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І

ВАХТА ПАМ'ЯТІ І 
За себе І 
і за героя 
Триває вахта пам’яті. Нині 

її тиждень присвячений Ге
роям Радянського Союзу і 
повним кавалерам ордена 
Слави, які звільняли і пра
цювали в області, її урод
женцям.

Високими трудовими ус
піхами відзначають вахту 
пам’яті комсомольці Олек- 
сандрійщини. Зокрема з 
кількома цінними починан
нями за гідну зустріч 40-річ- 
чя Великої Перемоги висту
пили спілчани рудоремонт
ного заводу виробничого 
об’єднання «Олександрія- 
вугілля».

Комсомольсько - молодіж
ний колектив цеху по ре
монту транспортного устат
кування (керівник Н. Т. Го
лубкина, групкомсорг А. Са
мойлов) зарахував до свого 
складу на період з 1 берез
ня по 9 травня нашого про
славленого земляка двічі 
Героя Радянського Союзу, 
льотчика-космонавта СРСР 
Л. І. Попова. Його заробітну 
плату буде перераховано до 
Радянського фонду миру.

Ініціативу комсомольців 
підтримали хлопці і дівчата 
інструментальної дільниці 
підприємства. Вони зараху
вали до свого колективу 
комісара підпільної органі
зації «Молода гвардія», Ге
роя Радянського Союзу 
Олега Кошового.

Молодь рудоремонтного 
заводу закликала всі комсо
мольсько-молодіжні колек
тиви міста підтримати пат
ріотичний почин, трудитись] 
високопродуктивно за про
славлених земляків, Героїв 
Радянського Союзу, які збе
регли мир на нашій землі.

В. ДЕРУСОВ.

МІРИЛО ЧЕСТІ
Жваве обговорення у комсомольців і молоді станції 

Знам’янка виклинав виступ у «Молод33 
24 січня ц. р. депутата Верховної Ради СРСР, фрезе
рувальника кіровоградського заводу «Гідросила» 
І Машнягуци «За честь заводської марки».

Честь заводської марки, честь робітнича, місце мо
лодої людини у монолітному строю будівників світло
го комуністичного завтра. Ці питання постійно хвилю
ють і наставників, і молодь. На виробництво прийшов 
молодий робітник — скільки часу потрібно для його 
становлення, щоб він став з професією на «ти», міг 
працювати з найвищою віддачею. Якщо буде долати 
премудрості робітничого університету самотужки — 
довго, а якщо з допомогою наставників — вдвічі мен
ше. Саме наставники повинні практично навчати мо
лодь науки життя, давати їм уроки формування гро
мадянської активності.

Перед колективом станції Знам’янка у завершаль
ному році п'ятирічки поставлено відповідальні завдан
ня по забезпеченню своєчасного перевезення народ
ногосподарських вантажів. Цього року станційнини 
зобов’язалися знизити простої вагонів, сформувати і 
відправити 5110 великовагових поїздів, у яких понад 
технічну норму відправити 9970 тисяч тонн вантажів.

П. І. ГУЛЬКОВ, ветеран 
Великої Вітчизняної війни і 
праці, складальник поїздів:

Розмова з молодим су
часником, започаткована 
«Молодим комунаром», 
актуальна, необхідна. Ро
бітнича честь для справж
нього трудівника — най
дорожче. За цим вира
зом — не хизування со
бою, а наполеглива пра
ця. Тільки за працю шану
ють у нас людину, тільки у 
праці здобуває вона собі 
славу. Упродовж усього 
трудового життя не можу 
пригадати випадку, щоб 
робив щось абияк. На 
станцію прийшов у 1951 
році, і ось уже 34 роки 
віддав улюбленій профе
сії.

Сергій ТУМАНОВ, скла
дач поїздів, комсомолець: 

На станцію прийшов пра
цювати у 1981 році. Не 
шкодую. Опанував спеці
альність складача поїздів. 
Праця відповідальна і на
пружена. Від нас залежить, 
коли поїзд відправиться зі 
станції. Тут потрібна опе

ративність, фізична витрим
ка. Звичайно, не сам набу
вав майстерності. Із схо
динки на сходинку, у світ 
цікавої професії вів мене 
наставник учасник Великої 
Вітчизняної війни, кавалер 
ордена Трудового Черво
ного Прапора Я. М. Водя
ний. Його наука, його доб
рота, вимогливість, прин
циповість, людяність збе
режуться у пам’яті назав
жди. Його школу вважаю

обслужити швидкісним ме
тодом 10 980 поїздів, сфор
мувати і відправити 16,4 ти
сячі довгосоставних поїз
дів. За рахунок ущільненого 
завантаження вагонів ви
вільнити для додаткових пе-

. „ , ревезень 3,6 тисячі ваго
нів. Продуктивність праці підвищити на 1,5 процента, 
а собівартість відправленого вагона знизити на 0,5 
процента.

Вирішення цих складних завдань не мислиме без 
участі комсомольців і молодих виробничників. У чи
сельному колективі майже кожен третій — молодий 
робітник, а комсомольська організація тут нараховує 
в своїх рядах понад 120 членів ВЛКСМ. На станції 
сформовано і вже багато ронів активно трудиться ком
сомольсько-молодіжна зміна № 1, яна неодноразово 
виходила переможцем у соціалістичному змаганні на 
мережі залізниць СРСР Одеської залізниці та серед 
станцій Знам’янського відділка.

За підсумками трудового суперництва четвертого 
кварталу минулого року колектив виборов першість 
серед однотипних станцій Міністерства шляхів сполу
чення УРСР. Одеської залізниці і відділка.

Бути у вирі життя, постійно йти в перших рядах — 
це значить високо тримати«-честь залізничника, честь 
свого підприємства, любити свою нелегку працю —та
кою була спільна думка учасників розмови, яка від
булася у парткомі станції. Того дня у парткомі зібра
лися ветерани і молоді робітники. Приводом для роз
мови і була стаття «За честь заводської марки».

РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ

школою робітничого гар
ту, школою робітничої чес
ті. А честь була і буде го
ловним мірилом у визнан
ні авторитету людини.

В. О. ШЕПЕЛЬ, старший 
оператор електронно-об
числювальної машини ком
сомольсько - молодіжної 
зміни № 1, наставник мо
лоді:

Часто зустрічаюся з Оле
гом Григоровичем Сури- 
лом. Вітаємося. А пам'ять 
іноді повертає у далеке 
минуле, коли він тільки 
освоювався на станції. До
помогла йому оволодіти 
тонкощами операторської 
роботи. А нині він заступ
ник начальника станції, 
став добрим організато
ром виробництва. Само
стійно працює моя вихо
ванка В. Г. Самброс і сама 
вже стала наставницею. 
Світлана Родіна за дору
ченням парткому очолює 
раду наставників станції. 
За 29 років роботи на 
станції виховала кілька де
сятків спеціалістів. Усі во
ни стали хорошими фахів
цями. У кожного — почут
тя гордості за своє під
приємство, свою професію 

трудівника сталевих ма
гістралей.

Найактивнішими вихова
телями молоді стали учас
ники Великої Вітчизняної 
війни Іван Петрович Тете- 
ниченко, Яків Михайлович 
Водяний, ветеран підпри
ємства Василь Трохимович 
Довженко. Усього на під
приємстві понад 40 настав
ників молоді. Саме з їх
ньої легкої руки десятки 
молодих людей на все 
життя одержали професію 
станційника.

Наставництво зараз не
обхідне і тому, що до нас 
прийшла електронна тех
ніка. Оволодіти нею само
му важко.

