.,ч.

З’ЇЗДОВІ КОМСОМОЛУ — ГІДНУ ЗУСТРІЧ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ТРУДОВА
ВАХТА
МЕТАЛУРГІВ

ОРГАН КІРОВруш
Виходить
з 5 грудня 1939 р.

Вівторок,

ОГО ОБКОМУ ЛИСМУ
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60-РІЧЧЮ СРСР —
60 УДАРНИХ ТИЖНІВ

У своїх зобов'язаннях на
•іеегь 60-річчя утворення
СРСР гірники шахти «Вер
болозі вськ а» виробничого
об’єднання «Олекса іідріявугілля» намітили у кра
щих очисних вибоях досяг
ти середньодобового
на
вантаження до 1000 тонн
вугілля. Ще не так давно
цей рубіж
вважався ре
кордним.
Але немає меж молоде
чому запалу,
комсомоль
ському
трудовому
на
тхненню. Це на ділі дово-дять молоді шахтарі. Пе1
редова бригада, яку очо
лює Володимир Орловсь
кий.
довела
середньо
добове
11 а ва н та жеш і я
па лаву до 1267 тонн
А комсомол ьс ь к о - м ол оді ж ва колона Степана
Карталнша в дні роботи XXIV
з’їзду комсомолу України
добилася
рекордного ре
зультату — видала на-гора
за зміну 690 тонн вугілля,
що майже у півтора раза
більше змінного завданн і.
Це найвищий результат
серед комсомольсько-моло
діжних
ланок. Він став
орієнтиром у роботі моло
дих гірників, змістом зма
гання за гідну зустріч 60річного
ювілею
Союзу
Радянських Республік.
В. КОЛЕСНИКОВ.
м. Олександрія.

Людмила КИШКО після закінчення технікуму повернулась до рідного села
Червоного. Три рони вже працює в колгоспі «Мир» Гайворонського району за
ступником головного бухгалтера. А торік комсомольці господарства обрали її
своїм ватажком.
На обліку у комсомольській організації — 5С членів ВПКСМ. Працьовиті ме
ханізатори, відомі всій області доярки. Людмила часто буває на тракторних
станах, тваринницьких фермах, організовує зустрічі молодих колгоспників зі
школярами місцевої школи, готує гідну зміну ветеранам господарства.
Фото В. ГРИБА.

БУДНІ
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кої організації, додала:
— Толя — член коміте
ту комсомолу. І як член
комітету — зразок для то
варишів.
У труді він утоми не
знає. А ще. захоплюється
спортом, особливо волей
болом. їхня команда —

Сіє Анатолій Сергатий
У селі
Турії
Новомиргородського району 70
комсомольців. Усі вони,
закінчившії середню шко
лу, твердо вирішили пра
цювати у рідному колгоспі
«Прогрес». Став механіза
тором і Толя Сергатий.

Якось Юрій
Петрович
Храмалюк, секретар парт
кому колгоспу, про нього
сказав:
— Нам би більше таких
хлопців.
А Валентина Кармази
на, секретар комсомольсь

одиа з найкращих у райо
ні.
Взимку Анатолій возив
корми па ферму, був пер
шим помічником тваршшиків. А як настала весна, пі
шов у поле. Готував грунт
під носів ранніх зернових.

Гідно зустріти XIX з'їзд
ВЛКСМ готуються молоді
металурги Побузького ні
келевого заводу. Включив
шись у трудове
супер
ництво під девізами «60річчю утворення СРСР —
60 ударних тижнів» і «XIX
з’їздові
ВЛКСМ
— 19
ударних декад»
комсо
мольці
підприємства бо
рються
за
підвищення
продуктивності праці, ос
воюють суміжні професії.
Ударно несуть трудову
вахту токарі комсомоль
сько-молодіжної бригади
з
ремонтно-механічного
цеху (бригадир
Д. Титаренко,
групкомсорг
ІО. Маланичев). Цей ко
лектив зобов'язався спра
витися з п'ятирічним зав
данням за чотири роки і
успішно виконує намічене.
Нині на трудовому кален
дар; бригади липень.
Вагомих
здобутків досяг і комсомольсько-моло
діжний колектив плавиль
ного цеху (бригадир В. Капітанчук). Він став ініціато
ром кількох цінних почи
нів. Один з них — провес
ти загальнозаводський суботник, присвячений XXIV
з'їздові комсомолу Украї
ни.
Економіці бути економ
ною — така вимога часу,
Молодь підприємства на
полегливо
бореться за
економію палив.зо-енергеіиччих ресурсів, сирови
ни, металу Більшість юна
ків і дівчат
трудиться за
особистими
рахунками
економії. Чотири
комсо
мольсько-молодіжних ко
лективи, близько ЗО окре
мих виробничників у день

Пізніше йому доручили
сівбу соняшника. Всі робо
ти в полі важливі, але
найвідповідальніша серед
них — сівба. Від леї зале
жить доля врожаю. Така
довіра ніби окрилила То
лю. Кожен день «блискав
ки» повідомляли: Сергатнй перевиконує денні зав
дання. При нормі 18 гек
тарів засіває по *23—25
гектарів.
Голова правління кол
госпу Василь Якович Кар
мазин теж на сівбі з ран
ку до вечора. Турбується:
колгосп взяв соціалістич
не зобов’язання в другому
ропі одинадцятої п'яти
річки одержати соняшни
ку но 20 центнерів з кож-

відкриття
XIX
з їзду
ВЛКСМ працюватимуть на
зекономлених матеріалах і
електроенеогії.
В останні роки широко
го розмаху серед комсо
мольців і молоді заведу
набуло
винахідництво.
Близько 70 новаторів тіль
ки цього року впровади
ли у виробництво більше
20
раціоналізаторських
пропозицій з економічним
ефектом близько 10 тисяч
карбованців.
Комсомольці
і молодь
підприємства підвищують
загально-осві і ній і ідейнополітичний рівень. У ву
зах і технікумах без від
риву від виробництва нав
чається
20 заводчан, у
школах робітничої молоді
— 14. В дев'яти
школах
політичної освіти
— 240
комсомольців.
Великого
значення тут надають ви
вченню ленінської теоре
тичної спадщини, докумен
тів партії та уряду, творів
Л. І. Брежнєва.

Багато комсомольців бе
руть
активну
участь у
гуртках художньої само
діяльності, регулярно від
відують спортивні секції,
ведуть шефську роботу в
середній
школі. Зросла
громадсько-політична ак
тивність молоді. Близько
150 молодих
металургів
беруть
участо у роботі
партійної, профспілкової і
комсомольської організа
цій, є лекторами, агітато
рами,
політінформаторами.
Значною подією в жит
ті молодих заводизн став
Ленінський запік. У ньо
му взяли участь 310 юна
ків і дівчат. Найкращі ви
робничники з гордістю ра
портували про
успішне
виконання взятих на пер
ший рік одинадцятої п'я
тирічки соціалістичних зо
бов'язань.

О. РІЗНИЧЕНКО.
емт Побузьке,
Голованінський район.

пого гектара і продати йо
го державі 3420 центне
рів...
Василь Якович сказав
Сергатому:
— Добре працюєш. То
лю. Спасибі за сівбу] Го
туйся й до посіву кукуруд
зи...
Майстри посіву — вете
рани з великим досвідом.
І ось до них приєднується
і молодий сівач — комсо
молець Анатолій Сергатий.
Наполегливо вів лрашоє?
щоб одержати зерна кача
нистої по 50 центнерів з
гектара, а зеленої маси—»
по 280 центнерів.
М. СТОЯН.
Нозомиргородський
район.

