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сшм кожного
Чеспа і сумлінна праця, турбота про
благо суспільства —- обов’язок кожного
радянського юнаки і дівчини. Це підкрес
лювалось па пленумі ЦК ВЛКСМ, якни
відбувся 11 лютого в Москві і який обго
ворив завдання комсомольських органі
зацій по дальшому зміцненню трудової
дисципліни, посиленню
комуністичного
виховання молоді.
У доповіді першого секретаря ЦК
ВЛКСМ В. М. Мишина і виступах відзлачалосй, що юнаки і .дівчата країші
активно включились у боротьбу за вті
лення в життя рішень листопадового
(і982 р.) Пленуму ЦК КПРС, вказівок
товариша Ю. В. Андропова, які містять
його промова на.Пленумі і виступ на зу
стрічі з московськими верстатобудівни
ками. говорилось про необхідність змі Iнення трудової
дисципліни, дальшого
підвищення ефективності
виробництва,
всемірної економії всіх видів ресурсів.
Широко розгорнулось у молодіжних ко
лективах соціалістичне змагання за до
строкове виконання завдань третього ро
ку п'ятирічки.
Говорячи про виховання
у молодих
рис дбайливих господарів' виробництва,
почуття відповідальності
за доручену
справу, промовці підкреслювали, що ви
рішальну роль у цьому покликані віді
гравати трудові колективи, первинні ор-.
ганізації ВЛКСМ.
Серед адрес передового досвіду, наз-
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вапнх на пленумі, — комсомольські оргапізацїї ленінградського науково-вироб
ничого об'єднання «Позитрон», мінського
ВТО «Інтеграл», Горьковського автозаво
ду. Тут при підбитті, підсумків трудово
го суперництва юнаків і дівчат врахову
ються не тільки виробничі результати, а
й кваліфікація, трудовий стаж працюю
чих, вміло поєднуються моральні-і мате
ріальні стимули.
Глибокого вивчення,
узагальнення і поширення вимагає почин
молодих москвичів «Одинадцятій п’яти
річні — стабільний склад комсомольськомолодіжного колективу, найвищу про
дуктивність і дисципліну праці!» Втілю
ючи його в життя, юнаки
і дівчата не
тільки ударно працюють, а й повсякден
но дбають про тих, хто працює поруч,
створюючи у своїх
організаціях таку
моралшіо-псісіологічну
атмосферу, при
якій неприпустимі будь-які порушення.
Комітетам комсомолу
необхідно за
безпечити високий настрой змагання се
ред молоді, його дійовий вплив на досяг
нення високих
кінцевих
результатів.
Кожна молода людина
повніша бути
економістом на своєму робочому місці,
вміти шукати і знаходити найкращі ре
жим і прийоми праці.
Промовці звертали увагу на тісний
зв’язок організації праці
і дисципліни.
Па добре налагодженому
виробництві,
де перед молоддю відкрито перспективи
професійного творчого зростання, де з

її думкою рахуються, швидко засвоюєть
ся необхідність додержуй';, jи встановле
них порядків і правил. Комітети комсо
молу покликані здійснювати тіснішу вза
ємодію з адміністрацією та іншими гро
мадськими організаціями, всіляко дбати
про умови праці й побуту'юнаків і дів
чат, брати активнішу участь у впровад
женні заходів НОН.
Поліпшення організації і умов праці
— важлива підойма скорочення плин
ності кадрів, яка серед молоді є те
значною. Учасники пленуму відзначали,
що комітетам комсомолу важливо вияви
ти ініціативу у впровадженні на своїх
підприємствах системі! професійво-кваліфікаціниогсі зростання молоді за прик
ладом ВАЗу та ХІЛу. Необхідно перейііятп досвід роботи комсомольських ор
ганізацій підприємств Латвії, Куйбпшевської, Челябінської і Запорізької облас
тей по ліквідації важкої ручної прані,
по комплекснім механізації виробництва,
впровадженню передових прийомів і ме
тодів праві.
Важливо пам’ятати, підкреслювалось
па пленумі, ніо свідома дисципліна і ор
ганізованість формуються у молоді за
довго до її приходу на виробництво. Ос
нови їх закладаються за шкільною пар
тою, в майстерні ПТУ. Порушник нав
чальної дисципліни сьогодні — не нерід
ко завтрашній порушник на виробництві.
Саме з таких принципових позицій ио-

енній підходити комітети комсомолу і
ради піонерських дружин павчнліьиях
закладів до оцінки поведінки учнів.
Важливе місце на пленумі було при
свячене питанням, зв'язаним з удоско
налення?-! організаційно-політичної робо
ти, з посиленням комуністичного вихо
вання молоді. Підкреслювалась необхід- •
ність кращого використання у цін справі
славних традицій вартії і радянського
народу. Треба й далі розвивати настав
ництво.
Велику увагу приділено вдосконален
ню стилю комсомольської роботи. У зв’я
зку з цим вказувалось на необхідність
ійдвшцення діловитості, забезпечення
дієвості контролю і перевірки виконання.
Важливо прищеплювати комсомольським
активістам інтерес до організаторської
роботи.
Пленум ЦК ВЛКСМ закликав комсо
мольців,, усю радянську молодь до- ак
тивної участі в загальнонародній бороть
бі за зміцнення трудової дисципліни, під
вищення ефективності і якості роботи,
посилення режиму економії, успішне ви
конання плану економічного і соціаль- .
ного розвитку країни в одинадцятій п'я
тирічці.
Пленум розглянув організаційне пи
тання. Він увільнив від обов'язків СЄ’<- '
ретаря і члена бюро ПК ВЛКСМ Д. М.
Філіппова у зв’язку з переходом на пар
тійну роботу. Секретарем і членом бюро
ЦК ВЛКСМ обраний П. М. Орджонікідзс. який працював першим секретаре;.!
ЦК Л КСМ Грузії.
На пленумі виступив секретар ЦК
КПРС І. В. Капітонов.

PAPCJ.

Наприклад, цього року за січень гут
вироблено
товарної
продукції на
шість процентів більше завдання,
в основі успіху лежать висока органі
зованість і відповідальність кожного,
зразкова трудова дисципліна. Ось ли
ше один переконливий факт: на заво
ді торік не було жодного порушника
ірудової, технологічної ДИСЦИПЛІНИ.
Дисципліну тут вважають надійною
помічницею в прані.

ОРГ АН І ЗО
ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ

ГРОМАДСЬКОГО

ШТАБУ-

ОГЛЯДУ «РОБОЧІЙ ХВИЛИНІ — СУВОРИЙ ЛІК»
Семенівськнй завод гірського воску,
м. Олександрія.
Сьогодні його про| дукцію — гірський віск і вуглелужпі
и реаіентн знають не ліпне б Радоне ьв кому Союзі, а й далеко за його межаI ми. Незабаром підприємству випов-*
Б иметься 25 років. Це вік зростання
заводу, змужніння його трудового ко| лекіиву. А па рахунку заиодчан чиМ мало добрих справ. За підсумками
Б всесоюзного соціалістичного змаганБ ня минулого року підприємство одер■ жало трено грошову премію Міністер* ства нафтової промисловості.
З року в рік колектив Заводу пра^^іки^стабільво.
високопродуктивно.
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Цілеспрямовану
роботу по вихо
ванню комсомольців і молоді, по
впровадженню в практику принципу
колективної матеріальної і моральної
відповідальності проводить
комітет
комсомолу. Первинні організації по
стійно дбають про створення умов
для високопродуктивної праці, допо
магають кожному молодому робіт
никові робити щомісяця,
щотижня,
щоденно хоча б невеликий, але кон
кретний крок уперед. Ці та ійші ви
кання роботи колективу, КОМСОМОЛЬ
СЬКОЇ організації по зміцненню, тру
дової дисципліни стали в центрі уваги

,
ТВАРИННИЦТВУ —
КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

СТЯГАЮТЬСЯ ПОДРУГИ

молоді, працюють на одній
([юрмі, а головне — тру
дяться, як кажуть, з ду
шею.

