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Виходить а 5 грудня 1939 р.

БІЛЬШЕ
ОЯКІСНИХ

МИ — ЗА МИР!

Це-найдорожче
«Мир — найдорож
че для нас. Ного тре
ба свято берегти, па
м’ятаючи про тих, хто
відстояв наш сьогод
нішній день у боях із
фашистами в дні Бій
ки, і зміцнювати його
невтомною
працею,
успіхами в навчанні.

громадською
актив
ністю», — так говорив
передовий комбайнер
ордена
Трудового
Червоного
Прапора
колгоспу
«Зоря ко
мунізму»
В. В. Шу
мейко на уроці муж
ності, що пройшов на
початку листопада в
Іванівській
середній
школі. Про це ж вели
мову тут і передова
працівниця
тваршгшщької ферми М. А.
Подпряко, і самі учні.
Такі
зустрічі, які

засвідчили
готовність
людей різних поколінь
активно н послідовно
боротися за мир, вже
пройшли в більшості
шкіл району. Після од
ного з таких
уроків
учні
ранцевтрівської
середньої
школи’ —
члени шкільного клу
бу
інтернаціональної
дружби
вийшли з
транспарантами
«Ні!
— ядерній війні!», «Ми
— за мир в усьому
світі!» на площу імені
Клавп
Байраченко.

Тут, біля пам’ятника
В. І. Леніну, вони взя
ли участь у масовій
маніфестації прихиль
ників миру. Разом з
представниками
всіх
господарств,
підпри
ємств, установ, орга
нізацій
Новоархаирайону
гсльського
школярі рішуче засу
дили дії
імперіаліс
тів — паліїв війни.
Т. МЕЛЬНИЧЕНКО.
Новоархап г е л ьський район.

З пленуму обкому Компартії України
Радянський народ під кеКомуністичної
рівництвом
над
партії творчо працює
розробленої
виконанням
XXVI з’їздом КПРС величної програми економічного
і соціального розвитку. Вона
націлена на те,
щоб наші
люди з року в рік
жили
краще. Для дальшого підви
щення добробуту трудящих
велике значення має різке
збільшення
виробництва,
розширення асортименту і
підвищення якості
товарів
народного споживання. Це
питання всебічно, обговоре
но на пленумі обкому пар
тії, що, як уже повідомля
лося, відбувся 11 листопада
ц. р.
З доповіддю
«Про зав
дання партійних, радянських
і господарських органів об
ласті
по розширенню ви
робництва,
підвищенню
якості товарів народного
споживання
і поліпшенню
торгівлі ними
в світлі ви
мог XXVI з’їзду партії, лис
топадового (1932 р.) і черв
невого (1983 р.)
Пленумів
ЦК КПРС»' виступив . секре
тар обкому Компартії Укра
їни В. К. Дримченко.
Доповідач наголосив, що
партія наполегливо і послі
довно вирішує
проблему
задоволення запитів насе
лення на товари широкого
вжитку. «Завдання полягає
в тому,
— говорив Гене
ральний секретар ЦК КПРС
тозариш Ю. В. Андропов на
листопадовому
(1982 р.)
Пленумі ЦК КПРС,—щоб не
тільки збільшити виробницт
во,
а й значно
піднести
якість товарів
народного
споживання. Це стосується
не тільки легкої і місцевої
промисловості, але також і
підприємств важкої та обо
ронної індустрії». Ось чому
питання, пов’язані з задо
воленням запитів населення
в споживчих товарах, повин
ні займати центральне міс
це в роботі
партійних, ра
дянських і
господарських
органів, розглядатися
як
найперша партійна справа.
Останнім часом в облас
ті проведена значна робо
та по виявленню можливос
тей дальшого
збільшення
випуску
і
підвищення
якості споживчих товарів.
Оглядом резервів, екзаме
ном для господарників ста
ла обласна виставка товарів
^ародного споживання. За
її підсумками
проведені
спільне засідання бюро об
кому партії і облвиконкому,
обласна практична
конфе
ренція
з конкретним-роз
глядом стану справ. Але це
-— лише початковий етап ті
єї великої і відповідальної
роботи, яку належить вико
нати.
З початку п’ятирічки ви
робництво товарів зросло в
області на 50 мільйонів кар
бованців, у тому числі ви

робів культурно-побутового
призначення і .господарсь
кого вжитку — на 14 міль
йонів карбованців,. На тре
тину обновився і розширив
ся асортимент.
Активніше
стали залучатися до вироб
ництва предметів споживан
ня підприємства машинобу
дування, металообробки та
інших галузей.
Разом з тим в роботі ви
робничого комплексу, який
працює на ринок, є серйоз
ні недоліки.
Не всі його
ланки функціонують чітко й
ефективно. Ще не повнОю
мірою
використовуються
виробнича база і сировинні
ресурси. Досить сказати, що
за останні п’ять років вар
тість основних промислововиробничих фондів підпри
ємств, які випускають това
ри
народного . вжитку,
зросла в 1,4 раза, а вироб
ництво їх — тільки в 1,2 ра
за. З цих та інших причин з
початку п'ятирічки недода
но товарів на суму 64 міль
йони .карбованців. Найбіль
ше відставання
допустили
виробничі об’єднання цук
і /лолочнбТ
рової, м’ясної
З п’ятирічпромисловості.
ним завданням не справля.ються кожне друге місто :
район.
Після XXVI з’їзду партії
ЦК КПРС і Рада
Міністрів
СРСР прийняли ряд поста
нов, спрямованих на збіль
шення в поточній п’ятиріч
ці виробництва, розширен
ня асортименту і підвищен
ня якості товарів першої не
обхідності і масового по
питу. Бюро обкому партії
і облвиконком
визначили
заходи по їх реалізації. Од
нак не все намічене вико
нується. Завдання по обсягу
виробництва забезпечується
лише по 27 найменуваннях
найпростіших
товарів при
планових 49. Найбільша за
боргованість тут за підпри
ємствами місцевої промис
ловості, які не
вийшли на
встановлені рубежі
по 16
видах виробів.
Деякі підприємства, особ
ливо союзного підпорядку
вання, приймають занижені
плани випуску товарів для
народу.
Це
виробниче
об’єднання
«Червона зір
ка», Олександрійський за
вод підйомно-транспортного
устаткування , Заваллівський
графітовий комбінат і ряд
інших підприємств.
В області є всі можливос
ті, щоб рубежі по надплано
вому випуску товарів широ
кого вжитку, намічені в со
ціалістичних зобов’язаннях
на нинішній рік, перекрити
не менш, як удвічі. Велика
роль у цьому
належить
містам Кіровограду, Олек
сандрії, Світлосодську, Зна
м’янці. На сотні тисяч кар
бованців понад річне зав
дання можуть виробити то-

(Закінченнп на 2-й стор.).

50 тисяч пар дитячою
взуття — саме стільки ви
готовили із одного мільйо
на 200 тисяч квадратних
дециметрів заощаджених
шкіряних
матеріалів ро
бітники
Кіровоградської
взуттєвої фабрики.
Тільки
комсомольськомолодіжна бригада
роз
крійників цеху
№ 1, яку
очолює Галина
Зайцева,
записала на свій рахунок
бережливості 100
тисяч
квадратних
дециметрів
шкіряних матеріалів. З по
чатку року молоді вироб

Працювати
по-ленінськи
На трудовому календарі
комсомольців бригади по
механічній обробці плати
на (бригадир В. Л. Бадов,
групкомсорг Наталя Сотула) — травень наступно
го року. Цей
успіх свід
чить, що колектив повніс
тю виправдовує
звання
кращого КМК Міністсрст-

нинішні
утримують пер
шість у соціалістичному
змаганні серед комсомоль
сько-молодіжних
бригад
підприємства.
В індивідуальному тру
довому
суперництві пер
шість утримує групкомсорг
Лідія Яцснко.
На знімку: (зліва напра
во) члени бригади розкрій
ників цеху № 1 Л. Терс
щенко, О. Константинова
Г. Сіренко, Г. Зайцева та
Н. Малихіна; групкомсорі
JJ. Яцснко; швеї. за робо
тою.
Фото В. ГРИБА.

ва тракторного 1 сільсько
господарського
машино
будування.
. Стало вже традицією у
молодих робітників один
День на місяць працювати
на зекономленому матеріа
лі,. різальних
інструмен
тах, електроенергії. Най
кращі показники у роботі
мають Тетяна Лнфар та
Сергій Орел.
Комсомольці
бригади
виступили
з ініціативою
«Одинадцяту
п’ятирічку
— до 115-ої річниці з дня
народження В. І. Леніна».

І можна бути впевненим—
слова свого дотримають.
О. КОТОВ,
комітету
секретар
комсомолу
Кіровоградського
ордена
Знак Пошани заводу
.«Гідросила» імені XXV
з’їзду КПРС.

