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МИНУЛОЇ СУБОТИ
В ОБЛАСТІ
ПОЧАЛИСЯ ЗВІТНО-ВИБОРНІ КОМ
СОМОЛЬСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ.
ПЕРША З НИХ
ВІДБУЛАСЯ
В
м. ОЛЕКСАНДРІЇ. ЗВІТУВАЛА МІСЬ
КА КОМСОМОЛЬСЬКА ОРГАНІЗА-
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ЦІЯ.
на XXIII Олександрійській
міській
З ДОПОВІДДЮ
звітпо-віібсрпій комсомольській конференції висту

пив перший секретар міськкому комсомолу
Григорій
Штетя.
На конференції вцетупилп завідуючий відділом орга
нізаційно-партійної роботи обкому
Компартії України
В. Д. Бабій, перший секретар обкому комсомолу Олексій
Скічко.
У роботі конференції взяли участь: інспектор ЦК Ком
партії України В. 3. ГІостой, перший секретар міськкому
партії В. І. Мяснянкіп, другий секретар міськкому пар
тії С. А. Балаянц, секретар міськкому партії В. Ф. Овчарепко, перший заступник голови виконкому Олександрій
ської міської Ради народних депутатів П. І. Скляр, за
ступник голови виконкому Олександрійської міської Радії народних депутатів В. К. Глущенко, секретар обкому
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УСПІХ- У РОБОТІ СУМЛІННІЙ
комсомолу Валерій Мальцсв. На конференцію були за
прошені секретарі міськкомів і райкомів комсомолу об
ласті.
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р» ОМСОМОЛЬЦЯМ
Олександрії та області добре
відоме ім’я комсомольськомолодіжного колективу по
виготовленню малогабарит
них трансформаторів цеху
№ 101
Олександрійського
електромеханічного заводу,
що його очолює В. П. Полі
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щук. Бойовим ядром колек
тиву є комсомольська група.
Комсоргом тут уже вчетвер
те обирають Тетяну Красюк.
Цим дівчата
виділяються
з-поміж інших? Насамперед
споїм комсомольським енту
зіазмом. А ентузіазм наподзі-ує творчість, без якої важ
ко уявити вині передовиків,
народжує виробничі рекор
ди. Взаємна виручка 1 під
тримка — слова, за якими
стоїть велика організаторсь-4
ка робота комсомольської
групи чисто людське розу
міння співжиття.
Бригада не боїться труд
нощів. Якщо вони трапля
ються — не підступає, а без
вагань переборює
їх .Так
можуть діяти тільки впевне
ні в собі спеціалісти своєї
справи. Колектив нечасто по
повнюється новачками, віч
стабільний уже
..
____ ....
протягом
кількох років, але якщо во
ни появляються тут, то нав
чання проходить для них
безболісно і недовго— допо
магають становленню всі
члени бригади.
Тимчасова
відсутність когось не впли
ває на спільний виробничий
результат — кожна електро
монтажниця може кваліфіко
вано виконати будь-яку опе
рацію. Сказати, що дівчата
освоїли суміжні спеціальнос
ті, — це майже
нічого не
сказати, адже вони майстри
свого фаху (без
перебільіренняі) на псі руки.
• Цей комсомольсько-моло
діжний колектив виділяєть
ся не тільки
ПИПОбНІГІИМИ
показниками............................
КІМ К
цеху
т
№ 101 — частий гісгь своєї
підшефної школи.
Вміють
дівчата по-діловому провес
ти комсомольські збори,
розв’язуючи питання важливі, необхідні,
вміють зміс
товно, культурно відпочити.
Доброю традицією стало в
колективі привітання з тру
довими перемогами, із зпа-

мепнпмп подіями в особис
тому житті.
— І коли ми сьогодні з
трибуни XXIII міської кон
ференції
говоримо.
що
бригада зарахувала до свого
складу двічі Героя Радянсь
кого Союзу льотчика-космонавта Л, І. Попова, ще під
час польоту перерахувавши

ле. _ сказав у звітній допо
віді перший секретар міськ
кому комсомолу
Григорій
Штетя.
Справді, цю бригаду мож
на назвати еталоном комсо
мольсько-молодіжного колек
тиву. Таких
в Олександрії
чимало. Сім тисяч 200 токи
надпланового вугілля (удвоє
більше, ніж зобов’язувались)
•— такий підсумок передз іздівської вахти гірничих мо
лодіжних колективів. Брига
да прохідників шахти «Світлопільська», де керівником
В. А. Прохоренко. в першому
кварталі . нинішнього року
стала переможцем республі
канського
соціалістичного
змагання. План минулої п’я
тирічки комсомольсько-моло
діжна бригада друкарів фабI ики діаграмних паперів ви
конала за чотири роки, за
вершити за чотири роки оди
надцяту
п’ятирічку — Під
таким
девізом працюють
хлопці й сьогодні. Нині на
їхньому трудовому календарі
— травень 1982 року. А на
недавніх
звітно-виборних
комсомольських зборах дру
карі дали слово з планом
двох років споавитись до
відкриття XIX з'їзду ВЛКСМ.
За період після
минулої
конференції 1503 комсомоль
ців Олександрії підтвердили
почесне звання ударника ко
муністичної праці й удостої
лись його. Це ті. ким ніші
гордиться Олександрійська
міська комсомольська орга
нізація. На конференції не
раз називали імена прохід
ника шахти «Світлопільсьі.а> Олександра Касаткіна,
теслі будівельного упра з.ііння № 5 тресту «Олександріяважбуд»
Василя
Узлова,
електрослюсаря заводу підйомно-транспортного устат
кування Віталія Середи, шлі
фувальника механічного це
ху електромеханічного заво
ду Віктора Кучая та інших.
Становленню особисте гі
молодого робітника сприяло
Всесоюзне змагання молоді
за право підписати рапорт
Ленінського
комсомолу
XXVI з’їздові КПРС. У зма
ганні взяли участь 15 тисяч
юнаків і дівчат.
Понад 800

Олександрії. За два роки но
ватори подали 640 рацпропо
зиції!, усього в раціоналіза
торській роботі взяло участь
840 молодих робітників.
І-іеоціненну
ДОПОМОГУ в
справі комуністичного вихо
вання молоді подають на
ставники.
1250 ветеранів
праці передають ніші свої
знання і вміння, свій бага
тий досвід МОЛОДІЙ зміні.
Чималі зусилля міський
комітет комсомолу спрямо
вував на профорієнтаційну
роботу в навчальних закла
дах міста. Не варто переко
нувати, що від неї завтра
певною мірою залежатимуть
наші успіхи у промисловому
виробництві.
в сільському
господарстві, у сфері обслу
говування... Шкслою трудо
вого гарту стала в останні
роки участь учнів середніх
шкі л у п'ятій, трудовій чвер
ті. Тільки нині учні труди
лись у 13 таборах праці й від
починку. в чотирьох трудо
вих загонах. За літо вон.і об
робили 700 гектарів птьоних угідь.
очистили 2100
тонн зерна, вивезли на поля
немало добрив. Вихованню у
школярів
комуністичного
ставлення до праці, форм. ванто у них трудових нави
ків. підготовці до свідомого
вибору професії СПРИЯЮТЬ
гуртки технічної твірчості.
екскурсії па підприємства.
'Гак. тісна дружба єднає уч
нів середніх шкіл .УХ 7. 18,
16. 15 з підшефними доганіза діями. бо про це дбають
насамперед комітети комсо
молу ШКІЛ і гґідппнємств.
Учень професійно-техніч
ного училища — потенціаль
ний псбітннк. Прикро, що
комітети комсомслу цих зак
ладів найменше хвилює те.
з якими знаннями віч при
йде на він обнлцтво. — неза
довільні оцінки в ПТУ №№ 1.
5 втяють уже закономірніс
тю. більше половини УЧНІВ
навчаються на «три», про
пускають заняття.
-• Успіх у комсомольській
роботі завжди приходить то
ді, — сказав у своєму висту
пі секретар комітету комсо
молу електромеханічного за
воду Федір Савчук. — коли