З
повагою
говорить
Є. Волошина про свою по
другу по змаганню.
Дві Євгенії ►— Волоши- колгоспу «Прогрес». У них
— Женя Микнтепко уже
на і Мнкіїтснко. Доярки багато спільного: обидві шість
років працює на

гірПовагою і авторитетом серед товаришів користуються на виробництві
......
сьного воску молоді апаратники нандидат у члени КПРС Валерій КПИ ШАНЕЦЬ
і Володимир ГАВРИШ, яких ви бачите на знімну нашого фотокореспондента
В. ГРИВА.

на засіданні громадського штабу ог
ляду «Робочій хвилині — суворий
лік», яке відбулося на заводі. У роз
мові взяли участь: директор Семенівсьного заводу гірського воску Б. 1.
Ш НА ПЕР, елекпрос.чюсар Г. І. СТЕ
ПАНЕНКО, начальник виробництва
гірського воску С. Є. ХАЧАЙ, секре

фермі. Вона володіє ба
гатьма
секретами одер
жання високих надоїв мо
лока, якими ділиться з по
другами, в тому числі і зі
мною. Завжди
виконує
взяті соціалістичні зобо.в’язанпя. І нині,
під час
стійлового утримання ху-

тар комітету комсомолу Л. О. СІЛІВЕСТРЕНКО,
апаратник
В.
Ф.
ГАВРИШ, перший
секретар Олек
сандрійського міськкому комсомолу
В. М. ДЯГЛИЙ.

,* * *

(МАТЕРІАЛИ ВИЇЗНОГО ЗАСІДАННЯ
ЧИТАЙТЕ НА -2 П СТОР.)

добя, очолює соціалістич
не змагання серед тваршіинків ферми, удержує пе
рехідний червоний вимпел.
Стараюся брати приклад з
передової трудівниці.
Сама ж Євгенія Воло
шина
— наймолодша у
колективі. Два роки тому
прийшла
па ферму. Але

вже й про неї заговорили
як про одну з кращих доя
рок.
В. ШУЛЬГА,
громадський
корес
пондент
«Меподогс
комунара».

Новомиргородський
район.

І

ЧЕСТЬ ІСЛАВАПО ПРАЦІ
Б. ШНАПЕР, директор
заводу, кандидат техніч
них наук:

— Справді, коли тру
довий колектив дружнії і,
високоорганізо ванн й,
йому під силу вирішення
і' будь-яких завдань. А
! якщо говорити конкрет• но, то
ми
пишаємося
' -людьми, які
трудяться
па нашому підприємстві.

творчої в тому
числі)
дисципліни нічого пут
нього ніде не вийде — ні
музики, ні високоякісної
продукції. Отож успіх
справи визначає висока
дисципліна, організація
праці. На Семенівському
заводі
гірського воску
розуміння цього прийш
ло давно, тому й створи
ли тут штаб з виховної
роботи, який очолив ди
ректор заводу Б. І. Шнапер. Основою всієї робо
ти стало положення про
виховну роботу, розроб
лене штабом, і, зокрема,

це стає предметом окре
мої гострої розмови при
всіх присутніх па плапірці.

Члени громадського
штабу огляду «Робо
чій хвилині — суво
рий лік» запитали в
учасників розмови:
— В чому запорука
стабільності і високої
дисциплінованості ко
лективу?
— У виховній робо
ті самого ж колекти
ву.

член штабу «КП». Тепер
його поважають. Не на
хвалиться молодим ро
бітником і майстер. Ось
так дружно і досягаємо
якості виховання людей,
від котрої залежать всі
інші якості
—- роботи,
продукції. Тільки такій
роботі — «зелену вули
цю»!
Ті робітники, які по
трапили до нашого но»
лективу
випадково, не
приживаються в колекти
ві, бо ледарям чи про
гульникам створюємо не
терпиму обстановку.

ОРГАНІЗОВАНОМУ КОЛЕКТИВУВ С Е ПІД СИЛУ
— ТАКОГО ВИСНОВКУ ДІЙШЛИ ВСІ УЧАСНИКИ
НІВСЬКОМУ ЗАВОДІ ГІРСЬКОГО ВОСКУ
Слюсар В. X. Смолев, апа
ратники О. Н. Скороход,
В. І. Скорик -та інші
_•— умілі спеціалісти, до
стойні представники ро
бітничого класу, яскра
вий приклад для молоді.
І справа не в тому, що
вони виконують доведені
завдання. Ні. Вони зав
жди готові віддати все
виробництву, їх не треба
вмовляти ’і агітувати, у
них ніколи
не виникає
проблема, як ставитися
до сировини і матеріалів.
Зрозуміло, як до свого
кровного, загальнонарод. ного
багатства. Тільки
,так!
Нетерпиме ставлення
до любителів використа
ти робочий час у своїх
інтересах, прогульникіз,
п’яниць
було завжди.
Але сьогодні,
вважаю,
цього мало. Свідома дис
ципліна тісно зв'язаііа з
творчим підходом до сво
їх обов’язків, пошуком
нових
методів роботи,
високої особистої відпо
відальності за доручену
справу. Ось один прик
лад цього. Нашому під
приємству незабаром 25
років.
Але
фактично
плинність кадрів як така
відсутня. Більшість ро
бітників і інженерно-тех
нічних працівників пра
цює з дня заснування за
воду. Є багато й молоді,
яка гідно продовжує
трудові традиції колек
тиву. На
підприємстві
сім спеціалістів захисти
ли кандидатські дисерта
ції. Сам колектив ство
рює широке поле діяль
ності для винахідників,
раціоналізаторів, насам
перед для молодих. На
зву такі цифри. За два
останні роки впровадже
но у виробництво 10 ви
находів і 22 рацпропози
ції з великим економіч
ним ефектом.
Якось на підприємстві
побували учні місцевої
школи. І коли воин були
у диспетчерській вироб
ництва гірського воску,
хтось із дітей здивував
ся: невже таким склад
ним пультом
управляє
одна .людина? Так. І від
особистої самодисциплі
ни оператора, від його
знання справи, відпові
дальності за
доручену
справу залежить робота
всього виробництва. Він
як диригент оркестру,
без якого хорошої музи
ки не вийде.

ДУМКА
ГРОМАДСЬКОГО
ШТАБУ
Власне, висновок мож
на зробити
такий: без
порядку, без належної (і

15 лютого 1983 року

«Молодий комунар»

стор.

ЗАМІСТЬ
КОМЕНТАР»
Григорій
Степаненко
говорив про своїх това
ришів, про колектив, у
якому працює. Про себе
він не любить розповіда
ти. Це
зрозуміло. Про
нього сказала секретар
комітету комсомолу за
воду
Л. Сілівестреико.
Трудова біографія моло
дого робітника коротка.

Ьвочіи

JI V0VHIFI •
ХВИЛИНІ-СУВОРИИ
Il

так»

РОЗМОВИ НА СЕМЕ

Завжди уважні, зосереджені у роботі комсомолка оператор пульту управ
ління заводу Ольга ШАПОВАЛ (знімок угорі) і молодий комуніст інженер Віктор
ОЛІЙНИК, адже трудяться на вирішальних дільницях.
Фото В. ГРИБА.