Зоя ШИЯН, головний бух
галтер, секретар комітету 
комсомолу:

Робітнича честь ніколи 
не дається у спадщину. 
Вона здобувається у нелег
кій праці, у постійних по
шуках, творчих дерзаннях.

На станції працюю п’я
тий рік. Трудилася прийо- 
моздавальницею. Зараз 
працюю головним бухгал
тером станції. Усього до
магалася працею. Працею 
і навчанням.

Другий рік обирають ме
не секретарем комітету 
комсомолу.. Молоді у нас 
багато. Вона оточена тур
ботою старших. Настав
ництво, вечори відпочин
ку, зустрічі з ветеранами 
війни, праці — це той 
грунт, на якому проростає 
любов і гордість за під
приємство, до своєї про
фесії.

Лише минулого року де
сять молодих виробнични
ків стали кандидатами і 
членами КПРС.

Наталя ПОПОВА, прийо- 
моздавальник вантажів, де
путат міської Ради:

Перейти працювати на 
станцію мені порадила Ва
лентина Єгорівна Михєєва. 
Вона захоплююче розпові
дала про свою роботу. І я 
вирішила присвятити себе 
цій професії. Перші кроки 
давалися нелегко. Вва
жаю, мені просто потала
нило, що наставником бу
ла В. Є. Михєєва. Поруч зі 
мною трудяться ветерани 
праці Н. П. Рогова, Є. П. 
Іванова. 3. Г. Пономар.

О. ГОЛОБОРОДЬКО.
м. Знам’янка.

УРОЖАЙ-85

ЗДРАСТУЙ,
ВЕСНО 
ХЛІБОРОБСЬКА!

Позавчора у половині 
господарств району розно< 
чалися польові роботи. ЯИ 
свідчать повідомлення з 
місць, ударно працюють 
молоді механізатори. Так, 
у колгоспі імені Чкалова 
заборонували 79 гектарів 
посівів багаторічних траві 
74 з них — комсомолець 
Сергій Савчук. Своїм Т-74 
він виконав норму на 134 
проценти.

М. ПОСВИСТАМ, 
заворг райкому ком
сомолу.

Петрівський район.

* * ♦
Ось і покликало весняне 

поле хліборобів. У всіх 
колгоспах і радгоспах ра
йону почали закривати во
логу. Найбільше площ об- 
робили у колгоспі «Украї
на» — 210 і імені Кірова—• 
165 гектарів. Серед комсо
мольців колгоспу імені Кі
рова високоякісною робо
тою відзначається комсо
молець Олександр Нагір
ний. Доведені норми вія 
виконує на 110 процентів.

О. ШИШКА.
Олександрівський район.

Учить молодь
На трудовому календарі 

формувальниці ковбасних 
виробів птахокомбінату 
Л. І. Лампіги — березень 
1986 року.

З наснагою працює ве
теран виробництва, щозмі
ни перевиконуючи дове
дене завдання. Людмила 
Іванівна завжди трудиться 
по-ударному, вчить цьому 
й інших. Вона щедро ді
литься досвідом з молод
дю. Беручи приклад з на
ставника, високопродук
тивно працює поруч неї 
молода робітниця Ніна 
Неруш.

(Наш йор.}.
м. Долинська.

ЯКОСЬ, ЧЕРЕЗ 20
ЗО березня у Кіровоград, 

ському педінституті відбу
лася науково-практична 
конференція вчителів істо
рії — випускників цього 
вузу «Патріотичне іі інтер
національне виховання уч
нів у світлі постанов ЦК 
КПРС «Про 40-річчя Перс, 
моги радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні 
1941 — 1945 років», «Ос
новні напрями рефор- 
ми загальноосвітньої і про. 
фесійної школи». Сюди 
прибуло чимало вихован
ців історичного факульте. 
ту різних років. Серед них 
В. І. Суворов, повний ка. 
валер ордена Слави, де
путат Кіровоградської мі
ської Ради народних де
путатів, Д. А. Прохоров, 
кандидат історичних наук, 
доцент Київського дер
жавного університету,

М. М. Мрачковськпй, за
служений учитель Естон
ської РСР, відмінник на
родної освіти СРСР та Ес
тонської РСР та інші. На 
грудях посивілих ветеранів 
сяють ордени і медалі. У 
цьому святковому сяйві 
немов поєдналися воєдино 
і полум'я грізних боїв, і 
зоряний вогонь перемож» 
них салютів. Окрім цього, 
тут зустрілися ще іі давні 
друзі, що не бачилися 20 і 
більше років.

Конференцію відкрив 
ректор педінституту до
цент О. Є. Поляруш. До
повідь зробив завідуючий 
відділом науки- і навчаль
них закладів обкому Ком
партії України О. О. Ре- 
шетов. На конференції ви
ступили: доцент кафедри 
історії КПРС педінституту 
Ф. К- Бєлявіп, директор

РОКІВ
Кіровоградської СШ № 6 
Г. І. Антоненко, вчитель 
Аджамської СШ Кірово
градського району С. Д. 
Сторчаус, учитель Созопів. 
ської СШ Кіровоградсько
го району В. В. Громовий 
та інші.

Своїми спогадами про 
юність, обпалену війною, 
про студентські роки поді
лилася ветеран Великої 
Вітчизняної війни доцент 
Київського технологічного 
інституту харчової про
мисловості Є. 1. Недрит. 
На адресу конференції на
діслала вітальну телегра
му випускниця історичного 
факультету Кіровоград

ського педінституту заступ, 
ніж Голови Ради Міністрів 
УРСР, член ЦК Компартії 
України М. А. Орлик.

В. ВЛАСЮК.
м. Кіровоград.

За високі трудові показники комсомольсько-молодіжна зміна гірників шахти 
«Світлопільська» (керівник зміни М. О. Яременко, групкомсорг О. Денисенко) на
городжена перехідним Червоним прапором обкому комсомолу. План 1984 року 
цей колектив виконав на 117,1 процента, видав понад план 7500 тонн вугілля. На 
130 процентів виконав і завдання лютого.

Фсто М. ПАЛЬЧИКА.
м. Олександрія,
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ДІЄВІСТЬ

І ВСЕ-ТАКИ...

досвід

ВІДКРИВАЮТЬ ТОМУ, ХТО СТУКАВ
ДВІЧІ на місяць (а в ра. 

зі необхідності й часті
ше) на прохідній Кірово
градського заводу радіо- 
виробів з’являється чер
говий випуск «Комсомоль
ського прожектора». Але 
чи кожен знає, яка кропіт- 
ка робота передує появ
ленню кожного випуску? 
Адже, часом, щоб встано
вити об’єктивну причину 
браку або неритмічної ро
боти того чи іншого під
розділу, доводиться вивча
ти чималу кількість тех
нічної документації, зу
стрічатися і розмовляти зі 
спеціалістами. Тепер цеп 
процес для нас закон.

Оперативність — важли
вий фактор в роботі «КП», 
а об’єктивність — голов
ний. Це правило підказало 
нам саме життя.

Якось влітку 1984 року 
до штаб}- «КІТО надійшов 
сигнал з одного складаль
ного цеху, що там змушені 
працювати неякісними 
пресформами, які вигото
вив, до речі, комсомоль
сько-молодіжний колектив. 
Сектор гласності спрацю
вав «блискавично», в той 
же день з’явився випуск 
«КП», а бригадира й груп- 
комсорга чекала неприєм
на розмова в комітеті ком
сомолу.

Однак, поз и а йом н в ш ис ь

видному місці — графік 
чергування на фермі пар
тійного активу та спеціа
лістів колгоспу, табель ви- 
хододнів працівників фер
ми на роботу, соціалістич
ні зобов’язання доярок на 
1985 рік.