воду Володимир Поколов не
мав ніяких комсомольських
доручень, згодо.м перестав
ходити на комсомольські
збори. Але комітет комсомо
лу цеху така позиція комсо
мольця, видно, не дуже хви
лювала. Кинулись комітет
ники лише тоді, коли хло
пець перестав платити член
ські внески. Забили, як ка
жуть. тривогу. Та було вже
пізно. Володимир навіть не
з’явився на комсомольські

Справді, успіх принесе ро
бота до кінця продумана, гли
бинна. Важливу справу зробгв міськком комсомолу.
Збільшивши КІЛЬКІСТЬ КОМСО
МОЛІ,: і кі
»ділених колек
тивів за звітний період на
27. Нині кожен п’ятий моло
дий виробничник > віходнть
до складу КМК.
Проте до
створення КМК міськком пііов однобоко
захопив
шись лише організацією ко
лективів,
збільшенням їх
кількості. Турботи і проблеми

ж КМК не стали для міс не
кому питанням номер один.
тому сьогодні годі говорити
про ту велику МІСІЮ, ЯКІ’ по
винні
виконувати комсо
мольсько-молодіжні. Про це
r-остро йшлося у звітній до
повіді, виступах секретаря
комітету комсомолу вироб
ничого об’єднання «О.іександпіявугілля» Анатолія Роженка,
прохідника шахти
«Свіглопільська» Олександра
Касаткіна. інших комсомоль
ців.
Значне місце у звітній до
повіді та у виступах було
відведено ідейно-політичнок у вихованню
молоді, від
повідальності комсомолу за
формування у підростаючого
покоління відданості Батьків
щині. справі Ленінської пар
тії. за виховання молоді на
революційних, бойових тра
диціях радянського народу.
В. БОНДАР,
спецкор «Молодого ко
мунара.

На знімках:
▲ делегати
конференції
Антоніна Немненко. Микола
Скалозуб. Ольга Бурдюжа і
Володимир Грпгораш (зліва
напрано) з гостем конферен
ції Героєм Радянського Сою
зу Л. Н.Тайгунрвнм:
▲ у залі засідань;
д виступає комсорг КМК
друкарів Олександрійської
Фабрики діаграмних паперів
Лариса Гуртова.
Фото В. ГРИБА.

навта у бригаді до Фонду
миру, коли сьогодні комсо
мольці рапортують про ви
конання річного виробничо
го плану, то це ми сприйма
ємо як закономірне явище,
як щось само собою зрозумі-

КОМСОМОЛЬЦІВ таксс право
ППЯпл дь
_• комсомольці
стали.
комеомиионІ ....
віддаються своїй роботі. > Порівняно 3 минулими по піхові завжди переді пра
ця
сумлінна, добре організо
пп™ 3”ачно
активізували
свою роботу ради вшіахідіпь вана.
Ків 1 раціоналізаторів. Ваго
Він навів прийлад: моло
ме слово тут сказали ком<>о дий наладчик склаЗКа'1?!..
мольці 1 неопілкова молодь цеху електромеханічного за

збори, де розглядали
його
персональну справу. Хлопця
позбавили
права
носити
комсомольський значок, а
цього могло б не трапитись,
якби комітет ЛКСМУ краще
вів індивідуальну роботу зі
спілчанами.

Першим
секретарем
Олександрійського міськко
му комсомолу обрано Тяг
лого Василя Миколайовича,
другим — Юнака Анатолія
Миколайовича, секретарем
— завідуючою відділом уч
нівської молоді — Шапова
лову Наталію Павлівну.
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СХОДИНКА В її життя
Вола любить книги воєн
ної тематики, фантастику,
любить свою
роботу. На
панчішну
фабрику Діда
Мокряк прийшла три з по
ловиною роки тому. Чому
саме на панчішну? Відпо
вісти иа це- запитання не
може навіть сама Діда. А
тим, хто її про
не питає,
вона каже щиро:
— Якось так склалися
обставини. Вступила до Кі
ровоградського машинобу
дівного технікуму, пізніше
зрозуміла, що
це не для
мене. Залишила. Робота
иа фабриці спочатку про
сто сподобалась, а згодом
захопила повністю.
Мабуть, найкраще вихо
дять тоді, коли людина не
вираховує математично, де
їй краще, а йде туди, куди
велить серце.
Випадок з
Лідою ще раз підтверджує
цю істину. Дівчина працює
швачкою в котельному це

ху. Операція найскладніша Ось і недавно організувала
і найважча. Але саме в цеху суботнпк. Для нор
складність
і приваблю... мальної роботи колективу
Відчуваєш,
що робиш не вистачає восьми чоло
щось важливе. Норму ви вік. А плай же виконувати
робітку комсомолка Мок треба. То це дівчата н по
ряк виконує па 140—160 трудилися за тих вісьмох.
процентів. Жодного разу
Шиттям Лідз займається
ніхто не закинув їй, щ’о не тільки в робочий час.
працює недоброякісно.
По.чу присвячує
вона и
дозвілля.
— Мої успіхи — це ус значку частину
піхи колективу. Щодня і В Члени її сімейства не ши
усьому
я відчуваю його ють нічого в ательє. З цим
вплив. Спершу, коли тільки легко справляється швейна
прийшла
па
фабрику, машина «Чайка», яка час
якось хотілося показані то хурчить у їхньому домі.
своє «я», тепер зрозуміла?" — Думаю вступати до
що без колективу людина Карні вського ме х а в і ко -тенічого не варта.
оологічного
технікуму.
— З людьми Лі да вміє Денька вже підросла, кло
працювати, — розповідає потів, звичайно, не змен
секрет ар
ііарторганізації шилось, але треба ж підви
фабрики Надія Михайлів щувати свою кваліфікацію.
на Пилипенко. — Найбіль Кожному періодові життя
ше мені подобається в ній повинна відповідати певна
комсомольський запал. Як сходинка.
що вже загорілася якоюсь
В. АФАНАСІЄНКО.
ідеєю, то не відступить.
Фото В. ГРИБА.

ЧЕРЕЗ ТРУДНОЩІ-ДОМЕІЦ
Анатолій
Васильович
Ярємчук працює в Улья
новській райсільї от іітехілці старшим інженером по
новій техніці
вже більше
десяти рошу.
Коли в район приходить
попа техніка,
Анатолій
Васильович першим знайо
миться з нею, випробовує
машини, щоб потім деталь
но розкрити
ЇХНІ робочі
характеристики перед сіль
ськими
механізаторами.
Пого робота вимагає грун
товних знань, творчого під
ходу. Іноді А. В. Яремчу
ку доводиться разом з то
варишами переробляти де
які вузли агрегатів, бути,
но суті, конструктором, а
якщо вимагають обстави
ни, то й слюсарем чи то
карем.
На його рахунку
близько шістдесяти раціо
налізаторських пропозицій,
економічний ефект від їх
впровадження
становить
чималу суму. Кілька років
тому А. В. Яремчуку при
своїли звання «Кращий ра
ціоналізатор Держкомсільгосптехніки». Чудовий на
ставник, комуніст Анатолій
Васильович постійно веде
«Школу молодого раціона
лізатора».
Наш
кореспондент зу
стрівся з А. В. Яремчуком
і мав з ним розмову.
КОР.; Анатолію. Васильо
вичу, нині колгоспні меха
нізатори отримують чима
ло нової сільськогосподар
ської техніки.
Щоб уміло
експлуатувати Гі, потрібні
обширні
технічні знання.
Хотілося б почути, як під
порядкована
вам служба
райсільгосптехніки справ
ляється з поставленим зав
данням.