Три роки працює Григо
рій на , підприємстві. За
цей час оволодів суміж
ною професією електро
зварника. І успішно. То
рік на міському конкурсі
молодих електрозварни
ків зайняв перше місце.
Він — член комітету
комсомолу, член добро
вільної народної дружи-ни, ударник комуністич
ної праці.
Трудова
біографія
Г. Степаненка
типова
для молодих заводчан.
Переважна
більшість
комсомольців — ударни
ки комуністичної праці
або ж борються за одер
жання цього звання.
Молодь підприємства
стала ініціатором бага
тьох добрих справ. Одна
з них — впровадження
особистих рахунків еко
номії матеріальних ре
сурсів, які ось уже кіль
ка років якоюсь мірою
е важливою підоймою в
боротьбі за
економію і
бережливість. Вихован
ню у
комсомольців і
молоді організованості,
дисциплінованості в усьо
му підпорядкований ко
жен пункт комплексного
плану роботи комітету
комсомолу.

АКТИВНІСТЬ
ПЛЮС ОРГА
НІЗОВАНІСТЬ
Л. СІЛІВЕСТР ЕННО,
секретар комітету ком
сомолу:

комплексний план ідей
ного, трудового і мораль
ного виховання молоді,
розроблений у комітеті
комсомолу.
Кожен пункт
цього
плану
спрямований на
досягнення кінцевого ре
зультату в усьому. При
міром, впроваджено та
бель оцінки якості праці
для кожного робітника,
де проставляється коефі
цієнт якості праці за ро
бочу зміну, її продуктив
ність тощо. Кожне пору
шення технологічної дис
ципліни чи запізнення на
роботу вже знижує кое
фіцієнт, що в свою чергу
позначається на підсум
ках соціалістичного зма
гання.
Ми звикли: па кожній
виробничій планірці йде
ться про суто виробничі
справи. На цьому заводі
пданіркп проходять де
що незвично: починають
із розгляду мікроклімату
в бригаді чи зміні, туг
же цікавляться станом
здоров’я робітників. Ну,
а вже
коли па якійсь
дільниці трапиться пору
шення технологічної чи
трудової ДИСЦИПЛІНИ —’

ТІЛЬКИ ТАКІЙ

РОБОТІ-чЗЕЛЕНУ
ВУЛИЦЮ»
г. СТЕПАНЕНКО, елек
трослюсар, член коміте
ту комсомолу:

— До нас приходить
новачок. І комсомольцям
ставиться завдання: за
два тижні залучити його
до громадської роботи.
Завжди зустрічаємо гос
тинно кожного новачка.
Представляємо колекти
ву на зборах бригади.
Так, скажімо,
зустріли
кілька років тому Олек
сандра Галайчеика. У на
шу бригаду він «влився»
швидко,
бо з перших
днів у роботу вкладав
часточку душі.
Звісно,
прижився в пас. Попра
цював. Урочисто провели
в Радянську
Армію.
Ось недавно Олександр
знову після служби по
вернувся в нашу брига
ду. Уже оволодів суміж
ною професією, активний
в громадській роботі —

/
Мій брат Віктор теж
трудиться па заводі апа
ратником.
Нелегка в
нього спеціальність. Вза
галі хочу
підкреслити:
на нашому підприємстві
висока технологічна дис
ципліна і безпека праці
— це ■ основа з основ.
Цього внмагае_паше ви
робництво. Працюємо в
три зміни. І обов’язково
перед кожною
зміною
начальник виробництва
чи механік проводять на
ряд. І соромно, коли то
бі роблять зауваження,
пехай і за незначне по
рушення трудової чи ви
робничої дисципліни.
Ще хочу підкреслити
і таке: часто трапляються
і прогули, і запізнення
на роботу, і довгі «пере
кури» через те,
що не
завжди тон чи інший ро
бітник, колектив заван
тажений так як треба ро
ботою. Скажу відверто
— якщо за роботою ні
коли в гору глянути, то
не будеш нудьгувати:
адже знаєш, що від того,
як потрудишся ти, зале
жить успіх всього колек
тиву. І як приємно, коли
добився наміченого.

розмови про те, хто і як
з комсомольців викопує
свої соціалістичні зобо
в'язання,
аналізуємо
особисті рахунки еконо
мії матеріальних ресур
сів. Пропагандист — ди*<
ректор заводу Б. І. Шпапер веде розмову про
трудовим доробок кож
ного комсомольця за пев
ний час. Скажімо, трап
ляється так, іцо молодий
виробничник
допустив
брак у роботі чи пору
шив встановлений режим
економії матеріалів, па
ливно-енергетичних
ре-

— Насамперед думаю
про те, що у роботі ко
мітету по зміцненню тру
дової дисципліни не тре
ба видумувати якісь по
чини. Ми вважаємо — в
усьому слід
проявляти
більше принциповості, іні
ціативи, бути ближче до
людей, прагнути постій
но впливати на молодих
виробничників, доходити
до кожного. Комітет повинен активніше форму
вати суспільну думку,
виховувати нетерпимість
до прогульників чи люби
телів довгих перекурів.
Адже буває так: адміні
страція оголошує дога
ни тому чи іншому по
рушникові трудової дис
ципліни, а
в колективі
бригади з ним по-товариськи. Створення
атмо
сфери нетерпимості навколи вгору глянути, то
жаю одним із важливих
завдань комітету комсо
молу. І виховну роботу
ми проводимо цілеспря
мовано.
Ось приклад.
Кожне заняття в школі
комсомольського полігнавчания
починаємо з

сурсів, і тут же виявля
ють причини.
Якщо це
прорахунок у виробничо
му ланцюжку, то наступ
ного "дня усувають недо
лік. Такі заняття завжди
проходять жиаво, заці
кавлено.
Цілеспрямовано пра
цює штаб «Комсомольсь
кого прожектора», який
очолює В. Меткий. До
зорці заводі' включилися
в громадський огляд-перевірку «Робочій хвили
ні — суворий лік», ого
лошений обласним, шта
бом «КГІ» і редакцією
газети «Молодий кому
нар». Переглянули і підкоректували план роботи
< прожектористів». Щой
но провели рейд-перевірку.«Як ми цінуємо робо
чий час». Декому дове
лося почервоніти перед
товаришами.
Мабуть, немає таких
справ па заводі, до яких
би не був причетний ко
мітет
комсомолу. На
приклад, у період підго
товки до зимового вироб
ничого сезону члени шта
бу
«Комсомольського
прожектора» виявили не
доробки. Зокрема, пога
но були утеплені примі
щення цеху виробництва
гірського воску, не підго
товлено як слід систему
опалення. І самі ж ком
сомольці оперативно лік
відували згадані
недо
робки.
Вважаю наш найпер
ший обов’язок — дбати
про те, аби кожен комсомолець-внробничпик був
прикладом у праці.

ДУМКА
ГРОМАДСЬКОГО
ШТАБУ
Досвід комітету ком
сомолу Семенівського за
воду гірського воску вар
тий наслідування. Ком
сомольці не па словах, а
на ділі підійшли до вирі
шення питання зміцнення
трудової і виробничої
дисципліни, підвищення
ефективності
роботи. У
розмові, що відбулася на
підприємстві,
всі були
одностайними: дисциплі
на — наш головний ре
зерв, І цінне те, що комі
тет комсомолу заводу
чітко перебудував свою
роботу по зміцненню тру
дової дисципліни, із су
ворою міркою став під
ходити до фактів її по
рушення. І ось наслідок:
торік на підприємстві не
було жодного порушення
трудової дисципліни.

ГРОМАДСЬКИЙ ШТАБ ОГЛЯДУ
«РОБОЧІЙ ХВИЛИНІ — СУВОРИЙ ЛІК».

«Молодий комунар»
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КРОК У БЕЗСМЕРТЯ
23 лютого минає 40 років з дня героїчної загибелі
Олександра

Матросова,

гвардії

рядового,

Героя

Радянського Союзу

Подвиг Олександ
ра Матросова повто
рили більше двохсот
радянських воїнів ба
гатьох
національ
ностей і серед них—українець
Анатолій
Комар
на Кіровоградщині.

