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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

Часто на будові бував то
дішній
перший
секретар
Олександрійського міськко
му ЛКСМУ В. М. Тяглий. Ра
зом із комсомольцями шахтобудЇЕельного
управління
№ 2 та інших організацій
він брав участь у суботниках і недільниках по благо
устрою будівельного май
данчика, підготовці
буді
вельних матеріалів,
закла
данні фундаментів тощо.
Це вони, молоді шахтобу
дівники, активно підтрима
ли ініціативу:
завершити
будівництво шахти
до 6
грудня 1983 року — 40-річчя визволення Олександрії
від
німецько-фашистських
загарбників.
І ось настав
знаменний
день. 6 грудня до ладу ді
ючих стала
шахта «Ведмежоярська». З цієї
нагоди
відбувся мітинг. З великою
трудовою перемогою при
вітав шахтобудівників пер
ший секретар обкому партії
М. Г. Самілик.
Він вручив
їм вітальний адрес обкому
партії. Про звитяжну
пра
цю шахтобудівників говори
ли у своїх виступах перший
заступник міністра
вугіль
ної
промисловості
УРСР
Є. Я. Лопухін, генеральний
директор
виробничого
об’єднання
«Олександріflвугілля»
О. в.
Алексеев,
учасник боїв за визволення
Олександрійського
району
ВІД
німецько-фашистських
загарбників
підполковник
запасу М. І. Каліхов, секре
тар обкому ЛКСЛ4 України
В. М. Тяглий.
Бурхливими
оплесками
присутні на мітингу зустрі
ли повідомлення про те, що
за активну участь в споруд
женні шахти «Ведмежоярська»
Олександрійську
міську комсомольську орга
нізацію нагороджено Почес
ною грамотою
ЦК ЛКСМ
України.
...Перерізано
червону
стрічку. Пішло перше вугіл
ля «Ведмежоярської».

6 грудня до ладу діючих стала шахта «Ведмежоярська»
Комсомолець В. С. Кули
довою, то без перебільшен
прохідня можна
сказати,
що ков очолив третю
і скоро
участь в спорудженні ново кицьку дільницю
Саме
го вуглевидобувного
під- вивів її в передові,
діяла комсо
приємства брала вся рес- тут успішно
добро- мольсько-молодіжна брига
Ведмежим яром, олександ публіка. Приїхали
підземних скороходів
облас- да
рійські шахтобудівники по вольці з багатьох
керів- В. Г. Діденка. При проход
тей.
Один
із
перших
чинали спорудження найпо
виробок у
тодішній на- женні гірничих
тужнішої в Придніпров’ї ву ників будови
гірничо-геологіч
чальник шахтобудівельного складних
гільної шахти.
управління
№ 2
тресту них умовах хлопці виконува
Головний інженер дирек «Олександріяшахтобуд», ни
ли норми на 130—150 про
ції капітального будівницт ні головний інженер цього
центів. У підземеллі це да
ва виробничого об’єднання тресту В. Ф. Гук
любить і ється нелегко.
«Олександріявугілля» П. П. вміє працювати
з молоди
Серед ударників будови
Чаговець поздоровив
при ми.
часто називали комсомоль
сутніх з початком
будів
— Вони завзяті, — часто ців,
машиніста
гірничоництва. Із ковшів екскавато повторював Володимир Фе
виймальних
машин Б. М.
рів у кузови самоскидів по дорович. — А завзяття при
сипався липкий грунт. Піз несе досвід, навчить дола Павлова, прохідників О. М.
Денисова, Ф. М. Вербовсьніше вже головний інженер ти труднощі.
проекту будівництва шахти
Цього він учив молодого кого, робітників С. Б. Сем
захоплено головного інженера будови ка, І. Ю. Головка,
М. С.
Д,
В. М. Кокорузаз
майбутню В. М. Левандовського, який Крецького та інших. Молорозповідав про
згодом замінив В, Ф. Гука дих посилали туди, де було
шахту.
її потужність
імає бути на посаді начальника шах- важко, де вирішувалася довугілля тобудівельного
управління ля вчасного
завершення
2.1 мільйона тонні
будівництва шахти.
в рік. Уже після завершен № 2.
ня спорудження першої чер
ги з трьома діючими лава
ми вона щороку даватиме
1.2 мільйона тонн палива.
Щоб досягти
вугільних
пластів, треба було пройти
похилий
ствол довжиною
386,7 метра,
вертикальний
ствол довжиною 105,8 мет
ра, пройти майже 13 кіло
метрів гірничих виробок. І
зробити це треба
було в
складних
гірничо-геологіч
них умовах. З цим успішно
впоралися
працівники До
нецького
спеціалізованого
^Щахтобудівельного
управ
ління. На спорудженні шах
ти працювали також буді
вельники з Донецька, Пав
лограда, Кривого Рога, Кре
менчука, Горлівки, Дніпро
петровська
та інших міст
республіки. А коли
будів
ництво шахти було оголо
шено ударною республікан
На знімках: бригадир прохідників І. ВОРОДІН; маляри-штукатури І. ЩУР, О. РАЗІНКОВА.
ською комсомольською бу-

Здавалося, це було недав
но. Січень 1978 року. Він не
був щедрим на сніг і моро
зи. Зате холодний дощ лив
майже
щодня. А там, за

ДИСЦИПЛІНА — ДЛЯ ВСІХ

УСПІХ? ВІД РЕЗУЛЬТАТУ
Триває республіканська операція «Хронометр»
Ік Закінчується третій рік
ї п’ятирічки. Вже сьогодні
В можна говорити, що для
І гірників нашого розрізу
■ він був
продуктивним. З
“ річним планом видобутку
І вугілля наше підприємство
В справилось ще 2 лнетопаЯ да, десятимісячне завдання
і виконано на 110,4 відсотк ки, понад план реалізовано
И промислової продукції на
В 344 тисячі карбованців.
м
Ці цифри ' наводжу для
І того, аби
в черговий раз
підтвердити, що успіху до
биваються там,
де міцна
виробнича
дисципліна.
■ Тільки раціонально впкоз ристовуючи трудові ресурI сп, кожну робочу хвилину,
| можна досягти і кількісних
а
якісних показників при
а “яймсіпііііх затратах.
З
Зміцнення трудової ДІІСциііліші в сучасних умовах
І — це не чияёь забаганка,
І — цс вимога
часу. Цим
N насамперед і можна пояс■ нити ту увагу до проблем
І підвищення організоваїїос| ті і відповідальності робітмиииипи ь кнЕКзоеса «ай