У ГІЕРЕ/АОЖЦІВ ЗМАГАННЯ

НОВОЇ
БІОГРАФІЇ
З грудня минулого року
комсомольсько - молодіж
на бригада цеху № 5 Кіро
воградського виробничого
швейного об’єднання, яку
очолює Лідія Устюжаніна,
можна сказати, народила
ся вдруге. Використовую
чи
переваги
бригадної
форми організації та оп
лати праці, про які йшлося
у промові товариша Л. І.,
Брежнєва на XVII з'їзді,
профспілок СРСР, швачкимотористки.
комплектугальниці стали наполегли
во підвищувати свою про
фесійну майстерність, ви
являти творчу ініціативу,
готуючи трудові дарунки
XIX з’їздові ВЛКСМ.
Як показує аналіз, зроб
лений фабричним коміте
том ЛКСМУ разом зі спе
ціалістами, колектив мас
можливість добиватися ви
соких результатів. Висока
дисциплінованість
членів

Кроки до майстерності
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ БРИГАДИ У ВИРОБНИЦТВІ
ТОВАРІВ МАСОВОГО ПОПИТУ
бригада є ознакою розви
нутого
почуття відпові
дальності кожного перед
колективом. «Робочий час
— роботі»
— цей девіз
став законом їхнього тру
дового життя.
Помилково, однак, було
б
думати,
що
успіхів
бригада досягла тоді, як
почала працювати за ко
ефіцієнтом трудової учас
ті. Вона
утворилася 23
квітня 1980 року. А через
рік про неї заговорили. У
виданому бригаді свідоцт
ві за № 17 від
20 січня
цього року чигаємо: «Рі
шенням
бюро
обкому
Компартії України, викон
кому обласної Ради народ
них депутатів,
президії
облпрофради та бюро об
кому
ЛКСМУ
колектиз
бригади
по
пошиттю
пальг головного підприсм-

стза Кіровоградського ви
робничого
швейного
об єднання
(бригадир
Л. М. Устюжаніна) визна
ний переможцем соціаліс
тичного
змагання за під
сумками роботи в 1981 ро
ці
і занесений до книги
трудових звершень Кіро
воградської області».

попиту населен
ня. З останньої такої зуст
річі майстер Лідія Устю
жаніна та групкомсорг Лі
дія Постна
повернулись
схвильовані, радісні — ви
явилося, що
нові пальта
користуються
попитом у
населення.
Звичайно, радіти можна
було, заспокоюватися
• ні, бо догодити моді важ
ко. Ось чому комсомоль
сько-молодіжна постійно
в пошуку.
Бригада — живий орга. нізм... Одні
йдуть на за
служений відпочинок, інші
навчатись у вузи, техніку
ми... Натомість приходять
новачки. їх треба вчити. І
Щороку колектив фаб
знову ж — не знижуючи
рики проводить зустрічі ."ЗІ.
темпів. У бригаді вихову
спеціалістами торгівлі, по
ють справжніх спеціалістів.
купцями на яких йдеться
Наймолодші
—
Олена
про задоволення підприЕершадська та Валентина

ЗА БРИГАДУ
ВИСОКОЇ
КУЛЬТУРИ
ВИРОБНИЦТВА

ємстром

вибороли в змаганні пра
во носити почесне звання
«Кращий молодий робіт

ник». Лідером соціалістич
ного
змагання є
член
КПРС, молода робітниця
Ольга
Савушенко,
яка
вже третій місяць працює
в рахунок
1983 року. 17
робітниць нині достроко
во завершують другий рік
п’ятирічки.

Шаповал — уже
почали
виконувати норми виробіт
ку, але Лідія Устюжаніна
терпляче пояснює їм, що
Кожен день
змагання
цього замало.
приносить вагомі здобут
Норма — справді важли ки. Колектив виборює пра
вий показник, але він не
во називатись «Бригадою
характеризує багатогран
високої культури
вироб
ної виробничої діяльності
ництва».
робітника Майстер допо
магає дівчатам сягнути ви
сот обраної професії, за
лучає їх до участі в гро
мадському житті.
Катерина Підгорне, Оле
на
Терехова, Валентина
Зайцева
Валентина Глущенко, інші
досвідчені
робітниці турбуються про
Комсомольсько - моло
те, щоб
кваліфіковано і
діжну бригаду об'єднує
оперативне
підготувати
спільна мета. Почуття від
молоде поповнення.
32
повідальності
треба по
робітниці не
так давно
стійно виховувати — так
підтвердили високе зван
вважають члени колектиня ударника комуністич
(Закінчення на 2-й стор.).
ної праці, четверо знову

КОЕФІЦІЄНТ
ТРУДОВОЇ
УЧАСТІ

Кроки до майстерності
(Закінчення.
Поч, на 1-й стор.).
ву. Багато у цьому робити
рада бригади, до складу
майстер,
якої
входять
профгругрупкомсорг,
порг, комсомольські акти
вісти. Рада добивається то
го, щоб кожен трудівник
турбувався
про
випуск
продукції
з державним
Знаком якості, здачу її з
першого
пред’явлення,
про ритмічність
роботи
цеху в цілому.
Як саме? Підвищувати
меться кваліфікація, зрос
продуктивність
татиме
праці тоді, коли вдасться
розв'язати дві проблеми.
Це — наставництво та опа
нування суміжними спеці
альностями. З початку ро
ку вісім робітниць (серед
них чотири
недавні вивипускниці профтехучили-
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«Молодий комунар»

2 стор.

ща) опанували ще по одній операції в заготівОльній секції. Рада обговорюс
бригадний план та завдан
ня, підбиває підсумки ро
боти, встановлює коефіці
єнт трудової
участі для
кожного зокрема, врахо
вуючи фактори, які підви
щують чи знижують цей
коефіцієнт за поточний мі
сяць. Чітко діюто фактори
морального і матеріально
го заохочення.

РЯДКИ
з ЛИСТІВ
ПОБРАТИМІВ
Давно дружить
комсо
мольсько-молодіжна
з
болгарськими колегами —
колективом бригади імені

майДимитра Благоєва швей помозі в опануванні
ного заводу «Орлоа» міс стерністю, яку вони одер
та Толбухіна.
Торік між жують від своїх наставни
Руски
Борисової,
ними було укладено до ків
Станки
соціалістичне Донки Себевої,
говір про
змагання за дострокове Пасової. Колектив у нас
виконання завдань п’яти- згуртований. Разом працю
річок. Головним показни- ємо, разом
проводимо
разом учиком цього змагання обид вільний час,
ва колективи
вважають мося...»
підвищення продуктивнос
Про всі важливі події в
ті праці.
своєму житті пишуть бол
«Ми почали виготовляти гарським колегам кіровонаприклад,
новий чоловічий
верхній градці. Так,
одяг,
який користується вони розповіли про неза
великим попитом не тіль бутні враження від зустрі
ки в
Болгарії, — пише чі з двічі Героями Радлнбригадир Димигрова кіро- ського Союзу космонавта
ми Леонідом
Поповим і
воградцям, — а і в Ра
дянському Союзі
та ін Валерієм Рюміним під час

ших країнах. Багато моло
дих робітниць, членів Димитрівської Комуністичної
Спілки Молоді, добиваєть
ся успіхів
у змаганні з
вами. І це завдяки тій до-

їхнього перебування в Кі
ровограді,
про
участь
фабрики в оптозо-про.мисловому ярмарку в Києві. З
одному з листів Лідія Устюжаніна за дорученням

бригади написала толбухінЦям:
«...Сталися важливі події
в нашому житті, Ольга Сзвущенко вийшла
заміж,
Тамара Мудра
народила
сина, Ольга Кривощокова
— дочку. Колектив брига
ди від усієї душі привітав
їх...»
Друзі чекають повідом
лень Про новини у зиробничому та громадському
житті. Ця дружба — яскра
вий вияв соціалістичного
інтернаціоналізму в дії.
Колективи бригад кіро
воградських і толбухіиських швейників нині готу
ються гідно зустріти на
ступні
з’їзди ВЛКСМ і
ДКСМ. В останньому листі
групкомсорг Лідія Постна
благоєвцям:
позідомила
«На
честь
XIX з’їзду
ВЛКСМ впроваджено у ви
робництво 33 нових моде
лей жіночих пальт зі Зна
ком якості, збільшено ви
пуск виробів
з першого
пред’явлення».

Н. ДОБРІН.
м. Кіровоград.