І все ж рейдова бригада 
знову переконалася, що 
так і залишилися нсоблад- 
наніїмн побутові кімнати 
для тваринників на МТФ 
№ 1 і № 3.

1 ще один важливий мо
мент. Останні роки все 
менше і менше випускни
ків місцевої школи зали
шається працювати у тва
ринництві колгоспу. А ми
нулого року иа ферму не 
пішов працювати жоден 
випускник. Гадаємо, цей 
невтішний факт -— серйоз
ний привід для роздумів і 
правлінню, і комсомоль
ській організації колгоспу. | 

РЕЙДОВА бригада. 
Кіровоградський район.

Від редакції. На жаль, 
колгосп «Победа» — одне 
із дуже небагатьох госпо
дарств, де більш-менш 
можна говорити про сталі 
показники. Та й то з об
мовкою. Становище ж у 
переважній більшості ви
кликає серйозну тривогу. 
Про це недавно говорило
ся на черговому засіданні 
обласного комітету народ
ного контролю.

Характерно, що особли
вої нестачі кормів район 
не відчуває. Інша справа— 
як вони використовуються, 
Поряд з низькою органі
зацією переробки і приго
тування кормів допускає
ться їх просто-таки неви
правдане марнотратство, А 
ще — у цілому ряді кол
госпів погано підготували 
до зимівлі тваринницькі 
приміщення, засоби меха
нізації, кормоприготуваль- 
ну техніку.

В окремих господарствах 
району худоба «пожинає 
плоди» приписаних ще в 
період 

У кінці вересня минуло
го року на засіданні бюро 
Кіровоградського райкому 
комсомолу розглядалися 
питання зимівлі громад
ської худоби у районі, 
участі комітетів комсомолу 
господарств у підготовці 
М.ТФ до зими.

Через два місяці спеціа
лісти районного управлін
ня сільського' господарства 
разом з комсомольськими 
«прожектористами» пере
вірили ряд господарств по 
проведенню зимівлі гро- 
мадського тваринництва. В 
ході перевірки було вияв
лено ряд недоліків. Чи 
усунено їх, зокрема, в кол
госпі «Победа»? Нині рей
дова бригада знову побу
вала в цьому господарстві.

Так,у господарстві зроб- 
лено правильні висновки з 

І критики. Відремонтовано і 
1 утеплено тваринницькі 
■ приміщення. Немає пере

боїв з доставкою кормів. 
Цьому у великій мірі 
сприяє не лише чітка робо
та механізаторів, а й те, що 
до ферм прокладено доро
ги з твердим покриттям. 
Нині щодобові надої мо
лока від корови у колгоспі 

І вищі, ніж у середньому по 
району.

На молочнотоварній фер
мі № 3 (завідуючий фер
мою С. Моторний) працює 
комсомольсько - молодіж
ний колектив. Коли рейдо
ва бригада побувала на 
фермі, була якраз пора 
обіднього доїння. Корма- 
чі роздавали худобі корми.

Бесідуємо з доярками 
В. К. Журавльовою, яка в 
ці дні утримувала першість 
у соціалістичному змаган
ні, і Валентиною Коваль
чук — групкомсоргом.

— Доставка і підготовка 
кормів до згоДовувапня на 
фермі чітко налагоджені. 
Годуємо корів згідно зба- 
лансованого раціону. І\ор- 
мів заготовлено вдосталь. 
Тому й продуктивність 
худоби, порівняно з попе
редніми роками підвищи
лася. Але колектив не зу
пиняється на досягнутому. 
Отож взяли підвищені 
соцзобов’язання на 1985 
рік.

Побувавши в ленінській 
кімнаті ферми, Перекопа, 
лнея, що тут приділяють 
належну увагу організації 
соціалістичного змагання 
тваринників та зміцненню 
трудової дисципліни. На

період заготівлі кормів. 
Так, 10 тонн сіна багато
річних трав, силосу при
писано в колгоспі імені 
Горького. В достовірності 
звітних даних по заготов
лених кормах беруть сум
ніви і в колгоспі імені 
Дзержинського.

У районі знизилися 1 
прирости ваги великої ро
гатої худоби та свиней.

А що на це скажуть у 
райкомі комсомолу?

ближче з технологічним 
процесом виготовлення 
пресформ, після консуль- 
тувашія у технологів і кон. 
сгрукторів виявилось, що 
причина браку криється у 
марці металу. Через чиюсь 
недобросовісність й не
уважність у цех поставили 
сталь не тієї марки. Зви
чайно, становище відразу 
поправили, винних покара- 
ли, а штабові «КП» та ко
мітету комсомолу довелося 
вибачатись перед хлопця
ми. Випадок цей поодино
кий. Але він, був для нас 
хорошим уроком, і тепер, 
як правило, штаб «КГ1» 
завжди консультується зі 
спеціалістами з незацікав- 
ленпх підрозділів підпри
ємства.

Проблеми якості продук
ції штаб «КП» постійно 
тримає в полі зору. І коли 
пост «Комсомольського 
прожектора» цеху К" 3 по
просив посприяти в рит
мічному забезпеченні його 
комплектуючими деталями, 
це питання розглядалось 
на засіданні комітету ком
сомолу заводу, на яке бу
ли запрошені члени парт
кому, представники адмі
ністрації. Ділова розмова 
допомогла виявити причи
ни зривів, і те, якими 
шляхами їх можна лікві
дувати. Так «прожекторис

ти» допомогли поліпшити 
ритмічність роботи одного 
з цехів заводу, звести до 
мінімуму кількість неви
правданих простоїв, по
збутися авралів.

В'іСІМ секторів штабу 
займаються різнома. 

пітними проблемами жит
тя комсомольської органі
зації заводу: економія і 
бережливість, трудова і 
громадська дисципліна, по
бут і відпочинок молоді 
тощо.

Тепер про дієвість. У хо
ді республіканської опера
ції «Хронометр» по раціо
нальному використанню 
робочого часу було вияв- 
лено дев'ятнадцять запіз
нень на роботу, з них чо
тири запізнення допустили 
комсомольці. Через місяць 
при повторному рейді за
пізнень було уже чотири, і 
серед тих, хто запізнив
ся, — один член ВЛКСМ. 
Сподіваємось, результати 
ще одного рейду будуть 
відрадними.

«Комсомольський про
жектор» має свій бойовий 
пост у гуртожитках, адже 
там проживає близько 
восьмисот молодих вироб
ничників підприємства. Не
одноразово штаб «КП» 
проводив рейди, фоторей- 
ди, відгукувався на три
вожні сигнали про незадо

«Комсомольський про
жектор» колгоспу «Украї
на» завжди активізує свою 
роботу під час важливих 
сільськогосподарських 
паній. Ось і сьогодні в 

центрі уваги «прожекторис
тів» — весняно-польові ро
боти.

На знімка х: Юрій 
ДУДНИЧЕНКО зі своїм 
помічником, кращим «про
жектористом» депутатом 
Соколівської сільради шо
фером колгоспу Борисом 
ВПДИШОАї перевіряють 
техніку перед виходом у 
поле; черговий номер стін
нівки готують члени «Ком
сомольського прожектора» 
Ольга ДЯЧЕНКО та На
дія РУДЕНКО. 

Фото В. ГРИБА.

Кіровоградський район.

вільні побутові умови і но- 
відомляв про них заступ
ника директора по побуту.