ииків,
яку проявляють, го комсомольця, ЖОДНОГО
особливо протягом остан МОЛОДОГО.
нього року (з часу листо
Дисципліна праці, відпо
падового (1982 р.) Плену відальність кожного мо
му ЦК КПРС),
партія і лодого працівника за ре
уряд.
зультат колективу... Мало
Колектив нашого вугле тільки бути па робочому
розрізу не перший рік ве місці, не
прогулювати. А
де непримиренну • бороть запізнення? Запізнився на
бу з порушниками дисцип півгодини
— втратив не
ліни. Адміністрація вживає півгодини робочого
часу,
до таких членів колективу
а значно більше. Бо поки
рішучих заходів: позбав налаштуєшся
на роботу,
ляє прогульників
премій, бо починаєш наздогонятн
путівок на туристннну ба час, а за цим —
поспіш
зу, відпустка переноситься
ність, нервування, за цим
автоматично з літнього пе — брак.
ріоду ца зимовий та інше. .
Молодий робітник Вік
І слід сказати, що цс при тор Даценко
передчасно
носить відчутні результати
покинув робоче
місце. А
у— за цей рік, наприклад, по то? Крайня недисцип
па нашому ~ підприємстві
лінованість.
1 карати за
зафіксовано
19 прогулів, такі вчинки треба якнай
які здійснили 12 робітни суворіше. Віктора позбав
ків. Це показник високої лено місячної премії.
дисципліни
праці, якщо
Не так
даНво
Сергій
врахувати тс, що па вугле Олійник затіяв
бійку, по
розрізі трудиться близько рушив громадський поря
семисот робітників.
док і комсомолець Сергій
І ще одне уточнення — Швець. Комітет комсомолу
серед названих вище два не пропускає
повз свою
надцяти робітників жодне- увагу
таких
порушень.

Тож треба критично гля
нути на стан справ у сво
їй організації — дисциплі
на ще не на тому
рівні,
що треба. Наведені вище
факти свідчать: і комітет
комсомолу, і комсомольсь
кі організації дільниць та
цехів
слабо виховують
порушників.
Незабаром па засіданні
комітету
комсомолу ми
збираємося розглянути ро
боту
«Комсомольського
прожектора». Зараз можу
вже дорікнути «прожекто
ристам» за поверховість у
роботі. Адже лише провес
ти рейд — мало. Треба до
битись
і його
дієвості.
Справді, «КП» повинен ді
яти енергійно, наступаль
но, ефективно.
Найближчим часом мо
лоді дозорці підприємства
збираються дослідити стан
Дисципліни на робочих міс
цях уночі. До речі, «про
жектористи»
проводять
спільні рейди з народними
контролерами.
Висока
ефективність таких «похо
дів за дисципліною», — єУ кого молодим
черпати
ДОСВІД.

,

Про дисципліну говори
ться нині багато. ’І тільки
тому, що до цього змушу
ють
окремі, безвідпові
дальні ЛЮДИ. Для більшосТІ ж колективів
висока

М. ЗАПРСЬКИЙ.
Фото І. КОРЗУНА.

м. Олександрія.

праці — не- тнвність праці
дисципліна
тут війна,
від’ємна риса характеру ніж у інших
колективах
робітника.
І виховується (па 15 відсотків), і плин
вона роками, наполегливо ність кадрів нижча у 4—5
виховується. Помічено, шо разів.
У постанові ЦК КПРС.
де є справжні наставники,
.Міністрів СРСР і
— там нема порушень. Ради
посилення
Такими у нас є колективи, ВЦРПС «Про
де працюють електрозвар роботи по зміцненню соці
ник Олександр Васильович алістичної дисципліни пра
Колесннк,
токарі Надія ці» говориться: «Особливо
Тимофіївка Фссеико, Ва важливого значення в су
набуває
силь
Іванович
Стець з часних умовах
розвиток
колективних
енергомеханічного цеху.
форм праці у виробничих
Переконливим свідчен
бригадах, де створюються
ням тому,
як високі ре сприятливі умови для ви
зультати служать міцній
явлення творчої
енергії і
дисципліні, є успіх їх ви трудової
активності як
хованців.
Неодноразово усього
колективу, так і
(єдиний поки що на вугле кожного робітника-».
розрізі) комсомольсько-мо
Досвід нашого КМК —
лодіжний колектив енергояскрава
ілюстрація
до
механічного цеху виходив цього важливого докумен
переможцем
соціалістич
та.
ного змагання серед КМК
Сьогодні дуже важливо,
району, області.
щоб кожен
комсомолець
їхній
успіх — в добре задумався над питанням
відпрацьованому виробни — а що я зробив для по
чому процес), у суворому ліпшення дисципліни, по
дотриманні
дисципліни рядку на
підприємстві?
праці, у високій професій Треба, щоб таке ставлення
ній майстерності кожного до праці стало особистим
молодого
виробничника. переконанням
кожного
Колектив носить
почесне хлопця і дівчини, їхнім
звання
комуністичного. громадським обов’язком.
Досвід показує,
що тут
Н. МИЦЕНКО,
швидше формується у мо
секретар
комітету
лодого виробничника став
комсомолу вуглероз
лення до праці, його ак
різу «Балахівсьиий».
тивна життєва
позиція.
Петрівський район.
Характерно, що і продук-

І

--------- 2 стор. Ж ИСТ нашої читачки •
— своєрідний крик
душі — серйозний, від
вертий, не міг не привер
нути особливої
уваги.
Людині, яка тількн-но
стає на самостійний жит
тєвий шлях, потрібні міц
на підтримка,
напутнє
слово, добра, вірна пора
да. Жаль, що не знаємо
точної адреси 'дівчини,
щоб особисто зустрітися
з нею, її
керівниками,
допомогти повернути, як
нам здається, іще не пов
ністю втрачений інтерес
до педагогічної справи.
Певно, Тетяна, трохи
перебільшує. Ллє описа
не в листі
характерне
явище у роботі піонерсь
ких вожатих
багатьох
шкіл області.
Восени, па обласному
зльоті піонерських комі
сарі? я познайомилася із
старшою піонер вожатою
Заваллівської школи-інтернату Г айворонського
району Галиною Олек
сандрівною Мельник. її
вожатський стаж — біль
ше тридцяти
років. А
скільки енергії, творчого
горіння у цієї жінки! Не’
одна молода вожата по
заздрить. От про
кого
можна з
упевненістю
сказати: людина на своє
му місці, от хто справж
ній піонерський ватажок!
Маючи за
плечима со
лідний
педагогічний
стаж, диплом про вищу
освіту, Галина Олександ
рівна анітрохи не розча
рувалася у своїй вожатській неспокійній профе
сії. «Уся наша робота, —
каже вона, ніколи не ді
литься на вчительську і
вожатську. Адже робимо
одну важливу справу —
виховуємо дітей».
І все ж проблем у во
жатих, на жаль, немало.
Кілька з них спробую
порушити.

