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НА XXVII З’ЇЗДІ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
Для партії комуністів, вірним компасом у визна
ченні курсу, керівництвом до дії завжди було велике
ленінське вчення. З Леніним, з його безсмертними
ідеями звіряє партія, весь радянський народ свої пла
ни і помисли сьогодні, коли лінія квітневого (19S5 р.)
Пленуму ЦК КПРС, яка повсюдно утверджується,
викликала до життя могутню енергію оновлення і
творення, живлющу силу самовідданої творчої праці
мільйонів.
Реалістично оцінюючи досягнуте, партія визначає
багатогранні завдання прискорення соціально-еконо
мічного розвитку країни.
У своїх діях вона спирається на волю і прагнення
радянських людей добитись тих змін і перетворень,
» то: о рівня продуктивності праці, які дадуть змогу
досягти якісно нового стану суспільства, успішно
просуватись уперед по шляху комуністичного будів
ництва.
Найкращих своїх представників обрали комуністи
на партійний з’їзд. З глибокою переконаністю в пра
воті початої справи, з активним прагненням внести
вклад у спільну роботу партії і народу зібрались де
легати на XXVII з’їзд Комуністичної партії Радян
ського Союзу. Він відкрився 25 лютого в Москві, у
Кпемлівському Палаці з'їздів.
10 година ранку. Присутні в залі оплесками вітають
членів Політбтозо ЦК КПРС товаришів ГОРБАЧОВА
М. С.. АЛІЄВА Г. А.. ВОРОТНИКОВА В. І., ГРОМІ1К0 А. А.. КУНАЄВА Д. А.. ЛИГАЧОВА Є. К„
РИЖКОВ,\ Н. І.. СОЛОМЕНЦЕВА М. С„ ЧЕБРИКОВА В. М.. ШЕВАРДНАДЗЕ Е. А.. ЩЕРБИЦЬКОГО В. В.
Тепло зустрінутий делегатами і гостями Генераль
ний секретар ЦК КПРС М. С. ГОРБАЧОВ повідомив,
що на з’їздах Компартій союзних республік, крайо
вих, обласних партійних конференціях обрано на з’їзд
5000 делегатів. Прибуло на з'їзд 4993 делегати. Від
сутні з поважних причин 7 делегатів. Цс дає підставу
почати роботу з’їзду.
За дорученням Центрального Комітету Комуністичпартії Радянського Союзу М. С. ГОРБАЧОВ ого^лоснв XXVII з'їзд КПРС відкритим.
Делегати одноголосно обирають президію з'їзду.
У президії також — керівники дслссацій комуніс
тичних, робітничих, революційно-демократичних і со
ціалістичних партій, які прибули на з'їзд на запро
шення ЦК КПРС.
Одноголосно обирається Секретаріат з'їзду, Редак
ційна і Мандатна комісії.
Потім виступив член Політбюро ЦК КПРС. секре
тар ЦК КПРС Є. К. ЛИГАЧОВ. На з’їзді, сказав він,
присутні 152 делегації комуністичних, робітничих, ре
волюційно-демократичних, соціалістичних, сои.іал-демократичних, лейбористських та інших партій, пред
ставники демократичних громадських організацій. Во
ни прибули з 113 країн усіх частин світу. Від імені
з’їзду промовець сердечно подякував партіям, органі
заціям, рухам, які виявили КГІРС честь, направивши
в Москву свої делегації. У цьому проявляється по
важливе ставлення до Комуністичної партії Радян
ського Союзу, визнання її міжнародного авторитету.
Від імені делегатів, від імені всіх комуністів нашої
країни Є. К. ЛИГАЧОВ привітав представників сил
, - соціалізму, миру, демократії, національною визволені соціального прогресу.
Одноголосно затверджується порядок роботи XXVII
з'їзду КПРС:
1. Звіт Центрального Комітету КПРС і завдання
партії.
2. Про нову редакцію Програми КПРС.
3. Про зміни в Статуті КПРС.
У перших трьох питаннях: Політична доповідь
Центрального Комітету КПРС XXVII з’їздові Кому
ністичної партії Радянського Союзу — доповідач Ге
неральний секретар ЦК КПРС тов. ГОРБАЧОВ М. С.
4. Звіт Центральної ревізійної комісії КПРС — до
повідач голова Центральної ревізійної комісії КПРС
тов. СИЗОВ Г. Ф.
5. Про Основні напрями економічного і соціального
розвитку СРСР на 1986—1990 роки і на перспективу
до 2000 року — доповідач Голова Ради Міністрів
СРСР тов. РЙЖКОВ ЛІ. І.
6. Вибори центральних органів партії.
З Політичною доповіддю Центрального Комітету
партії виступив Генеральний секретар ЦК КПРС
М. С. ГОРБАЧОВ.
Доповідь була вислухана з великою увагою і не раз
*£Г*^лроводилась тривалими оплесками.
26 лютого ХХуіІ з’їзд КПРС продовжив роботу.
Напередодні на вечірньому засіданні із звітом Цент
ральної ревізійної комісії КПРС виступив голова ко
місії Г. Ф. СИЗОВ.
На ранковому засіданні 26 лютого в діловій обста
новці, з принципових партійних позицій делегати об
говорювали Політичну доповідь Центрального Комі
тету з’їздові, нову редакцію Програми КПРС, зміни у
Статуті партії, звіт Центральної ревізійної комісії
КПРС.