Запро
шення
до
діалогу
«Проблеми — пошуки рішення» — так називають-'

Центрального

ся передачі

телебачення, в яких

лору-Г^-

шуються питання трудовою

і громадського життя, обгсдосвід кращих

іюрюьться

колекгивів, іде

заінтересо

вана розмова про шляхи по

іШТ
УЛЬЯНОВСЬКИХ
НОВАТОРІВ
На першому цьогорічно
му ’засіданні обласної сек
ції по розвитку науковотехнічної творчості моло
ді, що відбулося в облас
ному комітеті комсомолу,
розглядалась робота Улья
новських райкому комсо
молу і районної ради Все
союзного товариства вина
хідників і раціоналізато

рів. Про те, як розвива
лось раціоналізаторство в
районі протягом двох ми
нулих років, розповів ін
структор райкому комсо
молу Сергій Кравець.

Шість ро
ків
працює
відділі
У
продажу то
варів на ви
плат Кіроноградськ ого
обпасн ого
об’єднай н я
Ф і Р м и
«Одяг» номссмолна
Гетяна Масло
ва.
Кожен
день Мзслової заповне
ний громад
ськими
й
номсомо п ьськими дору
ченнями. Во
на — заступ
ник секрета
ря
комсоМОЛЬС ь м о і
організа ц і ї
об’єднай н л.
І, незваж но
чи на зайня
тість, постій
но підзищує
свій
фахо
вий рівень.
К о м с омольці
об
ласті обрали
Тетяну Мас
лову делега
том XIX з’їз
ду
ВЛКСМ.
Фото
В. ГРИБА.

На засіданні аеласл мо
ва і про недоліки
в ро
боті з молодими новато
рами. Ще й досі в районі
не організовано соціаліс
тичного змагання по тех
нічній
творчості
серед
комсомольців
і МОЛОДІ,
внаслідок чого показник
участі молоді
в технічній
творчості низький — мен
ше трьох
процентів Не
проводяться тут виставки
технічної творчості моло
ді, ульянозці
не надсипа
ють своїх
експонатів на
обласні і республіканські
виставки.

Обласна секція по роз
витку
науково-технічної
творчості дала кілька по
рад ульяновцям, зобов’я
зала їх ліквідувати згадані
на засіданні недоліки.

О. КОБЕЦЬ,
інженер обласної ра
ди Всесоюзного това
риства винахідників і
раціоналізаторів.
(М. Кіровоград.

долання недоліків у роботі

ЗРОСТАТИ

промисловості,

У Кіровограді відбувся І]
семінар секретарі; ком- І
сокольських організацій і |
голів первинних організа
цій товариства Червоного
Хреста вищих та середніх
навчальних
закладів
і
профтехучилищ
області.
Йшлося про успіхи і проб
леми руху донорів у нашій
області і про участь моло
ді КіровоградЩини у цьо
му русі.
На семінарі
висту тлін
головний
лікар обласної
станції переливання кролі
В. ЛІ. Лук яков. голова об
ласного" комітету Чер.воиого Хресті Б. С. Мельник,
заступник голови обласної
донорської ради Т. А. Ан
тоненко та ніші. Досвідом
роботі: поділилися пред
ставники первинних орга
нізацій товариства Черво
ного Хреста педінституту,
інституту сільгоспмашино
будування та медичного
училища. Перед присутні
ми виступила учасниця Ве
ликої
Вітчизняної війни.
Почесний
донор
СРСР
Н. П. Лопотова.
Учасники семінару прий
няли звернення.

іеспсдарства, сфери побуту.

циклу буде

Навчаючись у школі, учдеслтирічни
селища
Власівни
Світловодсьного
району оволодівають ро
бітничими професіями на
головному заводі виробни
чого об’єднання «Дніпроенергобудіндустрія».
Мріє разом з атестатом

про середню освіту отри
мати виробничу спеціаль
ність і учень десятого кла
су Володимир
БУРЯК (на
знімну справа).
Він має
хорошого наставника, ком
сорга
елентроцеху Олек
сандра КОЗЛОВА.
Фото Л. ТАРАСЕНКА.

цього

присвячена ді-

яльності

Ленінського ком

сомолу,

житгю радянської

молоді.

Boni відбудеться

ЗУСТРІЧ З КОРЧАПНИМ
В АКТОВОМУ ЗАДІ
СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛІ!
№30 ВІДБУЛАСЬ ЧИ
ТАЦЬКА КОНФЕРЕН
ЦІЯ ПО КНИЗІ М. ОСГРОВСЬКОГО «ЯК ГАР
ТУВАЛАСЯ
СТАЛЬ».
ВОНА БУЛА ПРИСВЯ
ЧЕНА
50-РІЧЧЮ З
ДНЯ ПЕРШОЇ ПУБЛІ
КАЦІЇ КНИГИ.
Конференцію відкри.: і
в і дпов і дальшій секретар
міської організації Това
риства любителів книги
Т. А.
Котович, котра
розповіла
про автора
безсмертної книги, про
Павку Корчагина, який
давно став
для кожної
радянської людини с.им-

сільського

передача

Чергова

О. СТЕПАНОВА.

Понад п’ятсот молодих
винахідників у 1980—1981
роках впровадили у вироб
ництво близько 120 нозовзедень, які дали еконо
мічний ефект
понад 209
тисяч карбованців. Найактизніші раціоналізатори —
в райсільгосптехніці.
Тут
діє школа
молодого ра
ціоналізатора, де навчаєть
ся більше 20 хлопців і дів

чат. Кращі молоді нова го
ри району М. Сепицький,
Д. Чумаченко,
Д. їомаченко, В. Запорожець то
рік дали путівку в життя
десятьом
новинкам
що
доззолило мати економіч
ний ефект більше 15 тисяч
карбованців.

РЯДАМ ДОНОРІВ

волом мужності, відда
ності ідеалам революції,
великої людської краси.
З доповідями
«Б’ється
серце Корча гі на в кож
ному з нас», «Павка Кор
чагин як тип позитивного
героя радянської літера
тури», «Як гартувалася
сталь» в твоєму жнггі»,
«Микола Островськиіі —
з нами» виступили учні
10 «А» класу Іра Кова
льова, Таня Корнієнко,
Олена
Найден, Шура
Пархоменко.
Л. ЩЕРБАТЮК,
завідуюча
бібліоте
кою імені М. Осуровського.

28 квітня, о 19.00 по першій

програмі

Центрального те

лебачення.
«Проблеми — пошуки —•
рішення» — це безпосеред
ня розмова в ефірі, які
грунтується
II і висловлюваннях і запитаннях, про
понованих телеглядачами в
листах
або по телефону.
Причому зв’язатися з теле
візійною редакцією можна
не тільки
заздалегідь, а й
прямо в ході передачі.
На запитання читачів і те
леглядачів
відповідати
муть секретарі ЦК ВЛКСМ,
комсомольські працівникії і
республік і областей країни,
молоді робітники.
Ведучий —' політичний ог
лядач Центрального телеба
чення Л. А. Возпесенськик.

Думаємо, що читачі знсловлять свої
пропозиції і
запитання
до наступного
телевізійного діалогу.
Ваші листи відсилайте на
адресу: 127000, Москва, ули
ца академика Королева, 12.
Центральное
телевидение.
Передача «Пробемы — по
иски — решения».
Телефони
редакції:
215-88-47 і 215-91-47 вклю
чені з 9 год. ЗО хв. до 18 год.
ЗО хв. щодня, крім суботи І
неділі.
Отже, до зустрічі в ефірі
28 квітня о 19 годині.