їсторія, ЯКОЇ
могло б
не бути
Віктор Федорснко при
у
восьмирічну
йшов
школу № 8 м. Кіровогра
да три роки тому, після
служби в армії. З’явило
ся непереборне бажання
працювати з дітьми. По
радили спробувати себе
в якості піонервожатого.
Дітям сподобався тяму-

8 грудня 1983 року

«Молодий комунар»
щий, енергійний хлопець,
який багато знав, умів,
цікаво розповідав.
Вік
тор вступив
на заочне
відділення
історичного
факультету педвузу, по
чав сам викладати істо
рію. І тут закінчується
Вікторова вожатська ро
бота. Розумно поєднані
обов'язки
піонерського
вожатого з учительськи
ми хлопцеві не вдалося.
Я спробувала було розі
братися, знайти справж
ні причини, що змусили
В. Федорснка залишити
школу № 8 і перейти в
іншу восьмирічку облас
ного центру. Говорила і
з Віктором
(тепер вій
тільки вчителює), і Лілі
єю Іллівною Бібіковою—
директором восьмої шко
ли і інструктором Лсіііщського РК ЛКСМ Украї-

Виникає природне за
питання — чому? «При
чин більше ніж достат
ньо, — каже методист
обласного інституту вдос
коналення вчителів Ольг^а Петрівна Корнієнко.
— Ось одна з нпх:'у пі’оисрські комісари потрап-

ніївського району (Лозу*
ватська і
Зеленівська
СШ) вожаті слабо орієн
туються в новому Марші
юних ленінців, не знають
своїх прав та обов’яз
ків, не залучаються до
навчання па заочних від
діленнях педагогічних ви-
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«...Я піопервожата. Дуже подобалося бути серед
дітей, учити і виховувати їх. Спитаєте, чому пишу
«подобалося»? Бо у свої неповні двадцять устиг
ла розчаруватись у педагогічній роботі.
Історія моя така. Після закінчення школи сту
денткою педвузу не стала. Із задоволенням пішла
працювати старшою піоиервожатою в школу, де
вчилася. У цьому моя, мабуть, найперша помилка.
Адже вчителі, учні старших класів — майже мої
ровесники — знали мене як Таніо. І раптом я —
Тетяна Олександрівна. Принаймні так повинно
було б статися. Але із дівчинкитшколярки я стала
дгвчинкою-вожатою. Дівчинкою... на побігеньках.
«Таню, піди, напиши, зроби, не забудь і т. д.».

Дів
ни Людмилою Ткаченко.
Розібратися тут вияви
лося не так легко. Але
я впевнена:
Віктор ус
пішно працював би во
жатим, якби мав трішеч
ки більше бажання і настирливості, а дирекція
школи
№ 8 і райком
комсомолу вчасно надалі)
б йому конче
потрібну
тоді допомогу.

Описанні)
момент, на
жаль, . характерний для
шкіл багатьох
районів
області. Приміром, у вже
згаданому Ленінському
районі,
у восьмирічних
школах №№ 1, 12, 2 час
то змінюються піонерножаті саме
тому, що не
знаходять належної підтрнмкн з боку дирекцій
шкіл. Подібне
нерідко
буває і в Добровеличківському, Компаніївському,
Бобринецькому та інших
районах. Такий же кон
флікт назріває або вже
назрів у тій
школі, де
авторка впщепрацює
згаданого лпета Тетяна.

Своїми безпосередніми обов’язками ніколи займатися. А треба, я ж вожата, ініціатор, організатор
усіх цікавих справ. На заняттях у школі піонер
вожатих при райкомі комсомолу буваю нерегуляр
но. Бо, як правило, шкільні заходи співпадають
із днем занять. Робочий день
ненормований, а
про вихідний і мову не веду.
Розчарувалася я в своїй роботі.
Не хочу вже
вступати в педагогічний. Бо, певно і з' дипломом
учителя залишуся дівчинкою на побігеньках. Чо
му так? Можливо, не користуюся авторитетом у
колег. А може через власну слабкодухість, невпев
неність у своїх силах. Чи й справді робота вожа
тої — несерйозна — і не заслуговує на більшу
увагу з боку педколективу, комсомольських орга
нів?
Підписуватися повністю не хочу. Навряд чи ме
не правильно зрозуміють.

І
і
І
|

І
,

І
|

.

ТЕТЯНА».

«Аби рік

не пропав...»
Для довідки: в області
працюють
більше 500
старших піонервожатих.
Третина з них щороку
змінюється.

І

ляють далекі від роботи
в школі і з дітьми моло
ді особи. (Чало того, що
частина з них взагалі не
має елементарних педа
гогічних нахилів. Вони і
не
стараються хоча б
добросовісно виконувати
свої прямі обов’язки...»
випадковими
Так,
людьми у школах м. Ді
ревограда стали Жаняа
Г рабожей
(СШ № 11),
Вікторія Фролова (шко
ла № 24), Тетяна Дубів
ка (школа № 12). У кіль
кох десятирічках Компа*

щих і середніх спсціальних навчальних
і
закладів. Трохн більше року
томуг я зіткнулася, вваприкрим
жаю, з дуже
фактом: на засіданні бю
ро Ульяновського райко
му комсомолу майбутня
піопервожата (слухалося
ритання про її затверд
ження) не знала дня на
родження піонерської ор
ганізації, не могла назва
ти хоча б кілька марш
рутів із Маршу юних ле
нінців. Чого ж може нав
чити дітей така горс-во-