Молодість
і досвід—поруч
«Годівлі тварин — про
фесійне вміння і найвищу

віддачу» - під таким деві*
зом працюють на комплек
сі по вирощуванню нстелів колгоспу імені Леніна
комсомолки Тетяна Бой
ко, Валентина
Місюра і
Наталя Коваль.
За кож
ною тваринницею закріп
лено відповідно 187, 107, і
209 нетелі в. При
плані
550 грамів середньодобо
вого приросту живої ваги
дівчата одержують по 751,
758 і 676 грамів.
Н. АНТОНЕНКО.

Новгородківський
район.

«Молодий комунар»

15 листопада 1983 року -
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БІЛЬШЕ ВИСОКОЯКІСНИХ ТОВАРІВ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
(Закінчсння.
Поч. на 1-й стор.).
варів масового попиту під
приємства легкої і меблевої
промисловості, облепоживспілки, заводи
союзного
підпорядкування.
Свою
частку в цю справу повинні
внести також підприємства
харчової промисловості, бу
дівельної індустрії,
транс
порту та інших галузей на
родного
господарства. На
ІТещодавно в 1 аишінсь-. вирішення цього завдання і
кому будинку культури Кі повинні бути спрямовані зу
ровоградського
району силля партійних комітетів і
відбувся вечір, прнсвяче- первинних паргорганізацій,
ний підсумкам
збирання радянських і господарських
врожаю. Просторий зал органів, трудових колекти
був переповнений. Тут бу вів.
ла представлена виставка,
Немає необхідності гово
яка розповідала про те. ри ги про технічні можли
які врожаї вирощували уч вості виробничого об єднан
ні на
пришкільній нав ня «Черсона зірка». Але ви
чально-дослідній ділянці. пуск товарів ширвжитку на
Очі глядачів милували він карбованець заробітної пла
ки з осіннього золотавого ти тут складає лише 8 ко
листя з гронами червоної пійок. Асортимент вироблю
Калини, снопи, пшениці, ку ваної продукції наипросіікурудзи, дорідні овочі її ший — чавунні сковорідки,
фрукти. На сцені на виши підвазонники, совки, буді
ваному рушникові — ру вельні скоби, обробні дош
м’яний коровай « Урожаи- ки. З- року в'рік
він не
83».
оновлюється. Доповідач під
виставка дав гострій
Поруч
—
критиці пар;програма ком об єднання
«Продовольча
за відсут
СРСР — в дії», яку підго ність потрібної принципо
тували семикласники Все вості в цьому питанні, сер
волод
Шкуренко, Сергіп йозні
претензії
були
Донченко, Сергій Сорока пред явлені до керівників
та інші.
таких технічно високооснаНа видному місці — ло
зунги, щэ славлять почес щених підприємств, як Позавод і
ну хліборобську працю. В бузький нікелевий
центрі — портрет нашого Кіровоградський завод до
земляка, двічі Героя Соці
алістичної Праці, депутата зуючих азтоматів. іут явно
Верховної Ради СРСР, чле-Н недопрацьовують і олозанівна Президії верховної Ра-Й ський райвиконком і Кіро
ди СРСР, бригадира трак-8
торної бригади
колгоспу П воградський міськвиконком,
імені XX з’їзду КПРС О. в. І| а партійні комітети мирять
Гіталова,
поряд — його ся з цим.
праця «Дума про хліб».
В області
налічується 13
Змістовно її цікаво про підприємств, які мають не
йшла
зустріч школярів обхідні можливості для ви
місцевої
десятирічки з робництва
товарів
шир
хліборобами колгоспу іме вжитку, але досі не органі
ні Крупсь'кої. Чимало теп зували їх випуск, це вироб
лих слів було сказано на ничо об єднання «Вторчорадресу передовиків
кол мет», Долинський
цегель
госпного виробництва, на ний, Адабаський щебеневий
ставників молоді Катери заводи, ряд підприємств
ни Харнтонівни Во.ікової, хлібопродуктів.
Василя Федоровича ГораТреба приводити -в дію,
ля, Григорія Михайловича вказувалось у доповіді, всі
Торохтія, Олени Пилипів резерви виробництва това
ни Скороход, Любові Іва рів споживання. Мова йде
нівни Богуславської та ін перш за все про промисло
ших.
ві відходи. Останнім часом
Добре поставлена проф вони стали повніше залуча
орієнтаційна робота з мо тися в господарський обо
лоддю в Ганпияському. Не рот, але не скрізь.
Якщо
даремно чимало цьогоріч питома вага продукції з від
них випускників місцевої ходів у загальному обсязі її
школи виявили бажання випуску в Кіровограді скла
працювати в рідному кол дає 7 процентів, то в Олек
госпі.
сандрії — 4, Знам’янці — 2,
?. МИКОЛАЙЧУК.
Світловодську
— 1,5 про
Кіровоградський район.
цента.
Треба ширше впроваджувати безвідходні технології,

А ЗАВТРА

ХЛІБОРОБИ

КРОКУЙ ДО МЕТИ,
КОМСОМОЛЕ!

і

Заздалегідь готувалися
спілчани
Бобрниецької
восьмирічної школи № 1
імені И. П. Шумилова до
Тижня
комсомольської
слави. Тому
іі пройшов
він
цікаво і змістовно.
Тиждень слави Ленінсько
го комсомолу розпочався
з проведення тематичної
політінформації «Наш Ле
нінський • комсомол», на
яку
запросили ветеранів
комсомолу Кобифу Д. Ф.,
Лавриненка В. А., Велич
ко А. М. та інших.
В школі вже стало тра
дицією проводити в ці дні
нонкурси політичної ПІСНІ
та політичного плаката, в
яких цього року
взяли
участь учні 5 — 8 класів.
Тиждень закінчився ве
чором. На нього завітав і
ветеран комсомолу 30-х ро
ків Сейнер А. д.
він, ко
лишній учень нашої шко
ли,
розповів про
свою
.юність, про те, як працю
вала комсомольська орга
нізація школи в 30-х
ро
ках. Розповідь
Анатолія
Дмитровича глибоко схви
лювала
всіх* присутніх.
Комсомольці школи висло
вили свою готовність і на
далі примножувати славні
традиції комсомолу.

Л. ТКАЧЕНКО,
секретар учительської
комсомольської орга
нізації школи.
м. Бобринець,

Деякий досвід цієї справи
у нас є. На Кіровоградсько
му деревообробному заводі
імені Кірова,
наприклад, в
оборот залучені всі відходи,
які раніше не переробляли
ся. Це дозволило минулою
року зекономити 630 кубо
метрів цінного лісоматеріа
лу, а за дев ять місяців ни
нішнього — 530 кубометрів.
Далі 8. К. Дримченко зу
пинився на деяких
питан
нях реалізації завдань Про
довольчої програми. 8 об
ласті для дальшого розвит
ку і підвищення технічного
рівня підприємств харчозої
промисловості освоєно ос
таннім часом понад 50 міль
йонів карбованців. З кож
ним роком збільшується ви
робництво
продовольчих
товарів.
Серйозної уваги заслуго
вує використання вторинних
продуктів, які
одержують
при промисловій переробці
тваринницької
продукції,
На жаль,
на ряді підлриємств м'ясної і молочної
промисловості
ще значні
втрати вторинної сировини,
У поліпшенні постачання
населення
продовольчими
товарами
позитивну роль
має відіграти дальший роз
виток рионого господарст
ва у внутрішніх
водоймах.
Це питання в листопаді ми
нулого року було
розгля
нуто на спільному засіданні
бюро обкому партії, облвйконкому І «Укрголозрибгоспу», визначені
заходи на
1985—ІУДІ роки по дальшо
му збільшенню виробництва
товарної риби і повнішому
задоволенню потреб насе
лення. В 1985 році
вилов
риби повинен скласти 23 ти
сячі центнерів, а а 1990 ро
ці — 40 тисяч центнерів. Ке
рівництву облриоокомбінату
необхідно виявляти більше
ініціативи
і наполегливості
в
реалізації
поставлених
завдань. Слід краще вико
ристовувати для
цієї мети
водойми колгоспів і радгос
пів.
В системі заходів по по
повненню ресурсів продо
вольства ^значна роль від
водиться розвитку підсоб
них сільських
господарств
підприємств,
організацій і
установ. Заслуговує на ува
гу досвід
роботи Кірово
градського міськкому пар
тії і міськвиконкому по коо
перуванню коштів
підпри
ємств міста
для розвитку
підсобних сільських госпо
дарств. Виробничі об'єднан
ня
«Червона
зірка»
та
«Друкмаш», облміжколгоспбуд, заводи радювиробіз і
дозуючих автоматів на пайо-

