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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ІНІЦІАТИВА

ДОБРОВОЛЬЦІВ
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У п’ятницю 21 листопада
відбувся черговий пленум
Онуфріївського районного
комітету
комсомолу. На
порядок денний було ви
несено питання «Про ро
боту комсомольських ор
ганізацій району по вдос
коналенню внутріспілкової
роботи у світлі рішень
XXV
з'їзду КПРС і XVIII
з’їзду ВЛКСМ». З доповід
дю виступиЕ перший сек
ретар райкому комсомолу
Костянтин Данов. Говоря
чи про нагромаджений за
останні роки
досвід, він
разом з тим
докладно
спинився на тих недоліках,
що мали місце у внутріспілковій роботі комсомольських організацій ра
йону за звітний період,
сказав про
шляхи поліп
шення її: ретельніший до
бір, правильна розстанов
ка комсомольських кадрів,
дальше
вдосконалення
структури первинних ком
сомольських організацій,
створення ком.ссмольськомолодіжних груп на відпо
відальних ділянках, нав
чання активу тещо.
В обговоренні доповіді
взяли участь: ветлікар 175го кінного заводу Юрій
Будінков, інженер міжкол
госпбуду Леся Верба, шо
фер колгоспу імені Комін
терну Валерій Гончаренко,

електрик
господарства
«Зоря» Володимир Файбер, бухгалтер районно-о
еідділєння Держбанку Те
тяна
Котолуп, технолог
місцевого
хлібозаводу
Ольга Клюсев та інші това
риші.
Пленум схвалив ініціати
ву спілчан
юлгоспів
«Дружба» та імені XX
з’їзду КПРС — допомогти
господарствам
району
швидше закінчити збиран
ня врожаю кукурудзи, що
через несприятливі погодні умози нинішньої осечі
затягнулося.
Цю ініціативу палко під
тримали робітники підпри
ємств, службовці організа
цій та установ районного
центру.
. Плену/л розглянув також
організаційне питання.
У роботі пленуму взяли
участь другий секретар
ОнуфріїЕСЬкого райкому
партії О. О. Малолітко і
перший секретар обласно
го комітету
комсомолу
О. О. Скічкс.
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з такою

якщо всі вони візьмуться
за справу, то можна знач
но наблизити
закінчення
збирання качанистої. Сьо
годні на пленумі райкому
комсомолу ми закликали
комсомольців вийти 22 ли
стопада на суботник по
збиранню кукурудзи. Нас
гаряче підтримати.

збере качанисту на площі
в 0,1 гектара.
Анатолій ГОЛОБОРОДЬКО, завідуючий оргвідді
лом райкому комсомолу:
— В суботнику по району
візьме участь
1000 чоло
вік. Вирішено зібрати ку
курудзу вручну на 100 гек
тарах. На заклик
спілчан
колгоспів «Дружба»
та
імені XX з'їзду КПРС від
гукнулися молоді праців
ники міжколгоспбуду, райсільгосптехніки, харчоком
бінату, хлібозаводу та ін
Людмила
ОДИНЦОВА, ших підприємств, організа
слюсар-складальпиця од цій і установ районного
ного з підприємств Онуф центру. Проведено певну
ріївни: — ААи, комсомоль підготовчу роботу. Тож с
того, щоб
ці районного центру, до всі умови для
помагатимемо кукурудзо- попрацювати дружно, з
водам колгоспу
«Зоря». вогником. Примхам погоди
Працюватимемо весь світ протиставимо нашу ком
ловий день. Кожен вручну сомольську згуртованість.
КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР. Нам повідомили з Онуфріїпки телефоном, що в комсомольському суботнииу
взяла участь практично вся молодь району, яка того
дчл не була зайнята на виообництві. На ланах кол
госпів імені XX з’їзду КПРС, «Зоря», «Диужба», імені
Кірова юнаки і дівчата вручну зібрали 100 тонн куку
рудзяних качанів. Крім того, частина комсомольців
працювала на доочистці начанів після
збирання їх
комбайном.

Іван РУДЕНКО, сг.юсарналадчин колгоспу імені
XX з'їзду КПРС: — У на
шому господарстві вручну
збиратимуть кукурудзу 25
наших комсомольців. Крім
того, розраховуємо на до
помогу молоді Онуфріїв
ни. Якщо дозволить пого
да, збиратимемо качанисту
також і комбайнами. Зро
бимо все для того, щоб
жодна зернина цьогорі-ікукурудчи
ного врожаю
не пропала даремно.

Пленум

ЦК УКСМ
БУДАПЕШТ. Тут відбув
ся пленум • Центрального
Комітету Угорської комуніс
тичної спілки молоді. його
учасники заслухали інфор
мацію першого секретаря
ЦК УКСМ Л. Марогі про
пленум ЦК УСРП, який від
бувся 13 листопада. Пленум
розглянув тако« питания
про діяльність органів, оргапізацій і членів УКСМ за
,місцем проживання, підкрес
ливши, що для активізації

цієї роботи необхідно розви
вати взаємодію комсомоль
ських
органів з громадсь
кими організаціями.

№ 140 (2868).
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НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ
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КОР.: — Як проходитиме суботник у районі! Хто
візьме с ньому участь, які завдання ставлять спіпчанч перед собою!

■ ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

Після пленуму наш н0'
респондент зустрівся
з
ініціаторами комсомоль
ської допомоги господар
ствам району по завершен
ню збирання кукурудзи і
задав їм кілька запитань.

КОР,: — Як зародилася думка виступити
ініціативою!

Леонід ЛИСЕНКО, трак
торист колгоспу
«Друж
ба»: — Ще до того, як ви
ступити З ІНІЦІ нивою, ком
сомольці нашого колгоспу
допомагали рідному господерстау, збирали куку
рудзяні качани. Тоді й по
думали: е районі майже
2,5 тисячі комсомольців, і

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ
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Мнйулого тижня ме
тодичним кабінет нашої
бібліотеки провів в об
ласному Будинку політ
освіти
інформаційний
день на тему «Від з’їзду
до з’їзду».
Для пропагандистів та
агітаторів
Лг пінського
району міста Кіровогра
да ми влаштували від
критий перегляд літера
тури, яка висвітлює ор
ганізаторську й керівну
роль КПРС у справі бу
дівництва комуністично
го суспільства в паШІіі
країні. 11а виставці було
також представлено кни
ги, що розповідають про
трудові звершення ра
дянського народу в ни
нішній п’ятирічці. Вис
тавка зацікавила ідео
логічних працівників, до
помогла їм дібрати собі
необхідну літоратуру.
19 листопада ми зро
били бібліографічний ог
ляд книг па тему «Радян
ський спосіб життя». Ци
ми днями в читальному
залі оформили книжкову
Еиставку за матеріалами
жовтневого
(1980 р.)
Пленуму ЦК КПРС. її
назва — «Єдність партії
І народу — ключ до всіх
успіхів у комуністичному
будівництві».
Здійснено ще ряд за
ходів. Усі вовн присвя
чуються
наступному
XXVI з’їздові КПРС.
Т. ГОРОБЕЦЬ,
завідуюча читальним
залом обласної науко
вої бібліотеки імені
Н. К. Нрупської.

Демонстрації
МОЛОДИХ

ЗАХІДНИЙ
БЕРЛІН.
«Поліішшгі! професійну оспігуі», «Більше
коштіи па
соціальні потребі!, а не в
кишеню підприємцям!^ — з
такими транспарантами ви
КОТОІІУ. Університет То йшли на вулиці міста бага
юиаків і дівча г,
го в Ломе передано бібліо то сотень
робігішків-будітеку радянської науково- молодих
Дсмопстрапти
технічної і навчальної літе ДОЛЬНИКІВ,
висловили протест
.
..........по„
проти
ратури. Ректор університету літики властей у галузі про
Ампа
Джоисои
Л... - Д
--------- )
ппеловнв фесійного
навчання. Вони
глибоку вдячність за цей
вимагали відновити
будів
дар, відзначивши, що він ництво професійного учили
послужить
дальшому ррз- ща, «заморожене» у зв'язку
гиткові радяисько-зоголсзь- з так званою програмою
кого співробітництва в га економії.
лузі культури.
|тарс|.