—

Всесоюзний огляд творів
З метою активізації ді
яльності комсомольських
організацій шкіл і проф
техучилищ за гідну зустріч
XIX з’їзду ВЛКСМ, поліп
шення ідейно-політичного,
трудового і морального
виховання учнівської мо
лоді, формування
в неї
почуття продовжувачів ге
роїчних традицій усіх ком
сомольських
поколінь,
класового підходу до оцін
ки складних явищ сучас
ності
Секретаріат
ЦК
ЗЛКСМ, Колегія Міністер
ства освіти СРСР і Коле
гія Державного комітету
СРСР по професійно-тех
нічній освіті постановили
провести в квітні 1982 ро
ку XII Всесоюзний огляд
творів учнів на тему «Ми

за партією йдемо, славля
журналамн, героїчною ісчи Батьківщину ділами». • Т?Р’Є10 Комуністичної пар
Огляд присвячується XIX
тії і Радянської держави,
з'їздові ВЛКСМ. У ньому
«Іспіпського комсомолу.
беруть участь
учні VII—
Для підготовки і прове
X (XI) класів денних і ве
дення огляду
— в навчальчірніх (змінних) загально
НИХ гз вкладах, районах,
освітніх шкіл, шкіл-інтермістах,, округах, областях,
натів і технічних училищ.
республіках’

Розкриттю темп сприя
тиме знайомство із трудо
вими' звершеннями колек■і іівів-шефів, ма геріалами,
зібраними у ході Всесоюз
ної експедиції «Літопис
Великої Вітчизняної», кни
гами Л. 1. Брежнєва
«Спогади», «Мала земля»,
«Відродження», «Ціліша»,
кращими зразками радян
ської художньої літерату
ри і мистецтва, партійними
і молодіжними газетами і

створюються
оргкомітети, До
складу
яких входять комсомольські активісти, вчптелі І Ніікладачі, ветераип партії і
комсомолу,
наставники
молоді, поети, ппсьу.епникїі, переможці попередніх
ОГЛЯДІВ творів.
Огляд проходить у чо
тири етапи.
І етап
починається з
КВІТІІЯ 1982 року і прово
диться в денних
і вечіршх (змінних) загальноос-

вітніх школах, школах-інтерпагах і професійно-тех
нічних
училищах. Кращі
твори , обговорюються в
комсомольських організа
ціях, включаються до про
грам громадсько-політич
них читань,
конференцій,
тематичних вечорів.
II етап триває до 15
травня 1982 року. Оргкомі
тети підбивають підсумки
огляду в загальноосвітніх
школах і ПТУ міст, райо
нів, округів.
III етап проходить в об
ластях, краях і республі
ках. Проводяться зустрічі
авторів кращих робіт; кра
щі твори рекомендуються
для публікації з молодіж
них газетах, для
впкори-

єтання в теле- і радіопе
редачах.
IV етап — до 1 линия
1982 року. На адресу орг
комітету Всесоюзного ог
ляду
(Москва
Ц'\
ВЛКСМ, відділ шкільної
молоді) направляються 4
кращих гвори від області,
республіки, характеристи
ки авторів, інформація пр1»
підсумки огляду.
Тзорн, написані
націо
нальною мовою, треба не*
рекластн на російську мо
ву.
Переможні Пі етапу ог
ляду візьмуть участь у ро
боті Всесоюзного істерико*
революційного клубу «ІСК*
ра»,
Всесоюзних клубів
трудової
слави «Проме
тей» і «Цілинник». Всесо
юзного
військово-патріо
тичного клубу «Мала зем
ля*. Автори кращих робітбудуть нагороджені дип
ломами.

27 квітня 1982 року
з ТЕЛЕ
ТАЙПНОЇ

стрічки
ТАРС

Творчість
молоді
Х0ШІМ1Н. З великим успі
хом пройшла тут перша вис
тавка
науково-технічної
творчості молоді
міста Хошіміна і південних провін
цій СРВ. З іі
численними
експонатами,
творцями
яких є молоді робітними, се
ляни, вчені і студенти, по
знайомились близьно мільйо
на відвідувачів. Ряд експо
натів уже широко
застосо
вуються в народному госпо
дарстві
В’єтнаму,

Незважаючи
на терор
БЕРЛІН.
Незважаючи на
теоор військового режиму,
молодь Уругваю
антиано
продовжує боротьбу за ВІД;
исвлення свободи
у своїй
країні, заявив
член керів
ництва спілки
комуністич
ної молоді (СИМ)
Уругваю
Ес тебан Валенті.
Виступаючи тут на пресконференції, він рішуче ви
магав звільнення всіх уруг
вайських політв’язнів, у то
му числі першого секретаря
ЦК СКМ Уругваю Хорхе Массарозича, який знемагає в
натівнях хунти з 1974 року
Естебан валенті
підкрес
лив, що, незважаючи на пе
реслідування
реакційних
сил, рух народного опору в
Уругваї, учасниками якого є
насамперед молоді робітни
ки і студенти, набирає тепер
дедалі більшого розмаху.

«Молодий комунар»
ЗВІТИ І ВИБОРИ

„Ті,
ПРОФЕСІОНАЛЬНІ І хто
ДЕЗИНФ0РМАТ0РИ\ тривог
не боїться“

В ШКІЛЬНИХ

комсомольських

ОРГАНІЗАЦІЯХ

<ЦРУ і засоби масової
інформації»—цій темі при
святив добірку матеріалів
іспанський журнал «Аргумеитос». Центральне розві
дувальне управління США,
пише
журнал, маніпу
лює інформацією, вигадує
і поширює явно неправдиві
повідомлення, мета яких—
створити несприятливу' ат
мосферу для таких полі
тичних процесів, як, напри
клад, той, що розгортає
ться нині в сандіністському Нікарагуа. ЦРУ фаб
рикує статті, що публіку
ються без зазначення джс-

ми журналістами. Як за
явив І978 року одному з
кореспондентів
адмірал
Тернср, що був тоді ди
ректором американського
розвідузальїіого відомства,
«численні
відомості, які
мають журналісти завдя
ки широті своїх контактів,
можуть являти собою ве
лику цінність для нашої
розвідувальної
діяльнос
ті». Одержанням цих відо
мостей займаються агенти
ЦРУ, котрі числяться спів
робітниками амерпкансьпосольств
у різних

рела у великих . друкова
них органах, використо
вує як своїх агентів жур
налістів, котрі працюють
у різних країнах світу. Во
но фінансує пропагандист
ські кампанії, кінофільми і
театральні вистави з ме
тою дезинформації громад
ської думки.
Розвідувальне відомство
США не раз використову
вало великі організації, що
діють у галузі інформації,
як «дах» для своїх агентів
Без укладення будь-якого
контракту воно виплачує
гроші журналістам за їхні
послуги в шпигунській ді
яльності. Воно є власни
ком або засновником біль
ше п'ятдесяти організацій,
що працюють в інформа
ційній сфері. Воно брало
участь у виданні гіоиад ти
сячі книг.
Один із методів роботи
ЦРУ з журналістами ви
значається
внутрішнім
циркуляром цієї організа
ції як «регулярні контак
ти з представниками засо
бів масової інформації»,
же здійснюються ні
Як
Журналістів,
контакти?
котрі спеціалізуються, на
приклад, у військовій ції
зовнішньополітичній га.тузі, запрошують у _ штабквартиру ЦРУ в Ленглі.
Там вони зустрічаються з
головним уповноваженим
ЦРУ по зв’язках з пресою
Гсрбертом Хету або одним
із його помічників, які ви
ступають перед ними з ви
кладом інформаційних тез
у тій чи іншій проблемі.
Одержані дані використо
вуються потім у пресі з по
силанням па якогось «уря
дового чиновника».
Деякі журналісти одер
жують через спеціальну
пошту письмові матеріали
ЦРУ. Робота одержувачів
таких матеріалів нерідко
обмежується лише тим, що
вони ставлять під ними
свій підпис. Потім матері
ал текстуально відтворює
ться у відповідній газеті.
Інший аспект діяльності
ЦРУ — робота з іноземна-

