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Крокувати в ногу з часом
Минає літо. Трудівники 

сільського господарства, 
промисловості, транспор
ту, багатьох інших галузей 
народного господарства 
докдадають немало зусиль 
заради того, щоб успішні
ше реалізувати Продо
вольчу програму; повним 
ходом у господарствах об
ласті йде заготівля кормів; 
ще не змовкли двигуни 
зерь)о,івих комбайнів — ни
ні хлібороби працюють на 
обмолоті круп’яних куль
тур: проса, гречки тощо; 
настала найгарячіша пора 
для городників; незаба
ром почнеться збирання 
цукрових буряків. Отже, 
зробити ще треба нема
ло. У таких умовах вели
кого значення набуває те, 
як працюватиме комсо
мольська організація кож
ного господарства зокре
ма і області в цілому.

На сьогодні залишаєть
ся найголовнішим із зав
дань пропаганда рішень 
XXVI з'їзду КПРС, мате
ріалів червневого [1983 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, вось

мої сесії Верховної Ради 
СРСР, завдань, поставле
них у промові Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР товариша 
Ю. В. Андропова. Лише

свідоме ставлення до ви
мог часу може принести 
плідні результати.

Комсорг мас постійно 
стежити за ходом вико
нання планових завдань 
комсомольською організа
цією області, району, пос
тійно тримати на контролі 
хід виконання планових 
завдань в організації, яку 
він сам очолює. Постійно 
втручатися, якщо є необ
хідність, виправляти недо

ліки, вести боротьбу з по
рушниками трудової дис
ципліни, неробами, п’яни
цями. Пропагувати пере
довий досвід.

Особливу увагу треба 
звернути на те, як зберіга

тиметься врожай ниніш
нього року. «Прожекто
ристи» мають проводити 
рейди-перевірки збере
ження врожаю, піддавати 
гострій критиці горе-гос- 
подарників, ставити за 
приклад людей, які постій
но турбуються про народ
не добро.

З 1 по 10 серпня триває 
декада пропаганди радян
ської книги під девізом: 

«Реалізація Продовольчої 
програми — справа все
народна». Це також є од
нією з форм пропаган
дистської роботи. І ком
сомольським активістам ні 
в якому разі не можна 
стояти осторонь.

З 1 серпня о країні по
чалася передплата на га
зети і журнали. Без най
повнішого інформування 
сьогодні важко було б го
ворити про успішну робо
ту У будь-якій галузі. Ком
сомольський ватажок по
винен добиватися, щоб 
кожен спілчанин перед
платив молодіжне видан
ня.

23 серпня в області про
водиться єдиний день по
літичного інформування 
молоді. Треба добиватися, 
щоб цей захід давав сто
процентну віддачу. А це в 
свою чергу спонукає до 
ретельної підготовки, ши

рокого застосування есіх 
методів впливу на свідо
мість молоді.

У цьому місяці ми від
значаємо такі професійні 
свята, як День будівельни
ка, День шахтаря. Хорошим 
подарунком до цих дат 
було б направлення пере
дової молоді на комсо
мольські будови області. 
Ентузіазм і неспокій зав
жди були притаманні на
шим юнакам і дівчатам.

У піонерських таборах 
відпочиває нині третя змі
на. Враховуючи настанови 
партії і уряду стосовно 
розвитку масової фізкуль
тури і спорту, слід провес
ти огляди-конкурси спор
тивно-масової роботи у та
борах під девізом: «Літо 
— пора спортивна». Про
вести ряд заходів, присвя
чених Дню фізкультурни
ка.

Незабаром почнеться 
новий навчальний рік. Ком
сомольським ватажкам 
колгоспів, радгоспів, про
мислових підприємств не
обхідно простежити і за 
тим, чи повністю готова до 
занять місцева школа.

ТВАРИННИЦТВО — 
УДАРНИЙ ФРОНТ

ЗА ПОТОКОВО- 
ЦЕХОВОЮ

Першість серед комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів нашого району 
утримує ланка доярок, 
яку очолює комсомолка 
Любов Невідомська. За 
сім місяців нинішнього 
року вона надоїла віл ко
рови по 2798 кілограмів 
молока. Середньодобові і її 
надій па корову у ці 
дні становив 14 кілогра
мів.

Ланка одержала на 350 
кілограмів молока більше, 
ніж у цей час торік, змен
шились витрати кормів на 
центнер продукції, знизи
лася собівартість молока. 
Підвищилась організація 
виробництва. Такому успі
ху сприяв перехід на по
токово-цехову систему ви
робництва молока.

М. ПИРІЖОК, 
завідуюча молочното
варною фермою № 1 
колгоспу «Росія».

Добрсееличківський ра
йон.

і

■

КОРМИ — ТУРБОТА
мех авіза го- 

переда- 
ударно

Ще вчора цс 90-гектар- 
| не поле кукурудзі) на си- 
I лос стояло незайманим. А 

нині лан заполонив запах 
І свіжоскоіпеиої зелені — 

тут господарює міжвідділ- 
ковий кормозаготівельний 
комплексний загін. Так, 
цей термін для трудівни
ків колгоспу імені Шорса 

' новий, як і нова організа
ція праці кормозаготівель- 
ннкід.. ,

—-Землі у господарстві 
розпорошені, — розпові- 

жяа^,,грлова колгоспу А. Т. 
" Демчук. — Три відділки.

У полному з них є кормо
ві культури. Строки їх ко
совиці не терплячії зволі
кання, а техніки часто не 
вистачає: Тоді па правлін
ні і'колгоепу обговорили, 
як прискорити темнії і по
ліпшити якість кормозаго
тівель. Нам стало відомо, 
що у Новом иргородсько- 
му районі цього року чіт
ко діють міжгосподарські 
кормодобувні загоні).

І представники колгос
пу, не відкладаючи, від
правились до повомпрго- 
р.одцір переймати досвід.

■ Так, виходячи з умов сво
го господарства, застосо
вуючи досвід колег, у 

__ї^дгоспі створили міжвід- 
ді л к р в 11 й к о р м о з а го т і вел ь - 
ний комплексний загін, 
який очолив заступник го
лови колгоспу 
виробництву 
ШІЙ.
’ ...Край гін 
силосний 
100. Механізатор С. Погріб
шій зупинив потужну ма-

У
по кормо- 

В. І. Пасіч-

паблпжався 
комбайн КСК-

пінну, швидко відійшов 
до агітвагончика, вишів 
джерельної води, яку щой
но підвезли.

— Думаю, сьогодні впо
раємо це поле, — говорить 
комбайнер,—адже через го
дину перезміна, а ми вже 
скосили більше 40 гекта
рів. Треба поспішати.

І С. Погрібний швидко, 
по-молодечому «шурхнув» 
у кабіну. Через кілька 
хвилин від КСК-100 від'ї
хала автомашина, запов
нена скошеною зеленню.

У загоні груповим ме
тодом працює два КСК- 
100, чотири комбайни 
КС-1,8. За кожним агре
гатом закріплено по три 
автомобілі чи трактори з 
візками для відвезення ку
курудзяної січки до си
лосних споруд. Загін пра
цює цілодобово.

Для кормозаготівельни- 
ків забезпечили надійні 
тили. У полі постійно чер
гує ремлетучка. Тут об
ладнано агітвагончпк, де 
можна перепочити, почи
тати свіжі газети і жур
нали. А в годину перезмі
ни в агітвагончику підби
ваються підсумки соціа
лістичного змагання.

І механізатори не підво
дять. їм до душі нова за
гонова форма організації 
праці па силосуванні. По 
півтори норми викопують 
комбайнери С. Погрібний,
B. Огоренко, С. Головко,
C. Гура, трактористи 
А. Радченко, В. Успк, шо
фери В. Бропчук, Р. Кар- 
пень та інші. Поруч із

досвідченимв 
рами, які щедро 
ю іь свій досвід, 
трудиться молодь. Примі
ром, 
ставником 
дпх. Не однії 
йшов школу 
Петровича 
парником у 
комбайнера
Василь і'ура. І Василь не 
поступається в роботі учи
телю.

М і ж від діл ко в п й к о р м о - 
заготівельний працює 
комплексно. Звільнивши 
одне поле під силосної ку
курудзи, переїжджає на 
інше. А на цьому полі вже 
починають порядкува і її 
трактори з плоскорізамп.