А. Я.: Справді, з кожним
днем пращо механізаторів
полегшують модернізовані,
зручні машини. Нещодав
но до нас надійшов повий
зерновий комбайн «ІІпва».
Він істотно
різниться від
своїх попередників.
ІІа
ньому, наприклад, стоїть
радіатор для охолодження
повітря, завдяки чому на

ОЛИ їм,
чемпіонам і
рекордсменам області,
вручають нагороди, то пе
редусім хочеться дізнати
ся, звідки вони, ці сильні й
красиві люди. А вони •—
одні з «Буревісника», дру
гі з ^Авангарду», треті з
«Колоса». Кращі футбо
лісти — з «Авангарду»,
найснльніші серед легкоатлетів — теж авангардівці,
перед ведуть
стендовики
«Колоса», радують гімнас
ти «Буревісника». А де ж
спартаківці? Кажуть, що
футбол, легка атлетика,
гімнастика у спартаківських
колективах області
широко пе культивуються,
тут — спеціалізація: в по
шані веслування па бай
дарках та каное, фехтуван
ня, велоспорт, туризм. Ви
хованці
«Спартака»
в
списках учасників респуб
ліканських змагань з цих
видів
значаться нерідко.
Веслувальникн,
наприк
лад, на Третіх спортивних
іграх
молоді України в
копилку
області дали 66
очок, а здобуток
фехту
вальників мінімальний -—
26. Вихованці лише трьох
тренерів принесли залікові
очки на чемпіонатах і першостях УРСР. Решта не те
що пе потрапили в число
призерів, а й у першу шіст
ку не ввійшли.
Є головні змагання для
■всіх — у рамках комплек
су ГГІО. У 139 колективах
фізкультури можна було
підготувати хоч
одного
багатоборця, який би вві
йшов до складу
збірної
області і потім показав ви
сокий результат на респуб
ліканському турнірі. Тя
цього не сталося.
Голова обласної ради
ДСТ «Спартак» ЛІ. В. Арте
менко навів кілька рано-

багато
підвищилась по
тужність двигуна, є інші
новинки. Наше завдання
— підготувати комбайне
рів, які працюватимуть на
нових агрегатах.
КОР.: Машинно-тракторні
парки колгоспів збільшу
ються.
Чи не призводить
це ДО того,
що частину
техніки
експлуатують не
на повну потужність?

А.Я.:
Крім
сезонних
сільськогосподарських ма
шин — зернових, сплосозбнральннх,
буряковях
комбайнів, інша техніка
повніша працювати з най
більшою віддачею. Трапля
ється, що іноді вона прос
тоює через невмілу ек
сплуатацію, поломки, брак
дефіцитних запасних час
тіш. Саме тут є широкий
простір для наших раціо
налізаторів, винахідників.
Не секрет, що водії кол
госпних автомашин часто
не мають змоги залити в
радіатор чисту воду. Ма
буть, усім доводилося -спо
стерігати, як у радіатори
заливають воду .з річки, а
то й просто з калюжі. При
такім експлуатації за один
сезон шофер повинен пере
міняти два, а то я три ра
діатори.
Раціоналізатор
Максим Максимчук розро
бив пристрій для фільтра
ції водп.
Раніше токарі
алп всього ло дві скоби, шо
підтримують піддон карте
ра. Михайло Ця чощщ.іін
змайстрував обладяанпн,
яке дозволяє за однії раз
виточувати 16 таких скоб.
Під час жнив нам часто
доводилось реста^ровуватя
ланцюги від зернових ком
байнів, Клепали вручну, а
це забирало багато дорогоцінного часу. Раціоналіза
тори Григорій Полікарповнч Гребешок,
комсомо
лець Володимир Том а шев
ський та інші внготовдлп
спеціальний стенд, який
механізувати
дав змогу
трудомістку роботу.
КОР.: Анатолію Васнльо-

Нотатки Із звітно-виборної конференції обласної ради ДСТ «Спартак»,
що можуть стати предметом для розмови на комсомольських
чих цифр; рада обслуговує
понад 62 тисячі членів тру
дових та учнівських колек
тивів, тут працює 90 штат
них фахівців (76 із них має
вищу освіту), 6030 громад
ських
інструкторів
по
спорту, тренерів, інструк
торів з комплексу 1'110.
За хвилину додав: за звіт
ний
період підготовлено
12799
громадських
інструкторів і тренерів, 5218
інструкторів з ГПО, 8840
спортивних
суддів. Що
правда, М. В. Артеменко
був самокритичним:
«Ми
мало цікавимося, що роб
лять ці громадські кадри,
бо готуємо
їх передусім
для плану».
Вся
ця армія фізкуль
турних активістів підготу
вала 10 майстрів спорту;
98 кандидатів у майстри.
498 першорозрядників. А
скільки значківців ГПО?
Поки що точно невідомо.
На наступний рік облас
ній раді доведено завдання
— маги їх понад 11 тисяч.
Спартакіиські
активісти
сахнулись: багато! Дивно.
Якщо кожен з інструкто
рів допоможе скласти нор
матив хоч би двом працю
ючим чи
учням середніх
навчальних
закладів, то
цифра буде справною.
$ ♦ *
А '1Е ГУТ є і зворотний
бік медалі.
Якщо ви
завітаєте в колективи тор
говельної
мережі, комуиально-побутових підітри-

ємств і підприємствіісцевої промиодовості, то вам
буде дуже важко знайти
цілу групу людей, яка си
стематично готувалася б
до складання нормативів
ГПО. Десь проведуть стар
ти раз на квартал, десь
раз на рік — цс для «га
лочки». 1 появляються го
ді значківці, які навіть не
знають нормативів і вимог
комплексу ГПО.
Прозвучала в кулуарах
така репліка: «Якщо мож
на буде зібрати значківців
з підприємств громадсько
го харчування і значківців
— працівників прилавка,
ю матч між ними закін
читься мирною нічиєю». Це
значить, що в обох колек
тивах
немає
лідерів,
справжнього прагнення до
взяття спортивних вершин.
Тиша, спокій, благодать. І
так у багатьох колективах.
Але
керівники обласної
ради не зробили серйоз
них висновків, не прийма
ли принципових рішень з
метою активізації
споріивио-масової роботи в
колективах
фізкультури,
їх теж улаштовувала ні
чия. Так краще: нащо спе
речатися і нервувати? А в
результаті — програш.
Па конференції назива
лись боєздатні колективи
— м’ясокомбінату і фабри
ки
діаграмних
паперів
м. Олександрії, Знам'ям
___
,_____
ського
районного
вузла
зв’язку, Кіровоградського

медучилища, спортивні ор
ганізації кіровоградських
авіаторіз. Тут проводяться
спартакіадні турніри, тут
працюють спортивні секції.
У багатьох колективах то
рік було влаштовано змаіания
з
бзгатоборства
ІПО
серед виробник їх
орнгад. Га коли кращу з
кращих команд
облаем і
рада нідряднла на респуб• іранський
турнір, иона
іам була лише сімнадця
тою.

