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XXVII З’ЇЗД КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
7 лютого після закінчен
ня обговорення Звітної до
повіді Центрального Комі
тету і звіту Ревізійної ко
місії Комуністичної партії
України на вечірньому за
сіданні з'їзду із заключним
словом виступив товариш
В. В. Щербицький. Делегати
XXVII з’їзду Компартії Ук
раїни, які взяли участь в об
говоренні, сказав він, від
імені комуністів, усіх тру
дящих республіки вислови
ли повну підтримку внут
рішньої і зовнішньої полі
тики нашої партії, її курсу
на прискорення соціальноекономічного розвитку кра
ючи. Одностайно схвалено
проекти нової редакції Про
грами партії, змін у Ста
туті КПРС, в яких знайшла
концентроване
виявлення
генеральна лінія партії в
сучасних умовах.
Обговорення проходило
в обстановці вимогливості,
принципової і об'єктивної
оцінки стану справ, у дусі
саме тих вимог і підходів,
які міцно утверджуються в
партії
після
квітневого
(1985 р.) Пленуму ЦК КПРС.
На з’їзді висловлено про
позиції і критичні зауважен
ня по роботі ЦК Компартії
України, особливо його від
ділів, Ради Міністрів, мі
ністерств і відомств рес
публіки. Всі вони мають ді
ловий і конструктивний ха
рактер і спрямовані на по
ліпшення діяльності пар
тійних, радянських, госпо«’ерських та інших органів.
‘‘•Проте з’їзд не тільки звіт
про зроблене. Це й початок
нового етапу, який має уві
брати в себе кращий дос
від, розвинути Його далі,
збагатити практику більш
ефективними формами і
методами роботи.
Першочергове завдання
полягає в тому, щоб уже в
Першому році п’ятирічки
•темпи розвитку кожної га
лузі, кожної області і на
родного господарства рес
публіки е цілому строго
відповідали темпам, перед
баченим Основними напря
мами. Це буде серйозний
екзамен для партійних ор
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ганізацій, радянських і гос
подарських органів, їх ке
рівників, усіх наших кадрів.
Дозвольте від вашого іме
ні, сказав на закінчення
В. В. Щербицький, запевни
ти
Центральний Комітет
КПРС у тому, що комуністи,
всі трудящі Радянської Ук
раїни зроблять усе необ
хідне для реалізації стра
тегічного курсу партії на
прискорення соціально-еко
номічного розвитку країни.
З’їзд схвалив організа
торську і політичну роботу
Центрального
Комітету
Компартії України по здійс
ненню рішень XXVI з’їзду
партії, квітневого і жовтне
вого (1985 р.) Пленумів ЦК
КПРС і XXVI з'їзду Компар
тії України.
Одноголосно приймаються
резолюція на звіт ЦК Ком
партії України, постанови
про проекти нової редакції
Програми КПРС і змін у
Статуті КПРС.
Затверджується звіт Реві
зійної комісії Комуністичної
партії України.
Потім з'їзд переходить до
розгляду питання про про
ект Основних напрямів еко
номічного
і соціального
розвитку СРСР на 1986—
1990 роки і на період до
2000 року. З доповіддю ви
ступив Голоаа Ради Мі
ністрів УРСР О. П. Ляшко.
Визначаючи головні, пріо
ритетні завдання, що стоять
перед країною на ниніш
ньому етапі, сказав допові
дач, Генеральний секретар
ЦК КПРС товариш М. С. Гор
бачов відзначив, що мова
йде не просто про підви
щення темпів зростання на
родного господарства, а про
нову якість зростання, пе
рехід на інтенсивні рейки
розвитку,
використання
ефективних форм управлін
ня, більш повне розв’язання
соціальних проблем. Про
ект Основних напрямів еко
номічного і соціального
розвитку СРСР на 1986—1990
роки і на період до 2000 ро
ку, в якому матеріалізую
ться положення проекту
нової редакції Програми
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партії, повністю відповідеє
вказаним вимогам.
Наша країна вступає в но
вий історичний етап свого
розвитку. Проект Основних
напрямів визначає комп
лекс найважливіших зав
дань, які треба розв’язува
ти партії і народу в період
до 2000 року, націлює на
максимальне використання
економічного і науково-тех
нічного потенціалу, більш
повну реалізацію переваг
соціалістичної планової си
стеми. В єдиному народно
господарському комплексі
країни якісно нового роз
витку дістане економіка
Української РСР. Зросте її
вклад у розв’язання загаль
нодержавних завдань. Ви
пуск промислової продук
ції намічено збільшити за
п'ять років на 18—21 про
цент, середньорічне
ви
робництво продукції сіль
ського господарства — на
13—15, обсяг капітальних
вкладень — приблизно на
19 процентів. Послідовно
здійснюватиметься
комп
лексний розвиток галузей
соціальної інфраструктури.
При цьому в республіці все
збільшення
національного
доходу, продукції сільсько
го господарства, будівель
но-монтажних
робіт,
95
процентів приросту про
мислової продукції має бу
ти одержано за рахунок
підвищення продуктивності
праці.
Доповідач охарактеризу
вав завдання щодо приско
рення
науково-технічного
прогресу,
ресурсозбере
ження, підвищення якості
промислової продукції, які
стоять перед республікан
ськими міністерствами і ві
домствами,
академічною,
вузівською і галузевою на
укою. Йшлося про напрями
розвитку
машинобудуван
ня, чорної металургії, енер
гетики, вугільної та інших
галузей промисловості, аг
ропромислового комплек
су, вказувались його орієн
тири на наступну п’ятирічку.
Велику увагу було приділе
но питанням, що стосую
ться вдосконалення госпо
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Позавчора вранці Кіро
воград зустрічав своїх по
сланців на партійний фо
рум — делегатів
XXVII
з’їзду Компартії України.
Щасливі посмішки, квіти,
музика... Зустрічали і Ва
лентину Іванівну Кондра
тенко...

дарського механізму, роз
міщення продуктивних сил,
комплексного і ефективно
го розвитку кожного ре^
гіону.
Піднесення економіки І
Штрихи біографії. Тру
підвищення її ефективності,
дову біографію почала в
відзначив О. П. Ляшко, да
1956 році в радгоспі «Додуть змогу у дванадцятій
линський» Долинського
району.
п'ятирічці направити безпо
У 1967 році закінчила
середньо на споживання
Єрастовський
сільсько
населення, житлове і соці
господарський технікум
Дніпропетровської
об
ально-культурне
будівни
ласті.
цтво понад 380 мільярдів
З 1973 рону працює
карбованців, що в 1,2 раза
бригадиром
садово-го
родньої
бригади рад
більше, ніж зач. 1981—1985
госпу
«Долинський».
Очо
роки.
лювана В. І. Кондратен
Після закінчення обгово
ко бригада, план 11-ї п’я
тирічки виконала за чо
рення доповіді О. П. Ляшка
тири роки.
одноголосно
приймається
За висоні трудові по
постанова з'їзду «Про про
казники В. І. Кондратен
ко нагороджена ордена
ект Основних напрямів еко
ми Трудового Червоного
номічного
і соціального
Прапора, «Знак Пошани».
розвитку СРСР на 1986—
Член райкому Компар
тії України, заступник
1990 роки і на період до
секретаря первинної пар
2000 року».
тійної
організації. На
З’їзд обрав Центральний
ставник МОЛОДІ...
Комітет і Ревізійну комісію
Компартії України.
Відбувся Пленум Цент- П
рального Комітету Компар
тії України.
Пленум одноголосно об
рав Політбюро ЦК Компар
тії України в такому складі:
члени Політбюро: В. В. Щер
бицький, І. О. Герасимов,
Ю. Н. Єльченко, Є. В. Качаловський, Б. В. Качура, О. П.
Ляшко, В. П. Миронов, І. О.
КОР.: Валентино Іванівно,
зі щасливим поверненням
Мозговий, В. О. Сологуб,
Вас!
О. А. Титаренко, В. С. Шев- ІІ з'їзду? Які враження від
ченко; кандидати в члени Е
В. 1. КОНДРАТЕНКО:
Політбюро: В. Ф. Добрик, І Дякую. Враження — не
В. А. Івашко, Ю. П. Коло- | можу враз передати! Що
мієць, В. Д. Крючков, В. А. | найбільше запам'яталося?
Масол, С. Н. Муха, Я. П.
Звичайно, доповідь това
Погребняк.
риша Щербіщького. Три
Створено Секретаріат ЦК
години виступав він. Я
Компартії України в складі:
слухала доповідь і за
Перший секретар ЦК Ком
кожною цифрою звітів про
партії України В. В. Щер
здобутки, планів майбут
бицький, другий секретар
нього зростання, за кож
Центрального Комітету О. А.
ним фактом уявляла своє
Титаренко, секретарі ЦК:
господарство, свою садовоО. А, Івашко, Б. В. Качура,
городню бригаду, свою і
В. Д. Крючков, І. О. Мозгосвоїх товаришів працю.
вий, Я. П. Погребняк.
Зараз який період? Час
З промовою при закритті
підсумків, час нових почи
з’їзду виступив член Політ
нань' Саме тепер наигострібюро ЦК КПРС, Перший
іпе відчувається особиста
секретар ЦК Компартії Ук
причетність до справ краї
раїни В. В. Щербицький.
ни, республіки, свого ко