Спостерігаєш, як чітко, 
злагоджено діють усі лан
ки збирального конвейєра, 
з яким піднесеним настро
єм працюють люди, і пере
конуєшся, то такий за
гін має ряд переваг. Ад
же колгоспники планують 
закінчити силосування за 
п'ять днів, скоротивши та
ким чином минулорічні 
строки цієї роботи па 
п’ять днів. Нині тут уже 
припасли понад 2 тисячі 
тонн високоякісного сило
су. Ще перевага? Комп
лексність, продуманість 
усіх робіт. Але все ж го
ловне — з яким піднесен
ням працюють люди.

— Робота в загоні нам 
до душі, — каже молодий 
механізатор А. Радченко, 
— за зміну не простоюємо 
ні хвилини. А тоді хочеть
ся працювати з підвище
ною віддачею.

Вранці наступного дня 
колгоспна «блискавка» по
відомила про те, що кор
мозаготівельний загін впо
рав 90-гектарне поле, за
клавши 1500 топи силосу.

С. ЮР’ЄВ.
Долинський район.

овяквмкгаоі ■——

С. Погрібний 
для 
юнак 

в Семена 
Та й інші иа- 

досвідчсного 
його учень

є на
мол о- 

про-

.V господарствах області триває заготівля кормів для громадської худоби.
Повняться траншеї соковитою масою силосу, припасають сіно і вітамінне тра

в’яне борошно із багаторічних грав. У колгоспі імені Калініна Олександрівського 
району при плані три тисячі тонн силосу буде заготовлено близько чотирьох зав
дяки відмінній роботі механізаторів Івана Семеновича Гарбаря, комсомольців
Олександра Криворучка і Григорія Бризула.

На знімках: водій Анатолій РАФАЛЬСЬКИЙ (зліва) уточнює своє зав
дання по перевезенню силосу у наставника Олександра Васильовича ЧЕРНЯВ- 

СЬКОГО; іде збирання кукурудзи на силос. Фото В. ГРИБА.



2 стор. «Молодий комунар» 9 серпня 1983 року

РІШЕННЯ ЧЕРВНЕВОГО (1983 р.) ПЛЕНУМУ ЦК КПРС — В ЖИТТЯ! ■

ЗНАТИ, ЩОБ ВИКОНАТИ І
« ____ ____ZlQftQ г> \ П,.„.............. ні/ ____ • ______ _____________ _ “
У матеріалах червневого (1983 р.) Пленуму ЦК

КПРС наголошувалось, що завдання партійних і

комсомольських організацій полягає у ширшому за-

лученні молоді до громадсько-політичної діяльності,

у вихованні її в дусі вірності комуністичним ідеалам,

у розвитку почуття гордості за свою країну, за свою

працю. Всі зусилля по організації ідейно-виховної

роботи реалізуються у трудових колективах. Саме

вони тепер, після прийняття закону про трудові ко

лективи, покликані боротися за зміцнення організо

ваності і свідомої дисципліни, за розвиток критики і

самокритики, залучення найширших трудящих мас

до управління виробництвом, до виконання важли

вих соціально-економічних завдань сьогодення.

Якраз про все це і 
йшлося на зборах комсо
мольських організацій за
готівельного, обробного, 
інструментального та скла
дального виробництв
об’єднання «Друкмаш». За 
графіком, складеним ко
мітетом комсомолу, всі 
комсомольці заводу взя
ли активну участь у обго
воренні одного з найваж
ливіших завдань, постав
лених партією — дальшо
го вдосконалення ідеоло
гічної роботи, підвищення 
її результативності.

Ось що розповів про 
це секретар комсомоль
ської організації інстру
ментального виробництва 
Сергій Гладкий:

— Наша комсомольська 
організація налічує 97 
комсомольців. Всі вони — 
робітники високої квалі
фікації. Це необхідна 
умова нашого виробницт
ва. Розмова по обгово
ренню рішень червневого 
(1983 р.) Пленуму ЦК
КПРС була у нас серйоз
ною, діловою.

Давно вже з такою від
вертістю не висловлюва
лися комсомольці про 
трудову дисципліну, про 
наші недоліки й резерви 
в організації праці.-'-.

Обідня перерва у нас 
триває півгодини, з оди
надцятої. Але, як прави
ло, роботу закінчують усі 
без п’ятнадцяти одинад
цять, а приступають до 
неї на 10—15 хвилин піз
ніше, як треба. Таким чи-

ном щодня втрачається 
півгодини дорогоцінного 
робочого часу. Кілька ра
зів ми проводили і рейди 
«Комсомольського про
жектора», і говорили про 
це неодноразово — на
слідки були малоефектив
ними. Тепер же комсо
мольці порушили питання 
про економію часу, а це 
дає підстави сподіватися, 
що не буде згаяно дарем
но жодної хвилини.

Корисною була розмоза 
і про дозвілля молоді, 
про переоформлення у 
цехах наочної агітації. До 
речі, всі наші комсомоль
ці з ентузіазмом узяли
ся за цю справу, під ке
рівництвом нашого ху
дожника Бориса Фішмана 
ми закінчуємо оформлен
ня червоного куточка...

Червоний куточок ін
струментального виробни
цтва завдяки фантазії і 
ентузіазму комсомольців 
має вигляд не тільки за
тишний, а ще й урочистий. 
Нагороди комсомолу на 
стінах, куточок комсо
мольської роботи, пере
оформлюються стенд пе
редовиків виробництва і 
дошка соцзмагання.

— Важко повірити, але 
ще донедазна тут були го
лі стіни, — говорить за
ступник секретаря коміте
ту комсомолу 
Хейфіц, — 
допомогло / 
меблями, 
зробили 
своїми руками.

Людмила 
керівництво 

матеріалами, 
Але чимало 

комсомольці 
В цьому

залі вони проводять ком
сомольські збори, тут І 
збираються на лекції, по- 
літінформації.

На заводі активно пра
цює лекторська група ко
мітету комсомолу. Вона І 
налічує тринадцять чоло- , 
вік. Як найактивніших лек
торів комсомольці інстру
ментального відзначають 
Олену Аргатюк і Михайла 
Рябоконя.

Тематика лекцій, роз
роблена методичною ра
дою при лекторській гру
пі спільно з представни
ком обласної організації 
товариства «Знання» Ні
ною Михайлівною Мокі- 
ною та комітетом комсо
молу, цікава і різноманіт
на. Це і мораль, і бороть
ба за мир, і спосіб життя 
в країнах протилежних 
соціально-економічних си
стем, і атеїзм. А сьогод
ні вся лекторська група 
включилася у роз’яснення 
і пропаганду рішень черв
невого (1983 р.) Пленуму 
ЦК КПРС — довгостроко
вої програми дій нашої 
партії.

Значну роботу по пропа
ганді рішень Комуністич
ної партії веде і колектив 
бібліотеки 
об’єднання 
очолюваний 
рівною Федоренко. В біб
ліотеці, на заводі, у гур
тожитку обладнані стенди 
«Закон про трудові колек
тиви — новий важливий 
вклад у розвиток ленінсь
ких ідей», «Натхненна 
програма дій (матеріали 
червневого (1983 р.) Пле
нуму ЦК КПРС)», «Успіх 
забезпечує свідома дис
ципліна», книжкова ви
ставка, присвячена 80-річ- 
чю II з’їзду РСДРП.

У бібліотеці заводу я 
поцікавилась, якою суспіль
но-політичною літерату
рою користується МОЛОДЬ. 
Старші:,'! бібліотекар Оле
на Борисівна Хусід пока
зала формуляри, де мате
ріали Пленуму, закон про 
трудові колективи зустрі
чалися досить часто. Мо
лодь прагне знати, які 
завдання ставить перед 
нею сьогодні Комуністич
на партія.

Знати для того, щоб ви
конати.

Л. ЯРМОЛЕНКО.

