прем'єра 
мультфільму «Найда». 16.35
— «Нікарагуа: рішучість пе
ремогти». Документальний 
телефільм. 17.40 — «Світ
рослин». 18.25 — На арені 
цирку. 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Спартак»
— «Торпедо» (Москва). 2-й
таіім. 19.45 — Прем’єра ху
дожнього телефільму «Капі
тан Фракасс». За мотивами 
роману Т. Готье. 1 серія 
21.00 — «Час». 21.35 — Ніс- 
ня-85. 23.20 — Велогонка
Миру. 23.40 — Новини.
± УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Урок ритмічної гімнастики. 
10.50 — «Ратний подвиг,
увінчаний в слові». О. Гон
чар. «Прапороносці». 12.00— 
«Призначається побачення».
12.30 — «Наука і час». 13.00
— Новини. 13.10 — «Добро
го вам здоров'я». 13.40 —
Неспокійні серця. 14.25 —
До Дня народження піонерії. 
«Вперед, орлята!». 15.25 — 
«Майстри мистецтв». На
родний артист УРСР II. Кльо- 
ион 16.20 — Сатиричний

У ХВИЛИНИ ДОЗВІЛЛЯ

2. Килим для боротьби дзю
до. 3. Розмінна монета Ту
нісу. 4. Принадність, чарів
ність. 5. Несуча конструкція 
похилого даху. 6. Поміст 
для виступів акторів, мис
тецьких колективів. 9. Особ
ливий етап, в якому перебу. 
вае космонавт під час по

льоту. 14. Форма організа
ції праці в колгоспі. 15. Сло. 
весний вираз сильного по
чуття. 17. Одиниця потуж
ності електричного струму. 
18. Народний артист СРСР, 
головний режисер церемонії 
відкриття і закриття'Москов
ської Олімпіади. 20. Фігура 
в гімнастиці, балеті. 22. Те. 
риторія країни, оточена во
лодіннями іншої держави.
23. Птах родини воронових.
24. Форма відображення 
предметів і явиш зовнішньо
го світу в свідомості людей.

Склав В. НЕЧИПОРЕНКО.
м. Знам'янка. 

об'єктив. 16.50 — »Здрастуй 
пісне!». 18.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. »Факел» 
(Воронеж) — «Динамо» (Ки
їв). 19.45 — Актуальна каме
ра. 20.25 — Скарби музеїв 
України. 20.15 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час».
21.35 — А. Крим. «Пора лю
бові і ненависті'. Вистава 
Кіровоградського' музично- 
драматичного театру імені 
М. Кропивші цького. Під час 
перерви — Телефільм. (Кі
ровоград).
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — «Ранкова пошта».
9.00 — »Портрет музею».
9.25 — Грає оркестр народ
них інструментів «Калинка». 
9.55 — Програма Томської 
студії телебачення 11.10 — 
«Б строю єдиному». Музична 
передача. 12.40 — Клуб ман
дрівників 13.40 — Стадіон 
для всіх. 14.15 — Фільм — 
дітям. «Дзвонять, відчиніть 
двері!». 15.30 — Міжнарод
ний огляд 15,45 — Міжна
родні змагання з веслуван
ня на байдарках і каное па
м'яті ІО. Рябчйнської. 16.15

— Прем’єра фільму-концерту 
Державного фінського дра
матичного театру м. Петро
заводська «Калевала». 18.00
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «Спартак» — «Торпедо» 
(Москва). 1-й тайм. 18.45 — 
»Мир. труд. май». 19.15 —
Муйьткопцерт. 19.50 —
— Спорт для лінивих». 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — «Му
зей на Делегатській >. «Кас-' 
линське лиття». 20.35 —
Міжнародні змагання зі стен
дової стрільби. «Великий 
приз Москви». 21.00—«Час».
21.35 — «Будемо чекати, по
вертайся» 'Художній теле
фільм.

