
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р,

ХВИЛЙННСУВОРИИ

,,прогули і запізнення, добива
тися зміцнення трудової і тех
нологічної дисципліни — таке 
завдання сьогодні стоїть переД 
комсомольськими організація
ми.

На недавній зустрічі з мос
ковськими верстатобудівника"

ТРИВАЄ ГРОМАДСЬКИЙ ОГЛЯД — ПЕРЕВІРКА 
ОБЛАСНОГО ШТАБУ «КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРО
ЖЕКТОРА» І РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУ
НАР».

Звести до мінімуму втрати
викорінити

ми Генеральний секретар ЦК 
КПРС Ю, В. Андропов іще раз

наголосив на важливості зміц
нення порядку й організовано
сті. «Нам треба,— говорив 
Ю. В. Андропов,— наповнити 
боротьбу за дисципліну вели
ким змістом, зв'язати її без
посередньо з виконанням ви
робничих завдань, тоді не бу
де, так би мовити, пустого вих
лопу. Тоді буде виконано те, 
що намітив листопадовий Пле
нум Центрального Комітету 
партії».

20 січня, 
перевірку 
ципліни у 
тивах, обласний штаб «КП» і 

редакція «Молодого комуна
ра» запропонували комсомоль
ським активістам, молодим до-

оголошуючи огляд- 
стану трудової дис- 
виробничих колем-

ПОХИЛОМУ

СТВОЛІ — ПРОЕКТ-
ІНІЙ СТРІЛ ковші

КОНВЕЙЄР 2ЛУ-120.
; >

ПА ШАХТІ «ВЕДМЕ-

ЖОЯРСЬКА» ВІІРОБ-

НПЧОГО ОБ’ЄДНАН-

НЯ «ОЛЕКСАНДРІЯ-

ВУГІЛЛЯ» ЗМОІГГО-

ВАІЮ 1 ВВЕДЕНО В

ЕКСГІЛУАТАЦІЮ ПА

ОСНОВНІМ ТРАНС-

Введення в дію кон
вейєра до початку екс
плуатації шахти дозво
лить швидше видавати 
на-гора породу від про
ходки Гірничих виробок.

Кілька днів тому за 
ініціативою партійного 
бюро і комітету комсо
молу шахтобудівельного 
управління № 2 па шахті 
створено перший комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив прохідників, який 
очолив В. Діденко. КМК 
з перших днів своєї ді
яльності успішно справ
ляється зі змінними- зав
даннями.

■
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ПОРТШЙ МАГІЄ ГРА А. ГАВРИШ.

Кіровоградський міжколгоспним гідролізно-дріжд
жовий завод. Сьогодні його продукцію — сухі білкові 
дріжджі, які є важливим компонентом ВИСОКОЯКІСНИХ 
кормів для тваринництва, — чекають господарства 
області. Постановою пленуму обласної комсомольсь
кої організації гідролізно дріжджовий завод оголоше
но сбласною ударною комсомольською будовою. Не. 
давно перші добровольці одержали комсомольські пу- 
.іігши і відправились на будову.

Редакція газети «Молодий комунар» створила на 
цьому об’єкті кореспондентський пункт. Друкуємо 
першу кореспонденцію з будови.

р ПОРУДЖЕННЯ заводу 
було почато у 1977 ро

ці. Завод розташований 
на території Балашівської 
промислової зони непо
далік комбінату «Будінду- 
сірія» облміжколгоспбуду, 
займаючи площу 17 гекта
рів. До комплексу підпри
ємства входить 68 споруд
— ціле промислове міс
течко.

Генпідрядна організація
— комбінат «Кіровоград- 
важбуд» — почала роботи, 
не зосередивши на будо
ві необхідної кількості ро
бітників і матеріальних 
ресурсів, які б забезпечи
ли необхідний фронт бу
дівництва. Отож з року в 
рік не виконувався план

будівельно-монтажних ро
біт. З початку споруджен
ня недовиконано робіт на 
7,54 мільйона карбованціз. 
Із 68 об’єктів підприємст
ва роботи почато на 51. 
Увесь майданчик розрито 
канавами. Поки що немає 
жодного закінченого
об’єкта. Спраеа в тому, що 
будівельники,, порушуючі/ 
технологічні правила по
слідовності ведення буді
вельних робіт, вихоплюва
ли «вал» на більш дорогих 
конструкціях, не думаючи 
про будівництво об’єктів 
«під ключ».

Це призвело до того, 
що багато запроектовано
го устаткування морально 
застаріло, промисловість
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зорцям, усім юнакам і дівча
там провести рейди у своїх ко
лективах. В ході їх слід було 
виявити порушення трудової і 
технологічної дисципліни, про
аналізувати, що призвело до 
них, пропагувати серед 
мольців досвід кращих 
дих виробничників.

Більшість районних штабів 
«КП» активно включилася в 
громадський огляд і надісла
ли матеріали рейдів до редак
ції. Чекаємо нових повідом
лень.

комсо-
моло-

(Матеріали огляду «Робочій 
хвилині — суворий лік!» читайте 
на 2-й сторінці у випуску «Дозо
рець»).

І

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

ДО ЗАХИСТУ
БАТЬКІВЩИНИ

№
Молоді механізатори колгоспу «Маяк» Знам’янсьного району Анатолій ЧЕ- 

МЕРИС і Юрій Г0РШК0В03 одними з перших у тракторній бригаді № 1 підго
тувалися до весняно.польових робіт. Комсомольці вже поставили на лінійку 
готовності своїх ЮМЗ, причіпну техніку та інвентар. Нинішнього року Анатолій 
та Юрій працюватимуть у комсомольсько-молодіжній ланці, що вирощуватиме 
цукрові буряки за індустріальною технологією.

Фото В. ГРИБА.

припинила його випуск, 
виникла потреба перепро
ектування ряду об’єк
тів і фундаментів. І все 
це вже обійшлося в круг
леньку суму.

У відділі капітального 
будівництза заводу пові
домили що тепер на буді
вельному майданчику є 
невстансвленого устатку
вання на три мільйони 
карбованців, а скільки з 
нього придатного для ви
користання, нині важко 
сказати, бо частина устат
кування вже готова піти 
до «Вторчормету». Будів
ництво міжколгоспного 
гідролізно - дріжджового 
заводу йде незадовільно. 
Бо у комбінаті «Кірово- 
градважбуд» до нього 
ставляться як до друго
рядного об’єкту.

— У минулі роки ми не 
виконували планів будів
ництва, бо не вистачало 
людей, — говорить на
чальник будівельного уп
равління № 1 тресту «Кі- 
ровоградмашважбуд» А. І. 
Чеканов. — Навіть і тих 
будівельників, що працю
вали за розпорядженням 
тресту, часто забирали на 
інші «гарячі» об'єкти. Цю 
будову УВТК ніколи не за
безпечувало матеріалами 
і конструкціями.

Нині за комсомольськи
ми путівками прибувають 
на будову молоді праців
ники. Але їх не можуть 
прийняти, бо не завжди 
сімейних забезпечать
житлом. Хоча для за-

воду комбінат «Кірово- 
градважбуд» будує 144- 
квартирний будинок (зво
дить 5У-1 тресту «Кірово- 
градміськбуд») і гуртожи
ток — (зводить БУ-2). Бу
ла можливість ці будови 
здати в строк. Але їх спо
руджують уже п’ять років. 
І кінця-краю не видно. Ди
вує таке безвідповідальне 
ставлення до важливої 
справи.

На будівництві міжкол
госпного гідролізно-
дріжджового заводу є й 
інші проблеми. Осноча 
для роботи підприємства 
— водз.' Але ще досі не 
вирішено, де її будут» 
брати.

На спорудженні об’єкт/ 
працюють люди. Але про 
організацію дієвого соці
алістично"© змагання, про 
створення елементарних 
умов для праці і відпо
чинку не дбають ні ген
підрядники, ні дирекція 
будівельного заводу. Від
сутня наочна агітація. Не
має дошки показників.

Великий обсяг робіт по
винні виконати спеціалізо
вані субпідрядні організа
ції, та їх роботу ніхто не 
координує, тож більшість 
субпідрядників що ніхто й 
не бачив на будові.