Будова ударна
Будівництво Кіровоград

ського міжколгоспного 
гідролізно-дріжджового за
воду триває ось уже 
сьомий рік. Об’єкт спочат
ку планували здати в екс
плуатацію в 1981 році, по
тім — у 1984. Але вже 
сьогодні видно, що й на
ступного року будівницт
во не буде закінчено. В 
кінці 1982 року постано
вою пленуму обласної 
комсомольської організації 
ГДЗ було оголошено 
ударною комсомольською 
будовою. Міськкоми, рай
коми комсомолу направи
ли на неї кращих комсо
мольців. Усього відправи
лись на будову 105 добро
вольців. Але будівництво 
гідролізно - дріжджового 
досі йде надто повільними 
темпами. Чому? Це та ін- 
ші- запитання цікавили 
рейдову бригаду, яка по
бувала на будові

Передусім скажемо: ни
ні па будові працює лише 
34 добровольці, тобто тре
тина тпх хто був направ
лений сюди за комсомоль
ськими путівками. А на

початку року передбача
лося забезпечити роботою 
не менше 300 осіб. Тоді 
піддавалася критиці ген- 
підрядна організація — 
комбінат «Кіровоградваж- 
буд», — яка почала робо
ти, не зосередивши на 
об’єкті необхідну кількість 
працюючих. Нині ж план 
будівельно - монтажних 
робіт не виконується з ін
ших причин. Найістотніша 
з них — вкрай незадовіль
не постачання будівельних 
матеріалів, зокрема розчи
ну і бетону. Так, за період 
з 18 по 25 липня на об’єкт 
було замовлено 103 кубіч
них метри розчину різних 
марок, але об’єкт забезпе
чили лише вісімнадцятьма, 
та й то в другу зміну. А 
Що повинні були робити 
28 бетонників, у котрих 
бетон і розчин — основні 
матеріали в роботі? Немає 
й звичайнісінького дроту 
для в’язання арматури. 
Майже кожного дня спо
ряджається «делегація» 
до виробничого об’єднан
ня «Вторчормет», де робіт
ники буквально випрошу-

У локомотивному депо залізничної станції Знам янка 
з нагоди 110-ї річниці з дня заснування депо відкрито 
музей історії депо. Експонати музею розповідають про 
життя залізничників до революції, про перші маївки 
в Знам’янці. Чимало експонатів присвячено подіям гро
мадянської війни, періоду відбудови народного госпо
дарства. Про події Великої Вітчизняної і героїзм радян
ського народу — окрема розповідь. На одному зі стен
дів — портрети тих, хто не прийшов з війни.

Багато в музеї матеріалів і про надзвичайно важли-

виробничого 
«Друкмаш», 
Лідією Пет-

вий період у житті депо: перехід на електричну тягу.
У створенні музею активну участь взяли ветерани 

9 локомотивного депо, яким допомагали молоді вироонпч- 
і ""к" підприємства. р фурсд

На знімка х: тут — вхід до музею; відвідувачі в 
і одному із залів. Фото автора.

. Але...
ють кілька метрів такого 
необхідного для них мате
ріалу. Виконуючи обов’я
зки начальника 
№ 2 Олександр 
не пам’ятає, коли 
раз молодих робітників 
забезпечували електрода
ми для зварювальних ро
біт. Усього ж на обласній 
у д а р н і й комсомольські й
будові відсутні близько 

двадцяти найменувань тех
ніки і матеріалів.

Варто сказати про те, 
що недавно Комсомольск-- том робіт?» 
ка організація послала 
своїх представників у 
трест «Кіровоградмашваж- 
буд», де в. о. керуючого 
С. М. Козловськнй запев
нив будівельників, що все 

необхідне буде не пізніше 
17—18 липня. Ці строки 
вже минули, але справи не 
поліпшились...

Така низька 
праці впливає 
бітну плату.

дільниці 
/Хксенов 
останній

ВУдбВШ
ка чоловік заявили членам 
рейдової бригади, що ско
ро будуть розраховуватп- 

ка- 
тоіі 
ви- 
за

ся. «Ми розуміємо, -7 
жуть вони, — що за 
обсяг робіт, який нами 
конується, збільшувати 
робітню плату неможливо 

Але ж чому нас не забез
печують необхідним фрсп-

Дізналися ми іі про іа-
Г! ‘ пунктів no- 

громадський 
області па 

заводу, шо 
додаткових

організація 
й иа заро- 

Наприклад, 
газоелектрозварник Віктор 
Оберемськпй за липень за
робив лише 77 карбован
ців. Невисокі заробітки і в 
інших комсомольців. Кіль-

ке. Більшість 
ложення (Гро 
заклик молоді 
будівництво 
стосується 
пільг для добровольців, не 
викопується. Не розв’яза
но питання про виплату 
одноразової допопогп і, 
головне, постановку доб
ровольців на квартирний 
облік. До речі, ми завіта
ли в гурюжиток № 7 ком
бінату «Кіровоградваж- 
буд» 41 сімейна пара не 
прописана. Три сім’ї засс-

лилися самовільно у не
займані кімнати. А'чому 
ж, коли були вільні місця, 
не забезпечили житлом 
хоч кілька сімей будівель
ників гідролізно - дріжд
жового?

Отож комсомольці, кот
рі прибувають па будову 
за комсомольським)) путів
ками, не закріплюються 
на будівництві. Д сухих 
білкових дріжджів, які є 
важливим компонентом 
високоякісних кормів для 
тваринництва з нетерпін
ням чекають у господарств 
вах області; деякі з них 
несуть збитки, фінансуючи 
будову.

Рейдова бригада:

о. УДОВИЧЕНКО, 
заштатний

міськкому 
контролю,

по- 
інспектор 
народного 

М. МАХИ-

СВЯТО 
ВУЛИЦІ

У селі Таужному Гайао.*<?*■ 
ронського району вже ста
ло звичною проводити по
дібні свлта. Звичайно, не 
□сіх вулиць підряд. Цього 
можуть бути УДОСТОЄНІ ли
ше ті з них, де прожива
ють знатні люди села.

І

От, скажімо, Олена Пет
рівна Лихенко. Цього літа 
її ланка першою закінчи
ла просапку цукрових бу- 
ряків. Звістка про успіх 
облетіла село того ж дНя‘. 
Молодь почала діяти не
гайно. За згодою з прав- 
лінням колгоспу було ви- ' 
рішено провести свято ву
лиці Карла Маркса. У 
центрі села розклеїли об’я
ви, кілька днів підряд зву
чали вони і по місцевому 
радіо. А найближчого ви
хідного на вулицю Карла 
Маркса завітали культар
мійці.

Спочатку головний агро
ном колгоспу В. Н. КучеБ 
розповів про успіхи брига
ди № 1 у соціалістичному 
змаганні, про людей, зара
ди яких і організувалося 
свято. Потім виступали 
культармійці.

Були на цьому святі і 
люди з інших вулиць села. 
До двору, звідки лунала 
музика, поспішали і свят
ково одягнені дівчата, і ді
дусі та бабусі зі стільчика
ми в руках, і босоногі 
хлопчаки (без них же ніде'^р» 
не обходиться). Коли хтось Т 
із припізнілих питає, чого 
це воно тут стільки люду 
зібралося (є ж люди, які 
про все дізнаються остан
німи), хлопчаки насмішку
вато глянуть на прибуло} 
го: «Та чи не ви не знає
те? Це все на честь ланки 
тітки Олени. Ось як’»

Хоч на землю вже давно 
опустилися сутінки, у СВІТ
ЛІ потужних ліхтарів 
кружляє веселість. Одно
сельцям приємно слухати*, 
як співають учитель ФІІ; 
виховання Микола Оліске- 
вич, вокальний ансамбль 
дівчат, куди входить Ніна 
Малиновська, Валя Дідур, 
Клава Лекечинська, Гали
на Смілянець, як читаютіі 
гуморески та мініатюри 
колишній механізатор, а 
нині керівник драматично
го гуртка М. Ф. КобероЦ; 
ськии та заступник гол<£, 
ви по роботі з моло^ёчп 
Іван Нроть. ‘

Подібне свято відбулося 
і на вулиці, де проживає 
знатний механізатор кол
госпу, майстер по посіву 
цукрових буряків Григорій 
Онуфрійович Смілянець.

Нині культармійці готу
ються до нових зустрічей, 
адже трудові подвиги здій
снюються щодня.

Наш. кор.

ня, завідуючий відді
лом комсомольських 

організацій міськкому
комсомолу, С. КРАВ
ЧИНА, завідуючий 
відділом комсомольсь
ких організацій Кіроз- 
ського райкому комсо- 
молу, О. НАСТОЯ- 
ЩА, секретар комітету 
комсомолу тресту «Кі- 
ровоградмашважбуд»,

А. БЕЗТАКА, корес
пондент «Молодого ко
мунара».