З’їзд зібрався на крутому переломі в житті країни,
сучасного світу в цілому. Його завдання — виробити
реалістичну, всебічно зважену програму дій, яка орга
нічно поєднає плани партії з надіями і сподіваннями
кожної людини, визначить характер і темпи руху до
якісно нового стану радянського суспільства. Йдеться
про те, яким вступить Радянській Союз у XXI сто
ліття, якими стануть обличчя й позиції соціалізму на
міжнародній арені, яким буде затратній день люд
ства.
Делегати приступили до роботи з почуттям глибо
кого розуміння своєї відповідальності перед партією
і народом. Радянські комуністи добре розуміють:
кожна наша перемога в соціалістичному будівництві
— це і перемога всього міжнародного комуністично
го руху, нерозривною авангардною частиною якого
є КПРС.
Масштаби і новизна наступних справ ставлять ви
нятково високі вимоги до характеру політичної, ідео
логічної та організаторської діяльності КПРС, яка
об’єднує понад 19 мільйонів комуністів, згуртованих
єдністю мети, волі й дисципліни.
Суть перебудови партійної роботи полягає в тому,
підкреслювалось на з’їзді, щоб кожна партійна орга
нізація — від республіканської до первинної — жила
в атмосфері пошуку, оновлення форм і методів своєї
діяльності. І зробити це можна тільки зусиллями всіх
комуністів, шляхом всемірного розвитку демократії
всередині самої партії, здійснення на всіх рівнях
принципу колективного керівництва, розгортання кри
тики і самокритики, контролю, відповідального став
лення до справи. Лише годі народжується дух новиз
ни. стають нетерпимими косність і застій.
Необхідність прискорення, інтенсивного розвитку
продуктивних сил Російської Федерації й насамперед
її східних районів підкреслив Голова Ради Міністрів
РРФСР В. І. ВОРОТІЇИКОВ. Комплексне освоєння
природних багатств них регіонів має величезне зна
чення для стабільного піднесення економіки всієї
країни. Промовець спинився також на проблемах роз
витку агропромислового комплексу республіки, від
значив. що важливо швидше відкрити простір новим
методам господарювання.
Поліпшуючи роботу на виробництві, в трудових ко
лективах, треба посилити вимогливість і до керівних
кадрів, сказав Перший секретар ЦК Компартії Украї
ни В. В. ЩЕРБИЦЬКИИ. Чимало керівників ще не
відмовились від застарілих методів управління. Де
легат розповіз також про систему галузевих і регіо
нальних програм, яка реалізується республіці.
Квітневий (19в5 р.) Пленум ЦК КПРС. підготовка
до XXVII з’їзду партії, його робота йдуть мов би за
ленінськими конспектами, з опорою на кращі традиції
вартії, заявив перший секретар ММК КПРС Б. М.
ЄЛЬЦИН. Остання звітно-виборна міська партійна
конференція показала, що комуністи Москви повіри
ли в реальність поставлених завдань, у правомірність
змін, що відбуваються в країні, і повністю підтри
мують цю лінію.
Проводжаючи мене на з’їзд, сказав бригадир шлі
фувальників Ленінградського виробничого об’єднання
«Кнровский завод» В. С. АЛЕШНИКОВ, мої товари
ші просили передати делегатам, що ленінградські ро
бітники одностайно підтримують сміливі, глибоко
аргументовані настанови, висунуті Центральним Ко
мітетом партії. Розповівши про своїо комплексну
бригаду, промовець підкреслив, що її ядром є партгрупа. Саме її зусиллями створюється в колективі
обстановка справді творчого ставлення до справи.
Перший секретар ЦК Компартії Білорусії М. М.
СЛІОИЬКОВ спинився, зокрема, на питаннях скоро
чення строків і зниження вартості капітального бу
дівництва. Делегат підкреслив, що повинно бути
знайдено резерви для докорінного поліпшення цієї
роботи. Цс вимагатиме і вдосконалення організатор
ської роботи партії в трудових колективах.
Досвід Ставропольського колгоспу «Путь к коммунизму», яким керує делегат з’їзду Н. Д. ТЕРЕЩЕНКО, наочно свідчить про величезні резерви соціаліс
тичної економіки. В господарстві, повідомив делегат,
стабільно зростає продуктивність землеробства і тва
ринництва. Виробіток на одного колгоспника за три
останні п’ятирічки потроївся. Колектив господарства
розз’язує тепер нові, ще складніші завдання розвитку
його економіки і соціальної сфери.
У Політичній доповіді ЦК переконливо показано,
як у надзвичайно складній сучасній міжнародній об
становці партія великого Леніна веде невтомну бо
ротьбу за справу миру і соціального прогресу, заявив
Перший секретар ЦК Компартії Казахстану Д. А. КУ
ТІ АЄВ. Розповідаючи про завдання, які стоять перед
парторганізацією республіки, він відзначив, що кому
ністи Казахстану по-лартійному сприйняли висловле
ну критику і бачать своє завдання в тому, щоб під
вищити якість і ефективність усієї своєї діяльності.
XXVII з’їзд КПРС продовжує роботу.
(ТАРС),

Ціна 2 нон.

Ми з тобою, партіє!
Незадовго до з’їзду у на
шому сільському кЛубі від
бувся комсомольсько-моло
діжний вечір під назвою «З
тобою, партієї». На вечорі
було відзначено
чималий
вклад у виконання передз’їздівських
зобов'язань
комсомольців та молоді
колгоспу, зокрема комбай
нера Володимира Дінула —
переможця соціалістичного
змагання на минулорічних
жнивах, доярок Юлії Ма
лишко, Олени Власюк, Ан
жели Ніколаєвої та бага
тьох інших.
З особливим завзяттям і
старанністю працювала мо
лодь господарства у день
відкриття
з'їзду. Комсо
мольсько-молодіжний
ко
лектив ферми надоїв цього
дня більш як по 8 кілогра
мів молока од кожної ко
рови. Із перевиконанням

СХВАЛЮЄМО

змінних норм працювали
комсомольці й на інших ді
лянках колгоспного вироб
ництва.
Під час мітингів, які від
булися того знаменного дня
у виробничих підрозділах,
молоді колгоспники заяви
ли про свою підтримку кур
су партії на дальшу інтен
сифікацію
виробництва,
прискорення
науково-тех
нічного прогресу, вдоско
налення організації та уп
равління виробництвом, що
визначило і зміст Політич
ної доповіді XXVII з'їздові
КПРС, з якою виступив Ге
неральний
секретар
ЦК
КПРС М. С. Горбачов.
О. ЦИГАНЧУК,
секретар
комсомоль
ської організації кол
госпу імені Шевченка
Добровеличківського ра
йону.

І

25 лютого, коли у Ліоскві
розпочав
роботу
XXVII
з'їзд КПРС, робітники Олек
сандрійського електромеха
нічного заводу працювали з
найвищою продуктивністю
праці.
О 12-й, коли наближалася
обідня перерва, робітники
інструментального цеху ви
робництва систем управлін
ня зібралися в цеху на мі
тинг. Відкрила його секре
тар партійної організації
цеху Наталія Стецєнко:
— Форум комуністів краї
ни, який розпочав свою ро
боту сьогодні, намітить зав
дання на довгостроковий
період. Нам їх вирішувати,
і з вирішенням їх ми при
йдемо у наступне століття.
Як наголосив у Політичній
доповіді ЦК КПРС Гене
ральний секретар ЦК КПРС
Михайло ^Сергійович Горба
чов, за вирішення цих зав
дань наше покоління у від
повіді і перед поколінням
прийдешнім — «...йдеться
про те, яким вступить Ра
дянський Союз у XXI сто
ліття, якими стануть облич
чя і позиції соціалізму на
міжнародній арені, яким бу
де завтрашній день люд
ства...».
Про піднесений трудовий
настрій, з яким вийшли на
роботу комсомольці і мо-

ПІДТРИМУЄМО
лодь цеху, заводу, з яким
працюють усі працівники
підприємства, про трудові
перемоги, з якими при
йшли заводчани до XXVII
з'їзду КПРС, про те, з яким
натхненням і ентузіазмом
будуть вирішувати інстру
ментальники ’ завдання XII
п'ятирічки, говорили на мі
тингу член комітету комсо
молу заводу шліфувальник
Віктор Кучай та шліфуваль
ник Сергій Обрезанов, інші
робітники цеху.
Відбулися мітинги у цент
ральній заводській лабора
торії, у відділі головного
метролога, у відділі голов
ного конструктора. У цехах
та інших виробничих підроз
ділах заводу мітинги відбу
лися у перерві між зміна
ми. Одностайне схвалення
Політичної
доповіді
ЦК
КПРС, підтримка дальновидної внутрішньої і зовніш
ньої політики, ленінського
курсу нашої Комуністичної
партії, підвищена відпові
дальність перед грандіоз
ністю завдань — так корот
ко можна охарактеризувати
загальний настрій і дух ро
бітничих мітингів, присЕЯчених відкриттю XXVII з'їзду
КПРС.

Наш кор.
м. Олександрія.