Або таке. Ще й досі 
проектна організація не 
закінчила розробку робо
чих креслень. Деякі пи
тання вирішено без до
статнього обгрунтування. 
Так, основна сировина для

заводу надходитиме з 
олійжиркомбінату та куку
рудзяного заводу. Вони 
розташовані за кілька кі
лометрів від споруджува
ного підприємства. Пере
возити сиоовину передба
чається автотранспортом 
та залізничними вагонами. 
Але ж насіннєві лушпайки 
і відходи з кукурудзяного 
заводу дуже легкі. І фак
тично транспорт перево
зитиме повітря, не буде як 
слід завантажений. В то й 
же час , приклади, коли 
більш ємну сировину: пі
сок, щебінь, вугілля на де
сятки кілометрів транс
портують по трубах. Це 
легко, зручно і дешево. 
Чому б цей спосіб не за
стосувати в наших умовах? 
Будівництво гідролізно- 
дріжджового заводу здій
снюється за рахунок кол
госпів Кіровоградської та 
частково Івано-Франківсь
кої областей. Держава на
дає колгоспам (районам) 
кредит —це основне дже
рело фінансування, крім 
того, частину коштів кол
госпи вносять готівкою. 
Гроші концентруються в 
Кіровоградській міській 
конторі Держбанку, яка 
фінансує будову. Від роз
тягування строків будів
ництва терплять збитків 
господарства. Але хіба во
ни винні в цьому?

О. РИБАЛЬЧЕНКО, 
інженер, громадський 
кореспондент «Моло
дого комунара».

У нашім школі Ленінсь
кому заліку комсомольці 
приділяють особливу ува
гу. Яскравим тому свідчен
ням може служити те, що 
комітет комсомолу, секре
тарі комсомольських орга
нізацій, товариші вимага
ють від кожного спілча
нина бути у числі перших, 
у всьому наслідувати 
приклад кращих, давати 
рішучу відсіч буржуазній 
пропаганді. Цьому підпо
рядкована вся 
комсомольської 
ції школи.

Перед початком атеста
ції (так було завжди) 
комсомольці, члени атеста- 
ційної комісії — представ
ники партійного бюро 
школи, батьківського комі
тету, робітники тепловозо- 
ремонтиого заводу слуха
ють Гімн Радянського Со
юзу. А потім переходять 
до звітів і обговорення ак
тивності комсомольців.

Нинішнього року почати 
громадсько-політичну ате
стацію надано право ви
пускним класам. До деся
тикласників цього дня за
вітав колишній випускник 
школи, нині курсант Улья
новського вищого військо
во-технічного училища 
Станіслав Дмигпук. При
сутність гостя вплинула 
на напрям розмови. Гово
рили про те. що кожен 
громадянин Країни Рад 
зобов’язаний до останньо 
го подиху захищати нашу 
соціалістичну Вітчизну.

Майже щороку п’ять- 
шість випускників школи 
вступають до військових 

училищ. Своїми відповіддя- 
мі) на питання членів ате- 
станійної комісії, глибо
кими знаннями із суспіль
них дисциплін, сьогодніш
ні десятикласники показа
ли, що 
прапор 
ства.

робота 
оргаиіза-

будуть гідно нести 
дружби і братер-

А. ТОБІЛКО, 
секретар комітету 
комсомолу СШ № 2. 
м. Гайворон.
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СТОРІНКА ОБЛАСНОГО
ШТАБУ «КП»
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ПРОГУЛИ І
БЕЗКОНТРОЛЬНІСТЬ

Нічим похвалитися нині 

колгоспу імені Ватутіна.

Господарство не справля 

еться із плановими завдан

нями по виробництву та 

продажу продукції. Уро

жайність зернових куль

тур, цукрових буряків, ку

курудзи, соняшнику, бага

торічних і однорічних траз 

у нас нижча, ніж у сусідів, 

нижча, ніж у минулі роки.

Чому так сталося?

Не обов’язково бути 
спеціалістом, щоб відпо
вісти на це запитання, як 
і ке обов'язково аналізу
вати стан справ у всьому 
колгоспі. Достатньо прига
дати деякі факти з життя 
тільки нашої тракторної 
бригади № 1 — колекти
ву, колись славного своїми 
дідами і людьми.

Поруч з нами трудяться 
кавалери ордена Леніна 
О. Я. Романенко та О. М. 
Карєв. Працювати з ними 
для мене велика честь. Та 
біда в тому, що не кожен 
з нас рівняється на цих 
людей.

Наша бригада добре ос
нащена технікою. В її роз
порядженні до сорока 
тракторів, дев'ять зерно
вих та чотири спеціальних 
комбайни і комплекси, ба
гато інших необхідних ма
шин. Та належної віддачі 
немає. Адже минулого ро
ку бригада втратила тіль
ки через прогули понад 
500 людино-днів. Місяць 
прогуляв В. Кур’ян. А ре
корд неробства встановив 
В. Ігошіш. На ного рахун
ку вісім місяців змарнова
ного через пияцтво часу.

Не тільки прогули при
чина невиконання завдань. 
У нашій бригаді немає на
лежного контролю за ви
користанням робочого ча
су, техніки, немає щоден
ного аналізу роботи меха
нізаторів. І тому деякі го- 
ре-працівники виводять 
агрегати в поле із запіз
ненням, часто перепочива
ють у лісосмугах, раиішс, 

ніж слід, повертаються на 
тракторний стан.

Чимало випадків не
дбайливого ставлення до 
техніки в гарячу пору по
льових робіт, коли кожна 
несправна машина — це 
втрачені центнери продук
ції. Приміром, минула.'; 
жнив М. Соколенко вивів 
з ладу свою «Ниву» після 
того, як упорав... 4 гектари 
лану, і залишив її напри
зволяще. Ремонтували ін
ші механізатори. Всього 
ж цим потужним агрега
том було зібрано хліба на 
45-гектарній площі.

На десять днів пізніше Й 
від інших включився у бу-Я 
рикові жнива операторі 
комплексу РКС-6 А. Мало-■ 
хатько. Вивів агрегат з не
поладками. Тому встиг зі
брати буряки всього з 34 
гектарів" плантації. А на 
рахунку передових механі
заторів — по 180—239 
гектарів упораних площ.

Безконтрольність, яка В 
останнім часом процвітає 
в нашому колективі, псує 
і хороших працівників. Во
ни знижують вимогливість 
до себе. "Приміром, восени, 
коли вносили органічні 
добрива під основний об
робіток грунту, з вини 
10. Цнбульова простоював 
Т-74 з тросовою механіч
ною лопатою. Внаслідок 
земля не одержала достат
ньої кількості поживи. То 
ж хіба можна сподіва
тися на високу врожай
ність?

Низький рівень органі
зації праці спричиняється 
ще й недостатньою робо
тою по підвищенню фахо
вої майстерності мехашза- 
торів. Із 65 членів бригади 
лише ІЗ мають посвідчен
ня механізаторів першого 
класу, а 11 — другого. | 
Керівники господарства не у 
дбають про навчання. Чо
му за кермо тракторів, 
зернових комбайнів та бу- 
рякокомплексів нерідко сі
дають непідготовлені лю
ди.

Чи можна довіряти до
лю врожаю будь-кому? В 
нашій тракторній бригаді 
це роблять. Роблять на 
шкоду престижу хлібороб
ської професії.

о. ЗАРІЧНИЙ, 
механізатор колгоспу 
імені Ватутіна. член 
штабу «ИП», делегат 
XIX з’їзду ВЛКСМ.
Нозоукраїнський район.

Ж’ КІРОВСЬКОМУ райкомі ЛКСМУ м. Кіровограда 
• назвали адресу передового досвіду роботи 
«прожектористів». Це — комсомольська організа
ція ремонтно-мехпнічного заводу Укрремтресту.

Наш кореспондент зустрівся з начальником завод
ського штабу «КП» і попросив його розповісти про 
діяльність молодих дозорців підприємства, про їхні 
турботи, проблеми.

Отже, наш співбесідник, Олександр ЗЮСЬ.

НАСАМПЕРЕД про затвердженими комітето/л
структуру «КП», від та бюро цехозих органі- 

якої значною мірою зале- зацій. І, як правило, ле
жить його роль у колекти- резчконуємо їх. Примі- 
зі. ром. минулого року за-

ШШ, ШШ£П,
шакп ДОСВІД

Крім заводського шта
бу, у нас егзорено штаби 
при чотирьох цехових ор
ганізаціях. У групах, які 
нараховують до двадцяти 
спілчан, діють сім постіа. 
Є вони в осередках тех
нічного відділу та заводо
управління.

