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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить 3 5 грудня "8939 р,

ЗАКЛИКИ ЦК НПРС
ДО 1 Т равия 1986 року

ї. Хай живе 1 Травня — День Міжнародної солі
дарності трудящих!
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
2. Трудящі Радянського Союзу! Втілимо в життя
історичні рішення XXVII з’їзду КПРС!
3. Трудящі Країни Рад! Через прискорення соціаль
но-економічного розвитку країни — до досягнення
нового якісного стану суспільства, до торжества ко
муністичних ідеалів!
4. Трудящі Радянського Союзу! Всі сили і знання—
виконанню Програми КПРС!
5. Громадяни Країни Рад! Всебічне вдосконалення
соціалізму — кровна справа кожного!
^6. Комуністи, всі трудящі Радянського Союзу!
Стверджуйте і розвивайте новаторський дух XXVII
з’їзду КПРС!
7. Трудящі Радянського Союзу! Доб’ємося рішучо
го перелому в розвитку народного господарства! За
безпечимо крутий поворот до економіки вищої орга
нізації та ефективності!
8. Працівники виробництва, науки, освіти! Примно
жуйте свій внесок у прискорення науково-технічного
прогресу, докорінну реконструкцію народного госпо
дарства!
9. Радянські вчені! Країна чекає від вас революцій
них відкриттів і винаходів у техніці н технології.
Підвищуйте ефективність науково-дослідних робіт,
енергійніше наближайте їх до потреб виробництва!
10. Машинобудівники! Ви — на передньому краї
технічного переозброєння народного господарства.
Швидше створюйте високопродуктивні, надійні й еко
номічні машини, устаткування, прилади!
11. Енергетики і транспортники, металурги і хіміки!
Добивайтеся виконання Енергетичної програми!
Прискорюйте перевезення вантажів! Надійно за
безпечуйте потреби народного господарства в сирови
ні й матеріалах!
12. Будівельники! Будуйте економно, добротно,
дщено, на сучасній технічній основі!
^Якорочуйте строки реконструкції підприємств, спо
рудження нових об’єктів!
13. Працівники торгівлі й громадського харчування,
побутового і комунального обслуговування!
Енергійно розвивайте сучасні види послуг!
Підвищуйте культуру обслуговування!

14. Трудівники агропромислового комплексу! Ваш
патріотичний обов’язок — у короткі строки повністю
забезпечити країну продовольством*
Добивайтеся рішучого піднесення ефективності
всіх галузей комплексу, рівня господарювання на селі!
15. Трудящі Радянського Союзу! Приведемо в дію
всі резерви економічного зростання! Висока якість,
якнайсуворіша економія, міцна дисципліна — запо
рука якнайшвидшого просування вперед!
16. Трудівники народного господарства! З самого
початку п’ятирічки доб’ємося чіткого ритму виробни
цтва, успішно виконаємо планові завдання і соціаліс
тичні зобов’язання 1986 року!
17. Працівники управління! Рішуче перебудовуйте
стиль і методи роботи, викорінюйте відомчість. міс
ництво і бюрократизм!
18. Діячі радянської культури! Створюйте твори,
гідні соціалістичної епохи! Повніше задовольняйте
духовні запити трудящих!
19. Громадяни Радянського Союзу! Беріть активну
участь у соціалістичному самоврядуванні! Більше
творчої ініціативи, вище роль трудового колективу!
20. Хай живе непорушний союз робітничого класу,
селянства і інтелігенції!
21. Хай живе братерська дружба народів СРСР!
22. Слава радянській жінці-патріотці, трудівниці,
матері!
23. Комсомольці, юнаки і дівчата! Будьте застріль
никами в боротьбі за все нове, передове в нашому
житті!
24. Ветерани війни і праці! Ваше місце — у строю
активних борців за велику справу комунізму!
25. Комуністи! Будьте в авангарді боротьби за
виконання рішень XXVII з’їзду КПРС! Особистим
прикладом утверджуйте чисте і чесне обличчя партійця!
26. Радянські воїни! Пильно охороняйте мирну,
творчу працю нашого народу!
Слава доблесним Збройним Силам СРСР!
27. Братерський привіт народам соціалістичних
країн!
Хай живе світовий соціалізм — могутня і впливова
сила сучасності! Хай міцніє співдружність соціаліс
тичних держав!
28. Братерський привіт народам країн, що розви
ваються!

Надійний помічник
і резерв
/«Аожлибість сповна про
являти ентузіазм, твор
чість, прагнення до всього
нового, передового дає
■ молоді, участь у реалізації
програми соціально-еко
номічного розвитку краї
ни. Про це говорилося 12
квітня
на Пленумі ЦК
ВЛКСМ, який був присвя
чений підсумкам XXVII
з’їзду КПРС і завданням
комсомольських організа
цій по виконанню його рі
шень.
Пленум висловив гарячу
підтримку радянською мо
лоддю стратегічного кур
су партії на прискорення
соціально - економічного
розвитку
країни, діяль
ності КПРС і Радянської
держави по зміцненню
миру на планеті.
У доповіді першого сек
ретаря ЦК ВЛКСМ В. Ми
шина і виступах відзнача
лося, що форум радян
ських комуністів розглянув
на новому якісному рівні
питання посилення пар
тійного керівництва ком
сомолом, підвищення рол)

ВЛКСМ у есіх сферах
життя країни. Необхідно
організувати
повсюдне
глибоке вивчення молод
дю документів і матеріа
лів партійного з’їзду, ви
значити точне місце кож
ної
організації, групи,
кожного комсомольця в
реалізації намічених пар
тією планів.
Робота з молоддю по
винна мати пошуковий ха
рактер, бути цікавою та
близькою юнацтву, міцно
пов’язаною із запитами
молодих людей у вироб
ництві, навчанні й побуті,
у використанні вільного
часу. Саме в світлі цих ре
комендацій форуму ра
дянських комуністів праг
не будувати свою діяль
ність комсомол.
Відбулася
вимоглива,
критична розмова
про
шляхи перебудови робо
ти, підвищення бойовитості всіх ланок комсомо
лу. Підкреслювалося, що
потрібно
переосмислити
роль і місце комсомолу на
виробництві. Треба рішу
че відмовитися від пере

творення деяких комітетів
комсомолу в додаткові ад
міністративні підрозділи.
Важливо
активізувати
участь юнаків і дівчат у
технічному і технологічно
му оновленні індустрії,
інших галузей народного
господарства. Цьому, зо
крема, покликане сприяти
створення єдиної громад
сько-державної
системи
науково-технічної творчос
ті молоді, яка стане клю
човою складовою части
ною комплексної програ
ми розвитку ініціативи мо
лоді в СРСР.
Говорилося про необ
хідність посилення впливу
комсомолу на реалізацію
реформи
загальноосвіт
ньої і професійної школи,
трудове навчання й вихо
вання учнівської молоді.
Підкреслювалося, що юна
ки і дівчата повинні вклю
чатися в самостійне життя
з розвинутим почуттям
соціальної відповідальнос
ті, свідомістю громадян
ського обов’язку, з висо
ким потенціалом знань.
Успішне виконання постав

лених партією завдань го
ворили промовці, чималою
/лірою залежить від доко
рінної перебудови самого
стилю роботи комсомоль
ських організацій, в яких
ще не викорінено фор
малізму, заорганізованос
ті, показухи. Намічено кон
кретні заходи щодо поси
лення всієї організатор
ської і виховної діяльності
ВЛКСМ у світлі вимог пар
тійного форуму.
Пленум розглянув орга
нізаційні питання. Д. Охромія звільнено від обов’яз
ків секретаря ЦК ВЛКСМ
у зв’язку з переходом на
партійну роботу. Секрета
ря ЦК ВЛКСМ Л. Швецову
увільнено від обов’язків
голови Центральної ради
Всесоюзної
піонерської
організації імені В. І Ле
ніна.
Секретарями ЦК ВЛКСМ
обрані П.-В. Ігнотас, який
працював раніше першим
секретарем ЦК ЛКСМ Лит
ви, І. Нікітін, що працював
раніше першим заступни
ком голови Центральної
ради Всесоюзної піонер
ської
організації імені
В. І. Леніна. Його затверд
жено ’-■'иож головою Цент
ральної ради Всесоюзної
піонерської
організації
імені В. І. Леніна.
На Пленумі
виступив
секретар ЦК КПРС Г П.
Разумоеський.
(Кор. ТАРС|.

