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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ
РАДИ СРСР ДЕСЯТОГО СКЛИКАННЯ

Відповідно до статті 90 Конституції (Основною Ззклиу) 
СРСР і статті 12 Закону СРСР «Про вибори до Верховної Ра
ди СРСР» Президія Верховної Ради СРСР. посіановила при
значити вибори до Верховної Ради СРСР десятого, скликання 
на неділю 4 березня 1979 року.

ОРГАН КІРОВОГ
• ..

Рік видання XIX О 150 (2566). ВІВТОРОК, 19 ГРУДНЯ 1978 року. Газета виходить з 1939 року 
Ціна 2 коп.

ПРО ВИБОРЧІ ОКРУГИ ПО ВИБОРАХ ДО РАДИ
СОЮЗУ І РАДИ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

Президія Верховної Ради СРСР відповідно до статті НО 
Копспітунії СРСР і на підставі статей 13 і Н Закону СРСР 
«Про вибори до Верховної Ради СРСР» утворила 750 вибоо- 
чнх окруїів по виборах до Ради Союзу.

Президія Верховної Ради СРСР відповідно до статті И0 
Колегіітуїі’ї СРСР і на підставі статей ІЗ і 15 Закову СРСР 
«Про вибори до Верховної Ради СРСР» утворила 750 вибор
чих округів по виборах до Ради 1 Іаніонзльноетсй.

■ -- = ПЕРША КОЛОНКА

НОВИМИ досягненнями у праці, творчості, на
вчанні ознаменовує молодь Кіровоградщини 

фініш третього року п'ятирічки. Вже можна з пев
ністю сказати: передумова нинішніх успіхів, 
яких’ досягають комсомольсько-молодіжні ко
лективи, окремі комсомольці, — добрий заділ. 
Прикладів багато.

Беручи активну участь у русі «П’ятирічці ефек
тивності і якості — ентузіазм і творчість моло
дих!», плавильники Побузьного нікелевого заводу 
з початку року підхопили ініціативу комсомоль
сько-молодіжної бригади Григорія Варяниці, яка 
зобов’язалася знизити витрату електроенергії на 
проплав однієї тонни сухої руди до 750 кіловат- 
годин. Іще один резерв, використання якого при
вело до виконання підвищених соціалістичних зо
бов’язань, знайшли комсомольці Світловодського 
заводу чистих металів, ще ширше розгорнувши 
змагання під девізом «П’ятирічці якості — ком
сомольську гарантію!»

І ось тепер трудові досягнення молоді єідсоту- 
ються в загальних здобутках трудящих усієї об
ласті, всього радянського народу, який успішно

КОМСОМОЛЬСЬКА 
ГАРАНТІЯ
виконує грандіозні завдання партії та уряду. До
свід організації трудового суперництва серед мо
лоді на підприємствах Світловодська, Побузького, 
Кіровограда, в колгоспах Бобринецького, Долин- 
ського районів іще раз переконливо доводить: 
комсомольська гарантія виконання планових зав
дань і підвищених соціалістичних зобов'язань — 
у щоденній, продуманій і конкретній роботі ко
мітетів комсомолу, кожного комсомольця зокре
ма. Такий підхід до розв’язання найважливіших 
завдань заслуговує всілякого схвалення і підтрим
ки.

Однак слід нагадати: наш загальний комсомоль
ський успіх у третьому році п’ятирічки віншуєть
ся не тільки досягненнями передових колективів.

«Якщо план зірвано хоча б одним підприємств 
вом, якщо продукція не поставлена в потрібній 
номенклатурі та асоотименті, то це може привес
ти до перебоїв у роботі суміжних підприємств і в 
кінцевому підсумку — до великих непоправних 
втрат», — указувалося в Листі LIK КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про розгортан
ня соціалістичного змагання в 1978 році.

Тим важливіше всім колективам області, де 
працює молодь, вчасно виконати і перевиконати 
планові завдання нинішнього року, що буде доб
рою заявкою на успішне здійснення планів на
ступного року.

З твердою гарантією працює сьогодні бригадир 
зварників заводу «Червона зірка» Окенсій Попов, 
який цими днями завершив свою особисту п’яти
річку. З поглядом у рік прийдешній трудиться 
секретар комсомольської організації Компаніїв- 
ської районної друкарні Раїса Ловейкіна, котра 
вже кілька місяців тому справилася із завданням 
трьох років п'ятирічки.

Такі люди є нині майже в кожному молодіжно
му колективі. У них і слід учитися, їх і треба на
слідувати, по них І потрібно звіряти свою життє
ву позицію!

Менше двох тижнів лишається до кінця 1978 
року. Тому-то важливо сьогодні зберегти ритм 
ударного року, спрямувати роботу, так, щоб ко
жен молодий виробничник працював з повною 
віддачею, брав активну участь у безумовному ви. 
конанні планів і соціалістичних зобов’язань. Для 
посилення комсомольського впливу (особливо ни
ні!) на вирішальних ділянках промислового й сіль
ськогосподарського виробництва необхідно під
вищувати бойовитість комсомольських осередків 
бригад і цехів. Тож комітети комсомолу мають 
поліпшити організаційно-політичну роботу, доби
тися, щоб кожен комсомолець, кожен комсомоль
сько-молодіжний колектив усвідомив вагу перед- 
новорічних завдань, щоб,кожна ланка великого 
колективу молодих виробничників яскраво бачи
ла «свою роль і місце в розв'язанні найважливі
ших господарських проблем», як зазначав това
риш Л. І. Брежнєв.

Від цього залежатиме, як витримає свій екза
мен комсомольська організація області, як витри
має свій екзамен наша, комсомольська гаран
тія у виконанні планів і зобов’язань року 1978-го 
— вирішального.

Сесія Верховної Ради УРСР
18 грудня в сесійному 

залі Верховної Ради УРСР 
відкрилась дев’ята сесія 
Верховної Ради УРСР де
в’ятого скликання.

Тривалими оплескамн.зу
стріли депутати і гості то
варишів В. В. Щс-рбицько- 
го, ЛІ. ЛІ. Борисснка, О. II. 
Ботвина, О. Ф. Ватчснка, 
Г. І. Ващеньа, О. П. Ляш
ка, П. Л. Погребняка, І. 3. 
Соколова, В. О. Сологуба, 
В. В. Федорчука, Б. В. 
Качуру, В. ІО. Малаичука, 
Я. П. Погребняка, членів

Президії Верховної Ради і 
Ради Міністрів УРСР.

Сесію відкрив Голова 
Верховної Ради УРСР 
М. У. Білий.

О д 11 оста й 11 о затверджу
ється порядок денний сесії:

1. ііро Державшій плав, 
економічного і соціально
го розвитку Української 
РСР па 1979 рік та хід ви- 
конапня Державного пла
ну економічного і соціаль
ного розвитку Української 
РСР V 1978 році.

2. Про Державний бюд
жет Української РСР на

1979 рік і звіт про вико
нання Державного бюд
жету Української РСР за 
1977 рік.

3. Про проект Закону 
Української РСР про Ра 
ду Міністрів Української 
РСР

4 Про проект Закону 
Української РСР про ви 
бори до Верховної Ради 
Української РСР.

5. Про затвердження 
Указів Президії Верховної 
Ради Української РСР.

З доповіддю у першому 
питанні порядку денного

виступив заступник Голо
ви Ряди Міністрів Україн
ської РСР. голова Держ- 
п.ізпу УРСР, депутат П. Я. 
Розенко, у другому піп яв
ні — міністр фінансів 
УРСР. депутат А. М. Бара- 
новський.

Із співдоповіддю постій
них комісій Верховної Ра
ди УРСР в першому і дру
гому питаннях порядку 
денного виступив голова 
плаїювобіолжсі ної комісії, 
депутат В. О. Кремениць- 
киїі.

І Іочалось обговорення 
доповідей і співдоповіді.

4 Сесія продовжує роботу.

(РАТАУ).