У первинних організаці
ях деяких підприємці) 
вважають, що пости, по
дібні двом останнім, зай
ві, мовляв, нічого їм пере
віряти. Ми ж думаємо по- 
іншому. У кожному колек
тиві, в тому числі і серед 
інженерно-технічних пра
цівників, «прожекторис
там» роботи вистачає. Це 
— і трудова дисципліна, і 
ставлення до службових 
обов'язків, і організація 
праці, і навіть привітання 
у «блискавці» з перемо
гою в змаганні чи з днем 
народження.

Разом з тим пости тех
нічного відділу та заводо
управління — наш резерв. 
Члени їх — високоосвічені 
спеціалісти, котрих вико
ристовуємо як «експертів» 
«КП» під час загально-за
водських рейдових переві
рок.

Всього на підприємстві 
двадцять два «прожекто
ристи». Звичайно, можна 
було б обійтися і менш 
чисельним загоном. Але 
завдання «КП» — не тіль
ки виявляти недоліки та 
добиватися їх усунення. 
Набагато важливіше зав
дання — всемірно сприяіи 
формуванню у юнаків і 
дівчат активної життєвої 
позиції, навичок управлін
ня виробництвом, вихо
ванню у них принциповос
ті, почуття особистої від
повідальності за результа
ти своєї роботи і справі 
колективу. Адже саме ця, 
виховна функція, згідно з 
Положенням про «Комсо
мольський прожектор», 
повинна бути основною. 
Тому прагнемо залучити 
до роботи в «КП» якомога 
більше комсомольців.

Роботу штабів та постів 
проводимо за річними 
перспективними планами, 

Високою активністю відзначається діяльність штаву
жектора» Долинсьного цукрового заводу. З початий' мии-иіш?.сомвлиьного про‘ 
гористи» підприємства провели вже три рейди Піп маї - року *про»нен-
витрачаннл пального та електроенергії, зберігання було перевірено
дисципліни у виробничих підрозділах. сировини, стан трудової

ЧЕН«О.’НІМ,<У: ЧЛЄНИ ШТа6у <,КП* Люб°’ КАЛИНИЧЕНКО і Надія БАБИ-

водський штао мав зав
дання провести дванад
цять рейдів, а просів май
же вдвічі більше. Чимало 
з них — за дорученням 
комітету народного конт
ролю, з яким у нас міцні 
творчі зв’язки. До речі, 
вирішено збільшити в ньо
му кількість представників 
«КП». Нині, напередодні 
виборів нового складу 
заводського органу на
родного контролю, комі
тет комсомолу рекомен
дував кандидатури п'яти 
кращих «прожектористів».

Про рейди. їм передує 
ретельна підготовка. Ра
зом з комітетом комсо
молу (секретар Василь 
Косенко) заздалегідь, за 
кілька днів, визначаємо 
склад рейдової бригади, 
враховуючи при цьому 
такі моменти, як двозмін
на, відрядження, щоб по
тім не шукати заміни. Та
кож завчасно вивчаємо 
тему і об’єкти перевірки 
та розподіляємо (заочно) 
обов’язки. Все це доводи
мо до відома членів 
бригади в день рейду. Це 
для того, щоб досягти 
ефекту несподіваносіі, 
що досі вдавалося. Саме 
так було, наприклад, 21 
січня, з день авансу. Тоді 
«прожектористи» разом з 
начальником відділу кад
рів М. Г. Алексєєвим ви
явили, іцо майже десять 
заводчан залишили свої 
робочі місця до закінчен
ня зміни.

Як уже зазначав, під
тримуємо міцні зв’язки з 
народними контролерами. 
По-перше, вони збагачу
ють наші знання, досвід. 
А по-друге, — підвищуєть
ся дієвість заходів, оскіль
ки органи народного кон
тролю користуються, згід
но із законодавством, ве
ликими правами.

Не забуваємо і про те, 
що найважливішим прин
ципом дієзості є гласність. 
Регулярно інформують 
комсомольців і всіх завод
чан про наслідки переві
рок заводський штаб, а 
також штаби механічного 

і мотороремонтного цехів, 
їхні вікна «КП» майже ні
коли не бувають порож
німи. В них — і фотозви- 
нувачення, зроблені ак
тивним «прожектористом» 
Петром Уманським (півро
ку тому він вибув з комсо
молу за віком, але не за
лишає свого поста) і влуч
ні карикатури, виконані 
Валентиною Пєтушкозою. 
Слів мало, але кожне 
стріляє в ціль.

Ось, приміром, який 
вигляд має сьогодні вікно 
заводського штабу «КП». 
На фото — гора сирої гу
ми, вивантаженої на під
логу одного з цехів (її 
топчуть ногами, по ній 
їздять трактори, а звідси 
— брак і марнотратство). 
І напис приблизно такого 
змісту: «Так «зберігають» 
гуму з такому-то цеху. 
Штабу «КП» хочеться 
знати, коли начальник це
ху та начальний відділу 
матеріального постачання 
наведуть порядок». Назва
но там і прізвища керів
ників. Сигнали, детальніші 
за змістом, вручено їм 
особисто.

Плануємо взяти в робо
ту заводський радіовузол, 
який чомусь на діє. Разом 
із комітетом комсомолу 
щомісяця проводимо 
навчання наших «прожек
тористів».

Але біда а тому, що, як 
кажуть, варимося у влас
ному соку. Скільки б ко
рисного можна було пе* 
рейняти, якби МІСЬККО/4 
ЛКСМУ проводив заняття 
начальників штабів «КП» 
на підприємствах, де доб
ре працюють молоді до
зорці...

Ми добре знаємо емб
лему «КП». А ось про на
грудний значок активіста 
«Комсомольського' про
жектора» тільки чули. Чо
му його не вручають! 
Молоді дозорці нашого 
заводу з гордістю і гід
ністю носили б цей зна
чок. Разом з тим ще біль
ше зріс би їх авторитет у 
колективі.

і Надія БАБИ- 
Фото В. ГРИБА,

РАЙОННІ
ШТАБИ «КП» 

ПОВІДОМЛЯЮТЬ

Чому 
низькі 
надої?

Широко розгорнули 
боротьбу за зміцнення 
трудової дисципліни 
«прожектористи» Онуф- 
ріїаського району. Не
давно, як повідомив ре
дакцію заворг райкому 
комсомолу Микола КИ
РИЛЕНКО, члени район
ного штабу «КП» прове
ли рейд на молочното
варних фермах колгос
пів «Україна» і «Друж
ба». Особливу увагу бу
ло звернуто на дотри- 
/лання доярками, зоовег- 
спеціалістами і керівни
ками середньої ланки 
технології виробництва, 
розпорядку робочого 
дня. Зокрема, в колгоспі 
«Україна» було виявлено 
фанги нераціонального 
витрачання кормів, не
правильного приготуван
ня їх до згодовування. 
Трапляються* у колекти
вах ферм і запізнення 
на роботу, прогули. Осо
бливо прикро те, що се
ред порушників — чи
мало комсомольців.

Районний штаб «КП» 
рекомендував комітету 
комсомолу господарства 
і постам «Комсомольсь
кого прожектора», що 
діють на фермах, підви
щити вимогливість до 
молодих тваринників

У комсомольських ор
ганізаціях району трива
ють збори, на яких іде
ться про роль комсо
мольських організацій у 
боротьбі за • зміцнення 
трудової дисципліни 
скорочення плинності 
кадрів серед молоді, по
силення режиму еконо
мії і бережливості.

Спокусив 
«зелений 
змій»

Усім відомо, яка на
пружена нині пора у 
сільських механізаторів, 
— повним ходом іде за
готівля місцевих добрив, 
закінчується ремонт тех
ніки та знаряддя до вес
няно-польових робіт. 
Але трактористів і ре
монтників бобринецшео- 
го колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС це, здаєть
ся, не хвилює. О буд^- 
якій порі можна їх зуст
ріти в горезвісному пив
ному барі районного 
центру. Нещодавно
«прожектористи» район
ного штабу посеред бі
лого дня застали там мо
лодих колгоспників Ми
колу Лисицю, Віктора 
Мсскалика і Володимира 
Кірноса. Ті спокійно роз
пивали спиртне.

Матеріали рейду було 
використано в чергово
му випуску районного 
штабу «Комсомольсько
го прожектора».