Доповідаємо

з’їздові
Комсомольсько-молодіж йдено 60 погонних метрів
ний колектив прохідників гірничих розробок.
За дорученням ко
шахти «Світлопільська» ви
лективу: В. ПАРХО
робничого
об’єднання
МЕНКО — бригадир
«Олександріявугілля» зо
КМК, повний кавалер
бов’язався до дня від
орденів «Шахтарської
криття XXVII з’їзду КПРС
слави», кавалер орде
виконати план 2-х місяців.
З цим зобов’язанням про
нів Трудової Слави,
хідники справилися ще
М. СМОЛЯР — груп31 січня. Понад план прокомсорг.
* * *

Зекономити з початку
року півтори тонни палив
но-мастильних матеріалів,
вивезти 15 тисяч тонн ор
ганіки (план трьох міся
ців), поставити на лінійку
готовності увесь трактор
ний парк — такі зобов’я
зання до XXVII з’їзду
КПРС брав наш колектив.

Раді доповісти, що слова
свого дотримали!
Л. МОСТИК,
грулкомсорг
комсо
мольсько - молодіжної
тракторної
бригади
№ 1 імені 60-річчя
ВЛКСМ колгоспу імені
Ватутіна.
Кіровоградський район.

-
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ПЛИНИ НЛРТІЇ—ПЛШ НШЛУ!
Г. В. Бугреєва, одностайно
схвалено Політичну допо
відь ЦК. Комсомольськомолодіжна бригада меха
носкладального цеху
4
(бригадир М. Сокуренко^
групкомсорг А. Ситник) 25
лютого виконала план 2-х
місяців 1986 року на
102,4 процента! До закін
чення роботи форуму ко
муністів країни бригада
випустить понад план про
дукції на суму 3200 кар
бованців.

На мітингу у механо
складальному цеху № 4
Кіровоградського' заводу

ДО СЇ1РАВИ3 ЧИСТОЮ
СОВІСТЮ
З неабиякою увагою я,
мої товариші но роботі
слухали доповідь М. С.
Горбачова, ще її, ще раз
проймалися великою гор
дістю за нашу рідну пар
тію, яка є справжнім кер
маничем радянського на
роду, веде його до нових
перемог. ЦК КПРС дає
принципову оцінку здійс
ненню економічної полі
тики в країні, з усією пря
мотою і правдивістю кри
тикує все тс, що заважає
нашому
рухові вперед,
ставить вимогу перед кож
ною партійною організа
цією, кожним комуністом
— докорінно перебудува
ти стиль своєї роботи, взя
ти орієнтир не на кількіс
ний, а на якісний показ
ник.
Нас надихають грандіоз
ні накреслення на магіст
ральних напрямах — в ін
тенсифікації
скоиомікп,
прискоренні науково-тех
нічного прогресу, дальшо-

«Гідросила», який послав
на XXVII з’їзд КПРС сво
го делегата — директора

му зміцненні і розвитку,
агропромислового
комп
лексу, удосконаленні уп
равління народним госпо
дарством, підвищенні ма
теріального і культурного
рівня життя народу.
Мене, будівельника, ко
муніста, особливо схвилю
вали рядки з доповіді
М. С. Горбачова про те,
що кожен з пас повинен
пам’ятати не лише про
свої права, а й про обо
в’язки. Ці поняття невід’
ємні. Все, що нам доруче
но, треба робити добротно,
чесно, красиво, з чистою
совістю.
Весь паш колектив га
ряче схвалює курс партії—
на прискорення. Приско
рення — на всіх напрямах
комуністичного
будівни
цтва. В боротьбі за істотні
зрушення на шляху до но
вого, прогресивного має
взяти участь кожен з нас—
від робітника до вченого,
від рядового інженера до
керівника великого про
мислового об’єднання.
А. БАБИЧ,
бригадир управління
№ 2 тресту «Кіровоградмашважбуд», член
обкому Компартії Ук
раїни.

ГОСПОДАРЮВАТИ ЩЕ КРАЩЕ
З високим патріотичним
піднесенням зустріли форум
комуністів країні: трудівни
ки району. В усіх устано
вах, організаціях, па під
приємствах відбулися мітин
ги. Воші стали яскравим
свідченням схвалення полі
тики партії.
У колгоспі імені Ленін
ського комсомолу мітиш
відкрила секретар парторгапізації Людмила Дмитрівна
Федорова.
—З почуттям викопаного
обов'язку зустріли з'їзд пар
тії трудівники нашого кол
госпу. 320 виробничників,
колективи трьох трактор
них бригад, двох тварин
ницьких ферм, автопарку
успішно справились із порсдз’їздівськими
соціаліс
тичними зобов’язаннями. В
доповіді М. С. Горбачова
па з’їзді говорилось: «Ра
дянські люди повинні в ко
роткі строки відчути резуль
тати спільних зусиль по
кардинальному
розв’язан
ню продовольчої пробле
ми». Ці слова спонукають
кас до активних пошуків ре
зервів ще кращого господа
рювання.
Голова колгоспу Володи
мир Максимович Петров на
голосив па тому, який вне
сок у цю справу зробили
молоді механізатори і тварииннки. Він запевнив, що
колгоспники докладуть мак
симум зусиль для втілення
9 життя накреслень з'їзду.
Слово має бригадир ко
лективу комупістлппої праці

тракторної бригади № І ка
валер орденів Трудового
Червоного Прапора і Трудо
вої Слави Володимир Олек
сандрович
Токар.
Його
бригада зобов'язалась у дні
роботи з’їзду відремонтува
ти два зернозбиральні і один
кукурудзозбиральний ком
байн.
У ці дні на зекономлених
паливно-мастильних
мате
ріалах працює комсомоль
сько-молодіжна тракторна
бригада № 2 колгоспу імені
Ленінського комсомолу (бри
гадир В. П. Ковпак, групком
сорг Г. Битко). На честь
з'їзд}' цей колектив зобов’я
зався довести коефіцієнт го
товності
машипотракторного парку ДО 0,96. З цим
завданням
механізатори
впоралися ще 15 лютого.
До початку роботи з’їзду
при зобов’язанні вивезти на
поля 10 000 тонн органічних
добрив, КМК вивіз їх 13 000
тонн. 25 лютого бригада пра
цювала у Фонд миру.
На мітингу також висту
пили ветеран Великої Віт
чизняної війни, праці і пар
тії О. II. Новпцькип, пер
ший секретар райкому пар
тії; делегат XXVII з’їзду
Компартії України В. Я.
Круценко.
Трудівники колгоспу ви
словили
палке бажання
працювати під час роботи
з'їзду ударно, високопро
дуктивно.
Наш кор.

Новоукраїнсікйй' район.
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На знімка х: під час
мітингу у цеху N2 4; до
ударної праці в усі дні ро
боти XXV!! з’їзду КПРС за
кликав токар групкомсорг
комсомольсько - молодіж
ної бригади г.о обробці
втулки блоку МСЦ № 4
Віктор АДАМЕНКО.
Фото В. ГРИБА.