В бою за російське село Чернушки мужність і
героїзм проявив
червоноармієць 2-го батальйону
комсомолець Олександр Матросов. Ворог з дзота від
крив сильний кулеметний вогонь. Олександр Матро
сов одержав наказ знищити точку ворога. Зневажаю
чи смерть, він закрив амбразуру дзота своїм тілом.
Кулемет ворога замовк, піхота пішла вперед. Това
риш Аіатросов загинув смертю хоробрих за Радянсь
ку Батьківщину».

ПЦ ИНАВ
четвертий мі*
сяць
напружених
фронтових буднів піонера
Анатолія Комара. В листі
до матері він писав:
«Ідуть дощі. В земл.ин-

(Із донесения начальника політвідділу
91-ої стрілецької бригади в політуправління
Калінінсьного фронту).

З crop

ках мокро. Але духом не
падаємо.
Згадаєм Сашу
Матросова, і труднощі •—
дрібниця».
...Дощової темної ночі
23 листопада
1943 року
група молодшого лейте
нанта Колесникова пішла а
тил ворога, щоб виявити
його вогневі
точки. На
ступного дня, ві'.коназши
завдання, бійці поверта
лися у розташування своєї
частини, але
раптом на
узліссі біля села Онуфрі
ївни наштовхнулися на ве
ликий загін фашистів. За
в'язався бій.
Розвідники кілька разів
намагалися прорвати еороже кільце,
але пере
шкоджав кулеметний во
гонь. До кулемета
най-’
ближче був Анатолій Ко
мар. Бійці бачили, як обе
режно, притискаючись до
землі поповз Толя до ку
леметного гнізда.
Щсб
відвернути увагу ворога,
розвідники викликали во-

гонь яа себе А коли від
ВР ОНИ виходять на бостань між
кулеметом і
■* йову перевірку. Бага
юним розвідником скоро тьох немає з
ними, але
тилася до 15 метрів, Толя вони в душі і серці кожно
кинув гранату. Кулемет за го. І серед них — Анатолій
мовк.
Комар, ровесник п’ятнад
Але як тільки наші бійці цятирічних назавжди. На
пішли в атаку, над ними вічної
знову засвистіли кулі. Зно
У 1971 році 27 жовтня
ву залягли. А коли підве газета «Правда» писала:
ли голови,
побачили: їх
Мурманське
морське
Толя Комар звівся на ноги пароплавство поповнило
і кількома відчайдушними ся
новим теплоходом,
стрибками кинувся вперед, збудозаним на верфі-міста
на кулемет. Це був йо"о Ростока в Німецькій Демо
останній крок — крок у кратичній Республіці. По
безсмертя.тужний сухогруз названо
, Того ж дня
радянські іменем 15-річного україн
війська визволили Онуф ського героя-піонера Толі
ріївну. На лісоьій галяви Комара, який бився з фа
ні, недалеко від місця за шистами, в 1943 році пов
гибелі, вони поховали Ана
торив подвиг Олександра
толія — бойового побра Матросова. В перший рейс
тима Олександра Матро теплохід «Толя Комар» ви
сова. Урочисто пролунав йде в канадські порти».
салют, чулися схвильовані
О. КОРНІЦЬКИЙ,
слова. «Ти був справжнім
учасник Великої Віт
піонером, відважнилл си
чизняної сійни, огля
ном Вітчизни! Ми но забу
дач вагонів ПТО стан
демо тебе, синку!»
ції Помічна.

------------------------ І
ХОДІ обговорення до™
повіді
секретаря
комсомольської організа
ції мені хотілось устати і
підказати: дівчата, давай
те будемо говорити кон
кретно, називати прізвища,
імена, дні, цифри, щоб по
рушники відчули — колек
тиву нб байдуже,
як хто
ставиться
до своїх обо
в’язків, давайте не гіобо-

кий у вас характер. Піднаше, можна
присмство
без сумніву сказати, молодіжне, і воно ж — одне
з найвідсталіших у місті.
Думаю, уже таке поєднан
ня (молодіжне — відста
ле) повинне
було б по
кликати нас до серйозної
розмови.
Цього не ста
лось. Тому й соромно.
Так відверто і гостро по-

від відвідувачів. З річним
плановим завданням спра
вились. Порушень трудо
вої дисципліни торік у нас
не було, бо
кожен член
бригади свідомий
свого
обов’язку перед колекти
вом.
І. ще один факт. За сі
чень місяць одна бригада
із 21, що трудиться на
фабриці, премійована за

ж жадж
їмось сказати правду в очі
один одному, не мовчім.
Може бодай у такий спо
сіб змусимо несумлінних
задуматись над важливіс
тю тих рішень, які були
прийняті на останніх пар
тійних пленумах, про які
нині так багато говориться
на кожному підприємстві,
у колгоспах, у всіх вироб
ничих колективах. Адже
нікому не буде приємно,
якщо його ім’я назвуть у
так
званому
«чорному
списку» з трибуни сьогод
нішніх зборів.
Йшли
комсомольські
збори з порядком денним
«Зміцнювати
дисципліну
—
обов’язок
кожного
комсомольця» на Кірово
градській обласній фабри
ці «Індтрикотаж». Схви
льовано говорила секре
тар комсомольської орга
нізації Ірина Кулик. Однак
коли за трибуну почерго
во вийшли п’ять .комсомо
лок, двома-трьома загаль
ними фразами відреагували на. доповідь секрета
ря, мені захотілось узяти
слоао. Але ж, думалось,
хтось має відчути, як фор
мально проходить розмо
ва, якщо їі й можна на
звати розмовою? І я не
помилився. Слова попро
сила директор
фабрики
Олена Іванівна Сука.
— Мені соромно було
сидіти ось тут зараз серед
вас, дівчата.
Соромно за
те, що зи такі інертні, бай
дужі, що некомсомольсь-
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виступ

Олена
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ЦИФРИ І ФАКТИ. Ми
нулого року
на фабриці
допущено 136 людино-днів
прогулів,. 280 людино-го
дин простою в робочий
час. За рік фабрика недо
виконала
виробничий
план на 159 тисяч карбо
ванців.
Де шукати резерви? Про
це часто запитували себе
керівники фабрики. Олеча
Іванівна Суха
на комсо
мольських зборах
дала
відповідь конкретну: ре
зервів чимало,
і один з
найголовніших — у зміц
ненні трудової дисципліни.
Звичайно, таке переконан
ня прийшло до неї не сьо
годні. Не раз за три місяці
роботи на фабриці дирек
тор пеклась єдиним — чо
му підприємство відстає,
адже тут можна створити
умови для високопродук
тивної праці? .
Фабрика «Індтрикотаж»
має п’ять ательє, три з них
— у Кіровограді. Січневий
виробничий план
ательє
«Павутинка» виконало. Пе
ревиконав план недавно
створений комсомольськоколекгиз
молодіжний
ательє «Вербиченька».
— У кас бригада невеличка і дружна, — сказала
Чайковська. — У
Ірина
«Павутинці» завжди ввіч
ливо обслуговують замов
ників. За минулий рік ми
не мали жодної скарги

значне перевиконання мі
сячного плану.
Таке на
фабриці
трапляється не
часто, тому про це тут го
ворять як про неординар
ну подію.
Директор
підрахувала,
що якби торік підприєм
ство не мало жодного лю
дино-дня прогулів, це да
ла б додатково 79 тисяч
карбованців до плану. 58
чоловік в «Індтрикотажі»
постійно
наполовину не
виконують щоденних завдань, при сумлінній їхній
роботі підприємство отри
мало б ще плюс 39 тисяч.
А простої
машин з вини
механіка? Ці та ще деякі
«дрібниці» і є невикори
станим резервом.
З виступу майстра в’я
зального цеху комсомол
ки Олени ВОЛОШИНОЙ
— «Робочий час — ро
боті» — ці слова повинні
бути правилом у нашій
трудовій діяльності. А що
виходить? Нерідко можна
побачити, що по цеху гу
ляють без причини. Згор
тають роботу іноді ще за
ПІВГОДИНИ-ГОДИНу