чає, що молоді в радгоспі
помає. Ось у мене в брига
ді сумлінна ланкова Ва
лентина Ковальчук. Члени
колективу Тамара Лаза
ренко, Лариса Коновален
ко, Анатолій Хорольський
— теж одні з кращих.
Минулого року зібрали
по 143 центнери’ фруктів з
гектара при плані 110. Пе
ревиконали на 25 процен
тів і продаж державі ово
чів. Тепер зобов'язались
одержати з гектар.-) по 150
центнерів фруктів. Приве
дения в дію наявних ре
зервів, які ми бачимо, до
поможе нам додержати
слова.
КОР.: Які виступи деле
гатів вам найбільше за
пам’яталися?

В. І. КОНДРАТЕНКО:
Усі без винятку виступи
були цікаві, насичені фак
тами. життєвими пробле
мами, позбавлені загаль
них фраз і обтяжливої циферії. Тому її запам'ята
лось багато що. Пригадую,
виступав
один шахтар,
здається, Зав’ялов. Поки
він на з'їзді, товариші по

ЕКСПРЕС-ІНТЕРВ'К?

«Я знаю —
саду цвісти...»

(РАТАУ).
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лективу. І. слухаючи до
повідь, виступи делегатів,
впевнювалася: курс партії
па перебудову робЬгп поновому — своєчаснії і пра
вильний. Взяти хоча б пи
тания боротьби л викорі
ненням' пияцтва. Скільки
появилося додаткового ро
бочого часу в нашому рад
госпі! Та хіба тільки в
нас!..

КОР.: Ваша бригада ви
конала п'ятирічну за чоти
ри рони? Це — межа пере
виконання плану?

«Будь ласн?, кілька слів про з'їзд...».
Коротке інтерв’ю на залізничному вокзалі одразу після приїзду з Кцєва, де проходив XXVII з’їзд Компартії
України, дає Герой Соціалістичнрї Праці, завідуюча сВйновідгоДівелььйм комплексом радгоспу «Третій сиріЩальний» Новгоро^нівського району Галина Іванівна ТКАЧЕНКО,
м. Кіровоград.
Фото і ноРЗУНА.

В. І. КОНДРАТЕНКО:
Наш колектив зобов’язав
ся 12-у п'ятирічку вико
нати за гри з половиною
роки. За рахунок чого ду
маємо збільшити резуль
тати роботи? По-перше,
бригадний підряд. За цим
прогресивним методом ро
боти працює поки що одна
ланка з трьох. Ну, а подруге — вирішення кад
рової проблеми, яка в ці
лому для нашого району
особливо гостра. Наш рад
госп — приміський, люди в
основному ‘живуть в сели
щі Доліїнській. а ми, на
сором іншим господарст
вам району, не можемо ви
рішити кадрового питання.
Нора вже розібратись, чо
му молодь не йде до нас.
Але не зовсім не озна

робогі зобов'язалися пра
цювати за нього ч пере
виконанням норми. А най
більше, мабуть, запам'ята
лася доярка, точніше опе
ратор .машинного доїння
з Київської області Оди
нець, яка обслуговувала
па
механізованій фермі
150 корів, а тепер виріши
ла взяти шс 50. 200 корів!
і знаєте, по скільки вона
зобов'язалась
отримати
молока від кожної? Більш,
як по 3500 кілограмів! А
в нашому районі ще дово
диться чути про иівторатисячиі надої...
КОР.: Мабуть, і познайо
мились з делегатами...

В. І. КОНДРАТЕНКО:
Знайомств було багато,
але просто не вистачало
часу з усіма поговорити,
поділитися
враженнями.
Разом з нашою делегацією
сиділи чернігівчанп. отож
найближче и озі і а й о ми л ас ь
з молодою дояркою Оле
ною Паїїьковською (вона,
до речі, геж виступала в
обговоренні доповіді това
риша Щербпцького). їй 24,
мені 48. Але така різниця
у віці не запалила нам
знайти спільну мову,’

КОР.: І на закінчення, по
вернемось до вашої відпо
віді на перше запитання.
У доповіді члена Політбю
ро ЦК КПРС. Першого сек
ретаря ЦК Компартії Ук
раїни В. В. Щсрбицького
питанням агропромислово
го комплексу приділено
значну увагу...

В. 1. КОНДРАТЕНКО
Думаю, поліпшувати спра
ви в агропромі треба, додсржуїочись головних на
прямів, про які говорив у
доповіді В. В. Щербиць
кий. Підвищення родю
чості грунтів за рахунок
протиерозійних, грунтоза
хисних заходів, впровад
ження науково обгрунто
ваних систем землероб
ства, поширення плоекбрізпого обробітку грунту-це перший напрям, який
мене, бригадира садову
городньої бригади,
най
більше зацікашш.
Розмову вів
А. БЕЗТАКА.

Гт'-'У

..

Л* -Л_ -

'• •

11 лютого 1986 року

«Молодий комунар»»
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НОВЕ ІМ’Я, НОВІ НАДІЇ
Як ми повідомляли, відтепер олександрійська шах
та «Всдмеїкоярська» носитиме ім’я Ленінського ком
сомолу. Наказом Міністерства вугільної промисло
вості УРСР від 8 січня 1986 року у такий спосіб від
значено значний внесок комсомольців і молоді міста,
сотень добровольців, які взяли участь у будівництві
та експлуатації нової шахти. Днями тут відбувся
урочистий мітинг з цієї нагоди.
— Шахта справді комсо
мольська, ми були свідка
ми тому, як руками пер
ших
трудовик десантів
зводилися перші спору
ди, — сказав мені перед
початком мітингу перший
Секретар міськкому ком
сомолу А. Юнак. — Тому,
мабуть, кожен із присут
ніх згадуватиме не просто
родії восьмирічної давнос
ті, а сходинки своєї тру
дової біографії.
Коротким видався мі
тинг — адже серед при
сутніх були не лише шах
тарі, хто щойно зі зміни,
але й ті, кому знозу в ла-

ву, за роботу. Можливо,
тому так безпосередньо,
усім серцем сприймалися
учасниками мітингу теплі,
щирі слова, з якими до
них зверталися гості —
перший секретар міського
комітету комсомолу Ана
толій- ЮНАК, секретар ко
мітету комсомолу вироб
ничого об’єднання «Олександріявугілля».
Юрій
КОРЖ та заступник сек
ретаря парткому об'єднан
ня О. О. ЛИСОГОР.
— Не в диковину для
олександрійців
будувати
шахти,—сказав А. Юнак,—
Та в кожної свій «норов».

Чимало труднощів аипало
на долю будівельників і
«Ведмежоярської». Та дер
зала молодь — і в цьому
пояснення здобуткам.
— Міська комсомоль
ська організація, — про
довжував він, — узяла
шефство над будовою з
січня 1982-го, а через рік
ця найпотужніша на пра
вобережжі Дніпра буровугільна шахта була оголо
шена
республіканською
ударною комсомольською
будовою. За весь період
сюди прибуло 159 добро
вольців, проведено понад
70 комсомольсько-моло
діжних суботників. Тому
свою першу трудову пере
могу — пуск в експлуата
цію першої черги нової
шахти — ентузіасти при
святили 40-річчю визво
лення Олександрії від ні
мецько-фашистських
за
гарбників.

