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і. Хай живе 1 Травнії — День міжпапод ї ї солідарності трудящих!
: Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
Хай живе пролетарський, соціалістич
ний інтернаціоналізм!
3. Хай живе маркензм-ленінізм — віч
но живе революційне вчення!
4. Хай живе Комуністична партія Ра
дянського Союзу — керівна і спрямо
вуюча сила радянського суспільства!
5. Трудящі Радянського Союзу! Вті
лимо г> життя плани, намічені XXVII
партійним з’їздом!
6. Трудівники Країни Рад! Ширше
розгортайте змагання за гідну зустріч
70-річчя Великого Жовіня!
7. Комуністи! Будьте в авангарді пе
ребудови! Виявляйте активність і нова
торство в роботі! З революційною -напо
легливістю боріться за здійснення рі
шень січневого Пленуму ЦК КПРС!
8. Хай живе робітничий клас — го
ловна рушійна сила прискорення еконо
мічного і соціального розвитку!
9. Хай живе непорушний союз робіт
ничого класу, колгоспного селянства і
п а род н Ьї і 11 те л і гс п ції!
10. Хан живе нерозривна братерська
дружба народів нашої багатонаціональ
ної соціалістичної Батьківщини!
і І. Хай міцніє єдність партії і народу
в боротьбі за прискорення суспільного
прогресу!
12. Громадяни СРСР! Наполегливо
поглиблюйте перебудову в усіх сферах
життя суспільства! Розширюйте радян
ську демократію і соціалістичне само
врядування народу!
13. Трудящі Радянського Союзу! Під
вищуйте продуктивність праці, наро
щуйте темпи науково-технічного прогре-

Травня
су, впроваджуйте господарський роз
рахунок! Пам’ятайте! Це головні фак
тори прискорення соціально-економічно
го розвитку країни, зростання добробу
ту народу!
14. Трудящі СРСР! Забезпечуйте ви
конання планів розвитку соціальної
сфери, реалізацію програм житлового і
культурно-побутового будівництва!
15. Слава передовикам праці, справж
нім майстрам своєї справи, новаторам
перебудови!
16. Радянські вчені, конструктори, ви
нахідники! Підвищуйте
ефективність
наукових досліджень, творчого пошуку!
Збільшуйте вклад у науково-технічний
прогрес, у прискорення соніально-скономічиого розвитку країни!
17. Трудящі Країни Рад! Всемірно
розвивайте процес оновлення суспіль
ного життя, цінуйте кожну крупнцю пе
редового досвіду, вивчайте, впроваджуй
те і поширюй ге його!
18. Трудівники країни! Виконаємо пла
нові завдання другого року дванадцятої
п’ятирічки — важливого етапу у про
грамі прискорення!
19. Трудящі СРСР! Зміцнюйте ди
сципліну та організованість у кожному
трудовому колективі! Оволодівайте су
часними методами господарювання!
20. Громадяни СРСР! Підвищуйте по
літичну активність! Розвивайте глас
ність. критику і самокритику — випро
бувані засоби соціалістичної демокра
тії!
21. Хай живуть Ради народних де
путатів — політична основа СРСР, над
звичайно важлива ланка соціалістично
го самоврядування народу!
22. Радянські профспілки! Активно
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включайтеся в перебудову! Підвищуйте
роль соціалістичного змагання в досяг
ненні високих показників якості і ресур
созбереження, суворому додержанні ди
сципліни поставок! Послідовно захи
щайте інтереси трудящих!
23. Комсомольці! Молодь! Втілюйте в
життя рішення XX з'їзду ВЛКСМ!
Примножуйте революційні, бойові й
трудові традиції Комуністичної партії і
радянського народу!
Знання, переконання, дії — справі пе
ребудови!
24. Слава радянській жінці — актив
ній учасниці перебудови, невтомній тру
дівниці, дбайливій матері!
25. Ветерани партії, війни і праці!
Будьте і надалі в строю активних бор
ців за великі ідеали комунізму!
26. Працівники культури і мистецтва!
Повніше задовольняйте духовні запити
радянських людей! Створюйте твори,
співзвучні
революційним перетворен
ням, пафосу перебудови!
27. Радянські воїни! Надійно охоро
няйте мирну, творчу працю нашого на
роду, завоювання соціалізму!
Слава доблесним Збройним Силам
СРСР!
28. Трудящі Радянського Союзу! Мир
та безпека Батьківщини — турбота кож
ного з нас! Будемо наполегливою пра
цею зміцнювати справу миру!
29. Братерський привіт народам со
ціалістичних країн!
Хай живе світовий соціалізм — мо
гутня і впливова сила сучасності! Хай
міцніє
співдружність
соціалістичних
держав!
30. Гарячий привіт народам країн, які
розвиваються!

Хай міцніє солідарність із справедли
вою боротьбою народів Азії, Африки,
Латинської Америки проти імперіаліс
тичної експлуатації та гноблення, за
незалежний, прогресивний шлях
роз
витку!
31. Першотравневий привіт робітни
чому класові капіталістичних країн!
32. Полум’яний привіт комуністичним
і робітничим партіям!
Хай міцніє класова солідарність ко
муністів усіх країн у боротьбі за мир,
соціальний прогрес і соціалізмі -

33. Народи всіх країн! Наполегливо
виступайте за оздоровлення обстановки
у світі, за створення всеосяжної систе
ми міжнародної безпеки!
34. Народи світу! Вимагайте знищен
ня ядерних арсеналів, хімічної зброї!
Не допустимо мілітаризації космосу!
35. Народи Європи! Боріться за міц
ний мир і добросусідські відносини між
державами! Добивайтеся ліквідації на
континенті ракет середньої дальності,
радикального
скорочення
звичайних
озброєнь і збройних сил!
36. Народи азіатсько-тихоокеанських
країн! Об’єднуйте зусилля для гаранту
вання міжнародної безпеки і мирного
співробітництва в регіоні!
37. Хай живе ленінська зовнішня по
літика Радянського Союзу — політика
миру та безпеки народів, широкого між
народного співробітництва!
38. Хай живе наша Батьківщина —
Союз Радянських Соціалістичних Рес
публік!
39. Ленінським курсом XXVII з’їзду
КПРС — вперед, по шляху комуністич
ного будівництва і миру!

РЕВОЛЮЦІЙНА ЕСТАФЕТА В НАДІЙНИХ РУКАХ

Пленум
ЦК ВЛКСМ

18 квітня відбувся пер
ший Пленум Центрально
го Комітету ВЛКСМ, об
раного XX з'їздом ВЛКСМ.
Було обговорено органі
заційні питання
зійної комісії ВЛКСМ, обра
них XX з’їздом комсомолу.
Пленум обрав першим
З промовою при закритті
секретарем ЦК ВЛКСМ
з’їзду виступив перший сек
В. І. Мироненка.
ретар ЦК
ВЛКСМ
В. 1.
Секретарями і членами
Мироненко. XX з’їзд Все
бюро ЦК ВЛКСМ обрані
союзної
Ленінської Ко
В. Г1. Денисов М. К. Долмуністичної Спілки Молоді,
гушкін, С. М Єпіфанцев,
сказав він, покликаний віді
П. В Ігіютас. НІ. Курграти важливу роль у житті
замова, 1. М.
Нікітін,
та історії комсомолу. І на
й. М. Орджопікідзе, М. І.
самперед тому, що відбув
Пальцев, С. І. Рогожній,
ся він на крутому переломі
Л
І Швеиова.
в житті нашої країни Ра
Членами
бюро
ЦК
дянський народ під керів
ВЛКСМ обрані В. В. Гуництвом Комуністичної пар
рін 1 Є. Єфімов, Д. Г.
тії здійснює
революційні
перетворення в суспільстві.
Остроумно, П Ю. Ратни
Доля перебудови, майбутнє
ков, С. Є Романов, Г. М.
Селезньов С. О. Смирнов,
нашої соціалістичної Бать
ківщини в руках нараду, в
В І Цнбух. С. М Челно
наших з вами руках.
ков, О. М Шкляров
Піклуванням про молодь і
Кандидатами у члени
довір'ям до неї пройнятий
бюро ЦК ВЛКСМ обрані
Г. Г. Акопян. Р. К. Алівиступ Генерального секре
таря ЦК КПРС М. С. Горба
мов. Г. С. Головачов.
чова на нашому з'їзді. У
В. М Капленкова, М. П.
Пастухова, С. В. Солод,
ньому перед комсо/лольсьВ. О Френчі.
кими організаціями постав
лено дуже
відповідальні
* * *