У дар
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Наполегли б о
працюють над
виконанням со
ціалістичних зо
бов'язань завер
шального року
десятої п'яти
річки тваринни
ки
нолгоспу
«Дружба» Опокєандрівськ ого
району. А пер
шість у трудо
вому суперниц
тві тут
міцно
утримує моно
дий дояр Олек
сій БУША (на
знімну). На йо
го рахунну —
близько
4000
кілограмів мо
лока, надоєно
го від кожної
корови.
Фото
В. ГРИБА.

Мабуть, неважко зрозу гів у праці, і воші
міти хвилювання спорт
смена, який піднімається бнвзються.
Ніна Опір, скажімо,
на
найвищу
сходинку
п’єдесталу. Шлях до зо ярка з чималим досвідом,
лотої чи срібної
медалі
був нелегким: постійна, хоча роками ще молода.
ниніш
щоденна праця, досягнен Бона дала слово
ня і невдачі, підвищення нього року иадоїзи від
настрою і хвилинні роз кожної корови своєї групи
чарування. Та ось він на
п’єдесталі, і псі труднощі чотири з половиною ТИСЯЧІ
забуваються. Є тільки од кілограмів молока. Були
не
бажання — дерзати,
йти вперед, досягти но ніде гави у молодої доярки
вих успіхів, НОВИХ рекор для такого сміливого рі
дів.
шення? Були. В цьому пе
Щось подібне відбува реконує
її доробок —
ється й на першій і дру 4600 кілограмів молока від
гій молочнотоварних фер
норови. Ніна не
—
мах
колгоспу
«Перше кожної

(Вирішено
зроблено
травня» Маловиснісського
району. Тільки там зма
гаються не спортсмени, а
молоді дівчата - доярки,
♦злинсьні дівчата», як їх
з повагою називають усю
ди: і в райкомі комсомо
лу, і в райкомі партії, і в
усіх господарствах.
ПОРІВНЯННЯ
із
“ ■ спортсменами
ви
никло пс випадково. Мо
лоді доярки теж ідуть І1.1
рекорд, теж докладають
чимало зусиль, щоб ви
боротії перемогу. Пере
можці під час підбиття
підсумків
піднімаються
па сходинки п’єдесталу,
червоні стрічки палають
на їхніх грудях. Цс —
ініціатива комітету ком
сомолу господарства, який
очолює Тетяна Янчук.
У колгоспі створено два
комсомольсько .
моло
діжних колективи доярок
(па першій і другій мо
лом і ютова рі і і її
фер м а х,
де групкомсоргамп Вален
та І Іалія
тина Єпішсва
Вовкобрунь). Змагаються
між
собою
колектив?!
ферм, комсомолі ські комі
сари, всі члени комсомоль
сько-молодіжних. І супер
ництво це не формальне,
не про людське око. Дів
чата справді прагнуть до
битися високих результа-

має сумніву, що до кіпця
року вона стане п’ятигисячппцсю. Адже нині вона
одержує ЩОДНЯ ВІД КОЖНОЇ

тварини по дванадцять і
більше кілограмів продук
ції. Ніна виборола перше
місце не тільки в колгоспі,
а н у районі. її фотографі
єю над п’єдестале м милую
ться і подруги по роботі, і
всі жителі Малої Виски,
її портрет — на районній
Дошці пошани. Отже, Ні
на зайняла
верхню схо
динку п’єдесталу і в пере
носному, і в буквальному
розумінні цього слова.
А «срібним» призером
стала молода доярка На
дія Максимспко. Вона взя
ла такс ж високе, зобов’я
зання,
як і її подруга,
змагається з нею, і не бе?
успіху. Хіба цс не успіх —
одержати від кожної ко
рови по чотири з полови
ною тисячі кілограмів мо
лока? Стільки вона зобо
в’язалась надоїти за весь
рік, а до кіпця ного ще ли
шилося чимало часу. Бу
дуть у колгоспі п’ятптисячппці, і перші капдпдатп
в них — Ніна Огі’р, Надія
Максименко. Та власне, й
групкомсоргп комсомольсі ко-молодіжпих колективів
Валентина Єпішега і Іїа-

дія Вовкобрунь не залиши
ли надії вийти
в лідери,
їхні результати — майже
по чотири тисячі кілогра
мів молока від кожної ко
рови.
Важко назвати будь-яку
доярку першої чи другої
фермі) колгоспу, яка б пра
цювала без повної відда
чі, без любові до своєї
справи. Досить сказати,
що надій з початку року в
кожному КМК від короля
становить близьке трьох
тисяч кілограмів, Це седикий успіх, У змаганні
йде попереду поки що
комсомольсько - молоді ж.пий колектив псршоТ молочнотоваріюї фермп. На
кілька десятків кілограмів
випередила свою суперни
цю у змаганні, Нздію.Всзкобрупь Валентина Єпіш’ова. Але змагання триває.
11с будемо
гадати, якцч
колектив першим
прийде
до фінішу.
Та хто б не
вийшов уперед, перемога
буде спільною:
держава
одержить більше тварин
ницької продукції.
Дівчата часто збирають
ся разом. І під час підбит
тя підсумків трудового су
перництва і па комсомоль
ські збори. Обговорюють
кандидатурі) переможців,
ДІЛЯТЬСЯ

ДОСВІДОМ. Якось

заговорили про тс, як зу
стрінуть XXVI з’їзд пашоі
партії. Одна
з них тоді
сказала:
— Зостається двадцять
шість тижнів до відкриття
партійного форму. Давай
те підрахуємо, скільки ма
можемо додатково надої
ти молока.
Стали зважувати свої
можливості, шукати рсзервів. А їх чимало, Це і
поліпшення догляду за тва
ринами, і краща підготов
ка кормів до згодовуван
ня, і пожвавлений
соціа
лістичного змагання... Ви
рішили до дня
відкриття
партійного з'їзду надоїти
ло 1480 кілограмів молока
від кожної корови. Слова
свого молоді
доярки до
держують
міцно. Надої
від корів їхніх, груп зро
стають. 1 якість
молока
хороша.

В. ШАРІЙ.

Зі СЕШ©р-
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КАЛЕЙДОСКОП
МОЛОДІЖНИХ
новин

«Школа
Дрокіка»