країнах, світу і діють під
прикриттям дипломатич
них паспортів. Ці агент.ч
розмовляють із жуоюлістамн на теми, що ці кавлять ІДРУ, в ході різ
них святкових заходів і
прийомів, запродують їх
на приватні обіди.
Один з основних напряміз діяльності ЦРУ в галу
зі масової інформації —
організація пропагандист
ських кампаній, які є важ
ливою складовою части
ною таємних операцій, що
їх проводить ЦРУ. Подіб
ну кампанію було розв’я
зано, наприклад, на почат
ку сімдесятих років з ме
тою дискредитації уряду
Сальвадора Альєнде в Чі
лі. 1975 року дезіпіформатори з ЦРУ доклали нема
ло зусиль, щоб добитися
повороту вправо політич
ного процесу в Португалії.
В 1975—1970 роках шість
мільйонів доларів було ви
трачено на «пропагандист
ську підготовку» до парла
ментських виборів в Італії.
Під лозунгом «відвернути
радянізацію Великобрита
нії» велась активна кампа
нія по забезпеченню пере
моги консерваторів па ви
борах 1979 року в Англії...
За підрахунками амери
канського
економіста і
письменника Сіна Джервазі, ЦРУ щороку витрачає
на цілі пропаганди при
близно 265 мільйонів дола
рів. Роботою, спрямованою на засоби масової іиформації, тут занмаються
близько трьох тисяч співробітників.
«Головне завдання ЦРУ,
— свідчить в
інтерв’ю
журналові
«Аргумситос»
Луїс Вулф, співробітник
американського
видання
«Каверт екшн», який запмається
розс.чідуванням
діяльності
спецслужб
США. — втручання
у
внутрішні справи інших
країн, незалежно від того,
є вони дружніми чи воро
жими США. Жодна краї
на не вільна від подібної
діяльності ЦРУ».

іак на звітно-виборних комсомольських зборах назвала
поп'"п‘л^’ комсорг 9 «А» класу Иосипівської
десятирічки Людмила СТУПДЧЕНКО.
“...... Її розповідь про
СПрЭВИ КЛдСНОЇ КОМСОМОЛЦІ
підтверджує правильність
цього визначення.

Тепер
близько 60
БОНН. Цільність
«безро
бітних з дипломом» у ФРН,
згідно з дослідженням феде
рального управління
а пи
таннях праці
з Нюрнбер
зі, збільшилася
за остзн іі
12 місяців на 43 проценти і
ктановнть
тепер
близько
БО тис. чоловік.
За останні
'’п’ять років більш як у два
рази зросло безробіття серед
дипломованих
спеціалістізжінон.

ДСМФ
закликає
ХЕЛЬСІгіКІ.
Із занликом
взяти активну участь у за
ходах прихильників миру,
які проходять по всій краї
ні, звернулося до прогресив
ної молоді мраіни централь
не правління демократичної
спілки молоді Фінляндії.
Боротьба за мир, за зміц
нення антиімперіалістичної
солідарності є актуальнії:*
завданням
кожного члена
ДСМФ, підкреслюється з зан- І
гику.
Центральне
правління
ДСМФ закликає молодь краї
ни до активних виступів за
створення без’ядерної зони
на півночі Європи.
на під
тримку народів Сальвадору,
Нікарагуа та Південної Аф
рики, які борються за свобо
ду і незалежність

Ніякого
розв’язання
БРЮССЕЛЬ. Десятки прэд-атавминів Бельгійського ко
мітету молоді проти безро
біття зайняли
приміщення
національного управлін <я в
питаннях
зайнятості в Ан
тверпені на знак протесту
проти політики уряду в со
ціально-економічній
галузі.
Ця політика, заявили вони,
не прогонує ніякого розв’я
зання проблеми
безробіття
серед молоді.
Згідно з офіційними дани
ми, з 452 тис. безробітних у
Бельгії близько 155 тис. ста
новлять юнаки і дівчата.

Готують
молодь
до про ці
ХАРАРЕ. Виховання моло
дого покоління
свідомими
будівниками нового суспіль
ства в Зімбабве — основне
завдання системи освіти на
шої країни, заявив
тут мі
ністр освіти і культури Зім
бабве Д. Мутумбука. Він ви
ступив ча відкритті 4-ї регіо
нальної конференції всесвіт
ньої конфедерації вчитель
ських організацій, у роботі
якої беруть участь представ
ники 8 країн Африки.
Наша мета, підкреслив мі
ністр, —
підготувати
мо
лодь до корисної праці на
олагз всього
народу.

З стор.

^ВІДЧИТЬ^ПРЕСА J

(АПЩ.

І

І

ТТТКІЛЬНІ рони для нас
*
— час ідейного гар
ту. По-ленінськи
жити і
працювати,
боротися за
торжество комуністичних
ідеалів
учимося ми на
комсомольських зборах.
На початку 'навчального
року ча районному семі
нарі
секретарів класних
комсомольських організа
цій ми одержали настано
ви щодо підбору їх те
матики; допомогла в цьо
му
й класний керівник
Станіслав-1 Яківна
Заблоцька. За звітний . період
комсомольці
збиралися
шість разів, щоб визначи
ти завдання на майбутнє,
обговорити питання, котрі
хвилюють найбільше. По
мічала
вже не раз, що
після кожних зборіз у нас
ніби доуге дихання відкри
вається.
Говорили якось на збо
рах
про комсомольські
доручення.
Найбільше
звертали увагу на те, що
виконувати
їх треба не
«авралом» у кінці чверті
(чи й року) — слід щодня
пам’ятати,
що доручиз
тобі КОМСОМОЛ І ЯК ТИ Ма
єш це виконати. От Н. Чабанюк і стала
регулярно
запов.чюваї и графи в зо
шиті обліку успішності і
поведінки учнів класу. її
записи — не просто дублікат класного
журналу:
вони дають
додатковий
психологічний ефект, ще
раз
нагацую-іи декому
про необхідність позбути
ся двійки.
На інших зборах обгово
рювали питання керівницт
ва
піонерською дружи
ною. І. Кравчук і О. Забо
лотна, звичайно, не мали
спеціальної
педагогічної
підготозки, однак вимогливість до себе,
прагнення
пройнятися
інтересами
молодших
друзів допо
могло їм подолати бар’єр
невпевненості, у своїх си
лах. Тепер
у вожатих з
п’ятикласниками — повне
взаєморозуміння.
Разом

організували конкурс «Ну
мо, дівчата!», разом хо
дять на ферму доглядати
телят.
«Знання потрібні в жит
ті, як гвинтівка в бою» —
на зборах під таким деві
зом радились, як поліпши
ти успішність у класі. Ком
сомольці, які навчаються
на «4» і «5», добре висту
пали на районних і облас
них олімпіадах — Ж. Слюсаренко,
І.
Махмудов,
і. Кравчук, — взялися до
помагати відстаючим. Не
скажу, що це так легко,
одних знань тут мало. Той
же рейд «Про що розпо
вів портфель»
вимагає
оперативності,
вимогли
вості і водночас такту. Тут
важливо не просто «впій
мати» учня на невиконанні
уроків, а зробити так, щоб
винуватець виправився. І
при цьому
не образити
людину.
На високому рівні в кла
сі прозодяться політінформації;
багато
членів
ВЛКСМ відвідують гурток
«Біографія
В. І. Леніна >,
виступають на його засі
даннях із змістовними до
повідями; добре підготу
валися мої однокласники
до Ленінського заліку. Од
нак сказане
не означає,
що
все з нас ідеально,
Приміром, деякі спілчани
невчасно сплачують ком
сомольські
внески. І на
звітно-виборних я запро
понувала
обговорити це
питання на наступних ком
сомольських зборах. А за
одно і подумати над проб
лемою пасивних учнів. Є
в нас такі — і вчаться не
погано,
і комсомольські
доручення виконують, але
есє — тільки
«за себе».
Інших своїм прикладом не
запалюють і не
прагнуть
до того. І на зборах: хоч
і не з усім згодні і не все
розуміють, а мовчать. Постараємося допомогти їм
подолати скутість. Щоб і
вони тривог
не боялися. •
Вільшанський район.

КИЇВ. Пам'ятник комсомольцям 20-х років.

Мал. Б. БОГОМАЗА.

(Фотохроніки РЛТАУ).