XX З'ЇЗД ВЛКСМ ЗАКІНЧИВ РОБОТУ

22 квітня—117 років
з дня народження
Володимира Ілліча
Леніна

Тверду позицію комсомо
лу — брати активну участь
у революційній перебудові
суспільства продемонстру
вав XX з’їзд ВЛКСМ. Чотири
дні в Кремлівському Палаці
з’їздів йшла серйозна, заці
кавлена розмова, що під
твердила громадянську зрі
лість молодого покоління
країни,
його
готовність
взяти на себе відповідаль
ність за справу Великого
Жовтня, долю соціалізму,
за мирне майбутнє
всієї
людської цивілізації.
Вимогливо і гостро,
за
найвищими мірками оціню
ючи зроблене, з’їзд виро
бив конструктивну програ
му дій комсомолу — аван
гарду радянської
молоді.
Не шкодувати сил заради
високих цілей — як дору
чення комсомолові
було
сприйнято це партійне то
вариське побажання,
ви
словлене
у виступі М. С
Горбачова на з'їзді ВЛКСМ
Заключний день з'їзду —
18 квітня почався не тради
ційно, у залі засідань, а на
робочих майданчиках сто
лиці О 7 годині ранку всі
делегати і зарубіжні гості
з’їзду вийшли на комуніс
тичний суботник. Адресами

ударної праці стали бать
ківщина «червоних субот»
— депо Москва-Сортувальне, автозавод імені Ленін
ського комсомолу, верста
тобудівне виробниче об’єд
нання імені С. Орджонікідзе, Палац молоді на Комсо
мольському
проспекті,
парк Дружби, закладений
ЗО років тому учасниками
Всесвітнього фестивалю мо
лоді І студентів, що прохо
див у Москві
Ввечері делегати
зібра
лись на заключне засідання.
Аплодисментами зустріли
присутні товаришів Горба,
чова М. С„ Алієва Г. А., Во
ротникова В І., Громико
A. А., Зайкова Л. М., Лига
чова € К., Рижкона М. І.,
Соломенцева М. С., Чебрикова В. М., Шеварднадзе
Е. А., Демічева П. Н., Дол
гих В. І., Єльцина Б. М„ Со
колова С. Л.. Тапизіна М. В.,
Яковлева О М„ Бірюкову
О П., Добриніна А Ф., Лу
к янова А !., Медведева
B. А., Никонова В. П„ Разумовського Г. П.. Капітоноса І. В
Головуючий
повідомив
про підсумки організаційно
го пленуму ЦК ВЛКСМ і за
сідання Центральної реві

завдання, розкрито широкі
перспективи праці, творчості
і боротьби. Ми віримо що
це пристрасне партійне сло
во відгукнеться В МОЛОДИ»
серцях ще трудові бул •

(Закінчення на 2-й стор.|.

Відбулось
засідання
Центра льної
ревізійної
комісії ВЛКСМ її голе
вою обраний М М Кли
ков.
(ТАРС).

РЕВОЛЮЦІЙНА ЕСТАФЕТА В НАДІЙНИХ РУКАХ
і

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

р’ятирічки, прискорення со
ціально-економічного
роз
витку, наш неповторний час
Висунуть з середовища мо
лоді нових
героїв, людей

творчих,
тивних.

шукаючих, ініціа

Знову, як уже не раз у
(70-річній історії країни, від
значив промовець, перед
'Ленінською Комуністичною
Спілкою Молоді стоїть зав
дання запалити революцій
ною ідеєю мільйони юнаків

ї дівчат і повести за собою
На найважчі, найвідповідаль
ніші ділянки перебудови і
прискорення. Комсомол зро
бить усе
для того,
щоб
справитися з цим
завдан
ням,
продовжити героїчні

революційні традиції нашої
Партії і радянського народу,
традиції всіх поколінь ком
сомольців.
Розмова на з'їзді була
відвертою, самокритичною
З конструктивною. В підсум
ку нам вдалося визначити

ццляхи перебудови діяльнос
ті ВЛКСМ. З'їзд підтвердив,
ЩО ми на вірному шляху,
комсомольці, кадри і актив

21 квітня 1987 року

«Молодий комунар»

2 стер.

готові до роботи по-новому.
Тепер за діло!

У комсомолі, як і в усьо
му суспільстві
настав час
практичних дій. Необхідно
перемістити центр ваги
в
бік конкретної
роботи
в
кожному комітеті комсомо
лу, кожній комсомольській
організації. Нам треба бу
де випробувати на ділі на
ші задуми, пропозиції, ідеї.
Комсомол, підкреслив на
прикінці перший секретар
ЦК ВЛКСМ, — це молодість,
яка не приймає рутини
і
застою,
комсомол — це
енергія і творчість, комсо
мол — це союз
молодих
комуністів, які безкомпро
місно борються за справу
партії, за справу Леніна!
Джерело сили і
міцності
комсомолу — в керівництві
Комуністичної партії. КПРС,
радянський народ можуть
бути впевнені — комсомол
не підведе!

Звертаючись до делегатів
з’їзду, Генеральний секре
тар ЦК КПРС М. С. Горбачов
сказав:
Ми зараз обговорили
в
Політбюро ЦК і вважаємо,
що робота XX з’їзду ком
сомолу заслуговує
того,
щоб про неї добре
знала

вся країна. Ми домовились
допомогти ЦК ВЛКСМ яко
мога швидше зробити сте

нограму з'їзду і розповсю
дити її мільйонними тира
жами. Нехай усі читають.
Ми насамперед сподіває
мося на делегатів з їзду,
які вистраждали його
рі
шення. Ваш з’їзд був на ви
соті, ви просто молодці. Ви,
на мою думку, і самі зди
вувались, і нас здивували, і
країну. Але, думаю, найго
ловніше, чим ви
повинні
здивувати, — обов язково
виконати те, про що ви до
мовились тут. А ми вас під
тримаємо.

І ще. буде важко, можуть
бути навіть помилки.
Три
майтесь, загартовуйте свій
характер. Ми на правиль
ному шляху. Бажаємо вам
успіхів, великих справ
на
цьому шляху, добрих звер
шень у житті, щастя.
До
побачення.

Ці напутні слова делегати
з’їзду зустріли гарячими оп
лесками. XX з’їзд ВЛКСМ
завершив роботу. Під скле
пінням Кремлівського Пала
цу з'їздів урочисто І моло
до звучить «Інтернаціонал».

(ТАРС).

Завзято, з піднесеним настроєм працювали минулої
суботи тисячі юнаків та дівчат області, які взяли учас.ь
у Всесоюзному комуністичному суботнику, присвячено
му і 17-й річниці з дня народження В. І. Леніна

