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ни шп з’їзді комуністичної партії
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Волю комуністів, споді
вання всього радянського 
народу висловили делегати, 
які виступили з трибуни 
XXVII з’їзду КПРС у ході 
обговорення Політичної до
повіді Центрального Комі
тету КПРС, звіту Централь
ної ревізійної комісії КПРС. 

'»’Зміцнення зв’язку з жит
тям народу, правдиве і ви
сокохудожнє відображення 
соціалістичної дійсності, 
натхненне і яскраве роз
криття нового, передового 
і пристрасне викриття всьо
го, що заважає рухові су
спільства вперед, сказав мі
ністр культури СРСР П. Н. 
Демічев, — це головна лі
нія в розвитку літератури і 
.мистецтва. І вона повинна 
бути органічно поєднана з 
тією рішучою боротьбою, 
яку веде партія за зміцнен
ня дисципліни, за утверд
ження соціальної справед
ливості в усіх сферах життя, 
за здоровий моральний клі
мат. У цю боротьбу дедалі 
активніше включаються і 
діячі культури і мистецтва. 
Багато треба також зроби
ти, щоб підвищити рівень 
культурно-освітньої роботи, 

-гф^вести у зразковий по
рядок клуби та будинки 
культури, парки, музеї.

Внесок Молдавії в єди
ний народногосподарський 
комплекс країни за остан
ній час збільшився, повідо
мив перший секретар ЦК 
Компартії республіки С. К. 
ІГроссу. Разом з тим промо
вець відзначив, що багато 
партійних комітетів до кін
ця ще не позбулися фор
малізму, нерідко 
інертно. Комуністам 
публіки належить добитись 
докорінного перелому в 
стилі і методах діяльності 
кадрів усіх рівнів.

В конкретних умовах, що 
склалися, заявив у своєму 
виступі міністр закордонних 
справ СРСР Е. А. Шевард- 
иадзе, партія визначає про- 

■^Ф^мні напрями своєї зов- 
ьг/щньополітичнеї страте
гії. Її головна мета — за
безпечити радянському на
родові можливість працю
вати в умовах миру і сво
боди. Головний засіб — зу
пинити матеріальну підго
товку до ядерної війни. Го
ловний шлях — здійснити 
програму повної ліквідації 
до кінця століття всіх ВИ
ДІВ зброї масового знищен
ня, закрити дорогу зброї в 
космос.

Про зростання ролі рай
комів у здійсненні курсу 
партії на прискорення роз
витку нашого суспільства 
говорила перший секретар 
Йєменського райкому КПРС 
Воронезької області Ж. Д, 
єйедорова. Тепер, підкрес- 
«^2 делегат, потрібен 
б/7?6Ш критичний погляд на 
досягнуте, творчий підхід. 
Вирішальним критерієм
оцінки парторганізацій та 
їх керівників повинні стати 
практичні результати робо
ти.

Говооячи про великі ре
зерви, які має Туркмени
стан У реалізації Продо
вольчої програми, перший 
секретар ЦК Компартії рес-

діють 
рес-

публіки С. А. Ніязов спи
нився на проблемах інтен
сифікації сільськогосподар
ського виробництва, 
усвідомлюємо, сказав 
легат, що перебуваємо 
початку шляху до подолан
ня допущених недоліків, 

На з'їзді виступили також 
директор Ургенчської шко- 
ли-інтернату (Узбецька РСР) 
М. Якубова, перший сек
ретар Волгоградського об
кому КПРС В. 1. Калашни- 
ков, вибійник шахти імені 
Карла /Лариса (Донецька об
ласть) Ю. М. Шаталов, пер
ший секретар Приморсько
го крайкому КПРС Д. М, Га- 
гаров, перший секретар 
правління Спілки кінемато
графістів СРСР Л. О. Кулід- 
жанов.

З'їзд вітали зарубіжні гос
ті: Генеральний секретар ЦК 
Робітничої партії Ефіопії, 
голова Тимчасової військо
вої адміністративної 
Соціалістичної Ефіопії 
гісту Хайле Маріам, 
Політбюро, секретар 
ФКП Г. Пліссоньє, Генераль- 

-ний секретар ЦК НДП Аф
ганістану, Голова Револю
ційної ради ДРА Б. Кар- 
маль, Голова 
компартії Г. Міс, Генераль
ний секретар 
США Г. Холи.

Делегатів і гостей з'їзду 
вітали представники радян
ської молоді, піонери і жов
тенята. Юнаки та дівчата з 
усіх союзних республік 
розповіли про те, як вони 
працюють і вчаться, про 
що мріють. Переможці со
ціалістичного змагання під 
овацію залу вручили Гене
ральному секретареві ЦК 
КПРС М. С. Горбачову ра
порт Ленінського комсомолу 
XXVII з'їздові партії.

І березня на засіданні 
з'їзду, яке завершувало об
говорення Політичної до- 
повіді ЦК КПРС і звіту Цент
ральної ревізійної комісії, 
виступив міністр оборони 
СРСР С. Я. Соколов. Радян
ські Збройні Сили завжди 
були й лишаються надійним 
гарантом миру та безпеки 
соціалістичної Вітчизни, за
явив він. ЦК КПРС і насам
перед Політбюро і Рада 
оборони постійно, конкрет
но, глибоко і вимогливо 
розглядають питання будів
ництва й підготовки Зброй
них Сил. Переконливим ре
зультатом діяльності нашої 
партії, історичним досяг
ненням соціалізму, підкрес
лив міністр, було встанов
лення воєнної рівноваги 
між СРСР і США, організа
цією Варшавського Догово
ру і НАТО. Збройні Сили 
СРСР розвиваються , як 
невід'ємна частина бойової 
співдружності армій соціа
лістичних держав — учас
ниць Варшавського Догово
ру-

Серед найважливіших зав
дань, які знайшли відобра
ження в документах з їзду, 
сказав голова Державного 
агропромислового комітету 
СРСР В. С. Мураховський,— 
проблема надійного забез
печення населення країни 
продуктами харчування. 
Промовець відзначив, що

Ми 
де
на

ради 
Мен-
член

ЦК

Німецької

Компартії

е деяких областях і респуб
ліках виробничий потенціал 
використовується не досить 
ефективно. Допускається 
безгосподарність, приниже
но вимогливість до кадрів, 
методи організації та сти
мулювання праці не відпо
відають вимогам життя. Те
пер завершено організацій
не формування агропро
мислового комплексу 
єдиного цілого.

На з'їзді виступили також 
перші секретарі обкомів 
партії: Ростовського — Б. М. 
Володій, Татарського — Г. І. 
Усманов, Ульяновського — 
Г. В. Колбін, Харківського— 
В. П. Мисниченко, Новоси
бірського — О. П. Філатов; 
член КПРС з 1927 
старший інспектор 
«Стахановшахтобуд»
Петров, голова ВЦРПС С. О. 
Шалаев та інші делегати.

З’їзд вітали Генеральний 
секретар Національної ра
ди Компартії Індії Р. Рао, 
член керівництва і Секрета
ріату Італійської компартії 
У. Пеккйолі.

ЯК

року, 
тресту
К. Г.

ної ревізійної комісії КПРС. 
Прийнято постанову про за
твердження нового поло
ження про Центральну ре
візійну комісію КПРС.

Від імені учасників з’їзду 
головуючий на засіданні 
товариш Рижков М. І. теп
ло поздоровив Михайла 
Сергійовича Горбачова з 
55-річчям з дня народжен-

3 березня XXVII з’їзд 
КПРС продовжив роботу. 
Делегати перейшли до роз
гляду наступного питання 
порядку денного. З допо
віддю про Основні напрями 
економічного і соціального 
розвитку СРСР на 1986— 
1990 роки і на період до 
2000 року виступив Голова 
Ради Міністрів СРСР М. І, 
Рижков.