ВІД РЕДАКЦІЇ: На
жаль, рейдова бригада не 

змогла зустрітися з дирек
тором будови В. І. Бого- 
носом Коли верстався по
мер, паш кореспондент 
зв’язався з ним по теле
фону, В. І. Богопос запев
нив, що найближчим ча
сом зустрінеться з добро
вольцями, надасть їм по- у
сильну допомогу у розв’я-^-.’ 
занні тпх проблем, які 
ХВИЛЮЮТЬ МОЛОДИХ буді- ;
вельників. За словом має ;
бути діло. Отож, редакція 
чекає відповіді від В. І. 
Богопоса щодо вжитих за
ходів.
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Ця розмова планувалася заздалегідь. До того, як 
зібрати нинішніх учасників бесіди за «круглий стіл» 
«Молодого комунара», в різний час доводилося від
чути їхні захоплення своїм містом, уболіоання за 
збереження його історичних цінностей, турбоіу за 
завтпашмїй пси. .... , Отоді й подумалось: а
чи не розповісти про любов бобринчан до свого 
Еліста, про енєсок партійних, радянських, громадських 
організацій, усіх жителів міста у боротьбу за праг
нення зробити свій населений пункт зразковим?

Сьогодні ми надаємо слово голові виконкому Боб- 
ринецької міської Ради народних депутатів В. С. 
(Іасниченку, архітекторові Бобринецького району 
А. С. Бабич, першому секретареві райкому комсомо
лу Станіславу Соболю і директорові комбінату ко
мунальних підприємств В. І. Даниленку.

«Молодий комунар» З crop

??втрашній день Бобринця. 
І чи не розповісти про

Щось ё в 
>го opakyfe

Фійі

Ж

КОР.: Далеко не в кож
ному районному центрі, 
коли вперше потрапляєш 
до нього, тебе приємно 
вражає думка: це місто, 
бобринсць Із таких. І спра
ва тут навіть не в кількос
ті багатоповерхових бу
динків, хоча це безперечна 
Ознака міста. Г’ 
ньому таке, чого бракуё 
багатьом невеличким міс
там...

А. С. БАБИЧ: Справа в 
му, що переважна біль

шість сьогоднішніх район
них центрів (не тільки па 
Кіровоградщині, а й по
всюди) в минулому — ве
ликі села, де 'забудова ве
лася стихійно, без наймен
шого спрямування, іншими 
словами — без погляду у 
перспективу. Про плану
вання таких населених 
іїунктів не могло бути й 
мови. Бобринсць же мало 
не з самого народження 
закладався не по-сільсько
му. Понад 150 років тому 
він отримав статус міста. 
Саме цс й зіграло вирі
шальну роль у тому, що 
Бобринсць не схожий па 
теперішні навіть велелюд
ніші міста.

Що його 
інших? 
міське,

відрізняє від
По-пе'рше, чітке, 

.....можна сказати, 
планування. Місто розбите 
на правильні квартали, і 
ми на майбутнє, реконст- 
руюючи його, в цьому 
напрямі матимемо зовсім 
мало клопоту. По-друге, 
широкі, просторі вулиці. 

КОР.: А б чому ж тоді 
поля гати м е реконструкція ?

ПАСНИЧЕНКО: 
Насамперед у перенесенні 
центра міста на вулицю 
Орджоиікідзе. Сьогодні її 
вже прикрашає нова спо
руда районного відділен
ня зв'язку, зводиться 
масштабний' торговельний 
центр, в перспективі тут

омашзя

і зал

напівграмотного переко
нання, що історія нічого 
не вчить? Від -низького 
рівня викладання історії в 
школах? А може, її від 
падіння моралі?»

«Гордитись славою сво
їх предків не тільки мож
на, а й треба; не поважа
ти оної є ганебна мало
душність» — так говорив 
Пушкін».

Чи не рівнозначні пре
тензії можна пред’явити і 
бобринчанам, на 
яких народився 
цвів український

і

пальцем не ворухнув... На
далі слід зробити висновок 
із них прорахуїіків...

КОР.: Володимире Іва
новичу, хотілося б більше 
почути про те, як проводя
ться у місті санітарні дні.

В. І. ДАНИЛЕНКО: У 
кожному районному цент
рі їх організовують при
близно однаково. Яким 
власним досвідом ми мо
жемо поділитись? У ком
бінаті комунальних під
приємств ми ввели спеці
альну посаду саніструкто- 
ра. Він відповідає за ор-

СІМ’Я ГУРТОЖИТОК —

ДРУГИЙ ДІМ

землі
за-

про- г’анізацію і проведения цих
днів,

ірі
розмістяться будівлі пар
тійних і радянських уста
нов, виросте районний бу
динок культури па 700 
місць...

А. С. БАБИЧ; Але увага 
приділятиметься не тільки 
вулиці Орджоиікідзе. Уже 
тепер нові житлові спору
ди виростають у районі 
автовокзалу. Буквально 
два місяці тому бобриіі- 
чани заселили п’ятиповер
ховий 30-квартйрний буди
нок —• клумби довкруг 
нього уже, встигли вики
нути перші квіточки.

КОР.: Ца торговельній 
площі ? будинки, яки
ми ваше містечко мо
же гордитися. їх не торк
неться рука рекопструкто- 
рів?

A. С. БАБИЧ: Якщо й 
торкнеться, то лише рес
тавраторів. На площі за- 
лищаться будинки, в яких 
нині знаходиться магазин 
господарчих товарів і м’я- 
со-молочнпй павільйон 
(у Бобрпнці його назива
ють лакандою). Це цінні 
архітектурні пам’ятки, і 
ми повинні зберегти їх для 
прийдешніх поколінь.

А взагалі, базарна пло
ща зміниться з часом, 
^же нині до неї перекрито 
дороги і 
дуться.
завтра 
зможуть 
рев’яної 
ком. Кажу про це 
що для нашого і 
будова неабияка 
Бобрпнці сутужно з во
дою, бо па глибині товс
тий кам’янистий пласт за
важає її добувати найпро

стішим способом.
Проїжджаючи через на

ше місто, кожен зверііе 
увагу па оригінальний 
п ятикупольппй собор по
серед площі. Довгий час 
він був занедбаний і ні в 
кого руки не доходили до 
цієї хоч і не дуже давньої 
(збудована па початку XX 
століття), але цінної па
м’ятки української архі
тектури. Та ось кілька ро
ків собор ремонтується: 
ведуться опоряджувальні 
роботи всередині.

B. С. ПАСНИЧЕНКО: 
Сюди ми плануємо пере
нести експонати небагато
го па сьогодні краєзнавчо
го музею.

Кор.: Справді, дивно, 
що багата історія міста, 
району так бідно зафіксо
вана в музейних експона
тах. А за досвідом не тре
ба ж далеко ходити. У 
селах Новоархапгельсько- 
го району — в Кам’япечо- 
му, Підвисокому, Надлаку 
та інших створені чудові 
народні краєзнавчі музеї. 
Руками громадськості.

Не так давно довелось 
мені прочитати повість ро
сійського письменника Бо
риса Васильєва «Летять 
мої коні...» Ось що вій пи
ше: «...Я прожив мало не 
шість десятків, я їду з яр
марку і все ніяк не можу 
зрозуміти, як можна не 
захоплюватись, не любити, 
а то і просто не знати іс
торії рідної країни Звідки 
ця пошесть? Від пихатого

певні роботи ве- 
Так, не сьогодні- 

базарувальшіки 
пити воду з дс- 

крипиці під даш- 
т тому, 
міста цс
- У

фесіональннй театр, зем
ля яких виховала слав
ного сина (пам'ять 
про нього шанують пред
ставники багатьох країн 
Європи) національного ге
роя Франції, Героя Радян
ського Союзу Василя По- 
рііка, земля із славшім ре
волюційним, бойовим і 
трудовим минулим...

Станіслав СОБОЛЬ: 
Збагатити музей експона
тами взялися б учні всіх 
шкіл району. Але поки що 
справа стоїть за примі
щенням. Питання це так і 
зостанеться відкритим, до
ки до нього не повернуть
ся, як кажуть у таких ви
падках, лицем.