ТАК І ТРЕБА ПОЧИНАТИ
День видався не дуже
привітний:
хмарний, вітряний, Та остання обстави
на не розчарувала, а скоріше обнадіяла
молодих
глеханізаторіа
колгоспу
«Комінтерн»
Бобринецького
району,
які вирішили відпрацювати суботник на
колгоспних ланах.
— Лише б дощу не було, — сказав
заступник голови по роботі з молоддю
О. Шаст, — а вітер на закритті вологи
нам нині не Завадить, ще й посприяє.
Напередодні Олександр відвідав трак
торні бригади
господарства.
Скрізь
були вже заздалегідь знайомі з обсягом
робіт, визначили завдання па день свята
праці для кожного. Оскільки на закритті
вологи будуть зайняті не всі.
сказала
йому групкомсорг третьої тракторної
Люба Свихцова. комсомольці вирішили
у цей день завершити ремонт трактора,
до якого досі «не дійшли рунно у кол
госпної інженерної служби. А комсо
мольський ватажок із другої тракторної
Ірина Чорна говорила, що сівачі
вже
готові до виходу в поле. Є думка попро
бувати сіяти у день суботиика.
І от вранці 18 квітня на поля вивели
свої трактори комсомольці С. Босик і
Ю. Семенюк з другої, В. Федоров з
третьої тракторної. Протягом дня
ко
жен з них закрив вологу на площі в
40—45 гектарів.
Тим часом старшокласники
Бобринецької середньої школи висаджували
на зарані підготовленій площі розсаду
полуниць — у цьому році колгосп ви
рішив уперше зайнятися
вирощенням
цієї культури. Із не меншим
запалом
і старанням працювали того дня й спіл
чани підшефної міської
восьмирічки
№ 3, які прибирали парк біля правлін
ня господарства. Сюди ж
прийшли І
комсомольці з числа адмінперсоналу,
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тракторних
станах
усіх
бригад
ління, і на і.
повним
«Комінтерну»
було нвзедено(
благоустрій
1
порядок. Не
заоули про
Г
«своєї» території І хлопці З кмк авюгаража підприємства, які,
крім
того,
працювали на прокладанні тротуарів у
місті та підвозили матеріали для
ре
монту дороги, що веде до санітарного
поля на південно-східній околиці Бобринця.
Всього «V
..........
обліку в спілчанській організації опорикошдаспу
«ЗКошнтерн». Однак,
нецького
за словами секретаря парткому roenöдарства 1. В. Танасіснка в колгоспі ризраховують на• зростання
г
.рядів молоди?: >
хліборобів. Запорукою толи — оажання
самої молоді і, звичайно ж,
конкретні
заходи правління. Торії: 1-1 випускників
підшефної школи виявили бажання пі
ти вчитися в СІІТУ за направленням кол
госпу. Це вперше за
багато років. і
Дбає' також колгосп про організацію ці І
кавого дозвілля молоді, будівництво жит
ла. 12 будинків збудовано коштом гос
подарства торік (Це в 2.5 раза більше,
ніж за всю минулу п 'ятирічку і, одинад
цять п-іанується ввести
у ДІЮ 1ІИНІІП
нього року. До речі, у день свята праці
на підвезенні матеріалів для будівництва
Житла для колгоспників ударно попра
цював механізатор другої
тракторної,
комсомолець А. Кобзовщук.
Загалом із завданнями,
наміченими
на день свята праці, спілчани та молодь
колгоспу «Комінтерн» справилися ус
пішно, створивши водночас і хороші пе
редумови для успіху польових
робіт,
які через холодну, затяжну весну тіль
ки почалися.
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Наш кор.
м. Бобринець.

З’ЇЗД У РОБІТНИЧІЙ
СПЕЦІВЦІ

ДЕЛЕГАТИ З'ЇЗДУ НА СУБОТНИКУ

Червоний бант — символ
?вята праці — 18 квітня
прикріпили разом із знач
ком делегата XX з'їзду
ВЛКСМ ного учасники. Як
•1 всі радянські люди, вони
вийшли па комуністичний
суботник. Так девіз комсо
мольської
перебудови
«Більше діла, менше слів»
^найшов конкретне втілен
ня в завершальний день
р’їзду. З різних точок Мо
скви, де на трудову вахту
Ьтали делегати і гості фо
руму юності, ведуть репор
таж кореспонденти ТАРС.
Автозавод імені
Ленін
ського комсомолу. Кузови,
що пливуть уздовж голов
ного конвейєра, поступово
.набувають рис
знайомих
,^сім «Москвичів». Темп ро
боти зростає: треба випус
тити 300 машин — значно
більше, ніж у звичайну
.зміну.
— Така ж картина сьо
годні і па моєму рідному
підприємстві, — говорить
делегат з'їзду М. Майоров, представник Горьковського автозаводу. — От
же почуваю себе, як удома.
І позиція у нас з комсо
мольцями АЗЛК спільна—
Швидкість роботи не повинііа позначатися на якості.
В порядку товариської кри
тики скажу: до надійності
«Москвичів» ще багато пре
тензій. Чимало недоробок
і у нас. Зустрічаючись на
9’їзді, ми спільно обгово
рювали, іцо молодь повин
на зробити для розв'язан
ня цієї проблеми.
Поруч з радянськими ро
весниками працюють і за
рубіжні • гості з’їзду. При
тому об’єктами вони обра
ли ті столичні підприємства.
В якими їх країни зв’язані
економічним
співробітни
цтвом. Ось і в цеху автоза
воду біля нової моделі
’^Москвича» — секретар
Президії конференції Спіл
ки соціалістичної молоді
Югославії. А. Коцсвський.

— Нам є чого повчитись
одне в одного, — говорить
вій. — Тут, на конвейєрі,
багато деталей і вузлів з
маркою «Зроблено в Юго
славії». А на наших трасах
часто зустрінеш радянські
автомобілі.

Московське село Терехо
во. У цій адресі немає по
милки: давно оточене но
вими кварталами стрімко
зростаючої столиці, село
зберегло свою назву. А роз
ташований у ньому радгосп
«Тепличный», як і раніше,
відіграє важливу роль у
системі постачання свіжих
овочів жителям міста.
Прибувши сюди, делегати
з’їзду попросились на най
важчу роботу. І хоч пер
ший секретар Чернівецько
го обкому комсомолу Ук
раїни П. Луців має суто
міську професію — інже
нер-технолог,
лунки
на
грядках він робить цілком
вміло, майже не відстаючи
від земляка Н. Попана, го
лови колгоспу імені Кіро
ва, який працює поруч.
Тепер ми закладаємо вро
жай, — говорить Петро. —
Приємно, що вже до трав
невих свят москвичі одер
жать до столу плоди на
шої праці — свіжі овочі.
На всіх поверхах нового
корпусу міської лікарні 63,
що зводиться за
нака
зом виборців, звучала сьо
годні
грузинська
мова.
Турботи будівельників Мос
ковського тресту № 17 по
ділили у цей день більш як
сто
посланців
сонячної
республіки.

Із знанням справи дає
поради Давид Дідебашвілі.
Для нього будова — спра
ва звичайна: четвертий рік
він споруджує об’єкти в
рідному Тбілісі. Порівняно
з ним зовсім маленькою і
тендітною здається Натела
Дзірквадзе, але й вона із
запалом включилась у ро
боту. Дівчина з далекого
аджарського села мріє ста
ти лікарем.

— Вважаю то професію
однією з наііпотрібиіших
людям, — говорить вона.-—
Звичайно, від душі бажаю
всім міцного здоров’я. А
якщо і доведеться потрапи
ти коли-небудь до лікарні,
нехай в ній будуть найсу
часніше обладнання і най
ефективніші ліки. Але на
самперед — чуйні, уважні
лікарі. Сподіваюсь, що в
клініці, в якій залишиться
частинка нашої праці, все
буде саме так.
Не назвеш випадковим
збіг: Палац молоді споруд
жується на Комсомольсько
му проспекті. Однак цьому
прекрасному задуму
досі
не судилося збутись —
об’єкт побив рекорди дов
гобуду. Зрушити справу
здатні тільки молоді, силь
ні, умілі руки.

Одягши
будзагопівську
форму- і оранжеві каски,
працюють тут сьогодні де
легати XX з’їзду ВЛКСМ—
посланці Литви і Підмос
ков'я.

— Те, що роботу визна
чено так чітко, додає нам'
ще більше ентузіазму, —
говорить 10. Панюшкін. —
Мені хотілося б, щоб у Па
лаці молоді знайшли собі
заняття до вподоби наші
підмосковні юнаки і дівча
та. Може, тоді не буде го
резвісних «люберів», сум
нівних розваг. Я співро
бітник міліції і не з чуток
знаю:
головна
причина
більшості цих «подвигів»—
просто неробство. Тут ком
сомол явно недопрацьовує.
Більш як на вісімдесяти
об’єктах лишили свої тру
дові автографи делегати і
гості XX з'їзду ВЛКСМ.
А молбді деревця, висад
жені ними сьогодні в пар
ку Дружби, залишаться на
московській землі
живою
пам’яттю про форум юнос
ті.
(Кор. ТАРС).