«штуриои»,
АЛЕ
КРАСИВО
Передусім
про передба
чення наших уболівальників.
Знаючи, що торік «Стахановєць» закінчив сезон з до
сить сумним
результатом
(замкнув турнірну таблицю),
еони, звичайно, пророни їй
перемогу своїм землякам. Та
й цьогорічні матчі не при
несли успіху стахановски їм
футболістам
— після чоти
рьох турів вони набрали ли
ше три очка.
А «Зірна» за
цей період зуміла потрапи
ти в лідируючу
трійну —
вона тричі перемагала, один
раз поступилася супернику.
Отже — о очок.
І ось матч
зі «Стаханов
цем». Отпимізм кіроеоградців був очевидним. з перших
хвилин гри «зірка» В насту
пі. Навіть захисники кірнвоградців
порядкували на
штрафному
майдан гику
«Стахановця». Гості спочат
ку розгубились, на зумівши
внести корентивів у чітку
комбінаційну гру господарів.
Зиручав їх хіба що гол пн::р.
Та штурм їхніх воріт оув та
ким навальним,
що опоп^смени шахтарського клубу
просто відчували сеое безпо
мічними. І на шістнадцятій
хвилині
Володимир Димок
відкриває рахунок — і:е.
Після цього гострі ситуа
ції біля воріт «Стахановц.-і»
виникають
ще
частіше.
«Зірка» знову і знову наонрає бойової
форми. Зігра
ність,
чіткість і продули тність
дій 'кіровоградських
футболістів
давали привід
зробити висновок, що ком ви
да виробляє справді свій по
мерк.
Володимир
Димов,
Ярослав Бобиляк,
Михайла
Налита, Олександр Алексєєз,
Юрій Сердюк.. Юрій Касэонкін «розстрілювали» захис
ні лінії
суперників, котрі
намагалися змінити хід по
дій. І тільки деяка послі:, іність гравців «Зірки» ряту
вала гостей від неминучих
поразок. Здавалось,
стахановці вже прийняли умочи,
що диктували
їм господарі
поля. Про
розпливчасті і
хитні технічні навички гос
тей й говорити не доводить
ся. Коли футболісти «Зірки»
демонстрували високі фізич
ні якості —
швидкість, ви
тривалість,
сипу, то стахановці, пробуючи зірьати ата
ки кіровоградціз, застосува
ли грубі
прийоми. Часом
здавалося,
що на полі не
команда майстрів, а просто
група знервованих мзлодії=
ків, котрі
хочуть будь-іцо
взяти верх над
своїми су
противниками,
але їм не
вистачає вміння
і гарту, і
тому вони зупиняли напада
ючих
просто-напросто сту
саном чи «кам’яним» стриб
ком під ноги.
Та все
ж наші земляки
мужньо стримували розгнуз
даність багатьох спортсменів
«Стахановця»,
дії яких ар
бітр матчу О. Тахтар (Жда
нов) і не думав присівати.
А коли Михайло Калита за
бив
у ворота гостей
іще
один гол, вони сповна відчу
ли неблагополуччя в своєму
стані. І загострення набуло
кульмінації. Інколи на полі
було просто безладдя
—
один за одним падали гран
ці—травмовані і збентежені
безпринциповістю суддів. У
ворота «Стахановця» потрап
ляє ще один м’яч
— після
чергової прострільної атаки.
Але арбітр не зараховує йо
го. Футболісти «Зірки» роз
губились. Суддя
нараз не
винуватця, а потерпілого. 1
ось в тій нолотнечі
гостям
вдалося забити гол господа
рям поля. Далі
футболісти
«Стахановця»
спробузлли
вирівняти гру на свою ко
ристь, вони здається «зжи
ли», побудували кілька за
грозливих атак,
знову ці
ною недозволених прийомів.
Однак «Зірка»
вистояла і
перемогла. І хоч
її гравці
маїсом допускали помилки,
та все ж еони продемон
стрували гру вищого гатун
ку. ніж у попередній зустрі
чі на своєму полі. Ветерани
футболу
наприкінці матчу,
вітаючи Володимира Димова,
якого було визнано кращим
гравцем зустрічі, підкресли
ли: «Зірка» йшла на штурм
красиво.
Перемогли и цьому турі й
два інших
лідери
зони:
«Кривбас» забив
у ворога
«Маяка» два сухих м’ячі з
пенальті, а «Буковина» взя
ла гору над «Нивою» — 1:0,

М. ВІНЦЕВИЙ.
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«Молодий комунар»

Вівторок
▲ ЦТ
8.00 - «Чао. 8. 40 — Ве
селі старги. 9.25 — Теле
фільм «Конфліктна
ситуа
ція*. 1 серія. 10.30 — Кон
церт учнів Пермського хоре
ографічного училища. По за
кінченні — Ноз-інп. 14.30 —
Новини. 14.50 — Людина на
Землі.
Науково-популярні
фільми «Такий важкий ко
кос*. «Колесо і грунт*.• 15 50
■
Фі.іьм-крнцерг <С;> іоз їний романс». 16.20 — Гвоя
Ленінська бібліотека. -»Ди
тяча
хвороба «лівизни» в
комунізмі» 16.50 — Виступ
дитячих художніх колелтиьів міста Москви. 17.45 —
Адреси молодих. 18.45 —
Сьогодні у світі 19.00 — До
національного свята Афгані
стану -- -1-ї річниці Квітнеі>ої
революції.
Програма
Афганського
телебачення.
19.55 — Телефільм
«Кон
фліктна ситуація». 2 серія
21.00 — «Час».
21.35 —
Я. Гайдн. Концерт для фор
тепіано
з оркестром. 21.55
— Чемпіонат світу з хокею.
Матч учасників
фінальної
групи. У перерві — Сьогод
ні у світі.

лефільм -Конфліктна ситу світі. 19.00 — Кубок СРСР з
ація». 2 серія. 19.15 — Клуб «і’утбо іу.
фіналу. «Дина
кіноіюдорожеи. )1и закінчен мо» (Київ) — «Динамо» (Тбі
ні — Новини. 14.30 — Нози- лісі). 21.00 - «Час». 21.35 —
пн. 1-1.50 — Док. телефільм Чемпіонатсвіту з хокею.
- Тричі народжений». 15.40 —- Матч учасників фіналмі я
Письменник Іван Єфре.мов. групи. По закінченні - Сьо
До 75-річчя з дня народжен годні у світі.
ня. 16.20
— Відгукніться,
сурмачі!
17.05 — Шахова
школа. 17.35 — «Єдчісгь А УТ
трудящих:
лозунг Першо
травня». Ведучий — полі
16.00 — Новини. 16.10 —
тичний оглядач І. Фесунен- «Срібний,
дзвіночок». 16 40
і.о. 18 00 — Фільм концерт —
малюв-гць».
«Спогади» 18.30 — У кфкно, 17.15 — «Олівець
Музичний
фільм
му малюнку — сонце. 18.45 «Пісні щастя».
18.00
— «Ці
— Сьоюдш у світі. 19.09 — на роббчої години». 18,39
—
Проблеми, пошуки, рішення.
Пс закінченні — виступ ар
тистів
балету.
21.00 —
«Час». 21.35 — Ширше ко.і >!
Естрадна програм і. По за-}
Кінченш — Сьогодні у СВІТІ.

▲ УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра».
10.35 —
Художній
фільм «Армія Трясогузки».
12.00 — Кінонрогрі.ма - Пані
сучасник». 16.00 — Новини.
16.10 —
«Срібний дзвіно
чок». 16.45
— Музичний
фільм
«Операція
«Ан
самбль». 17.10 — До 69 річ
на утворення СРСК < Бра
терство».
18.00 —
К. т.
«Павлиські казки». (Кірово
град). 18.20 —
К. т. Оголо
шення. (Кіровоград). 18.30—
Фільм-концерт. 19.00 — «Ак
туальна камера*.
19.39 —
К. т. «Інтерклуб*. (Кірово
град). 20.25 — К.
т. «День
за днем». (Кіровоград). 20.35
— Телевізійна школа пла
вання. Урок 8-й. 20.50 — «На
добраніч.
діти!» 21.00 —
«Час».
21.35 — Художній
фільм «Службовий роман».
2 серія.
22.45 — Новини.
23.00 — Всесоюзні змагання
3 кінного багатоборства.