У проекті Основних на- 
внесеному Цент- 

КПРС 
сказав

прямів, 
ральним Комітетом 
на розгляд з'їзду, 
доповідач, матеріалізується 
програмна настанова партії 
на прискорення соціально- 
економічного розвитку краї-

уково-технічного прогресу.
У найближчі 15 років пе

редбачається підвищити 
продуктивність праці в 2,3— 
2,5 раза. Зростання вироб
ництва вперше забезпечу
ватиметься при одночасно
му скороченні потреб у 
трудових ресурсах. Тим са
мим відкриються ще біль
ші можливості для розв'я
зання багатьох соціальних 
питань. Якщо о попередні 
роки потреби економіки в 
матеріальних ресурсах по
кривались переважно за 
рахунок збільшення вироб
ництва, то в перспективі 
ставиться завдання доби
тись, щоб приріст потреб у 
паливі, енергії, сировині на 
75—80 процентів задоволь
нявся шляхом їх економії.

Першим і дуже відпові
дальним етапом практичної 
реалізації довгочасної еко
номічної стратегії партії є 
дванадцята п’ятирічка. При
ріст національного доходу 
збільшиться в 1986—1990 ро
ках в 1,6 раза. Виходячи з 
курсу на прискорення, ЦК 
КПРС визнав доцільним піти 
на збільшення темпів при
росту виробничих капіталь
них вкладень у дванадця
тій п'ятирічці до 25 процен
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Обговорення Політичної 
доповіді ЦК КПРС і звіту 
Центрально? ревізійної ко
місії закінчилось.

Делегати одноголосно 
схвалили політичний курс 
і практичну діяльність Цент
рального Комітету 
висновки і завдання, 
містить Політична 
ЦК.

Одноголосно 
резолюцію на 
доповідь Центрального Ко
мітету КПРС XXVII з'їздові 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу.

З'їзд одноголосно за
твердив нову редакцію Про
грами Комуністичної партії 
Радянського Союзу і прий
няв відповідну постанову.

З'їзд одноголосно затвер
див текст Статуту КПРС із 
внесеними в нього змінами 
і прийняв відповідну поста
нову.

Також одноголосно було 
прийнято постанову про за
твердження звіту Централь-

КПРС, 
І, які 

доповідь

прийнято
Політичну

ни, досягнення якісно 
вого стану радянського су
спільства, глибоке перетво
рення його продуктивних 
сил, вдосконалення вироб
ничих відносин.

Рубежі економіки, на які 
вона повинна вийти до кін
ця XX століття, визначені в 
повній відповідності з на
становами нової редакції 
Програми КПРС. Намічає
ться подвоїти обсяг націо
нального доходу і промис
лової продукції. За п’ятнад
цять років буде створено 
економічний потенціал, що 
приблизно дорівнює нагро
мадженому за всі поперед
ні роки Радянської влади, 
зроблено великий крок у 
побудові матеріально-техніч
ної бази комунізму.

Підвищення темпів
винно досягатися на прин
ципово новій основі — на 
основі всебічної і послідов
ної інтенсифікації. Голов
ний засіб розв’язання цього 
завдання — прискорення на-

по-

тів проти 16 процентів у ми
нулій. Передбачається збіль
шити продуктивність су
спільної праці на 20—23 
проценти проти 16,5 про
цента у минулій п’ятирічці.

Вперше практично весь 
приріст національного до
ходу, продукції промисло
вості та інших галузей ма
теріального виробництва 
намічено одержати за ра
хунок збільшення продук
тивності праці.

Серед найважливіших 
проблем підвищення ефек
тивності найбільш гостра і 
невідкладна — якість про
дукції і робіт.

Передбачено приблизно 
подвоїти питому вагу про
мислової продукції вищої 
категорії якості. Намічені 
на п’ятирічку масштаби ос
воєння нової техніки і тех
нології забезпечать більше 
двох третин приросту про
дуктивності суспільної пра
ці. Відповідно до Енерге
тичної програми

дуть здійснені великі зру* 
Шення в структурі паливно- 
енергетичного балансу.

Більш тісною і погодже
ною стане взаємодія галу
зей, які входять до агро
промислового комплексу, 
що сприятиме досягненню 
високих кінцевих результа
тів його роботи. На основі 
повнішого забезпечення 
колгоспів і радгоспів но
вою технікою, мінеральни
ми добривами, хімічними 
засобами захисту рослин, 
розширення фонду меліо
рованих земель і ефектив
ного використання цих ре
сурсів треба буде збіль
шити виробництво всіх ви
дів продукції. Намічено до*-' 
вести виробництво зерна до 
250—255 мільйонів тонн, 
м’яса — до 21 мільйона 
тонн. Добитися цих високих 
показників можна лише на 
базі інтенсивних технологій, 
спираючись на нові методи 
управління і господарюван
ня в агропромисловому 
комплексі.

Завдання проекту Основ
них напрямів орієнтовано 
на дальше зростання еконо
міки і культури всіх союз
них республік, вдосконален
ня розміщення продуктив
них сил.

Намічене на п'ятирічку 
зростання економіки та її 
ефективності створює міц
ну основу для істотного 
просування вперед у реалі
зації програмних настанов 
КПРС — піднести життєвий 
рівень радянських людей на 
якісно новий ступінь, забез
печити неухильне поліпшен
ня умов їх праці і життя.

У наступні п’ять років 
намічено збільшити вве
дення в дію жилих будин
ків загальною площею до 
565—570 мільйонів квадрат
них метрів. Значні ресурси 
будуть направлені на благо
устрій міст і сіл, розвиток 
комунального господарства 
і громадського транспорту. 
Ставиться завдання поліп
шити забезпечення насе
лення продуктами, харчу
вання, особливо м’ясними, 
молочними, овочами та 
фруктами. Збільшиться ви
робництво високоякісних 
промислових товарів. З ши
роким розмахом намічено 
розвивати сферу платних 
послуг.

Середньомісячна заробіт
на плата робітників і служ
бовців підвищиться на кі
нець п’ятирічки до 215—220 
карбованців. Більш високи
ми темпами зростатиме 
оплата праці в колгоспах. 
Відповідно до намічуваного 
підвищення продуктивності 
праці вона збільшиться в 
середньому до 180 карбо
ванців на місяць.

У короткий за історични
ми мірками строк треба бу
де здійснити глибокі пере
творення продуктивних сил 
країни, вийти на найпередо- 
віші в світі науково-технічні 
рубежі, досягти якісно но
вого рівня добробуту ра
дянських людей. Справа те
пер за тим, щоб з усією рі
шучістю, енергією і напо
легливістю здійснювати на
мічені плани.

Потім делегати почала 
обговорення доповіді.

XXVII з’їзд КПРС Про-І 
довжує роботу.

РСР
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Гвиконувати ВЖЕ СЬОГОДНІ
Перед від’їздом делегації Кіроіил радщищі на XXVII 

з’їзд КПРС наш кореспондент домовився з ланковим 
механізованої ланки по вирощуванню цукрового бу
ряка колгоспу імені Леніна Устииівського району, 
заслуженим механізатором Української РСР А. II. 

Горбспком про інтерв'ю.
Анатолію Павловичу, 

перше запитання тради
ційне: як вас зустріла 
Москва? Як працюється 
вам на з'їзді? Ваші вра
ження?

А. II. ГОРБЕНКО: У ці 
зимові дні теплоту і гостин
ність москвичів мають змо
гу відчути не тільки грома
дяни Країни Рад, а її 
прибулі з різних 
ків земної кулі, 
вперше пощастило 
участь у роботі 
представницького 
му. 1 в ці дні я відчуваю 
особливу гордість за нашу . 
країну, паш народ, який 
іде в авангарді по шляху 
миру і творення. Ми, ко
муністи, покликані твори
ти на Землі добро.

Якщо говорити про ко
ло натань, що розглядаю
ться ца з’їзді, то варто 
відзначити — вони охоп
люють усі сфери нашого 
життя. Політична допо
відь ЦК КПРС, з якою ви
сі > пив Генеральний секре
тар ЦК КПРС тов. М. С. 
Горбачов, служитиме всім 
народам прикладом того, 
як послідовно і цілеспря
мовано здійснює наша 
партія свою політику. Від
верта розмова про паші 
помилки і ирорахунки, кон
кретні завдання, що спря
мовані на їх виправлення 
-- це саме те, що необхід
но нам для успішної ро
боти.