— Молодість завжди мріє
про подвиг, прагне бути
там, де важко, — почав
своє слово до присутніх
директор шахти В. К. Осад
чий. — Так і в нас, прига
даймо, — за п'ять років
будівництва силами прак
тично тільки молодих доб
ровольців було зведено
таке грандіозне вугільне
підприємство. Знаю, нелег
ко вам далося ваше ждітище. Сьогодні хочу назва
ти ті колективи, які кува
ли успіх сьогоднішніх пе
редовиків — це бригади
A. М. Коханова, В. Діденка, чия естафета першопрохідців перейшла ко
лективам В. С. Голованя,
B. І. Грушевського. Та тим
вагомішими є нинішні ус
піхи: план по видобутку
вугілля за 1984 рік був
перевиконаний,
успішно
рапортував про виконання
виробничих рубежів колек-

КПРС видобути 1100 тонн
вугілля, а також
про
вести
ремонт
механіз
мів. План двох місяців
стартовою року XII п'яти
річки виконаємо також до
початку
партійного фо
руму.
Гучними оплесками зу
стріли присутні ці слова.
Бо кожен знав їм ціну —
шахтарська обіцянка міц
на.
Справді, знаменно ге,
що одна з олександрій
ських шахт стала носит^
ім’я своїх творців, і
було ще одним підтверд
женням добрій традиції:
молоді довіряють, більш
того — ввіряють найваж
ливіші ділянки роботи. Бо
знають — довір'я виправ
дає.
По закінченні урочис
того мітингу перед шах
тарями з концертом ви
ступили учні олександрій
ського
культосвітнього
училища.
І. КУЦЕНКО.
м. Олександрія.

РЕПОРТАЖ
тиз шахти и минулого рс
ну. Та ще величніші зав
дання стоять перед нами
на майбутнє. Успіх — у
широкому застосуванні пе
редових форм і методів
праці. Але головний ва
жіль — людина, у першу
чергу, молода.
Тому, очевидно, неваж
ко було зрозуміти хвилю
вання групкомсорга КМК
бригади ГРОЗ першої ви
добувної дільниці шахти
Олександра Борозика, ко
ли він попросив слова:
— Не думаю, щоб хтось
жалкував за тими роками,
за невлаштованістю й труд
нощами, які були попервах.
Вони мали бути для того,
щоб молоді могли пере
вірити себе, пересвідчити
ся — шахта їхнє справжнє
покликання. Набув певно
го досвіду й наш колек
тив. Ми вирішили у день
відкриття
XXVII з’їзду

ОБРЯДИ НАШІ,
РАДЯНСЬКІ

духовно

2о,5 кілограма овочів при плані 20.4 — саме стільки овочів з ножного ксадратНного метра одержала минулого року Л. КЛОЧКОВА. І нині гарний настрій у Лю— групкомсорга тепличного комбінату нолгоспу «Україна». Вона разом з подруми близька до мети: до відкриття XXVII з’їзду КПРС зібрати в теплиці першу
одукцію.
Фото В. РЕШЕТИ И КОЗА
Кіровоградський район.

У ці дні надходять телеграми...
Лічені дні залишаються до відкриття XXVII з’їзду
КПРС. ї ц листах читачів, які нині надходять до ре
дакції, йдеться про підготовку виробничників, КМК
до з’їзду партії. Як завершився минулий рік? Які тре
ба зробити висновки за підсумками роботи? Як роз
почалася трудова хода 12-ої п’ятирічки? З чим при
йдуть трудові колективи до 25 лютого — дня, коли
розпочне свою роботу черговий з’їзд КПРС?
Ці питання в центрі ува
ги і наших позаштатних ав
торів. Наприклад, Микола
СТОЯН із села Панчевого
Йовомиргородського
ра
йону розповідає про моло
дого зоотехніка колгоспу
Імені Куйбишева Світлану
раляс. Вона порівняно не
давно в колгоспі, але швид
ко стала «своєю». За чес
ність, уважність, доброту,
Принциповість. З винятко
вою відповідальністю ста
риться дівчина до свого
Громадського обов’язку —
начальника штабу «Комсо
мольського прожектора».
Через стіннівку Світлана
повела непримиренну бо
ротьбу з випадками аби
якої роботи, порушеннями
Трудової дисципліни, зло
вживання спиртним. Нелег
ко довелося недбайливцям.
Ображались на неї? Так,
деякі. Але таких з кожним
Днем меншало. 1 в тому,
Що чимало доярок другої
молочнотоварної
ферми
підкорили тритисячний ру
біж ио надоях, що ферма
достроково виконала річ
ний план виробництва мо
лока, що колектив готує
с^ій вагомий трудовий да
рунок XXVII з'їздові пар

тії — її, Світланнна, нема
ла заслуга...
«Йому часто доводиться
їздити з вантажем у дале
кі відрядження. Нові до
роги, місця,
зустрічі з
людьми. Зникають під ко
лесами кілометри доріг. І
часто слизький шлях* на
пружені нерви під час ніч
ного пильнування за кер
мом, задерев’янілі спина,
руки, ноги. І ще добре, як
що все це — без поламки...» — розповідь про мо
лодого водія колгоспу іме
ні Фрунзе Кіровоградсько
го району Петра Бурковського надіслала в редак
цію Людмила БУДНИЦЬКА. В листі можна знайти
не тільки статистичні дані
досягнень Петра в роботі,
а й витоки успіхів. Моло
дий комуніст — ватажок
комсомольської групи автогаража, член бюро ком
сомольської
організації
колгоспу. П. Бурковськнй
удостоєний нрава підписа
ти рапорт районної комсо
мольської
організації
XXVII з'їзду КПРС.
Не шукають
легкого
життя і багато випускни
ків ГІерегонівської серед
ньої школи. Комсомоли-

-°-^яд лист|в

ська совість, любов до ма
льовничого рідного краю
велить їм залишатися на
землі батьків, продовжува
ти творити достаток. Так
зробили недавно Василь
Донець, Юрій Тріїцеико,
Віктор Довбак, Володимир
Буряк, Володимир Ставніченко — водії автопарку
Перегонівського буряко
радгоспу. Добре працюють
комсомольці, не відстають
від досвідчених. І недар
ма хлопцям довіряють
найвідповідальніші ділян
ки роботи. Високу оцінку
праці молодих водіїв да
ють начальник автопарку
Г. М. Тисак і секретар
к ом сом о л ьської організа
ції П. Оіішцук. Про це
розповів у своєму листі
наш громадський корес
пондент Микола ЧУБ,
У ці дні в редакції лу
нають телефонні дзвінки,
надходять листи і телегра
ми про підготовку до Все
союзного комуністичного
суботника,
присвяченого
XXVII з’їздові КПРС. Від
чувається, ІЦО до підго
товки цього особливого
свята праці молоді тру
дівники, комсомольські ак
тивісти поставилися як ні
коли з високою відпові
дальністю. І, перше, чого
чекатиме редакція в най
ближчі дні — це повідом
лення про те, як потруди
лися молоді виробничники
під час суботника.
Відділ сільської МОЛОДІ
«Молодого комунара».