Як відомо, відкриваються 
ті двері, у які стукають. 
Зараз уже можна відзна
чити окремі позитивні зру- 
шення — в гуртожитках 
іде ремонт, завозяться но
ві меблі. Особливу увагу 
цієї суворої зими приділя
ли «прожектористи» опе
рації «Тепло». Рейди до
помогли виявити неполад
ки опалювальної системи, 
З допомогою члена штабу 
«КП» Володимира Мірош
ниченка, який разом з пос
тами штабу проявив напо
легливість у вирішенні цих 
питань, у короткі строки 
було відремонтовано опа
лювальну мережу.

Принципово, по-діловому 
підходять до будь-якого 
вирішення проблем керів
ник сектора гласності 
В. Ладан, активісти «Ком
сомольського прожекто
ра» В. Цьом а, 10. Черне- 
га, І. Федоренко та інші.

Г. ТОПОР, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу, 
начальник штабу «Ком
сомольського прожек
тора» Кіровоградсько
го заводу радіовиро- 
бів.

«Жодних 
проблем?»
Під таким заголовком 11 

грудня минулого року в 
газеті був надрукований 
матеріал, в якому йшла 
мова про недоліки у ви
робничій та трудовій ді
яльності КАЇК мулярів на 
спорудженні об’єктів ви
робничого об’єднання по 
сівалках «Червона зірка», 
У відповідь «Молодий ко
мунар» отримав листа від 
керуючого трестом «Кіро- 
воградважмашбуд» О. В. 
Кушніра, який повідомив, 
іцо факти, наведені у стат
ті, дійсно мали місце. За 
членами КАЇК були закріп
лені інструктори. Члени 
бригади пройшли теоре
тичний курс навчання в на
вчально-курсовому комбі
наті. Атестацією мулярам 
присвоєно 2-й розряд. Од
ночасно трест проводив 
навчання з техніки безпе
ки при експлуатації ван
тажно-підйомних механіз
мів. Крім того, 17 муля
рам після навчання було 
присвоєно суміжну спе
ціальність стропальника.

Керівництво тресту роз
робило ряд заходів для 
ритмічного постачання 
бригаді матеріалів, кон
струкцій, інструментів.

Районні штаби
ОНУФРІЇЗСЬКИЙ РАЙОН. 

Члени районного штабу 
«Комсомольського про
жектора» беруть активну 
участь у проведенні опе
рації ::йормоцех». В її ХО
ДІ «прожектористів» ціка
вить стан кормоцехів, рі
вень організації праці в 
них.

Недавно районні «про
жектористи» побували в 
господарствах району. З’я
сувалося, що в більшості 
колгоспів та радгоспів ке
рівництво узажно лостави-

«кп»
лося до підготовки кор
моцехів до роботи в умо
вах зимово-стійлового пе
ріоду. Протягом літніх та 
осінніх місяців було ус. 
пішно проведено профі
лактичний ремонт устатку
вання кормоцехів. Відре
монтовано під’їзні дороги, 
заготоалено півторарічний 
запас кормів. Це дозволи
ло тааринникам колгоспів 
«Шлях Леніна», «Зоря», 
імені XXV з’їзду КПРС та 
деяких інших забезпечити 
безперебійну і ефективну

повідомляють:
роботу кормоцехів, нала
годити чітку . організацію 
праці. Но випадково саме 
в цих господарствах у зи
мовий період надої на 
фуражну корову не змен
шуються.

Разом з тим в організа
ції роботи кормоцехів та 
використанні їхньої про
дукції в деяких господар
ствах району виявлено 
серйозні недоліки. Так, 
жодного кілограма кормів 
не отримали з кормоцеху 
тваринники другого відділ

ку кінного заводу № 175. 
Це трапилося через те, що 
кормоцех не був підготов
лений заздалегідь, полом
ки механізмів не були 
вчасно ліквідовані.

Факти незадовільного 
використання кормоцеху 
були виявлені на МТФ № 2 
колгоспу «Україна»,

З матеріалами операції 
«Кормоцех» були ознайом
лені керівники госпо
дарств. їм рекомендовано 
в найкоротші строки усу
нути недоліки. Критичні 
матеріали висвітлені у стін
нівці районного штабу 
«КП» і передані на розгляд 

у районний комітет народ, 
ного контролю.
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РА

ЙОН. Під час перевірки ста
ну готовності господарств 
до весняно-польових робіт 
«прожектористи» району 
виявили чимало недоліків. 
Зокрема, в колгоспі «За
повіт Леніна» місцеві мо
лоді дозорці звернули 
увагу на те, що з наявних 
85 тракторів відремонто
вано лише 73. Щоправда, 
більшість молодих механі
заторів по-серйозному пі
дійшла до ремонту. Особ-' 
ливо старанно попрацюва
ли молодий комуніст трак

торист Василь Онищенко і 
слюсар Олександр Щер
бина. Але як виправдати, 
наприклад, Анатолія Хо- 
мича? До закріпленого за 
ним Т-16 є всі необхідні 
Для ремонту запчастини, 
та немає сумління і бажан
ня працювати, як слід.

Штаб «Комсомольського 
прожектора» господарства 
запропонував комітетові 
комсомолу на своєму за
сіданні розглянути питан
ня про виконання комсо
мольцями та молоддю 
своїх безпосередніх обо- 
в язків по підготовці ДО 
весни.
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Бо ніхто 
не бажає

«Нашим клубом давно 
уже ніхто не цікавиться,— 
написали а редакцію хлоп
ці і дівчата села Назарівни 
Кіровоградського райо
ну, — А а ньому нічого ро. 
рити вечорами. Навіть у

'ідні. Фільмів також не 
їонструють.

■"що правління нашого кол
госпу імені Крупської му. 
сило б непокоїти питання 
^кріплення молоді на се
лі і, мабуть, непокоїть, але 
на Назарівці це не позна
чається. Якщо можна, 
допоможіть нам». .

Копію листа-скарги 
направили для розсліду
вання у виконком Кірово- 
градської районної Ради 
народних депутатів. Ось 
що відповів завідуючий 
відділом культури А. О. 
Медведєв:

«Лист молоді села роз
глянуто на нараді культ
працівників колгоспу іме
ні Крупської в присутності 

- секретаря партійної орга
нізації й секретаря комсо
мольської організації гос
подарства. Стосовно де- 

^^рнстрування фільмів, то 
^вітання вирішене — нині 

Систематично демонстру
ються.

Не раз ставилось питан
ня про створення вокаль- 
йо-інструментального ан- 
самблю при Назарівському 
'сільському клубі. Створити 
мого неможливо тому, що 
Немає керівника з відпо
відною освітою в даному 
£блі. З міста ніхто не ба- 
йіає вести цей колектив, 
‘тому, що далеко».

Ось така відповідь на 
^ист-скаргу, під якою сто- 
їть більше двадцяти^) під
писів.

Ні, це не відповідь, це— 
відписка. «Ніхто не ба
жає» — ось найвагоміший 
аргумент заввідділом рай
виконкому. Молодь же ба
жає, коли пише ось таку 
скаргу?

Та й хіба справа лише в 
одному вокально-інстру
ментальному ансамблі? Та, 
власне, не нам говорити 
про те — як, з допомогою 
кого і чого можна органі
зувати дозвілля молоді в 
Селі. У відділі культури 
знають про це краще. Та— 
«ніхто не бажає».

Отож редакція чекає не 
відписки, а серйозної від
повіді про вжиті конкретні 
заходи. А ще більше їх че
кає молодь села Наза
рівни.
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ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

«ЧИ ТІЛЬКИ ОБ’ЄКТИВНІ ПРИЧИНИ?»
заважають закріпленню 
молоді у тваринництві в 
Олександрійському райо
ні. Про це йшлося у мате
ріалі, опублікованого під 
таким заголовком 15 січня 
ц. р.