Чи збагатило вас пере
бування 
сінному

А. ГІ.
перечно.
чайно багато. Воду щоден
ник. Але навіть при його 
допомозі зразу про все не

куточ-
Мені 

брати 
такого 
фору-

на,з’їзді у профе- 
п.іапі?
ГОРБЕНКО: Бсз- 
Вражепь надзви-
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ТРУДОВА ВАХТА

і ЗА БРИГАДИРА
Бригадир формувальни

ків головного заводу ви
робничого об’єднання «Дпі- 
проенергобудпром» В. М. 
Ага м а 11 с ькп й, п і д'ї ж д ж а ю- 
чи із Світловодська до 
Москви па XXVII з’їзд 
КПРС. не сумнівався, що 
хлбіщі й дівчата його ко
лективу показуватимуть у 
дні роботи партійного фо
руму зразки високопродук
тивної праці.

До дня відкриття з’їз
ду бригада зобов'яза
лась виконати виробни
чий план двох місяців, 
зекономити 5 кубічних мет
рів залізобетону, підвищи
ти продуктивність праці на 
6 процентів. Зобов’язання 
по всіх пунктах перекри
то —- про виконання дво
місячного завдання рапор
тували 20 лютого, продук
тивність праці підвищено 
на 9,9 процента, зеконом
лено 6 кубометрів залізо
бетону й Ю кілограмів зва
рювальних електродів.

Нині бригада працює за 
себе її свого бригадира 
В. М. Атаманського. За 
перші три дні роботи з'їз
ду формувальники вигото
вили 315 кубічних метрів 
з а л і зобетон иих ко нструк- 
ціп, що майже па 10 про
центів більше від заплано
ваного.

XXVII з'їздові . партії 
дала поштовх для всіх 
останніх. Так прямо, так 
відверто ми ще не говори
ли про свої недоліки. І са
ме тому кожне слово будь- 
кого із виступаючих має 
особливу вагу.

Разом з тим, знову ж про 
.своє. Дуже близькими бу
ли мені турботії тракто
ристки радгоспу імені 
Аман тел ь д н Ці л и н огр а д- 
ської області Казахської 
РСР П. В. Геллерт. Багато 
проблем, висловлених нею, 
турбують і нас. І особливо 
відчувається недостатня 
кількість технічних засобів. 
У цьому плані я трохи 
заздрю своєму синові Во
лодимирові, котрий весною 
повернеться з армії. На
писав додому листа, щоб 
у’ районному виробничому 
управлінні по агрохіміч
ному обслуговуванню кол
госпів і радгоспів, де він 
працював до призову в 
армію, готували для ньо
го трактора. Ми були па 
ВДВ!'. Особливою попу
лярністю користується за
раз новий павільйон «Агро
пром». Тут зібрано все, що 
стосується сільськогоспо
дарського виробництва. Є 
зразки нових сільгоспма
шин — комбайнів «Доп- 
1200» і «Дон-1500», трак
торів МТЗ-100, МТЗ-102, 
МТЗ-142. Останній буде 
надзвичайно ефективний 
при використанні на робо-

розкажеш. Під час перер
ви зустрівся із Героєм Со
ціалістичної Праці, ланко
вим механізованої лапки 
по вирощуванню цукрових 
буряків колгоспу імені 1\о- 
товськоіо Я .«нільського 
раїюну Вінницької області 
Д. 1. Васильківським. Ям- 
пільчанп вирощують нині 
500-центнерні врожаї. Та
кий показник ми взяли со
бі за орієнтир на роки 
дванадцятої п’ятирічки. Із 
нашої розмови я виніс для 
себе, що вінницькі буряко- 
води точніше від нас до
тримуються агротехнічних 
вимог. Ось у цьому бачу 
для себе конкретний на
прям роботи по підвищен
ню врожайності.

Мав я розмову і з пол
тавчанами, зокрема, з ме
ханізатором радгоспу «Ста- 
сінський» Днканьківсько- 
го району М. Ф. Лалаком. 
У них нагромаджено цін
ний досвід по безвідваль- 
ному обробітку землі. Ду
маю, що нам віл дуже до
поможе.

ІІриемною несподіванкою 
було те, що й мене впізиа-. 
ли. Колись до мене звер
тались у листі з прохан
ням поділитися секретами 
технології вирощування 
високих врожаїв цукрово- • тах но обробітку цукрово
го буряка механізатори 
колгоспу «Родина» Ма- 
кар'ївського району Ко
стромської області РРФСР. 
Наш досвід став їм у при
годі: врожаї підвищилися 
із 200 до 300 центнерів з 
гектара.

Анатолію Павловичу, 
який із виступів вам най
більше сподобався?

А. П. ГОРБЕНКО: Полі
тична доповідь ЦК КПРС
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го буряка, адже він може 
виконувати по дві опера
ції одночасно. Скажімо, 
культивацію і сівбу, вне
сення гербіцидів та їх за- 
робку в грунт. На такій (і 
навіть на значно продук
тивнішій) техніці працю
ватимуть наші сини.

Розмову вів 
В. АФАНДСІЄНКО.

Кіровоград — Москва. 
(Телефоном).

І. ТЯГОВСЬКА.

— Цс наш другий меха
носкладальний, — знайо

мить мене з підприємством 
секретар комітету комсо
молу Геннадій Овчарен
ко. — Тут виготовляють 
мийні машини для потреб 
сільського господарства. А 
хлопці з бригади Миколи 
Дрозда виточують до цих 
машин деталі.

боти під час діяльності 
партійного форуму всебіч
но ВИЯВЛЯЮТЬ КОМСОМОЛЬЦІ 
і молодь бригади. Тільки 
в день відкриття з'їзду то
карі виконали подвійну 
норму виробітку.

— А готуватися до з'їз
ду почали ще заздале
гідь, — розповідає Микола 
Дрозд. —- Нинішня з’їздів-

КОРІНЬ СЛОВА-
ДІЛО

У глибині величезного 
цеху погляд губиться се
ред безлічі працюючих 
верстатів —- за ними важ
ко розгледіти, де ж саме 
ділянка роботи кращої 
комсомольсько - молодіж
ної бригади Кіровоград
ського ремонтно-механіч
ного заводу імені В. К. Та- 
ратутн. А от результат їх
ньої роботи відразу впа
дає в око: новенькі, світ
ло-зеленого кольору ком
пактні по своїй формі МИЙ
НІ машини якось по-свят
ковому весело контрасту
ють із діловитою обстанов
кою цеху. Сьогодні особ
ливо відчувається. що 
кожна хвилина — па вагу 
золота.

Нині, у дні роботи XXVII 
з’їзду КПРС, дні- загаль
ного політичного піднесен
ня і зрослої громадської 
свідомості особливого зна
чення набуває, здавалося 
б. звичне вже поняття 
«ударна праця». Розуміння 
високого смислу своєї ро-

ська трудова вахта набу
вала свого чіткого робіт
ничого ритму ще протягом 
27 тижнів, присвячених ви
значній події. Завдання 
2-х місяців поточного року 
виконали, як і обіцяли, до 
25 лютої о. Причому щомі
сяця виконували план на 
110 процентів і продуктив
ність праці підвищили на 
1 процент.

— Хотілося б згадати іі 
день Всесоюзного субот- 
ника, — підтримує розмо
ву Віктор Гребснюк, ком
сорг цеху. — Попрацюва
ли тоді паші хлопці від ду
ші, використали псі мож
ливості для хорошої еко
номії ріжучих інструмен
тів і матеріалу. Вважаю, 
що такі події, як суботнп- 
кн, ударні вахти стають 
великим моральним стиму
лом.’ Особливо для молоді, 
адже саме вона — найчут- 
ливішнй барометр наймен
ших і найбільших змін у 
жнтгі нашого суспільства. 
Приміром, з яким задово
ленням беруть участь у ви
ступах заводської агіт
бригади Роман Жулінськпй 
та Олександр Яремчук!