З БЛОКНОТА
ЖУРНАЛІСТА

г

Мені пощастило спілку В. О. Сухомлинський кеватися і працювати з чу рував шшад два десятидовою людиною, знавцем ліття. Тут вдалося перелюдських і дитячих сер могти в батьків ставлення І
дець Героєм Соціалістич до алкоголю як до «свят- І
ної Праці В. О. Сухомлин- нової радості», яка на
— гордістю
на- справді завдає величезної
СЬКІІМ
області
і
всієї моральної, соціальної, фі
тої
Багату
творчу зичної м генетичної шкоди.
країни,
Форми і методи антиал
педагога, респадщину
зультати його практичної когольної виховної робо
діяльності використовують ти були різні — це від усім '
«Батьківського
сотні освітян країни для відомого
піднесення рівня вихован університету» до агітбесід
ня молодої зміни. Багато на «десятихатках» з учас
корисного, повчального за тю вчителя, медика, са
лишив нам В. О. Сухомлин- мих учнів.
Заповітною мрією В. О.
ський щодо непримиренної
боротьби з пияцтвом і ал Сухомлннського було ви
коголізмом. З цього при ховати у батьків, молоді
воду у нього написано чи бажання купувати після
мало статей, розповідей, одержання зарплати не
його земляки, односель пляшку горілки, а книги.
чани В. Т. Дараган, Г. Г. Він вважав, що саме культ
Шевченко, Г. О. Нестерен Книги повинен панувати в
ко, А. О. Різник та багато сім’ї, щоб життя батька,
інших
пам'ятають при матері, а. отже, і дігеіі бу
страсні лекції, бесіди вче ло духовно багатим, зміс
ного про шкоду алкого товним. справді культурним.
лізму.
У листі до кандидата
Ті, хто бував у школі
психологічних наук Олени Сухомлннського за його і
Кіндратівни Лндрєєвої 6 життя, не міг не помітити |!
квітня 1969 року В. 0. Су- різноманітної наочної агі
хомлииський писав: «Вва тації. Наприклад, у го
жаю, що людина, яка має ловному корпусі школи бі
задоволення від алкоголь ля входу висів яскравий і
них напоїв, — вже не зов вражаючий стенд зі слова
сім нормальна людина і в ми І. П. Павлова: «Г
:КурІНякійсь мірі соціально шкід пя — це завідоме паблилива і .хвора. Вважаю ал ження до смерті».
коголізм великою бідою,
«Шановні молоді батьщо таїть у собі загрозу ки, — пише В. О. Суховиродження».
млннськин, — пам’ятайте, і
Кожний, хто слухав лек ЩО створення ЛЮДНІШ — їй
ції В. О. Сухомлннського це не просто біологічний І
серед молоді, помітив, ЩО акт. Людина тим і відріз- І
вченому дуже не подоба няється від тварини, то
лася мода па «купецькі» усвідомлює свою діяли- ІІ
весілля, сімейні торжества ність, включаючи і повто- в
з горілкою, інші хмільні рения самої себе в дітях». ||
традиції.
Педагогічна спадщина ||
Глибоке обурення ви В. О. Сухомлннського ба- І|
кликали в нього кінофіль гата і різноманітна. Його її
ми зі сценами як пияцтва, книги вже давно сталії |
так і «культурного» вжи мудрими порадниками вчи- |
вання алкогольних напоїв, телям і вихователям, ке- Б
де окремі режисери, сце різникам трудових кодек- |
наристи у гонитві за ефек тивів і батькам. А такі її;
том забували про голов твори Василя Олсксандро- |І
не: що у дівчини з сигаре вида, як «Батьківська пе- І
тою чи склянкою вина на дагогіка»,
«Народження
екрані обов'язково будуть громадянина», «Як внхо- |
послідовники в реальному вати справжню людину» І
житті. Навіть у позитивно сьогодні необхідно взяти і
оціненому критикою та на озброєння кожному,
глядачем фільмі про шко хто веде нищівну бороть- І
лу «Доживемо до поне бу проти пияцтва і алкого
ділка» В. 0. Сухомлин- лізму. Вдумливо прочи
ськнй відзначив наявність тавши книги, кожен з нас
думки, що мовляв, від го матиме бажання докласти
ря випити — це ніби озна всіх зусиль, щоб життя
ка справжньої інтелігент молодого покоління ке бу
ності. «Від цієї думки ло затьмарене цигарковим
фільм викликає в мене по димом, низькопробною мучуття відрази», — писав зикою і горілчаними випа
учений.
рами.
Дух повного заперечен
М. ЛИТВИНЕНКО.
ня алкоголю був міцним у
Павлиській школі, якою
м. Новомиргорзд.

Такого
свята
ще не було
Цього

ДНЯ 3 нетерПІМ'

ням чекали маленькі гро

мадяни нашого міста Віта
Гончар і Вікторія Коротич,
1 лютого їм у приміщенні

міського
працівники

відділу

загсу

Кіровського s

Ленінського районних

діліз

загсу

влаштували

свято для семиліток. Цей

обряд проводиться а на-

шому місті вперше.
Одинадцята година ран
ку. У залі все готово для
прийому батьків з дітьми.
Урочисто звучить мелодія
«З чого починається Бать
ківщина». Входять діти з
емблемами «Сім років», їх
ні батьки, названі батьки,
дідусь, гості. Стихає мелодія, і обрядовий староста починає:
— Шановні батьки, названі батьки, дідусь! Сьогодні у всіх вас
ас -велику
радісне свято. Вашим
І
тям виповнилось сім ро
ків... — Далі староста ба
жає дітям бути чесними,
поважати старших, добре
вчитись в школі, любити
нашу велику Батьківщину.
Зі словами подяки за зу
силля по вихованню дітей
звертається
обрядовий
староста також до рідних
і названих батьків, дідуся.
Прийшла привітати ви
нуватців торжества їхня ви
хователька з дитячого сад
ка, вручила дітям букварі.
Потім обрядовий ста
роста запропонувала ді
тям покласти квіти на мо
гили тих, хто віддав CS08
життя за їх щасливе дитинство, за мирне небо
над ними, а батькам :|0
пропонувала посадити на
весні в честь семиліття
своїх дітей по дерезу.
Н. АСТАНІНА,
завідуюча відділом
загсу
Кіровсь.чого
райвиконкому.
м. Кіровоград.

И лютого 1936 року

«Підготовку кадрів —
на рівень вимог науко
во-технічного
прогре— з такою ініціативиступили інженер
но-педагогічні колекти
ви
Кіровоградського
СПТУ № 6 та Бобринецького СПТУ № 32. Зна
менно, що народилась
вона напередодні XXVII
з'їзду партії, на старті

«Молодий комунар»

щоб під час виробничо
го навчання учні вико
нували замовлення базо
вого підприємства. Влас
не, так і будуються за
няття в СПТУ № 6. За
глянете,
приміром, В
слюсарну
майстерню
№ 1, де з учнями зай
мається майстер вироб
ничого навчання І кате
горії П. П. Тюпа. Тут

За часом
: звіряючи крок
ХІІ п'ятирічки і, значить,
повинна стати
програ
мою удосконалення на
вчального процесу і під
вищення якості профе
сійної і загальноосвіт
ньої підготовки МОЛОДОЇ
робітничої зміни.
Що ж пропонують іні
ціатори? Разом з базо
вими
підприємствами
модернізувати
наявну
навчально - матеріальну
базу. Мова йде про обнавчальних
ладнання
майстерень
верстатами
з числовим програмним
управлінням, про створення дисплейного кла
су. Все це необхідно для
підготовки робітників за
новими спеціальностями,
народженими
науковотехнічним
прогресом:
.верстатників
широкого
профілю, операторів і
наладчиків верстатів і
маніпуляторів
з про
грамним управлінням. З
1986—1987 навчального
року, наприклад, СПТУ
№ 6 планує почати під
готовку таких фахівців.
Головне в поліпшенні
■^Влофосійної підготовки
—- повне злиття навчан
ня з виробничою пракI тикою. Тому вирішено,

налагоджено
випуск
міжопераційної тари для
заводу «Гідросила». Він
повністю механізований
і, головне, більш еконо
мічний, ніж на самому
За роки
підприємстві,
п ятирічки випуск
продукції для базових підприємств і потреб нагосподарства
родного
планується
збільшити
зтричі.
Тільки цього року в
майстернях СПТУ № 6,
наприклад, буде виго
товлено продукції за за
мовленням «Гідросили»
на 50 тисяч карбованців.
Для порівняння скажу,
що в 1985 році ця циф
ра була 20 тисяч. Роз
шириться номенклатура
продукції, збільшиться і
її складність.
Та, на жаль, втілення в
життя усіх цих планів
затримується будівель
никами. Училище розта
шоване в старих непристосованих будівлях. За
раз споруджується но
вий навчальний комп
лекс. Але трест «Кіровоградважмашбуд»
ве
де ці роботи дуже по
вільно. Нинішнього рокомплвкс потрібно

здати під ключ, а корпу
си ще стоять без дахів.
Майже за чотири роки
будівництва
освоєно
тільки 13 процентів ка
піталовкладень.
Таке
ставлення до будівни
цтва навчальних закла
дів, ззичайно, ніяк не
сприяє здійсненню про
фесійної реформи ШКО
ЛИ.
Вже
кілька
років
механізований збираль
ний загін учнів Бобригіецького СПТУ № 32 ус
пішно працює на полях
колгоспів і радгоспів. І в
своєму навчальному гос
подарстві учні добиваю
ться хороших
успіхів.
Урожайність вирощених
ними
культур
значно
більша середніх район
них показників. Навчаль
не господарство забез
печує свою їдальню ос
новними продуктами і
велику їх частину здає
державі.
Кращі профтсхучилища серйозно займаютехнічться розвитко/л
ної творчості учнів, ба
чать о цьому великий
резерв для підвищення
рівня професійної
під
готовки, розвитку нозагорської думки молоді.
Хіба може щось порів
нятися з радістю від
криття? І це повинен від
чути кожен вихованець
ПТУ.
На січневій раді інже
нерно-педагогічні
ко
лективи підтримали іні
ціаторів і вирішили на
правити сили на інтен
сифікацію
навчального
процесу. Ефективно ви
користовувати
кожен
день навчання в учили
щі, аби кожен його ви
пускник був дійсно доб
ре підготовленим і до
виробничої діяльності, і
до
суспільного життя
колективу — так визна
чає свої основні зав
дання профтехшкола.
Н. ПТАШКІНА.