Як повідомив голова 
Олександрійського викон
кому районної Ради на
родних депутатів О. М. 
Сергатий, критична публі
кація обговорена на нара
ді районного агропромис
лового комплексу. Критику 
визнано справедливою. В 
районі, особливо останні
ми роками, проводиться 
певна робота по закріплен
ню молоді в сільськогоспо

дарському виробництві. Зо- 
крема, працюють два між
шкільні учбові комбінати, 
де учні отримують сіль
ськогосподарські спеціаль. 
пості. За минулий рік збу

довано 62 одноквартирних 
житлові будинки (по 1—2 
в кожному господарстві), 
більшість з них передано 
молодим сім'ям. Що ж сто
сується безпосередньо тва
ринництва, то вживаються 
заходи для поліпшення 
умов праці трудівників га
лузі. Минулого року в кол
госпі «Перемога», зокрема, 
капітально відремонтовано 
три корівники. В листі на
водились цифри і факти 
про те, що робиться в де
яких інших господарствах 
району.

Добре. Все сказане у 
відповіді — то дійсно тур
бота про майбутнє села. 
Але ще раз повернімося до 
матеріалу «Чи тільки 
об’єктивні причини?». В 
ньому йшлося... Втім, на
ведемо слова доярки кол
госпу «Перемога», доярки

зі стажем II. А. Прнхід- 
няк: «Пе роботи молодь 
боїться, а того, що їм не 
створюють умов для праці 
і відпочинку. Де ж молодь 
після роботи може відпо
чити, змістовно провести 
свій вільний час? Не робо
ти молодь боїться, а неува
ги до неї, нудьги!». А що 
зроблено конкретно в цьо
му господарстві, щоб ви
правити становище, редак- 
цію так і не повідомили. 
А ще у згаданій публікації 
йшлися про незадовільні 
зв’язки правління колгоспу 
зі школою. Це важливе пн. 
тання. І редакція хотіла б 
довідатися, як його вирі
шують правління госпо
дарства і комсомольська 
організація; а також про 
те, як влаштовують до
звілля молоді.

гармонії 
степового неба

• ■■

ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЕСЕ

У картинній галереї міста Кіровограда шанувальники с 
мистецького тзорива якраз юрмились не коло весняно- 
прозорих натюрмортів, акварелей, етюдів, а саме біля 
великого за площею, яскраво-живописного гобелена 
«Думи мої, думи мої» Емілії Руденко. Люди, такі різні 
за віком, уподобаннями, з різними, нерідко дивними 
оцінками щодо художньої сили, довершеності того чи 
іншого твору, часом з нетерплячим бажанням виголоси

ти своє розуміння чи несприйняття якоїсь речі, тут же, як 
то мовиться, на очах, стояли, немов укопані, придивля
лися до багатьох, ніби знаних постатей, що уже не раз, 
здається, з ними здибалися поглядами. Ось на самісінь
кий перед ніби проступив сам Тарас, зодягнений у свят
кове вбрання, з книжкою у правиці, а довкіл — йото ж 
герої, наче зійшли з полотен «Казашка Катя», «Циганка- 
ворожка», «Серед товаришів», «Селянська родина», «Ка
захи біля вогню», «Катерина»...

Двоє молодят щось собі шепочуть, підходять до гобе
лену з різних боків зали, уникаючи світлотіней, а відтак 
знову подовгу стоять мовчки. Уже майже всі відійшли 
далі, до інших картин, а ці не можуть надивитись пора

Хто ж кого дурить?
Торік серед травня в редакцію надійшов лист. «Звідко- 

ли з’явився «Собеседник» — я постійна його читачка, — 
писала тоді жителька міста Кіровограда Є. Громова. — 
Але останній раз в кіоску по вулиці 50-річчя Жовтня, біля 
друкарні, мені запропонували спеціалізований журнал. 
Коли ж я відмовилась, то мені й відмовили в «Собесед
нике». Чн правильно це?».

На скаргу читачки нашої газети відповіла начальник 
міського агентства «Союздрук» В. Г. Степаненко:

— Кіоскери міського агентства «Союздрук» є водночас 
і громадськими розповсюджувачами преси. Тому їхній 
обов’язок пропонувати всю друковану продукцію, яка є 
в кіоску, на вибір. Кіоскери, які працюють в кіоску 
№ 13, пояснили в записках, що вони лише пропонували, 
але ие нав’язували літературу.

Виходить, Є. Громова написала лист знічев'я? Вихо
дить — так. Довести важко, бо треба бути свідком. Так 
редакція зрозуміла відповідь В. Г. Степаненко.

Аж ось недавно пошта принесла нам знову подібного 
листа.- «Чи мають право накидати в додачу до газети чи 
журнала періодику, якою я не цікавлюся? — категорично 
запитує А. 1. ГІопомарчук з Кіровограда. — «Собесед
ник» продається в багатьох кіосках так як слід, без 
«причепа», а в кіоску, що біля друкдрні — не так. Та й 
із «причепом» не гак легко взяти, бо — з-під прилавка. 
Сама була свідком 12 лютого о 17.00. Майже тс саме 
діється і в кіоску магазину «Дитячий світ». До журналів 
мод іноді таку в’язку періодики додають, що...».

- 1 знову копія скарги була направлена в міське агент
ство «Союздрук». 1 знову тов. В. Г. Степаненко, началь
ник агентства, відповіла так, як торік: про те, як повинні 
чинити в подібних ситуаціях кіоскери. 1 знову в кінці лис
та: «В якій формі був запропонований товар А. І. Поііо- 
марчук вже уточнити неможливо, оскільки кіоскери в по
яснювальних записках...».

На ці запитання ми ще раз просимо відповісти началь
ника міського агентства «Союздрук» В. Г. Степаненко. 
Тільки не так, як досі.

Може і з читачів хто хоче дати відповідь на поставлені 
запитання? Просимо.

Відділ листів і масової роботи «Молодого 
комунара».

ХОЧ ЛИСТА
І НЕ БУЛО
НАДРУКОВАНО

Від сім’ї Доротенків з 
Кіровограда до редакції 
надійшла скарга/ Подруж
жя розповідає, що на Но
вин рік вони сфотографу
вали свого хлопчика біля 
ялинки в центрі міста, але 
в зазначений час, вказаний 
у квитанції, фотографію не 
отримали. Довго виясня
лось — чому і як? Більше 
того: з невідомої причини 
загубився автор — вико
навець замовлення.' Поча
лися пошуки фотографа.

«Шановна редакціє, пи
шуть Доротенки, — може 
ви нам допоможете відшу- 
кати винуватця цієї ката
васії, а головне — фото
картку?».

Копію листа редакція 
надіслала в обласне управ
ління побутового обслуго
вування населення. Ось що 
відповів редакції заступ
ник начальника управління 
А. Л. ШЛАПАЧУК:

— Факти, наведені у лис
ті, мали місце. За безвід
повідальне ставлення до 
своїх службових обов’яз
ків фотографу II. Хмуріну 
наказом № 49 від 19 лю
того по комбінату «Про
мінь» оголошено догану.

Перша самостійна трудо

ва весна нині починається

у Сергія ФЕДЧЕНКА, Ми

хайла МОЦЬКОГО, Васи

ля ХОРТЮКА, Василя БА

БЕНКА, Миколи СТЕЦЯ і

Віталія ЯСКОВЦЯ (їх ви 

бачите на знімку). Дипло

ми трактористів-машнністів

третього класу вони щой

но одержали, закінчивши

Петрівський філіал Олек

сандрійською профтехучи

лища № 33. Хлопці — пер

ші випускники новостворе-

ного навчального окла

ду — сіли за кермо трак

торів КІЛЬКОХ І оспо.тлрств 
Петрівськоїо районV.