за тшлои ВЕТЕРАНІВ
даголічні колективи постій Соціалістичної Праці Іван
но вели професійну орієн Кирилович Гниляк. Із за
тацію учнів, регулярно зна хопленням слухають ви
йомили дітей із сільськими ступи головного агроно
професіями, прищеплюва ма колгоспу імені XX з’їз
ли їм справжню любов до ду КПРС Героя
Соціаліс
ьих. І така робота ведеть тичної Праці Лідії Микола
ся. Колгоспи (імені 40-річ- ївни Цимбал учні шкіл, де
чя Жовтня, імені
Ленічз вона завжди бажаний гість.
та інші) допомагають шко Зустрічі
ветеранів з мо
лам придбати наочні по лоддю, їхні відверті роз
обладнати нав мови сприяють формуван
ПГ ЕХНІЧНЕ перєозброєн- сібники,
ня села, зростання йо чальні кабінети, ще дає ню у /лолодого покоління
вірності
го енергоозброєності ’ ви учням можливість ближче працелюбності.
з механіза справі батьків-хліборобіз,
магають нового підходу знайомитися
до розв'язання проблеми торськими професіями. В викликають у юних бажан
механізаторських
кадр:в. результаті чимало випуск ня стати їхніми продовжу
Нова техніка, що
вийшла ників шкіл зостається пра вачами.
на попя, потребує нових, цювати в рідних колгоспах
Сьогодні на полях кол
радгоспах, разом з госпів і радгоспів району
глибших знань,
ерудиції чи
батьками
примнежузати
людей, які нею
керують,
по-ударному
трудяться
Тому не
випадково, що силу землі. Тільки за два понад 400 молодих меха хінині велику^увагу необхід останні роки стали труди заторіз, 240 з них об єдна
но зосередити на питаннях тися механізаторами бли ні в крмсо/лольсько-мол зпідготовки і перепідготов зько ста випускників. Це діжні колективи. Це вели
ки механізаторських кад — непогане хліборобське ка сила, здатна розз язуьапоповнення.
рів.
ти важливі заздання гос
Торік на партійних збо подарського будівництва.
Райком партії
прап.а,
силу і
щоб ці питання не випада рах у районному управлін Ми віримо в цю
ли з поля зору ні паргій- ні сільського господарства зазжди підтримуємо її. Ба
них, ні
комсомольських йшла принципово розмова гато молодих механізато
удостоєні ви
організацій. Ми провади про недоліки з робоїі з рів району
мо пезну роботу- по залу молоддю. Було прийнято соких держазних нагород.
радгоспу
ченню комсомольців і мо рішення здійснити ряд ор Трактористка
лоді до навчання з сільсь ганізаційних заходів, спря імені Свердлова Валентина
поліпшення Телих, наприклад, з гор
кому професійно-технічно мованих на
му училищі № 2, яке ста пропаганди мелані авторсь дістю носить орден Лені
ло основною базою попов ких професій. Райком пар на, її колега з радгоспу
нення
механізаторської тії підтримав цю ініціати- «Олексіїаський» — орден
первинні Трудозого Червоного Пра
сім’ї району. Організовує ву і зобов'язав
мо в господарствах курси ' партійні організації пре- пора.
відкриті
партійні ■р ІДПОЗІДАЛЬНІ завдзнтрактористів - машиністів. єести
Уже стало правилом, що збори з порядком денним й-' ііч поставлено перед
селі — знай нами з рішеннях жовтне
кожного року такі курси кЖиоеш на
працюють при
райсіль- техніку!». Збори з анало вого (1980 р.) Пленуму
гссптехніці. Механізатор гічним порядко/л денним ЦК КПРС, промозі на ньо
ською
майстерністю тут пройшли і в комсомольсь му Генерального секрета
оволодівають ЮС—120 чо ких організаціях. Це дало ря ЦК КПРС, Голози Пре
непогані наслідки. Значно зидії
ловік.
Верховної
Ради
молоді, СРСР Л. І. Брежнєва. Наш
Винятково зелику уз-ггу зросла кількість
що
бажає
пов'язати
свою
Приділяємо
організації
обов'язок — і надалі по
механізаторського всеобу долю з професією механі ліпшувати добір і підго
чу безпосередньо з кол затора.
товку
механізаторських
Вагомий внесок у вирі кадріз. Без них не можна
госпах і радгоспах.
Цією
формою навчання щороку шення проблеми підготов просуватися вперед
по
охоплюємо 400—500 моло ки механізаторських кад шляху комуністичьсго бу
дих виробничників, Для рів роблять партійна орга дівництва.
поглиблення теоретичних нізація, педагогічний ко
На жаль, іще не скрізь
знань
слухачів останнім лектив СПТУ № 2. Тільки
по-справжньому займаю
часом
знесли
зміни у за роки п’ятирічки учили
ться організацією механі
практику
проведення за- ще підготувало гонад піззаторського
всеобучу,
пять. Якщо раніше курсам- тори тисячі механізаторіз.
профорієнтацією
учніз.
тами
займалися
тільки Майже половина з них
Так, жодного учня не на
спеціалісти господарств — має підвищений розряд.
правила до профтехучили
агрономи, інженери, еко
З
метою пропаганди
ща Бобринецька середня
номісти, то тепер райком сільських
механізаторсь
партії зобов'язав брати в ких професій у господар школа. Жоден випускник
цьому актизну удасть ви ствах району щороку про Куйбишеаської середньої,
кладачів
Бобринецького водять конкурси молодих Миколо-Бабанської, Волосільськогосподарсь кого орачів. Комсомольці і мо димиро-Ільїнської, Кірозтехнікуму та профтеху ги- лодь змагаються за приз ської та Федіївсі.кої вось
лища. Це значно підвищує імені І ероя Соціалістич мирічних шкіл не стаз цьо
профтех
ефективність занять, спри ної Праці С. О. Гончарчз, го року учнем.
яє поліпшенню спеціапь- який свого часу закінчив училища.
Піднесення сільськогос
ної підготовки.
Бобринецьке сільське про
Інакше стали проводити фесійно-технічне учи лиш,е, подарського виробництва
й
заключні
заняття
а потім сам ьиховаз ціпу — турбота не тільки пар
приймання екзаменів. На плеяду
механізаторських тійна, підкрестюзалось на
місця виїздить компетент кадріз. Семен Онуфрійо жозтневому (1980 р.) Пле
на комісія, до складу якої вич тепер на заслуженому нумі ЦК КПРС.
Відпові
□ ходять спеціалісти відпо відпочинку,
але
подає дальність за неї несуть і
відних відділів районного значну допомогу і райко ради народних депутатів, і
упразління сільського гос мові партії,
і райкомозі комсомол, і профспілки, і
подарства,
спеціальних комсомолу в роботі з мо інші громадські організа
навчальних
закладів. Це лоддю. Він часто зустріча ції. Ці вимоги взяв на оз
дає змогу об’єктивно оці ється ? молодими механі броєння
райком партії,
нювати здобуті слухачами заторами,
розповідає їм займаючись розв'язанням
знання, правильно атесту про красу хліборобської проблеми механізаторсь
вати їх як спеціалістів.
ких кадріз.
праці.
ЛЭ АЖЛИВА роль у підго
Хорошим другом і по
М. ГАЙДАМАКА,
товці трактористів-ма- радником молодих госпо
шннісгів належить загаль дарів став також бригадир
перший секретар Бобноосвітній
школі.
Тому тракторної бригади кол
ринецького
райкому
вживаємо заходів, щоб пе- госпу «Комініерн» Герс’й
Компартії України.

ХАРКІВ. У республікансь
кому видавництві «Прапор»
виходить з друку книга відо
мого токаря-нооаюра об єд
нання «Харківський турбін
ний завод імені Кірова» лау
реата
Державної
премії
СРСР Героя Соціалістичної
ГІраці’
Василя Дмитровича
Дрокіна під назвою
«Поийди на завод господарем».
Книга ветерана підприєм
ства, який пропрацював зй
серстатим більше півстоліття
звернена до молоді
вчо
рашніх школярів, випускни
ків МПТУ.
Прикладом господарсько
го творчого
ставлення до
своїх обов’язків є біографія
до самого В. Д. Дроніна, ав
тора сотень раціоналізатор
ських пропозицій, чуйного і
вдумливого наставника молоді.
Далеко за межами респуб
ліки відома
«школа Дрокі
на»,
«випускниками»
якої
стали вже нільна
понолінь
відмінних токарів
розточу
вальників, що активно про
пагують новаторські прийо
ми і передові методи робо
ти свого вчителя.

На замовлення
шефів
Як
передовиків
вироб
ництва вшановували
юних
техніків Могильовської се
редньої школи
Тїг 22: діти
достроково
сиионали річне
замовлення шефів. Бони ви
готовили більше двох- тислч
спеціальних замніз до тран
сформаторних
підстанцій і
пристосувань
для автома
тичних вимикачів.
випус иаПродукція, яку
їсть юні техніки, розробяпється в шкільному конструнгорському бюро, Творчіе. г>о
нерують
юних
новаторів
учителі
і спеціалісти
■'_ч
підшефного підприємства.
Вироби юних технінів від
значено одинадцятьма меда
лями БДНі СРСР, дипломами
всесоюзних і республікансь
ких виставок.

Я НАЗАРОВИЧ,
кор. ТАРС.
Могильов.

Сумському
медичному
училищу минуло
50 років.
За_ півстоліття з його стін
вийшло понад
п'ять тисяч
спеціалістів, які працюють
в багатьох лікувальних зак
ладах
країни,
Тепер тут
вчаться майже 900 юнанів і
дівчат. У цьому році училище випустить більш ніг 300
фельдшерів, медсестер, аку
шерів, зубних технікіз.
На знімку: відмінниця
навчання , комсомолка Віра
Нлизуб на занятті с лабора
торії клінічних досліджень.
Фото М. ГРИЦЕНКА.
(Фотохроніка РЛТАУ).

Новосели
Нова зулиця
— Комсо
мольська — появилася в
місті
Порхові на
давній
псковській землі. її назвали
так на честь бійців Всесо
юзного ударного загону іме
ні 60-річ та
ВЛКСМ, яні й
спорудили
тут
будинки.
Частину квартир>
... праву
_.р
по
надано бійцям загону, і насамперед молодожонам.
До свята новосіль добави
лась і щс одна радісна подія
нолекгив
визнано
кра
щим серед
номсомольськомолодіжних загвнів, яні бра
ли участь
у перетворенні
Нечорнозем'я, і він
завою
вав перехідний
Червоний
грапер Росколгоспбудоб’єд
нання. Працюючи за злобінсьиим методом, крім житло
вих 45удинн
будинків
’а б
бригади
РигаДи з ви
передженням графіка закінмили зведення п'яти об'єнтів тваринницького
комппенсу, а річну грограму робіт намітили
винонати
до
20 грудня.