КОР.: Таких проблем, 
коли говорити про облич
чя міста, є, по-моєму, чи
мало. Мене, приміром, не
приємно вразив контраст 
між фасадом і задвір’ям 
міського парку імені М. Я. 
Кроппвшіцького. Звичайно, 
визначення — фасад і за
двір’я — чисто умовні, на 
думку про них наводить 
сам стан справ. Бо на
скільки парк чистий, охай
ний з боку вулиці Леніна...

Станіслав СОБОЛЬ: 
Чимало роботи в санітарні 
дні мають комсомольські 
«прожектористи». Регуляр
но випускається фотогазе
та «Екран санітарного 
дня». Дієвість наших пуб
лікацій очевидна. Так, 
пригадую, недавно ми по
критикували будівельників 
ПМК-137 за те, що па ву
лиці Дзержпнського зали
шили після себе рукотвор
ні пагорби. За кілька днів 
вулицю привели в належ
ний вигляд. Таких прикла
дів можна назвати чима
ло.

КОР.: Окрім цього, що 
ще можна віднести до ак
тову комсомольців і моло
ді міста, коли мова йде 
про благоустрій Бобрпії- 
ця?

Станіслав 
Зробити своє 
ним — у цьому, 
мені, наймолодше поколін
ня повинне бути зацікавле
не насамперед. Хлопці і 
дівчата міста — активні 
учасники проведення сані
тарних днів; багато моло
дих сімей підтримали за
клик мешканців одного з 
кращих житлових будин
ків Бобрпиця (вулиця Ле
ніна, 26) взяти його пов
ністю на своє збережеп-

СОБОЛЬ: 
місто гар- 

здається

В. І. ДАНИЛЕНКО: 
...— Настільки захараще
ний від базарної плоті. 
На сьогодні цей недогляд 
можна пояснити єдиним—- 
у згаданої території міста 
бракує господарів. За 
кожною організацією чи 
установою міста, а їх у 
нас близько сотні, закріп
лена територія. Щоп’ятни
ці у санітарний день люди 
виходять на годппу-другу 
навести порядок на своїй 
площі. Доглядався і парк, 
але звідколи канікули — 
частина парку закріплена 
за середніми навчальними 
закладами — там ніхто і

ВІД РЕДАКЦІЇ: Публікація

іія...
В. І. ДАНИЛЕНКО: Ко

ли мова зайшла про озеле
нення Міської території, 
то не можна не відзначити 
прагнення бобринчан за
квітчати свої вулиці і 
сквери. «Кожному жителю 
міста посадити один тро
яндовий кущ», — ці слова 
занесено до зобов’язань. 
Якщо місцевий радгосп, 
який вирощує розсаду, не 
підведе, то пункт зобов’я
зань буде успішно викона
ний.

КОР.: І, нарешті, нам, 
дорослим, не слід забува
ти про найменших грома
дян міста. Але в Бобрпнці 
чомусь про це забули. Бо 
ще не так давно у тому ж 
парку імені М. Л. Кроппв- 
нпцького крутились кару
селі і гойдались гойдалки, 
а нині вечорами і у вихід
ні тут порожньо, облад
нання заіржавіло, заростає 
бур’янами.

В. С. ПАСНИЧЕНКО: І 
знову ж таки — немає в 
атракціонів господаря. Об
слуговувати їх повинен 
спеціаліст — інженер із 
посадовим окладом Міськ
рада не має можливості 
гримати його. Га й те — 
чи не відділ культури рай
виконкому мусив би віда- 

-------------- дозвілля 
населення

Дівочий гуртожиток 
№ 1 тресту «Кіровоград- 
сільбуд» зустрічає домаш
нім спокоєм, чистотою. У 
коридорах — тиша, від 
кухонь па всіх поверхах 
іде смачний дух. Молоді 
будівельниці відпочивають 
після робочого дня.

Але мине година—друга, 
і вони зберуться до вели
кої кімнати червоного кут
ка.

— Дівчатам у гурто
житку не доводиться нудь
гувати. У травні ми прово
дили вечір, присвячений 
сторічному ювілею Дем’я- 
п{і Бєдного. У липні вша
новували пам’ять Володи
мира Маяковського. А ось 
у серпні поговоримо про 
творчість Олександра Ча- 
ковського, якому випов
нюється сімдесят років. 
Щоразу в організації лі
тературних вечорів нам 
допомагають працівники 
міської бібліотеки імені 
Гагаріпа, — розповідає 
комендант гуртожитку 
Г. А. Терсптьєва.

— Цікаво проходять у 
гуртожитку і вечори від
починку. Запрошують во
кально' - інструментальний 
ансамбль із клубу тресту. 
Та й самі концерти влаш
товують. У Надії Шаран- 
дюк — маляра з ПМК-137 
— хороший голос. Вона 
солістка. Добре співає 
працівниця заводу залізо
бетонних виробів Людми
ла Вергун.

Якими бути наступному 
вечору чи лекції — вирі
шує рада гуртожитку. Го
лова ради, працівник 
ПМК-304 Галина Дзвони- 
цька, штукатур цієї ж пе
ресувної механізованої 
колони Алла Ковальчук, 
Наталя Прашковська ра
зом із іншими дівчатами 
допомагають своєму вихо
вателю розробити сцена
рій, першими беруть па 
себе обов’язки по органі
зації того чц іншого захо
ду.

Від багатьох дівчат ме
ні довелося почути захоп
лені слова про вечір, який 
недавно спільно підготува
ли перший і другий гурто
житки. Хлопці виступили 
із спортивними номерами; 
показали свої здібності 
дівчата — учасниці худож
ньої самодіяльності. 1 всі 
разом зробили справжнє 
свято для будівельників, 
котрі йшли в ті дні до лав 
Радянської Армії, — адже 
вечір було присвячено са
ме їм, призовникам.

А як проводять своє 
дозвілля ті, хто любить 
спорт? На жаль, спеціаль
ного залу немає. Та на 
першому поверсі — зручна 
й простора спортивна кім
ната, де є тенісний стіл і 
шахівниці, література про 
спорт. У вівторок, четвер 
і неділю тут тренуються 
спортсменки гуртожитку.

— Як я ще школяркою 
була, то спортом майже 
не захоплювалася. По- 
справжньому почала зай
матись ним тут, у гурто
житку. — До цих слів 
працівниці автобази трес
ту, призерки шахово-шаш
кового турніру гуртожит
ку Галини Бондар могла 
б приєднатись більшість 
дівчат, чиї портрети пё 
дошці пошани кращий 
спортсменів тресту. Легкій 
атлетиці віддає вільний 
час маляр-штукатур ПМК- 
137 Ольга Рябушпць, а та- 
кож бухгалтер відділу ро
бітничого постачання тре
сту Валентина ВалігурЗ. 
Робітниця заводу . залізо
бетонних виробів Надія 
Албул захоплюється на
стільним тенісом, легкою 
атлетикою, багатоборст
вом ГПО, шашками; стц* 
лв хорошими спортсмена
ми і штукатур-маля'р 
ПМК-137 Марія Царук та 
працівниця автобази Люд-, 
мила Білецька.

Хто тренує дівчат? 
Спортінструкторп тресту. 
Але часто ініціативу бер? 
в свої руки вихователь 
Олена Богомолець, тренер 
і за освітою, і за покли
канням. Пишатись можна 
й результатами, які пока
зують дівчата. І-Іапрпклад, 
будівельниці сталії други
ми/призерами волейболь
ної першості міської радії 
ДСТ «Колос», а цими дня
ми добре здали норми 
комплексу ГПО з плаван
ня.

...Вечір. Вже й зорі по
чали висіватись. До однієї 
з кімнат постукала вихо
ватель Олена Павлівна 
Богомолець. Дівчата з ра
дістю запрошують її до 
кімнати. У тихій, душевній 
бесіді ВОШІ не тільки поді
ляться новинами, своїми 
турботами, а й разом об
говорять, як краще про
вести ВИХІДНІ, що включи
ти в програму тематичного 
вечора. Враховується дум
ка кожної дівчини з цієї 
великої і дружної сім’ї. 
Так і повинно бути у рід
ному домі.

Т. СМАГА.
м. Кіровоград.

ФУТБОЛ

ти питаниями 
наймолодшого 
міста?

записизРозмову
В. БОНДАР.