іще одна цифра. 35054
—- таку кількість працюю
чих та учнівської молоді
охоплено виробничою гім
настикою. Де краще? Н і
конференції назвали адре
су: Олександрійський м’я
сокомбінат. Але інструктор
чо спорту цього
підпри
ємства Л. Прохорова сапоіі.м спростувала дане
Т8ердження:
~ У ковбасному цеху на1 громадські інструкторіііоІиЛИСТИ пР°бУвали про® НД"ТИ заняття, але в інНИн Цехах* па ІНШИХ ДІЛЬби иХ ЦЬ0Г0 НС МОіКЯа Р°с.і„' немає
належних
•ріпарних умов.
ТЛІ$. САМЕ з - в колективі
фізкультурі!
. і
можна
зробити
широкий
крок
їДаРЄ;і
По
Р^ГОміанні
розгортанню
«її «°6улоТа яеИоОНфЄ|К"
. . нЦії не було ясно сказано
Ї!РО жоден ІЗ них
тобто
ЯГогг ЗРаЗКОВНЙ.” такни,
га.чн
у
*ОГО можна було б"» по-

конференціях

вчитися
не тільки спартаківцям.
А як же з лодальшп?!
сходженням у майстернос
ті? Раніше мали скромні
успіхи велоенпеднетн, фех
тувальники, веслярі, пред
ставники
деяких
видів
спорту з ДЮСШ. Це у
своєму колі, тобто на зма
ганнях команд свого това
риства. А які перспективи
па
майбутнє? Делегати
ставити вимогу; потрібна
зразкова
спортивна база,
без якої не буде помітних
зрушёнь. І це справедливі'.
Роками будували
спорт
зал обласної ради в місії
Кіровограді. Якось доліпи
ли, але нині там не відчу
вається святковості. В за
лі немає потрібного унаоч
нення, нестандартного об
ладнання.
Обділено ува
гою веслярів. Як підкрес• нш у своєму
виступі на
конференції майстер спор
ту ЛІ. Кукуруза, ще з 1959
року точаться розмови про
будівництво водної станції
на 1 іовомнколаївці. але ні
балачки стають уже сміш
ними. В кращих
умовах
тренуються вже вільшапські.
новоарх ангельські,
свіїловодські, гайворонські
спортсмени, які лише роб
лять перші кроки у веслу
ванні. а кіровоградці скла
дають байдарки і каное в
дощаній
розвалюсі. Є у
снартаківців Кіровограда
кілька комплексних
май-

вичу. розкажіть, суа
на яку користь пиима. ас
«Школа молодого
лізатора».
₽йи<он.,.

А. я.: Пошлюся на д;;,.
ги. За дев ять місяці з г-.
ло запропоновано 38 Раіг''
налізатсрських ирапо1.;;,';
ЇХ втілено у виробництво*
*
Економічний ефект вії •
впровадження - 43 тисячі
карбованців. Мене р£ к
те, що в розробці пропої
^узЯЛ0. 5оасгь
100 чоловік. З перших
роботи ШКОЛИ МИ взя.’ '
курс на масове залученім
МОЛОДІ до технічної ІВІДчості.
Велику допомогу
ращоналізаторп дістають
з боку керуючого райсільгосцтехнікоо
Валентина
Миколайовича Дефоржа
головного інженера Лиато
*
лія Олександровича Івах<
нюка. Нині група слухачів
налічує 14 чоловік, і кожен
із них уже подав не одну
раціоналізаторську пропо
зицію.
Знання, набуті в
«Школі молодого раціона
лізатора», безперечно, сти
мулюють творчу
роботу
молоді, допомагають ііі
глибше вивчити техніку.
КОР.: У ножній роботі с
труднощі. Мабуть, виника
ють вони й у вас.

А. Я.: Без труднощів ра
ціоналізаторської робота
не буває. Але нам, на від.
міну від заводських раці>
аалізаторів, частенько бракує металу, потрібного ін
струменту,
обладнання,
Нині мн робимо два стсіідя
для
виготовлення скатів
підборщнків. Якби ми на«
лн потрібне устаткування,
воші давно були б уже го
тові.. Та трудноті виробки»
чого порядку спонукань
молодь не відступити від
мети, досягти наміченого.
Нині в райсільгосптезпку надходить па ремонг
техніка. І справа ремонтмиків — швидко повєтм /ти
машини в стрій. Саме цьо
му завданню й підпоряд
кована робота паши’: ра
ціоналізаторів.

даичиків, спортзалів, що
закріплені безпосередньо
за колективами фізкульту
ри. 1а їх впкорнстзвуюіь
неефективно.
£ «ТУ11П і Е іі таке заувзження делегат із; на
змаганнях
обласного
масштабу виступають зде
більшого спортсмени, які •>
уже шіиуло тридцять ро
ків. В одних — сталі ре
зультати, в інших —- при
родний спад. То звідки ж
тоді чекати резерву? Пр>
те, що комсомольські акти
вісти дуже рідко втруча
ються в роботу колективів
фізкультури, СВІДЧИТЬ І ТОЙ
факт, що на конференції
із 122 делегатів було лише
19 членів ВЛКСМ. Обрали,
безперечно,
достойних.
Спілчани, виходить, не від
значилися лі в оргзаходах,
пі під час турнірів
Є в обласній раді непо
гані намітки
— 0 роботі
груп «Здоров’я», в шефсь
кій діяльності, координації
тренерів, індій кращих
ін
структорів по спорту, ви
фізвпхеваняя.
кладачів
фізвяхеваніїя.
Але реалізуються дані пла
ни дуже повільно і яуяпевнразно.
Знову ж за
давнього формулою: хтось
десь виграв, хтось програв,
хтось зіграв унічию. Нічия
між двома, немає зростан
ня з десятьох колективам
І програш зараховується
потім обласній раді тов3‘
риства «Спартак», яка ни
ні має докорінно змінити
стиль своєї роботи, і ЗМІ
НИ тут, безперечно, буду1**
якщо спаргаківські акіявістн позбудуться форма
лізму.
байдужості, зроб
лять приціл на позначку
«Дія!».
м. ШЕВЧУК,
спецкор
«МОЛОДОГО
комунара».

IS грудня 198І року-
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“ГРАНІ МОРАЛІ

І МІРАЖ

иа». «Слухали»
музику і
«танцювали» так, що сусі
ди довго не могли отями
тись від їхніх диких фейсрій. Не обходилося й без
бійок. У січні Юрія за ху
ліганство було засуджено
на 15 діб. Та
зупинитися
аін уже не міг. Гультяйсь
ке життя було до душі.
— Юрію, але ж на роз
ваги потрібні були гроші.
До того ж у вас сім'я, ди
тина...
— Дружина працювала.
Допомагали мої
батьки,
теща. Та і я працював.

