
ЗАКЛИКИ ЦК КПРС
ДО 69-ї РІЧНИЦІ

1. Хай живе 69-а річниця Великої Жовтневої соціа
лістичної революції!

2. Слава Великому Жовтню!
3. Хай Живе марксизм-ленінізм — вічно живе револю

ційне вчення!
4. Хай міцніє революційна наступність усіх поколінь 

радянських людей — запорука непереможності ідей і 
Справи Жовтня!

5. Хай живе Комуністична партія Радянського Союзу— 
керівна і спрямовуюча сила радянського суспільства!

6. Хай живе непорушний союз робітничого класу, кол
госпного селянства і народної інтелігенції!

7. Хай живе нерозривна братерська дружба народів 
Радянського Союзу!

^^Лай міцніє єдність партії і народу!
»Ж'рудящі Радянського Союзу! Наполегливою, сумлін

ною працею втілимо в життя історичні рішення XXVII 
з’їзду КПРС!

10. Громадяни Країни Рад! Перебудова — справа всіх 
і кожного! Активно утверджуйте революційні перс тво
рення в економіці, в усіх сферах суспільного життя!

11. Комуністи! Особистим прикладом працьовитості і 
високої моральї: гі мобілізуйте трудящих на виконання 
завдань, поставлених XXVII з’їздом КПРС!

12. Комсомольці і молодь! Сміливо, активно, по-нова- 
торському включайтесь у розв’язання завдань приско
рення!

XX з’їзду ВЛКСМ — гідну зустріч!
13. Честь і слава радянській жінці — полум’яній пат

ріотці, невтомній трудівниці, дбайливій матері!
14. Ветерани партії, війни і праці! Будьте і далі в 

строю активних борців за справу комунізму!
15. Трудящі Радянського Союзу! Розвивайте соціаліс

тичне змагання! Підвищуйте темпи руху вперед, не до
пускай і е самозаспокоєності та благодушності!

Виконаємо плавові завдання 1986 року! Забезпечимо 
добрий старт XII п’ятирічні!

16. Трудівники країни! Наполегливо підвищуйте про
дуктивність праці! Використовуйте для цього всі резерви 
у кожному колективі, на кожному робочому місці!

17. Слава передовикам і новаторам виробництва, які 
самовіддано працюють у ритмі прискорення, сміливо ла
мають застарілі норми і звички!

18. Трудівники народного господарства! Боріться за 
високу'9»ість продукції, за честь радянської марки! 
Створюйте надійний заслін технічній відсталості, бра
кові!

19. Трудящі! Будьте бережливими, суворими в бороть
бі проти марнотратства, проводьте суворий режим еко
номії!

20. Трудівники промислових підприємств, радгоспів і 
колгоспів! Ширше впроваджуйте господарський -розра-

ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
хунок і колективний підряд! Більше самостійності, іні
ціативи, відповідальності за кінцеві результати праці!

21. Вчені, інженери, конструктори, винахідники! Роз
вивайте радянську науку, сміливіше беріться за розроб
ку і освоєння принципово нової, найкращої у світі тех
ніки і технології!

22. Машинобудівники! Ви — в першому ешелоні бор
ців за прискорення науково-технічного прогресу! Ваш 
обов'язок — створювати нові, високопродуктивні, надій
ні машини та устаткування!

23. Працівники промисловості! Активно впроваджуйте 
нову, прогресивну техніку, добивайтеся її ефективного 
використання!

24. Трудівники нафтової, газової, вугільної та металур
гійної промисловості! Надійно забезпечуйте потреби 
економіки в паливі, сировині та матеріалах!

25. Працівники хімічної індустрії! Наполегливо підви
щуйте рівень хімізації народного господарства! Розши
рюйте виробництво прогресивних видів продукції!

26. Радянські будівельники! Якісно і в строк споруд
жуйте об’єкти виробничої і соціальної сфер!

Підвищуйте ефективність будівельного комплексу!
27. Працівники транспорту! Забезпечуйте чітку роботу 

транспортної системи країни! Безперебійно перевозьте на
родногосподарські вантажі!

28. Трудівники агропромислового комплексу! Поліп
шуйте продовольче забезпечення країни! Широко засто
совуйте інтенсивні технології — надійний засіб підви
щення продуктивності полів і ферм!

29. Працівники народної освіти! Вдосконалюйте на
вчання і комуністичне виховання підростаючого поко
ління!

30. Працівники охорони здоров'я! Вам довірено охоро
ну здоров’я радянських людей! Підвищуйте якість і від
повідальність у роботі! Активніше утверджуйте здоровий 
спосіб життя!

31. Працівники торгівлі і громадського харчування, 
служби побуту і комунального господарства!

Від вашої роботи залежить настрій людей! Енергійно 
розвивайте сучасні види послуг! Підвищуйте культуру 
обслуговування населення!

32. Громадяни Країни Рад! Будьте непримиренні до 
тих, хто завдає економічної і моральної шкоди суспіль
ству. порушує радянські закони! Рішуче боріться з не
хлюйством, пияцтвом, нетрудовими доходами!

33. Працівники управління! Забезпечуйте чітку орга
нізацію трудового процесу! Поліпшуйте стиль і методи 
роботи, викорінюйте бюрократизм, відомчість, місництво!

34. Громадяни СРСР! Беріть активну участь у даль
шій демократизації нашого суспільства! Будьте госпо
дарями країни!

35. Хай живуть Ради народних депутатів — політична 
основа СРСР, головна лапка соціалістичного самовряду
вання народу!

36. Радянські профспілки! Розвивайте трудову актив
ність, ініціативу, творчість мас, добивайтеся поліпшен
ня умов їх праці, побуту, відпочинку!

37. Діячі радянської культури! Повніше задовольняйте 
зростаючі духовні запити трудящих! Створюйте твори, 
гідні соціалістичної епохи!

38. Радянські воїни! Пильно і надійно охороняйте мир
ну, творчу працю нашого народу, історичні завоювання 
Великого Жовтня!

Слава доблесним Збройним Силам СРСР!
39. Трудящі Країни Рад! Ударною працею на трудо

вому фронті п'ятирічки будемо зміцнювати справу со
ціалізму і миру!

40. Братерський привіт народам соціалістичних країні 
Хай міцніє дружба і згуртованість братніх соціаліс

тичних держав!
41. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
Хай живе пролетарський, соціалістичний інтернаціона

лізм!
42. Братерський привіт комуністичним і робітничим 

партіям!
Хай міцніють класова солідарність і співробітництво 

комуністів усіх країн у боротьбі за мир і соціалізм!
43. Народи світу! Посилимо боротьбу за оздоровлення 

міжнародної обстановки, конструктивне співробітництво 
між державами!

44. Народи всіх країн! Рішуче виступайте проти наро
щування смертоносних озброєнь, за припинення ядерних 
випробувань, за повну ліквідацію ядерної зброї!

Не допустимо мілітаризації космосу!
45. Народи світу! Активно боріться проти імперіаліс

тичної політики насильства, грабежу, терористичного 
розбою!

Вимагайте політичного врегулювання конфліктних си
туацій у Центральній Америці, на півдні Африки, на 
Близькому і Середньому Сході!

46. Народи Європи! Боріться за міцний мир і добросу
сідські відносини, за розрядку та безпеку на континенті!

47. Народи азіатсько-тихоокеанських країв! Об'єднай
мо зусилля для гарантування міжнародної безпеки і мир
ної взаємодії в регіоні!

48. Хай живе ленінська зовнішня політика Радянсько
го Союзу — політика миру та безпеки народів, широко
го міжнародного співробітництва!

49. Хай живе Союз Радянських Соціалістичних Рес
публік — батьківщина Великого Жовтня!

50. Ленінським курсом XXVII з’їзду КПРС — вперед, 
по шляху комуністичного творення і миру! .

Бюро обкому комсомолу 
на черговому засіданні 
розглянуло питання «Про 
хід звітів і виборів у об
ласній комсомольській ор
ганізації».

У постанові відзначено, 
що в області тривають зві
ти і вибори в комсомолі 
ськпз^Каїпзаціях. Органі- 
зовашЖловні збори року 
проходять у Новоукраїн- 
ському, Компаніївському, 
Більша нському та деяких 
інших районах. Збори тут 
відбуваються практично 
без переносів з хорошою 
явкою і організованістю 
комсомольців.