бесіди за «круглим 
столом» недарма завершена знаком запитання. Не- 
розв язаних проблем у розмові порушувалось чи
мало. Хочеться почути слово від зацікавлених ком
петентних організацій, аби розставити, де це мож
ливо, крапки над «і».

«ФРУНЗЕНЕЦЬ» — 
«ЗІРКА» 0:0

Турнірне становище су
перників зобов’язувало 
не відсиджуватись в обо
роні, а постійно атакувати. 
Адже в таблиці шостої ук
раїнської зони обидві 
команди знаходилися по
руч — господарі на двад
цять третьому рядку, а 
гості — на двадцять чет
вертому.

Після відпочинку на 
майданчику точилася впер
та боротьба, але жодному 
клубу не вдалося забити 
гола. Суддівська сирена 
пролунала, а на табло кра
сувалися два нулі. Супер

ники записали в свої акти
ви по одному очку. У 
«Зірки» їх нині двадцять 
два. Вона перемістилася 
на сходинку нижче, а її 
місце зайняв харківський 
«Маяк», який обіграв 
«Дніпро» — 2:0.

Інші матчі закінчилися 
так: «Океан» — «Нива» — 
Вц. — 1:1, «Атлантика» — 
«Поділля» — 4:1, «Кри
стал» — «Кривбас» — 0:0, 
«Суднобудівник» — «Ме
талург» — 2:0, СКА Од. — 
«Колос» — 0:1, «Десна» — 
СКА К — 1:3, «Маяк» — 
«Дніпро» — 2:0, «Аван
гард» — «Торпедо» — 
3:2, «Буковина» — «Нова
тор» — 2:2, «Закарпаття» 
— «Шахтар» — 1:1, «При
карпаття» — «Стахано- 
вець» — 2:0.

В. ШАБАЛІН.



4 стер, «Молодий комунар» 9 серпня 1983 року

А ЦТ (і програма)
8.00 — Час. 8 45— М Горь 

кий. «Фома Гордєєв». Фільм- 
внетава. 11.30 — Новини
14.30 — Новини. 14.50 —
Пяти річка — справа кож 
ного. Док. телефільми «Шах
тинська веселка» «Техноло
гія успіху». «Пошук триває». 
15.55 — Кантата О Арутю
нова, ^Піонерський прапор». 
16.10 — Новини. 16.15 — 
Розповідають наші корес
понденти. 16.45 — Адреси мо
лодих. 17.45 — Концерт ан
самблю сестер Джхавері 
(Індія). 18.15 — Наука і жит
тя 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Динамо» 
(Мінськ) — ЦСКА. У перерві 
— Якщо хочеш бути здоро
вим. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Пісня-83. 22.25 — Сьогодні 
у світі. 22.40 — Чемпіонат 
світу з легкої атлетики. 
А УТ

10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 — Пароль «Друж
ба». 11.05 — Художній
фільм «Ми разом, мамо». 
12.15 — Міжнародна студія 
УТ. 12.45 — Зустріч з теат
ром. 14.15 — Співає Марія 
Бієшу. 15.20 — Докумен
тальний фільм «Дядько 
Якуб». 16.00 — Новини.
16.10 — Телепост на удар
ній будові. 16.20 — Зелений 
вогник. 17.05 — Концерт.
17.35 — Для старшокласни
ків. «Товариш». 
Фільм-концерт 
дім». 18.30 — Актуальна ка
мера. 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Шахтар» 
(Донецьк) — «Динамо» (Ки
їв). 20 45 — На добраніч, 
діти. 21.00 — Програма
«Час». 21.35 — Я. Мамонтов. 
Фільм вистава «Республіка 
на колесах». (У перерві — 
Новини).
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Док. фільми «Скільки кош
тує вода?», «Людина і Пів
ніч». 9.00 — Телефільм
«Командир». 1 серія. 10.15— 
Чого і як навчають в ПТУ. 
10.45 — Телефільм «Діти
цирку». 11.05 — Французька 
мова. 11.35 — Телефільм 
«Як я був вундеркіндом». 2 
серія. 12.40 — Дні В. Мая- 
ковського в Грузії. 13.10 — 
Мультфільм «Дивні подви
ги». 13.30 — Док. фільми. 
14.00 — Рух без небезпеки.
14.30 — «Музи не мовчали».
Д. Шостакович. Сьома сим
фонія 15.20 — Новини 18.00 
— Новини. 18.20 — Док.
фільм «Парк .заповідний».
18.30 — Чемпіонат світу з 
легкої атлетики 19.00 — 
Сільська година 20.00 Ве
чірня казка. 20.15 — Це ви 
можете. Конкурс вниахіднн-

«Час». 21.35 — 
се-

18.00 — 
«Рідний

ків 21.00
Телефільм «Командир». 
І*Я. 22.50 — Новини.

На добраніч, діти. 21.00 
Програма -Час». 21.35 
І. Друце «Повернення 
круги своя». (Кіровоград). 
А Ці (Н програма)

8.00 — Гімнастика 8.20 
Науково-популярні фільми 
«Лікування висотою», «Усть 
юртськии муфлон». 9.00 —
Телефільм «Командир». 2 се
рія 10.15 — «І 
поезії повна...» 
красова. 11.00 
батьки 11.30 
мова. 12.00 — 
тям «Шапка __________
13.05 — Твоя ленінська біб
ліотека. «Лев Толстой як 
дзеркало російської револю
ції» 13.50 — Телефільм
«Стрижень». 14.15 — Ми за
лишаємося в колгоспі. 15.00 
— Мелодії землі мордовсь
кої 15.25 — Новини. 18.00— 
Новини. 18.20 — Док. теле
фільм «Кримські замальов
ки. Галявина казок». 18.30— 
Чемпіонат світу з легкої ат
летики. 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу «Дніпро» — 
«Металіст». В перерві — 
19.45 — Вечірня казка.
«Чарівний екран». 20.45 —
Чемпіонат світу з легкої ат
летики. 21.00 — «Час». 21.35 
— Телефільм «Командир». З 
серія. 22.50 — Док. теле
фільм «Отговорнла роща зо
лотая...» 23.00 — Новини,

знову душа 
Лірика Не-

— Для вас,
— Німецька 
Фільм — ДІ

ЛІ ономаха».

АДРЕСИ 
ТВОГО 

ДОЗВІЛЛЯ

КІРОВОГРАД
БУДИНОК КУЛЬТУ

РИ ІМЕНІ КАЛІНІНА:
9 серпня — художній 
фільм «Швед, який про
пав безвісти». О 18.20;
10 серпня — лекція на 
заводі «Гідросила» — 
«Кіно і глядач». О 12.00;
11 серпня — художній 
фільм «Відкрите серце».

з Героєм Соціалістичної 
Праці, членом ЦК КПРС. 
слюсарем інсгрумепталь 
ником »Мінського тракторно 
го заводу Є. Клпмченком. 
18.45 — Сьогодні у світі
19.05 — Народна творчість 
Телеогляд. 19.55 — Теле
фільм «Міраж». З серія 
21.00 — «Час». 21.35 — Не 
чірні мелодії. 22.20 — Сьо 
годні у світі. 22.35 — Чем
піонат світу з легкої атле
тики.
А УТ

10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 — Виробнича гім
настика. 10.45 — «Літня
трудова». 11.20 — «П’ять 
хвилин на роздуми». 12.35
— Новини кіноекрана. 13.50
— Грай, бандуро. ........
Художній фільм 
особливої уваги». 
Новини. 16.55 — _____
малювець». 17.30 — Закон і 
ми. 18.00 — «Новини тиж
ня». (Кіровоград). 18.25 — 
«У нас в колективі». (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — Ліричні ме
лодії. 19.45 — Вистава.
«Третє слово». 20.45 — На 
добраніч, діти. 21.00 — Про
грама «Час». 21.35 — Про
довження вистави «Третє 
слово». (У перерві — Нови
ни). 23.15 — Мультфільм
для дорослих.