СПАДКОЄМЦІ 
ПРОМЕТЕЯ

УДАРНОМУ РОКУ - 
УДАРНИЙ ФІНІШ!

дніпродзержинськ,
16 грудня. (Кор. РАТАУ). 
«Плавку поколінь» прове
ли па доменній печі № З 
Дніпровського металургій
ного заводу імені Ф. Е. 
Д зе р ж и п с ьк о го молоді
сталевари Магнітогорська. 
1 іовоку іпеці ка Запоріж
жя, Жданова, Руставі, 
Сумгаїта і Дпіпродзср- 
жпнеька. Яскравим полу
м’ям звареного спільно 
металу вони салютували 
на честь відкритого тут 
сьогодні Всесоюзного пат
ріотичного клубу Трудо
вої Слави «Прометей». 
Комсомольська юнь краї
ни прийняла на батьків
щині товариша Леоніда 
Ілліча Брсиаієва естафету 
від військово-патріотично
го клубу «Мала земля», 
який почав V вересні ро
боту в місті-герої Новоро
сійську.

ГІ р е д ст а в ’ 111 к п м ол од і 
всіх союзних республік, 
Москви і Ленінграда напе
редодні відкриття клубу 
зробили поїздки по марш
рутах трудової доблесті 
Дніпродзсржинська. Дні
пропетровська. Запоріж
жя. відвідали місця, зв’я
зані з діяльністю товари
ша Л. І. Брежнєва, зустрі
лися з героями його книг 
«Мала земля», «Відрод
ження», «Цілина».

На першому засіданні 
клубу виступили перший 
секретар Дніпропетров
ського обкому партії Є. В. 
Качаловський. секретар 

41К ВЛКСМ А. П. Дере
в’янко. колишній перший 
секретар Дніпропетров
ського міськкому партії, 
один з героїв книги ^Від
родження» П. П. Храпу
нов. делегат XVIII з’їзду 
ВЛКСМ. підручний стале
вара заводу імені Ф. Е, 
Дзеожниського Віктор Сп- 
тало, начальник центру 
підготовки радянських кос
монавтів імені 10. О. Гага
рина. лъотчик-косм.онавт 
СРСР. Двічі Герой Радян
ського Союзу, гспспал-лсії- 
тейапт авіації Г. Т. Бере
говий. '

З великим піднесенням 
юнаки й дівчата прийняли 
вітальний лист Генераль
ному секретарю ЦК 
КГІРС, Голові Президії 
Верховної Ради СРСР то
варишеві Л. 1. Брежнєву.

І ЧЕСТЬ ВИСОКОГО
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нелегко завоювати виз
нання. Але й відстояти йо
го теж непросто. Такої 
думки кожен у комсомоль
сько-молодіжній бригаді 
ливарників цеху № 1 Кі
ровоградського 
друкарських 
на тс мають

заводу 
машинок. . 1 
переконливі

аргументи. Бригада, яку 
очолює член парткому за
воду Анатолій Мазуречко, 
першою па заводі завою
вала права п о с и г ч 
ім’я, комуністичної. І 
відтоді вирішили ли
варники не здавані пози
цій завойованих у соціа-

звлнняі
; 1
Про і я- І 
эх ком- ■

лістичпому змаганні з гід
ними суперниками. І 
гом року серед трьох ком 
сомбльсько - молодіжних 
бригад такої ж професії 
вони незмінно виходили 
переможцями у змаганні. 
П приймали подяку від 
робітників, які продовжу
вали роботу ливарників. 
Адже іг-за них не було 
простоїв на всьому кон
вейєрі складання друкар
ських машинок.

Висока продуктивність 
праці щозміни — такий 
закон комсомол і >сько- м о- 
лодіжної бригади, 
бачите на фото 
Шс 18 листопада 
лектив виконав < 
тпчні зобов’язання на 1978 
рік і нині трудиться в ра
хунок лютого четвертого 
року п’ятирічки. Від удар
ної праці — і настрій хо
рош п її: у бригадира Анато
лія Мазурепка — за своїх 
товаришів, у кожного чле
на бригади — за спільний 
успіх. Бо кожен доклав , 
максимум старання, аби 
своїм трудовим внеском 
ще раз підтвердити високе 
звання бригади.

У

член 
кола 
ньому фото). Це вів що
зміни виконує по півтори і 
більше норм.

Фото В. ГРИБА.

. яку ви 
внизу... 
цей ко- 

соціаліс-

колективі ударників 
наймолодший пою 

— комсомолець. Ми- 
Шулешко (на серед-
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СТЕЦІВКА
Ца — велике село за 

сім кілометрів від Чигири
на. Привела над туди зро
нена працівницею Чиги
ринського музею М. К. 
Червоноокою фраза про 
народний музей у Стеціз- 
ці, де, мовляв, зібрано чи
мало цікавих експонатів з 
історії краю. Був вихідний. 
І потрапили ми до музею 
лише зоадяки гостинності 
директора місцевої шко
ли 8. Д. Мудрецької та 
директора музею В. І. 
Полтавця.

Досить цікава історія 
музею. Одним з організа

ЗР Д 1А Т* 1A 'Ll ДО 325-РІЧЧЯ ВОЗЗ’ЄДНАННЯ
1 /кНОІ/іГІ УКРАЇНИ З РОСІЄЮ__________

СУБОТІВСЬКИХ ЛЕГЕНД
торів його стаз житель 
Москви, уродженець Сте- 
цізки, О. П. ГІрокоф’єз. 
Завдяки йому в експози
ції чимало рідкісних книг, 
зібрано цікаві матеріали 
про декабристів, про істо
рію заснування поселен
ня тощо. Син О. П. Про- 
коф'єва, художник М. О. 
Прокоф’єв, не пориває 
зв’язків з односельцями 
й нині. Він подарував зем
лякам кілька десятків 
оригінальних, майстерно 
виконаних етюдів. Серед 
інших слід виділити цикли 
«Україна», «Приамур’я», 
«Підмосков’я». Є, до речі, 
й мальовничі краєвиди на-

(Закінчешія. Див. газету 
за 12, 14, 16 грудин ц. р.). 

шої Кіровоградщини.
Повчальна історія порт

рета гетьмана України 
Богдана Хмельницького 
(робота невідомого ху
дожника, кінець XVII сто
ліття). Ним було закладе
но з тильного боку ікону 
в однієї з жительок Чиги
рина. Роздивляючись іко
ну, яку він придбав для 
музею, В. Полтавець ви
падково наткнувся на 
згорнутий аркуш із порт
ретом. Тепер це один з 
найкращих експонатів на
родного музею і гордість 
Василя.

— Зверніть увагу, — 
показує він на оригіналь-

ної роботи велику дгре- 
£ ЯН'/ МИСІ<у. ---- £«? МсіЦЬ-
ка посудина, ’-'азі гь сіль
ничка є...

Різноманітив збри і, ве
лика колекція монет, га- 
перових грошей, речей 
побуту запорожців, ціка
ва колекція самоварів, су
часні сувеніри, що вироб
ляються на території об
ласті, численні фотогра
фії, макети — зсе це має 
неабияку історичну цін
ність.

В окремому залі зібра
но матеріали про велику 
Вітчизняну війну. 9 грудня 
— день визволення Сте- 
цівки від німецько-фа
шистських загарбників. З 
Чигиринського району то
ді розлетілися вітальні 

телеграми з усі кінці Ра
дянського Союзу. Юні 
слідопити, жителі села по
здоровляли своїх визволи
телів, їхні сім'ї. Пішло ві
тання і в Кустанайську об
ласть Казахської РСР — 
сім'ї Герцовських, батько 
яких загинув, визволяючи 
Стецівку. Одержали теле
грами сім’ї росіян Проску- 
ріних, Крупнових, Звона- 
рьових, які цього року на 
День Перемоги побували 
в гостях у червоних слі
допитів села.