Віконце передач слідчо
го ізолятора, як у лікарні.
Біля нього невеличка чер
га. Здебільшого жінки. Пе
ремовляються впівголоса
про те про се. Не перепи
тують лише одна одну, як
завше це буває в лікарні,
про здоров Я ТИХ, до кого
прийшли.
Час від часу котрась го
лосно зітхає, і тоді розмо
ва змовкає зовсім.
Я ж тридцять три ро
ки з ним жила, — не ви
тримує тиші
повновида
жінка і, повернувшись до
мене,
починає виливати
свої жалі.., — І не здога
дувалася, що
він хабарі
бере... Тепер покутувати
його сором і мені, і дітям.
Жінка гірко схлипнула.
Знозу тиша. Важка, гнітю
ча. Кожна думає про своє
горе, свою нерозрадну біДУЯ чекаю
уточнення де
яких формальностей для
зустрічі
з братами Скз________
ченками. Що знаю я про
-зжи^яви
них? Усе, що можна зна- І
літ.
ТИ з Офіційних
судових"
матеріалів.
Олександрові — 27 ро
ків.
Нав’язливо підказує
пам'ять юридично-штамповане: «Безпартійний, освіта
середня, нежонатий, суди
мий». Жодного дня трудо
вого стажу.
Молодшому, Юрієві, ви
повниться 23. Він закінчив
середню школу № 24. Нав
чався в технічному учи
лищі № 1, але,
як потім
мені пояснить, поки закін
чив його, то втратив інте
рес до телесправи, тому й
не пішов працювати теле-’
майстром.
Г
одр^ений.
і
Півтора року
________
синові.
За- 8
’
гальний трудозий стаж —
7 місяців і 15 днів.
Обоє засуджені за неза- і
конне виготовлення, при-1
дбання і зберігання нарко
тичних речовин. Випадок, І
як сказав народний суддя І
Ленінського району м. Кі
ровограда Г. К. Русін, ви- ;
нятковий
і в юридичній і
практиці
трапляється не-1
часто.
Так, злочин винятковий, |
а
причини, які привели
молодих людей
на лапу ,І
підсудних, не так: вже й ■
виняткові. Скоріше навпа
ки, загальновідомі. Але го
ворити я хочу
саме про
них, тому, власне, й при
йшла сюди.
*
_
,
„
... Розмовляю з Юрісм. ■ Д ВИПІЙ ПОЗИЦІЯ
Він увійшов рвучко, енер- Д
Є.
гійно. І в кабінеті зі строгнм інтер єром іще довго
Працював... 15 днів ро
відлунювало цокання йо
в театрі
го модних «сабо». Про те, бітником сцени
як сталося, що він пору І*АЄНІ М. Л.’Кропивницькошив закон, говорити йому го, два місяці електрикогл
не дуже хочеться. Як і про у театрі ляльок, місяць бе
тонярем у тресті «Кірововинятковість скоєного.
Вважає, що жив, як усі. градмонтажбуд», два міся
контролером
ВОХР,
Читав книги, правда, лише ці
забійником
зарубіжних авторів (яких стільки ж —
Кірово
саме — не згадає). Слухаз худоби на бойні
музику — «більше захід градського заведу продто
ну», уточнює сам. Любив варів. Оце й усе за свої 23
роки.
дивитися детективи...
— А чому ви так часто
Сам того
не відаючи,
яскраво доводив, що саме переміняли місце роботи?
звідси — з невибагливості — питаю.
— Шукав вигідної робо
смаків, обмеженості, слі
пого схиляння перед будь- ти. У мене ж сім'я...
— Вдалося знайти?
чим, аби воно було зару
— Так, на бойні. Крім
біжним, — почалися його
я мав щодня
деградація, моральне па зарплати,
діння. Він і наркотики став карбованців 60.
(Коментарі, як кажуть,
уживати
не тільки тому,
що це робив старший брат зайві. Хіба що доречними
Олександр, з ще й тому, вони будуть від керівникіз
що це модно «там». Про заводу продтоварів).
—А як же тепер сім'я?
те, що наркоманія для лю
— Син лишиться у бабу
дей у світі капіталу — 4е
дружина
поїде за
прискорення
фатального сі,
кінця
безвиході, в якій мною.
Продовжувати розмову
вони опинилися через вов
чі закони свого суспільст не було сенсу
Не вийшло розмови і з
ва, він не задумувався. І
Олександром. Він лише іс
не хотів задумуватись.
Із такими
ж морально терично кричав, звинувачу
усіх і
інфантильними дівчатами ючи у своїх гріхах
та хлопцями
шукав роз вся:
— Я ніколи
нікому не
ваг. Збиралися на батьків
поганого.
ській дачі, що на терито робив нічого
рії кооперативу
«Доуж- Чому мене знову засуди-

ли? У мене не було змоги
працевлашгуватися!
І знову — просторікан
ня про те,
що «там» він
ніколи но попаа би на ла
ву підсудних.
Марно було нагадувати
йому, що крадіжки, та Щ®
й за попередньою домозленістю з іншими особами,
за що двічі вже притягав
ся до кримінальної відпо
відальності Олександр, ка
раються законом. Нічого
не варті і його запевнен
ня, що «нікому не робив
нічого поганого». Адже

трутня: «Ніко

му не робив

нічого погано
го»

Цінності Ніші

Панченко і ду

ховний світ

І; «інтелектуаль

них)) дармоїдів

Скільки коштує

суспільству
паразит

вперше 1972 року його за
судили до року позбав
лення волі саме за злісне
хуліганство,
яке юристи
кваліфікували як таке, що
відзначалося
особливою
зухвалістю.
Повернувшись із виправ
но-трудової колонії, Олек
сандр навіть не прагнув
улаштуватися на роботу.
Здебільшого «гастролю
вав» до Одеси, інших міст,
«набирався сил».
— 1977 року я п’ять мі
сяців відпочивав з подру
гою з Ялті: відбув строк
покарання і треба ж було
роззіятись. Гроші де браз?
У мене, слава богу, ще г
батьки.
Злочинців ізолюють як
небезпечних для суспільст
ва осіб. Цинізм І скепти
цизм хоч і не квапіфікуються як злочин, та вони
не менш небезпечні для
суспільства. Бо вони — як
чума, як інфекційна хво
роба. Уражають спочатку
один орган людини, потім
увесь організм, заражають
інших.

|а ось вона настає. Ми іде
мо до моря, займаємось
улюбленими справами, на
солоджуємось дозвіллям.
Але минає якийсь
час, і
ми ловимо себе на тому,
що все частіше думаємо
про роботу,
навіть у>ка
трохи
засумували за її
щоденними клопотами. Ра
дість повернення
після
відпочинку у свій колектив
завжди непідроблена.
Саме праця — Щоденна,
іноді нелегка — наповнює
наше життя великим зміє-

каразиіичнии спосіб жиітя. І ненормальними
цих
людей-нероб не назвеш.
Одягнуті цілком пристой
но, ходять у кіно,
п’ють
каву, ведуть розмови, на
перший погляд навіть ін
телектуальні. Сучасні мо
лоді люди,

Га це на перший погляд.
Придивіться пильніше до
них —- і ви побачите, що і
джинси, і сорочки, і курт
ки на них — обов’язково з
яскравими «лейбочками»
зарубіжних фірм. На шиї
— атрибут «супер-моди»
— золотий хрестик. Майки,
У всіх до одного, поцяць
ковані лозунгами чи сло
вами англійською, фран
цузькою, навіть японською
мовами. Зміст цих претен
зійних аншлагів наеряд чи
зможуть вам
пояснити
власники.

Ми даємо

їм можливість

схаменутися, стати справи«
німи людьми. Але ми по
винні бути й вимогливим»,
до них.

Тож, мабуть,
міськкомові

пора вже

комсомолу,

жекам, домоуправлінням,

працівникам міліції пере

склити інертність, мниму

соромливість і регулярно
проводити рейди, виявляти
дармоїдів

і притягати їх

до оідповідальності,

Данина моді, скажете.
Явище неодмінно минуще
з віком.
Минуще, та не
без наслідків. Бо хоч який
маленький черв'ячок, а,
У справі братів Скаченбуза, й дерево звалить. А кіз їх проходить
ОІЛоШЄ
як не звалить,
то підто
десяти чоловік» Кількох із
чить обов'язково...
них (Сергія і Раїсу РязанЧого гріха таїти, звикли цевих, Олега Силакова та
ми до безцільно блукаю інших) за вчинені правопо
чих компаній
молодикіз. рушення притягнуто
до
Щодня бачимо
їх біля
1 кримінальної відповідаль
«Ласощів», кінотеатру іме ності. Кілька юнаків і дів
ні Дзержинського (він же
«спеціалізується» на зару чат проходять у справі як
біжних фільмах), зранку, свідки. Та більшість викли
вдень — о будь-якій порі кали у слідчі органи для
— зустрічаємо біля ресто підтвердження тих чи ін
рану «Весна». Зустрічаємо ших фактів, установлених
розслідування. І
і проходимо
мимо. Хіба у ході
що
іноді подизуємось: незважаючи на те, що во
«Одні і ті ж... Чи у них ро ни виступали в таких різ
боти немає? Гуляють собі них ролях, усі
були, як
день при дні...»
кажуть, на один кшталт. Бо
Знаємо, що у сусідіз до захворювання «винятковіс
росла донька третій рік не тю» вже дало свої усклад
«Готується
до нення, яке лікарі назива
працює,
вступу в інститут», — по- ють рецидивом. Найперші
яснюють її батьки
І ми симптоми його — дармо
ідолопоклонство
киваємо головою на знач їдство,
згоди. Бачимо, як вишука перед буржуазними мане
но одягається
хлопець, рами. Гаку чи схожу, як у
котрий більше байдикує, Юрія Скаченка, трудову
ніж працює, і не спитаємо: біографію мас кожен із
«А за чиї гроші?»
цих десяти чоловік.
Ми не тикаємо
на них
пальцем, не обурюємося
вголос їхнім неробством,
не соромимо за сліпе на
слідування суперменів —
героїв зарубіжних фільмів.
Розмовляємо з ними, віта
ємося. І забуваємо, що во
ни, як трутні ■ — спожива
ють усе зироблене нами,
користуються всіма мате
ріальними благами нашо
го суспільства, а віддачі
йому не дають ніякої.
Наше законодавство пе
редбачає притягнення до
відповідальності осіб, які
ведуть паразитичний спо
сіб життя. Адже людина,
котра протягом чотирьох
місяців без поважних при
чин не працезлаштовується, зважається дармоїдом
Виявляти цих трутнів, про
водити з ними відповідну
роботу зобов’язані перед
усім працівники міліції. На
жаль, інколи вони недо
оцінюють важливості цієї
справи.
Наприклад, так і не 6/jjo
встанозлено адміністратив
ного нагляду за Олексанцром Скаченком як за осо
бою, яка
повернулася з
місць відбування покаран
ня. Ніхто не цікавився, чи
□лаштувався він на робо
ту, який веде спосіб жит
тя.
Народний суд, розгляда
ючи справу братів
Скаченків, виніс окрему ух
валу на адресу Ленінсько
го районного відділу внут
рішніх справ, якою зобо
в'язав працівників міліції
посилити контроль за пра
цевлаштуванням громадян.
... До пори до часу терп
лять бджоли трутнів. А по
тім викидають їх з вулика,
як непотріб.