ПРАВОФЛАНГОВІ
СОЦЗМАГАННЯ
Рішенням бюро обкому
ЛКСМ України за великі
успіхи в соціалістичному
змаганні комсомольців
і
молоді області, присвячено
му гідній зустрічі XXVII
з’їзду КПРС, па Дошку по
шани обласної комсомоль
ської організації занесено
таких молодих виробнични
ків:
Глущенко Лідію Георгі
ївну — оператора но відго
дівлі свиней колгоспу імені
Леніна Долішського райо
ну.
Дсмчук Лідію Антонівну
— доярку колгоспу імені
XXV з’їзду КПРС Онуфріївського району.
Дінула Володимира Ана
толійовича — механізатора
колгоспу імені Шевченка Добровеличківського району.
Дорошенко Ларису Бо
рисівну — пропагандиста
школи комсомольської по
літосвіти колгоспу «Друж
ба» Вільшаїїського району.
Куженко Лідію Овсіївну
— доярку колгоспу «Союз-Зпам’янського району.
Купе Івана Володимиро
вича — тракториста рад
госпу «Більшовик» Олек
сандрійського району.

Куц Віктора Миколайо
вича — токаря комбінату
твердих сплавів і тугоплав
ких матеріалів м. Світловодська.
Кушнірова
Володимира
Петровича — механізатора
колгоспу імені Карла Марк
са Иовоукраїпського райо
ну.
Ладаїнок Тетяну Андріїв
ну — доярку колгоспу
«Мир» Гайворопського ра
йону.
Машпягуцу Івана Івано
вича — фрезерувальний
кіровоградського
заводу
«Іідросила».
Музику Ольгу Василівну
-- телефоністку Комианіївського
районного
вузла
зв’язку.
Настасієїіка Івана Мака
ровича — механізатора кол
госпу імені Фрунзе Улья
новського району.
Осадчука Василя Дмитро
вича — механізатора кол
госпу «Рассвет» Головаиівського району.
Пальчикова
Сергія —
учня, майстра спорту СРСР.
ПІддубного Юрія Володи
мировича — бригадира ком
сомольсько - молодіжного
колективу колгоспу імені

Цалініна
Новоархангсльёького району.
Полетаева Сергія Мико
лайовича — слюсаря ГІокровського віддалення Кіро
воградського
районного
ремонтного підприємства аг
ропрому.
Савчспка Івана Вікторо
вича — військовослужбовця.
Сагун Раїсу Панасівну —
пакувальницю
кондитер
ського цеху ’Другого імені
Гістровського цукрокомбінату Олсксандрівського райо
нуСельченка Сергія Іванови
ча -- муляра міжколгосп
ної будівельної організації
ІІовгородківського району.
Смоляра Миколу Петро
вича — машиніста гірничовиймальних машин шахти
«Світлопільська» в/о «Олександрі я вугілля».
Сойченка Василя Борисо
вича — завуча Мартоноської СІП І-Іовомиргородського району.
Цеку Миколу Васильови
ча —’ тракториста колгоспу
імені. Енгельса Устипівського району.
Шелест Лідію Миколаїв
ну — оператора машинного
доїння радгоспу «П’ятихатський» Петрівеького району.
Юхнель Людмилу Іванів
ну — закрійницю ательє
«.'І ю кс »
Кір овог раде ької
фабрики індпошив.

ЗБОРИ АКТИВУ
1 лютого в Будинку ПО’
літосвіти обкому Компар-_.
тії України відбулися 3JR₽
рн ідеологічного активу
області, на яких обговоре
ні завдання по дальшому
удосконаленню роботи з
кадрами в органах масо
вої інформації і пропа
ганди та інших ідеологіч
них організаціях, устано
вах.
На збори були запроше
ні керівники ряду обласних
ідеологічних організацій і
установ, секретарі міськ
комів, райкомів партії, які
відають питаннями ідеоло
гічної роботи, заступники
голів міськрайвпкоикомів,
редактори обласних, міськрайонних, районних і ба
гатотиражних газет, сек
ретарі парторганізацій ре
дакцій, кореспонденти-організатори місцевого ра
діомовлення, завідуючі міськрай відділами культури,
відповідальні секретарі
вариства «Знання».
“
На зборах активу з до
повіддю виступила секре
тар обкому Компартії Ук
раїни С. М. Шапікіна.
В роботі зборів взяв
участь інструктор . відділу
пропаганди- і агітації ЦК
Компартії України Т. Г.
Гапончук.

П’ЯТИРІЧКА" РІК ПЕРШИЙ

$

Про цей колектив можна сказати так: народжепий 11-ою
п’ятирічкою.
Біографія його теж писалася на цьому підрізку часу.
зекономив-

х
2
X
х
2
>
<
5
<
>
х
2
х
2
5
с
2
х
2
5
х
5
5
2
х
2
х
<
$
<
>
<
>
>
?
>
?

У
паспорті записано:
комсомольсько - молодіжний колектив вимірюзальної лабораторії № 3 цеху
№ 8 Світловодського заводу чистих металів. Дата
створення колективу —
1982 рік. Усього — 34 чоловіки. Із
них
членів
ВЛКСМ — 24, членів КПРС
— 3, ударників комуністичної праці — 28. Робітників,
що працюють з особистим клеймом — 12. .
Вичерпна мова цифр і
дат — зовсім не спроба
першого знайомства з цим
колективом. Та й представляти
його
читачам
«Молодого комунара» —
зайве. Ми з ним
давно
знайомі. Як з ініціатором
цінних трудових починів,
переможцем соціалістичного змагання. І не
раз
були свідком його трудових перемог.
Нині виробниче завдання
1985 року колектив вимірювальної
лабораторії
№ З цеху № 8 виконав на
132,5 процента. П’ятирічку
завершив. 23 лютого
1985 року, а 1 грудня прозвітував
про виконання
ще одного річного завдання. За 1985 рік КМК
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Один за всіх, і всі...

матеріальних
ресурсів на суму 2,7 тисячі
карбованців. 78,9 процен
там продукції, випущеної
колективом,
присвоєно
державний Знак
якості.
Продуктивність праці зро
сла на 1,2 процента. За
1985 рік колектив вийшов
переможцем соціалістич
ного змагання серед ком
сомольсько - молодіжних
колективів міста і району.
Окремим
пунктом у
соцзобов’язаннях
колек
тиву на 1986 рік записано
— знизити втрати металу
порівняно з досягнутими
на 1,3 процента. Сьогодні
це завдання на порядку
денному.
Розговорилися з Оле
ною Литвинозою, членом
КМК. Дівчина уже два з
половиною роки працює у
КМК вимірювальної лабо
раторії. Заочно навчається
в Запорізькому
індустрі
альному інституті. І те, що
іменують тепер трудовою
слазою колективу, народ
жувалося на її очах. Хоча,
про те, як народжуються
трудові перемоги і при
ходить визнання, говорити
завжди важко.
—- У колективі є на кого
рівнятися, брати приклад.