Н. АМАЄВ,
кэр. ТАРС.

Порхоз,
Псковська область.

МОЛОДЕ

Конкретність
МОЛОДИЙ СПЕЦІАЛІСТ
...Ідея прийшла неспо
дівано. Це ж так просто:
зміни трохи конструкцію
та вкладиша
пуансона
— і
матимеш
штампа
трудомісткеє
!і
зниження
принесе
що
процесу.
мгйжс тисячу карбован
ців
енономії
на _ рік!
Олександр
Андрійович
Шелест, тоді
ще брига
дир на їхній дільниці га
рячого
штампування і
термічної обробки дета
лей, з яним
Володимир
поділився своїми думка
ми, сказав:
— А що? Непогано при
думано...
Все було не так просто,
як уявлялося.
Довелося
добряче попрацювати і
над оформленням
доку
ментації, а
потім і над
виготовленням оснастнл.
Майже все робили своїми
руками...

ЇХНЬОМУ
брався
творчий колектив раціо
налізаторів. Тут працю
ють В. Г. Кравцов, Ф. О.
Брага, заступник началь
ника цеху по техніці та
й інші, чиї імена сміливо
можна називати поряд з
іменами кращих раціона
лізаторів і винахідників
заводу. Не тільки това
риська допомога, а й
здоровий дух змагання у
відносинах
між
ними
сприяють творчим пошу
кам кожного.
Є в творчому доробчу
Володимира Коропснка
дві пропозиції,
про які
ьін згадує з особливою
гордістю. Ще б пак! Ад
же одна з них, впровад
жена з участю оператора
прокатного стана М. Д.
Шевченка і
старшого
мгйстра М. І. Гавршна,
принесла 4842 карбован
ці річної економії. 1 цс
при зовсім незначних зізратах.
Просто зумі їч
.хдопці .знайти раціональ
ний метод збільшення в
півтора раза строку слу
жби
інструменту для
прокатки деталей. Суть
його полягає у зміні ре
жиму електроіскрової об
робки цього інструменту.
Такою ж простою, на пер
ший погляд, була й друга
пропозиція, коли незнач
на зміна в конструкції
допомогла втроє підви
щити стійкість ножа на
р\бці металу...

У

І хо буває лише
під ч-к
обідньої перерги. В іііі.чі
години — СИЛЬНІ.її МОГО
тоншій шум прокатного
• стана, десятків менших
установок і верстаті,*.
І Пашать жаром тор.мопечі. Тут набирають по
трібної конфігурації і
властивостей деталі ти
сяч гідронасосів.
І
Ми .йдемо ра .ом з Во
лодіймиром
дільницею,
де майже
на кожному
кроці можна натрапиш
на якесь пристосуваїпія,
що його придумали міс
цеві раціоналізатори. Се
ред них є й такі, у вііленні яких у життя брав
участь і мій
супутня;.
Недарма ж бо торік йо
го визнали кращим моло
дим
раціоналізатором
нашої області.
Для когось іншого без
перечні особисті успіхи,
можливо, й послужили б
приводом для самозаспо
коєння,
переконаності,
що все йде чудово. Та у
Володимира Коропснка інакше.
— Зроблено дуже ма
ло, — каже він. — Ми,
раціоналізатори
заводу
тракторних
гідроагрега
тів, як правило, викори
стовуємо ті резерви, що
лежать « на поверхні». •
хоча це теж потрібно, та
як можна почувати себе
вдоволеним, коли знаєш,
що можна було зробити
куди більше? Це стосуєть
ся і впровадження
вже
поданих пропозицій. Ска
жімо, з тих, до яких при
четний і я. впроваджено
лише половину...

Безперечно,
сказане
>Л од п м р а ц і <: п а л і з а то •'
>м — проблема з числа
тих, що потребують иайскоріиіого розв'язання. І
Володимир з товаришами
робить усе, щоб її не ісьугало. Ідея створення
па заводі творчої групи,
яка б займалася впро
вадженням у виробницт
во
раціоналізаторських
пропозицій та винаходів,
що вимагають значних
затрат, але разом з тим
і даватимуть економічний
ефект, який вимірювати
меться десятками тисяч
карбованців на рік, па
.'.‘сжить саме їм.
МИНАЮТЬ роки, а з
Що ж тане творчісто?
Чи кожному доступна во
пнми приходить дос
на? Володимир Коропенвід. Уже досягнуте, що
но, наприклад,
ось що
сказав:
здавалося колись верши
— Якщо наші пошуки
__ ___
ною. виявляється
лише
на ниві
раціоналізації
першим уступом, першою
прирівняти до творчості,
сходинкою на шляху до
то я сказав би, що твор
чість — це перш за все
ще вищого. Життя ста
робота, цілеспрямована й
ви гь щораз нові питання,
постійна.
проблеми. Основне — цс
Вони нічим особливим
не відрізняються від ін
тс, що попереду, що на
ших працівників завозу,
лежить зробити.
ноли вранці йдуть через
А поза цим — інша ро
прохідну,
розмовляють,
усміхаються,
тиснуть
бота. Спортивна (перше
один одному
руки. Тая
місце в цеху з кульової
само зосереджено,
як І
стрільби, участь в обла>
тисячі інших людей, пра
цюють вони на своїх ро
і«их змаганнях, вігстунн
бочих місцях.
Як і всі,
в складі
цехової фуіповергаються ввечері доСольної комапди), гроДОМУ. До сімей. Дивлять
ся передачі по телевізо
мадська I, звичайно
ру. ходять вряди-годи в
Домашня.
кіно чи до театру. Та, мдI буть, ВИ гоки
творчості
— Вс; добре, одне
треба шукати
....
не _
в цих
лиш погано — часу не
зовнішніх проявах їхні.овистачає,
|го виробничого й особи— жартома
I стого
життя, а десь у
скаржиться Володимир.
І глибині їхніх душ, у їхВін усе любить роби і і!
I ньому ставленні до роЗо| ти, в їхній ЖИТТЄВІЙ позисам.
Віддає переваг
I Ціїска ж і мо, безпосередйїй
ТЛІ IIII
Володимирові
грі у футбол над уболі
І. Коропсіїку 28 років.
ванням. Пого критерій —
Позаду навчання в інсти
конкретність. Конкретна
туті, робота на Новочер
користь, конкретна про
каському електровозобу
позиція,
конкретна
дівному заводі, служба
участь...
в армії. Саме звідти він
... До Зупинки автобу
1976 року прийшов па заса —
зовсім близько
Ігод тракторних гідроаг
Ранкове повітря освіжає,
регатів, де
працює й
бадьорить. Попереду -сьогодні.
новий день, а з ним —
нові справи, нові завдан
ня, нові знахідки.
Па дільниці гарячого
»
П СЄЛЕЦЬКИЙ.
штампування і термічної! І
обробки деталей, до Во-І ■
лоднмнр технологом. ТИ-І І

25 лгжсшоліада 1980 року

„Молодий комунарі

Вівторок,
25 листопада
Перша програма
Люблять у Кіровоградському профтехучилищі № 4 дзвінку пісню і запальний
танок. Юні аматори сцени почувають себе повноправними господарями в Будин
ку культури обласного управління профтехосвіти. Тут вони репетирують, шліфу
ють майстерність, звітують перед своїми ровесниками.
Особливо популярний ансамбль пісні і танцю. Його виступи завжди супрово
дяться щирими й теплими оплеснами глядачів.
я На знімку: танцюють учні профтехучилища № 4 Галина ШЕВЧЕНКО І
$Орій АНІСІМОВ.
ь
Фото В. ГРИБА.