8 лютого 1983 року «Молодий комунар» З стор

І СЬОГОДНІ — ДЕНЬ ЮНОГО ГЕРОЯ-
АНТИФАШИСТА І

В лютого 1913 року фашисти розстріляли учнів па- 
I ризькою ліцею, котрі боролися за визволення свого 

народу. 8 лютого 1962 року в Парижі під час демок- 
■ страції трудящих проти війни в Алжірі загинув 

п ятнадцятирічннй Даніель Фері. Через рік, теж 8 
1 лютої о, в багдадській в’язниці обірвалося життя сина 

іракського комуніста Фаділя Джамаля. Ось чому 
сьогодні діти нашої країни вшановують світлу па- 
м ять загиблих герої в-антифашистів. Вони відзнача
ють день інтернаціональної солідарності радянських 
школярів з юними борцями за мир і національну не
залежність.

еит.тиьгдаа» иважзизіз тлітиіігнії тті с

Бути 
вірними 
пам’яті

У клубі інтернаціональ
ної дружби «Голуб миру» 
Долинської середньої 
школи № 2 уже стало тра
дицією відзначати День 
юних і ероїв-антифашис- 
ті в.

...Сурмить горніст, б’є 
барабан, урочисто кроку
ють прапороносці. Кідівці 
розповідають своїм това
ришам про безсмертні под
виги ровесників — п’ят
надцятирічного португаль
ця Жозе Аугусто Сильви, 
що змалку зазнав знущань 
у фашистській в’язниці? 
іт алійського партизана

Для миру 
і щастя

Чорняві. світловолосі, 
русяві голівки схилилися 
над столами — старають
ся. Діти малюють сонце, 
світ, мрію, мир.

.Молода жінка розпач
ливо намагається затули
ти малюка. А позаду 
грізні машини війни, ко
лючий дріт концтаборів, 
зловісний дим пожеж... 
Але мати сильніша за всіх 
нелюдів. її дитина на
роджена для щастя і ми
ру на землі.

Це малюнок шестиклас’ 

Франко Чезапо, юного 
героя В’єтнаму Фап Ван 
Біта та інших борців за 
щастя.

Президент КІДу Світла
на Жакуи схвильовано на
зиває імена піонерів-геро
їв Радянської країни — 
Володі Дубівіна, Льоні 
Голикова, Зіни ГІортпової 
та інших юних патріотів, 
котрі загинули у боротьбі 
з фашизмом. Береже на
род вдячну пам’ять про 
них.

Члени ради КІДу Оля 
Осипова, Сергій Сторгошій 
та Світлана Олексїенко 
заявили від імені присут
ніх:

— Ми не допустимо, 
щоб над сеігом знову на
висла свастика фашизму. 
Допустити — значить зра
дити пам’яті тих, хто бо
ровся за наше щасливе 
майбутнє.

(Наш кор.).

ниці Бобринецької вось
мирічної школи № 4 Ал
ли Моргун. Короткий під
пис у ДІВЧИНКИ не ВИЙ
ШОВ. І тому на звороті 
малюнка слова: «Я мрію 
про щасливе дитинство 
дітей усього світу і кажу 
«пі» —■ ядерній війні, «ні» 
— катуванню беззахис
ного населення Близько
го Сходу».

Алла вийшла перемож
цем міського конкурсу, 
присвяченого Дню юного 
антифашиста. Сьогодні у 
Бобрипецькому Будинку 
піонерів вона стоїть в 
почесній вахті пам’яті 
юних героїв.

Т. КУРЛЮК.
м. Бобринець.

8 лютого 1964 року від
булося засідання клубу 
інтернаціональної друж
би Московського місько
го Палацу піонерів і шко
лярів. Сама тоді його 
члени звернулися до Між
народного комітету дитя
чих та юнацьких органі-

ш а тине
зацій з пропозицією: 
«День 8 лютого зробити 
традиційним днем пам'я
ті юних героїв — наших 
ровесників. Хай усі діти 
землі в цей день, згадую
чи про безсмертні под
виги юних борців, ще тіс
ніше зімкнуть свої ряди, 
ще міцніше візьмуться 
за руки і новими справа
ми зміцнять мир на всій 
земній кулі».

У бронзі і граніті, в 
безсмертних рядках тво
рів письменників різних 
країн втілені героїзм та 
мужність юних борців. 
Школярам знайома серія 
книг «Юні герої». Кожен 
том відкриває нові сто
рінки історії піонерії. Од
ним із найцікавіших є 
твір Г. Артозєєва «Вася 
Коробко», який розпові
дає про подвиги народ
них месників Чернігівщи
ни. До далеких польських 
земель дійшов Вася Ко
робко у складі дивізії 
Петра Вершигори. До ос- 
станнього подиху захищав 
юний герой своїх товари
шів і загинув у бою.

Про мужність у бороть
бі з фашистськими за
гарбниками юних парти
занів Київщини Володі Ву- 
чацького та Сашка Шев
ченка розповідає Іван 
Логвиненко у докумен
тальній повісті «Багряні 
зорі». Схвильована роз
повідь про зустріч Воло
ді з Аркадієм Гайдаром, 
спогади Володиного бать
ка про сімнадцятирічного 
Аркадія Голикова, бойо
вий шлях Володі переплі
таються з подіями, що 
відбувалися в грізні роки 
Великої Вітчизняної війни 
а містах і селах Київщини.

Жорстокість фашистів, 
страждання радянських 

людей на окупованій гіт
лерівцями землі виклика
ли ненависть і у наймо
лодших киян. Вони боро
лися, Та не дожили до 
повного розгрому фашис
тів. Геройськи загинув Во
лодя Бучацьчий, а Сашко 
Шевченко повторив под-

у віках
виг Олександра Матро
сова.

«Подзигу жити» — так 
називається збірка опові
дань, нарисів, спогадів 
про юних героїв, про їх 
бойові та трудові подви
ги. До книги Пошани Все
союзної піонерської ор
ганізації імені В. 1. Лені
на занесені імена Льоні 
Голикоза, Валі Котика, 
Марата Казея та інших 
синів і дочок нашої краї
ни.

Багато дітей республі
канців під час громадян
ської війни в Іспанії — 
відправлені в Радянський 
Союз, який, став для них 
другою батьківщиною. В 
Івановській ордена Друж
би народів інтернаціо
нальній школі-інтернаті 
імені О. Д Стасової і ни
ні вчаться діти зарубіж
них революціонерів. Про 
життя юних інтернаціона
лістів, що прийняли еста
фету революційних та 
антифашистських традицій 
своїх батьків, йдеться в 
документальних нарисах 
В. Р. Томіна «Дом на 
Красной Талке». До юних 
ангольців, гвінейців, чілій- 
ців, еквадорців, пара
гвайців, які виховуються у 
дитбудинку на Красній 
Талці, часто приїздять 
комуністи різних країн, 
щоб вшанувати пам’ять 
героїв.

... Спалахнули святим 
вогнем любові до Вітчиз
ни серця орлят. Вогонь 
від того спалаху горітиме 
у віках.

О. ШУГАЄЗА, 
завідуюча бібліогра
фічним відділом об
ласної дитячої бібліо
теки Імені А. П. Гай
дара.
м. Кіровоград.

ВЕДЕ 
«РАЙДУГА»

Уроки есгетики в Дні
пропетровському техніч
ному училищі № 6 веде... 
стереофонічна колірно- 
музична установка «Рай
дуга». її створили члени 
гуртка «Новатор». Авто
ри унікального автомата 

нагороджені медалями 
«Юний учасник ВДНГ 
СРСР*.

Умільцям з ТУ № С 
присвоєно звання лауре
атів Всесоюзного огляду 
НІ ГМ їх роботи добре 
знають ровесники з Бол- 
гарії. ФРН, ЧССР, бага
тьох інших країн. А чо- 
тирьохекра.чний 
зор «Союз-50» 
найвищу оцінку 
тів на виставках 
муиді і Празі.

телеві- 
дістав 

експер- 
у Дорт-

3. ЧЕРНИШУК, 
кор. РАТАЇ.

У липні минулого рону бригада облепорткомітоту побувала в комсомольсь
ких організаціях і колентивах фізкультури Устинізського району. Вона вияви, 
ла чимало недоліків у роботі по фізичному внхозанню молоді. Устинівцям було 
вказано на то, що вони не вибрали чіткого орієнтиру після виходу постанови 
ЦК КГІРС і Ради Міністрів СРСР «Про дальше піднесення масовості фізичної 
культури і спорту», що формально ставляться до впровадження в ді;о комп
лексу ГПО. Під час рейду були виявлені факти окозамилювання, грубих пору
шень у роботі по підготовці значківців ГПО. Фізкультурні і комсомольські анти, 
вісти району тоді просили дати їм іспитовий термін, за який вони обіцяли ви
правити становище. Відтоді минуло шість місяців. Наш кореспондент, виїхав
ши з район, поцікавився, як тут розв’язується проблема масовості і майстер
ності, як на місцях дбають про створення умов для занять фізкультурою і 
спортом. Сьогодні ми починаемо друкували його листи з Устннівки.