Я

Часто в гості до учнів Кіровоградського СПТУ № 4 приходить випускник цього
училища Герой Соціалістичної Праці, кавалер орденів Леніна і «Знак Пошани», за
служений машинобудівний УРСР, бригЗДЙр сдюсарів-снладальників механоскла
дального цоку № 2 виробничого об’єднання по сівалках «Червона зірка» Олексій
Олексійович КОШУРКО.
Фото Б. КРАВЧЕНКА.

Палке слово «Прометея»
І
Агітаційно-художній тс• атр «Прометей», який на| родився у вересні 1981 роI ку, є гордістй нашого учиІ .тиша. За роки свого ще
Зй^едовгого існування колек* -пів став двічі лауреатом
обласних оглядів-конкурсів, присвячених 60-річчю
утворення С.РСР та 40-річчю Перемоги.
3 задоволенням прихо
дять вже не перший рік на
заняття
В.
Мартинов,

І

ром є лауреат республі
канського та обласних ог
лядів Валентин Борисович
Лобов.
«Прометей» став нині
єдиною дружною сім’єю. І
єднають її не тільки що
тижневі репетиції та бага
торазові виступи, а н що
місячні дні іменинника,
спільні походи, свята.

О. Самофалова, А. Корнієнко, С. Бєлкін, Т. Родій,
О. Луняченко. Радо прий
мають вони у свій колек
тив і молоде поповнення,
розкривають їм секрети
сценічної майстерності, пе
редають свій досвід.
Усі учасники театру пра
В. САВРАНСЬКА,
цюють зараз над новою
секретар комсомоль
літературно - музичною
ської організації СПТУ
композицією «Хіросіма».
№ 3.
Душею колективу, його
керівником і оргаиізато- м. Знам’янка.

Довіряти

З стор

Нагороди
головної
виставки
країни
прийшли з Москви

на адресу

справжнє
ДІЛО
Ми обираємо шлях у
життя, вже наперед тро
хи знаючи про свою про
фесію. І вже по тому суди
мо подобається вона нам
чи ні. Справжнє «визнан
ня» приходить під час ви
робничої практики, лише
так ми маємо змогу пере
вірити себе ще раз на пра
вильність вибору. Та бу
ває, що саме на виробни
чій практиці заставляють
свою професію розлюбити.
Згадалося, як колись
випадково стала свідком
однієї розмови. Розговори
лися дві знайомі.
— Де ти зараз? — запи
тала одна з них.
— Та иа практиці. Швид
ше б закінчилася, бо вже
неможливо працювати.
— Чому так?
— Дали б роботу, яку
потрібно. А так — то це
зроби, то біжи там поправ.
Набридло бути старшою
«куди пошлють».
Не знаю, де проходила
дівчина практику, ким во
на буде в майбутньому за
професією. Зрештою, це не
так важливо. Важливо ін
ше: людина на практиці не
глибше вивчає свою спе
ціальність, не набирає фа
хових навиків, а простоиапросто дарма вбпзає
час.
1 хіба не подумає вона
після кількох таких про
ходжень практики, що її
професія йепрестижна, що
її не поважають, шо вона
нікому не потрібна, а от
же, дарма вирішила стати
тим-то. Так поступово про
падає інтерес до обраної
професії.
Не всюди, звичайно, та
ке ставлення до виробни
чої практики. Але буває
так, як розповідала ота
дівчинка.
— Часто-густо- проблема
все-таки ще існує. — го
ворить старший майстер
виробничого
навчання
СПТУ № 2, де готують бу
дівельників, Г. С. Соколовськіїй. — Хоча ми, маистри, ведемо з цим боротьбу. Не дають учням
тієї роботи, що потрібно,
забираємо на інший об’єкт.
Так було минулого року,
наприклад, коли на будів
ництві дитячого садка по
вулиці Бєляєва будівельне
управління № 2 не забез
печило учнів потрібними
роботами за фахом. Дове
лося «перекидати» практи
кантів на інший об'єкт.
Хоча ми тепер намагаємо
ся з нашою базою-трестом
«Кіровоградміськбуд» —
твердо домовлятися ЩОДО
практики.
Шкода, але насправді
виробничу практику інко
ли мають за щось друго
рядне, розділяючи так:
то — практикант, а це. —
робітник.
Чому б тому самому
тресту пе виділити
:"
один
будинок, де б майбутні
фахівці під керівництвом
хорошого наставника самі
все робили: і малярії, і
теслярі, і лицювальники.
Пе подужають? Справля
ться обов’язково. Нехай
пе так швидко, але те, що
будуть старатися, намага
тися зробнти не гірше,
аніж в досвідчених. — це
факт.
Т. ТАРАСЕНКО.

Кіровоградського СПТУ
№ 4.

Училище нагороджено
Дипломом І ступеня за
розробку, виготовлення і
використання в навчально
му процесі діючої моделі
буряково-тукової сівалки
ССТ-12Б. Золоту медаль
отримав майстер виробничого навчання Володимир
Іванович Василевський, срібну — його колега Борис Ілліч Коробко,
бронзові — Борис Олек
сандрович
Кіліченко
і
Анатолій Іванович Маринін.
Медалями
«Юний
учасник ВДНГ СРСР» наго-

роджені Ігор Гордієнко,
Володимир Козловський,
Геннадій Хитрий, Сергій
Коломієць і Євген Ємельянов.
Варто сказати, що роз
витку технічної творчості в
училищі приділяється ве
лика увага. У кожній на
вчальній групі створений
гурток технічної творчості,
а найбільш здібні і підго
товлені учні займаються в
загальноучилищних гурт
ках. їхні роботи постійно
демонструються на облас
них і республіканських ви
ставках, оули представлен«
і на ВДНІ УРСР. Деякі з
них зберігаються в музеї
виробничого
об'єднання
по сівалках «Червона зір
ка», в обласному краєзнав
чому музеї, відображаючи
історію розвитку сільсько
господарського машино
будування в області.
Технічна іворчість нероз
ривно пов'язана і з на
вчальним процесом. Все,
що роблять учні, викорис
товується як технічні засо
би навчання, наочне при
ладдя, інструменти і при
стосування □ навчальних
майстернях і кабінетах.

иде місячник
ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

Коли приходять
в гості солдати
...А точніше — наші ви
пускники, в 'училищі від
буваються справді цікаві і
захоплюючі зустрічі. Кож
ного разу не забувають на
відатися і ті, хто прийшов
у відпустку, й ті, хто вже
демобілізувався з лав Ра
дянської Армії.

Військово - патріотично
му вихованню, оборонномасовій роботі приділяє
мо велику увагу. Система
тично проводимо військо
во-спортивну гру «Орлят
ко», в програму якої вхо
дять різні види змагань по
стройовій, тактичній, вог
невій підготовках, цивіль
ній обороні.

Стало традицією прове
дення в училищі тематич
них вечорів «Нумо, хлоп
ці», «До захисту Батьків
щини готові», «Вони захи
щали нашу Батьківщину».
Зараз, коли проходить
місячник оборонно-масо
вої роботи, особливо акти
візувалося заняття з обо
ронно-масових гуртках та

секціях, ..а яких учні по
повнюють свої знання та
удосконалюють навички і
вміння володіти зброєю та
автомобільною технікою

Велику роботу по вій
ськово-патріотичному ви
хованню
проводять ветерани, учасники Великої
Вітчизняної війни. Зустрі
чаючись з учнями, І. X.
Кочерженко, Б. С. Крав
ченко, Д. А. Петрикое.
Ю. Т. Кулик, М. О. Шелест,
Д. С. Кіяшко, В. В. Кулаков
виховують у підростаючо
го покоління, майбутніх
воїнів почуття патріотиз
му, готовність до захисту
нашої Батьківщини. Так,
наш вихованець прикор
донник Віктор Мурза удо
стоївся урядової нагороди,
за
зразкове виконання
службових обов’язків.
В. ГРИНЬКО,
керівник початкової
військової підготов
ки Новгородківського
СПТУ № 36.