Серед експонатів /лу- 
зею, що привертають ува
гу, .— макет Московсько
го Кремля, виготовлений

1968 року старшокласни
ками місцевої школи Іва
ном Манжулою, Іваном 
Профатилом, Василем 
Полтавцем, Григорієм Гон
чаром під керівництвом 
учителя історії І. Г. Сав- 
ченка, фундатора /иузею.

Гортаємо книгу відзивів. 
Натрапляємо на записи 
кіровоградців, світлозод- 
ців.

Із Суботова вибиралися 
пізнього вечора. Заметіль 
не вгавала. Білосніжна 
ковдра вкрила поле міс
цевого колгоспу імені 
Богдана Хмельницького. 
Давно освоєно поля. На
віть не вірилося, що був 
такий час, коли у весняні 
повені Тясмин широко й 
могутньо розливався, за-

топлюючи тисячі гектарів 
родючих земель. Та кілька 
років тому появилися тут 
меліоратори й осушили 
заплави і драговини. Нині 
в суботізському колгоспі 
сотні гектарів відвойова
них у боліт родючих тор
фовищ. На них щороку ви
сівають кукурудзу, буря
ки, помідори, огірки, пе
рець. Колишні заплави 
зрошують водою з Тясми- 
ну. На плантаціях городи
ни працюють потужні до
щувальні установки. Річка 
стала трудівником, поміч
ником колгоспника. А кол

госп імені Богдана Хмель
ницького тепер відомий не 
тільки в Чигиринському 
районі. Господарство за
несено на обласну Дошку 
пошани. Дорогами, якими 
колись через драговину 
небезпечно було навіть хо
дити, мчать тепер вантаж
ні автомобілі. Тясмин, по 
якому плавали козацькі 
човни, І навколишні землі 
працюють на врожай...

1О. ДМИТРЕНКО,
В. ГРИБ (фото), 

спецкори «Молодого 
комунара».

Ійс&і іинямн

«ХТО ПОКАЖЕ 
ПРОФЕСІЮ?»

Аж вісім 
до редакції 
проблемний 
ПОКАЖЕ

місяців ішла 
відповідь на 

матеріал «Х»О 
ПРОФЕСІЮ?»

(«Молодий комунар» за 18 
квітня) з колгоспу «Пере
мога» Вільшансьиого райо
ну. Та звинувачувати в 
цьому пошту було б не
справедливим, еона пра
цює справно. Причину дов
гої мовчанки знають, ма
буть, лише комсомольські 
активісти господарства.

Секретар комітету ком
сомолу Галина Луданова
повідомила, що статтю об
говорено на комсомоль
ських зборах. Критику виз
нано справедливою. Справ
ді, раніше молодь виїжджа
ла із села, тому-то гостро 
стояла проблема механіза
торських кадрів.

•л часу опублікування 
статті комітет комсомолу 
здійснив ряд заходів, 
спрямованих на закріп
лення молоді в сільсько
господарському вироб
ництві. Улаштував вечори, 
присвячені знаменним да
там: «Но старіють душею 
ветерани», «Хвала рукам, 
що пахнуть хлібом!», вечір 
бойової і трудової слави, 
вечір, присвячений 60-річ- 
чю ВЛКСМ, та інші. Регу-
лярно організовував вечо
ри відпочинку. Тепер учас
ники художньої самодіяль
ності готують концерт, 
присвячений передовикам- 
тваринникам.

І молодь пооертається в 
село. Останнім часом стали 
механізаторами і шофера
ми В. Сорока, С. Головко, 
С. Зінкевич, С. Підвисоць- 
кий та інші. Працюють 
хлопці добре, люблять ці
каво відпочити; багато хто 
з них бере участь у худож
нім самодіяльності. ■ ;

ПРО ЦЕ ЙШЛОСЯ НА ВСЕСОЮЗНОМУ 
ЗОНАЛЬНОМУ СЕМІНАРІ СЕКРЕТАРІВ — 

ЗАВІДУЮЧИХ ВІДДІЛАМИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
РАЙКОМІВ І МІСЬККОМІВ КОМСОМОЛУ.

У Кіровограді всі піо
нерські загони і класні 
комсомольські організації 
мають воясатнх-внробнії’г- 
іінкії» чи колективних во
жатих — КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНІ бригади.

Міськком комсомолу до
бирає їх ретельно, врахо
вуючи, що з піонерами і 
школярами повніші пра
цювати передові робітники 
та інженерно-технічні пра
цівники. Вожатими-вироб-
г.ичіїиками можуть і по
війни бути ті люди, котрі 
позитивно впливат іім\ті. 
іїа дітей особистим прик
ладом, хто зможе завою
вати їхнє довір’я і повагу 
еврею активною життєвою 
позицією, громадянською 
зрілістю, багатим життє
вим досвідом.

Здійснюючи добір вожа
тих, комітети комсомолу 
підприємств добре пам’я
тають слова 
ської: «Бути 
мало бути 
треба знати 
впливати па 
нцк авторитет*-.

U. К. Круп- 
иожатим — 
активістом, 

дітей, уміти 
них і мати у 

Тому
перш ніж направити ви
робничника вожатим піо 
перів чи комсомольців, ко
мітет комсомолу як пра
вило, всебічно обговорює 
кандидатуру, цікавиться, 
чим захоплюється майбут
ній вожатий, що /побить і 
може робити сам, чи воло
діє організаторськими 
здібностями. Такий підхід 
дає змогу направляти а
школу тих, хто працюва
тиме за бажанням, а не за 
примусом.

Можна навести чимало 
прикладів, коли з вироб
ництва в школу прийшли 
молоді люди щедрої дуті 
ї стали справді великими 
друзями учнів.

Скажімо, па заводі дру

карських машинок частими 
гостями є учні середньої 
школи № 19. X.топці і дів
чата зустрічаються тут із 
такими поняттями, як ро
бітнича гордість, робітни
ча честь і т. д. Школярі 
беруть участь у декадах 
молодого робітника, в 
урочистих посвяченнях у 
робітники, в конкурсах за 
професіями. Дуже сер
йозно комітет комсомолу 
підприємства підходить до 
влаштування екскурсій на 
завод. Він виходить з то
го, що школи для заводу 
— резерв робітничих кад
рів, а завод для шкіл — 
база підготовки «учнів до 
праці.

/\ ось результат справж
нього шс-фства заводчан; з 
38 нинішніх випускників 
школи 22 прийшли працю
вати на завод друкарських 
машинок.

У місті чимало зроблено 
для розвитку масового по
ходу комсомольців і мо
лоді в школи, для зміц
нення зв’язків школи з ви
робництвом. Ллє ще є не- 
внрішепі питання. Скажі
мо, навчання виробничих 
вожатих. Ним ксоуюгь 
міськком комсомолу та 
обласний Будинок піоне
рів і школярів. Ллє чіткої 
системи навчання ще не 
вироблено.

Словом, багато ще тре
ба потрудитися, щоб знай
ти иайраціональїііші, най 
ефективніші форми і ме
тоди залучення робітників 
у шефи школярів, Л все 
те цікаве Ті корисне, що 
можна назвати досвідом, 
необхідно брати ^іа озбро
єння кожному райкомові і 
міськкомові комсомолу, 
кожній комсомольській ор
ганізації,

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ. Агрономів, зоотехніків та 
інших спеціалістів сільського господарства готує Іл- 
лінецький радгосп-технікум. Щороку його закінчу
ють 500 чоловік. У технікумі створено хороші умо
ви длп занять — просторі аудиторії, оснащені най
новішим обладнанням лабораторії і кабінети.

На знімну (зліва направо): майбутні агрономи, за
очники ill курсу — трактористи Віктоо Клунсьний, 
Дмитро Паламарчун і Михайло Козир виконують 
лабораторні завдання.

Фото О. ГОРДІЄВИЧД. (Фотохроніка РАТАУ).