Москва,

Подвійне свято було минуло) суботи у бригадира КМК радіомонтажник=в Kino
воградсьного заводу радювиробів Тетяни САХАРОВОЇ: під мас обіаньо'Г
товариші привітали молодого комуніста з днем народження д
перєрви
нКоГсуРбаОПТ°иРТУОаВ ПР° ВИКОНаННЯ

під час суботника, здано з першого пред’явлення.

ПІСНЯ І ТРУД
ПОРУЧ ІДУТЬ
На першочергових об'єк
тах працювали у день
червоної суботи комсо
мольці і молодь Всесоюз
ної ударної будови Кри
ворізького гірничо-збага
чувального
комбінату
окислених руд. Радянські
будівельники
зводили
будинок
162-квартириий
спеціалістів,
для своїх
їдальню, культурно-побутові об'єкти, чехословаць
кі — ремонтували примі
щення школи, а будівель
ники з НДР потрудилися
на ремонті і обладнанні
стадіону у Долніїськііі.
Ленінський комуністичний
суботник був тут справді
інтернаціональним.
Па
всіх мовах звучали того
дня бадьорі пісні на сла
ву праці, молодості, миру
на землі.
В. ЗІНЧЕНКО,
начальник штабу Все
союзної ударної ком
сомольської будови.
м. Долинська.
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В ГРИБА

У

ца ЕХАНОСИЛАДАЛЬНИЙ цех № 4
ні ровоградсьного
заводу «Гідросила» —
------один із ведучих пїдрезділів підприємства. Тут проходить
""
складний
процес
вирооництва гідростатичних трансмісій до сільськогосподарської техніки, в
г т°му
----чисяі і до висонопрг),
5їп1а
иоУба*'нів «Дон-Ї500»
та лей ВНИХ
до _гідрогоансмісїи°^
1Л00« '
виготовлення деності
потребує підвищеної точпппг-г=-.и ----------- ’ складне сучасне об
лінням. А комуЛ числозим програмним упразУ, ЯК не МОЛОДІ, доручити ЇХ ОСВОЄННЯ,

ЯК І ОБІЦЯЛИ
ХОМ теж молоді комуністи *°!*5омольці. Керують цеханоскладального С І но^"ьт^и. четвертого меI. О. Юрченко.
’ поРенєв та його
заступник

лювальні процеси ’проходот^'дот115-”’ останні обрибСііі. Звертаюся до одного Н
<іЛІ до ‘’іДРотршісмг
каря Олександра ЛоЖсжа
працівників те
— Олександре, який ваш
особистий внесок у фонд
червоної суботи?
„ ~ я зобов’язався виконати г~П~ан ”а ПО процентів,
Ц®. 2"аЧИТ1? ■- в"Робити 90 деталей
-.'ї до гідростатичцоі трансмісії.
деталей
’ лк- виконали?
“ а^УЮ остан«ю. дев’яносту
— А норма денна яка?
— Вісімдесят. .
ВУ™К’°“ « “““мольеьк.-кого ватажка цеху Юрія
— Юрію, до завершення с '
лічені хвилини. Як пройшла -уботннка залишаються
трудова вахта на його
іесть > вашому колективі?

— У суботнику ВЗЯЛИ участі

~

•

працівників
ного виробництва цеху пп-А4,,„ п
Ра|1івників основводського підрозділуЄХ1У’ них
„Всі працюючі засомольці. Ми зобов’язапипст' ™аи'Кє половина — комгідростатичних трансмісій на сЛТу Л-НЬ виР°би™
Ців Слова свого дотримали
тисяч карбован-

О. ТКАЧЕНКО.

21 квітня 1987 року

Зустрічі
Московський поїзд (як і
будь-який згідно
графіка
руху) прибуває до Кірово
града щодня. Щодня його
чекає хтось з нетерпінням,
адже привозить він рідних
і близьких, друзів.
Цього
разу нетерпіння передавало
внутрішнє хвилювання стрі
чаючих і, мабуть, на
від
стані, яка
скорочувалась
Щохвилини,
передавалось
уим, кого зустрічали — де
легатам XX з’їзду ВЛКСМ
>г- посланцям
Кіровоградщііни. Представники трудо
вих колективів, що послали
своїх делегатів
на
всеіцрзний
форум
молоді,
школярі, студенти,
комсоМольські працівники,
моііодь міста зібралися в не
ділю на пероні Кіровоград
ського залізничного вокза
лу. Г ось. коли пролунало
традиційне: «Поїзд
Моск
ва — Знам'янка прибуває

«Молодий комунар»
Шульгу нолеги по роботі, її
наставниці.
— Євгене, ми тут! — гу
кали до свого бригадира
члени
КМК
виробничого
об'єднання по сівалках «Чер
вона зірка».

І РОЗСТАВАННЯ
на першу колію», з динаміка залунали бадьорі ком
сомольські пісні. А ще за
хвилину делегатів оточили

рідні, друзі,
роботі.

товариші

— Вірочко! З приїздом! —
оточили маляра тресту _«Кіровоградміськбуд»
Віру

Д р у жп і
ру костнска пня,
короткі і щирі привітання,

З чиєїсь легкої
руки
будинки культури, клуби,
бібліотеки та інші закла
ди проведення масового
відпочинку людей
стали
називати вогнищами куль
тури. Безперечно, є в цьоміу символічному визна-

ченні своя логіка,
адже
робота тут повинна горі
ти, зігріваючи відвідува
чів. На жаль, так
буває
далеко не завжди.
Чле
ни рейдової бригади ра
йонного штабу «КП» пе
реконалися в цьому, від-

мікрорайонів
по
вулиці
продаж або
Іпронатний пункт парашутів, певно, від
бажаючих придбати їх не було б відбою.
Бо в негоду (рейдова бригада перекона
лася в цьому) у будинки під Кз 23, кор
пус 2 і 3 по згаданій вулиці можна по
трапити хіба що з неба, так би мовити,
висадитись десантом.
Чому? Будівельники
Кіровоградсько
го домобудівного комбінату, коли зда
вали два дев'ятиповерхові
будинки,
зовсім забули про тротуари і під їзди
до двору. А може, розраховували про
кладати їх уже після того, як здадуть
а в експлуатацію
1-й корпус
будинку
№ 23... Але ж один із корпусів засе® лявся влітку, інший перед новим роком
КБИ в одному з нових
Кіровограда, зокрема,
Я
Маршала Конєва, відкрили

перший обмін враженнями,
буквально, як-то кажуть,
на ходу. У Віталія Завищ,
вчителя Созонівської
се
редньої школи Кіровоград
ського району, вони про
те. що сьогодні непокоїть
освітян — як вчиїель він
з болем слухав Михайла
Сергійовича Горбачова про
«буксування» шкільної ре
форми. Сьогодні в країні
широко обговорюється дос
від кращих вчителів-нова■горів. їхній конкретний вне
сок — це і є той якісно но
вин підхід до навчальновиховного пронесу.
У молодих виробничників
Володимира
1 Іушкарьова,
машиніста електровоза шах
.
ти «Світлопільська» вироб
ничого об’єднання «Олександріяву гілля», Людмили
Таран, майстра відділу тех
нічного
контролю Олек
сандрійської фабрики діа
грамних паперів, Світлани
Коваленко, швачки Кірово
градського
виробничого
швейного об’єднання,
на

під таким
заголовком
17 березня нинішнього ро
ку у нашій газеті було
опубліковано
рейдовий
матеріал з
Новоархангельського району. В ньо
му піддавалися критиці
ремонтно-транспортне під
приємство та технічний
обмінний пункт за зволі
кання з підготовкою тех
ніки до весняно-польових
робіт.
До редакції
надійшла
відповідь від заступника
голови
Новоархангель-

ського РАПО по механіза
ції 1. І. ШЕВЧЕНКА, який
визнав, що факти, наве
дені в кореспонденції, ма
ли місце. Газетну публі
кацію обговорено на роз
ширеній нараді інженер
ної служби РАПО з учас
тю
спеціалістів
госпо
дарств. Спільно виробле
но заходи для перебудо
ви діяльності
структур
них підрозділів районного
агропромислового
об’єд
нання в справі прискорен
ня ремонтних робіт, (^про
щення процедури обміну
агрегатів і вузлів, що ви
йшли з ладу, забезиечення колгоспних майстерень
необхідними
запасними
частинами.
За недоліки в роботі

суворо вказано начальни
ку райпостачу Г. С. Гор
баню, попереджені
начальник ремонтного підКулик
приємства М. 11.
та завідуючий технічним
обмінним пунктом В. Ф,
Нечипоренко.