З особистим клеймом пра
цюють досвідчені робітни
ці Т. І. Кириченко, Т. А.
Гіопельницька, Т. Н. Зеленська, Р. І. Никеєва. Усі
вони наставники молоді.
З перших днів у лаборато
рії кожна з нас, новачків,
вчилася у них, ну, а тепер,
коли щось уміємо, нама
гаємось не відставати.
Тетяна Масько у колек
тиві новачок. Працює в
лабораторії другий місяць
і поки що тільки під опі
кою доброї і мудрої на
ставниці Раїси Іванівни Никеєвої. Тільки після трьохмісячної роботи з настав
ником і здачі екзамену
почне зона працювати са
мостійно (до того ж у Те
тяни до цього була зовсім
інша спеціальність — два
роки вона працювала на
Олександрійській фабриці
«Індпошиви). Проте дівчи
на давно уже своя у цьо
му КМК. У перший
же
день, розповідають її нові
подруги по роботі, пішла
з нами на тренування, взя
ла
участь у спортивних
змаганнях. У
підшефну
школу? З радістю. Взяти

участь в огляді художньої
самодіяльності, присвяченої XXVII з’їзду
КПРС?
Обов’язково. І коли пішла
з
колективу
колишній
групкомсорг, дівчата обрали своїм ватажком Тетя«УКолектив, де довіряють
одразу, на мою думку, —
здоровий колектив. А чому ж? Не виходитиме —
допоможуть,
підкажуть,
виручать. Хіба ні? Олена
Литвиноза і заступник секретаря комітету комсомолу заводу Олександр Ги
рич ствердно кивають головами на знак згоди, I я
ще раз переконуюсь в то
му, чого й дозодити
не
треба: де панує атмосфе
ра дружби, взаємодопо
моги і взаєморозуміння,
там і народжуються
ре
корди.

У минулій п’ятирічці, за
ступивши на трудову вах
ту, присвячену XXVII з’їз
ду КПРС, комсомольськомолодіжний колектив вимі
рювальної
лабораторії
№ 3 цеху № 8 заводу чис
тих металів, виступив з іні
ціативою:
боротися за
присвоєння колективу іме
ні XXVII з’їзду КПРС. Сьо
годні він це право вибо
ров.
Л. ЯРМОЛЕНКО.

м. Свігловодськ.
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ОТНІ кіровоградців
побували цими дня
С
ми у відкритому на на

бережній Інгулу магази
ні Лі? 2
«Книжковий
світ». У двох просторих
залах тут виставлено ху
дожню. дитячу, медичну.•
літературу. Діє комісій
ний відділ.
— Книга міцно уві
йшла в життя радянських
тиодей, — говорить диЖьтор магазину Л. М.
Кужеєва. — Тож не див
но, що відвідувачів бага
то. Доступ до книг зруч
ний — вибирай потрібну.
Коли ж у когось виник
не яке питання, продавці
охоче допомагають при
дбати потрібне видання.
Тож покупці задоволені.
До колективу входять
колишні
працівники
книжкового
магазину
№ 2 та відділу мистецтва
і літератури соціалістич
них
країн
магазину
№ 10. Але, здається, ні
би працюємо разом не
один рік — колектив
дружний, працьовитий.
Поряд із досвідченими
фахівцями II. М. Феофа
новою. О. Л. Любинською працюють і комсо
молки Тетяна Синиця.
Варвара Науменко, На-

ї
і

'і

аV

таля Проиіна, Людмила
Корженевська. З перших
же днів створили комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив.
Хоч магазин функціо
нує кілька тижнів, про
давці зробили чимало.
Скажімо, у відділ’ літе
ратури
соціалістичних
країн створено клуб ін
онаціональної дружби.
Впроваджено таку ' фор
му обслуговування, як
попередні замовлення на

спеціальну літературу,
зокрема, — медичну та
літературу з мистецтва,
а також виїзне обслуго
вування учасників семі
нарів, нарад.
— Найближчим ча
сом, — зауважує това
рознавець, комсомолка
Л. Коржецевська, — ор
ганізуємо виїзди в усі
лікарні .міста. Запрошу
ватимемо лікарів до ма
газину з тим, щоб прий
няти попередні замов-

лення. Активно будемо
працювати з юними від
відувачами.
Плануємо
організувати тижні дитя
чої книги, зустрічі з
письменниками, які пи
шуть для дітей.

РАДИМО ПРОЧИТАТИ

Автор повісті, використо
вуючи архівні документи—
матеріали слідства, спога
ди декабристів, відтворює
образ цієї мужньої, над
звичайно хороброї люди
ни. Ми знайомимося з ним
незадовго до повстання.
Багато
місця у книзі
А. Афанасьев приділяє хо
ду повстання, ролі в ньо
му поручика Сухннс-ва.
Повість «...11 помни обо
миє» — ще одна цікава й
повнокровна розповідь про
провісників свободи, 'представпиків
дворянського
етапу в революційно-де
мократичному русі. Вона
збагатить
пащі знання
цього важливого періоду
вітчизняної історії. Для
нас, кіровоградців, вона
цінна тим більше, бо роз
повідає про нашого зем
ляка. Книга вчить муж
ності, патріотизму, вірнос
ті ідеалам свободи.

НЕСКОРЕНИЙ БУНТІВНИК
160 літ минуло з того
грудневого дня 1825 року,
коли на Сенатську площу
Петербурга вийшли полки
російської армії, керовані
членами Північного това
риства таємної організа
ції. То був не просто про
тест прогресивних військо
вих проти прогніілого са
модержавного
режиму,
змова купки неадоволсних: виступом Декабристів
розпочався перший етап
революційного руху. Усьо
го кілька годнії дихали
свободою повсталі у сто
лиці, трохи більше — ТИЖдень насолоджувалися во.^ею солдати і офіцери не
скореного Чернігівського
=^^іку на Україні.
І хоч виступ декабрис
тів закінчився невдачею,
героїчне двоборство їх з
царизмом
хвилювало і

Молодіжні

новини
Прилучати до науковотехнічної творчості молодих
робітників та інженерів ви
робничого об’єднання «Запоріжтрансформатор» до
поможе «аукціон», що про
водиться комітетом комсо
молу і радою ВТВР. Ця ді
лова гра-конкурс, яка від
булася зперше в палаці
культури, привернула увагу
■Ж^атьох виробничників. Усі
/^гдцять поданих цього ве
чора пропозицій учасників
будуть розглянуті спеціаліс
тами об’єднання. Найбільш
цікаві з них знайдуть прак
тичне застосування на ви
робництві.
Переможцем
визнано інженера Леоніда
Єнальєва, який удостоєний
пам’ятного диплома.
* * *
Центром військово-патріо
тичного виховання підрос
таючої зміни став музей
Великої Вітчизняної війни,
що відкрився в Созонізській
середній школі Кіровоград
ського району на Кіровоградщині. Його створено на
кошти, зароблені учнями під
час літньої трудової чверті.
Клуб червоних слідопитів
і^ошук» зібраз матеріали
земляка Героя Радян
ського Союзу Ф. І. Говороаа, який героїчно загинув у
братній Білорусії. Ім’я його
носить школа. Активісти му
зею дбають про цікаву ро
боту: організують екскурсії
по місцях боїв, зустрічі з
ветеранами Великої Вітчиз
няно? війни, вечори бойозої
слави.

До пункту СЛУ-БА СЕРВІСУ]

хвилює нащадків. Пись
менники, поети, історики
зное і знов повертаються
до декабристської теми,
знаходячи у ніч все нові,
недосліджені ракурси. Ось
і нова книга із серії «Пла
менные революционеры»,
присвячена подвигу одно
го із «лицарів, кованих із
чистої сталі», поручика
Чернігівського полку 1. І.
Сухипова (А. Афанасьев.
...И помни обо мне. Повесть
об Иване Сухипове, А1.»
1985). Він — людина не
звичайно', легендарної до
лі. Навіть серед інших де
кабристів — мужніх, силь
них, відданих Вітчизні лю
дей — Іван Іванович Сухинов вражає своєю непо
хитністю, вірою у справу,
за яку він боровся до ос
таннього подиху.
Уродженець
Червоної

Кам'янки Олександрійсько
го району, Іван Сухииоц у
п'ятнадцять
років став
військовим,, добровільно
вступивши до гусарського
полку. Під солдатським
ківером юний гусар бився
з наполеонівськими поліищамп, брав участь у
визвольних походах ро
сійської армії країнами
Європи. Сім кульових 1
шабельних поранень, ме
даль учасника війни 1812
року за хоробрість — так
служив Вітчизні Іван Сухйнов, рядовий, якому за
мужність, солдатську кміт
ливість присвоєно офі
церське звання.
Поручик Сухипов—один
з безпосередніх і близькії?;
помічників керівників по
всталого полку Сергія
Муравйова-Апостола і Ми
хайла Бестужсва-Рюміна.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

На знімку: відділ лі
тератури
соціалістичних
країн магазину «Книжко
вий світ».
Фото азтора.