Четвер

18.45 — Чемпіонат світу з
пенею. Матч
учасників фі
нальної групи. У перерві —20 05
- «Вечірня казка».
Ф0О — «Час». 21.35
-Фільм «Одруження Бальз імі*юва».

Середа
▲ ЦТ
8.60 — «Час». 8.40 — Пісні
Г. Ноночаренка. 9 10 — 'Ге-

1 Травня. 22.00 — Показові
виступи иайсильніишх фі
гуристів світу. Но закінчен
ій — Попиті.

▲ УТ

А УТ

10.00 - «Актуальна каме
ра». 10.35 -- Фільм-концерт
«Закарпатський
хоровід>.
11.05
— «Посміхнись, ма
люк».
Лялькова
вистава.
11.15 -Художній фільм
«Службовий
роман». 16.00
— Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — Студія
• Золотий ключик». 17.33 —

9.00 — «Таланти твої, Ук
раїно». Концерт. 9.45.— Ки
ні.
Кіровоград. Перед іч.і.
присвячена Дню міжнарод
ної солідарності трудящих
1 Травня. По закінченні —
Концерт радянської пісні.
12.30 — Телефільм «Ріка
дружбі ». 12.50 - -День мо
єі землі». Поезія
13.10 «Сонячне коло». 13.40 — «Кі
і'омозаїка». 15.00 — Музич
ний фільм
'Тополина зем
ля». 15.30 —
Документаль
ний фільм «Крокуй, країно».
15 40 — «Скарби музеїв Уи
раїни». 15.55
— Художній
фільм для
дітей «Село Ут
ка». 17.20 —
Документа іьі.иіі телефільм «Старше по
коління». 18.15 — «Зустріч
з піснею». 19.00 —. «Актуаль
на камера». 19.40 — Худож
ній телефільм
«Відпустка
: а власний рахунок». 1 се
рія. 20.45 — «На
добранії,
діти!» 21.00 — Репортаж про
’святкування Дня міжнарод
ної солідарності трудящих
-- 1 Травня 22.00 — Худож
ній телефільм «Відпустка за
гласний рахунок». 2 серія.
23.05 — «П’ять
хвилин на
І оьдуми». По закінченні —
Новини.

З 27 квітня

А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра*. 10.35 — Для шкочярін.
«Зустріч з юнгою Юрком».
11.20 —
Художній фільм
«Тобаго» змінює курс». 12.45
— «Рішення
XXVI з’їзду
КІІНС — в дії». «У нас в ко
лективі*. 13-15 — Концерт
«фортепіанної музики. 13.30
--Міжнародна студія УТ».
16.00 — Новини.
16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
• - «Вперед, орлята!» 16.55 —
Концертний зал «Дружба». А ЦТ (IV програма)
17.39 - Телефільм «Вогнен
не намисто». 18.00 —
«На
19.15 — «Співає
Лучано
зустріч XIX з’їзду ВЛКСМ». Паваротті». (Італія). 20.00 —
«Країна комсомолів*. 18.30 «Вечірня
казка». 20.15 —
Фільм-концерт українсь Фільм-концерт
«Грає ан
кої пісні. 19.00 — «Актуаль самбль альтистів». 20.25 —
на камера». 19.30 — Спор Чемпіонат СРСР з гандболу.
тивна
програма. (Кірово ЦСКА — СКА (Мінськ). 21 00
град). 20.і5
— К. т. «День
— «Час».
-за днем*. (Кіровоград). 20.35
Телевізійна школа
плядеіиия. Урок 7-й.
20.45 —
*Па добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35
— Художній
фільм «Службовий роман».
І серія. По
закінченні
▲ ЦТ
Новини.

А ЦТ (IV програма)

«Час». 2135 — Вечір полі
тичної пісні
н Концертній
студії Останкіно. По закін
ченні — Сьогодні у світі.

14.30 — Новини. 14.50 —
В сім’ї єдиній.
Док. теле
фільми
«Горизонти спів
дружності». «Іззат Кличев*.
15.30 — Ленінський унівеосіггет мільйонів. Соціаліс
тичний
Інтернаціоналізм і
політика расового І націо
нального гноблення в К111Італістичних країнах. 16.00—
Чемпіонат
світу з хокею.
Матч у іасників
фінальної
і рупії. У перерві — «Еконо
міка повинна бути економ
ною». Про досвід
впровад
ження щокинського методу
ь об’єднанні
«Хлорвініл»
їм. Калуш Івано-Франківсь
кої області). 18.30 — Веселі
нотки. 18 45 —Сьогодні у

по 2 травня

1982 року

К. т. «Повтори себе в учне
ві». (Кіровоград).
і 8.00 —
Документальний фільм «Біо
графія будинку».
18.30 —
К. т. «День за днем». (Кіро
воград). 18.45 — К. т. Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30—
..Твоя життєва
позиція». В
перерві — «Телешкола пла
вання». Урок 10-й 20.50 —
«Па добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — «Новини кі
А ЦТ (IV програма)
ноекрана». По закінченні —
19.20 — «Музична прогри Новини.
ми». 20 00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 —
«Міжнародна
панорама». 21.00 — «Чіс». А ЦТ (IV програма)
21.35 — Телефільм «Тютю
21.00 —
«Час». 21.35 —
новий капітан».
Телефільм «Дівчина і море».

ФІЛЬМ -КО'.І церт
«Приємні
знайомства». 19.00 — «Акту
альна камера».
19.30 —
«Знімається кіно»'. 20.35 —
«Телевізійна школа п-ланшня». Урок 9-й. 29.45 — «На
добраніч, діти!»
21.00 —
«Час». 21.35 — Творчий ве
чір лауреата Державної пре
мії СРСР поета Б. Олійника.
По закінченні — Новини.

П'ятниця

Субота

______ А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 —
Мультфільми «Крокодил Ге
на». «Ну. постривай!». 9.10
— Фільм «Діло було в Пень
коні». 10.45
— Док. фільм
«Поверхи
бригади 'Гравкіпа». 11.05 — Від Магнітнії до
Амуру. Концерт радянської
ліспі По закінченні -- Ноняни. 14 30 — Новини. 14.50
— Комуністи 80-,х. Док. те
лефільми «Виступ в дебатах».
«Почуття обов’язку». 15 30
— Концерт фольклорного
ансамблю «Джангі» Азербай
джанської РСР. 15.55 — Під
московні зустрічі.
16 25 —
Російська мова./16.55 — Ми
— молоді господарі землі.
Про зліт старшокласників і
Омську
1725
— Опера
М. Раухвергера
«Червона
шапочка». Вистава. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — Телеясурнал «Співдружність».
19.30 — Фільм «Весна на За
річній вулиці».
21.00
—

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — По
рідній
країні.
Кіноогляд.
9.15
— Творчість народів
світу. 9.50 — Москва. Крас
на площа.
Передача, при
свячена
Дню мЬкиаоод іої
солідарності трудящих — 1
Травня. По закінченні
святковий концерт. 12.00 —
Поезія боротьби й праці.
12.35 — Фільм — дітям. «Ти
мур і його команда». 1 і 2 се
рії. 14.40 — Док. телефіль
ми з циклу « Розповіді про
Сибір». 15.20—У світі тварин,
і 6.20 — Фільм-балэт «Аню
та» на музику В. Гаврн.іі іа.
За мотивами
оповіданая
А Чехова «Анна на шиї».
17.30
— Мультфільми «Ну.
пострибай!»' (випуск
13).
«Пес у чоботях». 18.00 —«
Святковий
«Голубий вог
ник». 21.00 — Репортаж про
святкування. Дня міжнарод
ної солідарності
трудящих

НАБІР

УЧНІВ

на 1982—1983 навчальний рік

На І і 11 курси денного відділення за спеціальнос
тями:
промислове і цивільне будівництво;
електромашинобудування;
електрообладнання промислових підприємств і ус
таткування.
На НІ курс заочного відділення за спеціальностями:
електрообладнання промислових підприємств і ус
таткування;
промислове й цивільне будівництво.
Осіб, що мають неповну середню освіту, приймають
па І курс денного відділення.
Па II курс денного відділення приймають осіб із
середньою освітою.
Ті, хто вступає на І курс, складають екзамени з ук
раїнської або російської мовп (диктант), математики
(усно).
Без вступних екзаменів зараховують:
нагороджених після закінчення неповної середньої
школи похвальною грамотою або після закінчення се
редньої школи із золотою чи срібпою медалями;
офіцери, прапорщики й мічмани Збройних Сил
СРСР, військ і органів Комітету державної безпеки
СРСР, Міністерства внутрішніх справ СРСР, звільне
ні в запас із лав Радянської Армії (протягом двох ро
ків після звільнення).