відавши нещодавно клу
би,
що знаходяться
на
території' колгоспів імені
Леніна та «Дружба».
їх чотири, і роботу
в
усіх
занедбано. Заняття
гуртків проводити нікому,
концерти бувають рідко.
В
КОЛГОСПІ
Скажімо,
«Дружба»
востаннє
виступали учасники худож-

ньої самодіяльності
на
прикінці минулого
року.
Відповідно,
відсутні
й
плани проведення масо
вих заходів.
Те ж саме можна ска
зати
й про бібліотеки:
читацькі конференції, об
говорення кращих творів
радянської та зарубіжної
літератури тут — велика

«Розірваний
ланцюг»—

НЕ ГОРЯТЬ, А ТЛІЮТЬ

З стор

З цим запитанням і звернулися ми до
начальника
житлово-експлуатаційної
дільниці № 10 М. П. Сокурської: адже
ЖЕД не просто
споглядач — навіщо
було приймати у будівельників будин
ки без тротуарів і дороги?

«Дозорець» отримав відповідь на рейд штабу об
ласного комсомольського
прожектора під заголов
ком «Безпритульний» гур
тожиток» («МК» від 14
лютого 1987 року). Ди
ректор
Кіровоградського
технікуму механізації сіль-

Щосереди в гуртожитку
організовується
прове
дення санітарного
дня.
Регулярними стали іі рейди-перевїрки
учнівського
профкому
та
комітету
комсомолу, порядок у гур
тожитку
контролюється
дирекцією технікуму.

рідкість, слабо пропагую
ться нові радянські об
ряди та звичаї. До того ж,
клуб колгоспу «Дружба»
знаходиться
в занедба
ному стані, більшу частину його корисної
площі
займає відділення зв язку.
Про результати1
перезірки рейдова
,
доповіла

відділу культури
райви
конкому.
Яких
заходів
вживе його
завідуючий
М. М. Савицький аби ви
правити становище,
що
склалося?
М. МИХАЛЬЧУК,
член районного шта
бу «Комсомольського
прожектора».
емт Петрове.

К2 УДИНОК по вулиці Кірова № 36 «а»
до новобудов не віднесеш. Люди
живуть тут десятки років, і в центрі міс
та, звісно,
з дорогами
і тротуарами
справи кращі. Однак «стихійним лихом»,
що спіткало мешканців згаданого бу-

КІЛЬКА МИТТЄВОСТЕЙ ВЕСНИ
РЕЙД «МК»

(новосели,
мабуть,
потрапили у свої
квартири тільки завдяки хорошій пого1 ДІ, інакше загрузли б на під їзді до ба■ жаного житла — припущення рейдової
І бригади). Те, що зараз там ноги не ви
тягнеш, відлякує не тільки мешканців
будинків — хочеш не хочеш, а бредуть
вони щодня додому й на роботу.
До
того ж прохід у двір досить оригіналь
ний — дірка між будинками зазширшки
1 40—50 сантиметрів, куди людині важ
ко втиснутися. А от лікарі на виклик за
цією адресою приходити відмовляють
ся: «Приходьте у поліклініку, до вас же
там не доберешся...». Швидка допомо
га, аварійна газу можуть тільки набли
зитись до адреси виклику, і залишивши
машини метрів за 400—500 — на сухо
му — добиратися «вплав» — адже там
чекають на допомогу.

І
І

І. тоді ми зрозуміли, що не всіх ви
ручить парашут. Діти, літні люди, ва
гітні жінки, та й просто натреновані на
ним.
вряд чи зможуть
скористатися
Може, все-таки краще зробити
нормальну дорогу?

На
знімку: під
час
зустрічі делегатів XX з’їзду
ВЛКСМ.
Фото В. ГРИБА.

«Безпритульний»
гуртожиток

ЗА ЗРАЗКОВЕ МІСТО

у будівельників
— Ми
приймаємо
нас
тільки внутрішні роботи. Дорога
аргуі як
не стосується,
" «вагомий
.......
Я теж ходжу
через
мент» додала:
болото,, у ту ж саму дірку...
особиста
То вже, як кажуть, ваша
справа... Але ж не значить, що можна
забувати про людей.
Виявляється,
Хто може допомогти?
Кіровський райвиконком, Під’їзні шляхи планує архітектор району. Може вже
час і спланувати їх, і прокласти?

Наш кор.

ського господарства М. Я.
0ВАНЕНК.0
повідомив
редакції, що в згаданому
гуртожитку № 2 техніку
му проведено ремонт по
бутових приміщень, сан
вузлів, душової. Відремон
товані і працюють елек
троплити. Вставлені двері,
подвійне скло у віконні
блоки. Закінчено ремонт і
оформлення
Ленінської
кімнати. Проводиться за
міна старих меблів.

І

— А як раптом пожежа? — запитують
мешканці будинків, що оточили нас,
коли ми вивчали «складності навколиш
нього рельєфу». — Пожежна машина
теж гаситиме його з того місця, де су
хо? Інакше загрузне...
— Я ось ІЗ дитиною З ПОЛІКЛІНІКИ
ИДУ. — підійшла до нас Людмила Ва
лентинівна Мала, мешканка будинку N"? 23
корпус 3. — Але. яке ж то лікування?
Пройшли туди-назад — ноги мокрі — ні
яке взуття не витримує, щодня грязю
ку МІСИМО.

першому плані думки про
їхні завдання, які склалися
у зв'язку з появою нових
економічних важелів
уп
равління
самофінансуванпя, госпрозрахунку, проекту Закону СРСР про
державне
підприємство
(об’єднання). Про
місце
молоді і комсомолу в цьо
му багато говорилося на
з'їзді.
Сьогодні уже детальніше
поведуть мову про це де
легати у своїх трудових
колективах, перед
молод
дю міст і сіл області.
А недільного вечора зу
стріч на вокзалі увінчала
ся. як і завжди, коли збприється
молодь,
піснею.
«Не расстанусь с комсомо
лом...» слідом за делегата
ми підхопили усі, хто зі
брався на пероні.

який
динну, став капітальний ремонт,,
проводить тут РБУ-1 облрембудтресту
(начальник М. В. Костиненко). Акуратне
затишне подвір’я будинку перетворило
ся на сміттєве звалище. В буквальному
розумінні, сміття з хати будівельники
виносили прямо перед вікна мешкан
ців будинку, а вже потім і ті їм почали
«допомагати»: це ж зручніше — вигор
нути сміття серед дзору,
НІЖ
нести
його за кілька десятків метрів до вста
новлених контейнерів. 1 тут почалася