д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — «Са

лют. піонеріє!». Концерт. 9.20
— 20-й тирад: «Спортлото».
9.30 — «Будильник'». 10.00— 
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — «Здоров'я». 11.45 — 
«Ранкова пошта». 12.15 —
«Будівництво і архітектура». 
Кіножурнал. 12.30 — «Сіль
ська година». 13.30 — Му
зичний кіоск. 14.00 — К. Сн- 
монов. «Так і буде». Фільм- 
впстава Малого театру Сою
зу РСР. 16.35 — Новини.
16.40 — Клуб мандрівників.
17.40 - Прем'єра мультфіль
мів «Чарівна лопата». «По
душка для сонечка». 18.00— 
Міжнародна панорама. 18.45
— Народні мелодії. 19.00 — 
Прем'єра документального 
фільму «Достукатися до сер
дець людей», 19.50 — Повн
ий. 19.55 — Прем'єра ху
дожнього телефільму «Капі
тан Фракасг». 2 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — «Всі сим
фонії П. Чайковського» Від
криття циклу. Симфонія №1. 
Виконує Державний акаде
мічний симфонічний оркестр 
СРСР. 22.30 — Футбольний 
огляд. 23.00 — Новини.
д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
«Веселі нотки». 8.30 — Рит
мічна гімнастика. 9.00 — Ро
сійська мова. 9.30 — Прем’є
ра документального теле
фільму «Латвія — мій дім». 
10.00 — Концерт оркестру 
народних інструментів Тад
жицького телебачення і ра
діо. 10.40 — «В-межах мож
ливого». Науково-популяр
ний фільм. 11.05 — В гостях 
у казки. «Пригоди в місті, 
якого нема*. 12.50 — Доку
ментальний екран. 13.50 — 
«Чому кініку назвали кіш
кою». Мультфільм. 14.00 — 
Видатні радянські компози
тори — лауреати Ленінської 
премії. В. Соловйов-Сєдоії.
14.45 — До Дня народження 
Всесоюзної піонерської ор
ганізації ім. В. І. Леніна. До
кументальний телефільм.
15.45 — «Береги». Художній 
телефільм. 1 серія. 16.55 — 
Музика наших сучасників. 
18.00 — Міжнародні змаган
ня з веслування на байдар
ках і каное пам’яті 10. Ряб- 
чипської. 18,40 — Прем'єра 
науково-популярного фільму 
«Життя і діяння Федора Кар- 
жавіна». Про російського 
архітектора, мандрівника і 
просвітителя XVIII ст. 19.00
— Світ і молодь. 19.35 — VI 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм про народну твор
чість «Веселка». «Сантур» 
(Індія). 20.00 — Вечірня каз-

«Скарб кота Леопольда». 
Мультфільм. 20.15 — «Шоста 
частина світу». Науково-по
пулярний фільм. 20.40 —
Міжнародні змагання зі 
стендової стрільби «Великий 
приз Москви» 21.00 —«Час».
21.35 — «Діло було в Пень
кові»». Художній фільм.

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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«О БЕРЕ Ж Н 0 

УМОВИ КОНКУРСУ:

3 В О І II Е М!»

1. Намалювати два ма
люнки на цупкому папері 
(розмір 20X30 см.) на 
протипожежну тематику: 

один — у яких випадках 
иай’іастіше виникають но-

фабриці 
індпошиву 

та ремонту одягу
ПОТРІБНІ
на постійну роботу:

головний бухгалтер 
(оклад І8(Г крб.), на
чальник відділу кадрів 
(оклад 135 крб.), заві
дуючі ательє (оклад 135 
крб.), комірник (оклад 
80 крб.), бухгалтер (ок. 
лад 90 крб.), реалізатор 
напівфабрикатів (оплата 
відрядна).

За довідками зверта
тися за адресою: вул. 
Леніна, 23, тел. 4-23-55, 
відділ кадрів.

ДМИТРІВСЬКЕ СПТУ № 39

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1985—1986

тракторнст-машиніст ши
рокого профілю з кваліфі
кацією слюсаря і водія ав
томобіля;

тракторист-машиніст НІ 
класу;

майстер-квітникар-деко
ратор;

бджоляр.
На спеціальність тракто

риста-машиніста широко
го профілю з кваліфіка
цією слюсаря 2—3 розряду 
і водія автомобіля прийма
ють юнаків і дівчат, які за
кінчили 8 класів, строк на
вчання — 3 роки.

Па час навчання учнів 
забезпечують гуртожитком, 
триразовим харчуванням, 
обмундируванням, стипен
дією 10 карбованців на мі- 
сяць.

По закінченні училища 
особам, які складуть екза
мени, видаються: диплом 
про середню освіту, посвід. 
чення тракторпета-машп- 
піста широкого профілю з 

кваліфікацією слюсаря 2—З 
розряду, посвідчення водія 
автомобіля III класу.

жежі від пустощів дітей з 
вогнем;

другий — протипожежні 
профілактичні запобігання 
від пустощів дітей з вог
нем.