ми — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

В ГОСТЯХ У ДРУЗІВ
Наприкінці жовтня у тор
говому залі магазину № 10
«Книги» відбулось засідання
міського клубу інтернаціо
нальної дружби, присвячене
65-й річниці
Ленінського
комсомолу та 66-й річниці
Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції.
На засідання були запро
шені іноземні
студенти з
В'єтнаму, Афганістану, Мон
голії, Болгарії, що навчаю
ться в
Кіровоградському
інституті сільськогосподар
ського машинобудування та
в Кіровоградському льотноштурманському училищі.
Відкрила засідання заві
дуюча магазином Л. С. Бе
ляева. Керівник лекторської
групи
обкому комсомолу
О. Кононенко розповів при
сутнім про славні бойові і
трудові подвиги Ленінсько
го комсомолу, МОЛОДІ КїрО"
воградщини.
Президент
КІДу «Факел» С. Ткаченко
зачитала лист-звернення у
штаб-квартиру НАТО, в яко
му присутні просили мініст
рів і генералів, усік, кому

вигідно тримати планету під
страхом
ядерної
смерті,
прислухатися до голосу ба
гатомільйонного миролюб
ного радянського народу,
народів соціалістичних кра
їн,
усього прогресивного
людства. Молодь закликала
їх до діалогу, що веде до
кардинального
вирішення
проблеми роззброєння і за
безпечення
міжнародного
довір’я на основі розрядки.
Від іноземних
студентів
на засіданні клубу виступи
ли Стоянов Славчо Дончев
(Болгарія), Нгуен Хонг Ань
(В'єтнам), Гулам Али (Афга
ністан), Пур Езхуу (Монго
лія). Вони поздоровили сво
їх радянських друзів з дво
ма великими святами, вико
нали кілька пісень.
На закінчення
зустрічі
продавець магазину Л. Дремо зробила огляд літерату
ри соціалістичних країн.

С. КАРЛАШ,
завідуючий
фондами
обласного музею ком
сомольської слави.
м. Кіровоград.

вих засадах збудували сви
новідгодівельний комплекс
у приміському ,,
радгоспі
«Зоря»
і з початку
року
одержали 8 тисяч центнерів
м яса. Випереджають
зав
дання по виробництву про
дукції підсобні господарст
ва виробничих
об єднань
цукрової, молочної і харчо
вої промисловості, сільгосп
техніки,
автотранспорту та
інші.
Багато міст і
районів не
справляю гься
з дозеденими завданнями, Наиоиіьше
відставання по виробництву
продукції в підсосних гос
подарствах допущено в міс
тах Кіровограді, Олександ
рії,
Нозгородкізському,
Вільшанському, Кіровоград
ському, Петрізському райо
нах. Повільно
зростає ви
робництво продукції в під
собних господарствах облспоживспілки,
оолздорозвідділу, управлінь проертехосвіти
і
хлібопродуктів.
Міськкомам
і
райкомам
партії, керівникам організа
цій необхідно розібратися в
лричннах допущеного від
ставання і вжити заходів до
виправлення становища.
Великої уваги вимагають
питання, поз язані . з поліп
шенням якдеті товарів на
родного вжитку. Без пере
більшення можна
сказаіи,
що зараз це проблема но
мер один. Належно оціню
ючи зроблене багатьма ко
лективами, слід підкреслити,
сказав доповідач, що якість
більшості виробів не може
задовольнити. Хіба це нор
мально, коли через ризькі
споживчі властизос'ті торго
вельні організації щорічно
бракують 10—14 процентів
від Перевіреної
кількості
товарів культурно-побутово
го і господарського призна
чення? В області
мало ви
пускається продукції з дер
жавним Знакотл
якості —
всього 96 виробів. Взуттєва
фабрика не забезпечує зав
дань по випуску продукції
із Знаком якості та з індек
сом «Н». Допущене
зни
ження питомої ваги виробів
вищої категорії якості в за
гальному обсязі виробницт
ва на панчішній фабриці, у.
виробничому
швейному
об'єднанні. Низької
якості
м'ясорубки випускає завод
«Більшовик», пічне литво —
завод «Червоний Жовтень»,
табуретки і столики — за
вод імені Кірова.
Гіо ряду параметрів Про
дукція деяких наших
підприсмстз поступається пе
ред кращими вітчизняними
і зарубіжними зразками. Не
випадково торговельні орга-

« <т А^КИЙ»
підліток.
Скільки
вчителям
доводиться морочитися з
таким учнем! Він викликає
незадоволення у своїх од
нокласників, поганою по
ведінкою, вчинками нега
тивно впливає на своїх од
нолітків. Скільки доводи
ться вислуховувати пре
тензій від батьків інших
учнів,
яким
щось зле
учинив той «невиправний»
Петько чи Сергій.
Яких же дітей вважають
важкими? Найпершою оз
накою є, як казав
А. С.
Макаренко, активний опір
вихованню,
несприйняття
загальноприйнятих засобів
педагогічного впливу, бо
ротьба з ними, неправиль
на реакція на них. Те, що
важкі діти часто порушу
ють дисципліну, не вико
нують
елементарних
норм поведінки, постійно
конфліктують з учителями,
ровесниками — результат
зіпсованих
стосунків із
навколишнім світом.
Я впевнена, доля такої
дитини багато в чому за
лежить від того, як клас
ний керівник зуміє у сто
сунках з ним
поєднувати
суворість і справедливість,
ласку і доброту, зуміє ка
<
раючи, критикуючи учня,

нізації відмовились закупи
ти її в наступному році на
суму 1,6 мільйона карбован
ців.
Головне, на чому
треба
зосередити увагу, — підви
щення виконавської
дис
ципліни, суворе дотримання
вимог технології при виго
товленні продукції.
Необ
хідно
значно
поліпшити
професійну підготовку' кад
рів, особливо масових про
фесій, постійно виховувати
в них почуття високої відпо
відальності за честь завод
ської марки, добре їм я ко
лективу.
Краще покликані
працювати відділи технічно
го контролю
підприємств.
Вони повинні не фіксувати,
а попереджувати орак. Ла
бораторії
держнагляду за
стандартами і вимірювалоною технікою,
відділу цін
облвиконкому, інспекції по
якості
тозарів
і торгівлі
слід посилити
контроль за
якістю предметів ширвжит
ку, своєчасно
вирішувати
питання, пов язані з доопрацюванням вироблюваних товарів, зняттям з виробницт
ва тих, які не знаходять по
питу.
Треба повсюдно повести
рішучу боротьбу з розкра
данням,
соціалістичної
власності і псуванням про
дукції.
Важливе місце
в поліп
шенні постачання населення
споживчими товарами посі
дає торгівля. З початку п’я
тирічки продаж товарів на
душу населення збільшився
на 7 процентів і
до кінця
нинішнього року становити
ме 900 карбованців. Поліп
шилася структура роздріб
ного товарообороту. Здійс
нено ряд заходів по зміц
ненню
матеріально-техніч
ної бази торгівлі і громад
ського харчування, впровад
жуються нові
прогресивні
форми торгівлі. Удоскона
люється ділове
співробіт
ництво між
промисло'вістю і торгівлею. Прикладом
такої співдружності може
служити досвід роботи тор
говельних
організацій
з
взуттєвою і панчішною фаб
риками, швейним виробни
чим об’єднанням «Україна»,
заводом «Металіст». Розви
вається змагання під деві
зом «Зроблено відмінно —
продано відмінно».
Доповідач зупинився далі
на питаннях
будівництва.
За роки одинадцятої п’яти
річки на спорудженні об’єк
тів по випуску товарів недоосвоєно коштів на суму 26
мільйонів карбованців. Сьо
мий рік комбінат «КіровоградЕажбуд» будує
завод

«Більшовик»
кошторисною
вартістю 2,9 мільйона кар
бованців,
На виконуються
плани будівництва цукрово
го заводу в Добровеличківському районі і маслороб
ного комбінату в м. Світло
водську.
Доповідач висловив упев
неність, що партійні, радян
ські, господарські
органи,
комуністи, всі трудящі об
ласті, виконуючи
рішення
.XXVI з їзду партії, листопа
дового (1982 р.) і червнево
го (1983 р.) Пленумів
-ЦК
забезпечать реаліза
цію
наміченої
програми
дальшого збільшення випус
ку і підвищення якості това
рів народного споживання,
повнішого
задоволення в
них потреб нашйх людей.
В обговоренні
доповіді
взяли участь: перший секре
тар Кіровоградського /ліськкому партії 8. О. Сокурєнко,
машиніст електровоза Знам янського
локомотивного
депо В. К. Жмур, перший
секретар
Світловодського
міськкому партії
Ь. М. Сідун, директор Кіровоград
ського заводу радювиробів
—
імені. XXV
з їзду /К1ІРС
голова
В. О. Красозськин,
КОМІСІЇ
обласної планової
Е. П. Рейзаіх, токар вироб
ничого об'єднання «Червона зірка» ГІ. Л. Бігун, секретар
Олександрійського
міськкому партії О. О. Ск.чко, бригадир рафінадного
цеху заводу 2-го імені Петровського
цукрокомбінаїу
В. ї. Нагорний,
секретар
облпрофради В. Г. Мізерна,
голова правління
Новоархангельського райспоживіовариства
і. В. Козаченко,
начальник управління міс
цевої промисловості облви
конкому Ю. С. Руднсв.