Па денне відділення — особи з оцінками «4» і «5»
за 8-річну і середню, школу за спеціальностями:
електрообладнання промислових підприємств і ус
таткування;
електроосвітлювальні прилади іі устаткування;
промислове й цивільне будівництво.
Заяви приймають щодня, крім неділі, з 10 по 18 го
дину, по суботах — до 14 години.
па І курс — з 1 червня по 31 липня;
па II курс — з 1 червня по 14 серпня;
на заочне відділення — з 3 травня по 10 серпня.
Учні денного відділення забезпечуються стипендією
і гуртожитком па загальних підставах.
Заяви подавати на ім’я директора технікуму.
До заяви необхідно додати:
документ про освіту (оригінал), довідку* про стан
здоров’я (форма № 286), 4 фотокартки 3)<4 см, ви
писку з трудової книжки.
З 1 по ЗО липня працюють підготовчі курси для
вступників на денне відділення технікуму.
По довідки звертатися по телефону: 7-28-81.2-70-51.

Документи надсилати на адресу: 314000. м. Полта
ва, вул. Пушкіна, № 83-а, електротехнічний технікум.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА}

орган Кировоградского

З і 60S0, мсп

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

11а украинском языке.

БК 02599.

Індекс 61107.

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
-Якщо хочеш бути здоро
вим». 8.23 — Фільм — ді
тям.
«Вогники».
9.59 —
Москва. Красна площа. Пе
редача,
присвячена
Дню
міжнародної
солідарності
трудящих 1 Травня. По за
кінченні — святковий піо
нерський концерт. 12.00 —
«Архітектура».
12.35
—
Фільм-концерт
«Квітня,
земле, моя». 13.30 — Лауре
ати
Ленінських
премій
1982 року' в галузі, літерату
ри. мистецтва і архітектури.
14.30 — «Хороший настрій».
Концепт.
14.50 — «Чірлі
Чаплій
Сторінки життя».
16.00 — Док. фільм «Піали
І життя. Земля кубанські».
16.30 — 0. Арбузов «Старо
модна комедія». Фільм-кис'іана.
18.00 — Док. теле
фільм «Країна моя — доле
моя*. 18.50 — «Адреси мо
лодих». 20.00
— «Вечірня
казна». Запрошуємо на кон
церт. 29.15 — «Сонячна об
серваторія в Саянах*. 21.00
— Репортаж про святкуван
ня Дня міжнародної солі
дарності
трудящих — 1
Травня. 22.00 — Фільм «Бі
ле сонце пустелі».

Неділя

А У1
10.00 — < Актуальна каме
ра». ГО.45 - « I знов у чес
на».
Естрадна програма.'
11.30
Лауреати
Держав
них премій УРСР 1982 року
в галузі промисловості. 12.00
— «Слава солдатська». 12.55
— «Катрусии кінозал». 13.45
—
Лауреати
Держаннях
премій УРСР 1982 р. і; галу
зі сільського господарства.
14.15 — II. 1. Чайковсьчий'■Лебедине озеро». Вистава.
16.40 — «Інтерклуб». 17 30 —
«Пісня скликає доузів» 18.30
—
«Актуальна
камера».
19.00 — Чемпіонат . СРСР з
футболу: «Динамо» (Київ)
«Торпедо». 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.35
— Художній фільм
«Жінка, яка співає». По за
кінченні
Новини.

А ЦТ (IV програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Дек. фільм про дельтаплане
ризм «Золоті гори*. 8 ЗО —
Фільм «Біле сонце пустелі».
іЗ.ОО — «9-а студія». 14.00—«
Док телефільм «ІНувеліїнеь-кі. букети». 14.10
«Фести
валі... Конкурси...
Концер
ти...» 15.30 — «Розповідають
наші кореспонденти». 19.45
— «Вечірня казка». 20.00 —•
Чемпіонат СРСР з футболу.
«Динамо» (Київ) — «Торпе
до» (Москва). 2-й тайм. 20.45
— Документальний
фільм.
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Старі листи».
■МИИДНИДДИДЦЯМІі

А Цї'
8.00 — Новини. 8 20
Будильник. 8.50 — Весна. Кі-

В. о. редактора
А. РОМАНЮК.

Решетилівське професійно-технічне
училище художніх промислів

Полтавський електротехнічний технікум
ОГОЛОШУЄ

А ЦТ (IV програма)

позама.іьонка. 9.00 — Веселі
потіш. Концерт юних вока
лістів у Концертній
студії
Останкіно. 10.00
— Служу
Радянському Союзу! 11.00 Мультфільми «Троє з Престокваншпа». «Канікули
у
ИростоЦванІині»,
«’Грам,
здрастуйте!». 11.45 — Музич
на програми «Ранкова пош
та». 12.15
Радянський
Союз очима зарубіжних гос
тей. 12.30
. Сільські го
дина. 13.30 — Музичний кісск. 14.00 — Док. телефільм
«Винахідник
уколі проб
лем». 14.30 — Фільм для ді
тей «Роберт
Лїос Тереза».
(ЧССР). 15.50
Заключний
концерт
IV Міжнародного
фестивалю телепрограм на
родної творчості «Веселка».
16.50 — Клуб
кіиоподирожей. 17.50 — На арені дич
ку. 18.50 — Телефільм «Бу
ли у батька три сини». 1 і 2
серії. 21.00 — «Час». 21.35 футбольний оГляд. 22.05 —
Вечір класичної
оперети.
Виконавці
— Народна ар
тистка СРСР О. Образцов.у-1
лауреат міжнародного кон
курсу 1. Мороз. Участь бе
руть академічний Великий
хор і Великий симфонічний
оркестр ЦТ і ВР.
По закін
ченні — Новини.

Дирекція.

приймає на навчання ра, свідоцтво про народ
осіб з освітою 8—9 кла ження (копія), документ
про освіту (атестат про
сів віком до 20 років.
закінчення середньої шко
Училище готує
швачок - мотористок по ли, свідоцтво за 8 класів,
пошиву жіночого легкого табель за 9 клас), довід
плаття, а також кваліфі ку з місця проживания
кованих працівників для (із зазначенням складу
фабрик художніх виробів сім’ї), характеристику зі
УРСР з таких ■’спеціаль інколи чи з останнього
місця роботи (для яра-,
ностей:
художня
ручна й ма ціоючих), медичну довід
ку (форма 286), 4 фото
шинна вишивка;
картки 3x4 см.
килимарство;
декоративне ткацтво;
Прийом документів —
Строк навчання — 2 ро до 1 серпня.
ки.
Документи
подавати
Час навчання зарахову особисто.
ється до безперервного
Бесіда з питань вибору
трудового стажу.
професії, умов навчання в
Учнів забезпечують без учплніці та прані на ви-,
платним харчуванням, об робництві — при
здачі
мундируванням. гуртожит документів.
ком. Сироти та діти інва
Початок занять — ї ве
лідів Великої Вітчизняної ресня.
війни 1 та II груп одер
Адреса училища: Пол
жують стипендію.
тавська область, емт РеДля вступу в училище ніетилівка, вул. Леніна,
необхідно подати:
61.
Телефони:
9-19-56,
заяву па ім’я директо 9-13-96.

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; коренторсьної — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.
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