ДО
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ця зміни: не встигну, мов
ляв, сьогодні дов’язати, ви
ріб. Хіба
це по-комсомольськи! Зроби сьогодні
половину за цей час, зав
тра закінчиш. Навіть ті,
кого ми називаємо серед
кращих, іноді (як, примі
ром, Валя Артемова) за
являють: «Я сьогодні свою
норму виконала і більше
не хочу, заменилась». А

почуття
колективізму!
Сьогодні ти можеш вико
нати півтори норми — ви
конай, може,
завтра з
якоїсь причини
за тебе
твоїм друзям доведеться
потрудитись.
Так було раніше, трап
ляються
рецидиви й на
сьогодні. Однак—сьогодні
на них реагують суворо. І
чи не найвищою мірою на
цей поворот вплинув пе
рехід робоїи
бригад за
единим нарядом, Таких ча
фабриці двадцять.
Раніше кожен відповідав
сам за себе (пробайдикував — шкода від цього од
ному тобі), а віднині- пра
цювати абияк
не дозво
лить колектив. Для поруш
ників створюють нетерпи
му обстановку. Саме то
му й не тримаються у ко
лективі
такі, як Олена
Яковенко,
яку недавно
звільнили за постійні про
гули, за безвідповідальне
ставлення до роботи.
— Якщо комсомолець
чинить усупереч колекти
ву, не виконує Статуту
ВЛКСМ — йому не #ісце
серед передової
молоді
країни, серед комсомоль
ців, -— сказала на зборах
інструктор обкому комсо
молу Галина Урсул.
...У будинку побуту «Ін
гул», де мали
відбутись
комсомольські збори, на
коридорі п’ятого поверху
мене зустріла струнка дів
чина з
комсомольським
значком на грудях.
— Ви на збори? — поці
Будь
кавилась
вона,
ласка, проходьте.
Однак пізніше я дові
дався, що не гостей вона
зусірічала,
а своїх же
спілчан після зміни. Щоб
ніхто, бува, не пройшов
мимо
комсомольських
зборів.
Коментарі, як
кажуть,
зайві.
І про це треба було го
ворити на комсомольсь
ких зборах. Але така роз
мова не вийшла. Тому,
розуміючи прагнення ди
ректора створити моло
діжний колектив на фаб
риці, з якому не знайшло
ся б місця Яковенкам, не
розумію мовчання самих
комсомольців. Бо ж мов
чання не завжди знак зго
ди...
В. БОНДАР,
кор. «Молодого кому
нара».
м. Кіровоград.

авжввияи

ЛИХА МОГЛО НЕ БЧЇИ
20 січня нинішнього ро
ку подружжя Т. з Бобриііецького району «залінйнло
вдома без нагляду одно
річну дитину. Біля ліжка
горіла настільна лампа. Від
неї затлілий» домашні ре
чі, і малюк задихнувся.
На жаль, подібні випад
ки не поодинокі. Пожежі

а и •

нерідко трапляються через
тс, що за дітьми не див
ляться батьки, дозволя
ють бавитись сірниками.
10 січня спалахнув во
гонь V будинку громадя
нина ' М. 1. Дмптрука в
Олександрійському районі.
Причина — сірники ц ру
ках дитини.

А хіба не буває такого,
коли, йдучи з дому, батьки
залишають
дсступнимм
для малюків електронагрі
вальні прилади, керогази,
примуси, які стаю і ь не
безпечною забавою?
Щоб уникнути нещасних
випадків, не можна лиша
ти дітей без нагляду до
рослих, ие можна доруча
ти дітям розпалювати но
чі, вмикати електропрнла«
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Севастополь. Пам’ятник видатному російському
фортифікатору Е. 1, Тот.іебену,
фото В. ЩЕРБАКА.

ТРИВАЄ ВСЕСОЮЗНИМ МІСЯЧНИК
ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

До джерел подвигу

J

дн, ліхтарі, лампи. Всі до
рослі непримиримо повинні
ставитись до ігор дітей з
погнем, до куріння. Велику
роль в цьому повинні віді
грати вихователі, піонервожаті, а також школярі
середнього і старшого ьіку.
В. МИХАЙЛИЧЕНКО,
начальник
відділу
держпожнагляду ВПО
УВС облвиконкому.

»3

Кіровоград.
Упні ТУ-4
стАчн, переможцями зма
гань з кульової стрільби,
які влаштували міський
та обласний
комітети
ДТСААФ разом з облас
ним управлінням профтехосвітп. В особистому за
ліку
пайсильпішими тут
були
В.
Мазуренко
(МПТУ-6) та П. Булгако
ва (ТУ-4).
Онуфріївна. Т. М. Шашло — один зі 794 жителів
села Куиеволівки, які від
стоювали
незалежність
рідної
Батьківщини па
фронтах Великої Вітчизня
ної війни. У вересні 1941
року біля села Штепівки
на Сумщині ного
таик
увірвався на гітлерівські
позиції і знищив шість
хрестатих
броньованих
машин. Т. М. Шашлу було
присвоєно звання Героя
Радянського Союзу. У дні
місячника на уроках муж
ності учні Ку неволі в ської
середньої школи
повели
розмову про подвиги свого
земляка, влаштували чи
тання його книг «Батько і
сни», «Дорожче за життя»,
«Алмази шліфують».

Цікавою була
зустріч
школярів із ветераном вій
ни
І. ЛІ. Цебренком. На
уроці мужності вік розпо
відав про свої
фронтові
подвиги. А юні дтеаафівці
обговорювали
записи,
зроблені учасниками Все
союзної пошукової експе
диції «Літопис
Великої
Вітчизняної». Вони згаду
вали про визволителів рід
ного села Героїв Радянсь
кого Союзу О. І. Рутчнна,
П. С. Кузуба, К. П. Гриба.
Устинівка. В усіх шко
лах району йде підготов
ка до
районного фіналу
воєнізованої
спортивної
грц «Ну-мо, хлопці!» Відбу
ваються з агальпошкільні
змагання з військово-тех
нічних видів спорту з тим,
щоб з числа яайснльнішнх
згуртувати збірні команди.
Майстерністю між собою
мірялися старшокласники
Гапно-Требнпівської, Бере
гівської, Докріаєвської де
сятирічок та учні Іиг.улецького СПТУ.
А в райцентрі за програ
мою місячника
відбувся
турнір з
багатоборства
ГПО серед допризовників

«Молодий комунар»

4 стор

д ЦТ (І програма)
8.00 —
«Час».
8.45 —
Г. Бергер. ■»Потоп». Тслевистава. 11.10 — Новини. 14.30
— Попит:. 14.50 —
Док.
фільми «Висота», «дорого
цінне руно», «Юнги Єнісею».
«В реліктовому гаю». 15.40
— Концерт Державного ан
самблю пісні й танцю «Тюль
пан»
Калмицької
АРСР.
16.20 — О. Яшин. По сторін
ках творів. 17.10 — Розпові
дають наші кореспонденти.
17.40
— Д- Шостакович.
'Симфонія .4 1 у виконанні
симфонічного оркестру муз.
училища при Московській
державній
консерваторії.
38.15 — Адреси
молодих.
18.45 — Сьогодні
У світі.
19.00 -- Паука І життя. 19.30
— Фільм « Бунтівна застава».
21.00 — «Час?. 21.35 — Зу
стріч з директором Держав
ного
жузею-затговідника
О. С. Пушкіна в Михайлоаському. письменником
С. С.
ГейченКом в Концертній сту
дії Оетаикіно. 23.20 — Сьо
годні у світі.