суперечка, кому його прибирати — бу
дівельникам чи житлово-експлуатацій
ній дільниці № 4, до якої належить бу
динок № 36 «а». А тим часом звалище
росло.
Рейдова бригада зайшла до квартири
Лідії Павлівни Половко, перед війнами
якої
розгорнувся цей
непривабливий
«пейзаж».
— Це жахливо! Скільки ми вже звер
талися і в ЖЕД, і до будівельників з
проханням прибрати сміття. Байдуже...
— З дитям ніде погуляти, засмітили
подвір'я, — додала
сусідка
Світлана
Мороз.
А напередодні нашого рейду хтось із
сусідів подзвонив черговому Ленінсько
го райкому партії, і тоді ж з'явився у
дворі трактор — вигорнув дві купи сміт
тя. А одна, найбільша, ще залишилась.
Начальник ЖЕД № 4 О. М. Лавров
вирішив за краще не достукуватися до
совісті будівельників, а вивезли у день
суботника сміття своїми силами, з до
помогою тих же мешканців будинку.
Г ЩЕ за одним сигналом кіровоград* ців проїхала рейдова бригада на
вулицю Фрунзе, 18. Тут серед двору,
біля контейнерів зі сміттям, теж звали
ще. Мабуть,
ще з нового року,
бо
ялинки лежать. Начальник ЖЕД № 6
В. В. Шаповал теж прибрав його
за
працівників міськкомунтрансу до субот
ника — увірвався терпець вислуховувати нарікання жителів
мікрорайону,
Хоча за це треба спитати у першу чергу з міськко му ну правління.
А чи не можна перенести куди-не
будь у бік контейнери для сміття, адже
поруч дитячий майданчик? — запитали
ми Василя Володимировича.
— Ні, не можна. Місце для смітників
затверджує міськсанепідемстанція. Тре
ба з ними погоджувати...
— ???,
Обов'язково треба. І тому рейдова
бригада звертається у відділ комуналь
ної гігієни Кіровоградської санепідем
станції: чи найкраще місце для смітни
ка поруч з гойдалками і пісочницями
для малюків?
Рейдова бригада: М. ЦУКАНОВ,
Ю. КОЗЛІТ1Н — члени обласного
штабу «Комсомольського прожек
тора», Л. ЯРМОЛЕНКО — спецкор
«Молодого комунара».

На з н і м к у: таку картину застала
рейдова бригада по вулиці Фрунзе, 1».

---------- 4 стор.

«Молодий комунар»

О. Ю. Кобилянська. «Зем
ля». 12.10 — Ленініана XX
століття. І. Шведов. «Жов
тий чемодан». 13.20 — «Ад
реси друзів». Зустріч шко
лярів Ульяновська 1 Львова
13.50—Новини. 16.30 — Но
Д ЦТ (І програма)
вини. 16.40 — «Срібний
7 00 — Ранкова зарядка. дзвіночок». 17.00 — Скрип
Мультфільм, Музика. 7.30— кові мініатюри. 17 20 —
<Час». 8.05 — Грає народ Літературний театр. В. На
ний артист РРФСР В. Кпи- нівець. «Сповідь матері».
мов (скрипка). 8.35 — До 18.00 — Для старшокласни
70-річчЯ Великого Жовтня. ків. «Товариш». 18.30 — Ак
В. І. Ленін. Сторінки життя. туальна камера. 19.00 —
Багатосерійний
телефільм Футбол. Кубок європейських
«Ди
«Симбірська трилогія 1870 чемпіонів. Півфінал.
54Г£087 рр.». Фільм 1. «Кли
чу ЖИВИХ». Фільм 2. «Бать
ківський дім». 10.30 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.15
Мамина школа. 16.45 —
«Чого і чому». Передача для
дітей, 17.15 — Новини. і7.20
•— «Що там. в яскравій упа
ковці?». Про буржуазну «ма
сову» культуру. 17.50 —
«Таллінські музичні картин
ки». Ф. ІПуберт. «Незакінчена симфонія». 18.15 —
Пошта цих днів. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільм. 19.10 — Наука
1 життя. Новатори 1 кон
серватори 19.55 — Нови
ни. 20.00 —’ До 70-річчя Ве
ликого Жовтня. В. І. Ленін. ламо» (Київ) — «Порто»
Сторінки життя. Багатосе (Португалія), в перерві —
рійний телефільм «Симбір «День за днем». (Кірово
ська
трилогія. 1870 — град). 20.45 — На добраніч,
1887 рр.». Фільм 2 «Батьків діти! 21.00 - «Час». 21.40
ський дім», 2100 — «Час». — Документальний фільм
21.40 — Хокей. Чемпіонат «Москва... Ленін». 22.25 —
Вечір
світу. Збірна ЧССР — збір Актуальна камера.
на СРСР. В перерві — 22.10 ній випуск.
— Сьогодні у світі.
А ЦТ (II програма)
А УТ
8,оо — Гімнастика. 8.15—
10 00 — Новини. 10.15 - Документальний фільм. 8.35.
обКінофільм _ «Великий
9 35" — Географія. 7 кл. 9.05,
раз». 11.00 —- «Добоого вам 13.05 — Німецька мова.
здоров'я». 11.30
11. — —. худож—г „ 10.05 — Пісні боротьби І
ній’ фільм «В зоні особли Протесту. 10.35. 11.35 — Іс
вої уваги». 13.05 — П. Чай- торія. 9 кл. 11.95 — Радян
ковськнй. Симфонія
по ські письменники про В. І.
мер 5. 13.55 - Новини. Леніна. Розповідає М. При
14 Ю — «Що заважає Сум- лежаева. 12.05 — «Погляд».
ському
експерименту?*. Науково-популярний фільм.
16 30 — Новини. 16.40 — 12.35, 13.35 — Фізика. 9 кл.
Спібпий дзвіночок. 1 (-00— 14.05 — Новини. 18.00 —
Документальний
фільм Новини. 18.10 — Сільсшса
«День у музеї». 17.30^— Со година. 19.10 — «Звичайна
нячне коло. 17.55 — уро красуня». Науково-популяр
чисті
збори.
присвячені ний фільм. 19.30 — «Спів
117-й річниці 3 дня народ дружність»
Тележурнал
ження В. І. Леніна. Кон 20.00 — Вечірня казка
церт. Трансляція з Палацу 20,15 — Для всіх і для кож
культури «Україна». В пе- ного. 20.45 — Народні ме
репві' — Актуальна камера лодії. 21.00 — «Час». 21.40
20.45 — Ня добраніч, дітіц — Фільм «День перший»
21.00 — «Час». .21.40 — 23.05 — Новини
«Дружба паролів — дружба
літератур». Відеорепортаж
про відкриття Днів радян
ської літератури на Украї
ні 23.00 — Актуальна на
мела Вечірній ВИПУСК
А ЦТ (І програма)
А Цт
програма)
7.00 — Ранкова зарядка.
11 05 — Російська мова
12.10 — Фільм «Матвієва Мультфільм. Музика. 7.30—
«Час».
8.05 — Зустріч шко
радість». 14.15 — Новини
1Ф20 — Революційний пла лярів з головою колгоспу
кат. 18.00 — Новини. 18.15 — ім, Я. Свердлова Могильов
«..До шістнадцяти і стар ської області БРСР 0. Гераші». 19.00 — Міжнародна симовим. 8.50 — До 70-річчя
панорама. 19.45 — Доку Великого Жовтня. В. І. Ле
ментальний телефільм. 20.00 нін. Сторінки життя. Бага
Вечірня казка. 20.15 — тосерійний телефільм. «Сим
Ритмічна гімнастика. 20.45 бірська трилогія. 1870 —
— III Чалаєв. Квартет. Ви 1887 рр.». Фільм 3. «Важкі
конує Державним квартет часи». 9.50 — «Я народився
їм. Шостакбвича. 21,00 — на цій землі». Концерт ра
«Час». 21.40 — Фільм «На дянської пісні. 10.10 — На
Ф і л ьм.
перевалі не стріляти» 22.50 уко во-1 іон улярний
10.-10 — Новини. 16.00 —
— Новини
Новини, 16.15 — Докумен
тальний телефільм. 16.25—
«...До шістнадцяти і стар
ші». 17.10 — Новини. 17.15
— За словом — діло. Уп
равлінська система «Ком
пас». то допомагає реалі
▲ ЦТ (і програма)
на практиці Ідеї са
7.00 — Ранкова зарядка. зувати
17.45 — Хо
Мультфільм. Музика. 7.30— моуправління.
Чемпіонат світу. Збірна
«Час». 8.05 — Відгукніться. кей.
— збірна Фінляндії.
сурмаиП 8.50 — До 70-річчя СРСР
перерві — 19.05 — Сьо
Великого Жовтня. В. 1. Ле В
20.00 — До
нін. Сторінки життя. Бага годні у світі.
Великого Жовтня
тосерійний телефільм «Сим 70-річчя
І. Ленін. Сторінки життя
бірська трилогія. 1870 — В.
телефільм
1887 рр.». Фільм 2. «Бать Багатосерійний
трилогія 1870
ківський дім». 9.50 — Оче «Симбірська
—
1887
рр.»
Фільм
«Важ
видне — неймовірне. 10.50 кі часи». 21.00 —3. «Час».
— Новини. 16.00 — Новини 21.40—Фільм-концерт. «...Те.
16.15 — Учитися у Леніна. що на серці у мене». Про
16.45 — Ф. Маслов. «Поема життя і творчість компози
про Леніна». 16.55 — Уро тора
В. Соловйова-Сєдого
чисте засідання і концерт,
присвячені 117-й річниці з 22.40 — «Як навчитися до
віряти одне одному».
Ре
дня народження В І. Лені портаж
про зустріч західно
на. Трансляція з Кремлів
і радянської
ського Палацу з’їздів. 20.15 європейської
.іцо відбулася
— Футбол. Кубок європей громадськості
в АПН. 23.15 — Джерела
ських чемпіонів. Півфінал. Фольклорне
♦ Динамо» (Київ'ї — «Порто» менському. свято в Коло(Португалія) Передача з
Києва. 21.00 — «Чпо. 21.40 А УТ
10 00 — Новини 10.15 —
— Футбол. Кубок європей
ських чемпіонів. Півфінал Концерт молодих виконав
«Динамо» (Київ) — «Порто» ців 11.00 — Кінопрограма
(Португалія). 22.25 — «-.І «Міста і люди». 11.40 —
музики прекрасна мить». Шкільний екран. 0 клас. РоКонцерт в музеї-квартирі сійсі.ка література. 12.15—
А. І. Ульянової-Єлізарової Футбол. Кубок європейських
23.10 — Сьогодні у світі. чемпіонів. Півфінал. «Дина
23.25 — Документальний мо.-. (Київ) — «Порто» (Пор
фільм
тугалія). Відеоповтор
від
22 квітня, в перерві — 13.80
А УТ
— Новіти. 14.00 — Інтер10,00 — Новини. 10.15 — нлмб 16.30 — Новини. 16.40
^Телефільм -...І переверне — Спібпий дзвіночок. 17.00
мо Росію». Ульянов». 10.35
Республіканська фізико— Шкільний екран. 10 клас Яатематнчна школа.
«Оп
Основи Інформатики та об тичні явища в атмосфері».
числювальної техніко 11.05 17.30 — Для
школярів.
— Село і люди. 11 40 — «Старти надій». 18.00 —
Шкільний екран. 9 клас «Залежить від нас». 18.30—
Українська
література -Тверезість — норма жит-