Однак, як відзачалося на 
бюро, не в усіх районах 
області звіти і вибори про
ходять організовано. Че
рез відсутність належного 
контролю з боку Олек
сандрійського, Новоархан- 
гельського, Добровелич- 
ківського райкомів ком
сомолу графіків проведен
ня звітів і виборів тут не 
дотримуються, допуска
ють зриви і переноси го- 
ЛОВ1Н4в^‘бОрІВ. В окремих 
коміт^^ух комсомолу і, зо
крема, Новгородківського 

району, звітно-виборні збо
ри проходять при низькій 
явці членів ВЛКСМ.

На багатьох зборах від
сутня ділова, принципова 
розмова з важливих моло
діжних проблем, немає 
критики, самокритики.

Бюро обкому ЛКСМУ 
суворо вказало бюро Нов
городківського, Доброве- 
лпчківського. Олександ
рійського, ІІовоархангель- 
ського райкомів комсомо
лу (перші секретарі О. Ча- 
лапчій, В. Новосад, Г. ІТе- 
добиткіи, А. Шаров) на 
слабкий контроль за хо
дом звітів і виборів, слабу 
активність на зборах ком
сомольців, незадовільне ви
користання звітно-вибор
ної кампанії для зміцнен
ня внутріспілкової дисцип
ліни.

Міськкомам і райкомам 
комсомолу рекомендовано 
на бюро розглянути і гли
боко проаналізувати хід 
звітів І виборів у комсо
мольських організаціях, до
битися оперативного усу
нення недоліків, підвищити 
відповідальність комсо
мольців за рівень прове
дення головних зборів року.

Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни розглянуло також 

питання «Про роботу ко
мітетів комсомолу Мало- 
висківського району по 
виконанню постанови ЦК 
КПРС «Про дальше поліп
шення партійного керів
ництва комсомолом і під
вищення його ролі в ко
муністичному вихованні 
молоді».

У постанові бюро обкому 
ЛКСМУ відзначалося, що 
Маловиснівський райком, 
виконуючи постанову ЦК 
КПРС, проводить певну ро
боту по мобілізації комсо
мольців і молоді на вико
нання рішень XXVII з’їзду 
КПРС, завдань XII п'яти
річки. Активізувалася ро
бота комітетів комсомолу 
по організації соціалістич
ного змагання. В районі 
створено і працює 31 КМК. 
Удосконалюються форми і 
методи внутріспілкової ро
боти, основні завдання якої 
— підвищення бойовитості 
комсомольських організа
цій, зміцнення дисципліни.

Разом з тим. аналіз ді
яльності комітетів комсо
молу району показує, іцо 
в районі є ряд суттєвих 
недоліків. Є випадки неви
конання комсомольцями 
взятих соціалістичних зо
бов’язань. В більшості ком- 
сомольських організацій 

відсутні особисті рахунки 
економії і бережливості. 
Штаби і пости «Комсо
мольського прожектора» 
не знайшли свого місця в 
боротьбі за збереження 
соціалістичної власності, 
зміцнення трудової ди
сципліни.

Малоефективною зали
шається поки що ідейно- 
політична робота. Повільно 
йде процес наведення по
рядку у внутріспілковій ро
боті. удосконалення стилю 
і методів керівництва ді
яльністю комсомольських 
організацій.

Бюро обкому комсомолу 
вказало бюро Маловисків- 
ського райкому ЛКСМУ 
(перший секретар І. Хма
ра) па недостатню роботу 
по удосконаленню стилю, 
форм і методів своєї діяль
ності. Зобов’язано лікві
дувати вказані недоліки, 
вжити заходів по поліп
шенню організаторської і 
виховної роботи комітетів 
комсомолу по ідейно-полі
тичному, трудовому і мо
ральному вихованню мо
лоді в світлі рішень XXVII 
з’їзду КПРС і постанов 
партії, що стосуються ком
сомолу.

Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни розглянуло ряд ін
ших питань внутріспілко
вої роботи.

У колгоспі імені XXII з’їзду КПРС Добровеличків- 
ського району закінчили збирання гібридної нунурудт 
зи молодий комуніст помічник комбайнера Сергій 
ВРАДІИ та Юрій КОРОТКО, отримавши непоганий уро
жай.

Фото В. ГРИБА.



2 стор «Молодий комунар» 21 жовтня 1986 року

На Олександрійський елек
тромеханічний завод Ірина 
Гречинсьна прийшла пра
цювати в 1979 році, одразу 
після закінчення школи. Тут 
Одобула спеціальність виго
тувана сітчатих трафаретів. 
Потім за комсомольською 
рутівною поїхала на БАМ. 
Повернувшись з будови, зно
ву прийшла на завод.

Сьогодні Ірина — передо
вик виробництва. Змінні зав
дання виконує на 130 — 135 
процентів. Нагороджена по
чесним знаком «Молодий 
гвардієць п’ятирічки», ви
борола звання «Кращий за 
професією».

На знімну: Ірина ГРЕ- 
ЧИНСЬИА.

Фото М. ПАЛЬЧИКА-.
м. Олександрія.

Село, мов писанка
«Здійснити заходи щодо збільшення будівництва

житла в сільській місцевості. Створювати умови для

закріплення на селі молоді і кваліфікованих кадрів».

(З матеріалів XXVII з'їзду К.ГІРС).

із-за лісосмуги, іцо над 
самим шляхом, будиночки- 
близнята визирають.

— Що це за село?
— Суботці.
— Гарне, мов писанка.
Якщо ви хоч раз проїжд

жали через Суботці, то 
розмову таку в автобусі 
чули неодмінно.

Чим же привертає увагу 
чужих людей це село? Да
вайте разом пройдемося 
його вулицями.

Рівними рядами виши
кувались чепурні будинки 
з великими вікнами до лю
дей. На молодих, ще не 
зміцнілих яблунях, сливах, 
грушах — перші плоди 
блищать на сонці враніш
ньою росою. В полісадпи- 
ках -- райдуги: чорнобрив
ці чорно-червоно мружать
ся на тихе блакитне небо, 
айстри мерехтять всіма 
кольорами... Майже у кож
ному дворі; виноградні аль
танки — фантазія молодих 
господарів. Очей не від
ведеш! ідеш вулицею і хо- 

| четься зупинитись: по
стояти, помилуватись.

І хоч будинки однотипні 
і здалеку справді схожі 
між собою, як краплі во
ди, проте кожен має свою 
«одежину».

Змінюються Суботці з 
кожним роком.

У кабінеті головного ін- 
жепера-будівсльника кол
госпу імені Леніна І. М. 
Сліпченка висить схема 
будівництва села.

— Цей план ми в основ
ному виконали, — гово
рить він. — За винятком 
спортком плсксу. Найбіль
шого значення надаємо 
будівництву індивідуаль
ного житла. Молоді сім’ї 
мають змогу тримати під
собне господарство, без 
якого, на мій погляд, у 
селі не можна жити.

Будинків-бліізпіоків у Су- 
ботця.х па сьогодні вже 
сто сімдесят. Виросли во
ни и утворили чотири ву
лиці; Молодіжну, Пере
моги, Миру, 60-річчя Жовт
ня. Крім того збудував 
колгосп чотири шістнадця- 
тиквартирні і один восьми- 
квартпрпий будинки. До
далось таким чином ще 72 
квартири.

— А як розподіляються 
будинки й квартири в гос
подарстві?

—■ В основному нові бу
дники заселяють передові 
колгоспники, молоді сім’ї, 
що потребують житла.

У багатьох селах мені

не раз доводилося чути. 
«Скоро в колгоспі нікому 
буде працювати. Ие тягну
ться молоді до поля. Шу
кають, де тепліше та чис
тіше».

Про це я й поділилась 
думкою з секретарем ком
сомольської організації 
колгоспу Галиною Лашко.
— А тікають в першу чер

гу саме через житлові 
проблеми. У нашому селі 
з вирішенням цього питан
ня змінилась ситуація, — 
говорить вона. — Були ча
си, коли йшли хлопці та 
дівчата з колгоспу. Влаш
товувалися тоді де хто 
міг. Змінились часи — те
пер вибулі назад в госпо
дарство просяться. І не 
одиниці — десятки. До то
го ж не тільки водії й ме
ханізатори. Колгосп зараз 
не відчуває нестачі трудів
ниць у буряківничих лан
ках, на фермах. Повертаю
ться додому й після на
вчання у середніх спеціаль
них та вищих навчальних 
закладах.