V V 
я В

Секретар райкому ком
сомолу Анатолій Лисогор 
був заклопотаний. Перед 
ним лежав аркуш паперу, 
який йому кілька днів то
му приніс голова районно
го спорткомігету Анатолій 
Нікіша —то план заходів 
на період Всесюзного мі
сячника оборонно-масо
вої роботи. Лисогор теле
фонував секретарям комі
тетів комсомолу, комсор
гам, нагадував, коли треба 
буде приїхати на змагання 
з багатоборства *^П0 до
призовникам, радиц як 
краще провести зональні 
військово-спортивні ігри 
«Нумо, хлопці!». І щоразу 
підкреслював, що під час 
атестації учасників Ленін
ського заліку вони повин
ні неабияку увагу зверну
ти на те, як комсомольці 
загартовують себе фізич
но, як складають норма
тиви ГПО і займаються 

технічними видами спор
ту.

Через годину — зустріч 
з Анатолієм Нінішвю. Він 
показав комплексний план 
роботи спорткомітету на 
нинішній рік, що складе, 
ний ще в грудні. В ньому 
значились десять район
них турнірів за програмою 
компленсу ГПО. Це — пе
редусім поєдинни між ме
ханізаторами І тваринника
ми на призи героїв праці, 
змагання майбутніх воїнів, 
фінали з багатоборства 
ГПО. А футболісти району 
візьмуть участь аж у 17 
фінальних турнірах — бу
дуть зокрема, розіграні 
нубкн — «Золотий колос», 
районної газети «Промінь 
комунізму», триватимуть 
поєдинни юних спортсме
нів на призи клубу «Шні. 
рпний м’яч». Передбачена 
також провести масові 
змагання з легкої атлети
ки. ігрових видів спорту.

План затверджений, ви
ділені кошти. І одразу •— 
конкретна дія: зимовий 
сезон почали з проведен
ня поєдинків з багатобор
ства ГПО. Вони пройшли 
урочисто з участю біль

шості колективів фізкуль
тури. Кубок спорткоміте
ту і райкому комсомолу 
отримали багатоборці кол
госпу імені Куйбишева.

На черзі поєдинки з ба
гатоборства ГПО серед 
допризовної молоді.

—І есе ж ми беремо 
курс на ге, щоб більшість 
турнірів проходила в ко
лективах фізкультури, ■— 
підкреслює Анатолій Нікі
ша. — Розширюємо фут
больні секції. Вже вком- 
плектовано дванадцять 
команд для участі у вес
няних стартах. Створює
мо клуби любителів бігу 
У дні місячника оборонно- 
масової роботи перевіри
мо діяльність колективів 
фізкультури по вровад- 
жен'ню комплексу ГПО. 
Головна увага буде звер
нута на якісний показник 
в підготовці майбутніх 
значківців, на залучення 
максимальної кількості 

юнаків і дівчат до скла
дання заліку з фізичної та 
військово-технічної підго
товки. На бюро райкому 
ЛКСМУ ми вирішили, що 
всі спартакіадні змаган
ня, свята ГПО, фізкультур
ні працівники організову
ватимуть і проводитимуть

разом із комсомольськи
ми активістами.

Орієнтир відповідальних 
працівників районною 
спорткомітету правильний

А як у низових колекти
вах фізкультури?

Колгосп імені Куйбишг- 
ва. Інструктор по спорту 
Людмила Царенко показа
ла нам спортивний куто
чок, грамоти. дипломи, 
кубки, якими відзначені 
сільські спортсмени на 
змаганнях різного рангу. 
Гут є таблиці з нормати
вами ГПО. А на робочому 
столі Людмили ми побач»» 
ли папки з торішніми про. 
токоламн засідань ради 
колективу фізкультури і 
комісії ГПО. Хто ж очо
лює ці авторитетні органи? 
Якщо вірити написаному, 
то сам П. М. Шелудьно — 
голова колгоспу. Виходить, 
більше немає кому довіри 
ти, тільки одному голові. В 
іншому протоколі він зна
читься ще й як головний 
суддя змагань з багато
борства ГПО. Але на засі
даннях ради і комісії ГЛО 
Петро Михайлович не був. 
Як ви ж був. то не підпи
сав би останнього прото

колу засідання комісії ГПО. 
(він і не підписаний ніким) 
на якому постановили про
вести захід надзвичайно 
великого значення: «Підго
тувати і поставити на роз
гляд керівництва колгоспу 
інформацію про стан робіт 
по комплексу ГПО». А про 
те, що конкретно ро
биться по впровадженню е 
дію компленсу ГПО. в жод
ному з протоколів не 
йдеться. Коли ми попроси, 
л’и Людмилу показати 
списки тих, хто складав 
ми нині складає нормати
ви ГПО. їх вона не знайш
ла. і протоколів про прий
няття нормативів та прове
дення змагань не було. В 
комплексних планах 50 
учасників Ленінського за
ліку значиться, що всі во.

и зобов’язались виконати 
нормативи ГПО. А як ви
конали — невідомо. В жод
ній граф) немає про це 
позначки. Всі плани напи
сані одним почерком — їх 
складали не самі комсо
мольці, а секретар номіте- 
ту комсомолу нолгоспу 
Сергій Миронов.

Німото певного не могла 
сказати Людмила і про 
цьогорічні спортивні зма
гання в колективі. У її 
давніх папках, на які вона 
наклеїла нашвидкоруч (бо 
протелефонували, що їде 
комісія) свіжі папірці, на 
віть плану роботи на ни
нішній рік немає.

Зате є інше «багатство» 
— для сільських фізкуль
турників — один тенісний 
стіл, один футбольний 
м’яч, одна шахівниця. Як 
потім ми дізнались, прав
ління колгоспу знайшло 
більше даох тисяч карбо
ванців, щоб купити інстру
менти для духового ор

кестру, а на спортивний 
інвентар нічого, виходить, 
не залишилось, і комітет 
профспілки тут не дуже 
щедрий. Хіба що одному 
голові райелорткомітету 
Анатолію Нікіші жаль 
куйбишевців. Він запро
понував свої послуги:

— Та дамо м’ячі, приве
земо шахи...

Але ж усім не настачиш 
із фонду спорткомігету. 
Го з чим же починати 
спортивний рік у такому 
колективі? А може мають 
рацію голова колгоспу 
П. М. Шелудько, інші ке
рівники господарстза та 
громадських організацій, 
котрі знають, що гроші 
люблять рахунок? Може. 
Бо досі з колективі ніхто 
не знає, коли, де, які, з 
якою кількістю учасників 
будуть проводитися в ни
нішньому році спартакіаді 
змагання Передусім по
грібний план, який потім 
ще й треба захистити — 
гак, як це зробив Анато
лій Нікіша. Сам зробив. А 
своїх активістів, що пра
цюють на місцях разом з 
головою райради ДСТ 
«Колос» Анатолієм Биби
ком, поки що не встиг нав
чити цього. Виходить,
кількох семінарів мало. 
Потрібна ще й копітка
індивідуальна робота з
інструкторами

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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АДРЕСИ
ТВОГО
ДОЗВІЛЛЯ

КІРОВОГРАД
ОБЛАСНИЙ МУЗИЧ

НО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕ
АТР ІМЕНІ М. Л. КРО. 
ПИВНИЦЬКОГО: 8 лютого 
— Є. Шабан. «Шрами»; 
9 лютого — М. Стариць- 
ний. «Цигаина Аза»; 10 

лютого — І. Карпенко-
Нарий. «Гріх і покаяння»; 
11 лютого — М. Заруд- 
ний. «Обочина»; Л. Усти
нов. «Маленький шар
манщик» (для дітей поча
ток о 12.00), М. Зарудний. 
«Обочина»; 15 лютого -— 
І. Карпенко-Карий. «Мар. 
тин Боруля».

Початок спектаклів о 
19.30.

ФІЛАРМОНІЯ. 12. 13 
лютого — гастролі Київ
ського ансамблю класич
ного балету під керів
ництвом народного ар
тиста СРСР Вахтанга
Врснського.