10. МАТІВОС,
краєзнавець.

...А в четвер ця кімната
перетворюється на закрійницьку майстерню.
Тоді Тоня, переоблад
нуючи вчорашню «перу
карню», готує стіл для
розкрою, поповнює асор
тимент одягу трикотажни
ми виробами, які привез
ла нещодавно з Комишуватого.
Жінок в такі дні сходи
ться чимало, тож кожна
зможе вибрати необхідну
річ.
Антоніну
Миколаївну
Яковенко, завідуючу Нозомиколаївським
прий
мальним пунктом, вони
називають просто Тонею,
т...
.— — і дОЯрКИ
Так —
кличуть
Петрівки, і тваринники
свиноферми з Подимці,
куди двічі на місяць ви
їжджає з товаром. Вміє
догодити
.’замовникам.
План минулого року пе
ревиконала більш як на
тисячу
карбозанціз, за
підсумками
соціалістич
ного змагання минулого
року вийшла переможцем.
— Тоню, бритву мою ще
не відремонтували? — за
йшов до кімнати якийсь
чоловік.
— Ще ні, зайдіть піз
ніше.
З цією побутовою техні
кою у завідуючої клопоту
чи не найбільше. Електро
бритва — це ще дрібниця.
Ось здають, скажімо, лю
ди на ремонт пральні ма
шини, холодильники, теле
візори, а машина, яка при
їжджає за ними з район
ного побуткомбінату, неукомплектозана. Деякі во
дії ще якось приз’язують
габаритний вантаж, а час
тіше просто ставлять їх
впритул. В дорозі всього
буває: десь щось стукне
ться, погнеться чи розі
б’ється, десь фарба здряп
неться. Замовники вислозлюють справедливе невдо■ вблення.

1~.________

І ЧЕРЕЗ 42 РОКИ...
Під час визвольних боїв
Знам’янку

за

1943 року

в

вони

грудні
обидва

воювали в складі 32-ї тан
кової бригади, яка згодом

стала

йменуватися

м’янською.

Зна-

Обидва були

командирами танків. Для
обох то був перший бій...

Тоді ж і бачилися востан
нє.

О. М. ТЮРІН.

Михайло Іванович Єлисеєз у Знам’янку "приїхав
у грудні 1983 року, через
сорок років, що минули
після того першого, па
м’ятного бою. А через де
який час із Заволжя Горьковської області, де меш
кає М. І. Єлисеєв, мені
надійшла бандероль а фо
тографіями. їх Михайло
Іванович зробив під час
поїздки в Зпам янку: па
м'ятники, братські могили,
обличчя ветеранів.

Вдруге з М. І. Єліїсеєвим зустрілися напередо
дні -10-річчя Великої Пе
ремоги. Приїхав з дружи
ною Руфіною Іванівною.
Багато
розповідав про
свій перший бій за Зна
м’янку, згадував бої під
Кіровоградом і КорсуньШевченківським... Багато
і фотографував, а потім
знову надіслав фото. Ось
Михайло Іванович на вій
ськовому
кладовищі в
Знам’янці, біля могили
свого механіка-водія сер
жанта Іваненка, а це —
очевидець танкового бою
у грудневі дні 1913 року
Катерина Терснтіївна Дідеико - - жителька селища
Знам'янки, іце па одному
фото — М. І. Єлисеєв се-

ред учителів міської се
редньої школи № 6...
Саме під час нашої дру
гої зустрічі колишній тан
кіст і згадав свого бойо
вого товариша Олександра
Михайловича Тюрі на.
— Бачив його востаннє
8 грудня 1943'року, коли
точилися запеклі бої за
Знам'янку. Бачив, як вели
його під руки — поране
ний. Із Сашком їхали ра
зом поїздом з Нижнього
Тагілу, де отримували тан
ки, багато розмовляли, фо
тографувалися. Пам’ятаю,
він розповідав, що родом
з Донецька. Розшукував
його, та безуспішно. От як
би зустрітися тепер! Як
склалася доля мого то
вариша?
Тоді ж пообіцяв Михай
лу Івановичу зайнятися
пошуком. Вій увінчався

успіхом — я розшукав
Олександра Михайловича
Тюріна, учасника визво
лення Знам'янки. Тепер
отримую листи з Чугуєва
Харківської області, де
-проживає колишній тан
кіст.
«Під Знам'янкою було
моє перше бойове хрещен
ня. У першому ж бою ді
став поранення. Лікував
ся. Повернувся в стрій під
Корсунь - Шевченківським.
В армії служіїв до 1974
року, у відставку пішов у
званні підполковника. Ми
хайла Єлисеєва не пам'я
таю. Напишіть його адре
су...».
А вже в іншому листі:
«Згадав! Михайло Івано
вич надіслав фото, де ми
разом їдемо з Нижнього
Тагілу. За всю війну було
стільки бойових епізодів,
що дещо з часом забуло
ся...».
Шляхи цих двох танкіс
тів більше не перехрещу
валися, бо за Кіровоград
М. І. Єлисеєв воював уже
з складі 25-ї танкової
бригади.
Недавно написав М. І.
Єлисеєв: «Сашко Тюріп
кличе в гості. Я дав йому
адресу харків’янина М. П,
Панасепка, котрий був мехапіком-водіем танка в екі
пажі О. 10. Рубінчика, пи
лі генерал-лейтенанта.. Ко

Тому перше, що турбує
Антоніну Миколаївну — ■
це відповідне обладнання і
машин,
які перевозять 9
речі.
'
Або ось недавно жінка н
приходила, запитувала про
вовняні спортивні костю
ми, — розповідає А. М. І
Яковенко. — Не можу ні- «
чим її порадувати. Про- 9
поную людям лише «олім- У
пійки». А хотілося б все-1
таки костюми.
На стенді — фотогра- Ц
фії, зразки моделей взут
тя. Вони вже застаріли.
Антоніна Миколаївна згаДУє:
— Раніше до нас при
їжджали представники Кі
ровоградської
фабрики
індпошиву
та ремонту
взуття.
Цікавилися,
як
реалізується їхня продук
ція, записузали побажан
ня і зауваження колгосп
ників. Підтримувався взаємнокорисний
зв’язок,
живий обмін думок і про-,
позицій. За останній рік В
кількість таких відзідин |
значно зменшилась. Мож- Я
ливо. і через те деякі че- Я
ревики не можу продати |
довгий час.
А іноді підкрадається
думка, що з село направ
ляють речі, які не корис
туються попитом у місті.
Проте наш покупець но
менш вимогливий у вибо
рі обнози. Висловлювали,
наприклад,
пропозиції,
щоб підошва до взуття не
тільки приклеювалась, ай
прошивалась, щоб жіночі
туфлі були елегантнішими.
Взуттєвики теж повинні
прислухатись
до вимог
замовників.
Сільський приймальний
пункт надає населенню
близько двадцяти видів
послуг.
Л. КОНДРАТЬЕВА.