Хлопці і дівчата, молоді 
суботчаии, зрозуміли: їхнє 
місце тут, у рідному селі, 
поруч з батькамп-хліборо- 
бамії.

Я від’їжджала з села 
ввечері. Трудові Суботці 
наповнювались гамором: 
з полів, із ферм поверта
лись до рідних осель ЛЮ
ДИ. І грало призахідне сон
це в широких шибах нових 
суботцівських будиночків- 
близнят.

В. ШУНДР1НА, 
спецкор «Молодого 
комунара».

КОМЕНТАР
начальника відділу плану
вання сільського будів
ництва планової комісії 
облвиконкому 8. О. КАШ- 
ПІРА.

Одне з основних питань 
соціально-економічного зав
дання оновлення сіл є бу
дівництво житла, яке най
більш повно відповідало б 
вимогам сільського трудів
ника.

Цього року у сільській 
місцевості передбачено за 
рахунок усіх джерел фі
нансування збудувати і 
ввести в експлуатацію 5 ти
сяч квартиробудинків, у 
тому числі облагропрому— 
3400 житлових будинків, 
за рахунок коштів насе
лення — 1459.

.V колгоспах і радгоспах 
області збудовано і вве

дено в експлуатацію 3116 
квартиробудинків, у тому 
числі агробудом — 550, 
господарським способом — 
1108, за рахунок коштів 
населення — 1458'житло
вих будинків.

Найкраще житлове бу
дівництво здійснюється на 
сьогодні в господарствах 
Гайворонського району 
(виконано 77,1 процента 
річного завдання). Онуфрі- 
ївський район забезпечив 
здачу в експлуатацію 74 
процентів річного завдан
ня, Знам'янський — 72,7, 
Уст київський — 69.

Дуже хвилює стан справ 
у господарствах Новго
родці вського району, де 
введено житла лише по
ловина від річного завдан
ня (найнижчий показник в 
області). Не набагато кра
щі справи в добровелич- 
ківців та бобринчан.

Серйозні претензії сьо
годні слід пред’явити до 
підрядних будівельних ор
ганізацій Петрівського і 

Добровеличківського райо
нів, у господарствах яких 
з початку року не введено 
в експлуатацію жодного 
житлового будинку.

Повільно здійснюється 
будівництво житла госпо
дарським способом у Віль- 
шаиському районі, де збу
довано 1 введено в екс
плуатацію лише десять 
житлових будинків.

За рахунок коштів насе
лення річні завдання уже 
викопали 9 районів: Олек
сандрійський, Олександрій
ський, Бобринецький, Ком- 
паніївський, Маловисків- 
ський, Новомиргородський, 
Новоукраїиськнй, Ульянов
ський, Устинівський.

Недостатню увагу при
діляють будівництву житла 
індивідуальними забудов
никами в селах Кірово
градського району, де збу
довано 57 житлових будин
ків при плані 100.

Мало збудовано житло
вих будинків за рахунок 
коштів населення у Нов- 
городківському та Світло- 
водському районах.

Насторожує й те, що у 
зведених будинках повіль
но беруться за опоряджу
вальні роботи: менш, як у 
половині будівель. А в но
вобудовах сіл Новгород- 
ківського і Кіровоград
ського районів такі робо
ти не викопані і на тре
тину.

Не задовольняє благо
устрій будинків, що його 
здійснюють організації 
облагропрому в Кірово
градському, Маловнсків- 
ському, Новгородківсько- 
му і Новомиргородському 
районах.

Зроблено, безумовно, не
мало, проте темпи, якими І 
ведеться будівництво ЖІІТ- І 
лових будинків, залишаю- І 
ться ще низькими.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

«Зігрій, «Крижинко»!»
Якщо читач пам’ятає, в 

матеріалі «Зігрій, «Крижин
ко»!» 9 вересня була спроба 
критичним оком глянути 
збоку на години відпочинку 
і дозвілля кіровоградської 
молоді в одному з иайпопу- 
лярніших кафе обласного 
центру з назвою «Крижин
ка». Тричі побували там на
ші кореспонденти: подиви
лись, послухали, поговорили 
з відвідувачами кафе, а зго
дом і з працівниками кафе 
і підготували публікацію в 
газету.

Наводились у ній, зокрема, 
факти порушення правил 
обслуговування: відсутність 
меню на столах, неувага до 
відвідувачів, недоліки му
зичного оформлення, обраху
вання та інші. Саме ці кри
тичні моменти викликали 
хвилю виправдань і праг
нення з’ясувань у працівни
ків кафе, тому вирішено 
було влаштувати обговорен
ня газетної публікації. Воно 
відбулось в обідню перерву 
в приміщенні кафе «Кри
жинка».

В. Г. АККЕРМАН, заві
дуючий рестораном «Київ»: 
Неприємний, звичайно, ви
падок трапився в нашому 
підвідомчому кафе. Претен
зії до роботи закладу ви
словлені 
розмова 
повою.

КОР.:
тів, який зводить нанівець 
роботу усякого торговель
ного закладу чи закладу 
громадського харчування, 
факт обрахування відвіду
вача.

ІО. ТАЛ ПА, офіціант кафе 
«Крижинка»: За день так на
бігаєшся, що вже й не конт
ролюєш іноді себе. В дано
му випадку не треба було 
відвідувачу дякувати до то
го, поки не отримає здачу, 
бо я подумав, що він колись 
мені був винен гроші — та
ке з нашими відвідувачами 
буває.

1. О. ЩЕРБАТЮК, заступ
ник директора об’єднання 
ресторанів і дорожніх ресто
ранів; Невеличке уточнен
ня — в «Крижинку» ці пра
цівники прийшли недавно, у 
липні. Досі працювали у 
ресторані «Київ», де обслу
говували 4—5 столиків, а 
тут одразу 10—12. Не звик
ли іце до такого інтенсивно
го обслуговування? Але ж 
за кілька місяців, думаю, 
можна «акліматизуватись»!

Об’єднання контролює ро
боту кафе, допомагає в 
усьому, чого потребують 
працівники закладу. Ось у 
газетній публікації згадує
ться прізвище буфетника 
Є. Ісачснка. Мабуть, не ви
падково, адже недоліки в 
його роботі й раніше трап
лялись, проте він не зробив 
належних висновків.

ссрпозні, тому н 
має вийти принци-

Один із таких фак-

За нетрудові доходи ка
ратимемо суворо. В кафе 
вузький асортимент напоїв, 
тістечок, всі ціни офіціант 
повинен знати напам’ять і 
підраховувати швидко, а от
же й обслуговувати. Факт 
обрахування — це пляма на 
весь наш колектив.

Л. В. ШЕЛЕСТ, начальник 
оргвідділу управління гро
мадського харчування обл
виконкому: Ситуації, наве
дені в газетному матеріалі,

радь.и- 
офіц.а..: 
розряду 

переведении

Із відповіді на публі
кацію «Зігрій, «Крижин
ко»!» («Молодий кому
нар» за 9 вересня) вико
нуючої обов’язки дирек
тора об’єднання ресто
ранів і дорожніх ресто
ранів К. Л. Хижпяк:

— Наказом № 214 від 
24.09.86 року по об’єд
нанню буфетникові націє 
«Крижинка» Є. Ісачеику 
оголошено сувору доіа- 
ну, позбавлено премії за 
вересень. За грубі пору
шення правил 
ської торгівлі 
четвертого 
Ю. Талпа
на нижчеоплачувану по
саду офіціанта третього 
розряду строком на три 
місяці.

За недостатній конт
роль роботи підвідомчо
го підприємства заві
дуючому рестораном 
«Київ» В. Г, Аккерману 
оголошено догану.

со-

Це 
ка-

що

мені знайомі — якось вліт
ку спеціально зайшла в 
«Крижинку», вистояла біль
ше ПІВГОДИНИ у вестибюлі, в 
той час, як так званий «бі
лий зал» був зачинений... Го
ворилось тоді про це з бу
фетником її офіціантом.