На пленумі виступив пер
ший секретар обкому Ком
партії України М. Г. Са мі
лин.
Немає сумніву в тому, ска
зав М. Г. Самілик, що кому
ністи, всі
трудящі області
спрямують всі свої зусилля
на успішне виконання планів
економічного і соціального
розвитку, зміцнення соціа
лістичної дисципліни праці,
підвищення організованості
і порядку на всіх ділянках
виробництва, на успішне ви
конання рішень XXVI з’їзду
партії, наступних Пленумів
ЦК КПРС
і ЦК Компартії
України.

В роботі
пленуму взяв
участь заступник завідуючо
го відділом легкої промис
ловості і тозарів народного
споживання
ЦК Компартії
України Л. А. Колесник.

Виховувати
переконати його
в тому,
що він здатний стати ро
зумнішим, кращий, благо
роднішим. Саме тут мені
дуже допомагає педагогіч
на спадщина Василя Олек
сандровича
Сухомлинського, а конкретно
статті
«Не бійтеся бути ласкави
ми», «Щоб душа не була
порожньою», «Як любити
дітей»,
«Із Чистого дже
рела»,
«Гармонія трьох
початків»...
Червоною ниткою через
всі ці твори
проходить
думка про те, що для пра
вильного виховання важ
ких дітей педагогу необ
хідно враховувати їхні ри
си характеру,
темпера
мент, інтереси, вподобан
ня, тип нервової системи.
Існує кілька умовних типів
дітей із
відхиленнями в
поведінці. І серед них най
частіше трапляються ті, в
яких відсутні або
майже
відсутні вольові якості. Ці
учні нічого не вміють і не
хочуть робити, різко змі-

І

нюють свої інтереси і впо
добання. На жаль, всьому
цьому сприяє
надмірна
опіка дорослих або без
контрольність
поведінки.
Щоб перевиховати такого
підлітка, необхідні чіткий
режим, єдині
вимоги в
сім’ї,
школі,
постійний
контроль
за навчанням і
громадською роботою.
Класний керівник я ще
не досвідчений.
Всього
другий рік, як мені дові
рили
клас.
Труднощів,
звичайно, немало. Примі
ром, торік одну з Нс-ВЧ
них чвертей мій
тоді ще
четвертий клас мав неза
довільну поведінку.
Не
все гаразд
було і з нав
чанням. Моїх
вихованців
майже нічого не цікавило.
Якось у школі
був де
сант по збиранню метало
лому.
Сергій Б. не при
йшов цього дня до інколи,
перед тим дембнстратрфіїо
заявивши товаришам:
— Працюйте, працюйте.
А я по телебаченню буду
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— до
кімнати зайшла
Олена. Вона по
вертається додому пізніше
за нього
Була втомлена.

>

— А вгадай,
дружинонько, чим я
тебе пригощуі - сказав Віктор, хитро
примружившись.
хпйо!
ОЧ1- Пит— Ні, Я сьогодні твоє улюблене При
готував.
н

Як вирішує
подружжя Босьніа Ці
проблеми? По.діловому, розумно. Зразу
всього не придбаєш. Треба — поволі, в
міру необхідності.
Радянський спосіб життя вніс кон
кретні зміни о життя сім’ї. Колись чо
ловік був годувальником. Тепер, як пра
вило, — і чоловік, і жінка. Ось і в на
шій Історії: Олена — передова доярка.
Заробіток у неї буває більшим, ніж у
Віктора. Не раз одержувала
премії.
Недавно, наприклад — 400 нарбозан'
ЦІЙ...

НА РОДИННУ РАДУ

ЛЮДИНА
Коли о сім’ї з'являється
маленьке, це одразу вно
сить свої корективи у
ЗВИЧНИЙ
І
-------- 1-------- '
розмірений
темп життя, Серед бататьох проблем, що виника
ють у зв’язку з народжен
ням немовляти,
постає
нерідко ще й така: як на
звати
новонародженого?
«Між
людьми на буває
ніхто
безіменним»,
—
стверджував автор безсмертної
«Одісеї».
Це
справді так. Ім’я своє лю
дина отримує раз і назав
жди, тому справедливо,
що цс питання хвилює
батьків новонародженого.
В дореволюційні часи
воно вирішувалось одно
значно — ніхто не-міг да
ти ім’я дитині, окрім цер
кви. Російська православ
на церква мала особливі
книги — місяцеслови. В
цих книгах на кожен день
місяця записані імена свя
тих. Перед обрядом хре
щення священник пропонував
батькам
кілька
імен, котрі значились в
святцях на день иародження дитини.
. Після Великої /Ковтне-

Гроші. Зарплата.

Доводиться чути
приховав від
дружини. Знадобиться». Це вже нікуди

— Невже рябу!»
— Та ще й смажену...

й таке: «Оце десятку

Головне
ЩО думка одна
РОЗКАЖУ ПРО СІМ'Ю

"*Д

через ХВИЛЮ вони із своїми

синами Сашком і Миколою смакували
линками й карасями... Доки ж молода
сім я вечеряє, подумаймо, шановні чи
тачі, над одвічними питаннями моло
дої сім і, які тривожать і не можуть
не тривожити нас вс(^: що єднає, що
роз’єднує молоду сім’ю!

•

<■

ТАїИСіИКА говорить,
що в нашій
країні щороку справляється майже
три мільйони весіль; Це три мільйони
свят, яскравих, урочистих, де є все —
• старі добрі звичаї, і чимало нового,
радянського в обрядах. Як радісно ба
чити молодих, їхніх друзів на вулиці
Луначарського в Кіровограді, в інших
містах і селах, машини в різнокольоро
вих стрічках. Як радісно бачити моло
дих, що йдуть життям разом, будуючи
першооснову держави — міцну сім’ю!
Та, на жаль, статистика
говорить і

про інше. Третина молодих сімей роз
падається. І одразу після весілля, і зго
дом, коли вже є діти...
Єднає сім’ю найперше любов і вір
ність. Вінтор і Олена почали дружити,
коли ще навчалися в десятому _____
класі,
Згодом Віктор пішов служити у Радянську Армію. Олена(
г~
працювала
в рід.
ному колгоспі.’ Вони були вірними одно одному,
г-----.
яистувалися.
Повернувся
Віктор, — зіграли весілля.
Щодо того, як будувати
далі своє
ятиття, Віктор та Олена мали одну дум
ку — жити тільки на селі. На "те
те була
вагома
причина. Віктор
успадкував
професію свого батька. Той, воїн Вели
що -визволяв
кої Вітчизняної війни,
------------ = і
повоєнний час
своє рідне село, весь
працював тут шофером. Олена теж ус
падкувала
професію своїх батьків.
Після закінчення школи
стала доярною, в тій роботі знаходила
і знахо
дить радість...

УДИНОК — то не лише стіни. Це й
речі, що заповнюють його. Кому ‘
ж не хочеться мати сучасні меблі, те
левізора, транзистора?.. Та й гардероб
не повинен бути порожнім.» А на по
двір’ї хай з’явиться і гараж, а в ньому
— мотоцикл чи й автомобіль.
Та не
рідко саме оця «проза життя» і стає
чи не найважчим випробуванням для
молодої сім’ї.

Б

но годиться.
годиться. Але
не
Але сє шо
ще гіошеї
гірше! Набагаті
Набагато
гірше! Знаю сім’ю, де
у чоловіка —
своя каса, а у жінки — своя. У Боськів — і каса спільна. Та й гроші не є
для них чимось головним у житті, як
не є головними і речі.
/С’ ДНАЄ Віктора і Олену робота. Він
— шофер. Зараз працює на кол
госпному автобусі. Робота цікава і від
повідальна. Олена вже кілька років у
передовиках, її шанують на селі, обра
ли депутатом Новомиргородської ра
йонної Ради народних депутатів.

ЦЕ ЩЕ И І
вої соціалістичної револю
ції реєстрацію новонарод
жених стали вести відділи
запису актів громадянсь
кого стану, і згідно основ
радянського
законодав
ства про шлюб та сім’ю
батьки мають право на
звати дитину як забажа
ють.
Та 'їй всі вміють розум
но користуватися цим пра
вом? Думається, не зовсім
природно звучатиме у ко
лі малюків вишукане Роксолаиа чи Росіиа, як і се
ред дорослих у відповід
ній ситуації зменшуваль
но-ласкаве Альона (до
речі, українською мовою
це — Олена, але батьки
наполягають на докумен
тальному визнанні саме
першого варіанту).
Важко пропонувати іме
на, -'оскільки вибір їх виз
начається смаком бать
ків, їх особистими вра
женнями, уподобаннями.
Хочеться тільки попереди
ти — не намагайтеся бути
занадто
оригінальними,
коли мова йде про ім’я
вашої дитини, не захоп
люйтесь іменами особливи-

...Олена кладе руку на плече чоловіка і питає весело:
— Ану, вгадай, що у мене в руці?..
Ні, не лист! Здаєшся? Так дивися: квит
ки в цирк! Підемо?