ГАБДУЛИХСАНСиГ 3 нраи,их член'в колективу Володимир
Фото В. ГРИБА,

Прес-конференція
в Будапешті
БУДАПЕШТ.
(ТАРС).
6 грудня в штаб-квартирі
Всесвітньої федерації демо
кратичної молоді відбулась
прес-конференція, присвяче-

Як стати
вожатою?
З таким
запитанням
іноді звертаються дст ре
дакції наші читачки. ГІід-

І останнє. Хочу навес
ти слова видатного педа
гога нашого земляка Ва
силя Олександровича Су*
хомлинського, які безпо
середньо стосуються
і
■ піонерських ватажків:
«Дитинство — найваж
ливіший
період життя
людини, не підготовка до
майбутнього
життя, а
справжнє, яскраве, само
бутнє, неповторне життя.
1 від того, як
пройшло
дитинство, ,хто вів дити
ну за руку в дитячі роки,
що зійшло в її розум і
серце з навколишнього
світу, — ВІД ЦЬОГО В ІІСІЦ^
ній мірі залежить, якою’"’
людиною стане сьогод
нішній малюк».
Т. КУДРЯ.

спеціальних
навчальних
закладів,
підприємств,
колгоспів
і
радгоспів,
учасники всесоюзної екс
педиції «Літопис Великої
Вітчизняної»,
краєзнавці,
всі юнаки і дівчата, які
включилися в похід «Шля
хами слави батьків».
На конкурс приймають
ся рукописи, фотознімки,
в яких розповідається про
пам’ятники
піонерської і
комсомольської
слави,
подвиги тих, на чию честь
споруджені обеліски, ре
зультати пошукової робо
ти,
проведення масових
військово-патріотичних за
ходів. Приймаються також
матеріали про пам’ятники,
братські могили,
алеї па
м'яті, меморіальні знаки,
в яких
увічнено
імена
юних борціз за владу Рад,
учасників громадянської іВеликої Вітчизняної воєн.

перекличці первинні ком
сомольські
організації.
Про кращі з них щомісяця
райкоми і міськкоми по
винні
представляти кон
курсні матеріали.
Запрошуємо до участі а
конкурсі всіх наших гро
мадських кореспондентів,
членів обласного літера
турного об’єднання, всіх
читачів газети.
Матеріали
надсилайте
на адресу редакції з по
міткою
«На конкурс «Це
потрібно живим».

на ініціативі
ВЛКСМ про
проведения XII Всесвітньо
го фестивалю молоді і сту
дентів у Москві в 1985 році.
Виступаючи перед журна
лістами, голова КМО СРСР
В. О. Аксьопов
відзначив,
що Всесвітній фестиваль за
думаний як важливий крок
у зміцненні
дій молоді за

усунення загрози
ядерної
війни, за мир
і життя на
землі.
На прес-конференції було
оголошено відкритий лист
бюро Всесвітньої федерації
до своїх членських і друж
ніх
організацій, в якому
повністю підтримується іні
ціатива Ленінського комсо-

молу. ВФДМ’твердо переко
нана, підкреслюється н.і(г
кумеПті, що підготовка^ І
проведення
фестивалю в
Москві мають
винятково
важливе значення для зміц
нення єдності 1 згуртованос
ті молодого
покоління на
боці сил миру, демократії,
національного визволення і
соціального прогресу.

ЦЕ ПОТРІБНО ЖИВИМ

Нові трудові висоти долає комсомольсько-молодіжний
колектив обробного виробництва виробничого об’єднан
ня «Друкмаш» (нерівний
А. Мелихов, групкомсорг
В. Бурко). З першого пред’явлення молоді ТРУДІВНИКИ
здають 99,2 процента продукції.
Бригаді присвоєно звання «Колентив високопродуктив
ної праці, високої нультури
виробництва і зразкового
громадського порядку».

боту, неділю,
1 старша
піопервожата
повинна
бути обов'язково на них
присутньою, бо ж вона,
як правило,
разом із
комсомольським і піонер
ським активом готує те
матичні вечори,
вечори
відпочинку,
засідання
клубу вихідного дня. Ве
де
один або й кілька
гуртків художньої само
діяльності. Про свій же
вихідний вона
має до
мовлятися з адміністра
цією школи. І тут без ін
цидентів не обходиться,
їх результати досить не‘втішні. Плинність стар
ших вожатих не зменшу
ється,
а навпаки, дещо
зростає. Тільки нинішньо
го року в
Компаніївсь
кому районі із 21 вожа
тої появилося вісім но
веньких, у Бобрпиецькому — із 15 перший рік
працюють вісім.

креслюю, саме дівчата
хлопців же вожатих, на
жаль, в області одиниці
Виявляється, в жодному
довіднику для вступаю
чих у вищі і середні спе
ціальні
заклади така
професія взагалі не зна
читься.
Звернулися до
Олександр і йського-> недагогічного училнща. Там
пояснили,
Що при фа.
культеті
громадських
професій існує*
школа
вожатого. У навчальній
групі на базі восьми кла
сів теж вивчається курс
«Теорія і методика піо
нерської роботи».
А в
Київському і Ворошиловградському педінститу
тах зовсім недавно від
крито нові відділення ПО
вивченню педагогіки і ме
тодики виховної роботи.
Випускники з цього фаху
будуть висококваліфіко
ваними
організаторами
позакласиої і позашкіль
ної роботи, піонервожатими. Цих спеціалістів з
нетерпінням
чекають у
школах. А поки що во• жаті — це в
більшості
випадків ті, хто ще вчо
ра закінчив десятирічку,
вирішив присвятити себе
вихованню підростаючої
зміни. Чи вдасться вчо
рашній школярці стати
не дівчинкою
на побі
геньках, а справжнім піо
нерським комісаром, за
лежить від чітких дій ад
міністрації школи, ком
сомольських органів, гро
мадських
організацій.
Варто серйозно замисли
тися над цим.