Тому, повторюю, те,
трапилось — не випадко
вість. Треба підвищувати 
культуру обслуговування 
відвідувачів. Ось і сьогодні 
Юрій Талпа шукає собі ви
правдання: не треба, було, 
каже, відвідувачеві дякува
ти передчасно... Відвідувач 
дякує за обслуговування, а 
не зоставляє ним жестом 
«на чай»... Якби офіціант ви
писав рахунок, поклав 
стіл — ніхто й словом 
дорікнув би.

Колектив «Крижинки» тре
ба зміцнювати. Підприєм
ство завоювало собі автори
тет у місті, .але ось такими 
фактами паші успіхи пере
креслюються. Не шукати 
виправдань — працювати.

Микола ЦУКАНОВ, заві
дуючий відділом робітничої

і сільської молоді обкому 
комсомолу: Важлива деталь: 
колектив, про який сьогодні 
мовиться — комсомольсько- 
молодіжний. На жаль, нині, 
як справедливо пише газе
та, він «на папері»^Бо не 
відчувається тут ^комсо
мольського вогнику в робо
ті, ініціативності, бажання 
організовувати цікаві хви
линки для відвідувачів. Бо 
відвідувачі за інерцією від- 
чиняють двері «Крижинки», 
а тут лиш морозиво і кава, 
та ще, може, який сік. Ду- 
же вузький асортимент 
ків, тістечок...

Півтора року я знаю 
кафе і завжди воно, як
жуть, тримало марку, Про І 
престиж треба дбати що
день. К.МК в цьому повинен 
бути зацікавлений насампе
ред. і

Ігор КРИКУНЕНКО, за
ступник завідуючого відді- . 
лом пропаганди і культурно- : 
масової роботи обкому ком- і 
сомолу: Сьогодні тут гово
рилось, що кадри для тако
го популярного кафе треба 
готувати. Офіціант повинен 
виховувати відвідувача...

Що ж виходить? .Ж на 
столах бракує. Треба вра
ховувати психологію відві
дувача: не кожен знає, що 
«Крижинка» — кафе пер
шої категорії, що ціни за 
обслуговування тут відпо
відно вищі, а оскільки не
має меню, то не виключено, 
що у відвідувача з’являє
ться думка: обрахували.

Ще одне: яку ми пропа
гуємо музику в кафе? «Кри
жинка» покликана вихову
вати здорові естетичні сма
ки у нашої молоді, а центи 
на поводу тих, у кого ці 
смаки викривлені. Бо зде
більшого музика тут лунає 
зарубіжна.

Григорій МОМОТ, член 
комсомольсько - молодіжно
го колективу- кафе «Кри
жинка»: Сьогодні відвідува
чі замовляють таку музику, 
якої в музичній програмі, 
затвердженій відділом куль
тури міськвнковВЬу, не-

на 
не

має...
І. КРИКУНЕНКО: Про

грама затверджена в січні, 
застаріла. Може, відвідувачі 
й праві. Ваше право й обо
в’язок: обновлювати про
граму, хоч і щомісяця, але 
оцінену і затверджену від
ділом культури. Адже ми 
знаємо, яка музика може 
сюди потрапити, якщо ми 
зважатимемо лише на сма
ки відвідувачів. Хочеться, 
щоб у «Крижинці» звучала 
і естрадна музика, і народ
на, і, може, класична навіть. 
Повторюю: смаки треба ви
ховувати.

Розмову записав 
кор. «Молодого ко
мунара» В. БОНДАР.

ЗА ЗАКОНАМИ МУЖНОСТІ

ВИБУХ БІЛЯ ДОРОГИ
Відлуння потужного ви

буху погожого осіннього 
дня прокотилося північною 
околицею Вінниці. Ного 
руйнівні наслідки могли 
уявити лише фронтовики, 
які пережили війну. Але 
завдяки вмілим діям са
перів під командуванням 
капітана Ю. О. Нсчаюка, 
працівників Вінницького 
райвідділу міліції і дру
жинників приміського се
лища Стрижавка все обі
йшлося благополучно.

Більш як 40 років про
лежала в землі на право
му березі Південного Бугу 
півтонна німецька авіа
бомба. В березні 44-го, під

час визволення Вінниці, 
фашистський льотчик роз
раховував знищити нею 
переправу радянських 
військ, але, мабуть, про
махнувся. Замети пухкого 
снігу біля прибережних 
верб, розмоклий грунт під 
ним пом’якшили падіння, і 
детонатор не спрацював.

Воєнний «трофей» ви
явив механізатор колгоспу 
«Батьківщина» І. М. Пан
чук під час оранки поля. 
Оглянувши знахідку, спе
ціалісти прийшли до вис
новку: підривати її треба 
на місці. Однак становище 
ускладнювалося тим, що 
за 300 метрів проходить

шосе з інтенсивним рухом, 
поруч міст через річку, а 
відразу за нею — ліс, в 
якому в ці дні чимало гриб
ників. За рішенням селищ
ної Ради створили опера
тивні групи, які прочесали 
місцевість і вивели з неї 
людей, потім оточили не
безпечну зону. Лише потім 
бомбу було ліквідовано.

У воронці, що утворила
ся після вибуху, міг бн ціл
ком вміститися трактор 
Т-І50 з причепом. Кілька 
рваних осколків, підібра
них на полі, І. М. Панчук 
взяв на пам’ять про біду, 
яка лише завдяки щасли
вому випадку обминула 
ного.

Є. 3®АР ЯШ, 
КО|Г РАТАУ.

Вінниця.
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ОЛІМПІАДА-92-
В БАРСЕЛОНІ

І АЛЬБЕРВІЛЛІ
Олімпійські ігри 1992 ро

ку відбудуться взимку

в Альбервіллі (Франція), а 

влітку — в Барселоні (Іс-

панія), Так вирішили чле-

ни МОК на 91-й сесії Між-

народного олімпійського

комітету в Лозанні.

НАША АНКЕТА

Сім міст претендували 
на зимову Олімпіаду; 
шість — на літню. Вперше 
на сесію прибули підтри
мати заявки не лише відо
мі громадські діячі, але й 
глави деяких держав, ві
домі чемпіони, популярні 
артисти.

Уперше збиралися вико
ристати для голосування

електронну техніку, однак 
відмовилися від цієї ідеї.

Спочатку обрали столи
цю зимових Ігор, однак 
результати не оголосили. 
Одразу почалися вибори 
міста для літньої Олім
піади.

Президент МОК X. А. Са- 
маранч після того, як бу
ло запрошено журналістів 
на галереї залу засідань, 
розкрив конверт з резуль
татами голосування. В ти
ші, іцо раптово настала, 
оголосив: «Барселона», а 
потім — «Альбервілль».

•-арто відзначити, що 
Барселона одержала право 
провести Олімпіаду з чет
вертої спроби. Невелике 
місто Альбервілль, яке є 
центром зимового спорту 
на південному сході Фран
ції, одержало Ігри з пер
шої спроби.

У цьому році збірна облради «Буревісника» з художньої гімнастики стала чемпі- 
Іоном спартакіади вузів УРСР. Серед вихованок тренера В. С. Викової неабиякий 

внесок у копилку збірної майстрів спорту Ольги КАРАУЛИ (на фото зліва) та Тетя
ни ЛЕВІНОЇ. Перша з них вже закінчила факультет фізвиховання педінституту (з І відзнакою!) і працює тут на кафедрі теорії і методики фізвиховання, а Тетяна — 
студентка цього факультету.

Фото М. ХОРЕНЖЕНКА.

КМК і ГПО
Дбати про те, щио по

всякчас фізкультурний 
комплекс ГПО впровад
жувався в дію, пропагу
вати ного нормативи і 
вимоги разом з фізкуль
турними працівниками 
мають і комсомольські 
активісти. Як справи в 
цьому напрямі в комсо
мольсько - молодіжних 
колективах, де до вихо
вання юнаків та дівчат 
повинен бути комплекс
ний підхід (трудове—не
від’ємне від патріотич
ного, естетичне — від фі
зичного і т. п.)?

В одному з найближ
чих номерів «Молодого 
комунара» ми збирає- 
мос}^>озповісти, як без- 
посе^дньо в КМК на
лагоджена спортивно- 
масова робота. А поки
що пропонуємо відпо
вісти на нашу анкету:

1. Яка чисельність ва
шого колективу, скільки 

і чоловік регулярно зай
мається спортом, скільки 
склали нормативи ГПО?