Вище прапор солідарності з справедливою бороть^.
$ою народів Азії, Африки, Латинської Америки проти'
імперіалістичної експлуатації та гноблення, за неза
лежний, прогресивний шлях розвитку!
29. Першотравневий привіт робітничому класові
капіталістичних країн, який веде наполегливу бороть
бу проти гніту монополій, за свої права і життєві ін
тереси!
30. Братерський привіт комуністичним і робітничим
партіям!
Хай міцніють класова солідарність і співробітництво
комуністів усіх країн у боротьбі за мир і соціалізм!
31. Братерський привіт мужнім борцям за інтереси
людей праці, які знемагають у катівнях і тюрмах!
Свободу в’язням імперіалізму і реакції!
32. Народи всіх країв!
Боріться проти воєнної загрози, за припинення гон
ки озброєнь, створення всеосяжної системи міжна
родної безпеки!
33. Народи світу! Активно протидійте небезпеці
ядерної війни, що виходить від імперіалізму! Доби
вайтеся повного припинення ядерних випробувань!
Не допустимо мілітаризації космосу!
34. Народи Європи! Боріться за мирне співробіт
ництво, добросусідські відносини держав, за розряд
ку і створення надійної безпеки на континенті!
35. Народи азіатських країн! Об’єднуйте зусилля
в боротьбі за безпеку, добросусідство і співробітни
цтво в Азії та районі Тихого океану!
36. Народи світу!
Рішуче боріться проти імперіалістичної політики
агресії та насильства!
Добивайтеся ліквідації вогнищ воєнної небезпеки!
37. Народи всіх країн! Посилюйте боротьбу за де
мократизацію міжнародних відносин, конструктивну
взаємодію держав у розв’язанні глобальних питань’
сучасності!
38. Хай живе ленінська зовнішня політика Радян
ського Союзу — політика зміцнення миру та безпеки
народів, широкого міжнародного співробітництва!
Хай посторжествує на планеті мир без зброї і воєн!
39. Хай живе наша велика Батьківщина — Союз
Радянських Соціалістичних Республік!
40. Ленінським курсом XXVII з’їзду КПРС — упе
ред, шляхом комуністичного творення і миру!

СУБОТНІ

«Алло,
штаб?»
У ці дні в районному
комсомольському
штабі
по проведенню Всесоюз
ного -комуністичного суботника,
присвяченого
116-й річниці від дня на
родження В І. Леніна, не
стихають телефонні дзвін
ки. Ватажки первинних зві
тують про підготовку сво
їх спілок до свята праці.
Всього у суботнику візьмз участь близько 3600
комсомольців і неспілковоі
молоді району. В основно
му,трудитимуться на своїх
робочих місцях.
Механізатори
будуть
зайняті на польових робо
тах і підготовці техніки
до нових сільськогоспо
дарських кампаній. Моло
ді трактористи і водії пра
цюватимуть на заощадже
ному пальному.
Комсомольці і молодь,
не зайняті у сфері мате
ріального
виробництва,
працюватимуть на благо
устрої сіл. Так, в селах Аджамці, Соколівці, Великій
Северинці, Олексіівці за
плановано посадити зага

лом понад 400 дерев. А'
молодь колгоспів імені
Гагаріна та Імені Чапаєва
працюватиме на споруд?
женні спортивних майдан
чиків. Комсомольці кол
госпу «Україна» вже мач
ють свій стадіон, і на су!*
ботнику зроблять на ньо
му бігові доріжки тощо.
Як і їхні старші товари-'
ші, вийдуть на суботнин!
комсомольські осередки
та піонери шкіл району1«
Учні наведуть порядок на
шкільній та інших закріп
лених територіях, висадять'
у парках дерева, кущй
Учні
Первозванівської;
восьмирічки посадять алею’
Юності. Усі школярі ви?
рішили зібрати 17 тонн меч
талевого лому, 8 тонн ма-'
кулатури, висадити понад
тисячу дерев.
Працівники
райкому
комсомолу спільно з ком?
сомольцями РАПО за тра?
дицією працюватимуть на
підшефній молочнотовар
ній фермі колгоспу імені
Ульянова.
Передбачено'
відремонтувати
вигульні
загони, зайнятися облад
нанням літнього табору
для утримання тварин.
Зароблені на суботни
ку кошти будуть перерач
ховані у Фонд п’ятирічки.
С. ЧЕРНЯВСЬКИЙ,
заступник начальника
комсомольського шта
бу по проведенню
Всесоюзного комуніс
тичного субогника.
Кіровоградський район.

«Молодий комунар»
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40 ЦЕНТНЕРІВ.
ЧИ МЕЖА ЦЕ?
вісгь. Але є об’єктивні
труднощі, що заважають
узяти від «інтенсивного»
року хлібороби колгоспу поля те, що воно може дати.
імені Шевченка. Це—один Маю па увазі відсутність
з кращих показників в ра більш як на половині площ
йоні. Нині в колгоспі наці «інтенсивної» пшениці тех
лились на результат 40-*42 нологічної колії, яка дає
можливість ефективно під
центнери.
Секретар комсомольської живляти озимину. Здави
організації господарства лося, панікувати не треба:
Лнтоиіііа Сивуха гово без третього і четвертого
рить:
«Усі
три
лап підживлення урожайність
ки по вирощуванню ози практично не зменшиться.
мини — комсомольсько- Але процент клейковини,
молодіжні. Дещо заспо цінність пшениці впаде.
коює те, що торік хлопці Тому надіятимемось, що
працювали непогано. Але на час проведення третьо
врожайність треба підви го і четвертого підживлен
щувати. Чи вистачить у ня — середину травня і по
хлопців уміння й навичок чаток червня — нам виді
взяти від озимого поля лять добрива.
Що стосується першого
ще більший урожай? Ад
же ланковий в одній з ла підживлення — по мерзло
нок — теж комсомолець— талому грунту, то його
Микола Лагода».
проведено з чітким додер
1 все-таки очі Антоніни жанням усіх вимог техно
сповнені гордістю: усі гек логії на всіх 1100 гектарах.
Сорти. Про них у кол
тари «інтенсивної» пшени
ці в колгоспі — комсо- госпі однозначної думки:
м ол ьс ько - м ол оді ж н і!
«одеська-5і>, «дніпровськаЕРЕДОВА агротехніка 775», «запорізька остис
в колгоспі прижилася та». Причому, спеціалісти
одразу. Технологічна ко сходяться на думні, що
лія на посівах дала мож надавати особливої пере
ливість керувати азотним ваги тому чи іншому сор
живленням рослин протя тові недоцільно. Чому? Всі
гом усього періоду вегета ці сорти по-різному реагу
ції, дозволила надійно за ють на зміну погодних
хистити озимі від бур’янів, умов. Отже, МОЖЛИВИЙ
шкідників і хвороб. Саме недобір зерна за якихось
завдяки цьому поважчав несприятливих
погодних
колгоспний каравай. Добре умов зводиться до міні
попрацювали комсомольці. муму.
Вчасно і високоякісно під Г ЕЗІ1ЕРЕЧНО,
інгепживлювали озимину члени " сивна технологія по
ВЛК.СМ Василь Донець казала свої переваги, але
кий та Микола Анічев, на ще є складності з її за
збиранні хліба відзначили стосуванням. Торік -1-І гек
ся
комсомольсько-моло тари ОЗПМІІ11Н через від
діжні
екіпажі
Сергія сутність мінеральних доб
Мельннченка, призера то рив не одержали другого
рішнього обласного соціа підживлення. Немає й
лістичного змагання серед складу для зберігання мінмолодих жниварів, і Вік добрпв: далі обіцянок від
тора Чорноморця. Не під ділу капітального будів
вели їхні помічники, ви ництва райвиконкому спра
пускники середньої школи ва не йде.
Олександр Нароженко та
1 ще одне. У колгоспі
Олександр Цьома.
7189 гектарів орної землі.
Словом, є за що згада Щоб підживити її хоча б
ти добрим словом молодь у розрахунку 10 тонн па
господарства, яка практич гектар, треба щорічно ма
но знаходилась у центрі ти 70 000 тонн органічних
подій на «інтенсивному» добрив. У господарстві ж
полі. Знаходилась і знахо їх щороку мають лише
диться. Але тупцювати па трохи більше 17 000 тонн.
місці не можна. Це добре Частково вихід з поло
розуміє головний агроном ження знаходять: домішу
господарства Борис Григо ють солому. Але цього не
рович Довгополий:
вистачає: щороку чисті па
— Часто можна почути: ри, по яких сіють озимі,
запорука високого вро не одержують необхідної
жаю — неухильне дотри кількості органіки...
А. ьЕЗТАКА,
мання вимог агротехніки.
спецкор «Молодого
До членів комсомольськокомунара».
молодіжних ланок, претен
зій немає: працюють на со- Новоукраїнський район.
о 36 ЦЕНТНЕРІВ ози