— Так, і виступи свої ми
завжди намагаємося роби

У фойє кіровоградського кінотеатру «Комсомолець» 
відкрито обласну виставку художньої та документальної 
фотографії «Кіровоградіцина: від з'їзду до з’їзду», при
свячену XXVII з’їздові КПРС. її організували облпроф- 
рада, управління культури та відділ народної освіти Кі
ровоградського облвиконкому, обласна організація Спіл
ки журналістів України, кіровоградський обласний фо- 
токлуб «Сучасник» при редакції газети «Кіровоградська 
правда».

В експозицію виставки входять розділи «Наш труд— 
тобі, Вітчизно!», «Пам'ятаємо, бережемо, примножуємо», 
«Найбільше щастя — жити в мирі», «Молодість плане
ти», «Очима дітей».

Тематичний діапазон кожного розділу фотовиставки 
надзвичайно широкий. Автори представлених робіт — 
журналісти, фотомайстри, фотоаматори та фотокори 
Кіровоградіципи.

Щиру подяку заслуговують за участь у фотовиставці 
В. Гриб, С. Андрусенко, В. Земнорій, О. Мірошниченко, 
В. Мощинський, М. Гельман, В. Хащннін, Г. Куликов, 
М. Москальов, О. Юрченко, В. Стригун, В. Дурнов, 
О. Лебідь, Ц. Хазенюк, А. Філонснко, Г. "Ганський, 
Л. Мельниченко, О. Віницький, М. Власенко, С. Коваль
чук, М. Хоренженко, Вася Бабій, Саша Буг, Костя Ахме
дов, Інна Гнатієнко, Інна Корнійчук, Валерій Килимник, 
Саша Огер, Оксана Ховрица, Люда Сінокоп, Сергій 
Щербина та інші.

В. КОВПАК, 
голова бюро фотосекції обласної організації 
Спілки журналістів України.

ти на животрепетні теми,— 
підключається до розмови 
сам Роман, гарний чорно
вусий юнак. — Тепер ми 
підготували нову програ- І 
му, присвячену XXVII з’їз- і 
ду партії.

Щодо товариша Рома
на — Олександра Яремчу
ка, то він зі своїм батьком 
створив маленьку робітни
чу династію у бригаді. Для 
Саші прийти працювати в 
цех разом з батьком було 
природним кроком — Ана
толій Лаврентінопнч зумів 
захопити сина робітничою 
професією ще зі шкільної 
нарти. І друге, в чому по
щастило одному з наймо
лодших членів колективу 
(служба в армії у Олек
сандра попереду) — він 
потрапив у хороший, друж
ний колектив. А батьків
ське піклування комуніста 
Яремчука відчуває не тіль
ки ного син — у бригаді 
панує атмосфера справж
ньої чоловічої дружби, 
принциповості і здорового 
робітничого самолюбства. 
Це закономірно, адже, щоб 
триматися па рівні передо
вих, необхідно постійно 
підніматися вгору в своїх 
досягненнях. Цс добре ро
зуміє молодь бригади. 
Майже кожен, з ким роз
мовляла, нагадав: ми під
тримали ініціативу КМК 
міста боротися за присво
єння кращому колективу 
звання імені С. М. Кірова 
у зв'язку з 100-річчям від 
дня народження. По на
строю хлопців відчувалося: 
вони із задоволенням і по- 
бойовому сприйняли ще 
одну можливість для само
утвердження і для того, 
щоб довести її іншим: ми— 
кращі.

С. ТРЕНИЧ.

ПЕРЕМОГЛИ
ІНІЦІАТОРИ

На початку лютого ком
сомольсько - молодіжний 
колектив доярок молочно
товарної ферми № 2 кол
госпу імені Ульянова ви
ступив з ініціативою про
вести на честь XXVII з'їз
ду -КПРС декаду ударної 
праці. На цей заклик од
разу відгукнулися КМК 
молочнотоварних ферм 
кількох господарств ра
йону. Бюро райкому ком
сомолу схвалило ініціати
ву молодих тваринників.

1 ось підбито підсумки. 
Найбільшого приросту на
доїв добилися ініціатори 
— КМК МТФ № 2 кол
госпу імені Ульянова (ке
рівник Г. Маренко, груп- 
комсорг В. Масторова). 
Добові надої колективу 
під час декади зросли на 
0,7 і становили загалом 
8,8 кілограма молока від 
кожної корови.

А в особистому змаган
ні перемогла Валентина 
Грись з колгоспу «Украї
на», яка одразу на 2,3 кі
лограма підвищила серед
ньодобовий надій. Другий 
результат — у Марії Ма- 
галіс (колгосп імені Фруц- 
зе) — свій показник нона 
поліпшила на 1,9 кілогра
ма. Третьою стала доярка 
з колгоспу імені Шевчен
ка Людмила Радовінчпк, 
надоївши від кожної ко
рови на 1,6 кілограма біль
ше.

Наш кор. 
Ульяновський район.

Визначено
переможців

Бюро обкому ЛКСМ Украї
ни підбило підсумки огляду 
роботи міських і районних 
комсомольських організацій 
по виконанню рішень XXVI 
з’їзду КПРС. У постано
ві відзначалося, що 
центрі уваги комітетів ком
сомолу постійно знаходи
лися питання участі ком
сомольців і молоді в пат
ріотичному русі «Одинадця
тій п’ятирічці — ударну пра
цю, знання, ініціативу і 
творчість молодих», у бо
ротьбі за прискорення тем
пів науково-технічного про
гресу, економію і бережли
вість, поліпшення якості ро
боти. Якісні зміни відбулися 
і в професійному та загаль
ноосвітньому різні ЧГіЄН-3 
ВЛКСМ. Поліпшилася знутрі- 
спілкова робота. Підвищи

лася бойовитість комсомоль
ських організацій.

Разом з тим, як відзнача
лося в постанові бюро, ді
яльність ряду комсомольсь
ких організацій відстає від 
зрослих вимог сьогодення. 

Комітети комсомолу ще сла
бо спрямовують зусилля 
юнаків і дівчат на підвищен
ня ефективності виробництві^ 
ва, якості роботи. Не в пов
ній мірі використовуються 
можливості створення ком
сомольсько-молодіжних ко
лективів, переведення їх не 
прогресивні форми органі
зації праці.

Бюро обкому комсомолу 
визнало переможцями ог
ляду Світловодську міську І 
Гайворонську районну ком
сомольські організації. Пе
реможців буде нагородже
но перехідними Червоними 
прапорами ЦК ВЛКСМ <.3а 
успіхи в комуністичному ви
хованні молоді».

Відзначено позитивну ро
боту в обласному огляді по 
виконанню рішень XXVI 
з’їзду КПРС Кіровоград
ської міської і Голоаанів- 
ської районної комсомоль
ських організацій. їх буде 
нагороджено почесними 
грзмотами обкому ЛКС*^> 

. України.

Ощадливі

і

господарі
На свинофермі колгоспу 

імені Кірова утримується 
понад 4700 голів свиней, 
Г алузь швидко розвиває
ться. Виробництво свинини 
в одинадцятій п’ятирічці 
зросло на 41,8 процента 
порівняно до десятої, про
даж її державі — на 45,7 
процента.

Минулого року звідси на 
заготівельні пуннти наді
йшло 3175 центнерів м'яса.

Ян повідомила головний 
економіст колгоспу А. Г. 
Михеєва, планові завдання 
січня виконано по свино
фермі з усіх показників.

Відрадними є успіхи від- 
годівельнинів. Середньод 
бові прирости живої ваі 
тварин становили по З
грамів при плані 300. Це 
дозволило виробити додат
ково до завдання 65 цент
нерів висоноянісної сви
нини.

— Основою підвищення 
продуктивності Є внеоко- 
анісні корми і підготовна 
їх до згодовування, — го
ворить завідуюча свино
фермою комуністка 3. В, 
Олійник.

Добре працює ланна, що 
обслуговує кормокухню. 
Безперебійну роботу її ус
таткування забезпечує до
свідчений механік 8. М. 
Бойко. Комсомолець Ва
силь Шнарлупа, молодий 
тваринник Володимир Де
лі яненмо і досвідчений 
працівник Б. К. Промах 
догнать про високоякісне 
приготування кормів.