2. Чн брав ваш КМК 
участь в змаганнях під 
девізом «Усією брига
дою — на старт!» (де, 
коли)? Назвіть показни
ки учасників тих турнірів.

3. заважає вам
займа т?» фізкультурою 
і спортом (відсутність 
спортивних споруд — ти
ру, спортзалу, комплекс
ного містечка ГПО, без
ініціативність інструкто
ра по спорту, фізорга, 
комсорга, власне неба
жання займатись спор
том)?

■т_П АШЕ місто дало радянському футболу 
■ • чимало справжніх спортсменів, які здобу
вали значок «Майстер спорту СРСР», захи
щаючи честь провідних клубів країни. Кі
ровоград виховав трьох заслужених майст
рів спорту, одного майстра спорту міжна
родного класу, чотири гравці захищали 
честь збірної команди Радянського Союзу.

ф Першим серед кіровоградських фут
болістів «відкрив» вищу лігу нападаючий 
Борис Петров. Ще своїми виступами у «Зір
ці» цей майстер прославився, як здібний 
бомбардир, який забивав голи в матчах усіх 
рангів — офіційних та товариських, кубко
вих і міжнародних. Петров не володів 
«гарматним» ударом, його основним конь- 
ком була відмінна техніка. В плетеві його 
комбінацій захисники суперника просто гу
бились, що дозволяло форварду несильним 
та точним ударом відправити м’яч у сітку 
воріт. У 1960 році Борис Петров був одно
часно членом двох збірних — класу «Б» та 
України. Наступного сезону талановитого 
нападаючого включають до списку «33 кра
щих» гравців республіки; лівий півсередній 
нападаючий Борис Петров займає почесне 
третє місце після київських динамівців Ан
дрія Біби та Віктора Трояновського. В 1962 
році форвард здобув запрошення від мос
ковського «Спартака», де став чемпіоном 
країни. Потім Петров виступав у командах 
вищої ліги ЦСКА, СКА (Одеса), «Локомо
тив» (Москва), де загалом провів 159 матчів.

ф У 1962 році одна з кращих команд рес
публіки харківський «Авангард» посилила 
свій склад двома кіровоградськими грав
цями — півзахисником Анатолієм Кравчен
ком та нападаючим Євгеном Золотухіним. 
Перший з них через рік повернувся додо
му, де грав до завершення своєї футболь
ної кар’єри. В «Зірці» Анатолій Кравченко 
здобув почесне звання «Майстер спорту 
СРСР».

Коли Кравченко та Золотухін перейшли 
до «Авангарду», їхнє місце в «Зірці» зайня
ли ще зовсім юні — 17-річний Станіслав 
Євсеєнко та 18-річний Валерій Поркуян.

ф Євсеєнко дебютував у кіровоградській 
команді 26 вересня 1962 року. А вже через 
десять днів цей вчорашній школяр, який 
проводив всього третій матч за «Зірку», сам 
вирішує долю гри з тернопільським «Аван
гардом» (3:0). Усі три голи в ворота супер
ника забив Євсеєнко. В 1964 році форварда 
запросив донецький «Шахтар», де він про
вів сім сезонів, а потім ще п’ять років за
хищав кольори дніпропетровського «Дніп
ра». Всього ж у вищій лізі майстер спорту 
Станіслав Євсеєнко зіграв 262 матчі, в яких 
забив 35 м’ячів.

Ф На чемпіонат світу в Англію Валерій 
Поркуян поїхав першорозрядником, а по
вернувся майстром спорту міжнародного

класу. Він — єдиний в радянському футбо
лі, хто провів на світовій першості три гри 
й у всіх забивав голи: чілійцям — два, збір
ним ФРН та Угорщини — по одному. У ви
щій лізі Поркуян виступав одинадцять сезо
нів — у «Чорноморці» (1965, 1970—71), ки
ївському «Динамо» (1966—69) та 
(1972—75). У 208 іграх він забиа 
Валерій Поркуян — триразовий 
країни.

ф У 1964 році кіровоградський 
делегує у вищу лігу ще одного
гравця — Василя Босого, який довгий час 
виступав у «Чорноморці» та «Шахтарі».

«Дніпрі» 
43 голи, 
чемпіон

футбол 
здібного

відрізняла надійна гра в обороні. Всього в 
динамівських командах Києва та Мінська він 
зіграв у вищій лізі 94 матчі.

ф Вихованець олександрійського футбо
лу Микола Латиш всього за один сезон ви
ріс від гравця колективу фізкультури до 
одного з основних у команді майстрів. У 
1975 році він разом із своїми товаришами 
здобував для Кіровограда почесний Кубок 
України, а через рік Латиш посилив склад 
популярного клубу «Шахтар» (Донецьк). 
Найбільш успішним для Миколи став 1978 
рік, коли він здобув бронзову нагороду 
всесоюзної першості, грав у фіналі Кубка

Дебютанти стали
популярними

Вихованець групи підготовки молодих 
футболістів при команді майстрів «Зірка» 
Григорій Іщенко в 1965 та 1966 роках у 
складі дублерів київського «Динамо» стає 
переможцем всесоюзних змагань. До речі, 
у 1966 році — він капітан київського дублю.

ф Київське «Динамо» за останні двадцять 
років десять разів ставало чемпіоном краї
ни. Цікаво те, що у всіх їхніх чемпіонських 
складах незмінно були вихованці «Зірки».

ф У тому сезоні, коли Валерій Поркуян 
вдало виступав на англійському чемпіонаті 
світу, в команду «Зірка» з юнацької збірної 
країни надійшло запрошення сімнадцяти
річному форварду кіровоградців Володи
миру Веремєєву. Він чемпіон країни 1971, 
1974, 1975, 1977, 1930, 1981 років, срібний 
призер першостей СРСР 1972, 1-973, 1976, 
1978 та 1982 років, володар бронзової ме
далі в 1979 році. У складі київського «Ди
намо» Веремєєв володар Кубка СРСР 1974, 
1978 та 1982 років, переможець Кубка "Се
зону 1981 року. У 1975 році він нагородже
ний медалями УЕФА за перемогу команди 
в Кубку володарів кубків та Супер-кубку. 
На Олімпійських іграх в Монреалі Володи
мир Веремєєв стаз бронзовим призером 
футбольного турніру. У вищій лізі цей по
пулярний гравець зіграв 310 ігор (33 голи). 
Десять разів він називався у списках «33 
кращих», п’ять разів під першим номером.

Нині заслужений майстер спорту Володи
мир Григорович Веремєєв — начальник 
команди «Динамо» (Київ).

Ф Після завершення футбольного сезону 
1967 року до київського «Динамо» було та
кож запрошено й захисника Бориса Білоуса 
— в майбутньому майстер спорту, якого

ФУТБОЛ

країни. У тому ж сезоні він став четвертим 
бомбардиром вищої ліги, поступившись ли
ше Георгію Ярцеву. Рамазу Шенгелія та 
Олегу Блохіну. Півзахисник «Шахтаря» за
бив тоді 11 голів.

Разом з Латишем запрошення до вищої 
ліги здобув захисник кіровоградців Петро 
Кутузов, який у 1983 році з складі «Дніпра» 
став чемпіоном країни.

Кращий бомбардир «Зірки» 
Андрій Карток два сезони 
одеський «Чорноморець», де 
забив 5 голів.

У розпал сезону 1978 року 
градська «Зоря» запрошує основного гол
кіпера «Зірки» Валерія Музичука, а через 
рік Михайла Михайлова. У травні 1979 року 
на спартакіадному республіканському тур
нірі тренери «Дніпра» запросили Михайло
ва до Дніпропетровська. Нині заслужений 
майстер спорту Михайло Михайлов — дво
разовий чемпіон Радянського Союзу, воло
дар Кубка країни.

ф Вадим Євтушенко ще у 1979 році ра
дував своїми голами кіровоградських при
хильників футболу. На одному з матчів 
«Зірки» його гру побачив селекціонер ки
ївського «Динамо» Анатолій Сучков. Так 
Вадим опинився в Києві, а вже наступний 
чемпіонат приніс молодому форварду пер
шу золоту медаль. Вадим Євтушенко — 
заслужений майстер спорту, учасник чем
піонату світу в Мексиці.