Чи були ВОНИ
KOMCGяк
і
мольцями? Були,
Юрій, поки
навчалися в
школі. По
закінченні її,
відгулявши літо — «гогуюсь до вступу», «складаю
екзамени», «не вступив»,
—
зони змушені були
влаштовуватись на роботу.
Адже міський і шкільні ко
мітети комсомолу стежатэ
за працевлаштуванням ви
пускників.
Але варто було комусь
через місяць-два, — а то
й п’ятнадцять днів,
я:<
Юрій Скаченко, — розра
хуватися, як аін, по
суті
справи, вже назавжди ви
падав з поля зору коміте
тів комсомолу. Потім, по
байдикувавши
вдосталь,
якщо
й
улаштовувався
хтось на роботу, то його
вже ніхто і ніколи не пи
тав, комсомолець він чи
ні. Таких літунів у колекти
вах
здебільшого
раді
швидше здихатись. У кра
щому разі на них просто
не звертають
уваги, не
помічають, Як не поміча
ли,
скажімо, моральних
викривлень Ніни Скаченко
чи Сергія Рязанцева з ко
лективах клубу імені Горь
кого та автопідприсмства
10021, де вони працювали.
Не насторожувала комі те
ти комсомолу громадська
пасивність
цих молодих
людей. А це ж було не що
інакше,
як симптом «зиняткозості», «надсучасності».

том, робить його цікавим,
потоібним.
Якось Ніна
Панченко,
наймолодша доярка кол
госпу імені Леніна Устинівського району, ніякові
ючи, призналася мені, що
ніяк не могла відважитись
піти у відпустку.
— Все
здавалося, що
без мене не так буде до
глянуто корів... Колись за
хворіла, лежала в лікарні,
а всі думки — про ферму.
Приїхали подруги провіда
ти, а я відразу про свою
групу... Вони сміються, а я
навіть образилася...
Знайомий робітник заво
автоматів
ду дозуючих
якось поЛеонід Беляев
скаржизся:
__ Ох і втомився ж сьо
годні на роботії
_ А ви хотіли
б мати
відпустку від роботи міся
ців на
чотири-п’ять? —
спитала.
Він нерозуміюче поди
...Захворювання
треба
вився на мене, стенув пле
чима і трохи різкувато від
лікувати. 1 одужання тим
повів:
— Це ж від таїого не
настане,
чим
швидше
можна,
робства здуріти
людина
Хіба нормальна
ефективнішими будуть ліможе свідомо прагнути до
такого нудьгування?
ки.
Буває, ми втомлюємосі
Виявляється,
може. І
Ми не викидаємо дарна роботі. І тоді чекаємо не тільки
прагнути, а м
Н. ЧЕРНЕНКО.
не дочекаємось відпустки. вести роками бездіяльний, моїдія зі свого «вулика».

2. ТРУТНІ
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Вівторок
Ж ЦТ

В 00 — «Час». 8.-10 — Гім
настика. 9.05 — Кіноепопея
«Дорожче за все». Фільм (».
10.05 — Творчість юнп:-.
Ю.50 — Клуб кіноподорожси.
14.30 — Новини. 14.50 —
Людина на землі. Кінолрограма. 15.-10 - К. Хачатурян.
Соната для скрипки і форте
піано. 16.00
— Російська
мова. 16.30 — До днів куль
тури Комі АРСР У Москві.
Програма док. телефільмів.
17.05 — Виступ Державного
ансамблю пісні й танцю Ко
мі АРСР. 1?.35 — Адреси мо
лодих. 18.35 — Цілина сьо
годні. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Концерт майстрів
мистецтв і художніх колек
тивів Радянської Молдавії.
20.00 — Кіноепопея «Дорож
че за все». Фільм 7. «І зійш
ла зоря». 21.00 — «Час».
21.35 — Обличчя друзів.
22.25 — Сьогодні у світі.
22.40 — Концерт камерної
музики.

Ж ут

10 00 — «Актуальна камс
ра». 10.35 — Концертний зал
«Дрмжба». 1100 — «Джеоела»,'11.45 — Фотоетюд «Зи
ма». 11.50 — Художній теле
фільм «Мій добрий тато».
12.55 — «П'ять хвилин на
роздуми». Молодіжна розва
жальна передача. 13.45 —
«Імпульс». 14.15— Концерт.
15.45 — Телефільм. 16.00 —
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.40 — Виступ
естрадно-симфонічного ор
кестру Українського телеба
чення і радіо. 17.10 — «0;іінець-малювець».
17.50 —
«День за днем». (Кіровоград).
18.00 — Багатосерійний до
кументальний
телефільм
«Відродження»
за книгою
ЛІ. Брежнєва. Фільм 2.
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «ЦЯТГ повідом
ляє». Передача про вироб
ництво яловичини міжгоспо
дарськими підприємствами
області. (Кіровоград). 20.00
П. і. Чайковський. «Лускуичик». Вистава. 20.50 — «На
добраніч. діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Продовжен
ая вистави «Лускунчпк».
22.20 — Новини. 22.35 —
Міжнародні змагання з кла
сичної боротьби.

Jts грудня 1&81 року ~__ ___

мЯяОЛОДШЙ! НОМуНЯр**

По закінченні —
Новини.
14*30 — Новини. 14.50 —
Док. телефільм «Ритми Авто
града». 15.00 —
Міжнарод
ний турнір з хокею на приз
газети
«Известия»: Збірна
ЧССР — збірна Швеції. 17.25
— Пісні про міста герої.
18.15 — Відгукніться сурмачі! 18.45 — Сьогодні у єні
ті. 19.00 — Міжнародний
турнір з хокею на приз газетії «Извбстня». Збірна СРСР
— збірна Фінляндії. 21.00_
«Час». 21.35 — Концерт 125річчя Державної Третьяковської галереї. 22.35 — Сьо
годні у світі. 22.50
— Док.
телефільм «Осягнення каме
ня».

иторів. 20.05 — Кіііоепопея
’Дорожче за все». Фільм 8.
* і роба
мріяти». 21.00 —
«Час». 21.35
— Про балет.
"Плиний
тептр Узбецької
*'СР їм. Навої. По закінченій
Сьогодні у світі.