Фото С. АНД.-УСЕНКА.

дуватись, натішитись цим своєрідним відкриттям автор
кою сторінки Шевченкового світу, його змістовної 
біографії. І сам Кобзар, і герої його безсмертних тво
рінь — все, мов жива ріка, прибуває, росте, повниться в 
уяві. Он, на задньому плані, як гуси, розбіглися хатини 
і, неначе діти, беруться за руки та збігають поміж свіч- 
ками-тополями, вітряками-перехресниками униз, до 
Дніпра; а ще бачиться за високогратою огорожею Літній 
сад з його білими мармуровими статуями античності. 
Здається, що саме з цього саду, який подовгу водив 
своїми алеями юного Тараса, ховав його від поганського 
ока вельмож, вкладав у руку пензель під розлитим мі
сячним сяйвом літніх ночей гордого Петербурга, — саме 
з цього саду вийшов Кобзар нині у новітній наш світ, 
явив своє нове народження Поета, Борця, Провісника, 
Пророка.

Але бачу, як дівчина все зорить в один кут, як тремт
кими пальчиками добуває хусточку і невстидливо збирає 
з очей сльозу, бо, певно, ще раз глянула на Катерину, 
на опущені вії, лопотіння стрічок, босі ноги й поклала 
хрестоматійні рядки у шепіт вуст: «...Якби сама, ще б ні- 
чого, а то й стара мати, що привела на світ божий, му
сить погибати»...

Ще не знав художниці, не бесідував з нею, не просид
жував з нею за роботою довжелезними годинами, ще 
вона й слівця не зронила про себе, свою і чоловікову 
творчість, про гадки та пошуки, нічні муки у виборі за
думів, сюжетів, рішень, а ось здогад виявився не прості
сінькою інтуїцією, а вірним ствердженням думки, що 
Емілія йшла до цього великого полотна роками, намо
туючи на клубок власної вмілості знання поетичної, ху
дожницької біографічної скарбниці Кобзаря. Згодом во
на скромно, але точно відповість: «Був задум показати 
Шевченка як Поета, як Художника, як Особистість. Хо
тілося нам (бо чоловік — у всьому помічник —- від за
гального задуму аж до реалізації його в матеріалі) че
рез окремі постаті відтворити оточення простих лю
дей, без яких не було б Шевченка-генія. Ткалось важко, 
бо ж робота насичена конкретними деталями. Може, 
хтось колись спробує закинути докір, що, мовляв, твір 
надмір живописний, але... У тих роботах, де відображаю 
життя чи етапи життя історичних постатей, намагаюсь, 
прагну розкрити своє ставлення до них, своє сприйнят
тя кожного життя-подвигу...».

Я також стояв довго заворожений перед цим твором, 
і мені час від часу уявлялася вона, Емілія, чиста у своїх 
мистецьких намірах, наче княгиня з древніх руських би-

- лин, струнка, хоча уже й мати двох доньок, одній з кот- 
Ірих, молодшій, направду таки дала ім'я Катерина. Я ніби 

стояв поруч з нею: вона, синьоока, розчісувала гребе
нем хвилясте чорне волосся, поправляючи окуляри зруч
но і усміхалась. А відтак підступав ближче чоловік, Ана
толій, гречно вітався зі мною, допомагав збагнути тонко
щі важкого ткацького ремесла, оповідав, як обоє «штур
мують» часом бібліотеки, аби озброїтись точними знан
нями, фактично достовірністю. І ще висипав з торби 
бідЛння про те, що йому не раз бракує для вітражів 
кольорового скла, як носиться з ідеєю створити серію 
робіт про походження театру... як нерідко б ється у дум
ках на рахунок того що б це можна вдіяти, аби художні 
деталі інтер’єру ув'язувались з архітектурними рішен
нями уже «а стадії планування розробки ескізів буді- 
Ізель, бо що хіба то не сміх, коли, скажімо, побачив 

якийсь чери -ик вітражі у холі чи фойє бібліотеки і за
мовляє собі подібне для заводського приміщення

Володимир КА'І.мИ.
І (Дал с . -е).
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будиночках
живуть... пташки

ЛІСОВИЧОК РАДИТЬ

Шановний Лісовичку!
Настав час зустрічати 

птахів. Л хіба тільки 
шпакам потрібні хатки, 
змайстровані людиною? 
Розкажи, якими бувають 
пташині будиночки і як 
їх слід правильно розві
шувати.

Андрій КОВАЛЕНКО,
12 років, 

Юрій ДЕМЧЕНКО,
13 років.

Світловодськ.

З випуску «Ятрань» =

Всім, хто любить приро
ду, я насамперед порадив 
би прочитати книжку К. М. 
Благосклонова «Охорона 
та приваблювання корис
них птахів». Вона багато 
чому навчить вас.

У мисливських та запо
відних господарствах бу
дівництвом пташиних ха
ток займаються дорослі 
люди: роблять ятки для 
качок, будиночки для го
голів, нори для галагазів 
тощо.

Майструють також зви
чайні синичники, бо зна
ють: в них оселяються не 
лише синиці, а й мухолов
ки, горихвістки тощо.

Непогано живеться пта
хам, які зуміли прилашту- 
ватисяу у садах, міських 
парках, лісозахисних сму
гах: дроздам, вівсянкам, 
сорокам, горобцям, сой
кам, кільчатим горлицям. 
Людині треба бути уваж
ною до потреб пернатих 
друзів. Варто вам потур

4 КВІТНЯ

А ЦТ (ї ирогргма)
8.00 — «Час». 8.35 — Твор

чість юних. 9.10 — У світі 
тварин. 10.10 — Мультфіль
ми. 10.40 — Телефільм «Екс
прес у Стамбул». 2 серія.
11.35 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — П’ятирічка — 
«права кожного. Докумен
тальні фільми. 15.35 — Ша
хова школа, і6.05 — Новини.
16.10 — «...До шістнадцяти і
с-арщі». 16.55 — «Калевала» 
в .музиці». 17.35 — Докумен
тальний фільм. 17.45 — Ста
дии; для всіх. 18.15 — Ленін
ські. їі університет мільйо
ні;; «Управління соціалістич
ною економікою». 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Документальний телефільм.
20.10 Програма телебачен
ня Угорщини. 21.00 — «Час».
21.35 - До 40-річчя Великої
Перемоги «Нам дороги ці 
забути не моисва». Поезія. 
О. Яшин. 21.55 — «Театраль
ні мемуари». Народні артисти 
СРСР А. Степанова і М. Пруд
кій про. народну артистку 
СРСР А. Тарасову. 22.50 —
Сьогодні у світі.

5 КВІТНЯ

ЦТ (І дро/рама)
8.60 — «Час». 8.35 — Ви

ставна Буратіно. 9.05 —
«Серце піснею повне». Кон
церт народного ансамблю 
пісні і танцю «ЇЧугурел». 
9.25 — Зустріч школярів з 
Героєм Радянського Союзу, 
в це-адміралом Г. Щедрішім. 
10.20 — «Грає народний ар
тист РРФСР В. Климов». 
Фільм-концерт. 10.45 — Те
лефільм «Експрес у Стам
бул. З серія. 11.45 — Нови
ни 14.30 — Новини. 14.50 — 
Людина і природа. Докумен
тальні телефільми. 15.30 — 
Російська мова. 16.00 —
«Пїанерія». Кіножурнал. 
16 10 — Новини. 16.15 —
«По Ефіопії». Кіноварне. 
16.35 — Народні мелодії.
16 45 — Сьогодні і завтра 
підмосковного села. 17.15 —

буватися про їхнє житло, 
і ви зможете вагомо до
помогти птахам.