Нозоухраінський район

мандир танкового взводу,
а згодом і танкової ро-’
ти Рубінчик після бо
їв за Кіровоград став ка
валером ордена Леніна. А
було йому тоді всього ві
сімнадцять років. Надіюся
— скоро зустрінемося з
О, М. Тіоріпим. Дякую Вам
за допомогу..,».
Звичайно, вони зустріну
ться, два ветерани, два
танкісти,
два учасники
визволення
Знам’янки.
Уявляю, якою теплою буде
ця зустріч. Зустріч через
42 роки. Радий за них...

М. І. ЄЛИСЕЄВ.

Зустріч ветеранів не бу
ває без сліз. Але то сльо
зи радості. Радості, що ми
живемо під мирним не
бом. Живемо і пам’ятаємо
тих, хто завоював цей мир.
О. РЯБОШАПКА,
краєзнавець,

м. Знам’янка.

і
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Формулу
не змінено,
проблеми
залишаються
29 БЕРЕЗНЯ СТАРТУЄ
ЧЕМПІОНАТ КРАЇНИ
СЕРЕД КОМАНД
ДРУГОЇ ЛІГИ

Колективи другої лі
ги відіграють неабияку
роль у вашому футбо
лі. Футбольні авторитети
всесоюзного масштабу ціл
ком об'єктивно визнають
майстерність українських
команд цього ешелону.
Але викликає подив топ
факт, що за п’ять остан
ніх років жоден клуб на
шої республіки не зумів
підвищитися у ранзі, тобто
перейти до першої ліги.
Так, невдач у перехідних
турнірах зазнали чемпіони
України «Кривбас», «Бу
ковина», київські армійці,
вінницька «Пива» та сім
феропольська «Таврія». А
путівки у литий клас у
цих колективів відбирали
не такі вже й сильні су
перники. Головною при
чиною цього в останній
час є організаційні подо
піки змагань.
28 колективів 'змагаю
ться у шостій зоні і лише
по 16—17 в восьми інших.
Однак представництво всіх
іон у перехідних' турнірах
однакове — по
одній
команді. Ця «норма» ко
лись влаштовувала нашу
республіку, та останні ро
ки шоста зона стала за
надто великою, (в основ
ному за рахунок команд,
що залишили першу лігу).
Зону, звичайно, можна бу
ло б штучно скоротити,
але цей захід був би не на
користь футболу. Виріши
ли скоротити навантажен
ня футболістів, організу
вавши змагання у два ета
ни. Але така формула при
вела до того, що багато
колективів втратили койкурсптоздатпість. До речі,
серед них і паша «Зірка».
Любителі
футболу, які
уважно слідкують за зма
ганнями, мабуть, відміти
ли, що в фіналі по-справж
ньому грають лише два—
три клубн-лідери, а інші
«відбувають номер».
Пал ними проблемами

ДЕНЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ КАЗКОЮ
і

працюють у Федерації <
футболу УРСР, у причет-<
них до справи всесоюзних <
організаціях. З'явилися й <
проекти реформи другої <
ліги. За одним з них, на-;
приклад, пропонується за-;
лишити в ній кілька десят- <
ків нансильиішпх команд,;
які у двох зонах виборю- •
ватимуть звання чемпіонаІ
і
призерів всесоюзних;
змагань. А решта клубів'
змагалася б у чемпіонатах
республіки з правом пе
реходу до другої ліги.
Звичайно, це тільки проек
ти, але тренерам і гравцям
«Зірки» тепер потрібно бо
ротися' тільки за найвищі
місця, аби Кіровограду
несподівано не опинитися
без команди всесоюзної
першості...
Президія федерації фут
болу УРСР затвердила
Положення про футбольні
змагання 1986 року у шос
тій зоні другої ліги, тур
нір якої почнеться 29 бе
резня. Учасників зони роз
поділено п двох групах.
До першої груші уві- ;
йшли команди: «Таврія»
(Сімферополь), «Суднобу
дівник» (Миколаїв), С1\А
(Одеса), «Нива» (Терно
піль), «Буковина» (Чернів
ці), «Атлантика» (Севасто
поль), «Зоря» (Ворошилов
град), «Торпедо» (Луцьк),
«Кристал» (Херсон), «При
карпаття»
(Івано-Фран
ківськ), «Десна» (Черні
гів), «Авангард» (Ровно),
«Маяк» (Харків), «Стахаповець» (Стаханов).
Ось склад другої групи,
де змагатимуться й кіро
воградські
футболісти
(пропонуємо вашій увазі
перелік команд цієї групп
з їхніми здобутками в другін лізі за всі роки):
В

1

«Спартак» (Житомир)
«Нива» (Вінниця)
«Кривбас» (Кривий Ріг)
«Зірка» (Кіровоград)
«Закарпаття» (Ужгород)
«Поділля» (Хмельницький)
«Шахтар» (Горлівка)
«Новатор» (Жданов)
СКА (Київ)
«Колос» (Павлоград)
«Океан» (Керч)
«Динамо» (Ірпінь)
«Торпедо» (Запоріжжя)

644
642
552
644
642
644
574
604
392
216
308
78
40

Разом з ними до другої
групи увійшли дебютанти
всесоюзної
першості
команд «Нафтовик» (Ох
тирка) — чемпіон респуб
ліки 1985 року серед ко
лективів фізкультури.
Змагання в групах три
ватимуть до 23 липня. Піс
ля цього по сім паненльпішнх комаїїд з груп змага
тимуться па другому етапі
за 1 — 11-е місця, решта
учасників розіграє місця з
15-го по 28-е. Фінальні

Н

267
265
252
242
242
209
183
187
190
116
84
21
10

185
189
175
180
172
172
161
153
113
40
85
25
14

П
192
188
125
222
228
263
230
264
89
60
139
32
16

М

О

771—592
787-577
718-471
695-651
691-672
611-756
606-730
613-783
570-357
312-219
238-404
81-107
39 — 44

719
719
679
664
656
590
527
527
493
272
253
67
34

змагання проходи і ймуть з
З серпня по 15 жовтня.
Згідно з положенням в
складах команд має висту
пати на своєму полі один
гравець 1966 року народ
ження. Замінювати його
можна лише па ровесника.
Ніші
кіровоградська
-Зірка» перебуває в Ужго
роді, де
-----------посилено готується до першості на друтому иавчально-тренувальі І ом у зборі.
С. БОНДАРЕВ.