Початок о 19.30.
ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ

ІМЕН! ЖОВТНЯ. 10 листо-
пада — день культури 
на заводі. В рамках дня 
у 4 — 5 цехах заводу 
«Червона зірна» під час 
обідньої перерви прово.
Литимуться 
лекції, бесіди, 
ки.ижок, усний 
«Зміцнювати 
дисципліну».

концерти, 
огляди 

журнал 
трудову

БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
ІМЕНІ КАЛІНІНА: 9 лю
того — клуб атеїста; 10 
лютого — вечір запитань

і відповідей на юридичні 
теми; 12 лютого — кіно- 
клуб «Мрія» (Кіноупок 
мужності, присвячений 
40-річчю з дня загибелі 
О. Матросова. Художній 
фільм «Олександр Матро
сов»).

Початок о 16.00.
ТЕАТР ЛЯЛЬОК. 10, 12, 

13 лютого — «Наф-Наф та 
його брати». Початок 10 
лютого о 11.00, 12, 13 лю
того — 12.00 та о 14.00.

КІНОТЕАТРИ:
«КОМСОМОЛЕЦЬ». З 8 

по 15 лютого — «Десь 
плаче іволга». Початок о 
12.00, 14.00 16.00, 18.20, 
20.50.

9—10 лютого — «Че
кання полковняна Іііали- 
гіна». Початок о 20.50.

«МИР» — з 8 по 15 
лютого — «Зоряне від. 
оядження» (15.50; 17.15; 
І8.40; 20.40), «Клякса на 
казці» (3.30; 10.50; 13,10; 
14.30).

8 лютого — кіноклуб 
політичного Фільму.
Фільм «Правосуддя для 
всіх». Початок о 18.40.

«ХРОНІКА». 8 — 9 люто
го — «Тегсран-43 >; 8 — 14 
лютого — науково-попу
лярний фільм «Індійські 
йоги — хто вони», мульг. 
фільм «Ну, постривай!» 
Випуск N2 13: 10 — 13 лю
того — «Спортлото-82». 
Початок сеансів о 15.00, 
17.30. 20.00.

ОЛЕКСАНДРІЯ
БУДИНОК КУЛЬТУРИ 

ШАХТИ «СВІТЛОПІЛЬСЬ- 
КА»: 14. 15 лютого — 
гастролі Київського ан
самблю класичного бале
ту під керівництвом на. 
годного артиста СРС® 

.Двхтанга Вронськего. 
Початок о 19.30.

ГАЙВОРОН
БУДИНОК КУЛЬТУРИ 

ЗАЛІЗНИЧНИКІВ ІМЕНІ 
ВОРОВСЬКОГО: 11 лютого 
— вечір відпочинку ко
лективу локомотивного 
депо станції Гайворон 
(вшанування кращих ма
шиністів. концерт). По
чаток о 19.00.

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.45 —
В. Распутін «Останній 
строк*. Фільм-вистава. 10.55
— Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — До дня юного героя- 
антифашиста. Док. фільми 
< К. С. П.», <Корабель прий
няв ім’я». 15.50 — Радянсь
ке образотворче мистецтво. 
П. Корін. 16.35 — Танцює
— Бахор». 17.00 — Розповіда
ють наші кореспонденти.
17.30 — Адреси молодих.
18.30 — «У кожному малюн
ку — сонце». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.05 — Грає
оркестр симфонічної й ест
радної музики ЦТ і ВР. 19.40
— Правда великого народу. 
Док. телефільм «Радянський 
характер». Ведучий — пись
менник Ч. Айтматов. 21.00
— «Час». 21.35 — Концерт 
у Державному Центрально
му концерт кому залі, при
свячений Дням Праги в 
Москві. 22.55 — Сьогодні У

рія. 13.10 — «Роздуми з при
воду». 13.45 — ’ Концерт
Державної ордена Трудового 
Червоного Прапора капели 
бандуристів УРСР. 15.40 — 
К. т. «Павлиські казки». (Кі
ровоград на республікансь
ке телебачення). 16.00 — По
вний. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — «Твоя зем
ля, ровеснінсу». 17.05 — 
Фільм-концерт - Диваки».
17.15 — «Рішення XXVI з’їз
ду КПРС — в дію», «Продо
вольча програма — справа 
кожного». 18.00 — К. т.
«День за днем». (Кіровоград).
18.15 — Телефільм. (Кірово
град). 18.30 — Муз. фільм
«Через десять років». 19.00
— «Актуальна камера».
19.30 — «Ліричні мелодії». 
19.50 — «Слово за вами».
«Громадська рада Українсь
кого телебачення, «Сільсь
ких вістей» і «Робітничої 
газети» по впровадженню 
передового досвіду». 20.45 — 
«На добраніч, діти»! 21.00 — 
«Час». 21.35 — Худ. теле
фільм «Просто Саша». 22.45
— Чемпіонат СРСР з волей
болу. Чоловіки. «Локомотив» 
(Київ — «Куроапаратура» 
(Вільнюс). 23.15 — Новини.

камера». 19.30 — Музична
мозаїка. 19.40 — На здо
буття Державної премії 
УРСР імені Т. Г. Шевченка. 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — «У 
світі балету». 23.05 — Нови
ни.

д ЦТ (II програма)
8.00 —- Гімнастика. 8.15 — 

Док. телефільм 
межу». 8.35, 9.45 
дознавство. 4 кл. 8.55 
уково-популярний 
«Великий парадокс». 
12.40 — Іспанська 
10.05 — Учням ПТУ. Суспіль
ствознавство. 10 кл. -XXVI 
з’їзд КІІРС про комуністич
не виховання трудящих». 
10.35, 11.40 — Фізика. 9 кл. 
11.05 — Наш сад. 12.10 —

Л. Толстой. «Війна і мир». 
9 кл. 13.10 — в. Вересаев. 
Сторінки життя і творчості 
13.55 — Фільм із субтитра
ми «Міміко». 15.30 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.20 — 

'* ‘ народів світу.
Передолімпійські 

-------- Лиж
ний спорт. 15 км. Чоловіки. 
19.30 — Тележурнал «Спів
дружність». 20.00 — Вечірня

«Вийти за
Приро- 
— На- 
фільм 

9.15. 
мова.

Творчість 
1850 — 
змагання у _Сарєєво.
19.30 —‘ 1____ ,г
дружність». 20.00

с віті.

д УТ
10 00 — «Актуальна каме

ра». 10.30 — Фільм-концєрт. 
1140 — «Пароль: «Дружба». 
11 40 — «Шкільний екран». 
6 клас. Українська літерату
ра. 12.05 — Концерт. 12.25 — 
Худ. телефільм < Скарбнич
ка». 1 серія. 13.40 — «Мі'дс. 
пародна студія УТ». 1-1.20 — 
«Мистецтво російських май
стрів». 16.00 — Новини. 16.10
— К. т. «Срібний дзвіночок».
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 16.30 — 
Кінопрограма «Дивовижний 
світ природи». 17.05 — «На
родні таланти». 17.35 — Те
лефільм «Місто Горький». 
18.00 — К. т. «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм (Кіровоград). 18.30 — 
«Автографи композиторів». 
19 00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — На здобуття 
Державної премії УРСР іме
ні Т. Г. Шевченка. 19.50 — 
«Старт». 20.45 — «Па добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — ХУД- телефільм 
«Скарбничка». 2 серія. 22.40
— Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Науково-популярний фільм 
«Порушений взаємозв'язок». 
8. 35. 9.45 — Природознав
ство. 2 кл. 8.55 — Науково- 
популярний фільм «Поо жи
гни годинник». 9.15. 13.10 — 
Французька мова. 1 рік нав
чання. 10.05 — Учням ПТУ. 
Естетичне виховання. «Есте
тичні фактори в організації 
виробничої сфери». 10.35. 
11.45 — Ботаніка. 5 кл. 10.55 

Науково-популярний 
Зачарований берег», 

школа.
7 кл. 

«Пісня

Фільм
11.15
12.10

г
І

А ЦТ (II програма)

ZZ7

З В п© ІЗ
ПЮТОІГ©

If S3 рокуц

Шахова 
__  Географія. 
12.40 — М. Горький, 
про Сокола». «Пісня про Бу- 
Гізвісннка». 13.40 — Чи зна
єш ти закон? 14.25 — Пере
читуючи К. Паустовського. 
15.20 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — Всесоюзні
змагання з воднолижного 
спорту. 19.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Між 
народна панорама. 21.00 
-Час*. 21.35 — Фільм « 
кий мед».