мих з «Інтенсивного»
П
гектара зібрали минулого

Зустріч з делегатом
В СШ № 15 м. Кірово
града відбулася зустріч з
делегатом XXVII з'їзду
КПРС кавалером орденів
Жовтневої Революції та
«Знак Пошани» токарем
механоскладального цеху
кіровоградського вироб
ничого об’єднання по сі
валках
«Червона зірка»
Геннадієм Іванозичем Меншицовим.
У святково прикраше
ному залі будинку культу
ри імені Горького зібрали
ся учні 4—9 класів та пе-

дагогічний колектив. Геннадій Іванович розказав
про роботу XXVII з’їзду
КПРС, ту відверту, прин
ципову атмосферу, що па
нувала на найвищому фо
румі комуністів.
Далі гість розповів про
незабутні зустрічі, зокре
ма, в Зоряному містечку з
нашим земляком — кос
монавтом Л. І. Поповим.
Поділився враженнями відаідвідин квартири-музею
та робочого кабінету В. І.
Леніна в Кремлі. У простій
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і скромній обстановці жив
і працював вождь рево
люції, мав надзвичайна
велику кількість книг.
Секретар комітету ком
сомолу школи Олена Ли
сенко вручила гостеві ра
порт піонерської і комсо
мольської організацій про
виконання
зобоз язань,
взятих на честь XXVII з'їз
ду КПРС і запевнила, що
успіхи у навчанні та труді
стануть відповіддю школя
рів на рішення з’їзду пар
тії.
А. МИХАЙЛОВА,
секретар партійної ор
ганізації школи № 15.

П

ЧИТАЧ ПРОПОНУЄ

ЩО ТРЕБА—СУМНІВУ НЕМА
Ніхто не буде заперечу
вати: обличчя обласного
центру останнім часом де
далі більше змінюється на
краще.
Дообладнуються
старі куточки відпочинку
в парках і скверах, біля
ставків та водоймищ, по
являються
нові. Зовсім
недавно завершено, напри
клад, проект благоустрою
ставка на Озерній Балці.
Залишилося виділити кош
ти та знайти підрядчика.
Буде незабаром ставок і в
парку імені 50-річчя Жовт
ня.
А от природному водой
мищу на Ковалівці, поряд
з вулицею Транспортною,
не пощастило — господаря
У нього пе виявилось. Ста
вок поступово замулюється і засмічується. Але ж
допустити, щоб його за
сипали зовсім, ні в якому
разі не можна. Адже він є
природним акумулятором
підземних «од в цьому ра
йоні міста. Ставок з'єдна
ний підземною трубою з
Інгулом, куди її стікає
надлишок підземних вод.

Коли ж водоймище заси
пати, то вода може підто
пити підвали багатоповер
хових будинків на Кова
лі в ці.
Тому сумнівів бути не
може: природі треба до
помогти.
А конкретно:
укріпити береги камінням
і засіяти травою, а місце
вість навколо спланувати
бульдозером. 1, звичайно,
добре було б посадити на
берегах верби та інші де
коративні дерева. Тобто,
перетворити цей важливий
рекреаційний об’єкт віє й
па затишний куточок від
починку для кіровоградців — мешканців мікрора
йону.
До речі, у ці дні кіровоградці готуються до кому
ністичного суботнмка. Чо
му б колективам організа
цій, що розташовані побли
зу, не включити благо
устрій ставка па Ковалівні
в план робіт на суботннку?
М. ГАМОВ,’
старший інспектор об
ласної інспекції з охо
рони природи.

Зразкова виробнича дисципліна, висока відповідальність за доручену справу
дозволяють членам комсомольсько-молодіжної бригади різальників металу Світловодського заводу металононструкцій (бригадир молодий комуніст, комсорг цеху
Ігор Островсьний) планувати свою роботу так, що з їхньої вини не простоює жод
на з виробничих ланок.
На знімку: Микола КРИЖАНІВСЬКИЙ, Володимир
НІЯКОВСЬКИЙ, Ігор
ОСТРОВСЬКИИ, Віктор МІЗЕРНИЙ.
Фото Л. ТАРАСЕНКА.

ХОДА СВЯТА
Обласний
традиційний
День поезії в Кіровограді
цього року проходив па
набережній Інгулу в просто
рому приміщенні книгарні
«Книжковий світ». Сюди
прийшли місцеві поети і щи
рі шанувальники красного
слова. Свято відкрив відпо
відальний секретар облас
ної письменницької орга
нізації В. Є. ГІанченко.
Потім лунали вірші. Свої
поезії прочитали
Валерій Сиднін, бібліотекар
Антоніна Корінь, вчитель
Анатолій Курганський, жур
налісти Володимир Вакулич
і Роман Дюбарськіпі, служ
бовець Віктор Власюк та
інші.
Після цього учасники Дня
поезії зустрілися із студен
тами педагогічного інститу
ту імені О. С. Пушкіна, уч
нями СГІТУ і середніх шкіл
міста.
Заключний вечір свята
поезії відбувся в обласній
бібліотеці для юнацтва іме
ні Олександра Бойченка.
Тут своїми творчими дороб
ками звітували ветерани об
ласного літоб’єднання Вік
тор Погрібний, Анатолій Ку
бинській, члени міської мо
лодіжної літстудії «Сівач»
Валентина Больбот, Анато
лій Юрченко, Сергій Колесников, Валерій Сорокін і
азербайджанський пост
рім Ксрімлі.
Особливий успіх випав на
долю молодої поетеси з
Новгородця, вчительки Ка
терини Євсовпч.
В. ВАСИЛЕНКО.

м. Кіровоград.