«Театр 3 доти»
Втора з театрі ляльок міс
та Кіровограда відкрився
Традиційний тиждень «Театр
і діти». У залі театру малю
ків зустрічали артисти, пе
реодягнені в костюми героїв
казок.
Величезні «ляльки* про
йшли разом з юними гляда
чами через увесь зал. Керупіла «парадом ляльок» міс
Й’идрк» — нянька зі спектак
лю в. Захадера і Д. Медве«Е-Я'.га < Мері Попснс поверЛТоСЙ».
. Цього ж дня в театрі від
крилася виставка робіт уч
нів дитячої художньої школи
та виставка ескізів заслуже
ного працівника культури

УРСР. головного художника
театру В. М. Оетапенка. Акто
ри театру подарували малю
кам нову виставу В. Орлова
«Золоте курча».
Попереду у дітей зустрічі
з артистами, художниками,
режисерами. 26 листопада
вихованців дитсадка № З
урочисто приймуть у гляда
чі. 28 листопада — день
сільського школяра.
Підбиття підсумків, наго
родження активних учасни
ків. кращих самодіяльних
колективів шкіл, громадсь
ких організацій та урочисте
закриття тижня «Театр і ді
ти- відбудуться ЗО листопада
у приміщенні українською
музичнЬ-драматичиого теат
ру імені М. Л. Кропивницького.

А

2.000

:

Вчора в гості до кіровоградців прибула спор
тивна делегація
Толбухінського округу НРБ. В
її складі — велосипедис
ти і легкоатлети.
Болгарські друзі про
будуть на
Кіровоградщині сім днів. Вони про
ведуть спільні тренуван
ня
з
представниками
спортивного клубу «Зір
ка » заводу «Червона зір
ка» та обласної ради то
вариства «Спартак».

~эогнэз

col-jo;,

Друга програма

РОКУ

кавчать багато дечому з
юго, що викладається
тільки-но створювалась нинішнім першокласни
кам.
Вчительці не дове
діюча нині
система на
деться розриватися між
родної освіти, перед нею
зростаючою
кількіст ю
стояло два завдання: на
тих. хто вміє читати й
вчити грамоти козі, ного
рахув іти. знає дуже ба
■громадянина і підготува
што для свого віїсу і все
ли достатньо спеціаліс
більше незнаючою мен
тів ВИЩОЇ ЛІ-ІІКИ.
шістю (але пеки що вона
Для розв'язання пер
зберігається всюди) тих.
шого завданий створили
що
не вміють ні того, ні
школу І ступеня, НИНІШ
другого, ні третього. При
НІ'.» восьмирічку, для роз
чому,
часто не з своєї
в'язання другого — шко
власної вини, а через не
лу II ступеня.
нинішню
достатню
культуру бать
середню
(десятирічку),
ків.
яка фактично була (і зна
В результаті можна бу
чною мірою залишається)
де приділити більше часу
своєрідним підготовчим
етиці
й естетиці, приро
факультетом у вуз.
дознавству й суспільство
Неї початку 20-х років
знавству.
фізичній куль
цей «факультет » закінчу
турі. навичкам праці і
вали не більше одного
т.
д.
Головне
ж. можли
відсотка вісімнадцятиліт
вим буде більш індивіду
ніх. на початігу 50-х —
альний підхід до кожного
не більше п’яти відсотків.
учня. більш
ретельне 1
Решта йшла працювати
вчасне виявлення й сти
після 4 7 років школи.
мулювання його здібнос
Чи внкош.ні завдання,
тей. інтересів таланту. І
що стояли перед школою?
ке лише до »математики,
Так. виконані і переви
іноземної мови чи фігур
конані і'!и перейшли до
ного
катаиня. а ,й до слю
загальної середньої осві
сарної. швецької. кулі
ти. а за числом дипломо
нарної
справи: У 2000 ро
ваних спеціалістів
—
ці ще більшою мірою, піж
наукових працівників, ін
зараз, піни не буде гар
женерів. педагогів, ліканому слюсареві, швецеві.
. сни — давно й міцно лікулінару,
кожному май
Шпруг-мо у світі.
строві своєї справи.
Сьогодні виникли, од
При цьому, слід вва.ка
мак, інші проблемі!. Ніко
ти. на допомогу кожному
ли покликана дати своїм
викладачеві
прийде деся
і-ивускникам добру про
ток добровільних поміч
фесійну освіту, на рівні
ників з числа бат ьків, ба
сучасних вимог. Для цьобусь і дідусів, старшо
і‘> слід все грунтовніше
класників. взаіалі стар
поєднувати загальне і
ших, з чітко окресленим
спеціальне иньчапня (осколом прав та обов'язків:
т »ниє
спочатку у фор
екскурсію пронести, гру
мі гуртків та факульта
затіяти, з труднощами у
тивів, ,і згодом у вигляді
домашніх завданнях до
І'іг-ноправних паралель
помогти (коли до того ча
них курсів!. В свою чер
су не навчаться обходи
гу. для цього необхідно
тись без домашніх зав
відняти роботу всіх ди
тячих садків на такий рідань...).
зліь. щоб їх вихованці
Якщо виявлені нахили
Сфнхлди 1И до НІКОЛИ,
й здібності, треба допо
вміючи читати й рахува
могти їх всебічному ро :ти володіючи елемеитлргілкові. Тому в навчанні
шчи навичками письма.
школярі -10—14 років,
Фічнчш.і та розумової
очевидно, з’являться різ
праці, знаючи ази етики
номанітні «нахили»
—
я естетики Тобто таклтакі заняття
набувати
М;’- ЯК СЬОГОДНІШНІ внхомуть щорік все серйоз
кращих дитсадків.
нішого характеру. А піс
А V 80 :< роках дитячий
ля 14 райів сучасний ак
садок стане, очевидно,
селерат стане.
по суті,
к ким же обов’язковим,
дорослою людиною. Йому
як нині школа.
соромно буде бути шко
лярем, якого викликають
. АЦ Урахуванням цих
до дошки з метою З’ясу
-ЯВоолем й внмальочувати. вивчив чи не ви3;
я контури
школи
-ІЛІО року.
чиз він завдання. Удвічі
соромно,
коли батьків
Перш ЗІ все у перший
іил.ликаюгь до школи,
“іас прийде, судячи з
щоб
розповісти
про пус
усього, шестилітній хлоп
тощі вусатого «гренаде
чик чи дівчинка, як це
ра» чи дорослої Дівчини.
«Дбувасться уже й те
Утричі соромно. КОЛИ ЦЯ
пер и багатьох країнах
•: ороси а л юдин а по пягтя
■■Юту. Це буде солідний
не мас про свос
пзкч»і^штурічіп, якого в диКІІННЯ,
Про ВІДПОВІДІ »'•' ; 'У : ,дку «граючись*»

понад півстоліття
КОЛИ
тому у нашій країні

У нас в гостях—
болгарські друзі

8.00 — «Час». 8.50 — Гімпастила. 9.15 — О. ШтсйИ.
«Версія •.
ФІльм-вистава
Державного академічного
театру ім. Московської Ра
ди. По закінченні — Нови
ни. 1 і.ЗО — Новини. 14.50
— Документальні фільми
телестудій країни: «Круті
пласти». «Город для всіх»,
«Із польового ‘щоденника
орнітолога
Андреева.»,
«Батнрн». 16.00 — Теле
журнал «Звіздар». 16.40 —
Телестадіон. 17.10 — До 20річчя встанозлення дипло
матичних відносин між
СРСР і Нігерією. Докумен
тальний фільм « Парламен
тарії Нігерії п СРСР». 17.30
— Народна творчість. Телеогляд. 18.15 — Алкого
лізм. Бесіди лікаря. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Життя
науки. Академія
наук Вірменської РСР.
19 40 — До Дня проголо
шення Монгольської На
родної Республіки. Кіпопрограма «Монголія сьо
годні •. Концерт Державно
го ансамблю пісні і танцю
Монгольської
Народної
Республіки. 21.00 — «Час».
21.45 — Документальний
екран
Ведучий — поет
Р. РожДественський. По
закінченні — Сьогодні у
СВІТІ.