У 1981 році «Зірка» передає у вищу лігу 
захисника Саніслава Бабенка («Дніпро») та 
півзахисника Валерія Гошкодерю («Шах
тар»),

1976 року 
виступав за 
у 33 матчах

ворошилоз-

С. БОНДАРЕВ.

4. Назвіть адресу сво
го колективу, при ба
жанні своє прізвище, 
ім’я, вік ______________

Анкету надсилайте на 
адресуф^данцІТ з поміт
кою «А 'Гета МИ*.

ТУРНІРНЕ

Ф Студент факультету 
фізвиховання Кіровоград
ського педінституту імені 
О. С. Пушкіна Микола Де-

рев'янчук (тренер В. Аб
раменко, ДСТ «Колос») 
повернувся з Ужгорода, де 
брав участь у Всесоюзно
му турнірі марафонців — 
42 кілометри 195 метрів 
він подолав за 2 години 
19 хвилин 09 секунди. 
Юнак вперше виконав 
норматив майстра спорту 
СРСР.

ф Чемпіонкою області з

настільного тенісу серед 
спортсменів 1972 року на
родження і молодших ста
ла учениця Кіровоград
ської школи № 20 Ольга 
Ковашевич. А серед юнаків 
на цих змаганнях найснль- 
нішнм був Олег Діордіев 
(школа № 27).

ф Динамівці обласного 
центру, перемігшії у вирі
шальному поєдинку коман-

ду «Буревісник» (2:1),ста
ли володарями кубка Кі
ровограда з футболу.

ф У останньому турі 
чемпіонату країни з фут
болу серед команд дру
гої ліги кіровоградська 
«Зірка» зустрічалась зі 
«Стахановцем». У цьому 
матчі наші земляки про
явили справді бійцівські 
якості, атакуючи ворота

суперника^сіма ланками, 
їм двічі на чужому полі 

вдалося домогтись успіху— 
обидва м’ячі забив Ярослав 
Бобиляк.

Після цієї гри «Зірка» 
в турнірній таблиці на 
п’ятому місці: 16 виграшів, 
5 нічиїх, 19 програшів, різ
ниця забитих І пропущених 
м’ячів — 48—79. Отже — 
37 очок.
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А ЦТ (1 програма)
•8.00 — «Час». 8.40—Мульт

фільм. 8.55 — Т. Уільямс. 
«Орфей спускається в пек
ло». Фільм вистава. 11.30 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Сільські горизон
ти». Документальні фільми. 
15.20 — «Покликання». Те
лежурнал. 15.50 — Ф- Ліст. 
Життя і творчість. 16.45 — 
Новини. 16.50 — Чого 1 чо
му. Передача для дітей. 17.20 
•— Стадіон для всіх. 17.о0 — 
Документальний телефільм.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Мультфільм. 19.10— 
Наука і життя. Загальні збо
ри Академії наук СРСР. 
19.40 — Новини. 19.45 —
Фільм «Зудов, вас звільне
но». 21.00 — «Час». 21.40 — 
Літературі шіі альманах.
22.45 — Чемпіонат світу 
вільної боротьби. 23.15 
Сьогодні у світі.

ди». 1-7.30 — Концерт. 17.35 
— «Агропром: проблеми і 
пошуки». Передзимові тур
боти тваринників. 18.00 — 
«День за днем». (Кіровоград).
18 15 — Б. Рабкін. «Година 
ночі». Вистава Уральського 
обласного драматичного те
атру імені О. М. Остропсько- 
го. (Кіровоград). 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 —
«'Зробити і продати». Про 
роботу Київського трикотаж
ного об'єднання імені Р. Люк
сембург. 20.00 — Б. Рабкін. 
«Година ночі». Продовження 
вистави. (Кіровоград). 20.50 
— На добраніч, діти! 21.00— 
«Час». 21.40 — Художній
Телефільм «Довга дорога в 
дюнах». З серія. 22.45—Но
вини.

дорога в дюнах». 4 серія.
22.55 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.С0 — Гімнастика. 8.15— 

Документальний фільм. 8.35, 
9.35 — Природознавство. 4 
клас. 8.55 — «Композиція». 
Науково-популярний фільм. 
9.05, 13.00 — Іспанська мо
ва. 9.55 — «Аплодисменти 
заборонені». Науково-попу
лярний фільм. 10.05 — Учням СГІТУ. Суспільствознав
ство. 10.35, 11.40 — 1. Турге
нев. «Батьки і діти». 9 клас. 
11.05 — Поезія Д. Кедріна. 
12.10 — Ботаніка. 6 клас. 
Селекція рослин. 12.30 — Іс
торія. 4 клас. Ленін і партія. 
13.20 — С. Аксаков. Розпо
віді про природу. 14.00

плану науково технічних ро
біт». 14.10 — Життя і книги 
Аркадія Гайдара. 14.55 —
«Після уроків...». ІЗ село при
їхав учитель... 15.25 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.20 
— Для всіх і для коленого. 
18.50 — «Радянський воїн». 
Кіножурнал. 19.00 — Клуб 
мандрівників. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Народна 
творчість. Телеогляд. 21.00— 
«Час». 21.40 — Фільм «Беру 
на себе». 23.15 — Новини.

ЦТ (1 програма)▲

А УТ
10.00 —*'Новини. 10.25 

Художній телефільм «При
ватна особа». З серія. 11.40
— Шкільний екран. 7 клас. 
Російська література. «Люб
лячий тебе Ульянов». Листи 
•В. 1. Леніна до матері. 12.05
— Концерт молодих вико
навців. 12.35 . — Новини. 
12.50 — «Доброго вам здо
ров'я». 16.00 — Повніш.
16.10 — Срібний дзвіночок. 
16.30 — Кінопрограма «Су
часне коло». 17.10 — «Ак- 
віон 86». Клуб юних любите
лів підводного плавання. 
17.40 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.00 — Неспо
кійні серця. 18.30 — «Люби
телям інструментальної му- 
вики>. Виступають художні 
колективи Олександрійської 
музичної школи. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Чорнобиль і 
мав.соло нього». Факти і до
мисли. 20.15 — Концерт.
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Ху
дожній телефільм «Довга до 
рога в дюнах >. 2 серія. 22.55
— Повніш

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 

У нашому клубі. 8.35, 
Природознавство. 2 
И.55 — • ’ 
пінський) замок», 
популярний фільм. 9.05' 13.15
— Французька мова. 9.55 — 
«Геометрія для малюків. Віз 
в квадратним колесом». На
уково-популярний фільм. 
10.05 — Учням СПТУ. Есте
тичне виховання. 10.35, 11.40
— Ботаніка. 5 клаї:. 10.55 — 
«АСУ мікрокліматом у цеху 
по виробництву деколі». 11.05
— Шахова школа. 12.00 —
Музика. Клод Дебюссі. 12.45, 
3 3.45 — Фізика. 10 клас. 
34.15 — Сторінки Історії.
«Другий фронт: правда без 
прикрас». 15.05 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.15 —
«...До шістнадцяти 1 старші». 
19.00 — Ритмічна гімнасти
ка. 19.30 — Музичний кіоск. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Здоров'я. 21.00 — «Час». 
21.40 — Телефільм «Безімен
ний замоїс». 1 серія. 22.45 — 
Повніш.

8.15 —
9.35 — 
клас.

< Інженерний (Михай- 
.......... . Науково-

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35. 9.35 — Основи інфор
матики і обчислювальної 
техніки. 10 клас. 9.05. 13.00 
— Німецька мова. 10.05 —
Учням СПТУ. Етика і психо
логія сімейного життя. 10.35, 
11.40 — Історія. 9 клас. Ле
нінська «Искра». 11.05 —
Російська дерев’яна архітек
тура. 12.10 — О. Пушкін. 
«Пісня про віщого Олега». 
5 клас. 12.40 — Ознайомлен
ня з Чіавколипінім світом. 
1 клас. «Школа і мої товари
ші». 13.30 — А. де Сент-Ек- 
зюпері. Сторінки 
творчості. 14.15 — «Учитель, 
якого чекають». Науково 
популярний фільм. 15.15 — 
Новини. 18.00
18.10 — Із скарбниці світо
вої музичної культури. Пісні 
Ф. ІІІуберта. 19.00 — Сіль
ська година. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Світ рос
лин. 21.00 
Телефільм «Безіменний 
мок». 2 серія. 22.45 — 
вини.