2. Дат, змістовні відпо
віді на гапнтаннп :

а) як повинен поступити 
іояіій пожежний у випадку 
пожежі в школі, вдома, п 
клубі чи в іншому громада - 
ському приміщенні:

б) можливо, у вашому 
селі (місті) живуть ЛЮДІ) 
(діти), які відзначились на 
пожежі. Опишіть детально 
про їх подвиг.

У конкурсі можуть брати 
участь всі члени дружин 
юних пожежних, піонери 
та школярі.

Матеріали надсилати до 
20 листопада 1985 року за 
поштовим штемпелем на 
адресу: 316050, м. КІРО
ВОГРАД, пул. ЛУНАЧАР- 
СЬКОГО, 36. РЕДАК
ЦІЯ ГАЗЕТИ «МОЛО
ДИЙ КОМУНАР» З ПО
МІТКОЮ «ОБЕРЕЖНО З 
ВОГНЕМ!».

Обов’язково вкажіть 
свою адресу, клас, школу. 
За кращі роботи встанов
лені призи.

Обласний штаб по ке
рівництву дружинами 

юних пожежних (ДЮП).
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ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ

У 1985—1986 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Училище готує кваліфіковані кадри із середньою 

освітою таких спеціальностей:
майстер сільського будівництва;
механізатор широкого профілю з умінням водити 

автомобіль і виконувати роботу слюсаря.
Особам, які закінчать училище, видається диплом 

про здобуття середньої освіти і присвоюється розряд 
з набутої спеціальності.

Училище забезпечує учнів триразовим харчуван
ням, обмундируванням, підручниками і навчальними 
посібниками. Під час виробничої практики вони одер
жують 50 процентів від заробленої суми. Іногороднім 
надається гуртожиток.

До училища приймають юнаків та дівчат з освітою 
8 та 10 класів.

Ті, хто закінчить училище з відзнакою, мають пра
во вступати до середніх або вищих навчальних закла
дів поза конкурсом.

Вступники подають на ім’я директора училища 
заяву, свідоцтво про. закінчення 8 класів, свідоцтво 
про народження або паспорт, медичну довідку (фор- 
ма № 086/у), довідку з місця проживання, п’ять фо
токарток 3X4 см.

Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища: Кіровоградська обл„ м- Гіовоук- 

раїика, вул. Кірова, 78. Телефони: 2-28-50, 2-27-59, • 
2-26-59.

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 'А

Па спеціальність гракто. 
рпета-машиніста III класу 
приймають юнаків і дівчат, 
які мають середню освіту, 
і воїнів, звільнених у за
пас із лав Радянської Ар
мії, строк навчання — 
8 місяців.

Випускникам присвоює
ться кваліфікація тракто- 
риста-машшііста III класу.

На спеціальність бджоля. 
ра приймають юнаків і дів. 
чат віком від 16 років, 
строк навчання — 1 рік.

На спеціальність май
стра . квітникаря . дскора. 
тора приймають дівчат, які 
мають середню освіту, 
строк навчання — 1 рік.

Зарахованих ва навчай, 
ня забезпечують триразо
вим харчуванням, обмуи- 
дпруванням,стипендією 10 
карбованців на місяць.

Випускникам присвоює, 
ться кваліфікація майстра, 
квітинкаря-декоратора.

Під час проходження ви. 
робішчої практики учням 
виплачується 100 процен
тів від заробленої суми. 
Час навчання в училищі

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

зараховується до трудово
го стажу. Відмінників на
правляють па навчання до 
індустріально . Педагогіч
них навчальних закладів 
професійно-технічної осві
ти.

Початок занять — 1 ве
ресня.

Для вступу треба подати: 
заяву, документ про осві
ту (оригінал), свідоцтво 
про народження або пас
порт, довідку з місця про
живання та про склад сім’ї, 
характеристику зі школи 
або останнього місця ро
боти, автобіографію, мс. 
Ліпшу довідку (форма 
№ 086/у), 6 фотокарток 
3X4 см.

Прийом документів прий
мальна комісія училища 
почне І квітня і проводи
тиме щодня до І вересня 
з 8.30 до 16.30.

Адреса училища: Зпа- 
м’янськнй район, с. Дмнт. 
рівка.

Проїзд від ст. Знам’янка 
будь-яким автобусом дмнт. 
рівського напряму до зу 
пипкп «Вітрогон».

«Молодой коммунар» 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.
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