«Молодой коммунар» —

орган Кировоградского

областного комитета
ЛКСМ УкраиныНа украинском языке.

БК 01667.

тя». (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.35 —
«Темп». 20.35 — Вечірня
гімнастика. 20,45 — Па доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Документальний
фільм. «Чорнобиль. Хроніка
важких тижнів». 22.55 —
Актуальна камера.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 815—
Документальний фільм. 8,35,
9,35 — Загальна біологія.
10 кл. 9.05, 13.05 — Іспан
ська моаа. 10.05 — Учням
СИТУ. Історія. 10.45, 11.40—

З 21 по 25
квітня
5987 року
Зоологія. 7 кл. 11.10—Наш
сад. 12.05 — С. Аксаков.
Розповіді
про
природу.
12.35, 13.35 — Фізика. 8 кл.
14.05 — Новини. 14.10 —
Екран — учителю.
Озна
йомлення
з навколишнім
світом. 1 кл. 18.00 — Нови
ни. 18.15 — «Парафраза».
Фільм-концорт. 18.30—Рит
мічно гімнастика. 19.00 —
Із скарбниці світової музич
ної культури. Концерт Ві
денського камерного орке
стру ім. И. Штрауса. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Мотобол. Чемпіонат СРСР.
«Металург» (м. Видное) —
«Жемуктехніка» (м. Кретінга). 20.40 — Документаль
ний фільм. 21.00 — «Час».
21.-10 — Хокей. Чемпіонат
світу. Збірна Швеції —
збірна Канади. У перерві—
22.10 — Новини.

А ЦТ (і програма)
7.00 — Райкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30 —
«Час». 8.05 — «Подорож до
Коломни». Науково-популяр
ний фільм. 8.25 — Грас ду
ховий оркестр Великого те
атру Союзу РСР. 8.45 — До
70-річчя Великого Жовтня.
B. І. Ленін. Сторінки жит
тя. Багатосерійний теле
фільм. «Симбірська трило
гія. 1870—1887 рр.--. Фільм 3.
«Важкі часи». 9.45—Я. Бстховсн. Симфонія № 3 («Ге
роїчна»), 10.35 — Повніш.
16.00 — Новини. 16.15 —
Мультфільми. 17.10 — Но
вини. 17.15 — Програма те
лебачення Вірменії. 18.45 —
Сьогодні у світі. 18.55 —
Документальний телефільм.
«Нас 140 мільйонів». Про
XVIII з’їзд профспілок, що
відбувся у лютому 1987 р.
19.45 — Фільм «Не всі ко
мети гаснуть». 21.00 —
«Час». 21.40 — Хокей. Чем
піонат світу. Збірна Кана
ди — збірна СРСР. У пе
рерві — 22.10 — Сьогодні у
світі. 00.05 — Ритми плане
ти. Концерт артистів зару
біжної естради.

17.50 — Новини. 18.05 —
Зустріч школярів з головою
колгоспу їм, Я. Свердлова
Могильовської області БРСР
О. Герасимивим. 18.50 —
Хокей.
Чемпіонат світу.
Збірна Фінляндії — збірна
Швеції. 2 1 3 періоди. У пе
рерві — 19.30 — Вечірня
казка. 20.30 — Шахова шко
ла. Уроки
майстерності.
21.00 — «Час». 21.40 —Фільм
«Міраж». 22.55 — Новини.

А ЦТ (і програма)
7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7,30
— «Чає». 8.00 — АВВГДейка. 8.30 — «Сниться дитин
ство». Фільм-концерт. 9.00
— «Зупинися, мить.’-. Про
роботи московського фотомайстра В. ГіппенреЙтера.
9.45 — Всесоюзний теле
конкурс «Товариш пісня».
10.40 — Документальний
фільм. 11.05 — Людина і
закон. 11.50 — До ювілею
Великого Жовтня. Історії
немеркнучі рядки.
Доку
ментально - публіцистичний
фільм «Якщо дорогий тобі
твій дім». 13.30 — Для всіх
1 для кожного. Про розви
ток міського транспорту
Узбекистану. 14.00 — «Спів
дружність».
Тележурнал.
14.30 — Новини. 14.50 —
II Всесоюзний
фестиваль
народної творчості. Позивні
фестивалю. 15.20 — «Чор
нобиль: два кольори часу».
Документальний телефільм.
Фільм 1. 16.15 — У світі
тварин. 17.15 — Зустріч в
концертній студії Останкіио
з викладачем фізики СПТУ
№ 2 м. Одеси М. Палтишевим. 18.45 — Телефільм
♦ Гра хамелеона». За п’єсою
Ж. П. Сартра «Тільки прав
да». 1 і 2 серії. 21.00 —
«Час». 21.40 — Концерт з
творів композитора В. СоЛовйова-Сєдого в ’ Колонно
му залі Будинку спілок. У
перерві — 22.-‘,0 — Новини.
А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Ритмічна гімнастика. 10.45
— Дні радянської літерату
ри на Україні. Концерт
майстрів мистецтв. 12.05—
Телевізійний фільм
«Фут
бол нашого
дитинства»,
12.55 — Новини. 13.10 —
«Пеппі — Довга Панчоха».
Вистава для дітей. 15.00 —
Суботні зустрічі. Спорт у
нашому житті. 16.30 —
«Сонячні кларнети». Само
діяльні художні колективи
Ровенської області. 17.55—
Художній телефільм для ді
тей. «Гостя з майбутнього».
2 серія. 19.00 — Актуальна
камера. 19.35 — Пісенний
вернісаж. 20.45 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Художній теле
фільм «Протистояння». 2 се
рія. Частина 1. 22.40 — Ак
туальна камера.
Вечірпііі
випуск. 23.10 —’ Художній
телефільм «Протистояння».
2 серія. Частина 2.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Науково-популярний фільм.
8.-10 — Ритмічна гімнасти
ка. 9.10 — Ранкова пошта.
9.40 — Фільм «На перевалі
не
стріляти».
10.50 —
Е. Шоссон. Поема для скрип
ки з оркестром. 11.10 —
Наш сад. 11.40 — Співає
Р. Римбаєва. 12.25 — Гім
настика спортивна.
Чем
піонат
СРСР.
13.10 —
Програма Молдавського те
лебачення. 13.55 — Фільм
«Йшов собака по роялю».
15.00 — Реклама. 15.05 —
Музична
передача
для
юнацтва. 17.15 — «Поеми
революції». І. Сельвінський
«Улялаєвщина». Фільм-концерт. 18.00 — Тео Адам за
прошує.
19,20 — Кінний
спорт. Кубок СРСР. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Ху
дожня гімнастика. Міжна
родні змагання на приз
журналу «Советская жен
щина». 21.00 — «Час». 21.40
— Фільм «Весняний при
зов». 23.10 — Новини.