ВІСТІ З ПТУ

ЗУСТРІЧ ПОКОЛІНЬ
Чимало иультосгітніх заходів здійснюють професійно- 

технічні училища області.
Нещодавнє в Інгульськсму СПТУ № 4 Устинівського 
району відбувся тематичний вечір «Велич і краса люд
ської праці». Па ньому б»;ш присутні представ
ники різних поколінь вихованців училища: нинішні 
механізатори і тваринники радгоспу «Інгульськнб». 
сьогоднішніх учнів училища.

Відкриваючи вечір, з теплими, щирими словами до 
тих. що зібралися, звернулась виховательки училища 
3. О. Медведева.

Гостям вечора було чим поділитися з молоддю, а уч
ні розповіли гостям, як берсікуть в СПТУ традиції стар
ших поколінь, як готуються стати їхньою зміною.

На вечорі з великим концертом виступив ансамбль 
пісні і танцю Будинку культури обласного управлін
ня профтохосвітн. до складу 'якого входять учні' проф
техучилищ міста Кіровограда.

До 325-річчя возз’єднання України з Росією Будинок 
культури облуправління профтехосаіти намітив ряд за
ходів. Зокрема, в усіх училищах області буде проведе
но усні журнали «Навіки разом», «За законами братер 
г.твд» вечори «В сім’ї вольній, новій».

О. ПОРКУЯН, 
старший методист Будинку культури обласно
го управління профгехосвітн.

ЗУСТРІЧ ДЛЯ ТЕБЕ

І ВІЧНИЙ ПОКЛИК СЕРЦЯ
«урок проведено ме

тодично правильно. Вчи
телька цікаво й дохід
ливо подала повий мате
ріал. При опитуванні уч
ні показали міцні знан
ня...»

Такий запис появився 
в шкільному контроль
ному журналі після чер
гового відвідування уро
ку вчительки Тетяни Іва
нівни Шостак.

Минуло три роки від
тоді, як Танк Шостак 
уперше переступила по
ріг середньої школи 
№ 4 м. Світл оводе ька. 
Вже не як студентка- 
практикантка, а як спе
ціаліст, учитель молод
ших класів. Відразу да
ли їй найменших — 
«перша ч к їв».

«Малюки... Віск... Що 
зможу зробити з нього? 
— думала молода вчи
телька. — Чи зможу по
сіяти в дитячих душах 
«розумне, добре, вічне?»

Хвилювало й інше. 
Класна кімната якась 
незатишна, непривабли
ва, не вистачає в ній 
потрібних навчальних 
посібників. А найголов
ніше — Тетяна Іванів
на не знала дітей, їхніх 
батьків. З чого ж поча
ти?

Тут стали в пригоді 1 
допомога старших това
ришів, особливо Віри 
Дмитрівни Курищенко, 
і вузівські знання, 1 сер
йозне знайомство з ме
тодикою роботи Пав- 
лпської середньої шко
ли.

Минали дні, тижні, 
місяці. Повністю відда
ючи себе справі, Тетяна 
Іванівна чимало встигла 
зробити, багато чого до
сягти. Тепер про кожно
го зі своїх учнів вона 
молю розповідати годи
нами. Знає вчителька 
сильні й слабкі сторони

дітей, знає, чилі і кому 
слід допомогти, з кого і 
як спитати.

Робочий день Т. І 
Шостак ніколи не кйе ; 
чається з останнім дзвін
ком. Це можна зрозумі
ти, адже вона — член 
місцевкому профспілки, 
редактор шкільного • 
«Комсомольського про
жектора».

— Секрет успіху В : 
роботі? Ніяких секретів. 
Просто я дуже люблю ді
тей, — каже Тетяна Іва
нівна.

А ще — глибоке ро
зуміння важливості сво
го діла. Звідси — само
критичний аналіз зроб
леного, постійний пошук 
нового, творче спілку
вання з досвідченішими 
колегами. Критичний по
гляд па себе й допоміг 
учительці виховати такі 
дорогоцінні якості ха
рактеру, як відраза до 
пошуку нових ефектив
них форм і методів нав
чання і виховання учнів. 
Таких, як Т.- І. Шостак, 
недарма називають лю
дьми творчого горіння. 
Своїм життям і працею 
воші кличуть інших не 
зупинятися, шукати, йти 

вперед.
— Зайдіть у третій 

«Б» до Тетяни Іванівни 
Шостак. Побувайте на 
уроках, подивіться клас
не оформлення, наочні 
посібники, —- часто ра
дить директор школи 
тим учителям, у ЯКИХ І 
не все ладиться. — Там 
є чого повчитися, є що 
запозичити.

І в цьому — визнання 
заслуг учительки-комсо- 
молкп, висока оцінка її 
самовідданої праці.

1. ДОРОНІН, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
м. Світл оводськ.



трупы 1978 року
- 8и знаєте, ноли все це тільки поки 

малося, ми збирали наставників по цехах і 1 розповідали їм про те, в чому самі 2м '
не могли розібратися. А тепер . Тепер до” 
ондчені лектори товариства «Знання» чи
гають ленци з педагогіки та психологи Робітний іде на лекцію прямо з їехС в по’ 
бочін спецівці. І слухає, забувши про 
що діється навкруги, йому не тільки шна К 22’ ‘,ому потр,бно’ «Уже необхідно навіть 
бо він, наставник, повинен учити і вихов» 
вати не навмання, а враховуючи особли
вості сучасного молодого покоління — 
розповідав учасникам обласного семінару 
'керівників ШКІЛ І голів методичних піп 
.наставників молоді гостинний господар — 
голова ради наставників Кіровоградського 
зазоду радювиробів Петро Іванович Рац

Шефство над молодими завжди було в 
кращих традиціях нашого народу. Берг 
воно початок з тих часів, коли секрети 
ремесел передавалися з покоління в поко
ління. Тоді, як і нині, вчителі пишалися 
талановитими учнями. В роки перших п’я
тирічок кадрові робітники змагалися за 
.краще виробниче навчання молоді. Але 
’назвати сучасне наставництво словом 
«шефство» — означало б збіднити його 
зміст. Робітнича педаогіка стала свого 
роду наукою, що включає в себе елемен
ти психології, педагогіки, економіки, вона

ція до виявлення кращих робітничих учи
телів шляхом індивідуального аналізу ж 
урахуванням об’єктивних умов їхньої ді-. 
яльності, а не на основі підсумків соціаліс
тичного змагання. Адже з другому випад
ку враховуються, насамперед, виробничі 
показники учнів. Хто ж шзидше досягне 
високих показників — «важкий» чи «лег
кий» підшефний? А втім, усе, точніше, 
майже асе залежить від самого настав
ника.

Чим закінчується наставництво, де точ
ка його завершення? Цей момент у вихо
ванні робітничої зміни залишається поки 
що малозивченим. Показовий приклад ко
мітету комсомолу і ради наставників 
Олександрійського електромеханічного 
заводу. Тут практикують вручення атеста
тів трудової зрілості. І день той зостається 
надовго в пам’яті молодих виробничників 
та їхніх робітничих педагогів.

А ось як підійшли до цієї проблеми на 
Кіровоградському заводі радіовиробіз. 
Почалося есе з експерименту, більше то
го, з вимушеного експерименту слюсаря- 
інструментальника цеху

У ШТАТІ
ТІЛЬКИ
УЧНІ

X.

*

ч

-ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ: 
СКЛАДОВІ НАСТАВНИЦТВА

УРОКИ РОБІТНИЧОЇ
ПІСЛЯМОВА ДО СЕМІНАРУ

№ 20 Віталія Анд
рійовича Зол- 
коза. За де- 
в ятнадцять ро
ків настаз- 
ницької діяль
ності він дав 
'путівку в тру
дове життя 
п’ятка д ц я т и 
підім е ф н и м. 
Але дехто, ді
ставши розряд, 
ішов із заводу. 
В чому причи
на? Ніяк не міг 
догадатися 
теран. Ніби 
знаходив 
хлоп ц я м 
спільну мову, 
потім така

ве- 
й 
з 
и 
а

не-

З слюр.
КАЛЕЙДОСКОП МОЛОДІЖНИХ НО8ИН
( Повідомляю!ь кореспонденти ТАРС).