а
Сьогодні, читачу, мова в для прояву його можли б, прописних істин. Варто
основному
йтиме
про востей і реалізації найсмі- усвідомити одне: у дано
му випадку бригадир ви
комсомольсько - молодіж ливіших задумів.
ні колективи,
тобто, ті
Можливостей теоретич хователь і педагог, у пер
об'єднання людей, де між них багато. Що ж із прак шу чергу, а вже після —
керівником і групкомсор- тикою? Із недавніх прига господарник й організа
гом подекуди прижилося дуються зустрічі з дуже тор. Цей висновок робиш
неписане дивне правило: різними колективами та їх і слухаючи В. С. Андріяша,
я — керую, ти — виховуй. керівниками. КМК слюса і розмовляючи з ним. МоІ ці роздуми служать ло
гічним продовженням те
СТАВИМО ПРОБЛЕМУ
ми керівника та його ролі
в колективі, піднятої в ма
теріалі «Неофіційні ліде
ри» («Молодий комунар»
за 17 грудня минулого ро
ку).
Г УПЕРЕЧКА про те, чи
повинен керівник зай
матися виховною робо
тою в колективі, давно
вже розв язана на користь
необхідності
виконання
ним цієї роботи. Однак,
0 Організуй, керуй і —виховуй!
найголовнішим з відкри
тих питань залишається
0 Як народжується конфлікт
таке: а чи досить компе
тентний він, щоб переко
0 Керівник — це звучить гордо
нано, творчо і, головне,
дійово виховувати підлег
«Неухильно підвищувати вимогливість до кадрів,
лих? Саме такий акцент
особливо керівної ланки. При оцінці працівників ви
робиться нині. Відсутність
ходити насамперед з їх особистого внеску у розв’я
педагогічного таланту не
зання виробничих і науково- технічних завдань, мо
виправдає заходів, бо при
рально-політичних якостей, вміння організувати спра
гадаємо собі й таке. У ра
ву*.
зі невиконання колекти
(З Основних напрямів економічного і соціаль
вом виробничих планів,
ного розвитку СРСР па 1980 — 1990 роки і на
все ж народжується за
період до 2000 року).
гроза звинувачень керів
ника у поганій виховній
роботі з людьми...
рів-інструментальників ін лодому працювати з В. С.
На практиці керівник струментального
цеху Андріяшем непросто. Од
має носити в собі одно № 20 кіровоградського за нак варто — то справжня
часно риси і керівника- воду радіовиробів імені
школа змужніння, школа
господарника, і керівника- XXVI з’їзду КПРС, трак життя.
організатора, і керівника- торною
бригадою N° 2
Або, скажімо, бригадир
вихозателя.
колгоспу «Росія» Новоук- КМК з виробничого об'єд
Покликання кожного ке раїнського району, КМК нання «Друкмаш» О. Ме
рівника підтримувати ви формувальників цеху № З лихов. У хлопців і дівчат з
сокий авторитет очолю головного заводу Світло- його комсомольсько-моло
ваного ним колективу. Ні водського
виробничого діжної сумнівів немає —
хто інший за нього не об’єднання «Дніпроенерго- бригадир однаково ревно
прищепить своїм підлег будпром», бригадою по вболіває і за їхні показни
лим і почуття гордості за механічній обробці базо ки, і за їхні душі. Причо
підприємство, установу чи вої деталі каретки оброб му, як і у випадку з брига
організацію, де вони тру ного виробництва кірово дою В. С. Андріяша, зла
дяться. За керівником ще градського
виробничого
года не прийшла сама.
чимало інших якостей, без об'єднання «Друкмаш».
О. Мелихов так само від
яких йому не стати справж
Немає потреби відреко верто ділився з читачами
нім вихователем. Тут і мендовувати нашим чита газети і коли лад о їхній
виконання планів, і вдоско чам Героя Соціалістичної бригаді тільки
народжу
налення ввіреного йому Праці В. С. Андріяша, кот вався («Молодий кому
виробництва, і кадрова по рий
очолює тракторну нар» за 5 квітня 1984 ро
літика. Та основним все ж, бригаду колгоспу «Росія» ку). Тим переконливішими
гадаю, залишається його Новоукраїнського району. стали його слова про тепе
роль заводія у зміцненні
Як зайве й те, аби почати рішні успіхи.
колективу, у вихованні в тут
арифметично
ілю
Дещо інакше у форму
кожного з його підлеглих струвати фактами й циф вальників зі Світловодська.
Lпочуттів
товариськості, рами
дотримання цим Процес становлення в цьо
власне колективізму. Саме мудрим керівником ви му колективі триває. Спо
в останньому є простір кладених вище, здавалося чатку
трохи про саму

«КОМАНДУВАТЬ
ПАРАДОМ БУДИ Я!»

бригаду. Познайо/лившись,
я зробив не зовсім втішні
висновки: якщо не буде
змінений
стиль
керів
ництва й міжособистосні
взаємини в самому колек
тиві, ситуація ускладнить
ся. Такої ж думки й керів
ники цеху. Колектив нецілісний, хоч порівняно не
давно в КМК з'явився но
вий бригадир. Що ж, пер
ші місяці роботи під на
чалом Віктора Недзельського показали: керівник І
прагне змін. Причому, у
кращий бік по тому, що ;
залишилося після колищ^
нього керівника, Івана Ві
денка. Та складалося вра
ження, що хлопці губля
ться в оцінках, хто ж кра
щий — Віктор чи Іван.
А бригаду
лихоманить.
Між хлопцями теж емоції
не втихають — воно й зро
зуміло: як плану немає, то
й дружніх стосунків відпо
відно.
Причина? Звісно, і в бри
гадирові. Так чи інакше.
Хай прагне до гармонії.
Потрібна більша наполег
ливість
чи відповідаль
ність — треба виховувати
ці риси й у собі, А зго
дом — в колегах. Тож са
моконтроль потрібен теж.
Можливо, у першу чергу.
Першу сприпку завжди
повинен грати саме керів
ник. Права зосереджувати
свій запал або відвертий
талант виключно на ви
робничо - організаційних
питаннях жодному керів
никові, у тому числі бри
гадирові колективу моло
діжного, ніхто не дазав.
Прояву ділових рис від
нього чекають так чи інак
ше. Кожен такий лідер по
винен мати повне право
сказати на весь голос: «Ко
мандувать парадом буду
я! Бо знаю — зможу».
І. КУЦЕНКО.

ВІД РЕДАКЦІЇ; Судячи
з пошти, яку викликав ма
теріал «Неофіційні ліде
ри», внутріспілкова тема
тика знаходить свого чнт-ача. Розраховуємо, що т'
сьогоднішня публікація £
залишить тебе осторонь.
Поділись думками з при
воду міркувань та фактів,
наведених вище. Можливо,
саме тепер вони стануть у
пригоді.
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«Молодий комунар»

16 КВІТНЯ — 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Е. ТЕЛЬМАНА

СЛАВА -НЕ ПОЛЯЖЕ
У квітні минає 100 років від дня народження Ернста
Тельмана — видатного діяча міжнародного револю
ційного руху, вождя Комуністичної партії Німеччини,
незламного інтернаціоналіста-ленінця.
ритет серед комуністів: у
1925 році його обрали го
ловою ЦК Компартії Ні
меччини. Тельман невтомно
боровся проти найстрашні
шої загрози, що насувала
ся на німецький народ, —
фашистської
диктатури,
закликав
до створення
єдиного антифашистського
фронту. З березня 1933 ро
ку фашисти заарештували
Ернста Тельмана.
Арешт відірвав його від
товаришів по партії. Але
він був справжнім бійцем і
боровся з фашизмом тією
зброєю, яка ще залиша
лась в його руках. Крім

Ернст Тельман народив
ся 16 квітня 1886 року в
Гамбурзі. Його батько По
ган Тельман, член місцевої
еоціал-демократичної ор
ганізації. зазнавав пере
слідувань за свою револю
ційну діяльність. 16-річнйм
юнаком розпочав свій ре
волюційний шлях і Ернст,
вступивши в соціал-демократнчну партію і проф
спілку транспортників. З
1920 року Ернст Тель
ман — член Комуністичної
партії Німеччини.
Своєю самовідданою бо
ротьбою проти реакції він
завоював визнання й авто

«ЗНАЙШОВ

Про те, іцо колись пра'ф» топатиму на шахті, зі
знаюся, ніколи й не думав.
До армії закінчив Берди
чівський технікум маши
нобудування. Після служ
би в лавах Радянської Ар
мії
повернувся додому,
мріяв працювати в себе на
Поліссі. Та саме в цей час
приїхав у відпустку мій
сусіда, гірник. Він і роз
повів, як йому працюється.
Потім сказав:
— Слухай, а чому б і то
бі на шахту не поїхати?
Людина ти молода. Там
буде цікаво.
Чесно сказати, їдучи з
дружиною у Новомпргородський
район, трохи
сумнівався. Бо й справді:
людині, котрій не доводи
лось раніше спускатися
під землю, трохи моторош
но від думки, що доведе
ться ще й працювати там.
Перший спуск нам оргавізували, звичайно, як
екскурсію. Новачки тут

починають працювати не
одразу.
Спочатку вони
оволодівають
гірничими
професіями в учбовому
пункті, який діє при шахті.
Так і я, закінчивши під
готовчий курс, почав пра
цювати підземним гірни
чим робітником на діль
ниці монтажу-демонтажу
шахтного устаткування.
Пригадую свій перший
робочий день... Накрапав
тихий мичкуватий дощик.
Але коли я піднявся з
шахти, він здався мені
яскравим,
незвичайним,
святковим. І це відчуття
святковості, незвичайності
ніколи не полишає мене.
Шахтар сьогодні — це
висококваліфікований ро
бітник з глибоким розу
мінням гірничої справи,
озброєний широкими тех
нічними знаннями. Крім
того, тут потрібні люди
сильні, сміливі, витривалі.
Шахта
«Новомиргородська» вже давно стала рід
ною для мене. Тут я зна
йшов себе, свою справу на
все життя.
О. ОСАУЛЕНКО,
гірник шахти «Новомиргородська».

Новомиргородський
район.