▲ УТ

16.00 — Иовнин. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30 —
*Республіканська
фізнко■'•агематична школа». 17.05—•
«Твоя
земля, ровеснику»1 < .30 — К. т. «Донь за днем».
(Кіровоград). 17.55 — к. т.
-о'о-чошевіиі.
(Кіровоград)18.00 — Багатосерійний доДокументальний телефільм
«Відродження»
за книгою
їй лп Брежнєва. Фільм 4.
А УТ
и.оо — «Актуальна каме
10.00 — «Актуальна каме ра». 19.30 — «Спитай себе».
ра».
10.35 —
Музичний
фільм. 10.50 — «Літератур-ний театр». 11.40 — «Шкіль
ний екран». 9 клас. історія.
12.10 — П. І. Чайковський.
«Лускунчик». Вистава 13.55
— «Інтерклуб». 16.00 — Ноеинн. 16.10
— «Срібний
дзвіночок». 16.35 — «На до
помогу школі». М. Стельмах.
«Дума про тебе».
17.05 —
«Адреса досвіду». Розповідь
про колективи Кіровоградсь
кого автотранспортного під
приемегва * 10001. (Кірово
град). 17.35 —
Телефільм.
(Кіровоград). 17.45
— К. т.
«День
за днем». (Кірово
град). 18.00 — Багатосерій
ний документальний
теле
фільм «Відродження» за кни
гою Л. І. Брежнєва. Фільм 3.
19.00 — «Актуальна камера».
19.30 —
«Зустріч із теат -0-05 — «Музичний фільм
ром». 20.45 — «На добраніч, «1 озцвітає руга-м’ята». 20.45
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 — — «На добраніч, діти!» 21.00
Багатосерійний
художній — «Час». 21.35 — Багатосе
телефільм «Смак хліба». 1 рійний художній телефільм
серія. По закінченні — Но «Смак хліба». 2 серія. По за
кінченні — Новини.
вини.

А П.Т

8.00 - -Час . 8.40 • Гім
настика. 9.05 — Кіноепопея
«Дорожче за все». Фільм 7.
10.05 — Концерт Державного
Кубанського козачого хору.
10.50 .— Вперед, хлопчаки!

ГГятниця

Четвер

А ЦТ

А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Фільм «Світ
лий шлях». 10.40 — У світі
тварі н. По закінченні — Ноенни. 14.30 -- Новини. 14.50
— Твій труд — твоя висота.
Кінопрограма. 15.40 — До
f-0-річчя з дня народження
О. Фадсєва На батьківщині
героїв
«Молодої гвардії».
16.10 —
Шахова
школа.
16.40 — Чого і як навчають
в ПТУ. 17.10 — Концепт ди
тячих музичних колективів
м. Кіровограда. 18.00 — Ле
нінський університет міль
йонів. «Про взаємовідносини
з країнами, що розвивають
ся». 18 30 — У кожному ма
люнку —
сонце. 18.45 —
Сьогодні у світі.
19.00 —
«Грає зас.іужрна аптистка
РРФСР О. Ердслі (арфа)».
19.10 — Життя науки. 19.40
— Пісні радянських компо-

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Кіноепопея
«Дорожче за все». Фільм 8.
9.55 — Фільм-концерт «Грає
Тимофій Докшицер». 10.25
—
Відгукніться, сурмачі!
10.55 — Народна творчість.
Но закінченні
— Новини.
14.30 — Новини. 14.50 — По
Сибіру і Далекому Сходу. Кі
нопрограма. 15.40 — Р. Шу
ман. «Дитячі сцени». 16.00 —
Тема праці в радянській
драматургії. 17.00 — Москва
1 москвичі. 17.35 — В гостях
у казки. Мультфільм «Качеч
ка
— блакитне пір’ячко».
18.20 ■— До національного
свята Нігеру — Дня пгюголошення
республіки. Кон
церт фольклорного ансамб
лю Республіки Нігсп. 18.45— Сьогодні у світі. 19.00 —
Міжнародний
турнір з хо
кею на приз газети «Извес-

«Серп і молот».
9.40 —
ЛБВГДсйка. 10.10 — Для вас.
батьки. 10.40 — Більше хо
роших товарів. 11.10 — ве
селка. IV Міжнародний фес
тиваль телепрограм народної
творчості. «Сільські скрипа
д УТ
— 51-й
10.00 — «Актуальна каме лі». (Швеція). 11.40
ра». 10.35 — Кают-компанія тираж «Спортлото». 11.50 —
12.20 —
«Глобус».
11.20 .— Філчм- По рідній країні.
пісні й
концерт. 11.40 -г- «Шкільний Концерт ансамблю
танцю
Чсрвонопрапорного
екран». 10 клас. Російська
література. 12.15 — «Зчаіл- Чорноморського флоту. 13.00
мі-обличчя». 13.00 — «Зу — Док. телефільм «Ленінсь
стріч з юнгою Юрком». ІЗ.'ІО ким шляхом». 14.05 — Кон
14.30 —
Повний.
— Концерт. 1-125.— «Галузь: церт.
досвід, проблемі». 1-1.55 — 1-І.45 — Телефільм «Пакет».
15.55
—
Очевидне
—
неймо
К. т. «Народна Творчість».
16.55 — Ленінська
Розповідь про фольклорно- вірне.
правда.
Кантата
ІО.
Чичкова.
етнографічний
ансамбль
«Садянка» із с. Велика Маз 17.10 — Бесіда політичного
ниця
Вільшанського райо оглядача В. Бекетова. 17.40
ну. (Кіровоград на Республі — Фільм-концерт «Мелодії
гір і степів». 18.25 — «Ко
муністи». Поетична компози■міія на вірші радянських пое
тів. 19.00 — Грає пародійні
артист СРСР Е. Гілельс. 19.45
— Док. телефільм
«Слово
про Жовтень і мир». Про
зовнішню політику Радянсь
кої держави. 21.00 —- «Час».
21.45 — Концерт майстрів
мистецтв. 22.55 —
Кубок і
чемпіонат СРСР з важкої атлетіпш. По закінченні — Но
вини.
тия»: Збірна СРСР — збірна
ЧССР. 21.00 — «Час». 21.45
— Співає народна артистка
СРСР — О. Образцова. 23.10
— Сьогодні у світі.

▲

канське телебачення). 15.25
— Телефільм. 16.00 — Нови
ни. 16.10 — «Срібний дззіпочок». 16.30 — «Знову музи
ка». 17.05 — «Економіці бути
економною». Депутатський
І ейд по економії електроенеріії на підприємствах об
ласті. (Кіровоград). 17.35 —«День за днем». (Кіровоград).
17.45 — «Тваринництво —
ударний фронт». З досвіду
виробництва молока в кол
госпі «Шлях Леніна» Опуфріївсікого райоцу. (Кірово
град). 18.00 — Багатосерій
ний документальний теле
фільм * «Відродження»
за
книгою Л. І.
Брежнєва.
Фільм 5. 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — «З думою
про Вітчизну». 20.45 — «На
добраніч. діти!»
21.00 —«
«Час». 21.45 — Багатосерій
ний художній телефільм
«Смак хліба». З серія. По за
кінченні — Новини.

ут

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концерт радян
ської пісні. 11.00 — Кубок і
чемпіонат СРСР з важкої ат
летики. 11.35 —
Докумен
тальний фільм «Живи, люди
но». 12.30 — «Сонячне коло».
13.00 — Симфонічна музика.
14.05 — Видовий
фільм.
14.25 — Виступають художні
колективи Дніпропетровсь
ка та
Дпіпродзержинська.
15.25 — Документальний
фільм «Місто
полум'яних
зірниць». 15.55 — Художній
фільм для
дітей «Велика
космічна подорож». 17.00 —
Л. І. Брежнєв.
«Спогади».
Розділ 1-й.
«Життя по за
водському гудку». 17.50 —
Телетурнір «Сонячні
клар
нети». Колективи художньої
самодіяльності Івано-Фран
ківської і Чернігівської об
ластей. 19.00 — «Актуальна
камера». 19.40 — Поодовження телетурпіру «Сонячні
кларнети». 20.45 — «ІІа доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.45 — Багатосерійний ху
дожній телефільм «Смак хлі
ба». 4 серія. По закінченні —
Новини.