розвивається в умовах бурхливої науково- 
технічної революції. Єдине, мабуть, і го
ловне відрізняє її від цих наук — відсут
ність сталих правил, формулювань. Хоча є 
в ній незаперечні істини, ігнорування яких 
призводить до такого браку, що годі його 
.виправити, бо маєш справу з жизими 
дюдьми, характерами, індивідуальностями.

Учасники обласного семінару взяли до 
свого творчого арсеналу багато цінної 

■ інформації. Про це сьогодні можна гозо- 
ї рити впевнено. Адже не секрет, що не всі 
> методичні ради і школи наставників моло

ді працюють так ефективно, як, скажімо, 
.на Олександрійському елєктромеханічно- 
?му заводі (голова ради І. Д. Дудко) 
'кіровоградських заводах «Червона зірка» 
(голова ради О. І. Волович) та радіозиро- 

. бів (голоза ради П. І. Рац). У ході обміну 
досвідом виникало багато питань, що сто
суються чисто організаційних проблем: 
складання планів роботи, засідання рад, їх 
‘кількісний склад, стимулювання настав іи- 
,ків і т. д. Питань, скажемо відверто, з ду- 
.же болючих, Ьо часто через організаційні 
.недоробки ніяк всерйоз зайнятися вивчен- 
.ням педагогіки чи психології.

Та й переоцінка цінностей відбузається 
з наставництві. Ніхто, наприклад, не запе
речить важливості соціалістичного змаган- 
'ня. Але як організувати його серед робіт
ничих педагогів? Відомо, що суперники 
повинні перебувати в рівних умовах. 
(Але ж характери у підшефних такі різні. 
[Один і дисциплінований, і спеціальність 
іосвоює швидше, інший — з «важким» ха
рактером, учити і виховувати його треба 
довше. Як порівняти роботу наставників? 

.‘Напевно, при підбитті підсумків треба бра
ти до уваги насамперед умови, в яких 
кадровий робітник виховує новачка. Чи 
доцільно укладати договори на змагання 

!/аіж наставниками? Начебто й немає по
треби, але ж на «Червоній зірці» прижи- 
.лася система змагання пар наставників та 
'учнів «2X2». Все-таки переважає тендеч-

сподіванка...
Таємницю відкрив Григорій Щербина. Ви

ходить, поки за учнем закріплено досвід
ченого робітника, у хлопців сгірази йдуть 
добре. Закінчується його учнівство, пере
ходить він на власний хліб... І о норми не 
виконав, то брак допустив, то ще щось... 
До наставника підходити незручно, сором, 
но. Гляди, спитає: «А навіщо я тебе стіль
ки вчив?» Отак складається все докупи, і 
молодий робітник вирішує більше не 
випробувати долі.'

Ідея прийшла несподівано: створити 
бригаду з колишніх і теперішніх учнів, яка 
працюватиме на один наряд. Сьогодні цей 

чи колектив виконує по півтори змінні -юрми.
На заводі радіовиробіз нині 263 учні, з 

них 149 — підлітки. Наставляє їх 2>1 
наставник. Солідне господарство, що йо-_о 
очолює заводська рада наставників.

— Не так давко ми запровадили анке
тування, — розповідає голова ради П. І. 
Рац. — Результати перевершили сподіван
ня. Такої відвертості не завжди доО єшсн 
в усній ролиові. Наприклад, на запитання 
«Чому, на вашу думку, окрема частина 
молоді робить правопорушення?» багато 
хто сформулював відповідь так: «А ви на
ми мало займаєтесь, нам нікуди себе поді
ти». Це ми не займаємось?! на підприєм
стві діє народний університет наставників, 
за кожним учнем закріплено наставника. 
Ось на базі заводу проходить семінар на
ставників, Обласний семінар! Але вони, 
мабуть-таки, праці! Десь ми ще недопра
цьовуємо... Думати треба, шукати, і комі
тет комсомолу повинен ближче підійти до 
ножного підшефного, не обмежуючись 
тільки масовими заходами: посвячення з 
робітники, вечори трудової слави і т. д. 
І це потрібне, але; індивідуального підходу 
нічим не заміниш.

У нас 33 комсомольці-наставники. Я за 
те, аби їх було більше. У молоді спільні 
інтереси, захоплення, що зближус людей.

Семінар закінчився, досвід колег має 
втілитись у реальність. І реальність ця 
полягає в тому, що робітничі ряди попов
нить гідна зміна.

А. РОМАШОК, 
спецкор «Молодою комунара».

СЛУЖБА ДНІ 1 НОЧІ ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

БУДНІ ІНСПЕКТОР»
Старший інспентор про

філактики Добровеличків- 
сьного районного відділу 
внутрішніх справ майор 
міліції І. Ю. Маиьно завж
ди там, де вирує життя: в 
полі, на фермі, в таборі 
тракторної бригади...

Ввечері — інстру нт аж 
народних дружинників, 
чергування на громадсько
му пункті охорони поряд
ку, рейди по зберіганню 
'соціалістичної власності. 
‘Скільки їх, цих справ? Ве
ликих і малих. Малих?!

Мешканець станції По
мічна Олексій Маркосян 

і минулого року «ніяк не 
. міг* улаштуватися на ро- 
; «оту. Хоча о центрі міста 
. иа нього з усіх боків ди

вилися оголошення: “По 
трібні...», «Потрібні...», «За
прошуємо...» Чого не міг? 
Не було бажання працюва
ти. Оковита заважала. Між 
офіцером міліції та Марно- 
сяном відбулася не одна 
Серйозна розмова. Тепер 
Олексій працює сумлінно,

перевиконує план, із «зеле
ним змієм» не знається.

Іван Юхимович добре 
розуміє важливість профі
лактичної роботи. Запобіг
ти порушенню закону — 
справа потрібна, вдячна. 
Та й людину, яка ще не 
стала на небезпечний 
шлях, урятувати набагато 
легше.

Щедро передає свій до
свід Іван Юхимович як на
ставник молодим колегам. 
Має про що розповісти їм 
член КПРС із 1945 рону, 
учасник Велиної Вітчизня
ної війни, нагороджений 
бойовим орденом та меда
лями, відмінник міліції.

Понад тридцять років 
несе Іван Юхимович не
спокійну, не завжди вдяч
ну, але нонче потрібну лю
дям службу.

в. ЯНИШЕВСЬКИЙ. 
начальник відділення 
УВД облвиконкому, 

майор міліції.

«У СУСІДА — ХАТА БІЛА»

Секретар котлету ком
сомолу Олександрійської 
швейної фабрики Світлана 
Ясько повідомила, що кри
тичну кореспонденцію «У 
СУСІДА — ХАТА БІЛА» 
(«Молодий комунар» за З 
жовтня) обговорено на за
сіданні комітету комсомо
лу підприємства, а також 
на бюро міськкому ЛКСМ 
України. Критику визнано 
правильною.

Комсомольські активісти 
проаналізували недоліки у 
веденні соціалістичного 
змагання і розробили захо
ди для їх усунення. Ви
робничий сектор номігету 
комсомолу оперативно під
бив підсумнн змагання за 
третій квартал нинішнього 
рону, а також на честь 60- 
річчя ВЛКСМ. Перше місце 
посіли молоді виробнични
ці цеху №1,» індивідуаль
ному змаганні — делегат 
XXIII з’їзду комсомолу Ук
раїни Ніна Рубан, Лариса 
Марсивіна, Людмила Вол
кова. План трьох років до 
ювілею Ленінського комсо
молу виконали 35 членів 
ВЛКСМ.

У цін майстерні ремон
тують ті ж електричні пли
тки, прасп, пилососи, що і 
в інших. Тільки квитанцій 
па оплату роботи тут не 
виписують. Замість книж
ки рахунків книга по
дяк учням Бакинського 
енергетичного технікуму 
імені П. Б. Рустам-заде, 
який налагодив безплат
ний ремонт побутової 
електротехніки для ветера
нів війїпі і праці.