- ---------------- • ОБОВ'ЯЗОК-----------

ГКОРИСТУЄТЬСЯ
АВТОРИТЕТОМ
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І
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Тисячі юнаків отримали
технічну спеціальність у
Новоукраїнському філіалі
Кіровоградської автошноли. Працюють вони в кол
госпах і радгоспах, на під
приємствах, служать в ла
вах Радянської Армії.
Про тих, хто в армії, пи
шуть командири військо
вих підрозділів у своїх
листах, що отримує школа
ДТСААФ. Про рядового
Геннадія Силенка, напри
клад, таке: «За короткий
строк став
відмінником
бойової і політичної під
готовки, в зразковому ста
ні зберігає власну зброю,
користується авторитетом
серед своїх товаришів і
командирів...».
А далі про те, що на не
давніх тренуваннях Геннадій проявив неабияку зі
браність,
усунувши не
справність, замінив скати і
у визначений час прибув на
пункт базування свого під
розділу.
Нині Силенно
вже має вісім подяк від
командування.
Наставникам майбутніх
воїнів дякують командири,
розповідаючи про випуск
ника школи Юрія Маслова,
який «став майстром своєї
справи».
— Ці листи є найкращою
оцінкою нашим виклада
чам і майстрам, — гово
рить
начальник філіалу
аатошколи В. Г. Стензя. —

Те, що пишуть офіцери,
допомагає нам самокри
тично оцінити свою робо
ту по технічній підготовці,
військово - патріотичному
вихованню. Допомагаючи
юнакам оволодіти техніч
ною спеціальністю, пра
цівники школи В. Ф. Ря.
буха, А. М. Пушко, В. М.
Карман, І. Т. Сокуренко,
Ю. М. Андрейченко (вони
у свій час також пройшли
армійську виучку), розпо
відають їм про героїчні
традиції Збройних
Сил
СРСР.
Майстер практичного во
діння автомобіля з 23-річним стажем Василь Пили
пович Рябуха, наприклад,
отримав листа від свого
колишнього вихованця ря
дового Володимира Яснова.
Прочитав лист Василь
Пилипович і згадав гра
мотного,
дисциплінова
ного курсанта, який не
одразу
зайняв
активну
позицію, став прикладом
для інших. Визначитись у
цьому допоміг йому май
стер. І коли Володимира
призвали до лав Радян
ської Армії, комсомолець
сказав своєму наставнико
ві: «Я не підведу вас. Я
стану справжнім воїном».
П. МАТЮШИН,
ветеран Великої
чизняної війни,
віст ДТСААФ.

великої кількості листів та
записок, він залишив 34 зо
шити з нотатками, що ста-,
новлять велику наукову'
цінність.
На ім’я німецького ре
волюціонера
надходили
сотні тисяч листів, теле
грам. Не стояли осторонь
боротьби за визволення
Тельмана і трудящі нашо
го міста. На мітингах, ін
тернаціональних вечорах,
урочистих засіданнях лу
нали їхні палкі слова про
солідарність із мужнім
борцем.
22 лютого 1934 року від
бувся урочистий об'єдна
ний пленум Єлисаветградської міськради, профради
і міськкому комсомолу,
присвячений 16-й річниці
Червоної Армії.
Членом

почесної президії одного
лосно обрали Ернста Тель
мана. Учасники пленуму
надіслали йому вітальну
телеграму.
В 1939 році Тельману
виповнилось 53 роки. ІІа
честь цієї дати 16 квітня
1939 року в клубі промко
операції Кіровограда від
бувся урочистий вечір, на
якому були присутні понад
600 чоловік. Обласний ра
діокомітет в 'цей день ор

Скільки у КОГО вміння
Конкурс молодих лек
торів відбувся у Бобринці. Він започаткував
перший етап обласного
конкурсу, оголошеного
обкомом комсомолу.
і' змаганні взяли участь

вчителі шкіл району, які
займаються лекторською
діяльністю.
Серед тем,
представлених на конкурс,
переважали
контрпропагандистські. Чимало учас
ників засвідчили своє вмін

З стор
ганізував передачу, при
свячену Тельману. Прозву
чали антифашистські пісні,
а також пісні, присвячені
вождю німецьких кому
ністів.
Хвиля солідарності з ви
датним борцем проти фа
шизму та війни сколихну
ла І трудівників ланів Кіровоградщини. 18 квітня
1939 року газета «Кірово
градська правда» повідо
мила, що колгоспники Великовисківської сільради
(нині радгосп «Україна»
Маловисківського району)
провели інтернаціональний
вечір.
«За пропозицією
колгоспника тов. Макаренка, — повідомлялось да
лі, — ухвалено зарахувати
почесним членом колгоспу
керівника Компартії Ні
меччини Ернста Тельмана,
який знемагає у фашист
ській тюрмі, і нараховува
ти йому по 25 трудоднів
щомісяця».
Масовий рух за визво-

лепня Е. Тельмана, що
розгорнувся в усіх країпах, перешкодив фашис
там вбити його одразу ж
після арешту. Майже 12
років він був заложником
нацистів. Коли ж Гітлер
відчув наближення краху,
він взявся за знищення
своїх політичних против
ників, які ще залишились
в ного руках. В серпні 1944
року Тельмана потай пе
ревезли до концтабору
Бухенвальд, де підступно
застрелили. Щоб прихова
ти сліди свого злочину,
кати спалили тіло Тельма
на в топці крематорію. Так
обірвалося славне життя
великого німецького рево
люціонера.
Та справа, за яку він бо
ровся і загинув, продовжує
жити.

ня не лише вдало підібра
ти матеріал, але й донес
ти його до слухача. Кон
курс засвідчив
зрослу
майстерність молодих лекторів-вчнтелів району.
Переможцями стали А. Л.
Мехсда з Рощахівської се
редньої, Т. Г. Ковальчук
із Кіровської та В. І. Ба-

бич з Новоградівської
восьмирічних шкіл. Заохо
чувальних премій удостоє
ні вчителі Новоградівської
та Червонозорівської вось
мирічок О. А. Зінченко й
А. В. Миряенко.

С. МИРОНЕНКО,
співробітник Держар
хіву Кіровоградської
області.

О. ОЛЕКСІЙ.

м. Бобринець.

SSt’SSW® З 0Э
ПОСТ БАДЬОРОСТІ: «МК»

ЗА ЗДОРОВ’ЯМ, ЗА НАСТРОЄМ
Щосуботи біля будинку
№ 4 на вулиці Волкова
з’являються двоє молодих
людей
з велосипедами.
Прилаштувавши за плечи
ма речові мішки і ракетки,
вирушають в дорогу. Ку
ди? За чим?..
їхній сусід відкрив мені
«таємницю»:
— У них завжди нові
маршрути — в Знам’янськия ліс за шипшиною,
гриби збирати, а то їдуть
рибалити аж на Південний
Буг чи Синюху... На вело
сипедах у гості до родичів
в село Станкувате Вільшанського району чи на
хутір Надію... Щонаймен
ше у вихідні дні ці Костянтннови долають біль
ше п'ятдесяти кілометрів.
Диваки та й годі!
І додав з приязню:
— Цікаві люди. Молоді,
а тямущі, не те, що дех
то — на вилазку з пляш
кою...
...Володимир Костянтинов працює виконробом в

Кіровоградському РБУ-3,
а його молода дружина—
в обласній конторі держав
ного банку
друкаркою.
Обоє не вважають себе
спортсменами, хоч захоп
люються волейболом, на
стільним тенісом, часто
ранками, одягнувши спор
тивні костюми, приєдную
ться до членів клубу лю
бителів бігу, котрі наби
раються бадьорості на
алеях скверу, що біля об
ласної лікарні. Влітку во
ни часто їздять на пляж.
Однак не для того, щоб
кілька годин полежати на
сонячному місці і добряче
засмагнути. Відпочинок —
активний: купаються, гра
ють в бадмінтон, вчать
свою маленьку Тетянку
триматися на воді і роби
ти гімнастичні вправи. А
то — на весла, попросив
ши в когось човна.
Коли вечоріє, повертаю
ться Володимир з Тонею
додому. Дещо стомлені,
але радісні — вихідний

день провели цікаво, зна
йшовши
свої справжні
скарби.
Ввечері до них прихо
дять гості. Толя кладе на
стіл кавники, гарні чашеч
ки, блюдця, тут же — цу
керки, тістечка, торт. По
чинається «чаювання», піс
ля якого (повірте!) й пісні
чути. Просто людям весе
ло, то й пісня у них своя:
«За вікном черемуха хи
тається...», «Он, ти зіронь
ко...». Пісні без окриків,
«вибухів», без змагання на
зразок «хто голосніше».
Бо всі тверезі.
Володимир Крстянтшюв
переконаний, що пияцтво
породжується
низькою
культурою
спілкування,
що «здоровий побут і чар
ка — вороги вічні і непри
миренні». А ось спорт, на
думку Антонівн Костянтннової, викликає завжди
здорові і чисті емоції.
А це вже Володимир
планує відпустку: разом з
своїм товаришем робітни
ком заводу радіовпробіп

НА РИНЗІ — ЮНАКИ

Початок — у клубі
«Шкіряний м’яч».
Фото В. СТРИГУНА.