кість за свою працю —
навчання. Ось чому стар
шокласник 2000 року ба
читься мені студентом —
не по формі, зрозуміло, а
по суті. Студентом. ІЦО
самостійно і відповідаль
но вивчає Загальноосвітні
та спеціальні дисципліни
під керівництвом і при
допомозі викладача.
Уявляється, що старші
класи середньої ніколи
2000 року багато в чому
будуть схожі на вищий
учбовий заклад
наших
днів, а де в чому, можли
во. залишать позаду су
часний вуз. Напевно, зви
чайною справою стане
вступний
курс лекцій
для старшокласників ви
сококваліфікованого спеціаліста-лектора.
З ба
гатьох предметів поряд
із .-.вичайішми уроками
пройдуть творчі семіна
рі-, дискусії. Школяр XXI
століття довше сидітиме
перед телевізором і часті
ше буватиме в кііір, але
дивитиметься
значною
мірою не розважалі ні
передачі: на допомогу
викладачеві з усім могут
нім потенціалом прийде
навчальне телебачення й
навчальний
кінемато
граф. Важливе місце в
школі займуть навчальні
й екзаменуючі автомати.
Можливо, що рієля зви
чайних десяти років нав
чання наших онуків та
правнуків чекатиме двотрилітня
виробнича
практика за
обраною
спеціальністю, а згодом
— урочистий захист дип
лома. зовсім як у вузі.
Хоча, як і сьогодні, бага
то випускників щколи не
підуть до вуг.у за спеці
альною вищою освітою.
Венін знатимуть, що їм,
як і спеціалістам, що за
кінчили інститути, дове
деться вс е еює активне
життя кожні 5 — 7 років
проходити
професійну
перепідготовку. Воші зна
тимуть. що їм. як і ви
пускникам вузів.
нале
жить усе життя підвищу
вати свій рівень загаль
ної культури в мережі за
гальної вищої освіти (ве
чірні університети, само
освіта та іи.). І вони зна
тимуть. що їх праця оці
нюватиметься не за дип
ломами — це все наочні
ше виявляється вже за
раз. — а за якістю кінце
вої продукції За тим.
яким
майстром своєї
справи стане колишній
школяр.
І. БЕСТУЖЕЗ-ЛАДА,
доктор
історичний
наук, професор.
(АПН).

10.00 — Новини. 10.10 —
Фільм концерт
«Музичні
зустрічі.». 10.30 — Худож
ній телефільм «Артём». 1
серія. 11.40 — «Шкільний
екран». 9 клас. Історія.
16.00 — Повніш, 16.10 —
«Срібний дзвіночок» 16.30
— Документальний теле
фільм «11а варті природи».
16.45 — «Твоя земля, ровесннку!» 17.15 — Україн
ська кераміка 17.20 —
— К. т. «Казка про попа і
про наймита ііою Балду».
Лялькова вистава. (Кірово
град на Республіканське
телебачення).
18.00 —
«День за днем». (Кірово
град). 18.15 —
«Танцює
«Пролісок»
(Кіровоград).
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Виступ заслу
женої
артистки
УРСР
В Чайки. 20.00 — «Старт >.
20.45 — "На добраніч, ді
ди!» 21.00 — «Час». 21.45 —
Художній телефільм «Ар
тем». 2 серія По закінчен
ні — Новини.

Третя програма
19.00 — «Служу Радянсь
кому Союзу!» 20.00 — «Ве
чірня
казна». 20.15 —
« Міжнародна
панорамгі».
21.00 — Концерт Державно
го академічною симфоніч
ного оркестру СРСР.

Середа,
26 листопада
Перша програма
8.00 — 'Час». 8.50 — Гім
настика. 9.15 — Мультфіль
ми «Лоля і Мурр», « Балада
про веселку». «Хлопчик,
який робив все наполови
ну». 9.40 — Співає народна
артистка СРСР 3. Долук'іпова. 10.20 — Клуб кііюподорожей. По закінченні —
Новини. 1 1.30 — Новини.
1 |.5О _ Документальні
фільми. 15.35 — Дітям про
звірят.
16.05 — А. Двор
жак. Концерт для віолонче
лі з оркестром. 16.45 —
Віді упніться.
сурмачі!
17.15 — К Симс,нов. Вірші.
Щоденники Спогади. До
(із-річчя з дня народження
письменника. 18.00 — Ра
зом — дружна сім’я. 18.30
— У кожному малюнку —
сонце. 18.45 — Сьогодні у
світі 19.00 — Тележурнал
«Співдружність». 19.30 —
Художній фільм «Чапаев».
21.00 — «Час». 21.45 —
Контрольна для дорослих.
Цикл другий. 22 05 — Сьо
годні у світі. 22 20 — Кон
церт органної музик.і в
Дамському
концерт ному
зал і.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.20 —
Художній телефільм «Ар
тем». 2 серія.
11.40 —
Шкільний екран». 8 клас.
Розвиток мови. 16.00 —
Повніш 16 10 — «Срібний

3 сшор.—

дзвіночок». 16.35 — «Ком
сомольський
автограф».
17.20 — Фільм-концерт
«Усе стане танцем». 18.00
— «День за днем». (Кіро
воград). 18.15 — Докумен
тальний телефільм. 18.30
— «Комуністи 80-х». (Кіро
воград). 18.50 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 19.00 —
«Актуальна камера», 19.30
— Чемпіонат СРСР з хо
кею: «Спартак» — «Сокіл».
2 і 3 періоди. В перерві —
«Вечірня казка». 21.00 —
«.Час». 21.45 — В. Шукшин.
«Характери».
Вистава. В
перерві — Новини.

Третя програма
19.00 — «Музичний кі
оск». 19.30 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Спартак»
— «Сокіл». 21.00 — Кон
церт хору Держтелерадіо
Молдавської РСР.

Четвер,
27 листопада
Перша програма
14.30 — Новини. 14.50 —
Документальні телефільми.
15.25 — Рідна природа.
15.45' — Шахсва школа.
16.15 — Підмосковні зуст
річі. 16.45 —
Російська
мова. 17.15 — Концертний
зал телестудії «Орля». 18.00
— Ленінський університет
мільйонів. Про соціальні і
культурні аспекти місто
будування. 18.30 — Мульт
фільм
«Лелеченя Кіч».
18.45 — Сьогодні у свігі.
19.00 — Назустріч
XXVI
з’їзду КГІРС. .Програма те
лебачення
Вірменської
РСР. До 60 річчя встанов
лення Радянської влади у
Вірменії. 21.00 — «Час».
21.45 — Що? Де? Коли? Телевікторнна. По закінченні
— Сьогодні у світі.

Друга програма
16.00 — Повний. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.35
— Концертний зал «Друж
ба». 17.20 — Документальні
телефільми 18.00 — «День
за днем». (Кіровоград).
18.15 — «Депутати і жит
тя». (Кіровоград). 18.-15 —
«XXVI з'їздові
КПРС —
гідну зустріч». Виступ за
ступника начальника об
ласного управління профтехосвіти П. М. Пасічника
(Кіровоград). 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 —
«Екран молодих)». 20.25 —
Музичний
фільм «Ніж
ність». 20.45 — «Па добра
ніч, діти!.» 21.00 — «Час».
21.45 — Телефільм «Життя
і сцена» (Гнат Юра). По за
кінченні — Повніш.

Третя програма
19.00 — .Чемпіонат СРСР
з хокею: «Крила Рад» —
«Динамо» (Рига). 21.00 —
Концерт
С. Рахмапінов.
№ 2 для фортепіано з оркестром.

П’ятниця,
28 листопада
Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.15 — Художній
фільм «Лавина з іір». 10.50
— Грає квартет ім. Шоста
ковича. По закінченні —
Новини.
11.30 — Новини.
1-1.50 —
Документальний
телефільм «Час за батьків
ським годинником». 15.20
— Ф. Енгельс. Сторінки
життя. До 160-річчя з дня
народження. 16 05 — Тан
цюють народна артистка
СРСР М. Сабірова і народ
ний артист Таджицької
РСР М. Бурханов. 16.45 —
Діла московського комсо
молу. 17.15 — В гостях у
казки. Художній фільм
«Казка
про
втрачений
час». 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Пошта про
грами «Час». 19.35 — Зву
чить арфа. 19.45 — До
100-річчя з дня народжен
ня О. Блока. Прем’єра телефільму-монографії
«І
вічний бій...» Із життя Олек
сандра Блока. 21.00 —
«Час». 21 45 — Ермітаж,
Мистецтво
Франції XIX
століття. 22 15 — Сьогодні
у світі. 22.30 — Кіиопано
рама.