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Дек. телефільм. 8.35, 9.35 — 
Суспільствознавство. 10 кл. 
Економічна політика партії 
на сучасному стані у світлі 
рішень XXVI з’їзду КПРС. 
9.05, 13.00 — Німецька мова. 
10.05 — М. Г.чіика. «Вальс- 
фантазія». 10.35. 11.40 — Іс
торія. 9 кл. В. І. Левів — 
вождь Жовтня. 11.05 — Для 
вас. батьки. 12.10 — Приро
дознавство. З кл. 12.30 — 
Загальна біологія. 10 кл. 
13ДО — «Твір на вільну те
му». Теленарис про народ
ного вчителя СРСР, дирек
тора Халдейської середньої 
школи Єзлахського району 
Азербайджанської РСР 3. Г. 
Шоюбова. 14.00 — Твоя ле
нінська бібліотека. «Кра
ще менше, та краще».' 14.30
— Науково-популярний
фільм «За місячним «каме
нем». 14.40 — Театр О. Пуш
кіна. Передача 2. 15.25 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Міжнародний турнір 
з боротьби дзю-до. 19.00 — 
Сільська годила. 20.00 —
Вечірня казка. «Чарівний 
екран». 20.15 — Чемпіонат 
СРСР з волейболу. Чоловіки 
«Автомобіліст» (Ленінград)
— «Радіотехнік» (Рига). 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм -Як вирвати зуб у 
кита» (ЧССР).

казка. Мультфільм «Ведмідь 
Деметр» (ПНР). 20.15 — Ро
манси М. Глінки у виконан
ні народного артиста РРФСР 
Е. Хіля. 20.30 — Нове життя 
старих кварталів Тбілісі. 
21.00 — «Час». 21.35 — Теле
фільм «Кеті, вернись 
му» (Англія!

додо-

д ЦТ (І програма)

д ЦТ (І програма)

9.1
8.00 — «Час». 8.45 —

Мультфільм «Жив собі Сауні- 
кін». 1 серія. 9.00 — Теле
фільм «Буйний Терек». 10.10
— Клуб мандрівників. 11.10
— Новини. 14.30 — Новини. 
1 1.50 — До Дня Аерофлоту. 
Док. фільми «Першим ділом 
вертольоти». «Зліт дозволя
ється». «Високе небо». 15.50

Драматургія і театр. 
М. Горький. «На дні». 16.20
— А. Дворжак. Восьма сим
фонія. 17.00 — Економіка
повинна бути економною. 
17.15 — Відгуки і гі-ся. сур
мачі! 18.00 — В. Жуковсь
кий. Вірші та балади. До 
200-річчя з дня народження 
поета. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.05 — Виступ моло
діжного Фольклорного ан
самблю (Угорська Народна 
Республіка). 19.25 — Бригад 
ний підряд і порядок. 19.55
— Фільм-концєрт - Пісні Ма
твія І'лантера на вірші 
М. Ісаковського». 21.00 — 
«Час»..21.35 — Доку менталь
ний екран. 22.45 — Сьогодні 
у світі.

8.00 — «Час». 
Мультфільм «Жни собі 
ушкін». 2 серія.
Фільм «Дикий мед». 10 40 — 
Відгукніться, сурмачі! 11.25
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальні
фільми. 15.50 — Горизонт.
16 50 — Концерт оркестру 
народних інструментів Пала
цу культури «Перемога^ 
тл. Горького 17.20 — Док. 
фільм «Вічний вогонь Крас
нодона». 17.45 — Шахова 
школа. Клас розрядників. 
18.15 — Ленінський універ
ситет мільйонів. Духовний 
світ людини. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Бесіди 
про алкоголізм. 19.30 — КІ- 
ноетюд «Підмосков’я». 19.35
— На екрані — кінокоме
дія. «Поїзд іде на схід». 21 00
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Сахалінський маяк» 
лу Подорож до 
22.35 — Сьогодні

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». Е 

Мультфільм «Жив с 
ушкін». З серія. 9.05 — «По
їзд іде на схід». 10.30 — Кой. 
церт камерного хору теле
бачення і радіо Вірменії. 
11.00 — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Комуністи 
80-х. Док. телефільми. 15.45
— Р. Шуман. «Три романси» 
у виконанні наводного ар
тиста СРСР Д. Шафрана (ві
олончель). 16.00 — Російсь
ка мова, 
умій. 17.15 

• Пісні Полада 
ли». 17.45 — 
Батьківщині 
про ДТСААФ: 
«Стаю у стрій». 
Мультфільми 
ереддін». «Як гукнеш, так і 
відгукнеться». 18.45 - 
годні у світі. 19.00 — 
діти. Кінозамальовка.
— Док. фільм «Радячися з 
Леніним» 19.25 — Концерт, 
присвячений відкриттю між
народного фестивалю теле
програм про народну твор
чість Державного ансамблю 
народного танцю СРСР. 21.00
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Покровські ворота» 1 серія. 
22.35 — Сьогодні у світі. 
22.45 — 2 серія телефільму 
«Покровські ворота».

осіись- 
16.30 — Знай і 

Фільм-концєрт 
Бюль-Бюль ог- 
Док. фільми 

служить».
«Готуйтесь 

18.15 — 
«Ходжа На-

Сьо-
Наші
19.05

А УТ
«Актуальна каме- 
— «Для всіх і для 
10.45 — Фільм-
«Класичний ро-

А УТ

із цик- 
Чехова». 

у світі.

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10 35 — «Вітчизно моя 
неозора*. 11.15 — «Майстри 
мистецтв». 12.05 — Худ. те
лефільм Скарбничка». 2 сс-

16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.40 — 
«П’ятирічка ударних піо
нерських справ». 17.15 — 
Концерт фортепіанної музи 
і.и. 17.45 — «Екран пошани 
Українського телебачення». 
18 00 — К. т. «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
Муз. фільм «Останньою вес
ною». 19.00 — «Актуальна

10.00 — 
ра>. 10.35 
кожного», 
концерт . .
маис». 11.00 — - Сонячне ко
ло». 11.40 — «Шкільний ек
ран». 9 клас. Фізика. 12.10
— «Народні таланти». 12.40
— Худ. Фільм «Просто Са
ша» 13.50 — «Майстри мис
тецтв». 16.00 — Новини. 
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.ЗО — «На допомогу 
школі». Український театр 
копнфеїв. 17.05 — «Народ
ний депутат». 17.30—«Закон 
і ми». 18 00 — К. т. «День за 
днем». (Кіровоград) 18.15 — 
-Телепост па удаїкн'й будо. 
і-і». 18.30 — Муз. фільм «Мо
нолог». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — ’Чемпіонат 
СРСР з баскетболу. Чолові
ки. «Будівельник» — ЦСКА 
В перерві — «Вечірня каз
ка». 21.00 — «Час». 21.35 — 
-'Концертний зал «Дружба». 
В перерві — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.1.5 — 

Док телефільм. «Важкі гли
бини Талнаха». 8.35. 9.35 — 
Географія. 8 кл. 9.05. 12.50 
Англійська мова. 10.05

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке. БК 0G130. Іпдеко 61103,

НАША АДРЕСА:

316050. МСП,

м. Кіровоград, 

вул, Луначарсьного, 36.

Учняй ПТУ. Астрономія. 
10.35, 11.40 — Історія. 7 кл. 
11.05 — Ф. Рабле. «Гарган
тюа 1 Пантагріоель». 12.10
— А. Гайдар. «Школа». 6 кл. 
12.40 — Науково-популярний 
фільм «Авачннськпй вул
кан». 13.20 •— Творчість 
М. Нестерова. 14.05 — Чого 
і як навчають п ПТУ. «Шко
ла — ПТУ — завод». 14.35 — 
Кіноепопея «Велика Вітчиз
няна». Фільм 19 — - Остання 
битва війни». 15.25 — Но
вини 18.00 — Новини. 18 20
— «Звичайний хліб». Телена
рис про «Музей хліба» у Ки
єві. 18.35 І.-С. Бах. Кантата 
№ 93. 19.00 — Клуб мандрів
ників. 20.00 — Вечірня каз
ка, 20.15 — Чемпіонат СРСР 
з водного поло. МДУ —• «Ди
намо» (Алма-Ата). 20.45 — 
«Пішла муха на базар». На
уко в о-п оп у ля рип її фільм. 
21.00 — «Час». 21.35 —
Фільм-балет «Лісова пісня» 
за однойменною п’єсою Лесі 
Українки. 22.55 — Міжна
родні змагання з художньої 
гімнастики. Збірна Праги — 
збірна Москви.