У поданих на конкурс ма
теріалах слід переконли
во, на конкретних фактах
показати турботу Комуніс
тичної партії і Радянського
уряду про збереження Іс->
торико-героїчної спадщи*
ни,
діяльність комітетів
ЛКСМУ по вихованню мо
лоді на революційних, бо
йових традиціях радянсь
кого народу, популяриза
ція пам’ятників
револю
ційної
і бойової слави,
узагальнити
передовий
досвід пошукової, дослід
ницької роботи, порушити
питання дальшого
поліп
шення справи
охорони і
використання пам’ятників.
Кращі
конкурсні мате
ріали
публікуватимуться
на сторінках обласної га
зети «Молодий комунар».
Підсумки конкурсу буде
підбито в травні 1984 року.
Переможці будуть наго
роджені грамотами обко
му ЛКСМУ і відзначені
грошовими преміями.
Обком комсомолу зобо
в’язав міськкоми і райко
ми ЛКСМУ широко залу-

КОНКУРС

Готуючись до 40-річчя
Великої Перемоги, облас
на організація Товариства
охорони пам’яток історії і
культури разом з коміте
тами комсомолу, військко
матами проводить пошу
кову операцію «Згадаймо
всіх поіменно». Її мета —
масове залучення громад
ськості до активної участі
в пошуковій
роботі
по
встановленню та увічненню
донині невідомих імен воїнів-визволителів, партиза
нів, підпільників, що заги
нули в роки Великої Віт
чизняної війни на терито
рії Кіровоградщини.
У рамках цієї операції
оголошується і редакцій
ний
конкурс-перекличка
«Це потрібно
живим». У
ньому беруть участь чер
воні слідопити, пошукові
загони
загальноосвітніх
ШКІЛ, вищих і середніх

І

жата? І як вона і їй по
дібні потрапляють в уч
нівський колектив?
А
розрахунок простий: не
вступила у медичний, по
літехнічний,
торговель
ний — пішла у вожаті.
Аби рік не пропав.
Так, позиція цих дів
чат зрозуміла. Але без
діяльність райкомів ком
сомолу, які повинні ви
могливо, принципово ста
витися до всіх, хто ви
явив бажання працювати
в шкільному колективі
нічим невиправдана. Ди
вує ще й те, що районні
комітети комсомолу і бу
динки піонерів ніяк не
розберуться між собою:
хто ж повинен учити во
жатих? Ситуація ця ха
рактерна майже для всіх
районів.
Нерідко
причиною
плинності вожатих є не
нормований
робочий
день, про що н вела мо
ву Тетяна. Так, усі куль
ту рно-масо.ві
заходи в
школах проходять у су-

8 грудня 1983 року

«Молодий комунар»

З стор.
«МОЛОДИЙ КОМУНАР»-84

ЗШВШТЬ, БУДЬ лккл,
ЙНКСТУ...

... 1891 рік. Значна
типа чорноземної смуги
європейської Росії ура
жена
страшною посу
хою, котра призвела до
катастрофічного невро
жаю. В 29 губерніях, де
жило понад 35 мільйонів
чоловік, почався масовий
Ця жахлива за
голод.
наслідками подія викли
кала відгук у прогресив
них колах, поставила невідкладне завдання боротьби із
посухою. З
конкретними,
науково
обгрунтованими і переві
реними на практиці про
позиціями виступило чи
мало
відомих
діячів
сільськогосподарсь к о і
науки. Серед
них був і
Василь Васильович Докучаєв, видатний
російсь
кий
учений-натураліст,
творець
генетичного
ґрунтознавства і вчення
про зони природи.
Виходячи із своїх ба
гаторічних
досліджень
чорноземної смуги євро
пейської Росії, Докучаєв
уперше ’ проаналізував
причини посухи. Матері
али своїх численних га
зетних статей і публіч
них виступів вчений сис
тематизував у збірнику
«Наші степи колись і те
пер», який побачив світ
у квітні 1892 року.
У цій роботі (до речі,
, весь гонорар за неї вче^Чіий передав на користь
голодуючих)
Докучаєв
висуває цілісну програму
боротьби з
посухами,
пропонує здійснити ком
плексний план заходів по
підвищенню продуктив
ності грунтів
степових
районів. Одним із пунк-

тів цього плану
перед
бачалося створити лісові
полезахисні
смуги, які.
позитивно
вплинуть на
мікроклімат.
Через
кілька
ліг, у
1896—98 роках, група ен
тузіастів — працівників
Оникіївського лісництва
реалізувала
ідею В. В.
Докучаева. Поблизу Оникіївого
(нині — землі
колгоспу «Победа» Маловисківського
району)
було посаджено чотири
лісосмуги,
названі іме
нем ученого.
Що ж являють собою
Докучаєвські лісосмуги,
взяті нині під
охорону
держави і оголошені па
м'ятниками природи? За
гальна довжина лісосмуг
— 10,3 кілометра, розта
шовані вони на рівнині в
меридіональному
нап
рямі. В кожній із них —
від 19 до 22 рядів насад
жень, відстань від одного
ряду до іншого близько
півтора метра. Ростуть
тут дуб,
берест, ясен,
жовта акація, татарська
жимолость. Саме такий
добір порід дерев, а та
кож широкий
простір
між смугами, що відпо
відає вимогам сучасного
високомеханізован ого
сільськогосподарсько г а
виробництва,
ставлять
цей
лісомеліоративний
об’єкт в ряд унікальних.
Багаторічне
викорис
тання полів, що лежать
навколо лісосмуг, пока
зало: навіть за неспри
ятливих
кліматичних
умов тут збирають висо
кі врожаї зернових і тех
нічних культур.
Нині задум В. В. Доку
чаева блискуче реалізо
вано на полях колгоспів
і радгоспів нашої Бать
ківщини: надійними вар
товими
врожаю стали
сотні тисяч гектарів лісо
смуг,
Г. КРАСНИЙ.

Маловисківський
район.