Друга програма
10.00 — Повніш. 10.15 —
«XXVI з’їздові КПРС —
гідну зустріч». «Роки тру
дової доблесті». Микола
ївська
область. 16.00 —
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — «Спі
ває
народна
артистка
УРСР Р. Кириченко». 17.05
— «Так у нашому роду
повелося». 17 50 — «Якість
— справа робітничої чес
ті». (Кіровоград)
18.00 —
Телефільм.
(Кіровоград).
18.10 -- «День зи днем».
(Кіровоград). 13.25 — Ого-

Ш1ЧПП,,Л’ ТТ <к‘ровоград).
іо ои
Документальний
телефільм
«На бо ред. ні
Човни.. 19.00 - «Актуаль
на камера». 19.30 — ви
ступ Московського класич
ного балету. 20.20 — -Мі
фи 1 дійсність». 20.50
«Па, добраніч, діти!. 21.00
— «Час-». 21.45 — Худож
ній Телефільм «Одноее'ІЬ
ЦІ». По закінченні — Но
вини.

Субота,
29 листопада
Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.10 — Веселі нос
ки. 9.25 — Документальний
телефільм «Місто горючо
го каменя». Із циклу «Міс
та і ліоди». 9.55 —- Для вас,
батьки. 10.25 — Паша ад
реса — Радянський Союз.
Програма за участю ху
дожніх колективів Вірмен
ської РСР. 11.00 — Коло
читання. 11.45 — 48-й ти
раж «Спортлото». 12.00 —
Пє'реможці. Клуб фронто
вих друзів. 13.15 — Люди
на. Земля. Всесвіт. 14.00 —
Ермітаж. Мистецтво Фран
ції XIX століття. 14.30--Повіпш. 14.45 — До націо
нального свята Соціаліс
тичної Федеративної Рес
публіки
Югославії — 35річчя
проголошення
СФРЮ. 16.35 — У світі гпарин. 17.35 — Бесіда полі
тичного оглядача 10. Лету"пова. 18.05 — Російський
романс. 18.30 — 9-а студія.
Ведучий — політичний ог
лядач В. Зорій. 19.30 —
Спортивна програма. 21.00
— «.Час». 21.-15 — Урочис
тий вечір, присвячений
100-річчю з дня народжен
ня О. Блока. Передача з
Державного академічного
Великого театру Союзу
РСР. По закінченні — По
вніш.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 —
Фільм-концсрт «Пісні щас
тя». 1105
— «Василиса
Прекрасна». Вистава. 12 00
— Кінопрогр: ма «Вітчизно
моя неозора*. 12.45 — До
національного стята Соціа
лістичної
Федеративно!
Республіки
Югославії —
Дня республіки.
1-1.50 —
Фільм-казка «Черевички із
золотими пряжками». 1
серія. 16.05 —
«Доброго
вам здоров'я».
16.40 —
«Вперед, орлята!» Дослідні •
робота сільських школярів
Кіровоград іциии. (Кірово
град на Республіканське
телебачення). 17.15 — «Лю
бителям оперети». 18.00 —
«Погляд у майбутнє». 19.00
— «Актуальна камера».
19.30 — «Композитори Ки
єва
—
XXVI з’їздові
КПРС» У перерві
— «Па
добраніч, діти!» По закін
ченні — Новини.

Третя програма
8.00 — Телевізійні доку
ментальні фільми
про
Спорт.
8.50 — «Мамина
школа». 9.20 — «Екран
збирає друзів». 12 10 —
Адреси молодих». 13.10 —
«Театральні зустрічі». 18.00
— Спортивна програма.
19.00 — «Клуб кіноподорожей». 20.00 — «Вечірня
казка».
20.15 — «Здоро
в’я». 21.00 — В. А. Моцарт.
Концерт № 21 для фортепі
ано з оркестрі м. 21.40 —
«Летуча миша». Телевізій
ний художній фільм. 1 1 2
серії.

Неділя,
ЗО листопада
Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.15 — Народні
мелодії. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 —
Програма «Здоров’я». 11 45
— «Ранкова пошта». 12.15
— Наука і техМіка. 12.30
— Сільська година. 13.30
— Музичний кіоск. 14.00 —
Художній телефільм «Сер
це Бонівура». З серія. 15.05
— Путівка в життя. До 40річчя системи
профтекосвіти. 16.15 — Клуб кінзподорожей. 17.15 — Мульт
фільм
«Справжні друз!*17.30 — Міжнародна пано
рама. 18.15 — Концерт з
Державного Центрального
концертного залу, присвя
чений радянській міліції21.00 — «Час». 21.35 —
Спортивна програма. Фугбольїшй огляд. Чемшонаї’
СРСР з баскетболу. Иііпкн.
«Динамо» (Москва)
(Рига). По закінченні . —
Повніш.

8. о. редактора
В. СТУПАК
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Вам, наречені!, молоді
батьки

Комбінат побутовим послуг «Промінь»
приймає е межах області замовлення
(можна й поштою) на виїзне фотосбєпутовування.

урочистої реєстрації професіональним
висононваліфікоЕаним фотомайстром.

.V вашому особистому житті відбула
ся урочиста подія — ви одружилися або
у вас народилася дитина. Але це не про
сто подія вашого сссбистогс життя, бо
на мас й громадське значення.
Появилася ще одна радянська сім я!
Народилася ще одна радянське людина!.
Це радість для всіх нес. Тому ваше одру
ження чи народження вашої дигини
урочисто відзначають не тільки ваші
рідні, Друзі, а й представники колекти
ву, в якому ви працюєте, вашої комсо
мольської організації, місцевої Ради на
родних депутатів,
працівники службй
побуту.

КОМБІНАТУ
У цьому змаганні беруть участь номєсмспьці і молодь віком до
ЗЕ років.
Підсумки змагання підбивають щоквар
талу.

* ♦ *
Серії фотознімків, зроблених під час
комсомольсько-молодіжних суботникі.5,
зустрічей з першими
комсомольцями,
учасниками Великої
Вітчизняної війни,
конкурсів на кращого за
професією,
проводіз у лави Радянської Армії тощо,
через багато років стануть неоцінними
фотодокументами історії вашого підпри
ємства чи колгоспу.
А подбати про їх створення слід сьо
годні.

* * +
«Промінь» обс.пугсвує не тільки ста
ціонарні заклади — навчальні й дитячі
дошкільні, школи, в й сезонні — піонєоські табори, табори праці й відпочинку...

Випускний фотоальбом
Це — не тільки згадка про найкращі
роки вашого життя — студентські, найбагатші на справжніх друзів, на пам'ятні
події і добрі справи. Це — не тільки ва
ша особиста річ. Це — рещквія
вашої
сім’ї, яка зберігатиметься у вашій роди
ні десятиріччями.

Новинка сервісу
ФОТОПЛАНШЕГИ
ША МОЯ»

«ВЧИТЕЛЬКА ПЕР

«
ЧЕРГОВУ РЕКЛАМНО - Ж ФОР
МАЦІЙНУ СТОРІНКУ МИ ПРИ
«КОМБІНАТ
СВЯЧУЄМО ТЕМІ
«ПРОМІНЬ» і МОЛОДЬ». ЦЮ
ТЕМУ РОЗГЛЯДАЄМО У ДВОХ
АСПЕКТАХ — РОЗПОВІДАЄМО
ПРО ДЕЯКІ З ВИДІВ ПОСЛУГ, ЩО

Естансслгно три призових місця. Пере
можців відзначають Почесними грамота
ми і грошевими преміями.
Всі комсомольці
«Променя» беруть
тгиож участь у міських
конкурсах на
кращого фотографа, перукаря. Так, за
відмінку г.рацю в другому кварталі по
точного року Почесною грамотею міськ
кому ЛКСМУ нагороджено комсомопьськс-молодіжлий колектив фотоательє
№ 3. Переможців минулорічного зма
гання Ірину Дьякову, Людмилу Кузьміиу, Віктора Бірюксва, Надію Грабар та
кож нагороджено Почесними грамотами
місьнксму комсомолу.

Виростити людину гідною своєї вєлиепохи —
- це
це побажання дістають
молоді батьки кожного новонароджено
го під мес реєстрації малюків, іла, ді
тям, бажають вирости сильними, розум
ними, добрими. Щоб вони завжди пам ятали, що народилися б Союзі Радянсь
ких Соціалістичних Республік, ще є гро
мадянами Країни Рад, де людина людині
— друг, товариш і брат.
Ви одружилися або у вас народилася
дитина. Нзйкраш.а пам’ять про цю подію
— серія фотознімків, зроблених під час

рої

Про кожен навчальний рік, починаючи
з першого чи іншого класу, у кожного
учня лишається на згадку фотспланшет.
Це пам’ять про клас, про вчителів, про
найближчого друга або найближчу гоДРУгу.