екран», 9 клас. Українська
література. 12.10- — Худ. те
лефільм «Хлопець з робітни
чої вулиці». 2 серія. 13 15—
«Білосніжна». Вистава для
дітей. 16.00 — Новини. 16.10
—
«Срібний
дзвіночок».
16.30 — На здобуття Дер
жавної премії
УРСР імені
Т. Г. Шевченка. «Зустріч з
театром». 17.00 — Концерт’
дитячої художньої
самоді
яльності. 1/.ЗО —
«Продо
вольча програма — справа
кожного».
18.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.15 —
К. т. «День за днем». (Кіро
воград). 18.30 — К. т. «Як
пас обслуговують?» Переда
ча з обласного
підприєм
ства
«Іїобутрадіотехніка».
(Кіровоград). 19.00 — «Ак
туальна камера’». 19.30 —
« Нові книги»; 20.20 — Вечір
ній концерт/ 20.45 — «На
добраніч.
діти». 21.00 —
«Час». 21.33 -— Худ. фільм
«Небезпечний вік». 23.00 -тНовипн.

А
10.00 — «Актуальна каме
ра». 30.35 — Концерт. 11.10
Телефільм.
1140 —
«Шкільний екран». 7 клас.
Російська література. 12.10
— Худ. телефільм «Хлопець
з робітішчої вулиці». 1 се
рія. 13.15 — Телеогляд «Точ
на зору». 13.40 — Телефільм
-»Енергія
Дніпроенерго».
16.00 — Новини. 16.10 —
К т. «Срібний
дзвіночок».
(Кіровоград на республікан
ське телебачення) 16 30 —
Для школярів. «ЮТ-83». 17.00
— Любителям оперети. 17.35
— -»У нас в колективі». 1300
— К. т. «Виховуємо’ робіт
ничу зміну». Виступ секре
таря партійної
організації
машинобудівного технікуму
М. 1. Вайпан. (Кіровоград).
18.15 — К. т. «День за днем».
(Кіровоград). 18.30 — Кон
церт скрипкової
музики.
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Науково-попу
лярний фільм «Загадковий
світ тварин».
20.20 — На
ядобуття Державної премії
УРСР імені Т. Г. Шевченка.
20.45 — «На добраніч, діти».
21.00 — «Час». 21.35 — «З
людьми 1 для людей». 22.10
— Худ. телефільм «Хлопець
в робітничої вулиці». 2 се
рія. 23.15 — Новини.

(П програма)

А

8.00 — Гімнастика. 8.15
— Док. телефільм «Діалог Із
сонцем». 8.35. 9.35 — Фізика.
10 кл. 9.05. 12 40 — Фран
цузька мова. 2 рік навчання.
>0.05 — Науково-популярний
фільм. 10,35. 11.40 — Осно
ви Радянської
держави і
крана, 3 кл. 11.05 — Шахова
школа. 12.10 — Фізика. 9 к:і.
13.10 — Науково-популяр1!ИЙ фільм
«Під куполом
ІЇО-9». 13.40 — Науново-повулярний журнал «Знання
— сила». 14.25 — «Я г.нпіу
-Флот...»
Про
творчість
JI. Соболева. 15.20 — Нови
ми. 18.00 — Новини. 18.20—
Підряд 1 дисципліна праці.
18.50 —
«Звучить арфа».
Фільм-копцерт. 19.00 — Го
ризонт. «Тато, Мама і я —
спортивна сім'я».
20.00 —
Вечірня казна; Мультфільм
«Рукавичка». 20.15 — Передслімпійські змагання в Са
раєво. Біатлон 20 им. 21.00
— «Чае». 21.35
— Фільм
«Гарячі деньочки».

ШШ
ГА ЦТ (ї програма)
8.00 —
«Час».
8.45 —
Фільм «Бунтівна застава».
10.10 — Клуб мандрівників.
31.10 — Новини. 14.30 — По
вніш. 14.50 — «Комсомол —
*юя доля».
Док.
фільми
«Комсомольська
плота».
«Плацдарм». «Берег». 15.45
— Передача про
життя і
творчість
поета
Олексія
Кольцова. 1Є.35 —
Відгук
ніться, сурмачі!
17.20 —
14. Равель. Конц-’рт для фор
тепіано з оркестром. 17.45
— Па землі, п небеса?' і на
жюрі. 18.15 — Людина і за
кон. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Чемпіонат СРСР
в хокею: ЦСКА — «Спартак».
У перерві — «Якщо хочеш
бути
здоповим». 21.00 —
«Час» 21.35 — Обличчя друеів. 22.20 — Сьогодні у сві
ті. 22.35 — Концерт артис
тів балету.

А ут

А ЦТ (И програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Док. телефільм
«Дельта».
8.35. 9.35 — Географія. 7 кл.
9.05. 13.10 — Німецька мові.
Другий рік навчання. 10 05
— Учням 11ТУ. Фізика. 10.35.
11.40 — А. Гайдар. «Школа».
6 кл. 11.05 — Для вас, бать
ки. 12.10 — Опера МЕ. Рнмоького-Корсакоза
«Снігу
ронька». 5 кл. 12.40 — Гео
графія. 5 кл. 13.40 — Істо
рія.
Російська
культура
XVII століття. 14.10 — Чого
і як навчають з ПТУ. Про
підготовку кадрів для сіль
ського господарства в Ка
захській
РСР.
14.40 —
С. Прокоф'єз. Балет «Попе
люшка». 15.25
— Новини.
18.00 — Новини.
18.20 —
Док. фільм «Молодість ста
родавньої землі». 18.30 —
Концерт оркестру народних
інструментів
(Угорщині).
19.00 — Сільська
година.
20.00 —
Вечірня
казка.
Мультфільм
сСяіговик».
20.15 — Концерт народного
хору Будинку культури НоБолипецьког'о металургійно
го заводу. 20.35 — Дрхітектура-83.
21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Повернен
ня Василя Бортникова».

АДРЕСИ
ТВОГО
ДОЗВІЛЛЯ
ПАЛАЦ
КУЛЬТУРИ
ІМЕНІ ЖОВТНЯ. 15 люто
го — засідання клубу
атеїстичних знань. Тема:
«Від темряви до світла»,
Мінсвечір «Екран розвін
чує».
Початок о 18.00;
16 лютого — засідання
клубу любителів книги,
присвячене 100-річчю- з
дня народження Є. Вах
тангова. 17 лютого —
День культури на заводі.
Усний журнал «Зміцню
вати трудову дисциплі
ну», концерти художньої
самодіяльності; 18 люто
го — заняття університе
ту культури. Факультет
кіномистецтва. Твррчість
Л. Бняова (місце прове
дення — СШ № 34). Поча
ток о 15.00. 19 лютого —
засідання жіночого клу
бу «Заводчанка». Зустріч
з педагогами, дитячими
лінарями та працівника
ми Ленінського
РВВС.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— Концерт духової музики.
17.00 — Республіканська фі
зико -математична
школа.
17.35 — Концерт патріоти’!«
ної музик». 17.45 — «Екран
пошани Українського теле
бачення». 18.00 — На здо
буття Державної премії іме
ні Т. Г. Шевченка. '«Забудо
ва 1 благоустрій центру міс
та Верхньодніпровська Дпіппопетровської
області».
18.30 — К. т. «День за днем».
(Кіровоград). 18.45 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00 —
’Ліггуальпа камера». 19.33
— Док. телефільм «Ріка лю
бові нашої». 20.00 — Висту
пають художні
колективи
Держтелерадіо УРСР. 20.45
— *1іа добраніч, діти». 21.00
— «Час».
21.35 —
Худ.
фільм «Особливо важливе
завдання». 1 серія. 22.40 —
Новини.