Фільм «Воєнно польовий ро
ман». 15.30 — Новини. 18.00 
— Новини. 18.15 — Ритміч
на гімнастика. 18.45 — Чем
піонат СРСР з хокею: «Ди
намо» (Москва) — «Крила 
Рад». Під час перерви — чем
піонат СРСР з .мотоболу. 
«Металург» (м. Видное) — 
«Ковровець» (м. Ковров). Ве
чірня казка. 21.00 — «Час». 
21.40 — Телефільм «Безімен
ний замок». З серія. 22.45 — 
Новини.

8.00—«Час». 8.40—АБВГДей- 
ка. 9.10 — Телефільм «Сві
док». 2 серія. 10.25 — Дже
рела. 11.00 — «Батьківський 
день — субота». 12.30 —
«Любов наша. Батьківщи
на...». Пісні па вірші Л. Кой- 
дирєва. 12.50 — Розповіді 
про -художників. Народний 
художник Латвійської РСР 
Джемма Скулме. 13.20 —
Для всіх і для коленого. «То
вар лицем, лицем до това
ру». 13.50 — «Про час і про 
себе». Поетична антологія. 
Михайло Ісаковський. 14.10
— Новини. 14.25 — До юві
лею Великого Жовтня. Фільм 
«Історії немеркнучі рядки». 
«Площа Повстання». 15.55— 
«Співдружність». Тележур
нал. 16.25 — II Всесоюзний 
фестиваль народної твор
чості. Позивні фестивалю. 
17.00 — У світі тварин. 18.00
— Потрібна ідея. 19.05 —
Документальний фільм. 19.20
— Фільм «Репортаж з мину
лого». За спогадами В. Ґі- 
ляровського. Фільм 1 — «Ми
нуле проходить 
мною...». Фільм 2 
і зустрічі». 21.00
21.40 — У суботу 
«Все 
ня...».
ту з
23.40 — Новини.

— Сатиричний об'єктив, 
16.05 — Мультфільм па за
мовлення. 17.15 — Програма 
«Братерство». 18,45 — «Скар
би музеїв України». 19.00— 
Актуальна камера. 19.35 — 
«Сонячні кларнети». Самоді
яльні художні колективи Во- 
рошиловградської області.
20.50 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 —А. Аб- 
дуллін. «Тринадцятий голо
ва». Вистава. Під час перер
ви — 22.10 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20— 

♦ Прямий варіант». Науково- 
популярний фільм. 8.30 —-•
Ритмічна гімнастика. 9.15— 
Наш сад. 9.45 — Ранкова 
пошта. 10.15 — Програма
Удмуртського телебачення. 
11.15 — «Тео А дам запро
шує». Концертна програма 
телебачення НДР. 12.05 — 
Крупним планом — людина.
13.25 — Світова художня 
культура. Роберт Бернс.
14.25 — Змагання з велобо
лу. «Золотий велосипед».
14.50 — «Олександр Хаба
ров. Продовження долі». Те
ленарис. 15.35 — О. Петуш
кова. «Спорт і особистість». 
16.05 — Музична передача 
для юнацтва. 18.20 — В гос
тях у казки. Фільм «Чарівна 
лампа Аладдіна». 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Но
вини. 20.25 — Телефільм 
«Моя тьотя Дуду». 21.00 — 
«Час». 21.40 — Телефільм 
«Золота стріла» 22 45 —
Новини.

життя і
Науково
Новини.

«Час». 21.40— 
за- 
Но

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Теле- 

екскурсія в Кремль. 9.25 — 
Фільм «Зудов, вас звільне
но». 10.40 — Клуб мандрів
ників. 11.40 — Новини. 14.30 
— Новини. 14.50 — «Людина 
і природа». Документальні 
фільми. 15.45 — Фільм-кон- 
церт. «Мелодії Дагестану». 
16.10 — Розповідають наші 
кореспонденти. 16.40 — Но
вини. 16.50 — Симфонічна 
казка С. Прокоф'єва «Петя 1 
Вовк». 17.30 — «..До шіст
надцяти і старші». 18,15 — 
Пошта цих днів. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Футбол. Кубок володарів куб
ків. 1/8 фіналу. «Торпедо» 
(Москва) —«Штутгарт» (ФРН). 
21.00 — «Час». 21.40 — Фут
бол. Європейські кубки. 
«Сслтік» (Шотландія) — «Ди-, 
намо» (Київ). «Тулуза» (Фран
ція) — «Спартак» (Москва). 
2-й тайм. Під час перерви — 
22.15 — Сьогодні у світі.

'А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Концерт. 10.35 — Шкільний 
екран. 6 клас. Фізика. «Взає
модія тіл. Маса тіла». 11.00 

Музичний фільм. 11.40 — 
Шкільний екран. 8 клас. Ро
сійська література. 12.15 — 
■Художній телефільм «Довга 
дорога в дюнах». 1 серія. 
■13.35 — «Чорнобиль 1 навко
ло нього». Факти І домисли. 
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.25 — 
Кінопрограма «Міста і лю-

8.00 — «Час». 8.40 — 27-й 
дитячий фолыслорний фес
тиваль у ЧССР. 9.10 — До
кументальний фільм. 10.00
— Мультфільми. 10.40 —
Сільські музиканти. 11.10 — 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — «Паш сучасник». До
кументальні фільми. 15.45 — 
Шахова школа. 16.15 — Кон
церт національного ансамб
лю танцю Замбії. 16.45 —
Новини. 16.50 — Докумен
тальний телефільм. 17.00 — 
Чемпіонат світу з вільної 
боротьби. 17.30 — Сторінки 
історії. Серго Орджонікідзе. 
До 100-річчя з дня народ
ження. 18.15 — За словом — 
діло. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Світ і молодь. 
19.35 — Новини. 19.40 —
Телефільм «Свідок». 1 серія. 
21.00 — «Час». 21.40 — Кон
церт Пензенського росій
ського народного хору. Під 
час перерви — 22.20 — Сьо
годні у світі.

Д УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

«Ви нам писали». Музична 
передача за листами гляда
чів. 11.05 — Грані пізнання. 
11.55 — Художній телефільм 
«Довга дорога в дюнах». 
2 серія. 13.10 — Новини. 
13.25 — Грає В. Голубничий 
(баян). 16.00 — Новини. 16.10
— Срібний дзвіночок. 16.30
— Республіканська фізико- 
математіїчна школа. «Як 
математика вивчає випадко
ві явища». Передача 1. 17.00
— Грає Дует домр. 17.20 — 
Телефільм «Срібних справ 
майстер». 17.45 — «Екран 
пошани Українського теле
бачення». Директор радгоспу- 
заводу «Привітний» Судаць 
кого району Кримської об
ласті В. А. Обухов. 18.00 — 
«День за днем». (Кіровоград). 
18.15 — «Припискам — за
слін». Виступ першого сек
ретаря Кіровського райкому 
Компартії України 0. К. Туп- 
чієнко. (Кіровоград). 18.30 — 
Концерт. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Сокіл» — 
«Салават Юдаев». II 1 III пе
ріоди. 20.45 — На добраніч. 
Діти! 21 00 — «Час». 21.40 — 
Художній телефільм «Довга