Сьогодні В Кіровоградському міському будинку
культури імені Компанійця починається республіка!!,
ський Відбірковий турнір з боксу, в якому беруть
участь майже двісті спортсменів 1964 року народжен
ня і молодших. На турнірі продемонструють свою
майстерність учасники юнацького чемпіонату світу,
переможці першостей країни.
За збірну Кіровоградщшш виступатимуть вихованці
«Колоса» та «Трудових резервів».
Фінальні поєдинки відбудуться 20 квітня.

Андрієм Васехою хоче по
бувати в містах-героях.
Перший
маршрут — до
Керчі. Потім «перевирішн.
ли» — до Туапсе. Остаточ
но на карту маршрути бу
дуть нанесені в травні.
Найдальша «точка» — Ба
тумі — 3299
кілометрів
маршруту. Тож треба готу
ватись ретельно. Щодня
проїзд трасою, 30—40 кі
лометрів у вихідні дні. А
ще вивчають історію міст,
де мають побувати, зби
рають матеріали про ге*
роїв-земляків, які загинули
в тих краях під час Вели
кої Вітчизняної війни.
...Ранок піднімає свої
блакитні вітрила. Двоє мо
лодих людей лаштуються в
дорогу.
— Куди це сьогодні, Во
лодю?
— На Сугоклею пориба
лити.
— То там же риби иемає.
— Зате вже травишся
виросла, квіти. Навіть ске
лі ожили. Бадмінтон ось є.
То розімнемось.
І поїхали. Навперейми з
ранковим вітерцем. До со
нячного берега тихої сте
пової річки. За бадьоріс
тю.
М. ВІНЦЕВИЙ.

БОРОТЬБА САМБО. Нови
ми чемпіонами області ста
ли вихованці «Колоса» Ві
талій Бойко, Володимир
Паргамон. Юрій Мошак,
Сергій Гержов, Іван Путілі.ч, ДинамівцММинола Ка
занцев? Віктор“ ГЇаїценно,
спартанівці Максим Леоно
вич та Володимир Панчен
ко. У своїх вагових катего
ріях під час чемпіонату об
ласті
який
закінчився
нільна днів тому, вони
продемонстрували найвищу
майстерність і довели, що
можуть змагатися в складі
збірної Кіровоградщини на
рвспублінасьному чемпіо
наті. Найбільший внесок у
копилку самбістів мають
вихованці тренера Леоніда
Медведева («Колос») — се
ред чемпіонів їх чотири.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Учень
Гайворонсьної десятирічки
№ 1 Володимир Бойко (тре
нер М. Самборсьний) фіні
шував другим на п ятикілометровій дистанції рес
публіканського легкоатле
тичного иросу на приз га
зети «Правда», що відбувся
в м. Хмельницькому.

«Молодий комунар» --------------------------------------------

4 стор.

ГА ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.40—Спорт
за тиждень. 9.10 — Д. Ко
бури. «Гра в джип». Фільмвистава Московського теаі ру
ім. В. Маяковського. 11.00—
Новини.
14.30 — Новини.
14 50 — документальний
фільм.
15.00 - Чемпіонат
світу з хокею. Збірна ЧССР
•— збірна Швеції. В перерві
16.30 — Новини. 17.30 —
Південь Африки. Боротьба
за свободу зростає. 18.10 —
Народні мелодії. 18.15 —
Наука і життя. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Теле
фільм «Ернст Тельман». 1 серія. 21.00 — «Час». 21.40 —
Документальний телефільм
«Сторінки радянського мис
тецтва. Література і театр».
Фільм 9. 22.50 — Сьогодні У
світі.
'

ГД УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Телефільм
«Диктує час».
10.35 — Шкільний екран. 4
клас. Музика. 11.05 — В.-А.
Моцарт. Концерт. № 27 для
фортепіано
з оркестром.
11.40 — Шкільний екран. 10
клас. Українська література.
•12 10 — «Дарницький шов.
повий: анфас і профіль». З
циклу «Дисципліна поставок:
міра відповідальності і честь
підприємства». 13.10 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.10
— Срібний дзвіночок. 16.30
—- «Рішення XXVII з'їзду
МПРС — в життя». «Агро
пром: проблеми і пошуки».
.17.00 — Для дітей. «Іван —
селянський син». Лялькова
вистава. 18.00 — Телефільм
«Право па диплом». 18.30 —
День за днем. (Кіровоград).
18.45 — Реклама.
(Кірово
град).
18.50 — Телефільм.
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Ав
тотранспорт: правила без
винятків». 20.00 — Перлини
душі народної. 20.35 — Теле
візійна школа спорту. Ве
чірня гімнастика. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Художній те
лефільм «Документ <Р>. 1 се.
рія. 22.55 — Новини.

ГА ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Клуб
мандрівників. 9.40 — Теле
фільм «Ернст Тельман». 1 серія. 11.35 — Новини. 14.30—
Новини. 14.50 — Докумен
тальний фільм. 15.00 —’
М. Горький. «Нариси про
Америку». 15.35 — Розпові
дають паші кореспонденти.
16.05 — Новини. 16.10 —
«На древній землі Сірії». Кі
ноогляд. 16.35 —' «Спорт і
особистість. С. Бубка». 17.05
— «...До шістнадцяти і стар
ші».
17.50 — Мультфільм.
■18.00 — «Робітничі збори».
Про роль трудового колек
тиву в житті підприємства.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Телефільм «Ернст
Тельман». 2 серія. 21.00 —
«Час». 21.40 — Футбол. Ку
бок володарів кубків. Півфі
нал. «Дукла» (Прага) — «Ди
намо» (Київ). 23.10 — Сьо
годні у світі.
гХ ут
10.00 — Новини. 10.20 —
У кадрі і за кадром. 11.30—
'Ліричні мелодії. 11.40 —
Шкільний екран. 4 клас. Іс.
торія. 12.10 — Художпііі те
лефільм «Тихоня». 13.25 —
Новини. 13.40 — За здоро
вий побут. «Запрошуємо на
весілля». 14.10 —’ Народний
депутат.
16.00 —' Повний.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Наука і час. 17.00—
Сонячне
коло.
17.30 —
Корисні поради. 18.00 —
День за днем. (Кіровоград).
•18.15 — Телефільм. (Кірово
град). 18.30 — Актуальна ка
мера. 19.00 — Футбол. Ку
бок володарів кубків. Півфі
нал. «Дукла» (Прага) — «Ди
намо» (Київ). 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.40 — Художній телефільм
«Документ <Р». 2 серія. 22.55
■— Новини.

X ЦТ (II програма)

Чемпіонат світу з хокею.
Збірна ФРІІ — збірна СРСР.
2 і 3 періоди. Під час перер
ви — 19.55 — Вечірня каз
ка. 21.0'0 — «Час». 21.40 —
Фільм «Мертвий сезон». 1 се
пія. 22.50 — Новини.

А ЦТ (1 програма)

ва
10.05 — Учням СПТУ.
Фізика. Виробництво і передача електроенергії. 10.35,
11.40 — Історія. 7 клас. 11.05
— Науково-популярні філь
ми «Кримський етюд». «Ди.
но темряви». 12.40, — А. Чехор. «Три сестри». 13.40 —
«Покликання». Тележурнал.
14 10 — Людина. Земля. Все
світ. 14.55 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — «Спів
дружність».
Тележурнал.
18.45 — Документальний

хороші мої». Концертна про
грама. 20.40 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.40—
р. Отколенко. «Здрастуйте,
наші тата». Вистава. Під час
перерви — Новішії.