...Чотири папірці лежать на долоні в
Олени. А очі її —
повні веселого І
блиску, здаються глибокими — глибо "
кими. Очі дружини. Очі вірної подру Я
ги.

Осіннє небо
синьою габоїо,

Ш

Клинове сонце
на кленовім Листі.

а
І

І мирний день.
В

"

що котиться по місту...
Вони — для нас. Вони — 8
для нас з тобою.

Колгосп" імені Куйбишева

|

Прочитавши листа «Богиня» в брудному халаті», на
друкованого в минулому
випуску «Клубу молодої
сім'ї», хочу висловити свою думку з приводу подруж
ньої невірності.
Я зовсім не погоджуюсь з думкою тогр чоловіка,
який звинувачує жінок у самовпевненості. Не згодна
також з тим, що не завжди охайний вигляд жінок є
поштовхом до подружньої невірності. Думається, тут
інша причина — небажання чоловіка зрозуміти свою
дружину, підставити, коли це потрібно, своє плече під
тягар її турбот. Треба кожному молодому чоловікові
якомога більше бути поруч з дружиною, допомагати
їй по дому, разом готувати обіди, закуповувати про
дукти, обнови в оселю. Іноді молодій господині важко
одразу втягнутися у домашню роботу — чогось іще
не вміє, чогось просто
не встигає. Звичайно,
коли
спостерігати з боку, усе це може дратувати. Та ко
ли подружжя ділитиме усі турботи порівну...
Ми з чоловіком живемо разом уже вісім років. Ра
зом дітей колисали, разом пелюшки прали, обід готуеали, в кімнаті порядок підтримувати. Тяжко хворів у
нас менший син. Інколи дуже скрутно бувало. Стом
лювалась я дуже, ніколи було слідкувати за собою —
волосся скуйовджене, халат зім’ятий, синці під очима
(все, як і говорив той чоловік). Але
мій Микола за
лишився таким же лагідним, уважним до мене.
Мабуть, все-таки не брудний халат стає причиною
подружньої невірності, а себелюбство і егоїзм чоло
віка, невміння дорожити честю сім’ї, небажання вико
нувати свої лодружні обов'язки.

к расою
пригодницький фільм ди
витися...
Іншиу приклад. Сашко Р.
не з’явився на піонерсь
кий збір, тим самим май
же зірвав його. Вчинок то
вариша викликав обурення
всього класу. А я задума
лася: чому ж так вийшло?
що у
Хто винен в тому,
почуття
Сашка відсутнє
вболівідповідальності,
вання за справи, котрими
живе загін? І дійшла вис
новку: ніякі класні збори,
ніякі покарання не вплиЧ^»уть на моїх учнів, якщо
вони не зрозуміють мене,
не підуть за мною. Прове
ла спеціальні педагогічні
збори, де були присутні і
батьки, І їхні діти. Розмо
ву повела різнопланову. Я
1 хвалила відмінникіз, ак
тивістів, і звертала увагу
батьків
на те, що деякі
учні можуть І повинні вчи
тися, поводити себе"' наба
гато краще.
А ще я почала ненав язливо говорити
з кожним

«важким» підлітком, в ході
розмови
зацікавлювала
його якимось громадсь
ким заходом, щоб Сергій,
Сашко та деякі інші від
чули себе не просто від
повідальними, а особливо
відповідальними за дору
чену справу.
Йшов час. І, на радість,
дедалі помітнішим ставало
те, як у позитивний
бік
змінюються мої підопічні.
Вони готували політінформації, читали вірші на піо
нерських зборах, активно
збирали металолом і ма
кулатуру. Після одного з
таких зборів у своєму що
деннику я зробила запис:
Сергій Б. потрудився
на
совість і зібрав найбільше
макулатури — 38 кілогра
мів.
У своїх творах В. О. Сухомлинський
виділяє се
ред «важких» і групу дітей
із відхиленням в сфері по
чуттів і емоцій.
Мій учень, теж Сашко,
виховується в неблагопо-

лучній сім’ї. Педколектив
школи і я, звичайно ж,
старалися заохотити хлоп
чика гуртковою роботою.
Певний час справи йшли
непогано. І тут
прикрий
зрив: навесні
Сашко ра
зом із другом-шестикласником вирішили
гайнути
у подорож^ поїхали в Оде
су. Втікачів спіймали в об
ласному центрі і повернули додому.
Після цього випадку я
зрозуміла, що до Сашка
_____
треба особливий
підхід.
Необхідно допомогти ви
ховувати у школяра вольо
ві якості. І тут мені у на
годі стала праця видатно
го
педагога, де
мова
йшла про виховання кра
сою. Саме вона
і допо
могла мені в певній мірі
вплинути на цього, здава
лося, невиправного учня.
Нині пробуджувати юні
серця красою, «лікувати»
їх на найкращих прикла
дах із життя їхніх ровесни
ків, радянського народу—
стало
однією із граней
моїх педагогічних методів.
С. БЕЛІНСЬКА,
вчителька
Смолінської СШ № 2.

Маловисківський район.

т. к.

Фотоетюд В. ГРИБА.
•С-

-|

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА
СПАДКОЄМЦІ СУХОМЛИНСЬКОГО
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Халат ні при чому

• Читач, прочитавши нашу розповідь,
мабуть, подумає: «Невже у них все так
гладенько виходить?»
Ні, не все. Але
вони вміють, коли треба,
стримувати
себе. Уміють думати й турбуватися в
першу чергу не про себе, а про
того,
хто поруч.

Новомиргородського району.

м. Кіровоград.

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

Життя — це й свята, і друзі. Це віль
ні години вечорами, коли можна пере,
глянути цікавий кінофільм, поговорити
про цікаву статтю у газеті чи журналі,
про книгу. Це гостини у батьків, знайо
мих.., Ні Віктор, ані Олена всього того
не цураються.

громадський кореспондент «Моло
дого комунара».

Н. АСТАНІНА,
завідуюча Кіровським
районним відділом. ЗАГСу.

ЧГ-ИН

Жити, трудитись для
народу, для
людей... Саме в цьому знайшли висо
кий смисл свого існування сім’ї Боськів, Погрібних, Макаренків, Побереж
ців та багатьох інших моїх односельців.

м. стоян,

я

мн, незвичними для нашої
мови, часу, оточення.
Мабуть, не слід забувати
традиційні російські імена,
такі як Петро, Іван, Ко
стянтин, Марія, Анастасія,
Дарина та інші. У цьому
році дівчаток найчастіше
називають такими імена
ми: Олена, Юлія, Наталія,
Тетяна, Євгенія. Рідше —
Оксана, Марія, Ольга, зов
сім рідко — Анастасія,
Дарина. Хлопчикам зараз
дають ім’я Олександр,
Андрій, Максим, Олексій,
Сергій, Євген. Рідше —
Олег, Ігор, Микола, Де
нис, Тарас. Зовсім рідко
— Іван, Павло, Петро.
Називаючи сьогодні до
ньку чи сина, зважте і на
те, щоб не було потім
серед ровесників вашої ди
тини дев’ятеро Наталок
із десяти чи п’ятеро Олек
сандрів із шести.
Пам’ятайте, вибір імені
— справа серйозна, відпо
відальна. Людині з ним
жити довге життя.

СЕРЕД
ПРИЗЕРІВ
місті
П’ять днів у
Херсоні тривав розиграш
Кубка Української рес
публіканської організації
ДСТ «Спартак» з кульорої
стрільби. Другим
призером у вправі МП-8
(стрільба
швидкісна з
дрібнокаліберного пісто
лета по 5 фігурних мі
шенях на 25 метрів, 60
пострілів) став
курсант
Кіровоградського льот
ного училища цивільної
авіації, кандидат у майст
ри спорту Ігор Соченко.
Його
результат — 583
очка (це лише на 5 очок
менше нормативу майст
ра спорту).
Бронзовими жетонами
був відзначений за зай
няті треті призові місця
у вправах МВ-11 (стріль
ба з
дрібнокаліберної
гвинтівки по мішені «ка
бан, що біжить» — по
вільний і швидкісний біг
на 50 метрів, 40 пострі
лів) те МВ-12 (стрільба з
дрібнокаліберної гвинтів
ки по мішені «кабан, що
біжить» на 50 метрів, 60

смт Новоархангельськ.

пострілів) десятикласник
Кіровоградської серед
ньої школи № 18, пер
шорозрядник Ігор Притула. У вправі МВ-12 Ігор
вибив 559 очок, вперше
виконавши норматив кан
дидата в майстри спорту.
Готував спартаківських
сірільців до цих змагань
тренер Кіровоградської
ДЮСШ
№ 4 міськвно
М. А. Денисенко.