Пташині будиночки слід 
робити з неоструганих, не- 
смолистих. дощок, вічко 
має бути у горішній части
ні будиночка. Штучні гніз
да для дрібних птахів тре
ба розвішувати на висоті 
З—5 метрів од землі, для 
шпаків, одудів, кібців — 
5—8 метрів. Будиночки ні 
в якому разі не можна 
прибивати, їх слід міцно 
прив’язувати до стовбура 
мотузком або дротом. 
Зрозуміло, що розвішува-

ти їх треба до того, як 
птахи прилетять у ваші 
краї.

Чомусь дехто вважає, що 
будиночки слід вішати обо
в’язково вічком на пів
день. Практика показала, 
що саме їх птахи займають 
в останню чергу. Мухо
ловки, наприклад, полю
бляють будиночки, вічка 
яких спрямовані на схід, 
синиці — на захід. Шпаки, 
щоправда, менш вередли
ві— .

На малюнку ви бачите, 
які саме штучні гнізда 
могли б ви зробити.

— ■■ ------------------

ЗА ЗРАЗКОВЕ МІСТО

Чн вмиваємось 
ми рано?

Прихід весни завжди ра
дує. Оживає природа. Ні
би новим змістом випов
нюється життя. Ллє, здає
ться, сприймають це яви
ще природи люди по-різ
ному. Приміром, хліборо
би поспішають у поле — 
затримати вологу, посіяти, 
не упустити моменту. Л 
працівники комунального 
господарства? Скажете, це 
їх не стосується, вони 
встигнуть.

За минулу зиму доводи
лося не раз і не два поси
пати вулиці міста піском, 
гравієм, щебенем. Мабуть, 
настав час і прибрати все 
це. Ще тільки тиждень, як 
зійшов сніг, а дихати у 
місті нічим. Хіба ж не 
можна водою зігнати весь 
бруд, зчистити його щіт
ками? Можливо, у нас не
має для цього спеціальних 
автомашин? Звичайно, є. 
Хотілося б принагідно за
питати, як вважають пра
цівники комунального гос
подарства: чи треба вми
ватися рано? Якщо так, то, 
думається, подібна про
цедура не зашкодить і на
шому містові.

В. ПЕТРЕНКО.
м. Кіровоград.

ФУТБОЛ-

«ТАВРІЯ»-
«ЗІРКА» - 3:0

З самого початку вустрі- 
чі ініціативою заволоділи 
господарі майданчика і не 
віддавали її до фінального 
свистка.

На 19-й хвилині лідер 
атак «Таврії» Володимир 
Науменко відкриває .^ЧУ- 
нок. Перед перервоіЛ^Ьго 
колега по нападу 
повський забиває у ворога 
Бориса Філатова другий 
м’яч. У другому таймі сім- 
феропольці продовжують 
атакувати ворота кірово- 
градців і той :ке Науменко 
збільшує рахунок — 3:0.

У цьому матчі мав змо
гу забити гол півзахисник 
«Зірки» Леонід Федоров, 
та досвідчений воротар 
господарів Віктор Юрков- 
ський відбив м’яч в «де
в’ятці».

«Зірка» виступала в та
кому складі: Б. Філатов, 
С. Улицький, М. Латиш, 
О. Рябоконь (С. Лактіонов), 
В. Самофалов, В. Димов, 
О. Лісковець (І. Мартинен- 
ко), О. Коробно, Л. Федо
ров, М. Калита (Е. Денисен
ко), С. Ралюченко.

5 квітня в приміщенні 
палацу культури імені 
Жовтня відбудеться зустріч'Чй- 
футболістів «Зірки» з бо
лільниками^ Початок зуст
річі — о 17-й годині.

8 квітня — матч трещт- 
го туру. В цей день 
земляки прпйматимутЯКо- 

• вачків другої ліги — авто- 
заводців Запоріжжя.

В.-А. Моцарт. Струнний квін
тет. 17.50 — В гостях у каз
ки. 18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — «Співдружність». Те
лежурнал. 19.30 — Російські 
народні пісні у виконанні 
К. Шавріної. 20.00 — До
40-річчя Великої Перемоги. 
Прем’єра документального 
телефільму «Стратегія Пе
ремоги». Фільм 6. «Сталевий 
плацдарм*. 21.00 — «Час». 
21.35 — Продовжуємо роз
мову про музику. Про с.ергія 
Яковича Лемешева. 23.05 — 
Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
— Позивні сердець бойових. 
11.25 — Естрадний концерт.
11.40 — Шкільний екран. 10
клас. Російська література. 
12.15 — Новини. 12.30 — Но
вини кіноекрана. 16.00 — Но
вини. 16.10 — Срібний ДЗВІ
НОЧОК’. 16.30 — Музичний
фільм. «Композитор Р. Гад
жиев».’ 17.00 — Країна Ком
сомол ія. 17.30 — Закон і ми. 
18.00 — Грають юні музикан
ти, 18.30 — Актуальна каме
ра. 19.00 — Футбол: «Дина
мо» (Київ) — «Кайрат» (Ал
ма-Ата). Під час перерви — 
день за днем. (Кіровоград). 
20.45 — На добраніч, дітиі 
21.00 — «Час». 21.35 — Ви
ступ Державної чоловічої хо
рової капели Естонської 
РСР під керуванням Ерне- 
сакса. 22.30 — Новини. 22.45
— Футбол: «Дніпро» (Дніпро
петровськ) — «Жальгіріс» 
(Вільнюс). 2-й тайм.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
«Молоко із Тервете». Доку
ментальний фільм. 8.35. 9.35
— Географія. 8 клас. 9.05,
13.10 — Англійська мова. 
10.05 — Учням ПТУ. Загаль
на біологія. 10.35, 11.40 —
Історія. 7 клас. 11.05 —
Письменники про В. І. Лені
на. Розповідає М. Прилежае
ва 12.10 — Музика. 7 клас.
12.40 — Творчість Кукринік- 
сів. 13.40 — Учителю — урок 
музики. 1 клас. 14.40—А. Че
хов. «Чайка». 15.25 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.20 — 
До 40-річчя Великої Перемо
ги. «Листи до живих». 18.55
— Поезія Л. Кондирєв. 19.30
— Ритмічна гімнастика. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Документальний фільм. 20.20
— Концерт Державного ака
демічного заслуженого ан
самблю народного танцю 
Грузинської РСР. 21.00 —
«Час». 21.35 — Телефільм
«Експрес у Стамбул». 4 се
рія. 22.30 — Новини.

6 квітня
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35—«Стра
тегія Перемоги». Докумеп-

тальний телефільм. Фільм 6. 
«Сталевий плацдарм». 9.35 — 
Всесоюзний телеконкурс «То
вариш пісня». 10.10 — Біль
ше хороших товарів. 10.40— 
Телефільм «Експрес у Стам
бул». 4 серія. +1.35 — Доку
ментальний телефільм. 12.00
— світ рослмн/12.50 — «Об
разотворче мистецтво». Ог
ляд. 13.35 — «Сім’я і шко
ла». Тележурнал. 14.05 — VI 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм про народну твор
чість «Веселка». «Мистецтво 
Ка Чу». (В’єтнам). 14.30 — 
Новини. 14.45 — «В. І. Ленін. 
Сторінки життя». Телефільм 
«Одного разу обраний щдях». 
Фільм 1. «У свої сімнадцять 
років». 15.45 — Бесіда полі
тичного оглядача В. Бекето
ва. 16.15 — Новини. 16.20 — 
Мультфільм. 16.45 — Очевид
не — неймовірне. 17.45 — 
Бесіда 10. О. Жукова. 18.15— 
Телефільм «Без сім’ї». 1 і 2 
серії. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Народна артистка СРСР 
О. Гоголева читає вірші і 
прозу російських 1 радян
ських авторів. 22.10 — Кон
церт артистів оперети. 22.55
— Новини.