14.20 - 
«У зоні
16.00 — 

«Олівець-

14.45 — Обличчя друзш
15.30 — Сьогодні — День 
фізкультурника. Виступ го
лови Комітету по фізичній 
культурі і спорту при Ваді 
Міністрів СРСР .\1 Громова. 
15 40 — Фільм концерт
,Слухаючи Фридеріка Шо 
пена». 16.20 — Новини. 16.25 
— Бесіда політичного огля
дача Ю. Лету нова. 16.55 — 
очевидне — неймовірне. 
18.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Спартак» — «Ди
намо» (Тбілісі). У перерві — 
Якщо хочеш бути здоровим.
19.45 —Концерт, присвяче
ний Дню фізкультурника. 
21.00 — «Час». 21.35 — Па 
екрані — кінокомедія «Ми з 
вами десь зустрічались». 
23.10 — Чемпіонат світу з 
легкої атлетики. 23.05 — Но
вини.
А ут

10.00 — Актуальна каме
ра 10.35 — Ранковий кон
церт 1125 — «Весела еста
фета». 12.00 — «Признача
ється побачення». 12.30 — 
Сьогодні — День фізкуль
турника. 14.35 — «Доброго 
вам здоров’я». 15.20 — Кон
церт. 16.05 
лята». 17.05

«Вперед, ор- 
------ Фільм «Піс

ні волинських озер». 17.3а 
популярна 

18.05 
фільм

огляд.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45

Улюблені вірші. 9.15 
Разом — дружна сім’я.
9.45 — Док. телефіль
ми про спорт: «Запрошен
ня». «Великий теніс». 10.20 
— Телефільм «Міраж» 1 се
рія 11.30 — Новини. 14.30— 
Новини. 14.50 — Справи і 
турботи сільських комуніс
тів. Док. фільми. 15.40 —
М Лєсков. Сторінки життя і 
творчості. 16.35 — 
16.40 — Шахова
17.10 — Концерт 
симфонічного 
Держтелерадіо
17.45 — Родом з

Новини, 
школа, 

естрадно- 
оркестру 
Вірменії, 

дитинства. 
А. Макаренко 18.30 
коленому малюнку — 
18.45 — Сьогодні
19.00 — «Що може
тив». Передача З 
годні, і завтра». 
II Чайковськнй. 
Джульетта».

А ЦТ (1 програма)
8 00 — «Час» 8.45 

би з нами, роби як ми. роби 
краще за нас 9.45 — Грає 
лауреат Всесоюзного і Між
народного к о н к у р с ів 
Ю-. Дранга (акордеон) 10.05
— .Мультфільм «Журавлик»
10.15 — Клуб мандрівників
11.15 — Новини. 14.30 —
Новини 14 50 — Док 
ми «Гатчина». «Хто в 
мі живе». «У країні 
15 45 - Тележурнал 
дар». 16.25 — Новини 
— Фільм — дітям «Ліс, 
який тн ніколи не увійдеш» 
17.40 — С Прокоф’єв Сона
та № 7 у виконанні заслу 
зкеного артиста РРФСР 
М. Петрова (фортепіано) 
18.00 — Відгукніться, сурма 
чіі 18.45 — Сьогодні V світі 
19.00 — Мультфільм «Пере
творення триває». 19.20 — 
Наві сад 19 50 — Телефільм 
«Міраж» 1 серія 21.00 — 
«Час». 21.35 — «Ілюзія ядер
ної переваги» 22 45 — Сьо
годні у світі. 23.00 — Чем
піонат світу з легкої атлети
ки.
А УТ

10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 — Погляд у май
бутнє. 11.30 — Кіномеридіа- 
ни. 12.30 — Нові
13.10 — Художній фільм
< Казка. розказана  . 
14.25 — Літо піонерське». 
16.00 — Новини. 16.10 —
«Орієнтир» 17.00 — .Сибір
ський сувенір». 17 25 — Рі- 
шеиня XXVI з’їзду КПРС — 
в дії». «Продовольча про 
грама — справа кожного»

. 18.00 — Корисні поради
18.10 — Телефільм «Відкри
тий урок». 18 30 — фільм
концерт «Прелюдія». 19 00 
— Актуальна камера 19.30
— «З людьми і для людей». 
20.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Дніпро» — «Ме
таліст». (2 тайм). 20.45 —

12.30

Ро

філь 
тере- 
веж» 
«Звіз-

16.30 
в

книги.
вночі».

— В 
сонце, 

у світі, 
колек- 

«I сьо- 
19.30 —
«Ромео і

Джульетта». Фільм-концерт. 
19.50 — Телефільм «Міраж». 
2 серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Що? Де? Коли? Телевікто- 
рина. 22.50 — Сьогодні у 
світі.
д УТ

16.00
«Грають юн 
(Кіровоград 
телебачення), 
логи». 17.10 
Комсомол ія». 
ран пошани 
телебачення. ------

фільм. 18.30 —Музичний фільм 
«Чарівний журавель». 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— «Слово за вами». Громад
ська рада Українського те
лебачення. «Робітничої га
лети» і «Сільських вістей» 
по впровадженню передово
го досвіду. 20.20 — Вечір
ній концерт. 20.45 — На до
браніч, діти. 21.00 — 
грама «Час». 21 35 — 
дожній фільм -У зоні осо
бливої уваги». 23 20 — Но
вини
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Док телефільми про народ
ні промисли 9.00 — Теле
фільм «Командир» 3 серія. 
10 15 — Народні мелодії
10.30 — Відгукніться, сурма
чі! 11.15 — Іспанська мова.
11.45 — Фільм — дітям «Ве
селе чаклунство» 12.50 — 
Мамина школа 13.20 — Сні 
вас лауреат Міжнародного 
конкурсу Л. Курдюмова.
13.45 — Мультфільм «Коро
лівські зайці* 14.05 — Лю
дина. Земля. Всесвіт. 14.50 — 
Про що розповіла «Червона 
книга». 15.20 — Новини.
18.00 —Новини. 18.15 — За 
вашими листами. Муз. пере
дача 19.00 — Ти пам’ятаєш, 
товаришу. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Тележурнал 
< Співдружність» 20.45 —
Док. телефільм «Біля лісово
го озера». 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Коман
дир». 4 серія. 22 40 — Новії-

Новини. 16.10 — 
і музиканти», 
ва Українське 
16.50 — «Діа- 

— «Країна 
17.45 — Ек- 
Українського 

18.00 — Телс-

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45

Мультфільми 9 30 — Пісні 
літніх жнив. 10.10 — Теле
фільм «Міраж». 2 серія 
11.20 — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — Док. філь
ми до Дня фізкультурника: 
«Повз квітучу липу». «Гім
настика — рік 2000». «Роз
біг». 15 45 — Російська мо
ва 16.15 — Новини. 16.20 — 
Фільм — дітям «Ведмедик». 
17 30 — Москва і москвичі. 
18.00 — Зустріч школярів

О 18.20: 12 серпня — Рі
шення червневого 
(1983 р.) Пленуму ЦК 
КПРС — в життя. Лекція 
на тему: «Настрій і здоро
в'я». О 13.00 на заводі 
«Гідросила»; 13 серпня — 
клуб вихідного дня. Ху
дожній фільм «По щас
тя». 0 18.20. Для дітей 
о 12.00 кінозбірник «Пес 
у чоботях»; 15 серпня — 
Рішення 
(1983 р.)
ЦК КПРС —в життя. О 
13.00 лекція на заводі 
«Гідросила» «Комсомол 
— надійний помічник 
партії».

ПАРК КУЛЬТУРИ І 
ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ 
ЛЕНІНА: 13 серпня - 
свято Дня фізкультурни
ка. Творчий звіт і пока
зові виступи спортсменів 
ДСТ «Колос». О 21.00 на 
танцмайданчику — дис
котека. 14 серпня — ма
сові гуляння.

КІНОТЕАТРИ.
«КОМСОМО Л Е Ц Ь»: 

протягом тижня — «Об
ранці». Початок о 13.00; 
15.40; 18.20; 20.50.

«МИР»: протягом тиж
ня — мультфільм «Опу- 
дало-нявкало» о 9.10; 
11.20. «Таємничий дід» о 
10.00; 12.20;. «Абдулла» о 
13.40: 16.00; 18.30; 20.50.

«ХРОНІКА»: 8—9
серпня — «Людина, кот
ра закрила місто». О 
16.00; 18.00; 20.00; 10— 
11 серпня — «Нескоре
на». О 16.00; 18.00; 20.00; 
12—14 серпня — «Ярос
лав Мудрий» 2 серії. О 
15.00; 17.30; 20.00.