— Дивосвіт. 11.25 — «Пінокиіо». Лялькова вистава. 12.25
—
Художні)!
телефільм
«Підпільний обком діє». 4 се
рія. 13.45 — Новини. 14.20—
Доброго вам здоров'я. 14.30
— Концерт фортепіанної
музики. 15.00 — Наука і час.
15.30 — Село і люди. 16.00—
Слава солдатська. 17.00 —
Телефільм «Знаки вічності»
17.20 — А. Хачатурян. «Мас
парад». Вистава. 19.00—Ак
туальна камера. 19.35 — Ні
но і час. 20.50 — На-добра
ніч. діти!
21.00 — «Час»
21.45 — Відеофільм -»Від
криття» 23.15 — В обидві.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
«Резерв ефективності». 8 30
— Ритмічна гімнастика. 9.00
—Райкова пошта. 9.30 — До
кументальний
телефільм.
10.00 — Міжнародні змаган
ня з художньої гімнастики
на приз журналу «Советская
женщина». 10.45 — Камера
дивиться у світ. 11.45 — Спі
ває А. Вельмурадова. 12.10—
Телефільм «Юркові світан А ЦТ (II програма)
ні!». 1 серія. 13.20 — Музич
8.00 — На зарядку стараЦ-^,ні зустрічі. 1. Воронцова та 8.15
Фільм <• Безпридан/лиж
І. Єгіков. 14.05 — «Східний ця». —
9.45 — Документальний
Сибір». Кіножурнал. 14.15— телефільм.
— Мамина
Клуб мандрівників. 15.15 — школа. 10.3010.00
— Програма те«
Кіпопанорама. 17.00 — Ав лебачення Вірменської
РСР.
торський концерт народно 11.35 — Російська мова.
го артиста СРСР композито. 12.05 — Телефільм «Юркові
ра .Б. ЧайкоБського. 18.40 — світавки». 2 серія. 13.05 —т
Мультфільми. 19.20 — Доку У світі тварин. 14.05 — Роз
ментальний телефільм. 20.00 повідають наші кореспон
— Вечірня казка. 20.15 — денти. 14.35 — Реклама.
Концерт.
21.00 — «Час». 14.40 — Чемпіонат Європи з
21.40 — Чемпіонат світу з класичної
15.00 —
хокею. Збірна ФРІІ — збір Чемпіонат боротьби.
з хокей).
на Фінляндії. 2 і 3 періоди. Збірна СШАсвіту
—
збірна
Ка
ни». Концерт. 19.55 — «В. 1. 23.00 — Повніш
нади. Під час перерви —
Ленін.
Сторінки життя».
чемпіонат Європи з класич
Прем'єра телефільму. «Роки
ної боротьби. 17.30 — Між
тривог і боротьби. 1907 —
народні змагання з худож
1917 рр». Фільм 2 — «Зби
ньої гімнастики на приз
раючи сили заново». 21.00—
журналу «Советская інсніцй«Час». 21.40 — «В суботу
ма». 18.10 — Із скарбниці
ввечері». «1-е квітня. ІІа ву А ЦТ (І програма)
світової музичної культури.
лицях 1 в концертних залах
И. Гайдн.
18.50 — Мульт
8.00
—
«Час».
8.40
—
Рит

Москви». 22.55 — Новини.
мічна гімнастика. 9.10 — На фільм 19.00 — «На концер
А УТ
ука і техніка. 9.20 — 16-й тах Р. Паулса». 20.00 — Ве
10.00 — Новішії. 10.20 — тираж «Спортлото». 9.30 — чірня казка. 20.15 — Світ і
Ритмічна гімнастика. 10.50 Будильник. 10.00 — Служу молодь. 20.50 — Грає. В. Кли
— Грає духовий оркестр. Радянському Союзу! 11.00— мов (скрипка). 21.00—«Час».
11.50 — КІнопрограма «Наш Ранкова пошта. 11.30—Клуб 21.45 — На екрані кінокоме
сучасник». 12.40 — Новини мандрівників. 12.30 — Му дія. «Баламут»
12.50 — Пісня скликає дру зичний кіоск. 13.00 — Сіль
зів. 13.50 — На Всесоюзному ська година. 14.00 — Нови,
комуністичному суботпику. ни. 14.05 — Фільм «Біля озе
УВАГА!
14.05 — Концерт радянської ра». 1 серія. 15.40 — Зустрі
Завтра, 16 квітня в
пісні.
14.35 — Іптерклуб. чі па радянській землі. 15.55
приміщенні редакції га.
15.35 — Циркова програма. — Фільм «Біля озера». 2 се
зети
«Кіровоградська 9
16.00 — Співає
народний рія. 17.15 — Мультфільми.
правда» відбудеться чер
артист СРСР ІО. Богатиков. 18.00 — Міжнародна пано
гове
заняття
міської Мо
16.30 — Художній фільм для рама. 18.30 — Чемпіонат сві
лодіжної літстудії «Сі
дітей. «Горобець па льоду». ту з хокею. Збірна СРСР —
вач».
17.30 — Па Всесоюзному ко збірна ЧССР. Під час перер
Початок о 18-й год.
муністичному
суботпику. ви — 19.10 — Новини. 21.00
17.40 — Сонячні кларнети. — «Час». 21.45 — «Строка,
19.00 —Актуальна камера. тіи'і котел». 22.35 — Футболь
19.35 — День за днем. Спец ний огляд. 23.05 — Новини.
випуск інформаційної про А УТ
грами, присвячений кому
Редактор
ністичному суботпику, (Кі
10.00 — Новини. 10.20 —
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
ровоград).
19.50 — «Друзі Ритмічна гімнастика 10.50

8.00 — «Час». 8.40—Фільм
«Тривожна неділя». 10.25 —
Мультфільм. 10.35 — Теле
фільм «Ернст Тельман. 2 се
рія. 12.30 — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — «Союз на
уки і праці». Науково-попу
лярні фільми «Родючість не
чорноземного гектара». «Де
таль». 15.10 — Грае Марат
Ахметов (скрипка). 15.30 —
Шахова школа. 16.00 — Но
вини. 16.05 — Фільм «Кон
дуїт». 17.25 — Доь-умснтальпіїй фільм «На афганській
землі». 13.15 — Наш сад.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Мультфільм. 19.10 —
Світ і молодь. 19.45 — Нови
ни. 19.50 — «В. І. Ленін. Сто
рінки життя». Прем’єра телефільму.- «Роки тривог і бо фільм
«Здрастуй, Росіє»
ротьби».
1907—1917 рр->. 18.55 — Основи інформати
Фільм 1. «Бій абсолютно не ки і обчислювальної техніки.
минучий».
21.00 — «Час». 19.25 — «Місто і підліток».
21.40 — «Про балет». Біло Про юнацькі клуби м. Пен
руський
балетний . театр. зи. 20.00 — Вечірня казка.
22.55 — Сьогодні у світі.
20.15 — Із скарбниці світо
вої
музичної
культури.
А УТ
Бородін. 21.00 — «Час».
16.00 — Новини. 16.10 — О.
21.40
—
Концерт
VII
з’їзду
Срібний дзвіночок-. 16.30 —
СРСР. 22.40 —
Республіканська фізнко-ма- композиторів
Новини.
тсматична школа. 17.00 —
Вперед, орлята! 17.30 — Вес
на агропрому. 18.00 — День
за пнем. (Кіровоград). 18.15
— Телефільм. (Кіровоград). А ЦТ (І програма)
18.30 — Фільм-копцерт. 19.00
— Актуальна камера. 19.30
8.00 — «Час». 8.40 — Грає
— Естрадний концерт. 20.05
оркестр. 9.00 —
— Молодіжна студія «Гарт». духовнії
складні істини». 9.30
20.50 — Па добраніч, діти! «Прості
з композитором
21.00 — «Час». 21.40 — Ху — ЗустрічГладковим.
10.00
дожній телефільм «Доку Григорієм
—
Здоров'я.
10.45 — Розпо
мент «Р». З серія. 22.55 — віді про художників.
Яніс
Новини.
Апмаиіс. 11.15 — С. Рахманінов. «Музичні моменти».
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15— 11.45 — Документальний
Фільм
«Спартак». Дійові осо
«Перед вибором». Докумен
тальний
телефільм. 8.35. би... і болільники». 12.15 —
комуністичного
9.35 _ Загальна біологія. 10 Щоденник
клас. 9.05. 12.10 — Іспанська суботннка. 12.30 — Об'єктив.
13.00
—
Г.
Марков,
Б. Шпм.
мова. 10.05 — Учням СИТУ.
Фільм-впстава
Історія. 10.35. 11.40 — Фізи «Виклик».
ка. 9 клас. 11.05 — Поезія Державного Малого театру
М. Луконіна. 12.40 — Фільм Союзу РСР. 14.30 — Щоден
«Одруження». 14.15 — Сіль
ська година. 15.15 — Повн
ий. 18.00 — Новини. 18.15—
Людина і закон. 18.45—Рит
КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 2
мічна гімнастика. 19.15 —;
Чемпіонат Європи з вільної
ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ О. С. ЄГОРОВА
боротьби. 19.45 — Народні
мелодії. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Новини. 20.20 —
Для всіх і для кожного. 20.50
— «Москва».
Кіноогляд.
21.00 — «Час». 21.40—Фільм
«Мертвий сезон». 2 серія.
НА 1986—1987 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
22.45 — Новини.