Неділя

Субота

А ЦТ

А ЦТ

8.00 — «Час». 8.50 — Гім
настика. 9.15 — Виступ на
родного ансамблю револю
ційної пісні Будинку культу
ри Харківського * заводу

Союзу! 11.00 - «Здоров'я»;
11.45 — «Ранкова пошта»
12.15 — Радянський Союз
очима зарубіжних гостей12.30 — Сільська година"
13.30 — Музичний
кіоск"
14.00 — Телефільм «Тропінн
ни». 1 і 2 серії. 16.50 — Клуб
кіноподорожей.
17.50
Мультфільм
«Світлячок»»
18.00 — Міжнародна панора
ма. 18.45 —
Міжнародний
турнір з хокею на приз та,-,
зети «Известия»:
Збірна
СРСР — збірна Швеції. 21.00
— «Час». 21.35 — Абсолют
ний чемпіонат СРСР з бон,
су. 22.15 — Дев’ять симфо
ній Л. ван Бетховена. Симч
фонія № 6 у виконанні ве
ликого симфонічного оркест
ру Центрального телебачен
ня і Всесоюзного радіо. По
закінченні — Повніш.

А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.45 — Виступ учнів
музичних шкіл Ворошидовч
града. 11.15 —
Телефільм;
11.45 — «Доброго вам ЗДО-:
ров'.ч». 12.15 — «Трикутник».!
«Кохання берегти умійте»'!
13.05 — «Ваш хід». Шахово-:
шашковий
огляд. 14.00
Концерт. 14.40 — Фогохвй-'
линка. 14.45 — «Слава сол
датська». 15.30 — «На арені
цирку». 17.30 — Л. І. Бреж
нєв. «Спогади», Розділ 2.
«Почуття
Батьківщини»'!
18.30 — Камерна музика!
18.45 — Скарби музеїв Уїф
раїнп. 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — До 60-ріЧт
чя утворення
СРСР. Звіт
майстрів мистецтв 1 худож
ніх колективів Донецької Об,ласті. Трансляція з Палацу
культури «Україна». В пе
рерві — «На добраніч, діти!»
По закінченні — Новини.

КІНО

«КОМСОМОЛЕЦЬ». 15 — 20
грудня. «Фатальна подорож»
— о 12.00, 15.10, 18.10. 20.50.
«МИР». 15—20 грудня;
«Переполох V хмарах» — о
9.30. 10.50. 13.00. 14.30. «Ци
гансько щастя» — 15.50
17.20, 18.50, 20.50.

«ХРОНІКА». 15-20 грудня.«Живи, людино». Хронікаль>
но-документальний
Фільмі
«Ну, постривай!» Збірник
мультфільмів. Сеанси — з
9.00 чо 15.30. 15 грудня «-?
«Особистої безпеки не гаран;
тую». 16—17 грудня — «Не?
підсудний». 18—20 — грудиіі
— «Бойові друзі». Початок
сеансів о 16.00, 18.00. 20.00;

8.00 — «Час». 8.50 — Гім
настика. 9.05 «— Грає Зраз
ковий показовий оркестр
Комендатури Московського
Кремля. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Радянському

В. о. редактора
А. РОМАНЮК.

ЗІЯ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРІВ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ОГОЛОШУЄ

Прийом студентів на 1982 рік

па першіїя курс заочного факультету
за спеціальностям»:
гідромеліорація
За цією спеціальністю інститут гот^є інженерівгідротехніків по вишукуванню, проектуванню, будів
ництву та експлуатації гідромеліоративних систем,
гідротехнічних споруд і насосних станцій.
Механізація гідромеліоративних робіт.
За цією спеціальністю інститут готує інженерів-мехапіків по проектуванню та експлуатації машин і ме
ханізмів, що використовуються на будівництві об'єк
тів во того господарства.
Строк навчання — 6 років.
Вступники подають (надсилають поштою) заяву на
ім'я ректора інституту із зазначенням обраної спеці
альності.
До заяви додаються:
документ про середню освіту (оригінал):
характеристика з місця роботи, підписана керівни
ком установи, партійною (комсомольською) і проф
спілковою організаціями та завірена гербовою печат
кою;
медична довідка (форма № 286);
витяг з трудової книжки або книжки колгоспника,
завірений керівником підприємства чи установі'.;
5 фотокарток 3X4 см.
Паспорт, військовий квиток чи приписне свідоцтпо
подаються особисто.
Вступники на заочний факультет складають такі
екзамени:
з математики (письмово і усно), фізики (усно), ук
раїнської чи російської мови й літератури (твір).
Нагороджені після закінчення середньої школи зо
лотою. (срібною) медаллю, при наявності стажу прак
тичної роботи по обраній у вузі або спорідненій спе
ціальнеє'!! не менше 6 місяців, а також особи, які за
кінчили середній спеціальний учбовий заклад чи
профтехучилище, техучилище (випускники 1980 —
1981 рр) з дипломом (атестатом) з відзнакою по об
раній або спорідненій спеціальності, зараховуються

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

. .

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 3&.

ЛКСМ Украины.
Ла украинском языке.

по.^а конкурсом без вступних екзаменів.
Зарахування на огневі конкурсного відбору про
водиться в такому порядку:
у першу чергу зараховуються особи, характер ро
боти яких відповідає обраній в інституті спеціальнос
ті (якщо вони працюють по цій спеціальності не мен
ше 6 місяців), випускники середніх спеціальних і се
редніх професійно-технічних учбових закладів, які
поступають на споріднену спеціальність;
на місця, які залишились, зараховуються вступни
ки, які мають стаж роботи по обраній в інституті спе
ціальності менше шести місяців;
При рівності загальної кількості балів переваюю
при зарахуванні користуються:
особи, направлені підприємствами, колгоспами, рад
госпами і установами на навчання по спеціальності,
яка відповідає характеру роботи вступника;
особи, які мають більший стаж роботи по обраній
у вузі спеціальності;
1
особи, нагороджені після закінчення середньої
школи похвальними грамотами за успіхи по одній чи
декількох дисциплінах вступи їх екзаменів;
Особи, які мають в документі про середню освіту
оцінки «відмінно» і «добре», а середній бал— не мен
ше 4,5 (без закруглення) і склали два вступних екза
мени з математики (письмово)
і фізики (усно) не
менше, ніж па 8 балів, звільняються від здачі двох
останніх екзаменів, а при одержанні по одній з дис
циплін оцінки «три» продовжують здавати всі екза
мени.
„ .
Прийом заяв по 15 січня 1982 року.
Вступні екзамени з 1 січня 1982 по 15 лютого 1982
року.
Зарахування в число студентів з 16 по 28 лютого
1982 року.
Адреса: 266000, м. Ровно, вул. Ленінська, 11. Укра
їнський інститут інженерів водного господарства,
приймальна комісія, телефон 2-12-59.
Ректорат.
Зам. 115.

БК 04617.

Індекс 61107.

ОСсяг 0,5 друк. арк.

Дорогі товариші!
У святкові дні поштове навантаження
збільшується в 10—15 разів, що утруднює
вчасну обробку листів, карток, бандеролей,
посилок і затримує їхнє.відправлення вашим
рідним, близьким, друзям.
При написанні адреси обов'язково зазна
чайте поштовий індекс підприємства зв’язку.
Для того, щоб адресат одержав корес
понденцію до Нового року, надсилайте її
завчасно, не-пізніше як за 10 днів до свята.
Якщо кореспонденцію буде відправлено
пізніше і без зазначення індексу, органи
зв'язку не гарантують вчасної її доставки
адресатам.
Адміністрація Кіровоградського поштамту.
Зам. 122.

Дорогі товариші!
Чудовий новорічний подарунок для ва
ших рідних та близьких — білет «Спортло
то», по якому можна виграти від 3 крб. до
10 тисяч крб.
Купуйте білети «Спортлото»!
Бажаємо виграшів!
Кіровоградський відділ реалізації
«Спортлото».

Зам. 116.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36, відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського
життя — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45-36; відділу учнівської молоді —
2-45-35; відділу військово-патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35: коректорської — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.
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