Раціони годівлі свиней 
збалансовані за перетрав
ним протеїном, наротинсм, 
вітамінними і мінеральни
ми добавнами. Корми 
користовуються ощаДпн£У 
кожен грам їх на обліку.

Загальне визнання здо
була праця передової лан
ки, де працюють відтоді- 
□сльниці М. Д. Дулєба та 
Р. Г. Тимофеєва. Колектив 
завжди добивається висо
ких показників по фермі.

В. ОСТРОВЕРХОВА, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому- 

- нара».
Знам’янський район.



4 березня 1986 року «Молодий комунар» З стор.
ШКОЛА: КРОКИ РЕФОРМИ

РОБІТНИК З КОМП’ЮТЕРОМ
Перед інженерно-педаго

гічними працізниками проф
техучилищ партія ставить 
високі вимоги по професій
ній підготовці надріз. «Інте- 
рі?®Ь..Прс!ВИ, --- гозорилося
В Політичній доповіді ЦК 
КПРС XXVII з’їздові пар
тії, — вимагають глибше по-
стааити вивчення 
основ сучасного 
цтва, провідних 
його інтенсифікації».

Так, від нас чекають доб

наукозих 
виробни- 
напрямів

ре підготовлених, освіче
них робітників. Уже чимало 
зроблено з цьому напрямі. 
Наприклад, всі професійно- 
технічні училища стали се

редніми: разом з професій
ною підготовкою забезпе
чуємо і загальноосвітню. У 
всіх училищах розпочалося 
викладання основ інформа
тики і обчислювальної тех
ніки. Вже створено 25 кабі
нетів для вивчення нового 
курсу. А в Олександрій
ському СПТУ № 1 створює
ться дисплейний клас.

Разом з тим розширився 
і перелік професій, які про
понуємо молоді. Зараз ця 
цифра становить 132 спеці
альності. З'являються і нозі 
професії, народжені науко
во-технічним прогресом. 
Вжо з Г вересня деякі учи

лища Олександрії та Кіро
вограда розпочнуть підго
товку операторів і наладчи
ків верстатів з програмним 
управлінням. Такі фахівці 
будуть потрібні, і підготов
ка їх — закономірність тих 
перемін і зрушень, які про
ходять нині з економіці 
країни. Зараз зелика відпо
відальність покладається на 
викладачів, весь інженерно- 
педагогічний колектив, аби 
добитися більшої ефектив
ності навчання. Браку тут 
не може бути. Тому в кож
ному училищі області схва
лили і взяли за основу іні
ціативу Кіровоградського 

СПТУ № 6 та Бобринецько- 
го СПТУ № 32 підняти під
готовку кваліфікованих над
різ на рівень вимог науко
во-технічного прогресу.

Підготувати в училищі ви
сококваліфікованого фахів
ця — це всо ж замало. Нам 
потрібно «добитися доко
рінного поліпшення підго
товки молоді до самостій
ного життя і праці, вихован
ня свідомих будівників но
вого суспільства» — ось та
кі кадри потрібні державі.

Тут значну роль відігра
ють гуртки технічної твор
чості (до речі, в СПТУ № 4, 
№ 69, № 32 такі гуртки ство
рюються в кожній навчаль
ній групі), заняття худож
ньою самодіяльністю, в су
спільно-політичних клубах. 
0 учнів розвивається творча 
думка, вони стають більш 
активними, розширюється 

їх кругозір. Важливою у ви
хованні майбутніх робітни
ків є робота юних слідопи
тів, пошукових загонів. При
кладом може бути робота 
пошукового клубу Голова- 
нівського СПТУ № 38, де на
передодні XXVII з’їзду від
крився музей бойової і тру
дової слави. Майже 15 ро
ків учні збирали для нього 
експонати, багато цікавого 
взнали про підпільну ком
сомольську організацію 
«Спартак», яка діяла в роки 
Великої Вітчизняної війни 
в Голованівському районі. 
Стежки пошуків простягну
лися з училища у всі кінці 
країни. Але найголовніше— 
вони пройшли через серця 
наших вихованців.

Багато корисного для уч
нів дають зустрічі з ветера
нами війни та праці. Надов

го, приміром, запам'ятають 
вихованці Олександрійсько
го СПТУ № 7 зустріч з пра
цівником училища М. Є. Су
пруном, який ще в 30-ті ро
ки був учасником будівни

цтва Комсомольська-на-Аму- 
рі. Ця дружня розмова по
сіяла в серцях дівчат та 
хлопців добрі зерна патріо
тизму, самовідданості, го
товності до трудового по
двигу на благо Батьківщини.

Саме така, взаємопов’яза
на, всебічна робота з учня
ми допоможе нам виконати 
ті завдання, які ставить пе
ред нами XXVII з'їзд пар
тії. А резерви і можливості 
у нас є, і це показали під
сумки передз’їздівської ро
боти.

В. 1ВАЩУК, 
заступник начальника 
обласного управління 
профтехосвіти.

Двоє 
на п’єдесталі

Республіканським спорт- 
комітетом затверджено де
сятки найкращих плавців 
УРСР, складені за підсум
ками результатів, здобу
тих спортсменами у зма
ганнях 1985 року. Серед 
кращих два кіровоград
ських плавці — Сергій 
Пальчиков («Буревісник») 
та Юрій Цимбалюк («Аван
гард»).

Сергій Пальчиков пока
зав треті результати на 
двох дистанціях у пла
ванні на спині. 100 метрів 
він подолав за 1 хвилину 
(кращий результат року, 
який став і рекордом рес
публіки, здобув киянин 
Олег Гавриленко із Зброй
них Сил — 57,06 секунди), 

Військово-спортивна гра «Нумо, хлопці!». Шість команд червонозорівців взяли 
-Ц^ній участь. У програмі змагань з 10 видів — елементи народних ігор, військо- 

вб-технічного спрямування, силові поєдинки.
Лідерство одразу захопили інструментальники П. Будилін, 10. Никятенко, 

В. Маханов, А. Смітенко, С. Майстренко. Вони швидко і спритно виконували всі 
вправи, тому і досягли кращих результатів. За сумою одержаних балів ця коман
да зайняла перше місце. Фото В. БОГОМОЛЬЦЯ.

££> У спартаківських ко
лективах обласного цент
ру пройшли поєдинки із 
зимового багатоборства 
ГПО. Визначено найсиль- 
ніших для участі в міських 

змаганнях. 106 кращих 
Яначківців вийшли на тра
су лижного кросу. 4 з них 
виконали норматив першо
го спортивного розряду, 
13 — другого, 22 — тре
тього. Найсильнішим серед 
чоловіків був геолог
A. Сватков, серед жінок —
B. Сояільняк (олієекстрак- 
ційний завод).

Студентка факульте
ту фізвихования Кірово-

градського педінституту 
імені О. С. Пушкіна 
А. Пучкова серед спорт
сменок, що змагались за 
програмою майстрів спор
ту, стала найсильнішою 
під час відкритої першості 
області з художньої гім
настики. її подруга по 
команді Е. Удовенко поді
лила трете місце з микола
ївською гімнасткою Н. Ні- 
колаєнко, а другою була 
учениця Кіровоградської 
СШ ?■& 19 С. Ямкова.

У командному заліку пе
ремогли кіровоградці, на 
другому і третьому місцях 
гімнастки Миколаєва та 
Дніпродзержинська.

Студент факультету 
фізвихования Кіровоград
ського педінституту Мико
ла Дерев'янко не мав собі 
рівних на дистанції 20-кі- 
лометрового легкоатлетич
ного кросу, маршрут яко

а 200 метрів — за 2 хви
лини 7,61 секунди (кра
щим тут знову був киянин 
з результатом 2.3,66). Од
нак слід відзначити, що 
шістнадцятирічний кіро- 
воградець поступився 
більш досвідченим плав
цям. Так, Олегу Гаври
ленку — 21 рік, а аван
гарді вцю із Жданова 
Олександру Сидоренку, 
який па обох дистанціях 
був другим. — 25 років.