21 квітня 1987 року------- —
Кіровоградське СПТУ № 2
імені Героя Радянського Союзу О. С. Єгорова

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1987—1988 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих спеціалістів із Се.
редньою освітою
на базі 8 класів зі строком навчання 3 роки:
маляр (будівельний),
лицюв'альник-плитковик, лицювальник-мозаїст,
муляр, монтажник сталевих і залізобетонних кон
струкцій,
електрогазозварник,
електрослюсар (будівельний),
слюсар по ремонту будівельно-шляхових машин,
машиніст екскаватора,
на базі 10 класів зі строком навчання 1 рік:
електрогазозварник.
Навчання безплатне. Учні забезпечуються гурто
житком, триразовим харчуванням, двома комплекта
ми одягу, підручниками і одержують 50 процентів від
заробленої суми під час виробничої практики.
Учні, яні занінчать училище на «4» і <5», направ
ляються для подальшого навчання до вузів або тех
нікумів.
Запрошуються юнаки і дівчата, яким виповнилося
15 років.
Початок занять — 1 вересня.
Прийом документів — з 15 квітня.
Вступники подають такі документи: заяву на ім’я
директора, автобіографію, характеристику, документ
про освіту, свідоцтво про народження або паспорт,
довідку з місця проживання та про склад сім'ї, ме
дичну довідку (форма 086/у), 6 фотокарток 3X4 см.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Червонозорівська. 23. Телефони: 7-14-17, 7-12-21. їхати
автобусами №№ 2, 14. 29 до зупинки «Вул. Мічур)па» або тролейбусами №№ 2, 6 до зупинок «Буддбталь» або «Вул. Короленка».

СЕРЕДНІ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ!

УЧИЛИЩА ОБЛАСТІ

ОГОЛОШУЮТЬ ПРИЙОМ

молоді віком до ЗО років, яка має середню освіту, та
воїнів, звільнених у запас із лав Збройних Сил СРСР,
на навчання для набуття сільськогосподарських спе
ціальностей.
Під час навчання учнів забезпечують гуртожитком
і стипендією 20 карбованців на місяць. Звільнені в
запас військовослужбовці одержують стипендію 96
крб. на місяць.
Крім заяви на ім’я директора училища, вступники
подають: документ про освіту, медичну довідку, сві
доцтво про народження або паспорт. 4 фотокартки
3x4 см.
Початок занять — в міру комплектування груп.
Олександрійське СПТУ № 36 готує маіістрів-налад«
№ 1 готує трактористів- чинів по технічному обсй>
машиністів 3-го класу і говуваншо тваринницьких
машиністів
бульдозерів ферм і комплексів (строк
(строк навчання —■ І рік). навчання — 6 місяців).
Адреса училища: 316900,
Адреса училища: 317140,
м. Олександрія, Корнетів- емт Новгородця, вул. Кі
« ське шосе, 6. Телефон — рова, 14. Телефон
«4-а
1 2-17-77.
9-11-78.
2 Дмитрівське СПТУ №39
Оникіївське СПТУ№ 37
2 готує трактористів-маши- готує трактористів маши
$ ністів (строк навчання — ністів 3-го класу (строк
X 1 рік); майстрів-наладчп- навчання — 1 рік); опера;
А УТ
і хів по технічному обслу- торів машинного доїніій
10.00 — Новини. 10.15 —
і говуваншо машино-трак- (строк навчання — 3 мі
Виробнича гімнастика. 10.25
—
Художній
телефільм
І торного парку (строк на- сяці).
«Уроки французької». 11.45
І вчання —- 6 місяців).
Адреса училища: Мало«
— Концерт української му
$
Адреса училища: 316074, висківський р-н, с. Оннкієзики. 13.00 — Новини. 16.30
і Зпам’яиськпй
район, ве. Телефон — 9-34-44, •
— Новини. 10.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 — «На хви
і с. Дмитрівна. Телефон —
Олександрійське СПТУ
лі дружби». Державна хо
І 23-13. .
№ 33 готує трактористіврова капела Азербайджан
$
Гайворонське СПТУ №35 машиністів
ської
РСР.
(Кіровоград).
3-го
класу
17.40 — Наші довідки. (Кі
І готує трактористів-маши (строк навчання — 1 рік))
ровоград). 17.45 — Худож
ністів 3-го класу (строк машиністів
холодилвТйх
ній телефільм для дітей.
навчання — 1 рік).
установок (строк навчан
«Гостя з майбутнього». 1 се
ня — 6 місяців).
рія. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.35 — До Міжнарод
Адреса училища: 317900,
ного дня солідарності мо
м. Олександрія, с. Жовт
лоді. «Інтерклуб». (Кірово
неве, вул. Трудрезервів, 1.
град), 20.35 — -День за
днем». (Кіровоград). 20.45—
Телефон — 5-10-80.
На добраніч, діти! 21.00 —
Бобринецьке СПТУ № 32
«Час». 21.40 — Багатосерій
ФУТБОЛ
готує тракторпетів-машгр
ний художній фільм «Про
тистояння». 1 серія. 22.45—
ністів 3-го класу
(строк
Актуальна камера. Вечір
навчання — 1 рік).
ній випуск. 23.15 — Худож
Адреса училища: 317600,
Адреса училища: 317220,
ній фільм «Глобальний прем.
Гайворон, вул. Чапаева, м. Бобринеиь, вул. Димит
сінг».
Два занлючні матчі фут
14. Телефон — 2-10-72.
болісти «Зірки» проводили
рова, 1. Телефон — 2-18-05.
А ЦТ (II програма)
в гостях. Спочатку наша
Інгульське СПТУ № 34
Голованівське СПТУ № З
8.00 — Гімнастика. 8.15— команда поступилася 0:2 в
готує трактористів-машн- готує трактористів-машйНауково-популярний фільм. Одесі місцевим армійцям, а
ністів широкого профілю ністів 3-го класу (строк
«Гра на випередження». 8.35 потім — миколаївському
— В. Маяковськнй. Поема «Суднобудівникові» — 0:3,
із суміжною спеціальністю навчання — 1 рік).
«Добре!». 9.35, 13.35 — Ан Дві поразки відкинули «Зір
слюСйря-ремонтника і во
Адреса училища: емт Грглійська мова. 10.05 — Уч ку» на 26-й рядон турнірної
дія автомобіля (строк на лованівськ, вул. Маякої)*
ням СПТУ. Суспільствознав таблиці. А лідирує в турні
— 2 роки);
водія ського, 2 Телефон
ство 10.35. 11.40 — Музика. рі керченський «Океан».
І вчання
автомобіля
із суміжною
З кл. Музика в житті В. І.
2-15-58.
Леніна,
11.05 — Поезія
спеціальністю слюсаря по
C. Орлова. 12.10 — Фільм
«День перший». 14,05 —Но
працювати в сільському гослоремонту автомобіля, тракРедактор
вини. 14.10 — Екран — учи-,
середніх професіино-технічннх
торнстів-машиністів До3-го
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
■гелю. Природознавство. 4 кл.
класу (строк навчання —
1 Рік).
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