Хоча майстерню створе
но зовсім недавно, в кин
зі вже багато подячних 
записів. Та і як не сказа
ти «спасибі» комсомоль
цям Р. Агаєву, О Ганієву, 
А. /Хллахвердієву та ін
шим, котрі віддають робо
ті в майстерні своє до
звілля. Під керівництвом 
виклалач а тех 11 ік у м у
К. Бахшалі-:ва воші швид
ко і доброякісно вико
нують замовлення, в разі 
необхідності 'виїжджають 
додому. Клієнти задово
лені. Рекламацій на робо
ту хлопців і дівчат не бу
ває.

Ініціатива учнів енерге
тичного технікуму діста
ла поширення і в ряді ін
ших середніх 
спеціальних
з а к л. і д а х А з с о б а йд ж а п у.

трапив почесним гостем 
балтійських моряків. Цієї 
честі він удостоївся як пе
реможець змагання моло
дих сільських трудівників 
Оренбуржя. Є в умовах 
трудового суперництва й 
такий пункт: переможця 
нагороджують військово- 
морським прапором двічі 
Чсрвононрапорпого Бал
тійського флоту.

Близько восьми тисяч 
комбайнерів змагалися за 
право володіти почесним 
призом у нинішні жшіва. 
Більше за всіх намолотив 
зерна 1. Всчкуткін — 28 
тисяч центнерів.

•Третю осінь зустрів він 
за штурвалом комбайна. 
А1 ол од о м у -механізаторові 
пощастило: знатніш хлібо
роб, Герой Соціалістичної 
Праці В. М. Кособуцький 
став його наставником і 
вчителем. Іван із захоп
ленням переймав досвід 
новатора, досконало ви
вчив свій комбайн.

І ось тепер, побачивши 
Балтику, молодий комбай
нер подумав: правильно 
порівнюють пшеничне поле 
з морем. Воно такс ж без
крайнє і хвилює душу як 
моряка, так і хлібороба. А 
ного полем у ці жнива бу
ли 1400 гектарів зернових 
культур.

Оренбург.

лістів, що проходила в 
гірницькому МІСТІ Губкіпі. 
Розглянуто питания учас7 
ті молоді в дальшому 
розпитку цього району, де 
відповідно до рішень XXV 
з’їзду КПРС створюється 
потужний територіальио- 
впробіиічнй комплекс. Те
пер всесоюзними ударни
ми комсомольськими бу
довами ОГОЛОШСІ1О Ос- 
польський слсктромстаг 
лургійшій комбінат, Кур
ську атомну електростан
цію та інші об'єкти.

Губкін,

Бєлгородська область.

та вищих 
навчальних

НАДРА
Баку.

молодим
ЕЛЕКТРОННІ

ЧУДЕСА”н
Залунала в залі попу

лярна мелодія — і па таб
ло а унісон їй засвітилася 
ціла гама рубінових, сма
рагдових, голубих вог
ників. Кольоромузнана ус
тановка, сконструйована ; 
учнем А. Полтораковнм, 
відкриває експозицію 
виставки технічної твор
чості учнів середніх спе
ціальних навчальних за
кладів Примор’я.

На її стендах — сотні 
інших складних апаратів і 
механізмів, створених ру
ками майбутніх моряків і 
рибалок, судноремоптки- 
ків та будівельників. Ось 
«електронне реле часу» — 
— так назвав . свою робо- 
ту В. Ваньксвкч. З доно-, 
могою цього реле-можна 
здійснити найточніший ав
томатичний контроль за 
різними механізмами і 
приладами па судна?:. Ці
кавий мікрогокаршій вер
ста г для обробки загото
вок діаметром до чотирьох 
міліметрів сконструювали 
II. Старжіїпський ти 
1. Жуковський.

Роботи, представлені па 
виставці, викопані учнями 
33 середніх спеціальних 
навчальних закладів Да
лекого Сходу і Сибіру, що 
подвоїли за останні роки 
щорічний випуск спеціа
лістів для різних галузей 
народного господарства.

Владивосток.

і

ПОДРУЖИЛОСЯ
ПОЛЕ
З МОРЕМ

Зі степового «корабля» 
на корабель морський мо
лодий оренбурзький ком
байнер Іван Всчкуткін ііо-

ІІроблсмам комплексного 
використання природних 
багатств Курської маг
нітної аномалії було при
свячено всесоюзну школу 
молодих учених і спеціа-

І
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«Я і право» — так нази
вається клуб, створений у 
Читі. Він ставить своєю 
мстою поліпшити виховну 
роботу з підлітками, глиб
ше ознайомити їх з норма
ми радянського законо
давства.

Понад 200 хлопців і 
дівчат з усіх районів міс
та заповнили анкети, 8 
яких висловили свою дум
ку Про програму ЕЕЛубу. 
Першу заявку вже вико
нано: підлітки побували в 

• музеї читинської міліції, 
подивилися фільм сЗа кер
мом міліцейської маши
ни». >

У роботі клубу беруть 
активну участь члени опе
ративних комсомольських 
загонів, працівники суду і 
прокуратури. бібліотек, 
артисти місцевого театру. 
Намічено теми лекцій та 
бесід.

Чита.

ей

ні

<

.у.

На кафедрі механічного устаткування заводів чорної 
і кольорової металургії Запорізького індустріального 
інституту працює студентсько наукове товариство. Йо
го розробки спрямовані на механізацію трудомістких 
процесів і на підвищення продуктивності праці на під
приємствах. Одну з останніх робіт — нову конструкцію 
механічного зажима електрода на електрошлакових пе
чах — застосовано на заводі «Дніпроспецсталь». Ця но
винка значно поліпшила умови праці робітників. Еко
номічний ефект від її впровадження становить 42 ти
сячі карбованців на рік.

На знімку: п’лтикурсники, члени наукового товарист
ва Олександр Малуша (ліворуч) і Олексій Ткаченно 
проводять дослідження механізмів дугової елентропечі. т

Фото О. Нрасовського. (Фотохроніка РАТАУ).
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ЛЬВІВ. Ігорю Тсрлу неначе на роду було напи
сано стати спортсменом-парашутистом. Його 
батько, військовий льотчик, з дитинства зацікавив 
хлопчика розповідями про «плем’я крилатих».

У нинішньому році, виступаючи на чемпіонаті 
світу з парашутного спорту в Загребі, він був 
удостоєний найвищої нагороди.

На знімку: чемпіон світу з парашутного спорту 
ігор Терло серед товаришів по авіаспоргклубу.

МУЗИКА, МУЗИКА, МУЗИКА...

Фото В. ПЕСЛЯКА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

Розкрито книгу «Соль
феджіо». Пршотувалпся 
до співу діти. Помах руки 
викладача — і ожили, на
повнились мелодією ноти. 
... Ми на уроці молодшого 
викладача В. П. Зеленюка.

Цікаві н змістовні уроки 
у Вадима Петровича. Діти . 
відвідують їх з великим 
задоволенням

— Мені дуже подобає
ться в школі. — каже ма
ленька, тендітна Лада 
Мельникова, учениця дру
гого класу гри ця баяні.

Та хіба тільки Лада хо
дить до школи із захоп
ленням! Такі ж слова ска
же більшість із тих 260 
хлопчиків і дівчаток, для 
котрих Гзнворонська му
зична школа відкриває та
ємничий світ прекрасного.

Школа існує вже п’ят
надцять років. Скільком 
своїм учням дала вона пу
тівку в музично життя! До 
речі, дев’ятеоо викладачів 
школи -- цс колишні її ви- 
пускішкн, котрі після за
кінчення музучпліпц, по
вернулися до своєї альма- 
матері.