Юрій Цимбалюк досяг 
добрих результатів у двох 
видах плавання. На ди
станції 200 метрів стилем 
батерфляй він домігся ре
зультату — 2.15,5, що до
зволило спортсмену уві
йти до першої десятки. 
Переможцем тут став ди
на.мівець із Сімферопо
ля Валентин Власенко 
(2.03,19). У комплексному 
плаванні на 400 .метрів 
Юрій — иа сьомому місці 
(4.45,2). А кращий резуль

тат на цій дистанції дні- 
пропетровця Вадима Яро- 
щука є рекордом Радян
ського Союзу — 4.21,54.

До цього додамо, що 
Сергій Пальчиков, висту
паючи на зимовому чем
піонаті країни з плавання 
в складі збірної України, 
відзначився під час комбі
нованої естафети чотири 
по сто (подолав свою ди
станцію за 59,61 секунди) 
і став володарем золотої 
медалі. А на дистанції 200 
метрів (заплив на спині) 
наш земляк показав п’ятий 
результат серед дорослих 
— 2 хвилини 07,12 секун
ди. З цим показником у за
ліковій турнірній таблиці 
молодіжної першості він 
отримав срібну нагороду. 
Сергія Пальчикова вклю
чено до складу збірної 
країни, яка братиме участь 
у матчовій зустрічі збір
них команд СРСР і НДР.

го проліг від села Мар'їв- 
ки Компаніївського райо
ну до Кіровограда. А пред
ставниця цього ж колекти
ву Ольга Комарчук пере
могла на 10-кілометровій 
трасі. Ці змагання присвя
чувались XXVII з’їзду 
КПРС та Збройних Сил 
СРСР. В них, крім кі- 
ровоградців, взяли участь 
кросмсни Жовтих Вод, 
Гайворона, Олександрів
ни, Новомиргорода, Світ- 
ловодська та Компаніївки.

© Триває обласна спар
такіада міст. Черговим ви
дом змагань був гандбол. 
У турнірі чоловічих команд 
перемогли кіровоградці, 
жіночих — знам’янчанки.

Турнірну таблицю спар
такіади (після трьох видів) 
очолюють спортсмени Кі
ровограда, другі — пред
ставники Знам'янки, треті 
— Олександрії.

Впевненість у
— Я брав участь у трьох 

війнах за визволення В'єт
наму, бачив, скільки бід і 
страждань принесли нашо
му народові агресії, які 
були розв'язані силами ім
періалізму і міжнародної 
реакції, які точилися про
тягом кількох десятиліть,— 
заявив член Політбюро 
ЦК КПВ, начальник Голов
ного політичного управ
ління В'єтнамської народ
ної армії генерал армії 
Тю Хюі Ман в інтерв’ю ко
респонденту АПН у Ханої 
Олександру Зюзіну. — На
род В'єтнаму найвище ці
нує мир. Мир — це запо
рука розвитку кожної 
країни і людини вцілому. 
Тому я гаряче вітаю Заяву 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС М. С. Горбачова, 
в якій викладена програма 
повного визволення плане
ти від ядерної і хімічної 
зброї до 2000 року. Ця но
ва крупна радянська іні
ціатива має велике істо
ричне значення. Якщо во
на одержить підтримку з 
боку всіх народів і дер
жав, то стане яскравою ві
хою в історії людської ци
вілізації, що знаменує со- 

У Народній Республіці Болгарії надзвичайно популярна радянська книга. В п ят- 
десяти чотирьох спеціалізованих магазинах, відкритих сьогодні в містах і селах, 
можна купити твори Пушкіна, Толстого, Достоєвсьного, Горького, сучасних аото- 
рів, дитячу літературу. Щороку в республіці проводиться декада літератури брат
ньої країни, влаштовуються зустрічі з відомими радянськими письменникг'ми. 

Цей знімок зроблено на виставці радянської книги в Софії.
Фото Софія прес — ТАРС.

майбутньому 
бою велику перемогу в 
боротьбі за мир і щастя 
людей.

Та добре знаючи агре
сивний характер імперіа
лізму і сил міжнародної 
реакції, які намагаються 
накрутити гонку ядерних 
озброєнь, я думаю, що на 
нас чекає ще важча, гло
бального характеру бо
ротьба, щоб радянська 
ініціатива втілилась у жит
тя. Однак Заява товариша 
М. С. Горбачова додала 
прогресивним і миролюб
ним народам на всій Землі 
нових сил, зселила в них 
тверду впевненість у тор
жестві справедливої спра
ви захисту миру і життя, 
попередження ядерної ка
тастрофи.

Ініціатива Радянського 
Союзу ще раз підтверд
жує послідовний миро
любний зовнішньополітич
ний курс великої Вітчизни 
В. І. Леніна. Є свідченням 
наполегливого стремління 
радянського народу до 
миру, доводить, що соціа
лізм — ключова сила, яка 
несе мир всій нашій пла
неті. (АПН).

Ханой.

З ТЕЛЕ
ТАЙПНОЇ 
СТРІЧКИ 
ТЛРС

ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ

ЛІССАБОН. Масова де
монстрація молодих ліка
рів проти урядової політи
ки в галузі охорони здо
ров'я відбулась на одній з 
площ португальської сто
лиці. Сотні юнаків та дів
чат, які недавно одержали 
дипломи лікарів, з’їхалися 
сюди, щоб висловити свій 
протест проти наміру уря
ду урізати асигнування на 
будівництво і ремонт ліка
рень, а також вимагати 
поліпшення умов праці 
медичного персоналу.

БРАЗІЛІА. Із закликом 
до юнаків та дівчат Ла
тинської Америки посилити 
боротьбу за ліквідацію вій
ськово-фашистських дик
татур у Чілі і Парагваї 
звернулись учасники зу
стрічі політичних молодіж
них організацій Аргентіии, 
Бразілії, Уругваю, Чілі і 
Парагваю. Вона відбулась 
у бразільському місті Фос- 
ду-Ігуасу.

У прийнятій на форумі 
резолюції висловлюється 
солідарність усіх латино
американських патріотів з 
героїчним опором молоді 
Чілі н Парагваю політиці 
диктаторських режимів. У 
документі підтверджує
ться необхідність зміцнен
ня єдності прогресивної 
молоді держав континенту 
в боротьбі проти імперіа
лізму СІЛА, за мир і між
народну безпеку.

(ТАРС).
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ЦТ Ц програма)
. а.оо — «Час». 8.50—Спорт 
за тіркдень. 9.10 — Балет 
И І Чайковського «Лебеди
не озеро». 10.30 - На XXVII 
з’їзді КПРС. 10.45 — Про
довження балету «Лебедино 
озеро». 14.30 - На XXVII 
з’їзді КПРС. 15.00 - Доку
ментальні фільми. 15.40 — 
«Образ В. І. Леніна у сучас
ній радянській літературі»: 
16,10 — «Міцне коріння». 
Документальний телефільм. 
16.30 — Виступ Державного 
ансамблю пісні і тапіио Аб
хазької АРСР. 17.00 ^«Ра
дянський спорт». 
Концерт. 17. 
курс «В об єктпві 
ківщнна». 17.45; , ..
(ХУДОЖНІХ колективів. 18.10— 
Щоденник XXVII з’їзду КПРС. 
19.00 — Наука і життя. 19.2о 
— Вперше па екрані ЦІ.Ху
дожній фільм «Мужики!». 
21.00 ■- «Час». 22.00 — Кон
церт майстрів 
23.15 — Сьогодні у

коріння».

. п.ю —
17.--10 — Фотоноіі-- Бать- 

Виступ

Коп- 
мистецтв. 

СВІТІ.

± УТ
10.00 — Новими. 10.20 — 

Співає М. Гнатіок. 10.35 — 
Шкільний екран. 8 клас. 
«К. Е. Ціолковський і досяг
нення радянської космонав
тики». 11.05 — Художнііі 
фільм «Факти минулого 
дня». 1 серія. 12.10 — Кон
цертний зал «Дружба». 12.55 
—- Новини. 16.00 — Новини. 
16.10 — Срібний дзвіночок. 
16.30 — У колективі делега
та XXVII з’їзду КПРС. рек
тора Кримського медінститу
ту В. І. Зяблова. 17.00 — «Ле
нініана XX століття». Літера
турний театр. І. Шведов. 
«Гарячий серпень». 18.20 — 
День за днем. (Кіровоград). 
18.35 — Оголошення. (Кіро
воград). 18.40 — Екран за- 
ігрошує. (Кіровоград). 19.00
— .Актуальна камера. 19.30
— Концерт симфонічної му
зики. 20.30 — Ставиться пи
тания. Передача П. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 22.00 — Художній 
фільм «Факти минулого 
дня». 2 серія. 23.10 -- Но- 
ШІІІП.