о о

«Домашній» дятел
(

годівниці
ПЯ З
Про необхідність ПІД
брав,
а добре
ГОДІВЛІ птахів у зимовий
сало, вивішене
період ВІДОМО кожному.
ниць.
Проте тільки окремі ЛІОЦього року я заїхав
бите.'! І займаються цим і
подають практичну допо
до свого знайомого лісів
ника Левка Пилиповича
могу птахам. Це — пере
в с. Могилі в
Курінь
важно дітлахи, юннати і
О.чексапдрівсьієо: о райо
люди похйлого піку. 1 а
ну. Ми стояли
па под
слід сказати, що не всім
вір’ї йою садиби в пе
птахам і прислужитися
редвечірні:! час. В пашу
підгодівлю
можна. ІІа
розмову врізався настир
чак звані
йдуть тільки
ливий і навіть вимогли
синантропні птахи, тобвий крик дятла. Він сп ;ів
то ті, іцо мешкають по
на напівзасохлому осо
близу житла людини. Ну,
корі сусіднього подвір’я.
як ти підгодуєш сову чи
У Левка 1 Інлиповнча
домового сича: будеш ло
вирвалось:
вить йому’
мишей і ви
— Ох-тн,
ставляти, щоб він їв їх?
класти корм,
А от зерноїдних і кома
ж кинувся у
хоїдних птахів — будь
ніс у жмені
ласка, частуй!
ЛОСЬКІІл горіхів і один з
Окремі із зимуючих у
них заклав у розщілину
нас птахів і не чекають
сливи, тут же, перед ган
такого
доброзичливого
ком будинку, а мене по
жесту від
людини,
а- просив
відійти подалі.
просто користуються її
Дятел сидів
нерухомо,
господарською діяльніс
але водив очима за кож
тю, Годує господар своним рухом господаря. Як
• їх курей, а кільчасті гор
тільки ми
відійшли на
лиці і горобці тут як тут.
значну, відстань, дятел
Такі ж невибагливі до - підлетів до горіха, сприт
всякого корму, що пере
но вийняв ного і повер
нувся на своє місце.
падає свійським твари
нам, і настирливі синиці. ■ Вправно роздовбавши і
з’ївши горіх*, видав крик
Вчсні-орнітологи вже
задоволення. Левко Пи
давно склали номенкла
липович заклав у ту ж
туру птахів, що користу
розщілину другого горі
ються послугами людини.
ха. Дятел повторив «опе
Серед них
числиться і
рацію». Третій горіх птах
строкатий дятел. Неодно
ухопив і поніс до Чорно
разово мені доводилося
го лісу. Як каже Левко
читати в літературі, ба
Пилипович,
—■" уже третю
чити на малюнках, як ла
зиму він
підхарчовує
сував
дарами людини
цього дятла.
цей птах.
Скажу відверто, при
І от три
роки тому
ємна річ мати свого, май
взимку хлопчики
з на
же домашнього дятла.
шого будинку, виставив
Б. ЯРМОЛЕНКО,
ши годівниці, примітили,
вчитель
біології
що до них занадився дя
Олександрівсь к о ї
тел. Ніяких зерен, насінСШ № 1.
ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МК»

«КОЛО РІЧКИ,
КОЛО БРУДУ»

1 взимку не припиняється робота гуртюних садоводів обласної станції

легкоатлетів і
У^Кнх
' аеслярів
Новоархан-

юних натуралістів. Вони оорізають сухі
гілки на плодових деревах, оббирають і
знищують личинки шкідників, що прича
їлися в чеканні весни.
II а з н і м к а х: у саду працюють
юннати 4 «Д» класу
Кіровоградської
СШ № 16; подобається така робота Ані
ХОРВАТОВІЙ і Марині ДАТСЬКІЙ.
<

Фото В. ГРИБА.

У ДЮСШ—НОВОСІЛЛЯ

гельська — ноаосіллл. Міс навчальних груп привітали гань з веслування на бай
і нанос Людмила
цеві будівельники здали в заступник голови облвикон дарках
кому Є. М. Чабаненко, пер Чернявська подякувала бу
експлуатацію нове
примі ший
секретар райному Ком дівельникам за
передковощення
дитячо-юнацької партії України І. С. Зубець, річний подарунок.
спортивної
школи. Тут є голова райвиконкому
Т. Ф.
— Нині два тренери з вес
просторий спортзал,
мето Наута, голова облепорткомілування і п’ять з легкої ат
дичні кабінети, німната для тегу О. П. Березан.
летики тренують майже 300
перегляду
нінофільмів, ду
Від
імені
вихованців школярів різного віку. Є и
шові, допоміжні сектори.
ДЮСШ багаторазова призер нас уже розрядники, пере
З новосіллям вихованців ка республіканських зма- можці обласних і республі-

Критичний
матеріал
під таким
заголовком,
опублікований у «Моло
дому комунарі» 6 серп
ня 1983 року обговорено
на нараді
відповідаль
них працівників
Новомиргородського райкому
комсомолу. Було створе
но рейдову бригаду, до
складу якої ввійшли Чле
ни
районного
штабу
«КП», працівники викон
кому міської
Ради на
родних депутатів та сан
епідемстанції. Члени рей
дової бригади зустрілися
з мешканцями розташо
ваних на березі
річки
Вись будинків і провели
з ними роз’яснювальну
роботу.
Про не повідомили
редакції з Новомиргородського
райкому
ЛКСМУ.

СПОРТ
нансьних турнірів, — розпо
відає директор ДЮСШ В В
Якушечків. _ д НИ1ІІ мизможемо
розширити нав
чальні групи і сенції, вдос
коналити
навчально-тренупР°ЧесНашими
вихованцями тепер
стають
школярі не лише райцентру,
а и навколишніх сіл.
■

Наш кор.