знам янчанина
Валерія
Краснова («Колос»).
На дистанції 17,5 кіло
метра
учень
Кірово-»
градського
машинобу»
дівного
технікуму кан
дидат у майстри спорту
Борис Томас з результа
том 54 хвилини 52 секун-,
ди першим пересік фі
нішну стрічку і завою
вав
чемпіонський ти<
тул. А кандидат у май8. ПЕРЕВЕРЗЄВ.
стри спорту Юрій А на
ньєв (Знам’янка)
був
ЗЕЛОКРОС
шостим.
Напружено
нроходи. ла боротьба серед доро
Робітник виробслих.
об’єднання
ничого
зірка», май«Червона
стер спорту Федір Яро->
У Башкирії
відбувся
щук завоював срібну
чемпіонат України з ве
нагороду. Студент фа
локросу. До його прог
культету фізичного ви
рами входили’ гонки для
ховання
Кіровоградсь
юніорів на 17,5 і для
кого
педагогічного ін
дорослих на 27 кіломет
ституту імені О. С. Пу”
рів. За звання сильніши’х
шкіна, кандидат у май
вели боротьбу сімнад
стри спорту
Валерій
цять колективів збірних
Молчанов
був
вось
областей та міста Києва.
мим.
З успіхом тут виступи
У командному заліку
ли
вихованці
наших
представники
КірОвотренерів - кіровоградців
градщини
набрали 149
Олександра Заворотноочок і зайняли перше
го і Володимира Склямісце.
ренка
(«Авангард»),
Олександра
ЦиганенВ. ШАБАЛШ,
ка
(«Буревісник») та

НА ВЕРХНІЙ
СХОДИНЦІ

4 стор
«Корисні поради».
18.30 —
«День за днем». (Кіровоград).
18.45 — Мультфільм. (Кіро
воград). 19.00 — «Актуальна
камера».
19.30 — М. Горь
кий. «Напередодні». Вистава.
20.40 — «На добраніч, дітиі».
А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини.
8.20 — 21.00 — «Час». 21.35 — Про
Мультфільм. 8.40 — «Брехня довжеїшя вистави «Напере
на довгих ногах»: Фільм-внс- додні. 22.10 — Новини. 22.20
тава. 11.10 — Пісні і танці — Танцювальний зал.
народів СРСР. 1140 — Нови А ЦТ (II програма)
ни. 14.30 — Новини. 14.50 —
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Йок. телефільми. 15.55 — Док. телефільм «Морю жити
одар Думбадзе. По сторін вічно». 8.35, 9.35 — Основи
ках творів. 16.55 — Новини. Радянської держави і права.
17.00 — Народні
мелодії. -Держава — це ми». 9.05,
17.10 — Розповідають паші 13.10 — Німецька мова. 10.05
Учням
ПТУ. Фізика.
кореспонденти. 17.40 — Те —
ленарис
«Знайти
себе». 10.35. 11.40‘— Історія. 9 кл.
народної Ленінська «Искра». 11.05 —
18.10 — Концерт
1’
11.30 —
3. Долуха Для вас, батьки.
артисткиі РРФСР
РРФі
Сьогодні у Науково-популярним фільм
лової. 18.45 —
12.10 —
19.00 — Наш
сад ♦ Посади дерево».
світі.
«Бежим Луг».
♦Підлі- І. Тургенев.
19.30 — Телефільм
ток». 1 серія. 21.00 — «Час». 6 кл. 12.40 — Історія. 4 кл.
верши
21.35 — Концерт у Велико 13.40 — «Шлях до
14.10 —
му театрі Союзу. РСР.
ГІ_ . при...:: ни». Теленарис.
господарювання.
150-річчю з дня Школа
свячений
77"
- “
’По 14.40 — Ф. Купер. Сторінки
народження О.
Бородіна,
15.25 —
у життя і творчості.
закінченні
— Сьогодні
Новини.
18.00 — Новини.
світі.
18.15 —
Людина 1 закон.
А УТ
18.45 — Чемпіон СРСР з хо
кею. -Динамо» (Москва) —
10:00 — Новини. 10.15
Фільм-концерт. 10.30 — Ху -Хімік». У перерві — 19.20
дожній телефільм
«Танко — Вечірня казка. «Чарівний
дром».
2 серія.
11.40 — екран». 21.00 — «Час». 21.35
«Шкільний екран». 10 клас. - — Фільм «Молоді». 23.00 —
Українська література. 12.15 Новими.
—
Скрипковий
концерт.
16.00
— Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30—
Для старшокласників.
«То
вариш». 17.65 — Музичний
фільм «Земле моя.
земле».
17.30 — «Гарячіні цех рес А ЦТ (І програма)
публіки». 18.00 — Науково*8.00 — Новини. 8.20 — Ле
популярний. телефільм^ «Іс
«.45
наша пісне.
торія однієї любові». 18.30 — ти,
10.10
Фільм «Молоді».
«Українські
візерунки». Док.
телефільми
«Ростов-на^9.00 — «Актуальна камера-. Дону». «Йому
властиві
ри
19.30 _ «Твоя життєва по си».
на
острові».
зиція».
20.15 — Концерт. 10.50 —«Місто
Концерт.
11.40
—
20.45 — «На добраніч, діти!» Новини. 14.30
— Новини.
21.00
— «Час».
21.35 — 14.50 —
Док.
телефільм
народної». «Спадкоємці». 15.40 — Кон
«Перлини душі
22.50 — церт Державного ансамблю
22.20 — «Старт».
Новини.
пісні
і танцю
Чуваської
д ЦТ (II програма)
АРСР. 16.20 — Новини. 16.25
—
Док.
фільм
«Долі
—
8.00 — Гімнастика. 8.15 в руках народів». миру
—
— Док. телефільм
«Якого Зустріч школярів з 16.45
кольору соболь?». 8.35, 9.45 Соціалістичної Праці,Героєм
буро
— Природознавство.
2 кл. вим майстром С. Н. Урусо-
8.55 — Науково-популярний вим.
— Шахова школа.
фільм «Чи потрібна
дале Клас 17.25
розрядників.’ 17.55 —чінь голуба?» 9.15.
14.10
Б. Тихбнов (баян). 18.15
— Французька мова. 10.05— Грає
Ленінський університет
Учням ПТУ. Естетичне вихо —
«Духовний світ
вання. 10.35, 11.40 — Бота мільйонів.
18.45 — Сьогодні у
ніка. 5 кл. 10.55 — Науково- людини».
світі.
19.00
—
Мультфільм.
популярний фільм
«Медо— Концерт. 19.45 — Те
борй».
11.10. Шахова 19.20
лефільм
«Підліток».
школа. 12.00 — Історія. 8. кл. 21.00 — «Час». 21.35З —серія.
Ма
Історичне значення
«Мані
Миколаївна
Єрмолова.
фесту Комуністичної партії». рія
22.40
—
Сьогодні
у
світі.
12.30 — Географія. Рослин
ний і тваринний світ Авст А УТ
16.00 — Новини. 16.10 —
ралії. 13.00 — С. ІІрокоф’св.
13.30 — «Срібний дзвіночок». 16.35—
Балет «Золушка».
Написи про вчених, Акаде- Республіканська фізіїко-мамій О. М. Бах. 14.40 — Слу тематична школа. Передача
Союзу! друга. 17.05 — Ліричні ме
;ку
Радянському
15.40 — Новини. 18.00 — Но лодії. 17.15 — Кіпопрограма
моя
неозора».
вини. 18.20 — Науково-по «Вітчизно
пулярний фільм «Невідоме 17.-45 — «День за днем» (Кі
18.00 — Теле
про відоме». 18.40 — «...До ровоград).
шістнадцяти і старше». 19.25 фільм «Робочі грані алмазу».
Комсомо
— Спорт за тиждень. 20.00 18.30 — «Країна
19.00 —
— Вечірня казка.
20.15 — лці». (Кіровоград).
<
Актуальна
камера».
19.30—
Міжнародна панорама. 21.00
— «Час».
21.35 —
Фільм Л. Бетховен. Дев’ята симфо
нія.
20.45
—
«На
добраніч,
«Нам ніколи чекати». 22.50
— Новини.
22.55 — Кубок діти!».. 21.00 — «Час». 21.35
телефільм
Художній
СРСР з волейболу. Фінальні —
змагання. Жінки. «Динамо- «Довга дорога в дюнах». 1
(Москва) — ♦Медів»
(Оде серія. 22.50 — Новини.
А ЦТ (II програма)
са)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Док. телефільм «Ми живемо
біля моря». 8.35. 9.35 — Фі
зика. 6 кл. 9.05. 12.30 — Іс
панська мова. 10.05 — Ліри
ка С. Єсеніна. 10.40. 11.40 —
А ЦТ (І програма)
Зоологія. 7 кл. 11.05 — Наш.
5 кл.
сад.
— Історія.:.
8.00 —
Новини. 8.20 — 13.00 12.05
Сторінки
— В. Гюго.
С
Концерт. 8.50 — Фільм «Нам життя
14.00
—
і
творчості.
ніколи
чекати». 10.05 -із субтитрами «ОстанКлуб мандрівників. 11.05 — Фільм
15.30
—
ній
подвиг
Камо».
Разом — дружна сім'д. 11.25 Новини^ 18.00 — Новини,
— Док. фільм. 11.55 — Но 18.15 — Сільська
година.
вини. 14.30 — Новини. 14.50 19.15 — Чемпіонат СРСР з
-- Наші досягнення.
Док.
_
____ — «Со«Трактор»
фільми. 15.50 — Яп Сібеліуе. хокею.
2 і 3 періоди. У перерві
Симфонія’ № 4. 16.25 — Но кіл».
— 19.50 — Вечірня
казка.
вини. 16.30- — Я — сьогодні 21.00
«Час».
21.35
—
.1 завтра.
Телеконкурс-зма- Фільм —
«Пічки-лавочки».
23.10
гання школярів на краще — Новини.
знання професії працівників
поліграфічної промисловос
ті. 17.00 — Концерт Держав
ного Поліського ансамблю
пісні і танцю «Льонок». 17.40
— У кожному малюнку —
сонце. 17.55 — Людина —
господар на землі 18.45 — А ЦТ (І програма)
Сьогодні у світі.
19.00 —
8.00 — Новини.
8 .
Мультфільм. 19.10
— Грає Веселі старти. 9.05 — Фільм
Державний
камерний ор ♦ Пічки-лавочки».
10.40 —
кестр
«Віртуози Москви». Док. телефільм.
11.00 —
19.45 — Телефільм
«Підлі Концерт Державного росій
ТОМ». 2 серія. 21.00 — «Час». ського народного оркестру
21.35 — Камера дивиться у ім. М. Осипова. 11.45 — Носвіт 22.40 — Сьогодні у сві .винн. 14.30 — Новини. 14.50
ті.
—
П’ятирічка — справа
кожного. Док. фільми. 15.35
А УТ
— Російська мова. 16.05 —
10.00 — Новини. -10.15 — Новини.
16.10 — С. КаприКонцерт симфонічної МУЗИ сорнус. Композиція. Виконує
ки. 10.45 — «Дисципліна по симфонічяйй оркестр Чехо
ставок плюс міра
відпові словацького радіо. 16.15 —
дальності і честь
підпри -Москва і москвичі.. 16.45 —
ємства». 11.40 — «Шкільний В гостях у казки. -Ілля Муекран». 4 клас. Музика. 12.10 ромець». 18.45 — Сьогодні у
—
«Народна
творчість». світі.
19.00 — Комуністи
16.00 —
Новини. 16.10 — «Манометра».
Теленарис.
— ппп дошник
«Срібний
дзвіночок». 16.25 19.15 — Осінній етюд. 19.25
—
«інтерилуб».
17.25 — —
А. Хачатурян.
Балет
«Кі ровоградщина
СПОРТИВ- «Маскарад». Вистава.
21.00
на». (Кіровоград).
18.10 — — «Час». 21.35 — Ану, дів-