Школу називають у Гай
вороні серцевиною куль
турного житія міста. Жо
ден концерт не обходиться 
без участі художніх колек 
тивів музичної, що поло
нять серця слухачів своею 
майстерністю. Недарма ди
тячий хор школи (керів
ник В. 1. Сердюк) — дип
ломант республіканського 
огляду творчості юних 
виконавців, неодноразовий 
дипломант обласних кон
курсів. А оркестр баяніс- 
тів-викладачів, яким керує 
директор школи В. В. Пан
ченко. — дипломант Пер
шого Всесоюзного фести
валю самодіяльної твор
чості трудящих. Викладач 
В. П. Зслснюк — лауреат 
нього ж фестивалю.

Улюбленицею глядачів. 
Гайворонсі.кнм соловейком 
називають їринку Фот (во

І п) Наша адреса і телефони

'РЕПОРТАЖ.

на па фото разом з 
викладачем Г. Л. Сомутов- 
ською). Відмінниця на

вчання в загальноосвітній 
школі, одна з найкращих 
учениць фортепіанного 
класу.

Викладачі — комсомоль
ці Микола Подрупіняк, 
Ростислав Ссгс.’іюк, Ната
лія Самусепкс, Галина Со- 
мутовська, молодий ди
ректор ніколи Віктор Ва
сильович Панченко вміло 
створюють атмосферу за
коханості в музику, вчать 

своїх юних вихованців 
розуміти красу і глибину 
найкращих творів минуло
го і сьогодення.

Можливо, не ВСІ УЧНІ 
стануть у майбутньому 
професіональними митця
ми, але у всіх лишиться 
оте зачарування прекрас
ним, якого навчили в му
зичній школі.

Л. ВАСИЛЕНКО.
Фото В. ГРИБА.

Редантор М. УСПАЛЕНКО.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

ВІВТОРОК-.
19 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час*. ».40 — Гімнасти
ка. ■ 9.00 — «Веселі стар
ти». 9.45 — Телефільм
«Уроки французької». По 
закінченні — новини. 14.30
— Новішії. 14.50-— «Твій
труд, твоя висота». Доку- 
ментаиьиі фільми. 15.45 — 
«Народні мелодії». 16.00 — 
Міжнародний турнір з хо
кею на приз газети «Из
вестия». Збірна Швеції —- 
збірна ЧССР. 1В.15 — «Ле
гендарна земля Новоросій
ська». Теленарис. 18.30 — 
«Вірші — дітям». 18.45 — 
Сьогодні у світі». 19.00 — 
Концерт двічі Червопопра- 
порного ім. Александрова 
ансамбля пісні і танпіо Ра
дянської Армії. 20.00 —
«Адреси молодих». 21.00 — 
«Час». 21.35 —- Міжнарод
ний турнір з хокею на 
приз газети «Известил». 
Збірна СРСР — команда 
Канади. По закінченні — 
«Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. На сесії Вер
ховної Ради УРСР. 10.15 — 
Для дітей. «Мандрівки Гиа- 
тика-іошіатика». 10.45 — 
«Палітра». 11.10 — «З піс
нею в серці,». 11.40 — 
«Шкільний екран*. Фізика. 
8 клас. 12.10 — «Срібний
дзвіночок-». 12.35 — Фільм 
«Тиха Одеса». 16.25 —
«Україна — БАМу, Дале
кому Сходу, Сибіру». 16.55
— Коннерт. 17.30' — Со
ціальний портрет ^колекти
ву Токмацькоуп дизелебу
дівного заводу Запорізької 
області. Передача 2. 18.00
— Концерт тріо бандурис
ток Київської державної 
філармонії. 18.30 — Для
дітей. «Мп танцюємо і спі
ваємо». 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 —■Кон
церт ансамбля таншо 
УРСР ім. П. Вірського. 
20.25 — Говорять депутати 
Верховної Ради УРСР.
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Антоніна 
Бпагіпа». 2 серія. 22.40 — 
«Старт». По закінченні — 
иопішп. Па сесії Верховної 
Ради УРСР.

20 ГРУДНЯ
ПЕРІПл ПРОГРАМА. 8 00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.00 — Телефільм'• Вес
на двадцяті, дев’ятого >.
10.35 — Клуб кіноподоро- 
жей». По закінченні -- но
вини. 11.40 — Концерти 131- 
ва.тьді. 12.10 — Для діт^й 
«Срібний дзвіночок-». 14.30
— Повний. 14.50 -— Доку
ментальні фільми до Дня 
енергетика. 15.30 — Кон
церт. 15.45 — «Спортивний 
клас». 16.30 — «Життя на
уки». 17.00 — Відгук
ніться. сурмачі!*. 17.30 — 
«Соціалістичний спосіб 
життя і добробут народу».
18.30 — Мультфільм •Нова
казка». 18 45 — «Сьогодні 
у світі». 19.00 — Пісні та
романси у виконаній 
Т. Капустин. 19.25 — «Ал: 
коголізм». Бесіди лікапя. 
19.55 —• Телефільм «Дім
будуєтьрп». 21.00 — «Час*.
21.35 — Р. Рождествсн-
ський. Поема «Двісті де
сять Кроків». 22.30 —
Фільм-концерт «Солісти Ве
ликого балету».- По закін
ченні — «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю.ОО
— Новини. 10.15 — Кон
церт. 10.55 — «Спасибі
вам. наставники». 11.40 — 
Концерти Вівапьді. 12.10 — 
Для дітей. «Срібний дзвіно
чок». 12.30 — "Р. Вагнер.
«Тангейзер». 17.00 —
«Шахтарські горизонти». 
Теленарис. 17.20 — Доку
ментальний тслефі пьм
«Як стати чемпіоном».
17.30 — Соціальний порт
рет колективу Токмаиько
го дизелебудівного заводу. 
Передача 3. 18.00 — Рекла
ма. Оголошення. 18.30 — 
Концерт народного камер
ного хору «Мадригал». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Концепт. 20.30
— Документальний теле
фільм. 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Міжнародний тур
нір з хокею на приз газе
ти «Известия». Збіппа Фін
ляндії — збіппа ЧССР. (З 
періоді. 22.10 — Телефільм 
«Хазяїн Червоних гір». По 
закінченні — новини.

21 ГРУДНЯ'
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.00 — «Відгукніться, 
сурмачі!». 9.30 — Теле
фільм «Дім будується».

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кнропоград, 
Газета печатается 

на украинском языке.

10.35 — Фільм-концерт з 
участю Українського на
родного хору ім. Г. Верков- 
кп. По закінченні — ноші- 
ни. 14 30 — Новини. 14.50
— Документальні телефіль
ми. 15.45 — «Шахова шко
ла». 16.15 — «Грае І. Плот
никова». 17.15 — «Золоті 
ворота». Музична програма 
для дітей. 18.05 — «Ленін
ський університет мільйо
нів- 18.35 — «Хочу все
знати». Кіножурнал, 18.45
— «Сьогодні у світі». 19.00
— «Комуністи ведуть». Го
ворять делегати 19-ї об
ласної партійної конферен
ції. (Кіровоград). 19.30 — 
Фільм «Великий рахунок’ 
країни». (Кіровоград). 19.50
— Документальний теле
фільм «Маоїзм — трагедія 
Китаю». 21.00 — «Час».
21.35 — «Музичне життя». 
Тележурнал. По закінченні
— «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «На
родні таланти». 11.00 — 
Чемпіонат СРСР з' волей
болу. Чоловіки. «Зірка» 
(Ворошиловград) — «Чор- 
номоргідробуд» (Одеса). Ві- 
деозапне 11.50 — Докумен
тальний телефільм «Атом- 
маш.». 12.10 — «Срібний
дзвіночок». 12.30 — «ГІіспі 
кохання». 13.00 — «Орбіга 
дружби». 1-4.45 — Для
юнацтва. «Орієнтир». 15.30
— «Республіканська фізи
ко-математична школа». 
16.00 — Чемпіонат СРСР з 
баскетболу. Жінки. «Буре
вісник». (Ленінград) — /Кі- 
біркшгіс». (Вільнюс). 17.15
— Музичний фільм «Авто
графи композиторів. Анд
рій Штогарспко*. 17.30 — 
Соціальний портрет колек
тиву Токмацької о дизеле
будівного заводу Запорізь
кої області. Передача 4. 
18.00 — Концерт україн
ської народної пісні. 18.30 
— Телепос.т па ударній бу
дові. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.39 — <Мода- 
79». 20.00 — Виступає ан
самбль танцю УРСР 
«.Юність». 20.45 — «На доб- 
раніч. діти». 21 00 —«Час».
21.35 — «Міжнародний тур
нір 3 хокею На ПРИ’’ гале
ти « ізвсстпя». Команда Ка
нади — збіппа Піненії. (З 
період) 22.10 — Телефільм 
«Тут мій причал». По за
кінченні — новини.