Більше восьми тисяч листів надійшло до редакції з по
чатку року. Останніми місяцями разом з кореспонденці
ями, нарисами, репортажами про
трудові будні комсо
мольців області на редакційний стіл лягають анкети, спе
ціально підготовлені для читачів нашої газети.
Щороку редакція газети проводить анкетування. Мета —
повести серйозну розмову з наїними передплатниками, уз
нати думку читачів — якою бути газеті в наступному році.
Форм спілкування з читачами «Молодий комунар» виро
бив чимало. Це і бесіди за «круглим столом» у редакції
та на місцях, збори робсількорівського активу, на яких на
ші постійні автори виступають з діловими пропозиціями,
польові летучки газети у трудових колективах...
Одна з найефективніших форм — анкетування, У перший же місяць передплатної кампанії журналісти
газети
через райкоми комсомолу, первинні організації, свій позаштатний актив і самі безпосередньо
розповсюджують
спеціальні анкети (таку ж анкету «МК» публікує
на своїх
полосах). І тут хочеться щиро подякувати тим комсомоль
ським активістам, які по-справжньому допо/лагають своїй
молодіжній пресі. Так, активно сприяли розповсюдженню
анкет у Вільшанському, Компаніївському, Устинівському,
Ульяновському, Добровеличківському, Бобринецькому ра
йонах. До редакції надійшли заповнені анкети від молодих
колгоспників і робітників, школярів і працівників побутово
го обслуговування, учнів технікумів та училищ... Редакція з
належною увагою розглядає всі зауваження,
пропозиції
наших читачів.
Та, на жаль, не скрізь так.
Наведу кілька конкретних
прикладів. Ще у серпні на стіл другого секретаря Кірово
градського райкому комсомолу Віктора
Ткаченка лягла
сотня анкет. Працівники райкому обіцяли розповсюдити їх
і повернути редакції. Але пройшов місяць і з редакції
зателефонували.
— Заповнюються, — бадьоро сказав другий секретар. *
Таку ж відповідь почули і пізніше.
Сьогодні інструктор райкому Анатолій Щербаков розво
дить руками:
— Ткаченко зараз виконує обов язки першого секретаря,
дуже багато справ у нього, подзвоніть
завтра. Пам'ятаю,
що були анкети... А зараз це діло щось
притихло. Одне
слово, дзвоніть завтра Ткаченку, він у курсі справи...
Мабуть, зайве так деталізувати розмову, але цим хочеть
ся сказати одне — про свою комсомольську обласну газе
ту повинні дбати і наші читачі. Тим більше працівники рай
комів комсомолу.
Слід додати, що досі жодної анкети не повернули ре
дакції Світловодський міський, Олександрівський, Петрівський, НоБОмиргородський районні комітети
комсомолу,
А рік закінчується... Сьогодні рубрика
«МК»-84» вперше
з’являється у цьому році. Подібних оглядів газета збира
ється опублікувати кілька.
Сьогодні — перший.
Заповнених анкет багато. Відповіді різні; теплі і катего
ричні, поверхові і компетентні, гострі й дотепні... Одні чи
тачі серйозно поставились до запитань,
інші — по-дилегантськи.
Здебільшого відповіді в анкетах щирі, пропозиції—діло
ві.
«Більше і глибше треба писати про трудові династії (та
ких в області чимало), про справжню любов до праці, до
рідного краю. Найкращих слів, поваги
заслуговують наші
ветерани, ті хто прожив гідно, не ганяючись за довгим кар
бованцем, не піддаючись- спокусі легкого життя. Молодіж
на преса не повинна обходити їх увагою», — пише наш
громадський кореспондент із села Йосипівни Вільшанського району Валерій Горенко.
Не називає в анкеті свого комсомольського
доручення
економіст Марина Жук із Бобринецького району, але його
неважко визначити, оскільки вона регулярно чекає сторінки
обласного штабу «КП» «Дозорець» і запитання її стосую
ться саме практики комсомольських
«прожектористів»:
«Хочеться прочитати в «МК» грунтовний матеріал про дос
від одного з найкращих штабів «КП» у первинній
комсо
мольській організації області.. Думаю, що такої публікації
чекають й інші дозорці. І ще: один час «Дозорець» помі
щав рекомендації — як, наприклад, провести той чи інший
рейд. Але чомусь у теперішніх випусках їх немає».
Вчителька Тетяна Теплюк із Компаніївського району мір
кує: «Нині дуже багато Пишуть і говорять про закріплення
молоді на селі. І завжди наголошують — не другорядна
роль тут відводиться школі, профорієнтаційній роботі. Але
як саме профорієнтувати учнів — про це ми рідко, та й
неглибоко, розказуємо. Тому ставлю завдання газеті —
розкажіть про організацію профорієнтаційної
роботи в
одній з показових десятирічок».
«Дуже багато, по-моєму, з явилося у нас заробітчан,
які негативно впливають на підростаюче
покоління. Чому
ми не розвінчуємо їхньої суті на конкретних прикладах?»,
_ пише не називаючи себе, читач із Олександрівни.
Цікаві пропозиції надіслала десятикласниця Мар янівської СШ Маловисківського району Ольга Піткевич. Серед
них є й така: «Мої ровесниці щомісяця з нетерпінням че
кають сторінки «Диск-зал». Але не завжди
тут друкують
нові пісні. Думаю, що тексти і ноти найпопулярніших ме
лодій слід друкувати частіше. Власне,
це не тільки моя
думка».
Мало газета пише про захоплення молодих — це заува
ження з кількох анкет «Вихідний день,
вільний час — не
тільки участь у художній самодіяльності чи , колективні
спортивні змагання. Це дозвілля і вдома, в сім’ї. Як відпо•
лі/
і и організовує
-'ЛИ Х/С ИДГ
’
чиває молодий« трудівник,
як Пвін
час ппа
для ГаКАҐЬ
самоОСЗІТИ _ теж тема для публікацій», — зауважує інструктор
комітету народного контролю з Добровеличківки Володимир Литвинов. «В області багато моїх ровесників займають
ся‘радіоспортом. Це теж відпочинок. Але матеріалів про
таке захоплення я не зустрічав у «МК», - пише учень 10-го
класу з Маловисківського району Михайло Гадюченко.
Читач пропонує, вимагає, дякує, скаржиться...
За кожну відверту відповідь ми вдячні вам, наші порад
ники. Бо яким бути «Молодому комунарові» у наступному
році значною мірою залежить від вас. Тож чекаємо ваших
пораА

В. БОНДАР,

завідуючий відділом листіз і масової роботи «Молодо^
го комунара».

4 стор

----- 8 грудня 1983 року

«Молодий комунар»

реця
доволі
простоти»
Фільм-вистава. 16.45 —- Но
вини. 16,50
— За вашими
листами.
Музична переда
ча. 17.35 —Мультфільми
18.00 — Міжнародна .пано
рама; 18.45
— Виступ ор
кестру цимбалістів Палацу
культури профтехоспіти Бі
лоруської РСР. 18.55 — Клуб
мандрівників. 19.55 — Теле
фільм «Чарівна сила». 21.00
— «Час»т 21.35 — Світ 1 мо
лодь. 22,10 —
Концерт ар
тистів Віденської ■ оперети.
22.55 — Новини.