> Уї
10.00 — Новини. 10.20 —

Народні таланти. 10.45 — Те
лефільми «Місто Андропов», 
«Ровесники». 11.15 — Добро
го вам здоров’я. 12.00 —
Призначається побачення.
12.30 — Наука і час. 13.00 —
Новини. 13.10 — Солдати
правопорядку. 13.50 — Здра
стуй. пісне! 15.00 — Телеви- 
става за мотивами оповідань 
А. П. Чехова. 15.40 — Моло
діжна студія «Гарт». 16.30— 
Художніії фільм «Вам і не 
снилося». 18.00 — До 40-річ
чя Великої Перемоги. Е. Зуб
цов. Розповіді солдата. 18.45
— Скарби музеїв України. 
19.00 — Актуальна камера. 
19.40 — Зустріч з театром. 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Зоряне від
рядження». 22.50 — Новини. 
23.15 — Тележурнал «Футбол
— хокей».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Програма Карель
ського телебачення. 9.10 — 
Документальні телефільми.
9.50 — Клуб мандрівників.
10.50 — Ранкова пошта.
11.20 — На землі, в небесах 
і на морі. 11.50 — Телефільм 
«На тайгових вітрах». 1 і 2 
серії. 14.20 — Театр І час. 
«Гості Москви». 15.20 —
Л. Бетховен. «Романс для 
скрипки з оркестром». 15.30
— Міжнародний огляд. 15.45
— Кінопанорама. 17.15 —
До 40-річчя Великої Перемо
ги. «Горить чорноморське 
сонце». Концерт. 18.30 — 
Розповіді про художників. 
Народний художник' СРСР 
М. Ромадіп/ 19.10 — Фільм- 
концерт. «Сонати П.-С. Баха

грає М. Фіхтенгольц». 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Здоров’я. .21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Любоч
ка».

7 КВІТНЯ
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — До 
Дня геолога. Документальні 
фільми. 9.20 — 14-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — Здо
ров’я. 11.45 — Райкова пош
та. 12.15 — «Наука і техні
ка». Кіножурнал. 12.30 — 
Сільська година. 13.30 —
Музичний кіоск. 14.00 —
Фільм-концерт «Народний 
артист СРСР Р. Плятт читає 
оповідання Л. Чехова». 15.05
— Мультфільм. 15.25 — Но
вини. 15.30 — Сьогодні — 
День геолога У передачі бе
ре участь міністр геології 
СРСР Є. Козловський. 16.00
— Концерт для геологів. 
17.00 — Ініціатива колекти
ву. Із циклу «Вирішується 
на місці». 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 — Те
лефільм «Привіт з фронту». 
20.05 — Клуб мандрівників. 
21.00 — «Час». 21.35 — Фут
больний огляд. 22.05 — Джа
зова панорама. 22.40 — Но
вини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ранковий концерт. 10.50 — 
Сьогодні — День геолога. 
11.00 Художній фільм «Ал
мазна стежка». 1 1 2 серії.
13.20 — Фільм-концерт. 13.40
— Новини. 13.50 — «А сла
ва — заповідь моя». Авто
портрети Т. Г. Шевченка.
14.20 — Село і люди. 14.50—
Весняні мелодії. 15.00 —
Слава солдатська. 16.00 —
Гандбол. Кубок європейських 
чемпіонів. Жінки. Фінал. 
«Спартак» (Київ) — «Раднич- 
ки» (Югославія). 17.20 —

Старовинні мініатюри. 17.30
— Літературний вечір пись
менників і митців України в 
Калннівському районі Він
ницької області. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 —
«Автограф». Заслужена ар
тистка УРСР Л. Ширіна. 
20.20 — Документальний те
лефільм. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм
«Будинок на Лісовій». 23.10
— Новини
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку, ставай!
8.15 — У кожному малюнку
— сонце. 8.30 — Ритмічна 
гімнастика. 9.00 — Російська 
мова. 9.30 — До Всесвітньо
го дня здоров’я. Докумен
тальні фільми. 10.00 — Кон
церт. 11.00 — У світі тварин. 
12.00 — В гостях у казки. 
12.55 — До 40-річчя Великої 
Перемоги. Кіноепопея «Вели
ка Вітчизняна». Фільм 14
— «Визволення Білорусії»,
фільм 15 — аВід Карпат на 
Балкани і Відень». 14.35 —
9 студія. 15.35 — Мульт
фільм. 15.45 — Розповідають 
наші кореспонденти. 16.15 — 
Супутник кіноглядача. 17.00
— Футбол: «Нефтчі» — 
«Спартак». 2-й тайм. 17.45 — 
«Видатні радянські- компози
тори — лауреати Ленінської 
премії». Л. Хачатурян. 18.30
— Гандбол. Кубок європей
ських чемпіонів. Жінки. Фі
нал. «Спартак» (Київ) — 
«Раднички» (Югославія). 
19.00 — Світ і молодь. 19.35
— VI Міжнародний фести
валь телепрограм про на
родну творчість «Веселка». 
«Мистецтво Ка Чу». (В'єт
нам). 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Футбол: «Динамо» 
(Тбілісі) — СКЛ. 2-й тайм. 
21.00 —- «Час». 21.35—Фільм 
«Гість з Кубані».

С. БОНДАРЕВ.
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та ремонту одягу 
ПОТРІБНІ 

на постійну роботу: 
головний бухгал

тер (180 крб.), на
чальник планово- 
виробничого відді
лу (155 крб.), стар-

ший економіст (135 
крб.), начальник від
ділу кадрів (135 
крб.), змінний май
стер (125 крб.), при
ймальник замовлень 
(100 крб.), товаро
знавець (90 крб.), 
бухгалтер (90 крб.), 
закрійники — оплата 
праці відрядна, в се
редньому—200 крб.

Адміністрація.

на навчання
юнаків та дівчат 

у 1985—1986
навчальному ропі

УЧИЛИЩЕ ГОТУЄ ква
ліфіковані кадри із се
редньою освітою таких 
спеціальностей:

майстер сільського бу
дівництва,

механізатор ширеного 
профілю з умінням води
ти автомобіль і виконува
ти роботу слюсаря.

Особам, які занінчать 
училище, видається дип
лом про здобуття серед
ньої освіти і присвоює
ться розряд з набутої 
спеціальності.

Училище забезпечує 
учнів триразовим харчу
ванням, обмундируван
ням, підручниками і на
вчальними посібниками. 
Під час виробничої прак
тики вони одержують 50 
процентів від заробленої 
суми. Іногороднім надає
ться гуртожиток.

До училища приймають 
юнаків та дівчат з осві
тою 8 та 10 класів.

Ті, хто закінчить учи
лище з відзнакою, мають 
право вступати до серед
ніх або вищих навчаль
них закладів поза кон
курсом.

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ 
на ім’я директора учили
ща заяву, свідоцтво про 
закінчення 8 класів сві
доцтво про народження 
або паспорт, медичну до
відку (форма Ні 08б/у), 
довідку з місця прожи
вання, п’ять фотокарток 
3x4 см.

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ — 
1 ВЕРЕСНЯ.
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