А ЦТ (П програма)

10.00 — * Актуальна каме
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
ра». 10.35 — Зустріч з ро Док. телефільм «Де куриться
мансом. 11.10 — «Вперед, Лвача». 8.35, 9.35 -- Загаль
орлята!» 11.40 — «Шкільний на біологія. 10 кл. 9.05. 12,40

А УТ

Печаток о 18.00; 21 лю
того — закриття місячни
ка оборонно-масової ро
боти. Урочисте засідання.
Святковий концерт. По
чаток о 17.00.
ТЕАТР ЛЯЛЬОК. 19-20
лютого— «Лісова назна».
Початок спектаклів — о
12.00, 14.00.
КІНОТЕАТРИ
«НОМСО М О Л Е Ц Ь>.
«Десь плаче іволга». Поча
ток о 18.30;
«Дзеркало
тріснуло» — о 9.20; 11.10;
13.00: 14.50; 16.40; 20.30.
«ХРОНІКА». 16 лютого
— «Полин —трава гірнз»
— о 16.00; 18.00; 20.00,
18—20 лютого — «Поза
шлюбний син», 2 серії —
о 15.00; 17.50; 20.00. 21
ЛЮТОГО — «ХІД у ВІДПО
ВІДЬ» —
о 16.00; 18.00;

20.00.
Протягом тижня — хро
нікально -документальний
фільм «Неофашизм» — з
9.00 до 14.30 (субота, неді
ля — з 9.00 до 11.00).
«Маша більше не ледапиа» — з 9.00 до 15.30
(субота, неділя — з 11.00
до 14.30).
ОЛЕКСАНДРІЯ. БУДИ
НОК НУЛЬТУРН ШАХТИ
«СРіТЛОПІЛЬСЬКА».
20
лютого — вечір «Ветера
ни згадують». Початок о
18.00.
ГАЙВОРОН. БУДИНОК
КУЛЬТУРИ ЗАЛІЗНИЧНИ
КІВ ІМЕНІ ЕОРОВСЬКОГО. 18 /Лютого
— вечір
СПТУ № 5. присвячений
Дню
Радянської Армії.
Початок о 16.30.
НОВОУ КРАЇН КА.
ПА
ЛАЦ
КУЛЬТУРИ «ЮВІ
ЛЕЙНИЙ-. 15 лютого —
лекція «Міжнародне ста
новище і зовнішня полі
тика СРСР», Читає лек
тор Всесоюзного товаииства «Знання»
(Москва)
В. М. Бегішее.

орган Кировоградского

316050. МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул, Луиачарського,

Не украинском языке.

БК 05241.

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.45 — Слі
пає
лауреат всесоюзного
конкурсу М. Манговий. 9.05
— 8-й тираж «Спортлото».
9.15 — АБВГДейка. 9.45 —
Для вас, батьки.
10.15 —
Фі.чьм-концерт «Старі мар
ші». 10.45 — Рух без небез
пеки. 11.15 — У пам'яті на
родній.
Панорама Сталінградської битви.
11.45 —
Творчість юйнх. 12.15 — «Ти
пам'ятаєш,
товаришу...»
13.15 — Це ви можете. 14.00
— Міжнародний фестиваль
телепрограм
про народну
творчість «Веселка». Тради
ційні танці Ельзасу. 14.30 —
Новини. 14.45 — Фільм «По
вість про справжню люди
ну». 16.20 — Година симфо
нічної
музики. 17.15
—
Мультфільм «Загадкова пла
нета». 17.30 — ‘Бесіда полі
тичного оглядача 10. Лагу
А ЦТ (І програма)
нова. 18.00 — У світі тварин.
І 9.00 — Бесіда голови Ра
8.00 — «Час». 8.45 — Від дянського комітету захисту
гукніться. сурмачі! 9.30 — миру 10. Жукова. 19.45 —
Грає оркестр симфонічної й Фільм «Чайковський». 1 се
естрадної музики ЦТ і ВР. рія. 21.00 — «Час». 21.35 —
10.05 —
Док.
телефільм Фільм «Чайковський». • 2 се
«Підмосков'я.
Рік 1982-й». рія. 22.50 — Чемпіонат світу
з ковзанярського
спонгу.
Жінки. 23.35 — Новини.

11.05 — Новини.
14.30 —
Новини. 14.50 — Діла і тур
боти сільських
комуністів.
Док. телефільми
«В краю
лісового Заволжя». «У всьо
го села на очах». .15.45 —
Російська мова. 16.15 — Ви
ступ національного ансамб
лю танцю Бірми. 16.45 -- В
гостях у казки. 18 45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Теле
журнал
«Співдружність».
19.30 — На екрані — кіноко
медія. «Здрастуй
і проща
вай». 21.00 — «Час». 21.35—
Кінопанорама. 23.10 — Сьо
годні у світі.

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

— Іспанська мова. 10.05 —
Учням ПТУ. Суспільствозназс'гоо. КПРС — партія робіт
ничого класу, всього радян
ського народу. 10.35, МЛО
— Л. Толстой. «Війна і мир».
Історія створення роману.
9 кл. 11.05 — Мамина школа.
12.10 — Історія. 4 н.ч. 13.10
— М. Гарін-Мнхайловський.
«Штрихи
до
портрета».
13.50 — Фільм із субтитрами
«Нежданий гість». 15.20 —
Повним.
18.00 —- ІІопнни,
18.15 — В.
Жуковський.
Еірвіі і балади.
19.00
Більше хороших
товарів.
19.30 — Паш сад. 20.00 —
Вечірня казна. 20.15 — Передолімпій^ькі змагання в
Сараєво. Біатлон. Естафета
4X7,5 км. 21 00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Дві се
стри». 22.40 — Кубок євро
пейських чемпіонів з бас
кетболу. Чофвіки. ЦСКА г«Олімпія Біллі» (Італія).

А УТ

А. ЦТ (І-програма)
8.00 — «Час».
8.45 —
Мультфільм «Хлопчик йшов,
сова — летіла». 9.05 — Теле
фільм «Покровські ворота».
1 і 2 серії. 11.15 — Новини.
14.30 — Новини.
14.50 —
Док. телефільм «Рядок в ан
кет!».
15.20 — Теленарис
«Твір
на
вільну тему».
15.50 — Концерт народного
ансамблю
Коливаясьного
сільськогосподарського тех
нікуму
Новосибірської об
ласті. 16.20 -- Чого і як на
вчають в ГІТУ. Про підготозку кадрів для залізничного
транспорту п училищах Він
ницької області Української
РСР. 56.50 — Салют, піоне
рі«:! 17.35 — Шахова школа.
Клас початківців. 18.05 —
Виступ народного художни
ка СРСР Є. Зверькова. 18.15
-- Ленінський
університет
мільйонів. Про
виховання
відповідального ставлення
до праці. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Мультфільм.
«Жива глина». 19.10 — Пісня
далека й близька. 19.55 —
Дон. телефільм
«Єгор Ізанич». 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм
«Лікар Меліховської дільниці». Із циклу
«•Подорож до Чехова». 22.35
— Сьогодні у світі. 22.50 —
Фільм-копцерт
«Яніс За
боре».
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10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Для всіх і для
їеожного. 10.45
—
Мул.
фільм. 11.05 —
Док. теле
фільм «Хто шукає — зна
йде». 11.40 — «Шкільний ек
ран». 9 клас. Фізика. 12.10—
Концерт фортепіанної музи
ки. 12.40 — Худ. фільм «Осо
бливо важливе завдання». 1
серія. 13.45 — Для школярів.
■-Зустріч з юнгою Юрком».
16.00 — Новини.
16.10 —
«Срібний ДЗВІНОЧОК». 16.30—:
На допомогу школі. 17.00 —
Концерт. 17.25 — Кіпопоогоа.ма «Наш сучасник». 18.00
— Фільм-концерт «Пісні .мо
го краю». 18.10
— К. т.
«День за днем». (Кіровоград).
18.25 —■'К. т.
Оголошення.
(Кіровоград). 18.3С — К. т.
«Товари — народу». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — «На здо
буття
Державної
премії
УРСР імені Т. Г. Шевченка».
20.45 — «На добраніч, діти».
21.00 — «Час». 21.35 — Худ.
фільм 'Особливо
важливе
завдання». 2 серія. 22.45 —
Новини. 23.00 — Концерт.