АЛЛО! АЛЛО!
Важко тепер уявити на ку, який веде майстер ви
ше життя без телефонів. робничого навчання В. А.
Летять вночі і вдень по Шмигельський. Разом з
всій
країні
телефонні . ним ми, гуртківці, твори
дзвінки, з’єднуючи когось мо справжні чудеса. Ні з
з друзями, когось — з рід чим пе порівняти задово
ними і близькими. 1 рідко лення, коли виготовлена
хто, підіймаючи телефонну твоїми руками модель по
трубку, задумується над чинає рухатися і працюва
тими технічними процеса ти. А зроблено справді не
ми, які відбуваються під мало: електронні солов’ї,
час розмови. Усе це — тур телефонні апарати, годин
бота працівників АТС, а ники, діючі схеми телефон
отже, і наша. Бо в Кірово ного з’єднання. Гуртківці
градському СПТУ № 9 ми обладнали кабінет спецоволодіваємо спеціальніс гехиології, в якому вста
тю електромонтера авто иовлені діючі схеми АТС,
матичної телефонної стан електронний календар, про
ції.
грамуюча машина, за до
Сучасні АТС обладнані помогою якої проводиться
складною апаратурою, від опитування учнів. Особ
мінною сигналізацією, що літо ми гордимося дію
дозволяє швидко і точно чою моделлю світлотеле
полагодити будь-яке по фона.
шкодження. Потрібно тіль
Пройде ще не так бага
ки добре вивчити цю тех то часу, і нам доведеться
ніку. Допомагають нам у розпочинати
самостійну
цьому заняття в гуртках робітничу біографію. І на
технічної творчості. Візь ші майстри та викладачі
мемо хоча б такий факт, роблять усе для того, аби
що складне обладнання склалася вона успішно.
для кабінетів спецдисципО. БОЛБОКА,
лін і лабораторій виготов
учень
Кіровоградсько

лено гуртківцями.
го СПТУ № 9.
Цікаво займатися в гурт-

«Молодий комунар»

и стор.

18.00 — «Кроки шкільної ре
форми». Шефські зв’язки кі
ровоградського заводу < Г1дросила» з школами. (Кіро
воград), 18.30 — День. за
днем). (Кіровоград). 18.4о —
А УТ
Телефільм.
(Кіровоград).
А ЦТ (1 програма)
— Актуальна камера.
10.00 —- Новини. 10.20 — 19.00
8.00 — «Час». 8.40—Спорт Класична музика. 10.40 — 19.30 — Курсом прискорен
за тиждень. 0.10 — Виступ «Друзі лісу». Лялькова ви ня. 20.00 — Молодіжна сту
Державного чукотсько-ескі става. 11.40 — Шкільний ек дія «Гарт». 20.45 — На Доб
моського ансамблю пісні і ран. 9 клас. Українська літе, раніч. діти! 21.00 -- «Час».
■ганцю «Ергирон». 9.45 — ратура.
12.15 — Художній 21.40 — «Юристи». ТелевиВ Чнчков. «Цей дивний ро- фільм «Звинувачення». 13.35 става. Під час перерви —
сімниіі». Фільм-вистава Мое. — Новини. 13.50 — Комуніс 22.45 — Новини.
ковського театру 1м. М. Єр- ти 80-х. 16.00 — Новини.
молової. 11.30 — Новини. 16.10 — Срібний дзвіночок. А ЦТ (II програма)
14.30 • Новини.
14.50 — 16.30 -- Ліричні мелодії.
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«■Люд,.на і природа». Доку 16.40 — «Товарнії*». Переда
ментальні фільми. 15.45 — ча для старшокласників. «Місто в золотому степу».
II. Чайковськнй. Концерт 17.25 — Старти надій. 18.00 Документальний телефільм.
для кларнета з оркестром. — Підвищувати культуру 8.35. 9.35 — М. Горькпй.
10.00 — «На землі, в небе
сах і па морі». 16.30 •- Но
вини. 16.35 — Образ В. І.
Леніна в радянській драма
тургії. 17.25 — «Чудеса без
чудес». 17.55
«Випробу
вання достатком». Про про
блеми морального вихован
ня. 18.30 — «Солодка каз
на». Мультфільм. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
ІІоіцта цих днів. 19.30 -- На
зустріч XXVII з'їзду КПРС.
ІІоогпама телебачення Біло
руської РСР. 21.00 — «Час».
21.40 — «На прохання гля
дачів». Художній фільм «Лю
бов земна». 23.10 — Сьогод
ні у світі

«Час». 21.40 — <НП прохан
ня
глядачів».
Художній
фільм «Доля». 1 серія. 23.15
— Сьогодні у світі.

З Н по 16
лютого

11 лютого 1986 року

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«І ми разом будемо бороти
ся». Документальний фільм.
8.35. 9.35 — Історія. 4 кл,
Будови перших п’ятирічок.
0.05, 12,15 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ. Фі
зика. Застосування напів
провідників. 10.35, 11.40 —
Історія. 7 кл. Російська куль
тура XVII ст. 11.05 — Поезій
М. Тихонова. 12.45 — Музи
ка. М. Глінка. 13.30—Р. Бредбері. По сторінках творів.
14.15 — «їх імена забутись
не повинні...». Про дружин
декабристів. 15.00 — Нови
ни, 18.00 — Новини. 18.15—
Зустріч
з композитором
Г. Мовсесяном. 19.00 —
«Особливий рахунок». Доку
ментальний фільм про Ра
дянський фонд миру. 19.10—
Реклама. 19.15 — «Після уро
ків». Тележурнал. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Рух
без небезпеки. 20.45 — «Тре
нажери». Науково-популяр
ний фільм. 21.00 — «Час».
21.40 — Танцювальні ритми
в симфонічній музиці. 22.25
— Новини.

1986 року

а ут
10.00 — Новини 10.20 —
Творчі зустрічі 11.05 — Те
лефільм
«Дзвін пам'яті».
11.35 — Художній фільм
«Зворотний зв'язок». 13.05—
Новини. 13.20 — Грають юні
музиканти. 13.45 — «Дисцип
ліна поставок: міра відпо
відальності й честь підпри
ємства».
16.00 — Повний.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Колектив і п’ятиріч
на. Використання вторинних
ресурсів па підприємстві.
17.00 — Народна творчість.
17.25 — На здобуття Дер
жавної премії УРСР імені
Т. Г. Шевченка. Творчість
композитора К. Домінчена.
18.00 ■ День за днем (Кіро
воград). 18.15 — Телефільм.
(Кіровоград). 18.30 — Кон
церт. 19.00
Актуальна ка
мера. 19.30 - Прем’єра відеофільму «XXVII з’їзд Ком
партії України». 20.20—Кон
церт. 20.40 — На добраніч.
Літій 21.00 — «Час.*. 21.40—
О. Корнійчук »Макак Дібпо
ва». Вистава. 11 ід час перер
ви — 22.50 — Новини.

д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 «Життя прожити — не поле
перейти...». Документальний
Фільм. 8.35. 9.35 — Природо
знавство. 2 кл. Зимова пра
ця в місті і в селі 8.55 —
«Дивний світ метеликів» На
уково-популярний
фільм
9.05,
12.40 — Французька
Мова. 9.55 - - Науково-попу
ллрниіі фільм. 10.05 -Учням
СЛТУ. Естетично виховання.
«Людина і речі». 10.35. 11.40—
Фізика. 7 кл. Збираємо елек
тричні кола. 11,05 — Шахова
школа. 12 10 — К. Паустовський. «Мещерська сторо
на». 4 кл. 13.15 — Розповіді
про партію. «Це було у сер
ці моєму...». Культурна ре
волюція в СРСР. 14.00 —
Прем'єра художнього теле
фільму «Почни з себе», і се
рія. 15.05 — Новини. 13.00Новини. 18.15 — Ритмічна
гімнастика. 13.45 — Музич
ний кіоск. 19.15 — «...До
шістнадцяти і старші». 20.00
Вечірня казка. 20.15 —
Яншо хочеш бути здоровим.
20.30 — VI зимова Спарта
кіада народів СРСР. Бобслей.
21.00 — «Час». 21.40 — Між.
народний турнік з боротьби
дзюдо. 22.25 -- Ноі’іши.