Д ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Твор

чість юних. 9.05—Телефільм 
«Свідок». 1 серія. 10.25 —
Виступ ансамблю пісні і тан
цю Долннського районного 
будинку культури. 10.50 — 
Світ і молодь. 11.25 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— Документальний фільм.
15.05 — Російська мова.
15.35 — «По Австрії». Кіно
огляд. 16.05 — Новини. 16.10
— На землі, в небесах і на
морі. 16.40 — Герої М. Но
сова па екрані. «Дружок». 
17.45 — С. Рахманінов. Сто
рінки життя і творчості. 
18.-15 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Мультфільм. 19.10 — 
Напередодні віденської зу
стрічі. Про зустріч у Відні 
представників 35 держав — 
учасниць Стокгольмської на
ради за Європейську безпе
ку і співробітництво. 19.40 — 
Новини. 19.45 — Телефільм 
«Свідок».. 2 серія. 21.00 —
«Час». 21.40 — «Що? Де? Ко
ли?». Телевікторина. По за
кінченні — Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Виробнича гімнастика. 10.30 
— «Ііо щучому велінню». 
Лялькова вистава. 11.10 — 
Документальна кінопрогра- 
ма. («З . біографії однієї 
бригади», «Прийшов солдат 
з Берліна»). 11.40 — Шкіль- 
іпій екран. 10 клас. Росій
ська література. «Лірика 
С. Єсеніна». 12.10 — Худож
ній телефільм «Довга доро
га в дюнах». З серія. 13.15— 
Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — На допомогу шко
ті. Музика. «Творчість Я. Сте
пового». 17.05 — «Закон і 
ми». Нетрудовим доходам — 
заслін. 17.35 — Музичний 
фільм «Фреска». 18.00 —
«День за днем». (Кіровоград).
18.10 — «Тверезість — нор
ма життя». (Кіровоград).
18.30 — Естрадна мозаїка. 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Прем'єра докумен
тального телефільму «Міс
то. тато 1 я...». Студія <Укр- 
телефільм». 19.50 — Резерв. 
20.00 — Молодіжна студія 
«Гарт». 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40— 
«Зустрічі в Чорнобилі». Кон
церт заслуженого артиста 
УРСР Н. Яремчука. 22.50 — 
Новини. 23.15 —«Світ поезії». 
М. Танк.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний фільм. 8.35, 
9.35 — Історія. 4 клас. 9.05, 
13.10 — Англійська мова. 
10.05 — Учням СПТУ. Сус
пільствознавство. 10.35, 11.40 
— Історія. 7 клас. 11.05 — 
Наш сад. 12.10 — N. Лєр
монтов. «Мцирі». 7 клас. 
12.45 — Зоологія. 7 клас. 
13.40 — Твоя Ленінська біб
ліотека. В. І. Ленін. «Начерк

переді
- «Друзі
— «Час», 

ввечері.
з кохан-по'шнається

23.10 — Чемпіонат сві- 
класичної боротьби.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.50
— Концертний зал «Друж
ба». 11.35 — Художній теле
фільм «Довга дорога в дю
нах». 4 серія. 12.50 — Нови
ни. 13.00 — Співає заслуже
ний артист УРСР В. Турець. 
13.20 — Доброго вам здо
ров'я. 13.50 — Студія «Зо
лотий ключик». Зустріч шко
лярів з народним артистом 
РРФСР А. ІПколаквим. 15.00
— Естрадний концерт. 15.35

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Рит

мічна гімнастика. 9.10 — До
кументальний фільм. 9.20 — 
43-й тираж «Спортлото». 9.30
— Будильник. 10.00 — Слу
жу Радянському Союзу! 11.00
— Ранкова пошта. 11.30 —
Клуб мандрівників. 12.30 — 
Музичний кіоск. 13.00 —
Сільська година. 14.00 —
Дитячий гумористичний 
журнал «Єралаш». 14.10 — 
Здоров'я. 15.10 — Концерт 
Державного симфонічного 
оркестру Союзу РСР. Під 
час перерви — 15.45 — Но
вини. 17.00 — Кіноафіша.
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — «На чиїй ву
лиці свято?». 19.25 — Нови
ни. 19.30 — «Навколо сміху». 
Вечір гумору в Концертній 
студії Останкіно. 21.00 —

«Час». 21.45 — Майстрц
оперної сцени. М. Кабалье. 
22.45 — Футбольний огля& 
23.15 — Чемпіонат світу 0 
класичної боротьби. 23.45 —Ч 
Новини

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.50
— Сьогодні — День праців
ників автомобільного тран
спорту. Телефільм «Повер
нення'до бригади». 11.50 -й 
«У концертних залах Украї
ни». Виступає симфонічний 
оркестр 11 овос ибірської^ьг-І- 
лармонії. 12.20 — .'Ііте-р^Л- 
иий театр. І. Франко. «Зів’я
ле листя». 12.50 — Новини. 
13.05 — «Комп'ютер». 13.50
— Циркова програма. 14.10
— Художній телефільм для
дітей. «Іванко 1 цар Пога-. 
нич». 15.30 — Село і люди. 
16.00 — «Слава солдатська». 
17.00 — Чемпіонат СРСР а 
хокею: «Сокіл» — «Крила
Рад». 19.15 — Актуальна ка
мера. 19.50 — Хореографічна 
композиція «Східні мотиви». 
20.45 — На добраніч, дітиі 
21.00 — «Час». 21.45 — Ко
роткометражні художні те
лефільми «Три історії з те
лефоном». «Діалог». 22.40 —- 
Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставайі 

8.20 — Телефільм «Золота 
стріла». 9.25 —Російська мо
ва. 9.55 — Концерт лауреа
тів VIII Міжнародного кон
курсу ім. П. Чайковеького. 
10.50 — Очевидне-ненмовір- 
ие. 11.50 — Світ і молодь, 
12.25 — Автограф. Літера
турна вікторина для стар
шокласників. 13.40 — Подо
рож у світ легенд. 14.10 —. 
«Слідство ведуть ЗНАТОКИ». 
«Він десь тут». Телевистава. 
Частини 1 І 2. 16.50 — Роз
повідають наші кореспонден
ти. 17.20 — «Заспіваймо. ..ШЬ. 
зі». 18.55 — МультфЫЧЖ
19.05 — Грає, оркестр сим
фонічної та естрадної музи
ки Молдавського телебачен
ня і радіо. 19.30 — Міжна
родний турнір з бадмінтону 
на приз газети «Литератур
ная Россия». 20.00 — Вечір
ня казка. 2<1.15 — Новини. 
20.20 — Із скарбниці світо
вої музичної культури. О. Гла
зунов Симфонія № 4. 21.00 
— «Час». 21 45 — На опра
ві кінокомедія. «Ми з вами 
десь зустрічались»

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

-МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМБІНАТ МІНІСТЕРСТВА 
МЕЛІОРАЦІЇ І ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР

ОГОЛОШУЄ НАБІР
на такі спеціальності:
машиніст землерийних машин із су
міжною спеціальністю водія категорії 

«В»;
машиніст дизельних екскаваторів і 

екскаваторних кранів;
електрогазозварник;
автоскреперист із суміжною спеці’ 

альністю водій категорії «С»;
машиніст автокранів;
шофер-автослюсар; 
муляр-монтажник;
штукатур-маляр із суміжною спеціаль

ністю водій категорії «В».
Приймають осіб з освітою за 8—10 

класів.
Строк навчання — 6 місяціи.

Початок занять — □ міру комплекту
вання груп по і 5 листопада.

Учням виплачується стипендія 76 нрб. 
на місяць і надають гуртожиток.

Для вступу треба подати такі доку
менти:

заяву, автобіографію, документ^лро 
освіту, медичну довідку (форма Н^В»І6), 
шість фотокарток 3x4 см.

Паспорт з випискою, картку прибуття 
і зняття з обліку, трудову книжку пре
д’являють особисто.

Виїзд на навчання — за викликом.
Адреса комбінату: 332339, Запорізька 

обл., м. Мелітополь, вул. 4-а Продольна, 
21, Телефони для довідок: 517-87, 
5-45-49.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 6

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1986-1987 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

токар, 
слюсар-інструментальник, 
електромонтер по експлуатації 

промислового устаткування,
електрогазозварник, 
кресляр-конструктор.

Приймають юнаків і дівчат, які 
мають освіту за 10 класів. Всти
гаючі учні одержують стипендію 
70—80 карбованців на місяць. 
Під час практики, всі учні одер
жують 50 процентів заробітку.

Час навчання в училищі зара
ховується до загального стажу, 
роботи. Випускники-відмінники, 
які працюють на підприємствах,

мають право вступати до серед
ніх і вищих навчальних закладів.

Початок занять — в міру ком
плектування груп.

До »заяви необхідно додати 
такі документи:

про освіту, свідоцтво про на
родження або паспорт, характе
ристику зі школи або з місця ро
боти, медичну довідку (форма 
№ 086/у і форма № 63 про щеп
лення), шість фотокар тон 
3X4 см.

Адреса училища: м. Кірово
град, вул. Декабристів, 26. Теле
фони: 4-05-01, 4-04-34.

Приймальна комісія.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Па .украинском языке.
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