А ЦТ (Н програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Док. фільм «Про -завтрашній
день і безнарядну». 8.35. 9.35
— Географія. 8 кл. 9.05,
12.45 — Англійська мова.
10.05 — Учням ПТУ. Загаль
на біологія. 10.35.
11.35 —
В. Катаев. «Біліє парус оди
нокий». 5 кл. 11.05 — Астро
номія. 12.05 — Природозпавегво^ 3 кл. 12.25 — Ботаніка.
6 кл. 1315 — Науково-попу
лярний фільм
«Геометрія
для малюків». 13.45 — Теле
журнал' «Звіздар». 14.30 —
Ківоепоиея «Велика Вітчиз
няна». Фільм 20 — «Невідо
мий солдат». 15.25 — Нови
ни. 16.00 — Новини. 18.20 —
Док. фільм «Нетанучий іній
Вологди». 19.40 — Концерт
заслуженої артистки РРФСР
Ж, Бічесської з Центрально
го концертного залу. 19.30 —
Чемпіонат
СРСР з хокею.
«Спартак» — «Динамо» (Ри
га). 2 і 3 періоди. У перерві
— Вечірня назна. 21.60 —
«Час». 21.35 — Фільм «Пил
під сонцем».

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Діалоги». Пе
редача для батьків. 11.00 —
Худ. фільм «Особливо важ
ливе
завдання». 2 Серія.
12.10 — Вистава для дітей
.«Принцеса
і
Сажотрус».
13.10 — Муз. <}>ільм «Мелодії
старого
замку». 13.40 —
«Доброго
вам
здоров'я».
14.10 — Фортепіанні гвори
українських
радянських
композиторів. 14.35 — Кіно
огляд «Знімається
кіно».
15.25 — «Призначається по
бачення».
Естрадно розва
жальна передача. 15.55 -«Імпульс». 16.30 — Концерт
хору Українського телеба
чення і радіо. 17.00 — Чем
піонат СРСР з баскетболу.
Чоловіки.
«Будівельник»
(Київ) — «Жальгіріс» (Кау
нас). 18.30 — «На здобуття
Державної пермії УРСР іме
ні Т. Г. Шевченка». Народна
артистка СРСР Г. Туфтіна.
19.00 — «Аістуальна каме
ра». 19.40 — «Скарби музеїв
України». 19.55 — А. АдЛи.
«Жізель». Вистава. 20.50 —
«На добраніч, діти». 21.00 —
«Час». 21.35 — Продовжен
ня вистави «Жізель». 22.35
— Новини.

д ЦТ (И програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здброіінм.
8.25 — Док. телефільм «Бу
динок над Єнісеєм». 8.40 —
Фільм «Повернення Василя
Бортникова». 10.00 — Чем
піонат
СРСР з плавання.
10.45 — о Ранкова пошта».
11.15 — Чемпіонат СРСР з
.’•егкої атлетики.
12.00 —
Док.
телефільм «Острови
Чорного моря». 12.10 — Бар
вами рідної землі. 12.40 —
Програма Казанської студії
телебачення.'
Репортаж із
спорудження
газопроводу
«Уренгой — Памари — Уж
город»: телефільм «З чим
ідемо до людей»;
«Свято
Дру’/Кби».
Фільм-ісовцерт.
13.55 — Клуб мандрівників.
14.55 — «Карпатські візе
рунки». Виступ вокальво-іи
сгрулгентального ансамблю
«Ватра». 15.25 — Міжнарод
ний огляд. 15.40 —- Музич
ний кіоск. 16.10 — Докумен
тальний екран. Кіно,додаток.
17.00 — Чемпіонат СРСР з
Хокею. «Торпедо» — «Дина
мо» (Москва). 19.15’— «Здо
ров’я». 20.00 — ЕєчІрня каз
ка. 20.15 — Міжнародні зма
гання з лижного спооту'
«Кавголовські ігри». 21.00—
«Час». 21.35 — Г. Нєрдченко.
«Смуга допустимого». Телевветаво.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.45 — Фільм-концєрг.
11.10 — Для старшокласни
ків. «.Товариш».
11.50,—
О. Арбузов
«Несподіванці)
гість». Вистава.
14.00
«Загартуйте дитину». Пере
дача для батьків.
14.25 —•
«Слава солдатська». 15.25 —
Муз. фільм «У кожному сер
ці — голос Батьківщини».
І6.25 — «Село і люди». 16.55
— Студія «Золотий ключик».
17.45 — Концерт Державчот о Українського народного
хору імені Р. Верьовки. 19 00
—
«Актуальна
камера».
19.30 — Худ.
теле<і>і.іьм
«Моя справа». 1 серія. 20.40
— «На добраніч, діти». 21.00
— «Час». 21.35 — Худ. теле
фільм «Моя справа». 2 се
рія. 22.40 — Новини.

А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 6.20 —•
Народної
мелодії. 8.35
Док. телефільм
«Роліоійді
про мисливство». 9.05 — Те
лефільм «Дві сестри». 10 10
— Від пісні до танцю. 10.40
— В гостях у кавіїи. «Поки
б'є
годинник».
12.40 --л
Г. Канчелі. П’ята симфонія.
13.10 — Очевидне — неймо
вірне. 14.05 — Переможці.
Клуб фронтових друзів. 15.30
— Розповідають наші корес
понденти. 16.00 — Чемпіо
нат СРСР з плавання. 16.45
— Стадіон для всіх. 17.15 -А
Копцсрт ансамблю пісні іі
танцю Дагестанської АРСР.
17.50 — Телефільм «Ходіння
по муках». З серія .— «Вій
на». 19.00 — Чемпіонат СРСР
з легкої атлетики. 19 45 —
Док. телефільм «Путівка у
літо». 20.00 — Вечірня казка.
«Чарівний екран». 20.15 —•
Міжнародні змагання з лняіного спорту. «Кавголовські
Ігри». 21.00 — «Час». 21.35-*
Фільм «День сімейного тор
жества».
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кіровоградське
технічне
училище > 6
ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ

із числа осіб, звільнених
із лав Радянської Армії,
та цивільної молоді для
набуття спеціальностей;

токар, слюсар-ремонт*
ник,
електрозварник,
електромонтер.
Строк навчання •— 6 мі
сяців.
Початок навчання —- і)
міру комплектування груп.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Телеегляд-конкурс. Виступає ду
довий оркестр Тернопільсь
кого музичного
училшпя.
9 15 — Док. іелефільм «Вай9,30 ~
Будильник.
10.00 — Служу Радянському
Союзу І 11.00 — «Здоров'я».
11.45 — «Ранкова
пошта».
12.15 — Наука
і техніка.
12.30 — Сільська
година.
13.30 — Музичний
кіоск.
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14.00 — Науково популярний
фільм - Наука і безпека ру
ху». 14.20 — Едуардо де Філіппо. «Субота, неділя, поне
ділок». Фільм-вистава театру
ім. М. Єрмолової. 16.20 _
Док. телефільм «Сталінграцці». 17.15 — Чемпіонат світу
з хокею з м'ячем. Матч за
1—2 місця. 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 —.
Мультфільми «Цвіркун ! ма
шина», «Страшна історія».
19.00 — Музична передача
за листами ветеранів Вели
кої Вітчизняної війни. 20.00
— Клуб мандрівників. 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм-вдчтаяа «На естраді
В. Вино
кур». 22.25 — Чемпіонат, сві
ту з ковзанярського спорту.
ІКіики. 22.55 — Новини.
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