’А НТ (І програма)

8.00
«Час». 8.40 — «Від
гукніться. сурмачі!». 9.10 —
Клуб мандрівників. 10.10 —
«Любов земна».. Художній
ФІЛЬМ. 11.40 — Повним. 14.30
— Новини. 14,45 — «Для ра
дянської людини». Докумен
тальні телефільми. 15.35 —
Грають М. Марецький (дом
ра) і В. Живалевський (гіта
ра). 16.00 — Розповідають
паші кореспонденти 16.30-Новини. 16.35 — Екологіч
ний щоденник. 16.55 — На
рис про делегата XXVII з'їз
ду КПРС керуючого трестом
Моеоблбуд-18 М. Травкіна.
17.10 — И. Гайдн. Симфонія
№ 49 фа мінор. 17.30 — «На
ука і життя». Академія наук
Киргизької РСР. 13.00 — У
концертному залі — школя
рі. 13.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Мультфільми для
дорослих. «Сон автолюбите
ля». «Яблуко». 19.15 — Що
місячний додаток до переда
чі «Світ і молодь». 21.00 —

обслуговування трудящих.
Бесіда з начальником побу
тового обслуговування насе
лення В. І. Будьком (Кіро
воград). 18.15 — День за
днем. (Кіровоград). 18.30 —
Народна творчість Кольори
Цвітного. (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30
Концерт. присвячений
125-річчю з дня народження
В. Андреева 20.40 — Па доб
раніч діти! 21.00 — «Час».
21.40 - - Зустріч з театром.
22.55
Новини.
А ЦТ (П програма)
8.00
Гімнастика. 8.15—
♦Інтеііспфікація-9р». Науко
во-популярний фільм’. 8.35,
9.35
Географія. 7 кл. Кар
пати. Крим. Кавказ. 9.05.
12.35
Німецька
мова.
10.05
Учням СПТУ. Астро
номія. Планети. 10.35. 11.35
— Історія. 9 кл. В. І. Ленін—
войсдь Жовтня.
11.05 —
«Прості складні істини». Те
лежурнал для батьків. 12.05
— Л. Толстой. - Війна і мир».
9 кл. 13.05 — Учням СПТУ.
Естетичне виховання. «Лю
дина і речі». 13.35 — При
родознавство. 4 кл. Викори
стання води і її охорона.
13.55
Прем'єра художньо
го телефільму «Почни з се
бе». 2 серія. 15.00 — Новини.
18.00 — Новини. 18.15 —
«Співдружність». Тележур
нал. 18.45
- Виступ ан
самблю народної музики
«Бесіди». 19.00 — Сільська
година. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Новини. 20.20 —
«Принцип несумісності». На
уково-популярний
фільм.
20.40 — Вечірні мелодії. Слі
пає І. Суручану. 21.00 —
«Час». 21,40 - Із скарбниці
світової музичної культури.
Старовинна російська му
зика. О. Аляб'єв. Квартет
№ 3 соль мажор 22.05 —
Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 - «Час». 8.40
Мультфільми «Спасибі». «Чиї
у лісі шишки?». «Кит і кіт».
9.10
Очевидне — неймо
вірне. 10.10 — «Доля». Ху
дожній фільм. 1 серія. 11.45
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 - Документальні філь
ми телестудій країни. «Сте
пові пруди». «На крок попе
реду». 15.30 — Шахова шко
ла. 16.00 — Новини. 16.05 —
Твоя ленінська бібліотека.
В. І. Ленін. «Великий почин».
16.45 — Народні
мелодії.
17.00 — -Наука і життя».
Академія наук- Узбецької
РСР. 17.30 — «...До шістнад
цяти 1 старші». 18.15 — «За
словом діло». 18.45 — Сьо
годні у світі 18.55 — Автор
ський вечір Героя Соціаліс
тичної Праці, лауреата Ле
нінської і Державних пре
мій, народного артиста СРСР
композитора Г. Свиридова.
В перерві — 20.10 — Нови
ни. 21.00 — «Час». 21.40 —
«На прохання глядачів». Ху
дожній фільм «Доля». 2 се
рія. 22.50 - Сьогодні у сві
ті.

«Пісня про Сокола». «Пісня
про Буревісника». 7 кл. 9.05,
13.05—Іспанська мова. 10.05
— «Зліт*. Документальний
телефільм. 10.35, Ц.40 —
Зоологія. 7 кл. «Де живуть
птахи?». 11.00 — «Так прос
то.’».
Науково-популярний
фільм про правила пожеж
ної безпеки. 11.10 — «Мами
на школа». 12.05 — Фізика.
6 кл. «Евріка!». (Архімедова
сила). 12.35 — А. Гайдар.
«Школа». 6 кл. 13.35 — «Пор
трет "пужинн художника».
Художній фільм із субтитра
ми. 15.00 — Новини 18.00 —
Новини. 18.20 — Прем’єра
фільму-концерту < Співають
сестри Каси мови». 18.45 —
« Для всіх і для кожного».
19.15 — «Це ви можете».
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Новини. 20.20 — Ритміч
на гімнастика. 20.50 — «Дер
бент». Документальний теле
фільм. 21.00 — «Час». 21.40
— Літературний альманах.
22.45 --- Новини.

8.00 — «Час». 8.40 — У
концертному залі — школя
рі. 9.25 — «Будівництво і ар
хітектура». Кіножурнал. 9.35
— «Гран.
гармонь’ сибір
ська!». 10.25 — «Доля». Ху
дожній фільм. 2 серія. 11.35
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Комуністи 80-х. До
кументальні
телефільми.
«Вірність». «Наш орач». 15.40
— Російська мова. 16.10 —
Новини. 16.15 — Ермітаж.
Мистецтво італійського Від
родження. 16.45 — М. Кар
лович. Концерт для скрипки
з оркестром ля мажор. 17.15
— Фільм — дітям. «Слон і
мотузочка». 18.00 — «Вирі
шується на місці». Про дос
від роботи партійних і ра
дянських організацій Ом
ської області. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 —Кой иерт артистів балету. 20.05—
Новини. 20.10 — «Версії».
Передача 1. 21.00 — «Час».
21.40 — «Версії». Передача 2.
22.50 — Сьогодні у світі,
23.05 - Вечірні мелодії.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 ~виробннча гімнастика. 10.35
• - Шкільний екран. 9 клас..
Фізика. 11.05 — Симфоніч
ний концерт. 11.40 — Шкіль
ний екран. 10 клас. Росій
ська література. 12.15—Кон.
церт, 12.45 — Новини. 13.00
— Людина і море. 16.00 —
Новини. 16.10—Срібний дзві
ночок. 16.35 — На допомогу
школі. Музика. 17.05 — «Не
спокійні серця». 17.50 — «Пі
сенне мереживо». Фільм-Концерт. 18.00 — Телефільм. (Кі
ровоград). 18.15 -- День за
днем. (Кіровоград). 18.30 —
Уроки конкретної економіки.
Про розвиток підсобних гос
подарств підприємств об
ласті. (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 • —
Пропонується рішення. 20.00
— «Крила». До 80-річчя з
дня народження лауреата
А УТ
Ленінської і Державної премііі, Героя Соціалістичної
16.00 — Новини. 16.10 — Праці.
авіаконструктора
Срібний дзвіночок. 16.30 — О. К. Антонова. 20,40 — На
Фізико-математична школа, добраніч, діти! 21.00—«Час».
17.00 — Вперед, орлята! 21.40 — Концерт для деле
гатів XXVII з'їзду Компартії
17.35 — Камерна музика.
17.45
Екран попікши Ук України. По закінченні —
раїнського
телебачення. Новини,

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

БК 01073.

Обсяг О б друк. арк.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Грає
квартет аРФ. 9,00 — «Прості
складні істини». Тележурнал
для батьків. 9.30—АБВГДейка. 10.00 — «Академія здо
ров'я». 11.00 — Радянське
образотворче
мистецтво.
Є. Кибрик. 11.45 — Для всіх
і для кожного. 12.15 — Фо
токонкурс «В об’єктиві —
Батьківщина». 12.20 — «На
родна творчість». Телеогляд
4,3.05 — Щоденник суботника. 13.15 — «Крилате ім'я».
Теленарис про генерального
конструктора літаків. Героя
СоцІалістично'ь Прації лауре
ата Ленінської і Державної
премій О. К. Антонова. 13.45
— И. Штраус. Вальс на те
ми оперети «Циганський ба
рон». 13.55 — «Місто і під
літок». 14.30 — Новини.
14.45 — «У світі тварин».
15.45 — «Співдружність».
Тележурнал. 16.15 — «Про
час і про себе». Поетичнії
антологія. Дем'ян Бєдннй.
16.30 — Прем’єра докумен
тального телефільму «Чер
воне Сормово». 17.25 — «Го
ворить і показує Москва».
Концерт солістів і музич
них колективів Держтелера
діо СРСР. У перерві — 18.35
— Щоденник суботника.
19.20 — Прем’єра
мульт
фільмів. «Три Івани». «Лихо
не біда». 19.40 — Новини.
19.45 — Вперше па екрані
ЦТ. Художній фільм «Дивись
пильно!». 21.00 —■ «Час».
21.40 — «В суботу ввечері».
«Якось взимку». 23.10 —
Чемпіонат світу з ковзаняр
ського спорту.
Чоловіки.
23.40 — Новини.