ЦТ (II програма)
18.00 — «Київ». Інформа

ційний випуск. 18.30 — Му
зичний кіоск. 19.00 — VI зи
мова Спартакіада народів 
СРСР. 19.55 — Новини. 20.00 

■— Вечірня казка. 20.15 — 
■в...До шістнадцяти і старші». 
21.00 — «Час». 22.00 —
«Прошу слова». Художній 
фільм. 1 серія. 23.15 — «Пе
ред аплодисментами». Доку
ментальний фільм. 23.35 —
Новини.

'А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.50 — «Му

жніш!». Художній фільм. 
10.25 — Кіноетюд. 10.30 —
На XXVII З’ЇЗДІ КПРС. 10.45 
»— Клуб мандрівників. 14.30 
-- На XXVII з’їзді КПРС. 
15.00 — «Оптимістична тра
гедія». Художній фільм. 
16.55 — «Кіпр. Легенди і 
дійсність». Документальний 
телефільм. 17.45 — Наш сад. 
18.15'— Щоденник XXVII з'їз
ду КПРС. 19.00 — ••Різноко
льорові сторінки». 19.25 — 
Вперше на екрані ЦТ. ХУ; 
дожній фільм «Торпедонос
ці». 21.00 — «Час». 22.00 — 
Футбол. Кубок володарів 
кубків. 1/4 фіналу. «Рапід» 
(Відень) — «Динамо» (Київ). 
23.40 — Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Художній фільм - Факти ми
нулого дня». 2 серія. 11.30 — 
Науково-популярний фільм 
«Деталь». 11.40 — Шкільний 
екран. 9 клас.. Українська лі
тература. 12.15 — Концерт
ний зал «Дружба». Виступа
ють майстри мистецтв і ху
дожні колективи Казахської 
РСР. 13.15 — Новини. 16.00
— Новини. 16.10 — Срібний 
дзвіночок. 16.30 — Камер
ний концерт. 16.50 — Впе
ред, орлята! 17.20 — «Барви 
землі радянської». 18.00 — 
Телефільм. (Кіровоград). 
18.20 — День _за днем. (Кі
ровоград). 18.35 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 18.40 .— Те
лефільм. (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— Хокей: «Сокіл» (Київ) — 
«Динамо» (Москва). 2 і 3 пе
ріоди. Під час перерви — 
«Ставиться питання». Пере
дача 111. 20.15 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час», 
22.00 — В. Губарспко. «Ко
муніст». Вистава. Під час 
перерви -- 22.40 -- Новини.

А. Цт (П програма)
18.30 — Чемпіонат СРСР з 

хокею: «Сокіл» — «Динамо» 
(Москва). 1 період. 19.10 — 
.Чемпіонат світу з гандболу.

А ЦТ (II програма)

д ЦТ (1 програма)

СОНЦЕ
НА ВЕСНУ

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (І програма)

автосалону: 
вул. Ро- 
Телефон

«москвич»

Редактор
К>. СЕРДЮЧЕНКО.

10.00 — Пошти. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.30 
— Вперед, орлята! 11.00 — 
Фільм-концерт «В місто при-

ту з гандболу. Чоловіки. Фі
нал. 21.00 — «Час». 21.40 — 
«Власна думка». Художній 
фільм. 23.15 — Новини.

та «Москвич-2440 люкс»

зимова
СРСР.

— «Ті, 
Худбж-
— Но-

1О>. 11.40 — Мультфільми. 
2.10 — Творчість народів 
віту. 12.40 — Світ рослин. 
3.25 — Прем'єра художньо- 
о телефільму для дітей. 
Електронна бабуся». 14.30 
- Новини. 14.45 — Очевид-

Чоловіки. Матч команд фі
нальної групи. 19.30 — Рит
мічна гімнастика. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Ио
ппии. 20.20 — VI зимова 
Спартакіада народів СРСР. 
21.00 — «Час». 22.00—«Про
шу слова». Художній фільм. 
2 серія. 23.05 — Новини.

цими, іншими наїдками. 
Особливо ж користува-

8.00 — «Час». 8.45 — «Тор
педоносці». Художній фільм. 
10.20 — Народні мелодії.
10.30 — На XXVI) з’їзді 
КПРС. 10.45 — Прем’єра до
кументального телефільму 
«Цієї сили частка». 11.20 — 
С. Рахмаїїінов. Концерт № 1 
для фортепіано з оркестром. 
11.50 — Па XXVII з’їзді 
КГ1РС. По закінченні — 
С. Прокоф’єв. Симфонія № 7.
14.30 — Новини. 14.45 —

Україно! 17.25 — В майстер
ні художника. 18.05 — Авто
транспорт: правила без ви

18.15 — Реклама. 18.20 — 
«Всі люблять цирк». 19.05 — 
VI зимова Спартакіада на
родів СРСР. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — «Пушино на 
Оці». 20.25 — Чемпіонат сві-

нягісів. 18.35 —- Сонячно ко
ло. 19.00 — Актуальна ка
мера. 10.30 — Урочисті збо
ри, присвячені Міжнародно
му жіночому дню 8 Бе
резня. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «.Час», 21.40— 
Концерт, присвячений Між
народному жіночому дню 
8 Березня. По закінченні — 
Новини.
А ЦТ (II програма)

18.20 — «Етика і психоло
гія сімейного життя». 18.50

і відпо-
50-річчя 

провести 
— весна

/лати догидку-додаток 
№ 2, затверджену поста
новою № 532 Ради Міні
стрів УРСР від 15 листо
пада 1979 року;

ядьності, щеДро накриті 
столи — калачами' млйн-

8.00 — «Час». 8.40 — Рит
мічна гімнастика. 9.10 —

8.00 — «Час». 8.50 — Ви
ступ художніх колективів. 
9.20 — «Шостий», Художній 
фільм. 10.15 — Світ і мо
лодь. 11.20. 14.30 — Нови
ни. 14.50 — «Дівчина з Че
ремухи». Документальний 
телефільм. 15.15—Російська 
мова. 15,45 — Мультфільм. 
15.55 — Новішії. 16.00 — За 
словом — діло. 16.30 — Сим
фонічні мініатюри. 16.55 — 
Урочисті збори і концерт, 
присвячені Міжнародному 
жіночому дню 3 Березня. 
Трансляція з Державного 
академічного Великого теат
ру Союзу РСР. 20.30—Кіно- 
концерт, 21.00—«Час». 21.40 
— ♦Нумо, дівчата!». 23.10 — 
Сьогодні у світі. 23.25—Від
криття VI зимової Спарта
кіади народів СРСР.
А УТ

слуг були музика, номе
ри художньої самоді

не — неймовірне. 15.45 —
Мультфільм. 15.55 — «Про 
час і про себе». 16.10 — 
«Москвичка». 17.35 — Нови
ни, 17.45 — Мультфільми 
для дорослих'. 18.15 — Ху
дожній фільм «Посол Радян
ського Союзу». 19.45 — Но
вини. 19.55 — По сторінках 
передачі «Навколо сміху». 
21.00 — «Час». 21.40 — «Зі 
святом, дорогі жінки!». Му
зична програма. 23.40 — Но
вини.