Хронікально - доку
ментальні фільми. З 9 по 
15 серпня — «Ми — не 
здаємося, ми — йдемо». 
З 9.00 по 15.30. У суботу 
й неділю з 9.00 до 11.00. 
З 11.00 до 14.30 — кіно
збірник «Зірочка № ЗО».

ОЛЕКСАНДРІЯ
14 серпня з 11.00 у 

парку шахтарів — масо
ві гуляния. присвячені 
Дню будівельника.

червневого
Пленуму

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

Науково - популярні фільми 
«Тихий Дон. За рядком ро
ману». «Дем'лн Бєдний». 
10.05 — Рівняння на піонер
ські прапори. 10.50 — Шахо
ва школа. 11.20 — Англійсь
ка мова. 11.50 — Фільм — 
дітям «Лялька Руслан і йо
го друг Санька». 13.00 —
Ян Сібеліус. 
пор. 13.30 — 
про народні 
до чуднеє. „ . „_____ .
14.00 — Веселі старти. 14.45
— Концерт бельгійських гі
таристів І. та II. Альфонсо. 
15.20 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — Док. фільми. 
18.25 — V Міжнародний
фестиваль телепрограм про 
народну творчість «Весел
ка». «Лнмапов’яни» (Польсь
ка Народна Республіка). 
19.00 — Клуб мандрівників. 
20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Сімок Болівар — 
визволитель. 20.45 — Док. 
телефільм «Шувелянські бу
кети». 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Командир». 5 
серія. 22.45 — Новини. 22.55
— Телефільм «Командир», 
серія.

Квартет ремі- 
Док. телефільм 
промисли: «Чу- 
диво дивнеє».

— Науково 
програма «Імпульс».
— Документальний 
«На кому тримається зем
ля». 18.45 — «Скарби музе
їв України». 19.00 — Акту
альна камера. 19.40 — Ху
дожній телефільм «Золота 
стріла». 20.45 — «На добра
ніч, діти». 21.00 — Програ
ма «Час». 21.35 — Концерт. 
23.45 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоро
вим. 8.30 — Телефільм «Ко
мандир». 5 і 6 серії. 10.55 — 
Муз. передача «Ранкова 
пошта». 11.25 — Науково-
популярні фільми. 12.00 — 
Мультфільм «Петя і вовк». 
12.15 — «Народний артист 
СРСР Є. Лебедев». Роздуми 
про актора. 13.40 — Камера 
дивиться у світ. 14.55 —
Міжнародний огляд. 15.10 — 
Музичний кіоск. 15.40 —
Науково - популярний фільм 
«Малюнки Достоєвського». 
16.00 — Програма Ленінград
ського телебачення. 17.30 — 
Док. телефільм «Правда ве
ликого народу» Фільм 6 — 
«Наш дім». 18.35 
годні 
на 
Док.
над Єнісеєм». 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Здоров'я. 
21.00 — «Час». 21.35 — Чем
піонат світу з легкої атле
тики. 22.20 — Грає заслуже
ний колектив Латвійської 
РСР Державний симфоніч
ний оркестр.

22.55 — Футбольний 
23.25 — Нотній.
А УТ

10.00 — Актуальна 
ра. 10.45 — «Золота 
ла». 11.50 — «Село і люди». 
12.20 — Народні таланти.
12.50 — «Загартуйте дити
ну». 13.20 — Сьогодні —
День будівельника. 14.50 — 
«Слава солдатська». 15.50 — 
«Натрусив кінозал». 16.50
— Концерт. 17.10 — «Атеїс
тичні діалоги». 17.35 — Док. 
фільм. 17.55 — Художній
фільм «Циркачепя». 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— Музичний фільм «Інтер- 
меццо». 19.55 — Телевиста- 
ва. О. Курчатнпков. «Прак
тично щаслива людина». 
20.45 —- На добраніч, діти. 
21.00 — «Час». 21.35 — Про
довження телевистави. 22.40
— Новини.
А ЦТ (11 програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Док. фільми до Дня буді
вельника «Біографія будин
ку», «Нове село Сельце». 
9.00 — Мультфільм. 9.20 — 
О- Толстой. Сторінки твор
чості. 10.20 — Концерт май
стрів мистецтв Башкирської 
АРСР. 11.00 — Чемпіонат 
світу зі спідвею. 11.25 — У 
світі тварин 12.25 — Кіно- 
панорама. 13.55 — А. Соф
ронов. «Операція па серці». 
Телевисгава. 15.35 — Розпо
відають 
ти. 
іпі 
На 
рі.
лю

каме- 
стрь

б

А ЦТ (I програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Твор

чість юпнх. ” 
«Спортлото», 
вас. батьки, 
хороших товарів. 
«На вільній землі 
Теленарис. 10.55 
фільм «Міраж». З 
12.00 — Телеклуб «Москвич
ка». -
«Нові 
Таві»,
13.55 ..........
фестиваль телепрограм про 
народну творчість «Весел
ка». «Пісні підмаренників» 
(Соціалістична Республіка 
Румунія). 14.30 — Новини.

9.15 — Тираж
9.25 — Для

9.55 — Більше 
10.25 —

Конго».
Теле- 

серія.-
13.15 — Мультфільми 
друзі», «Ріккі-Тіккі- — 

«Дістань до неба».
— V Міжнародний

ЮНАКИ
І ДІВЧАТА!
З І СЕРПНЯ

У КРАЇНІ
ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА
НА ГАЗЕТИ
і ЖУРНАЛИ

«Молодой коммунар» —

орган Кировоградского

областного комитета

ЛКСМ Украины.

НАША АДРЕСА:
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телефільм

— Сьо- 
Молодіж- 

19.45 —
«Будинок

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Кон

церт Брестського народного’ 
ансамблю танцю «Радість».
9.10 — Науково - популяр
ний фільм «Індігірські ска
зання». 9.30 — Будильник.
10.10 — Служу Радянсько
му Соіозуі 11.00 — Здоров’я.
11.45 
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Виконує Симфонічний 'ор
кестр
15.40 —
16.40 — 
Сьогодні
ка. 17.15... ......... ............. ......
ми. ЛІузіічпа передача. 18.00 
— Міжнародна панорама.
18.45 — Мультфільми «Па
ровозик з Ромашкова», «Го
ріховий прутик», 
чайнику». 19.20 
Мертві душі». 
«Час» 21.35 —
світу з легкої

— Муз. передача «Ран- 
пошта». 12.15 - 
па радянській

Сільська 
Музичний 
Фільм

15.20 —

Зуст- 
землі. 

година, 
кгоск. 
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фрагменти з 
«Трістан і Ізольда».
Віденської опери. 
Клуб мандрівників. 
Повний 16.45 —
— День будівельнп- 

За вашими листа-

«Тигреня в 
— Фільм 
21.00 — 
Чемпіонат 
атлетики.
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-"ть наші кореспондент 
16.05 — Телефільм «ІІер- 
радощі». 7 серія. 17.30 — 
землі, в небесах і на мо- 
18.00 — Концерт аисамб- 

__ дутаристок Узбецького 
телебачення і радіо. 18.30 — 
Переможці. Клуб фронтових 
друзів. Зустріч учасників 
Курської битви. 20.00 — Ве
чірня казка. Мультфільм 
«Чебурашка». 20.15 — По
музеях і виставочних за
лах. Ермітаж Фільм 11 —
«Мистецтво Англії». 20.45 — 
Науково - популярний фільм 
«Є’ під Ленінградом Тарасо
во». 21.00 — «Час». 21.35 — 
Телефільм «Сусіди».
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навчальний рік

на такі спеціальності
із освітою за 8 класів: 
тракторист - машиніст 

широкого профілю з квалі
фікацією слюсаря 2—3 
розряду і водія автомобі
ля, строк навчання — З 
роки; і,

із освітою за 10 класів: 
тракторист-манпініст III 

класу, строк 
місяців.

Зарахованим 
ться стипендія 
місяць.

Майстер- квітникар- де
коратор (приймають дів
чат), строк навчання — 
1 рік.

Учнів забезпечують.три
разовим харчуванням, об
мундируванням, гуртожит
ком.

Адреса 
с. Дмитрівна 
кого району Кіровоградсь
кої області. Проїзд від 
Знам’янки автобусом по 
зупинки «Вітрогон».

Дирекція.

навчання 8

училища: 
Знам’янсь-

Зам. 72.
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Газета виходить у вівторок, 
четвер і суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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