АДРЕСИ

ТВОГО
дозвілля

Кіровоград
..БУДИНОК
КУЛЬТУРИ
ІМЕНІ НАЛІНІНА: 15 лис
топада
—
художній
фільм «Неждано-негада
но» — о 18.20; 16 листо-

пада _ засідання клубу
«Юний
»правознавець».
Зустріч підлітків з пра
цівниками карного роз
шуку. Початок о 15.00: 17
листопада — тематичний
вечір «Любов до професії
— шлях до майстернос
ті». Посвята у робітники.
Концерт вокально-інстру
ментального
ансамблю
«Молоді голоси»
— о
17.00; 18 листопада — ху
дожній
фільм «Демидови». Початок
сеансів о
18.00; 20.30; 19 листопада
— клуб
вихідного дня.
Фільм для дітей «Старик
Хоттабич» — о 13.30. Ху
дожній фільм
«Дсмидоеи». Початок о
18.00;
20.30; 20 листопада — за
сідання ' клубу цікавих
зустрічей
«Дружба».
«Тримайте на героїв рів
няння». Зустріч молоді з
ветеранами праці заводу
«Гідросила».
ТЕАТР ЛЯЛЬОК: 19 лис
топада — вистава «Пет
рушка розповідає». Поча
ток о 14.00; 20 листопада
—
«Лисиця-витівниця».
Початок о 12.00; 14.00.
КІНОТЕАТРИ:

«МИР»: протягом тиж
ня — дитячий
фільм
«Шкатулка
‘
із гфортеці»,
Початок
о 9.20; 10.50;
13.00;
14.30. Художній
Фільм
«Заповзятлива
Ева». Початок о 15.50;
17.20; 18.50; 20.50.
«КОМСОМОЛЕЦЬ»: про
тягом тижня — художній
фільм «З життя началь
ника карного розшуку».
Початок о 10.20; 12.20;
14.20: 16.20: 18.20; 20.50.
«ХРОНІКА»: 15 листопа
да — «Полин
— трава
гірка» —
о 16.00; 18.00;
20.00. 16—17 листопада —
«Перстень із
Амстерда
ма»
— о 16.00; 18.00;
20.00; 18 — 20 листопада —
«Батько й син». 2 серії.
Початок
о 15.00; 17.30;
20.00.

ХРОНІКАЛЬНО - ДОКУ
МЕНТАЛЬНИЙ
ФІЛЬМ
«Коли розсіюється туман
брехні». Ппотягом тижня
з 9.00 до 15.00, в суботу
і неділю з 9.00 до 11.00.
Кінозбіонин «Борсук і міеяиь». Протягом тижня з
9.00 до 15.30. в суботу і
неділю з 11.00 до 15.30.

ОЛЕНСАНДРІЯ.

БУДИНОК
КУЛЬТУРИ
ШАХТИ «СВІТЛОПІЛЬСЬКА». 15 листопада о 14.30
кіноленторій «Людина і
закон». 20 листопада вис
тава
самодіяльного на
родного театру будинку
культури шахти «Світлопільська» «Не стріляйте
в білих лебедів»
Б. Ва
сильєва. Початок о 18.00.

СВІТЛОВОДСЬК
БУДИНОК
КУЛЬТУРИ
ВИРОБНИЧОГО
ОБ’ЄД
НАННЯ
«ДНІПРОЕНЕГОБУДПРОМ». 20 листопада
об 11.00 відкриття огляду
дитячої художньої само
діяльності.

«Молодой коммунар»

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

15 листопада 1983 року

«Молодий комунар»

БК 05495.

Індекс 61103.

чата! Змагання працівниць 15.35 — Мультфільм «Прогу
сільського
господарства. лянка кота Леопольда». 15.45
— Заключний концерт рес
23.35 — Сьогодні у світі.
публіканського
конкурсу
▲ ут
пісні. 17.25
10.00 — Новини. 10.15 — комсомольської
—
«Скарби
музеїв
України».
Виробнича гімнастика. 10.25 17.40 — Телетурпір «Соняч
—
Художній
Телефільм
«Довга дорога в дювах», 1 ні кларнети». 19.00 — «Ак
камера». 19.40 —
серія. 11.40 — Шкільний ек туальна
телетурпіру
ран. 10 клас. Російська літе Продовження
«Сонячні
кларнети».
—
ратура.
12.05 — Концерт. <-На добраніч, діти!» 20.50
21.00—
12.35 — С. Єсенін. Пугачов.
«Час». 21.35 — Художній те
Телевистава.
(Кіровоград). лефільм
«Довга
дорога и
16.00 — Новини.
16.10 —
З серія.
22.40 —
«Срібний дзвіночок». (Кіро дюнах».
Новини.
22.50
—
Балетна
воград на республіканське
вистава.
телебачення). 16.30 — Доку
ментальна
кінопрограма. д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 3.15 —
17.10. — «Світ поезії». 17.30
— «Лектор відповідає па за Якщо хочеш бути здоровим.
питання». (Кіровоград). 18.00 8.30 — В. Кікта. «Російські
— Телефільм
«Ветерани» мініатюри». 8.50 — Док. те....  лефільм «Бачу океан». 9.20
18.30 — «День за днем». (Кі
Теле— Муз. передача «Ранкова
ровоград).
18.45 — Т
__
фільм (Кіровоград). 19.00 — пошта». 9.50 ■ — Програма
телебачення.
«Актуальна камера». 19.30 Вірменського
кращу
— «В майстерні художника». 11.15 — Конкурс на- П
,ГЛ7 20.00 — Концерт.
20.45 — передачу про ПТУ. «иіУ, и
— Голоси на
«На добраніч, діти!» 21.00 — далі...» 12.00
«Час». 21.35 — Художній те- родних інструментів. Гітара.
Передача 1. 13.00 —'«Пред
мет
особливої
турботи».
13.30 — Кіпопанорама. 15.30
— Міжнародний огляд. 15.45
— Концерт
майстрів мис
тецтв в Колонному залі Бу
динку спілок. 17.00 — Чем
піонат СРСР з хокею. «Спар
так-» — -Динамо» (Рига). 1
період. 17.35 — Мультфіль
ми. 18.00
— Розповіді про
партію. «Найперше завдання
всіх урядів і народів». 18.45
— Музичний кіоск. 19.15 —
Здоров’я.
20.00 — Вечірня
■ казка.
20.20 — Чемпіонат
СРСР з баскетболу. Жінки.
ЦСКА — «Спартак» (Ленін
град). 21.00 — «Час». 21.35
— Музиканти
про музику.
22.35 —
Документальний
екран.
лефільм «Довга дорога в дю
нах». 2 серія. 22.50 — Нови
ни. 23.00 — «Осінні акваре
лі». Концерт.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
ДОіс. телефільм «Осінь оле
нячої любові». 8.35, 9.35 —
Географія. 8 кл. 9.05. 12.50—
Англійська мова.
10.05 —
Учням ІІТУ. Загальна біоло
гія. 10.35, 11.40 — Географія.
5 кл. 11.05 — Музика наро
дів СРСР. Передача 1. 12.1.0
— Поезія В.
Луговськогб.
13.20 — Твоя ленінська біб
ліотека. «Партійна організа
ція 1 партійна література».
14.05 —
Радянський пей
зажний живопис
20—30-х
років.
14.35 — М. Гоголь.
«Ревізор». 15.20 — Новини.
18.00 — Новини.
18.15 _
—
П. Штраус. Вальс «На пре'
красному голубому Дунаї».
Виконує Віденський симфо'
нічний
оркестр. 18.25 —
Клуб мандрівників. 19.30 —'
Чемпіонат
СРСР з хокею.
«Динамо» (Москва) — ЦСКА.
2 і 3 періоди. У перерві —
Вечірня
казка. «Чарівний
екран». 21.00 — «Час». 21.35
Фільм ’ «Інженер
Графтіо».
22.50 — Новини.