10.00 — Новини. 10.20 — 
«Пісня скликає друзів». 
11.20 — С. Рахманіиов. Кон
церт № 1 для фортепіано з 
оркестром. 11.50 — На XXVII 
з'їзді КПРС. По закінченні— 
13.00 — С. Прокоф’св. Сим
фонія № 7. 16.00 — Новини. 
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Республіканська фі- 
зико-магематична школа. 
17.00 — Неспокійні серця. 
17.-15 — « Екран пошани Ук
раїнського телебачення». 
18.00 — Телефільм «Зупи
нись, прислухайся». 18.15 — 
День за днем. (Кіровоград).
18.30 — -Кроки шкільної ре
форми». Естетичне вихован
ня дітей в кіровоградському 
Палаці піонерів імені В. 1. 
Леніна. (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.45 — 
«Крупним планом». 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 22:30 — Науково-по- 
пулярний фільм «Ліпне той, 
хто. діє». 23.15 — Новини.

— VI зимова Спартакіада на
родів СРСР. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — «Якщо хочеш 
бути здоровим». 20.30 —
Чемпіонат світу з гандболу. 
Чоловіки. Матч команд фі
нальної групи. 21.00—«Час». 
21.40 — «Подруги». Худож
ній фільм. 23.15 — Ураль
ські народні пісні і хорово
ди. 23.30 — Новини.

«ПІонерія». Кіножурнал. 9.20
— 10-й тираж «Спортлотд».
9.30 — Будильник. 10.00
Служу Радянському СоюзуІ 
11.00 — Ранкова пошта.
11.30 — Клуб мандрівників.
12.30 — Музичний кіоск.
13.00 — Сільська година.
14.00 — «Художні фільми 
народного артиста СРСР 
С. А. Герасимова». «Комсо
мольски». 15.40 —■ Грас ор
кестр духових інструментів. 
16.00 — «Єралаш». 16.10 — 
Новини. 16.15 — «В гостях у 
казки». «Мар’я-майстернн- 
ЦЯ». Художній фільм.
— Міжнародна панр/лЯіа.
18.45 — VI зимова Спарта
кіада народів СРСР. Стриб
ки з трампліна. 19.10 
«Ширше коло!». 21.00 —
«Час». 21.45 — Прем’єра ху
дожнього телефільму <Чоло
віки і всі Інші». 23.05 —
Футбольний огляд. 23.35 — 
Новини.
А УТ

18.00 — Новини. 13.15 — 
Ритмічна гімнастика. 18.45— 
VI зимова Спартакіада на
родів СРСР. 19.05 — Доку
ментальний телефільм^ про 
комуністів Португалії.'20.00 
— Вечірня казка. 20.15 —
Новини. 20.20 — VI 
Спартакіада народів 
21.00 — «Час». 22.30 
що зберегли вогонь», 
ній телефільм. 23.25 
вини.

Хоч на календарі т- 
березень, зима, ніби, й не 
збирається и дорогу. 
Принаймні в неділю мо
роз щедро рум’янив що
ки всім, хто прийшов У

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Ранковий концерт. 11.20
— Документальні телефіль
ми. 12.10 — Для дітей. ' Ху
дожній Фільм «Златовласка». 
13.25 — Новини. 13.35 _
ІО. Бедзнк. «Зустріч». Теле- 
новела. 14.15 — Іптерклуб. 
15.15 — Молодіжна студія 
«Гарт». Музичний додаток. 
16.00 — Мультфільм на за
мовлення. 17.00 — Майстри 
гумору. 18.15 — Ви нам пи
сали... 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — Концерт 
лауреата Ленінської премії 
народного артиста СРСР 
А. Солов'яненка та заслуже
ної капели бандуристів 
УРСР. 20.40 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40— 
Художній фільм «Рецепт її 
МОЛОДОСТІ». 23.10 — Новини.

— вартістю 8241 крб.
Вищезгадані автомобі

лі (при наявності їх на 
складі) можуть придбати 
всі мешканці Кіровогра
да та області.

суми, яка 
несплаче-

лася попитом «солдат 
ська» каша

Для оформлення авто
мобіля в кредит необхід
но:

укласти догові):
(бланки видають в авто1 
салоні),

їхав цирк». 11.20 — Новини 
кіпоеакраиа. 12.45 — Кон
цертний за.ч «Дружба». Ви
ступають майстри мистецтв 
і художні колективи Узбець
кої РСР. 13.50 — Повний. 
14.05 — Любителям інстру
ментальної музики. 16.00 -- 
Новини. 16.10 — Срібний 
дзвіночок. (Кіровоград на 
Республіканське телебачен
ня). 16.25 — Таланти твої.

розрахунковий чек на 
суму не меншу 50 про
центів вартості автомобі
ля на ім’я покупця.

Кредит оформляється 
строком на 4 роки. За 
користування кредитом 
з покупця беруться З 
проценти від 
залишилася 
мою.

Адреса
м. Кіровоград, 
дімцева, 123. 
2-52-76.

10.60 — Повніш. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Кілопрограма «У світі ди
вовижної природи». 11.4(ї — 
Пісенне мереживо. 11.55 — 
Доброго вам здоров’я. 12.25
— Новини. 12.35 — Худож
ній фільм із субтитрами. 
«Дерево Джамал». 14.00 —
«Наука і час». 14.35 — Л. Рс- 
вуцький. «Хустина». Кантата- 
поема на вірші Т. Г. Шевчен
ка. 14.55 — Село і люди. 
15.35 — Науково-популярний 
фільм « Премія за 36,6-. 15.45
— Слава солдатська. 16.45— 
«Скарби музеїв Україні.'». 
17.00 — Футбол: «Чорномо
рець» (Одеса) — «Шахтар» 
(Донецьк). 2-й тайм. (Одеса).
17.45 — «Живе слово». 18.30
— «Пісню вам дарую я,..». 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Музичний фід^»-
«Свято натхнення». 20.00^? 
Футбол: «Дніпро» (Дніпро
петровськ) — «Металіст» 
(Харків). 2-й тайм. (Дніпро
петровськ). 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «■Час».
21.45 — А. Зорич. «Твій бе
рег». Телевнстава. 23.10 —
Новини.
А ЦТ (II програма)

18.00 — Чемпіонат СРСР 
з футболу. «Спартак» — 
«Зеніт». 2-й тайм. 18.45 
Світ'і молодь. 19.20 — VI 
зимова Спартакіада наро
дів СРСР. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — VI зимова 
Спартакіада народів СРСР. 
21.00 — «Час». 21.45 —
«Строкатий котел». Естрад
на передача з ІІДР.

РОЗСТРОЧКЗВ
І

парк культури 
чинку імені 
Жовтня, щоб 
зиму. 1 все ж 
відчувалася: у щедрому 
сонці, по-березневому го
лубому небі, а найпер
ше — по настрою дорос-

Виробниче об’єднання ; 
«Кіровоградавтотехобслу- 
говування» повідомляє, 
що в перелік товарів, що 
продаються в розстроч
ку, Міністерство торгівлі 
УРСР включило авто/лс- 
білі:

«Москвич-2140» — вар
тістю 7516 крб.

«Єгор Іванйч». Документаль
ний телефільм. 15.45 —
«Шляхами наших батьків». 
Концерт. 16.20 — Стадіон 
для всіх. 16.50 — Виступає 
ансамбль «ЛІвеїіськІ гар
мошки». 17.00 — «...До шіст
надцяти і старші». 17.45 — 
До 25-рІччя польоту Ю. О. 
І’агаріна. «Космічний вік. 
Сторінки літопису». Фільм 2. 
18.15 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Світ і молодь. 19.35 
— Екран пригодницького 
фільму. «Шостий». 21.00 — 
«Час». 22.30 — Концерт.
23.30 — Сьогодні У світі.

зварена у 
справжній похідній кухні.

На свято проводів зи
ми зібралися сотні кіро- 
воградців. Лунали пісні, 
сміх. І добрі побажан
ня — щасливого життя, 
мирного неба, щедрого 
врожаю.

Фото І. НОРЗУНА 
та В. ГРИБА.

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

В. Ковтун. 9.00 — Докумен
тальний фільм. 9.30 — По
етична композиція, присвя
чена Міжнародному жіночо
му дшо. 10.00 — Здоров'я. 
10.45 — Твори Ф. Шопена. 
11.00 — «Як ми відпочиває-

МИ

к, -Ж
- O'*л** 8 ft.

:* ■ • iiife -'.12

«Молодой коммунар» ■ 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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