Весело, затишно малю
кам у дитячому садку кол
госпу імені Шевченка Уль
яновського району. Ранок
для них починається з гім
настичних вправ. Після
смачного сніданку хлопчи
ки і дівчатка йдуть в кім
нату казок. Потім — за
роботу. Дівчатка сідають
за столики, де виставлені
маленькі швейні машинки,
а хлоп’ята — до верстатиків. Шиють, майструють.»
Малюють, ліплять, гапту
ють..
Цікаво малюкам в ку
точку живої природи, в
актовому залі, де щодня

МІМ

10.60 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Республіканська фіаико-математична школа. 17.00 — В
колективі делегата XXVII
з'їзду КПРС. голови колгоспу
імені С. Орджонікідзе Лозівського
району Харків
ської області О. І. Козороза.
17.30 — Телефільм. (Кірово
град). 17.45 — День за днем.
(Кіровоград).
18.00 — Кон
цертний
зал
«Дружба».
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19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Колектив і п'яти
А ЦТ (І програма)
річка». Колгосп «Зоря кому
8.00 — «Час». 8.50 — «пла нізму» ІІовоархапгельського
(Кіровоград). 20.00—
нету збережемо для щас району.
Молодіжна студія «Гарт».
тя». Документальний фільм. 20.45 — На добраніч, дітиі
9.10 — «Той, що не має чи 21.00 — «Час». 22.00 — Но
ну». Художній телефільм. 2 вини кіноекрана. 23.15 —
серія. 10.30 — На XXVII з'їз Новини.
ді КГІРС. 10.45 — Очевидне
— неймовірна. 14.30 — Па А ЦТ (II програма)
XXVII з'їзді КПРС. 15.00 —
8.00 — Гімнастика. 3.15—
Прем'єра науково-популяр- Документальний
телефільм.
чого фільму «Перебудова». 8.35. 9.35 — Загальна
біоло
15.20 — Грає, оркестр народ гія. 10 кл. Генетика популя
них інструментів Мінського цій. 9.05. 13.40 — Іспанська
педагогічного
інституту. мова. 10.05 — Учням СПТУ
15.50 — <І1а землі, в небесах Історія. <13. І. Ленін — вождь
10.35, 11.40 — Фі
’ на морі». 16.20 — «-..До Жовтня».
9 кл. Електричний
шістнадцяти і старші». 17.05 зика.
струм у газах і вакуумі.
— < Космічний вік. Сторінки 11.05 — «Мамина
школа».
літопису». Документальний 12.10 - «Старшина». Худож
телефільм. Фільм 1. «З чого ній фільм із субтитрами
починається Батьківщина»
14:10 — В. Овєчкін. По сто
18.05 -- Звучить арфа. 18,15 рінках творів і 8.00 - Но— Щоденник XXVII з’їзду виші.
18.10 — II. Гайдн
КГІРС. 19.0Н — Мультфільми. Симфонія № 49 фя мінор
19.30 — Чемпіонат СРСР з 18.30 — «Знання — сила».
хокею. «Динамо» (Москва)— Тележурнал. 19.00 - «Для
ЦСКА. 2 і 3 періоди. 21.60 — пас. ветерани». Тележурнал.
«Час». 22.00 — Концерт Пів 20.00 — Вечірня казка. 20.15
нічного російського народ — Ритмічна
гімнастика.
ного хору. 22.50 — Баскет 20.45 — Народні
мелодії.
бол. Кубок європейських 21.00 — «Час». 22.00 — «Ко
чемпіонів. «Цибопа» (Юго мендантська година». Ху
славія) — «Жальгіріс». 23.40 дожній фільм 23 20 — Но
— Сьогодні у світі
вішії.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

©бластного комитета

м. Кіровоград,

Па украинском языке.

Фото В. ГРИБА.

д УТ

«Молодой коммунар» —

ЛКСМ Украины.

для них демонструються
кінофільми. Вчаться діти
хліборобів грати па народ
них інструментах, вчаться
читати, писати.
І немає меж веселощам
па спортивному майданчи
ку, в плавальному басей
ні, в автомістсчку. Заві
дуюча дитсадком Зоя Во
лодимирівна
Трибуцька
разом з виховательками
комсомолками Надією Скалій і Тетяною Підрушвяк
влаштовують тут ігри з
м’ячем, скакалками, стріч
ками, вчать вправ на гім
настичних снарядах.

Обсяг 0.5 друк. арк.

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.50 — «Ра
нок піонерії». Виступ дитя
колективів.
чії?: художні
9.20 — «Той, що не має чи
ну». Художній телефільм. З
серія. 10.30 — На XXVII з'їз
ді КПРС. 10.45 — Світ і мо
лодь. 14.30 — На XXVII з’їз
ді КПРС. 15.00 — Прем'єра А ЦТ (II програма)
документального
фільму
«ВАМ с. ВАМ продовжуї8.00 — Гімнастика. 8.15 —'
ться». 15.20 — Фільм — ді Документальний телефільм.
тям. «Орлятко». 16.35
8.35, 9.35 — Історія. 4 КЛ.
Концерт Державного росій «Вставай, країно зоряна!».
ського народного оркестру 9.05, 13.40 — Англійська моім. Осипова. 17.15 — Мульт на. 10.05
Учням СПТУ.
фільми. 17.40 — П. Чайков- Естетичне виховання.
І». УцрйЗ1
еький. Фрагменти з балету творчості. 10.35,
.................... *
« Лускунчпк». 18.15 — Що В. Катаев. «Біліє
арус'^н,3?1денник XXVII з'їзду КІІРС. нокий». 5 кл. 11.05парус?
— Шахо
19.00 — Фотоконкурс «В ва школа. 12.10 — Історичне
об'єктиві — Батьківщина». значення «Маніфесту Кому
19.05 — Пісні Афганістану. ністичної партії». 12.40 -г
19.30 — Уперше на екрані
і театр. В. Р9ЦТ. Художній фільм «Дублер Драматургія
і його герої 14.10 -*
починає діяти». 21.00—«Час». зов
«Знай і умій»
Науково-пі
22.00 — Піспя-86. 23.00 передача для
Супутник" телеглядача. 23.30 знавальна
школярів. 18.00 — Новини.
— Сьогодні у світі
18.10 — Ф. Шуберт. Симфо
А УТ
нія № 9 до мажор. «Велика».
10.00 — Повний. 10.20 — 19.00 — Чемпіонат СРСР із
Виробнича гімнастика. 10.35 боксу. Півфінал. 20.00 — Ве
— Шкільний екран. 9 клас чірня казка 20.15 — Чем
Фізика.
" "" — Класична піонат світу з гандболу. Чо
11.05
музика 11.40 — Шкільний ловіки. Збірна НДР — збір
на СРСР 20.50 — Докумен
екран. 10 клас.. Українська
_______
література. 12.10 — Концерт- тальний фільм про Хаба
ний зал «Дружба». 13.15 — ровськ. 21.00 — «Час». 22.00
Новини
16.00 — Новини. — «Знайди свій дім». Ху
16.10 — Срібний дзвіночок. дожнії! телефільм 23.10 —
16.30 — Культура російської Новини.
мови. 17.00 — Е колективі
делегата XXV11 з’їзду КПРС.
бригадира Донецької шахти
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Музичйин фільм. 18.00 — Те
лефільм. (Кіровоград). 18.15
— День за днем. (Кірово
град). 18.30 — «Народні та
ланти». Троїсті музики СвіТловодського районного бу
динку культури. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Кіровоградшина спортнвна.
х ___
(КіровО, .
град). 20.00 — «Прямий зв'я
зок». Молодіжна програмі.
20.45 — На добрйніч, діти!
21.00 — «Час». 22.00 — Ху
дожній фільм «Право керу
вати». 23.15 —'’Новини. 23.25
— Старт.

м. Кіровоград, вуп. Глїнки, 2.
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