А ЦТ (І.програма)
8.00 — Новини. 8.20 — «У
кожному серці відгукнеть
ся». Док. телефільм. 8.50 —
їелеогляд-конкурс. Грає ду
ховий оркестр Каунаського
політехнічного
інституту.
9.15 — 47-й тираж Спортло
то. 9.25 — Для пас, батьки,
батьки.
про ху10.05 — Розповіді
—
Більше
Дожииків. 10.30
хороших товарів. 11.00 — За
законами мужності. 11.30 —
Тележурнал
«Москвичка».
13.00 — Світ рослин. 13.45—
Обличчя друзів. 14.30 — Но
вини. 14.45
— Сьогодні —
День ракетних військ і арти
лерії. Виступ заступника мі
ністра оборони СРСР Голов
нокомандуючого ракетними
військами стратегічного при
значення. головного марша
ла артилерії В. Ф. Тол\’бка.
15.00 — Концерт.
15.45 —
Очевидне
—
неймовірне.
16.45 — Новини 16.50 —
Мультфільм. 17.15 — Бесіда
політичного оглядача Л Вознесснського.
17.45 — Чем
піонат СРСР з хокею. «Спар
так» — «Динамо» (Рига). 2 і
З періоди. В перерві — Як
що хочеш бути здоровим.
19.20 — Бесіда голови Ра
дянського комітету захисту
миру ІО. О. Жукова. 19.55 —
Телефільм «Бачу ціль». 1 се^Ьія. 21.00 — «Час». 21.35 —
Телефільм «Бачу ціль» 2 се
рія. 22.40 — Співає В. Виш
папська. 23.30 — Новини.

А' УТ

10.00 — Новини. 10.15 —
Художній телефільм «Довга
дорога
в дюнах». 2 серія
11.40 — Науково-популярний
фільм «Професія — бухгал
тер». 12.00 — «Призначаєть
ся побачення».
Естрадно
розпалоальпа передача. 12.30
— «Зона ризику». Телепнетапа. Частина перша. 13.35
— «Доброго вам здоров'я».
14,05 —
Музичний фільм
♦ Пісня пісню кличе». 14.50
— <Що людям
залишиш».

А ЦТ (І програма)

8.20
—
8.00 — Новини.
8
фільми
Науково-популярні
«Друге
відкриття гелію»,
природи»,
«Музей
живої
...азбуку
__ „„„ рослин».
«Пізнаючи
9.30
9.05 — Фільм-концерт.
Сі—__ ____
— Будильник.. 10.00 — Слу
жу
Радянському
Союзу!
11.00 — Здоров’я. 11.45 —
Ранкова пошта. 12.15 — Док.
телефільм «У верхів’ях Єні
сею». 12.30 — Сільська го
дина. 13.30 — Музичний кі
оск. 14.00 — С. Маршак. «Ро
зумні речі». Фільм-вистава.
1........
’6.20 — ......
Новини.
........
16.25 —
Клуб мандрівників. 17.25 —
Мультфільми. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 —
И. Брамс. Дві хоральні пре-

А УТ
10.00 — Новішії, 10.15 —
Художній телефільм «Довгй
дорога в дюнах».
з серій
11.20 — Концерт Букопинського ансамблю пісні і танцю
13.00 — Я. Корнитов «Зона
ризику». Телевистава. 213
частини. 15.20 — «Слава сол
датська». 16.20 — Коротко
метражні художні телефіль
ми для дітей. 17.00 — «Се
ло і люди». 17.30 — Доку
ментальний фільм «Піка
Турбіна». 17.50 — «Вперед
орлята!»
18.30 — Концерт
естрадно-симфонічного
ор
кестру Українського телеба
чення і радіо. 19.00 — «Ак
туальна камера».
19.30 —
Кіноогляд «Резонанс». 20.30
_
Музичний відеофільм
«Голоси естради».
20.50 —
♦ На добраніч, діти!» 21.00 —
«Час».
21.35 — Художній
телефільм «Довга дорога в
дюнах». 4 серія. 22.50 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —■
Концерт української народ
ної ^іузики. 8.50 — Мульт
фільм «Як козаки мушкете
рам допомагали».
9.10 —<
Док. телефільм
-Земля у
спадщину». 9.40 — Концерт
Державного Північного ро
сійського
народного хору.
10.30 — Науково-популярнії
фільми «ЕОМ проти «дефіци
ту», «ВУЗ — виробництву»,
«Золота рибка». 11.00 — В
гостях у казки. «Ілля Муромець». ІЗ.0,0 — У світі тва
рин. 14.00 — Зустріч молоді
в Концертній студії Осташ£Іг
ио. Проводи в армію юнаків
призовного віку.
15.50 —
Розповідають паві і корес
понденти. 16.20 — Телефільм
«Вогненні дороги». 2 серія.'”!
17.35 — Стадіон для всіх. ■
18.05 — По музеях і виста
вочних
залах.
Ермітаж.
Фільм 22 — «Рембрандт».
18.35 — Це ви можете. 19.30
— Кубок СРСР з волейболу.
Фінальні змагання.
Жінки.
20.00 —
Вечірня
казка.
Мультфільм «Кошеня». 20.20
— Міжнародні змагання з
акробатики пам’яті льотчика-космонавта СРСР В. Вол
кова. 21.00 — «Час». 21.35-~>
Фільм «Два роки над прір
вою».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ТОВАРИ - ПОШТОЮ!
ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ!
Ростовська база «Роспосилторгу»
• НАДСИЛАЄ
по замовленнях населення фотоапарати:
«Зеннт-ТТЛ»
з проявлювач для плівГ-44, в експортному кн й для паперу (25,
виконанні — 260 крб.,• ЗО коп.)'.
Ціни на товари за
«Зенцт-ТТЛ» з Г-44
значені без витрат на
М — 210 крб;
«Сокол-2»
160 пересилку.
База надсилає за
крб;
ЗО мовлені товари нак
«Кпев-30»
ладною платою.
крб;
Замовлення надси
«Смена-8М»
15
лайте на
адресу:
крб.
Бінокль театраль 344707, Ростов-Дои,
101.
ний 2,5 кратного збі Берегова,
Ростовська база
льшення — 10 крб.
Роспосилторгу.
Фіксаж (14 коп),
Зам. 116.

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ, КЕРІВНИКІВ
КОЛГОСПІВ, РАДГОСПІВ ТА ІНШИХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ!
Всі універсальні заготівельні пункти спо
живчої кооперації закуповують у необмеже
ній кількості кролячі шкурки за державними
закупівельними цінами, які у нинішньому ро
ці підвищено, у середньому, вдвічі.
Великі бездефектні шкурки І—П сорту
коштують від 5 крб. 70 коп. до 7 крб. 10 коп.
Проводиться зустрічний продаж- населен
ню комбікорму з розрахунку 0,5 кг на кожний
карбованець вартості шкурки.
Продавайте якісні шкурки 'кролів!
Зам. 114.
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людіі. 18.55 — Жив поет Бя
ратипський.
20.05 — ги?
ня-83. 21.00 — «Час». 21 з5
Футбольний огляд. 22 05 —,
Світ 1 молодь. 22.40 — Мови
пи.
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