ОГОЛОШУЄ

д ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.40 — У
світі тварин. 9.40 — Фільм
«Мертвий сезон». 1 і 2 серп.
11.50 — Новини. 14.30 — По
вний. 14.50 — Докумспталь.
ний телефільм. 15.20 — Ро
сійська мова. 15.50 — Чем
піонат світу з хокею. Збірна
ЧСС.Р — збірна СЩА. 2 і З
періоди. 17.30 — «Зімбабве».
Теленарис. 17.50 — Мульт
фільм. 18.00 — «За словом—
діло». Про роль молодих спе
ціалістів у рішенні соціаль
но-економічних
завдань.
18.30 — Чемпіонат світу з
хокею. Збірна Канади —
збірна СРСР. Під час перер
ви —• 19.10 — Сьогодні у
світі. 21.00 — «Час». 21.40—'
Фільм «Таможня». 23.15 —
Сьогодні У світі.
'а

Зі строком навчання 3 роки
училище готує кваліфікованих
робітників із середньою осві
тою таких спеціальностей:
маляр (будівельний),
лицювальник • плитковії«, ли
цювальник • мозаїст,
муляр, монтажник по монта
жу сталевих та залізобетонних
конструкцій,
столяр (будівельний),_
електрослюсар (будівельний),
слюсар по ремонту будівель
но - шляхових машин,машиніст бульдозєра,газоелектрозварппк.Зі строком навчання 1 рік
(без здобуття середньої освіти)
училище готує робітників таких
спеціальностей:

ПРИЙОМ УЧНІВ

муляр,маляр (будівельний).
Учнів забезпечують триразо
вим харчуванням, двома комп
лектами одягу, підручниками,
падають місця в гуртожитку.
Під час виробничої
практики
вони одержують 50 процентів
від заробленої суми.
Училище розташоване в су
часному приміщенні, тут пра
цюють гуртки і спортивні сек
ції.
Учнів, які закінчать училище
па «4» і «5»,- направляють для
дальшого навчання до вузів і
технікумів.
Приймають юнаків 1 дівчат з
освітою за 8 класів, яким ви
повнилося 15 років.
Початок занять — 1 вересня.

Прийом документів — з 55
квітня.
Вступники подають: заяву на
Ім’я директора училища, авто
біографію, характеристику, до
кумент про освіту, свідоцтво
про пародження або паспорт,довідку з місця проживания та
про склад сім'ї,- медичну довід
ку (форма № 086/у),- шість фо
токарток 3x4 см.
Адреса училища:
316026,
м. Кіровоград, вул. Червонозорівська, 23.
Телефони 7-14-17, 7-12-21.
їхати автобусами
2, 14,
29 до зупинки «Вулиця Мічуріна» або тролейбусами №№ 2, 6
до зупинок «Буддеталь»
чи
«Вулиця Королеика».

УТ

10.00 — Новини. 10.20 —'
Виробнича гімнастика. 10.30
— Молодіжна студія «Гарт».
11.15 — «Девіз: відвага, муж
ність і честь». 11.50 — «Ав
тограф». Мариля Родовик.
12.30 — Новини. 12.45 —
Співає
народний артист
СРСР М. Пальм. 16.00 — Но
вини. 16.10 — Срібний дзві
ночок. 16.30 — «Рішення
XXVII з’їзду КПРС — в жит
тя». «Агропром: проблеми і
пошуки». 17.00 — На допо
могу школі. Музика. 17.35—
Концерт дитячої художньої
самодіяльності. 18.00 — До
кументальний
телефільм.
18.30 — Музичний фільм
«Срібляста галявина». 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— Ви нам писали. 20.20 —
Документальний телефільм.
20.40 — Телевізійна школа
спорту. Вечірня гімнастика.
20.50 — 11а добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 —'
«Майстри мистецтв». Зустріч
з композитором, народним
артистом СРСР П. Майбородою. 23.00 — Новини.

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Географія. 7 кл.
9.05, 13.40 — Німецька мова.
10.05—М. Гоголь. «Шинель».
10.35, 11.40 — Історія, 9 кл.
11.05 — «Прості складні іс
тини». Тележурнал для бать,
ків. 12.10 — Д. Свіфт. Сто
рінки життя і творчості.
13.10 — Твоя ленінська біб
ліотека. В. І. Ленін. «Що та
ке Радянська влада?». 14.10
— Естетичне
виховання.
Скульптура-. 14.40 — «Після
уроків». Тележурнал. 15.25—
Новини. 18.00 — Чемпіонат
Європи з вільної боротьби. А ЦТ (II програма)
18.30 — Чемпіонат світу з
8.00 — Гімнастика. <3.15—
хокею. Збірка Фінляндії — Документальний телефільм.
збірна ЧССР. 3-й період. 8.35. 9.35 — Географія. 8 кл.
19.10 — Новини. 19.20 — 9.05, 12.10 — Англійська мо-
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На навчання строком 3 роки приймають юнаків 1
дівчат, що мають освіту за 8 класів.
Учні набувають спеціальностей:
муляра, монтажника сталевих і залізобетонних кон
струкцій, електрозварника;
маляра-штукатура;
штукатура, лицювальпііка-плптковика;
слюсаря-сантехніка, газозварника;
електромонтажника по освітленню в електрооблад
нанню;
машиніста бульдозера, скрепера;
машиніста одноковшового екскаватора.
Училише готує робітників для системи облміжколгоспбуду.
Учнів забезпечують гуртожитком, парадним робо
чим одягом, чотириразовим харчуванням, підручни
ками. Під час виробничої практики вони одержують
50 процентів від заробленої суми.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЖСМ Украины.

ник комуністичного суботїійка. 14.45 — Продовження
фільму-вистави
«Виклик».
15.55 — Длй всіх і для кож
ного. 16.25 — «Про час 1 про
себе». Поетична антологія.
О. Берггольц. 16.45 — Нови
ни. 16.50 — Очевидне—ней
мовірне. 17.50 — «Всі люб.
лять цирк». Передача за
участю заслуженого артиста
РРФСР 10. Куклачова. 18.10
— «Співдружність». Теле
журнал. 18.40 — «Після змі

15 квітня 1986 року--------- &

вул. Луначарського, 36.

Па украинском языке.
БК 02016.Обсяг Об друк. а PR.

Час навчання в училищі зараховується до загаль
ного трудового стажу.
Випускники-відмінвикії мають право вступати до
вищих та середніх навчальних закладів на пільгових
умовах.
Юнаки до закінчення училища одержують відстроч
ку від призову до лав Радянської Армії.
Вступники подають або надсилають поштою такі
документи:
заяву із зазначенням вибраної спеціальності, авто
біографію, характеристику, свідоцтво про освіту, до
відку з місця проживання та про склад сім’ї, медичну
довідку (форма № 086/у), 8 фотокарток 3X4 см.
Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища: 316050, м. Кіровоград, вул. Волко
ва, 15. Телефон 3-15-32.
їхати автобусом № 34, тролейбусами №№, 1, 3. 4,5
до зупинки «Обласна лікарня».

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-53-94; про
паганди, листів і масової роботи —
2-59-82; учнівської
молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 2-56-65; коректорської — 3-61-83.
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четвер, суботу.
*

Друкарня Імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Гяінки, X