22 ГРУДНЯ
ПРРШ.А ПРОГРАМА. 10.00 

•— Новини. 10 20 — Харків
ське моторобудівне об'єд
нання «Серп і молот». 10.10 

Концерт. 11.40
' «ІІІкільшні екран». Росій

ська література. 10 клас.
12.10 — «Срібний дзвіно
чок». 12.30 — Докумен
тальний фільм /Братська 
ГЕС». 13.20 — «Хатппка-
вертипка». 14.30 — Нови
ни. 14.50 — Документаль
ний фільм «Вибір». 15.00

«Хлоп’яга справжні». 
15.Зф — «Москва і москви
чі». 16.00 — Міжнародний 
турнір і хокею на піша га
зети «Известия». Збірна 
Швеції — збіппа Фінлян
дії. 18.15 — «До Дня енер
гетика». Виступ мі пі е гра 
енергетики і електрифіка
ції СРСР П. Непорожнього.
13.30 —' «День за днем».
(Кіровоград). 18.45 - «Сьо
годні у світі». 19.05 —
Концепт народної музики. 
(Угорщина). 19.25 — Між
народний турнір з хокею 
па приз-глзсти «Известия». 
Збіппа ЧССР — збірка 
СРСР. (21,00 — «Час»).
22.10 — Конкурс виконав
ців бальних танців. 23.15 
— Співає Мюшспсф Тезд- 
жап. (Туреччина). По за
кінченні — «Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка.’ 9.00 — «Роби ' з нами, 
роби як ми, роби країно за 
нас». 10.00 — Фільм «Олсп- 
ка*. По закінченні — но
вини. 16.20 — Виступ ан
самбля «Берізка». 16.55 — 
«Голосую за професію*.
17.30 — Соціальний порт
рет колективу Токмаці.ко
го дизелебудівного заводу 
Запорізької області. Псое- 
дача 5. 18.00 — Докумен
тальний телефільм • Сіль
ські наречені». 18,30 — 
Злучить романс. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— «Сьогоппі — День енер
гетика». 20.45 — «На доб
раніч. діти!» 21.00 —«Час».

21.35 — «Композитор Ми
кола Колесса». До 75-річчя 
з дня народження. 22.35 

Волейбол. Чоловіки.
«Зірка» (Ворошиловград) Д 
«Локомотив» (Київ). )1о За
кінченні — ПОВНІШ.

— ПЕРША ПРОГРАМА. 8.0() 
•— «Час*. 8.40 — Гімнасти* 
ка. 9.00 — «АБВГДеііка»,
9.30 — «Для вас, батьки»'.
10.00 — Концерт раднії*
ської пісні. 10.25 — «Біль
ше хброших товарів». 10.55
— «Розповіді про художни
ків». 11.25 — «Ранкова
пошта». 11.55 — «Ради і 
життя». 12.25 — Тираж
• Спортлото». 12.40 — «Здо
ров’я». 13.25 — Творчість 
Ф. Шуберта. Передача 2. 
.14.20 — «Комуністи». Ре
портаж з ФРН. 14.50 — Те
лефільм для дітей «Таєм
ничий острів капітана Не
мо». 6 серія. 15 40 — «Ко
ло читань». 16.30 — Грає 
заслужс па а р т и с т к а 
РРФСР II. Толстая. (Арфа).
16.45 —' Тележурнал «Спів
дружність». 17.15 
Мультфільми. 17.45 —
«Наш огляд». 18.30 — «Ми 
граємо і співаємо». 18.45 
-- Зустріч з трудівниками 
Тюменської області. 21.00
— «Час». 21.35 — «Кіпона- 
порама».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
—; Новини. 10.15 — «Гори
зонт». 10.50 — Для дітей. 
Концерт. 11.20 — «Людина 
і світ». 11.50 — Фільм-кои- 
церт «Карпатські візерун
ки». 12.40 — «Суботній ре
портаж». 13.10 — «Імені
300-річчя возз’єднання Ук
раїни з Росією». Дніпро
петровський державний 
університет. 13.40 — Кон
церт народного ансамбля 
•ганцю «Горлиця». 13.50 — 
Кают-компанія «Глобус».
14.30 — М. Старицький.
«За двома зайцями». Вис
тава. 17.00 — Виступає
державна хорова капела 
Азербайджану. 17.45 •—
Мультфільм для дітей. 
13.00 — «Старти надій».
18.30 — «Актуальна каме
ра;». 19.00 —- Баскетбол.
Жінки. «Сталь». (Дніпро, 
петровски) — «Кібіркнітіс* 
(Вільнюс). 20.15 — «Зуст
річі з піснею». Концерт.
20.45 — «Ша добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час*. 21.35
— Телефільм «Жили три 
холостяки». 1 серія. 22.40
— Камерний концепт. По 
закінченні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Чає». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.00 — Концерт Дер
жавного ансамбля танцю 
Грузії. 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу!» 11.00 -
«Новорічні пригоди Маші 1 
Віті*. Художнії) телефільм.
12.30 — «Сільська година».
13.30 — «Музичний кіоск».
14.00 — -Скульптор Вуче
тич». Документальний 
Фільм. 14.20 — «Зимова
балада». Вистава. 16.20 —* 
Документальний тел е-
Фільм. 16.50 — Мульт
фільми. 17.15 — Концерт 
майстріr мистецтв Білору
сії. 18.00 — «Міжнародна 
панорама». 18.45 -- «Кл>б 
кіноподдрожей». 19.45 —
• Ліпну топічна кадриль*. 
Художній телефільм. 21.00
— «Час». 21 35 — Мистецт
во перетворення. Бесіди З 
Траклієм А н,-і поп и копим. 
Документатьїіий .• теле
фільм. \

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — 1Г. т.
«Украдена п’ятірка». Ляль
ково вистава. (Кіровоград 
на Республіканське теле
бачення). 11.00 — Коїіцупт 
симфонічного оркестру.
11.30 — -Доброго вам здо
ров'я». 12.00 — Телефільм 
«Трамплін». 12.10 — • Бар
ви Полісся». Концерт. 
13.00 — Спортивні теле
фільми. 13.35 — Камерний 
концерт. 14.15 — Для шко
лярі п. «Впеосд. орлята!». 
14.50 — «Слава солдат
ська». 15.50 — «Сатирич
ний об’єктив». 16.15 —- Ху
дожнії': фільм «Ніна». 17.35
— Баскетбол. Жінки.
• Сталь». (Дніпропетровськ)
— «Динамо* (Новоси
бірськ). 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — «Не
дільний сувенір*. 20.00 —- 
Кіноппогпама -По країні 
рідній». 20.45 — «На доб
раніч, піти!» 21.00
• Час». 21.35 — Художній
телефільм. «Жпли-були ТРИ 
холостяки*. П серія. 22.40 
.— Вечір російського ро
мансу. По закінченні 
новини.

316050, ГСП. Кіровоград-50, еул, Пунзчарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретери та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-26, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту— 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Ви ще маєте нагоду передплатити обласну мо
лодіжну газету «Молодий комунар».

Передплатна ціна па рік — 2 карбованці 40 ко
пійок. Індекс. 61197.

Передплату можна оформити в будь-якому гіД- 
ДІленні зв’язну, агентстві «Союздрун», у листо
нош чи громадських розповсюджувачів преси.
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