— Інтерклуб. 11.50 — На
ука і час. 12.20 — Новини.
12.35 — Концерт перемож
ців телетурпіру «Сонячні
кларнети». 14.05 — На Все
союзному комуністичному
суботнпку.
14.20 — Пись
менницькі діалоги. 15.00 —
Концерт радянської пісні.
15.30 — Міжнародна студія
УТ. 16.00 — Дивосвіт. 16.50
— Па Всесоюзному комуніснічному суботниігу. 17.00 —
Чемпіонат СРСР з хокею.
«Сокіл» —- СКА (Ленінград).
Під час перерви — «Скарби
музеїв України». 19.15 —
Актуальна камера. 19.50 Майстри гумору. 20.40 — На
добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.40 — Художній фільм
«Дублер
починає діяти».
23.05 — Новини.

ни. 16.10 — Мультфільми.
17.00 — Майстри оперної
сцени. Ф. Шаляпін. 18.00 —
Міжнародна панорама. ]8.45
— Грає духовнії оркестр
Великого театру Союзу РСР.
19.00 - «Від усієї душі».
Зустріч
з трудівниками
Ярославського
моторного
заводу. 21.00 — «Час». 21.45
— «Дзеркало сцени». Теат
ральний огляд. 23.05—Чем
піонат світу з ковзанярсько
го спорту. Чоловіки. 23.35—
Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20
Ритмічна гімнастика. 1(яй|
- Концертний зал «ДрЛ?
ба». 11.35 — Доброго вам
здоров’я. 12.10 — Для дітей.
Художній телефільм «Як я
був вундеркіндом». 1 1 2 се
рії. Під час перерви — 13.15
— Новини. 14.30 — Студія
•Золотий ключик». Зустріч
з майстрами цирку. 15.30—
Село і люди. 16.00 — Ганд
бол. Кубок європейських
чемпіонів. «Спартак» (Київ)
— «Форверст» (Франнфуртпа-Одері). (НДР). 17.10 —
Слава солдатська. 18.10 —
Мода, мода, мода... 18.45 —' .
Мультфільм «Три мультиплі
каційні подорожі». 19.00 —
Актуальна камера. 19.35 —
На здобуття Державної пре
мії УРСР імені Т. Г. Шев
ченка. Концерт народної ар
тистки УРСР Р. Кириченко.
20.50 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.45 — Ху
дожній фільм «Контрольна
з фаху». 23.05 — Новини.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15—
< Гіссарський
заповідник».
Документальний телефільм.
8.30 — Ритмічна гімнасти
ка. 9.00 — Музична переда
ча «Ранкова пошта». 9.30 —
«Паш сад». 10.00 — Грає
дует домр Л. Вахрушева і
В. Зелений. 10.20 — Програ
ма Литовського телебачен
ня. 11.45 — Т. Мінвулін. «У
совісті
варіантів немає».
Фільм-вистава Татарського
театру ім. Г. Камала. 13.25—
Клуб мандрівників. 14.25 —
«Наука агроппому». Науко
во-популярний фільм. 15.25
— В гостях у казки. «Приго
ди Мюнгаузеда».
Мульт
фільм. 16.30 — Концерт ста
ровинної музики. 17.00 —
Кінопанорама. 18.15 — Чем
піонат світу з ковзанярсько
го спорту. Чоловіки. 19.15 —
VI зимова Спартакіада наро
дів СРСР. Бобслей. 19.45 —
Народні мелодії. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Ви
ступає ансамбль цимбаліс
тів Палацу культури профтехосвітп БРСР. 20.25 —
Чемпіонат СРСР з хокею.
ЦСКА — «Динамо» (Рига).
З період. 21.00 — «Час».
21.40 — «Цирк засвічує вог
ні». Художній телефільм.
22.55
Пяпннн.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай!
8.2о —• «Я землю цю люб
лю». Документальний теле
фільм. 8.50 — Концерт ор
кестрів народних ІнструмбЖ
■гів. 9.20 — Програма
зинського телебачення. ІІ.Огг
— Російська мова. 11.35
Грає .лауреат XI Міжнарод
ного
конкурсу
піаністів
ім. Ф. Шопена. Жд-М. Луїсада. (Франція). 11.55—«Спад
коємці».
Художній телег
фільм. 5 серія. 13.15 — Між
народний турнір з фехтуг
вання «Таллінськин меч».
13.45 '— Щомісячний дода
ток до передачі «Світ і мєлодь». 15.30 — Розповідають
ваші кореспонденти. 16.00—
З скарбниці світової музич
ної культури, и.-с. Бах. 17.00
— Очевидне — неймовіри«;.
18.00 — Концерт ансамблю
«.Оризонт». 18.15 — Чемпіо
нат світу з ковзанярського
спорту Чоловіки. 19.15 —
Реклама. 19.20 — «Спасибі,
музико, спасибі...». Кшокоііцерт 20.00 — Вечірня каз
ка.
20.15 — «Радянський
спорт». Кіножурнал. 20.25 г
«З піснею по Болгарії», 21.00
— «Час». 21.45 — «На екрані — кінокомедія». «Воро
тар». Художній фільм.

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час».
8.40 —
Ритмічна гімнастика. 9.10—
«Східний Сибір». Кіножур
нал. 9.20 — 7-й
тираж
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — Му
зична передача
«Ранкова
пошта». 11.30 — Клуб ман
дрівників. 12.30 — Музич
ний кіоск. 13.00 — Сільська
година. 14.00 — Дитячий гу
мористичний
кіноікурнал
«Єралаш». 14.10 — Із зібран
ня Держфільмофонду СРСР.
«Уламок імперії». Художній
А УТ
фільм. 15.40 — «Як ми від
10,00 — Новини. 10.20 — почиваємо». Два дні хору
Ритмічна гімнастика. 10.50 «Даугавіия». 16.05 — Нови
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ВСТУПАЙТЕ ДО ВІЙСЬКОВИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС СРСР!
Новосибірське, Орджо- (письмово), математики,
нікідзевське, Пермське, Са історії СРСР і географії
ратовське виші військові (усно);
до Харківського вищого
командні училища МВС
СРСР, Харківське вище військового училища ти
військове училище тилу лу — з російської мови і
МВС та вите політичне літератури (письмово)’, ма
училище імені 60-річ.чя тематики (усно і письмо
во), фізики (усно).
ВЛКСМ МВС СРСР
Особи, які вступають за
інтендантським профілем
оголошують прийом
до Харківського вищого
па перший курс
військового училища тилу,
Училища готують офіце замість екзамену з мате
рів для внутрішніх військ матики (письмово) скла
дають екзамен з хімії (ус
МВС СРСР.
Приймають цивільну мо но).
Початок вступних екза
лодь віком віл 17 до 21
року із закінченою серед менів для цивільної М0Л0ді — 15 липня.
ньою освітою.
Кандидатів забезпечу
Строк навчання у ви
ють
безплатним проїздом,
щих військових навчальних
гуртожитком,
харчуван
закладах — 4 роки.
ням.
Вступники складають та
Особам, які закінчують
кі екзамени:
училища,
присвоюється
до Новосибірського, Орд- офіцерське звання леіітежонікідзевського,
Перм - напта і видається диплом
ського і Саратовського ви загальносоюзного зразка
щих військових командних з присвоєнням кваліфіка
училищ і Вищого політич ції:
ного училища
з ро.сійу вищому політичному
ської мови і літератури училиіці — офіцер з вищою

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; відпо
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паганди, листів і масової роботи —
2-45-36; учнівської молоді, моральноестетичного виховання — 2-46-87; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-45-35; оголо
шень — 2-56-65; коректорської — 3-61-83
індекс 61103.
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військовою політичною ос
вітою:
у Новосибірському, Орджон і к і дзевському, Пс р м ському, Саратовському ви
щих військових команд
нії х училищах — офіцер
мотострілецьких ВІЙСЬК З
вищою військовою спеці
альною освітою, викладач
початкового
військового
навчання;
у Харківському витому
військовому училищі ї'Мцк
лу — офіцер з ВИЩОЮ вій
ськовою спеціальною осві
тою, інженер по експлуа
тації автомобільної техні
ки
(автотехнімний про
філь), інженер по екс
плуатації
озброєння
(збройно-технічний
про
філь) ,
інженер-економіст
(інтендантськії» профіль).
Особам, які бажають на
вчатися у військових на
вчальних закладах МВС
СРСР, потрібно звернути
ся за місцем проживання
до міськ(рай) військкоматів
до 1 квітня.
Відділ кадрів УВС
облвиконкому.

Газета виходить у вівторок-,
четвер, суботу.
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м. Кіровоград, вул. Гліннк,