Зачіски

старшокласницям

Дитячий фотопавільйон

ЗНО5О, МСП
м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36

На украинском языке
БК 03625.

Обсяг О.В друк. арк.

Наставництво — тільни одна з дійових
форм роботи з молодими робітниками,
яке провадиться в комбінаті.
Взагалі
ідейно-політично виховання, професійне
становлення молоді тут постійно г центрі
уваги адміністрації (директор підприєм
ства Г. М. Гулідіт).

Ударники сервісу
У комбінаті побутових послуг «Про
мінь» зайнято чимало молодих вироб
ничників, котрі сумлінною працею, від
даністю справі добилися
зразкової
культури і високої якості обслуговуван
ня трудящих. Хочемо познайомити вас
із деякими з них.

Нещодавно Наталія відзначила свій
невеликий «ювілей». Хоча справжній
ювілей — це коли кругла дата, а тут
мова йде лише про рік. Так, усього рік
працює вона самостійно в невеличкій
перукарні, розташованій біля прохідної
Кіровоградського рементно-механічного
заводу.
Бсього рік, але для дівчини він був
багатим на приємні події. Ось окремі
з них:
— у книзі скарг та побажань — жод
ної скарги. Подяк — чимало. Скажімо
така: «Ми, працівники АТП-60061, дя
куємо
майстрові-перукареві Наталії
Дишловій за її увагу, ввічливість і май
стерність. Бажаємо їй усього найкра
щого у праці та особистому житті. Ме
ханіки Синьоок, Момот»;
— уперше взяла участь в обласному
конкурсі молодих майстрів-перу карій,
що прозодиеся в Олександрії. Нагородили дипломом;
— освоїла нову молодіжну стрижку
«Бриз»;
— як переможницю соціалістичного
змагання нагородили Почесною грамо
тою;
— у Наталії появилося чимало по
стійних клієнтів. Деякі з них нагіть і піс

незабаром буде відкрито в кольоровій
фотографії Будинку побуту «Інгул». До
речі, працівники цієї
фотографії і під
час виїзного обслуговування роблять
зйомки на кольорову фотоплівку.

Газета
виходить
у вівторок,
четвер
і суботу.

2® кращих кадрових
працівників «Променя» —
наставники

Наталія ДИШЛОВА

Сучасна старшокласниця — еже май
же доросла людина — культурна й ерудовена. Нарівні з дорослими відвідує во
на музеї, театри, концерти, ьечери від
починку...
І цілком зрозуміле бажання дівчини
бути сучасно одягненою, мати сучасну
модну зачіску. Але модні зачіски роз
роблено модельєрами для дівчат більш
дорослих і для жінок. Тому
перукарі
«Променя» в кожному випадку вирішу
ють питання індивідуально. Тобто енослть необхідні корективи: якісь дєтплі
пом’якшують, якісь лінії роблять плав
кішими.
Які зачіски модельєри радять вибира
ти старшокласницям? Короткі: «Задор»,
«Олімпія»... Та найкраще для старшо
класниці носити коси (можна з чілкою),
вплітаючи в них бісер, яскраві стрічки.
А
хлопцям? Хлопцям — «Сашу»,
«Юність».

«Молодой коммунар
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

ЇХ ПОДАЮТЬ МОЛОДИМ ЗА
МОВНИКАМ МАЙСТРИ КІРОВО
ГРАДСЬКОГО КОМБІНАТУ «ПРО
МІНЬ», І ПРО 'КРАЩИХ МОЛО
ДИХ ПРАЦІВНИКІВ ЦЬОГО КОМ
БІНАТУ.

Індекс 61107.

наша

ля звільнення із заводу їдуть через усе
місто до неї.
Дівчина вважає своїм прямим обо
в’язком не тільки відмінну працю, а й
пропаганду доброго смаку, модних су
часних зачісок. Тому й вирішила звер
нутися до комітету комсомолу ремонт
но-механічного з проханням, щоб їй
надали можливість виступати перед мо
лодими робітниками з розповідями про
нові зачіски, стрижки. А ще вона хоче
для прохідної заводу оформити стенд
із фотознімками сучасних зачісок.

Олена ДАНИЛОВА
Спеціальність /манікюрниці освоїла за
методом
індивідуального
учнівства
(вчилася у Юлії Назимової). І водночас
•— суміжну спеціальність дамського пе
рукаря — з допомогою Лідії Ноеикової.
Працює манікюрниця жіночого залу
Будинку побуту «Інгул» О. Данилова
відмінно. Свідчать про це і систематич
не перевиконання планових завдань, і
наявність у книзі відзивів численних по
дяк на її адресу.

Закінчила Олена курси бригадирів у
Дніпропетровську, і їй довірили керівництво колективом бригади. Довір’я випревдує з честю.
Встигає вона й успішно ечитись у ве
чірній школі, займатися гро.медською
роботою, зокрема виконувати обов’яз
ки групкомсорга.

Олександр ЛОКАРЄВ
Він відомий читачам «Молодого кому
нара» як здібний спортивний фоторе
портер; його знімки друкуються в га
зеті. Взагалі, у пресі Олександр спів
робітничає охоче. І не тільки в моло
діжній газеті, а й у стіннівках. Досить
дійові його фотозвинувачення, зробле
ні під час рейдів «Комсомольського
прожектера». До цієї громадської ді
яльності Олександр ставиться з таким
запалом, як і до своїх службових обо
в’язків.
Уже понад п'ять років, після закін
чення професійно-технічного училища
обласного псбутуправління, працює він
еиїзним майстром фотографії № 1, що
по вул. Луначарського, 25. Обслуговує
інститути й технікуми обласного центру
— виготовляє випускні фотоальбоми.
Комсомолець Локарєв постійно вдо
сконалює свою професійну майстер
ність. У професійних конкурсах фотсмайстрів комбінату завойовував призо
ві місця. Готується до екзаменів на
найвищий робітничий розряд — шостим.

Людмила ОСТАПЕНКО
фахівець найЕищої кваліфікації. Бона
— дамський майстер-модельєр. Закін
чила Ризькі ЕИЩІ курси перукорів-модельєрів. Працює в перукарні готелю
«Київ». На найвищому
професійному
рівні виконує всі сучасні зачіски. Але
найбільше полюбляє обслуговувати дів
чат. Бо головні ознаки молодіжної за
чіски — краса, простота, легкість —
співзвучні і принципам її творчості, і
рисам характеру.
До кожної' відвідувачки у неї індиві
дуальний підхід — старається зреб'ити
зачіску такою, щоб вона максимально
пасувала до обличчя, фігури, манери
ходити... Та коли в її крісло сідає дів
чина, Людмила буквально перевтілю
ється. Адже при виконанні молодіжних
стрижок, зачісок вона відчуває особли
вий простір творчих пошуків.
Тому її улюблені стрижки — «'Пер
спективна», «Сонечко», «Кристина», «Те
тяна» і зачіски, що виконуються меюдом «брашинг».
Мріє молодий модельєр створити но
ву молодіжну стрижку (ділову,- спор
тивну) для дівчат. Стрижку з різнома
ніттям варіантів, залежно від індивіду
альних особливостей дівчат. Щоб була
Бона красивою і зручною, пасувала і
до вихідного, і до спортивного, і до ро
бочого одягу. І обов’язково — до ук
раїнського національного убрання. Е-же
й назву придумала — «Валентина». Чо
му таку? Бо так звуть її молодшу сест
ру — першокурсницю фізико-математичного факультету педінституту. Вже
кілька років служить вона терпляче се
стрі моделлю для творчих ПОШуКІБ.
Остаточно «Валентина» поки що не
створена, але є всі передумови, що во
на буде створена і визнана фахівцями,
клієнтками.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів | масово)
роботи, відділ^ пропаганди — 2-45-36;
відповідальний секретар відділ учнів
ської молоді — 2 46 07; відділ комсо
мольського життя, відділ війсьноьо~ЛАРІ^ТИЧ?ОГО виховання та спорту —
2-45-35; фотолабораторія — 2-56-65:
нічна редакція — 3 03-53
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