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.45 — Кон
церт. 9.20 — 7-й тираж
«Спортлото». 9.30 -- Для вас, 
батьки. 10.10 — Більше хо
роших товарів. 10.30 — Док. 
телефільм - На батьківщині 
білих ведмедів». 11.35 —
В. Маяковський. Лірика. 
12.15 — Об’єктив. Заключна 
передача фотоконкурсу «На
ша Батьківщина — СРСР».
12.45 — Док. телефільм «Ти 
зійди, сонце краснеє». 13.35
— Архітектура-83. 14.00 —
— Міжнародний фестиваль 
телепрограм про народну 
творчість «Веселка». «Мис
тецтво горлового співу в 
Монголії». 14.30 — Новини. 
1-1.45 — Очевидне — пеймо. 
вірне. 15.40 — Концерт ан
самблю російської кісні під 
керуванням II. Бабкіної.
16.45 — Мультфільми. 17.05
— Бесіда політичного огля
дача Л. Вознесенеького. 
17.35 — Фільм — дітям. «До- 
дума вся. поздоровляю».
19.00 — «Від усієї душі». Зу
стріч з працівниками Аеро
флоту. 21.09 — «ЛІас». 21.35
— Концерт майстрів мис
тецтв у Колонному залі Бу
динку спілок, присвячений 
Дню Аерофлоту. 23.15 — 
Чемпіонат світу з ковзаняр
ського спорту. Чоловіки.
23.45 — Новини.

А УТ

10.00 — <• Актуальна каме
ра» 10.35 — Фільм-концерт.
10.55 — Телеогляд «Точка 
зору». 11.20 — «Признача
ється побачення». Естрадно- 
розважальна передача. 11.50
— Р. Тома. «Вісім люблячих 
жінок». Вистава. 14.05 — 
«Доброго вам здоров’я». 
14.35 — Худ. фільм з субтит
рами «Четверта висота».
15.55 — «Імпульс». 16.40 — 
Симфонічна музика Ріхарда 
Вагнера. 17.15 — -Завтра — 
День Аерофлоту». «Люди 
землі 1 неба». 18.45 — «Скар
би музеїв України». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.40— 
Телетурнір «Сонячні клар
нети». 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Продовження телетупніру 
«Сонячні кларнети». 22.50 — 
Новини.

А ЦТ (II програма)

8 00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоровим. 
8.25 — Док. телефільм
«Спадкоємці». 9.15 — Теле
фільм «Як вирвати зуб у ки
та) (ЧССР). 10.35 — «Ранко
ва пошта». 11.05 — Програ-
ма Литовського телебачення. 
«Тіо Литві». Огляд економіч
ного життя республіки: док. 
телефільм «Весняний день 
рік годує»; виступ ансамблю 
«Екпаиас». 12.05 
СРСР з легкої 
12.55 — Веселі

— Кубок 
атлетики. 

_____ хлоп’ята. • 
14.05 — Міжнародні змагаи-
ня з парашутного спорту. 
14.25 — Грає квартет їм. 
М. Мясковського. 14 50 — 
Док. фільм -’Ленінградський
Фронт». Хроніки і спогади. 
15.30 — Міжнародний огляд. 
15.45 — Передолімпійські
змагання у Сараєво. Лижний 
спорт 10 км. Жінки. 16:15 — 
Док. фільм «Коли розсіються 
тумани бпехні». 16.55 — Ми 
будуємо БАМ 17.25 — Опера 
II. Маскапьї «Сільська
честь» па сцені Державного 
Великого театру СРСР. 18.55 
•— Телефільм «Гойя» (Іспа
нія). 19.30 — Музичний кі
оск. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — «Здоров’я». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
-Затишшя» за мотивами Тво
рів І. Тургенева. 1 І 2 серії.
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Д ЦТ (І програма)

3.00 — «Час». 8.40 — Ви
ступ самодіяльних колекти
вів соціалістичних країн 
ЧССР, НРБ, НДР. 9.10 —
Док. телефільм «Таємниці 
стародавніх печер». 9.30 — 
Будильник. 10 00 — Служу
Радянському Союзу! 11.00 — 
«Здоров'я». 11.45 — «Ранко
ва пошта». 12.15 — Зустрічі 
на радянській землі. 12.30 — 
Сільська година. 13.30 —• 
Музичний кіоск. 14.00 —,
Сьогодні — День Аерофлоту, 
14.45 — За вашими листами. 
.Музична передача. 15.30 —. 
Клуб мандрівників. 16.30 — 
Мультфільми «їжак плюс 
черепаха». «Так зійде», 
«Івашко з Палацу піонерів». 
17.00 — Док. телефільм «Три 
долі однієї людини». Про 
президента АН СРСР, тричі 
Героя Соціалістичної Праці 
А. П. Александрова. 18.00 — 
Міжнародна панорама. 18.45 
— Фільм-концєрт з участю 
народного артиста РРФСР 
Г. Васильєва. 19.30
Ж. Сіменон. Телсвистава 
«Мсгре вагається». (21.00) — 
-Час»). 23.00 — Чемпіонат
світу з ковзанярського спор, 
ту. Чоловіки. 23.30 — Нови
ни.

А УТ

10.00 — «.Актуальна каме- 
8а». 10.45 — «Сьогодні -А-

ень Аерофлоту». 13.25 -2» 
«Катрусип кінозал». 14.25-А 
«Слава солдатська». 15.25 — 
Для дітей. Худ. фільм «Таєм
ниця відома всім». 2 серія. 
16.30 — «Сатиричний об’єк
тив». 17.00 — Чемпіонат
СРСР з баскетболу. Чвові
ки. «Будівельник» (Київ) -~ 
«Динамо» (Москва) 18.30 
Фільм-концєрт. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 
Кіномеридіапи. 20.45 — «На 
добраніч, діти». 21.00 -ф 
«Час». 21.35 — Худ. фільм 
«Міміко». 23.05 — Новини. 
23.20 — Чемпіонат СРСР з 
волейболу. Чоловіки. «По
літехнік» (Одеса) — - Дина
мо» (Ташкент).

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Телефільм "Затишшя». 1 І 2 
серії. 10.30 — «На манежі 
Іриска». Фільм-концєрт. 
11.30 — Кубок СРСР з легкої 
атлетики. 12.15 — Р. Вагнер’. 
Симфонічні фрагменти з 
опери «Тристан та Ізольда» 
у виконанні оркестру Віден
ської опери. 12.35 —" У свігі 
тварин 13.35 — «Карагоз».
Фільм-вистава. 15.15 — Роз
повідають наші кореспон
денти. 15.45 — На землі, в 
ис-бесах і на морі. До IX Все
союзного з’їзду ДТСААФ 
СРСР. 16.15 — Телефільм
«Ходіння по муках». 2 серія
— «Вибір» 17.30 — «Японсь
кі замальовки». Теленарис. 
18.00 — «Переможці». Клуб 
Фронтових друзів. 19.30 
Передолімпійські змагання 
у Сараєво. Лижний спорт. 
Естафета 3X10 км. Чоловіки. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Чемпіонат СРСР з волей
болу. Чоловіки. ЦСКА — 
«Динамо» (Московська об
ласть). 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм «Закохані».
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Редактс-о
Ю. СЕРДЮЧЕНКО,

Кіровоградське технічне 
училище № 6

ОГОЛОШУЄ 
НАБІР УЧНІВ

із числа осіб, звільнених 
із лав Радянської Армії, 
та цивільної молоді для.ж 
набуття спеціальностей: д5<г' 

токар, слюсар-ремонт- 
ник, електрозварник, елек
тромонтер.

Строк навчання — 6 мі
сяців.

Початок незнання — в 
міру комплектування груп.

Учні одержують стипен
дію — 70 крб. на місяць, 
їм надасться гуртожиток.

Звертатися на адресу: 
м. Кіровоград, вул. Де
кабристів, 26. Тел. 2-35-2Ъ 
2-50-20.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 7,

Газето виходить у вівторок, 
четвер І суботу.

Друкарня імені Г. М. ДимитровЙ 
видавництва

«Кіровоградська правда» і 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2«
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