▲ УТ

У неділю в приміщенні
обласної фі
лармонії відбувся огляд-конкурс вокаль
но-інструментальних ансамблів. Глядачі
зустрілися з самодіяльними колективами
«Ретро», «Символ», «Степівчанка» та ін
шими. Вперше винесли своє
мистецтво
на СУД глядачів і жюрі вокально-інстру
ментальні ансамблі радгоспу «Інгульський» Устинівського району
та радгоспу
«Третій вирішальний» Новгородківського
району.
Переможцями конкурсу стали естрад
ний оркестр Палацу культури імені В. І.
Леніна шахтоуправління
«Ватутінське»
виробничого об’єднання «Олександріявугілля» та ВІА «Символ» будинку культури
Побузького
нікелевого заводу. Друге
місце поділили народний вокально-інст
рументальний ансамбль «Алегро» Палацу
культури імені Жовтня
виробничого
об’єднання «Червона зірка» та «Степів
чанка» студентського клубу Кіровоград
ського педінституту імені О. С. Пушкіна.
Третє — ВІА клубу
племптахорадгоспу
«Кіровський» Кіровоградського району та
«Глобус» клубу держторгу м. Кіровогра
да.
Почесним призом конкурсу за висону
виконавську майстерність
нагороджено
ВІА «Ретро» Палацу культури імені В. І.
Леніна шахтоуправління
«Ватутінське»
виробничого об’єднання «Олександріявугілля». Серед солістів відзначено В. Спи
ридонова («Глобус»),
А. Коваля («Сим
вол»), С. Мазова (ВІА племптахорадгоспу
«Кіровський»).
На знімках:
В!А «Глобус»; перед
початком конкурсу: виступає ансамбль
кубинських студентів Із КІСМу.
Фото І. КОРЗУНА.

До відома
використання у при
торговельних
ладах часу, лічильни
організацій, установ, ках. елементах авто
навчальних закладів, матики, контрольнослужби побуту
вимірювальних при
ладах,
побутовій апа
Високу ТОЧНІСТЬ і
ратурі
вищого класу,
надійність приладів
забезпечує малогаба їхня головна задача
ритний кварцевий ре — стабілізація часто
зонатор РВЧ-72.
ти генераторів в пе
Резонатори РВЧ- релічених приладах.
72, призначені -для
Використання квар-

цевих
резонаторів
значно упрошує кон
структивне рішення
виробів, які розробля
ються, знижує їхню
собівартість.
Углічевський орде
на Трудового Черво

_
Телетурпір
«Сонячні
кларнети». Самодіяльні ху
дожні колективи Кримської
та
Вінницької
областей.
20.50 — «На добраніч, діти!»
2і,оо — «Час». 21.35 — Продовження телетурніру «Со
нячні кларнети».
22.50
Новини.

X ЦТ (І програма)

8.00 — Новини.
8.20 —
Виставка Буратіпо. 8.50 —
Телефільм
«Архів смерті».
4 серія. 10.35 — 50-й тираж д ЦТ (II програма)
Спортлото. ' 10.45 — Теле
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
фільм «Архів смерті». 5 се
Якщо хочеш бути здоровим.
рія. 12.15 — Для вас. батьки.
12.45 — Всесоюзна виставка 8.30 — Док. фільм «під віт
рилами братерства». 8.50 —
скульптури.
13.05 — Кон
пошта». 9.20 —
церт. 13.35 — Це ви можете. «Ранкова
Путівка в життя.
10.10 —
14.20 — Док. фільм. 14.30 —
Новини. 14.45 — Тележурнал Клуб мандрівників. 11.10 —
«Співдружність».
15.15 — Вокальний цикл Г. Шумило
Короткометражні телефіль ва «За щастя Батьківщини
11.30 — Програма
ми для дітей; 16.05 — Бесіда моєї».
Азербайджанської студії те
політичного оглядача Ю. Ле- лебачення.
12.50 — «Камера
тунова. 16.35 — У світі тва дивиться
у світ». Переда
рин. 17.35 — Новини. 17.40— ча 1. 14.20 — В Будинку НеТрас заслужена
артистка жданової.
15.40 — Міжна
РРФСР О. Ерделі.
18.00 — родний огляд. 15.55 — Тру
Док. фільм Англійського те дівники
промисловості
і
господарства —
лебачення «Гра з правдою». сільського
Про ядерні доктрини НАТО. лауреати Державних премій
16.55 —
Коментує політичний огля СРСР 1983 року.
дач
В. Дунаев. 19.10 — І. Карпенко-Карпй. «ЩптейМ. Смирнова. «У місті хоро ське море». Фільм-вистава.
18.25 — Л. Бетховен. Симфо
ша погода...»
Телевпстава. нія № 8 із циклу
«Дев’ять
21.00 — «Час». 21.35 — Кон симфоній Бетховена» у вико
церт Державного ансамблю нанні Великого симфонічно
пісні і танцю донських коза го оркестру ЦТ і ВР. 18.55—
ків.
22.30 — Док. фільми. Кубок СРСР з водного поло.
Фінальні змагання. 19.30 —
23.00 — Новини.
Музичний
кіоск. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Здо
£ УТ
ров’я. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Жили три хо
лостяки». 1 і 2 серії. 23.35—
10.00 — Новини. 10.25 — Новини.
Концертний зал «Дружба».
11.20 — Кінопрограма «У
світі прекрасного». Д2.00 —
«Призначається побачення».
4
Естрадна
розважальна пе
редача. 12.30 —
Художній Д ЦТ (І програма)
фільм із субтитрами «Без
смертні». 14.00 — «Доброго
8.00
— Новини. 8.20 —
вам здоров’я». Профілакти Док.
телефільми. 9.05 —
ка
захворювань
грипу. Джерела. 9.30 — Будильник.
14.35 — Г. Квітка-Основ’я- 10.00 — Служу Радянському
пенко. «Сватання на Гонча- СоюзуІ
11.00 — Здоров'я.
рівці». Вистава. 16.45 —Між 11.45 — Ранкова
пошта.
народна студія УТ. 17.15 — 12.15 — Зустрічі на радян
Програма Латвійського теле ській землі. 12.30 — Сільсь
бачення. 18.45
—■ «Скарби ка година. 13.30 — Музич
музеїв України».
19.00 — ний кіоск. 14.00
— О. Ост«Актуальна
камера». 19.40 ровський. «На всякого муд

ного Прапора годин
никовий завод ім. 50річчя СРСР має мож
ливість
поставляти
за прямими зв’язками
кварцеві вакуумні ре
зонатори
РВЧ-72
(ТУ 25.07. 1331-77).

Приводим технічні характеристики резонатора:
габаритні розміри
16,1X5,5X3,1 мм,
маса, не більше
2 гр.,
Основні параметри:
номінальна частота
коливань
від 32700 до 32800 гш,
точність настройки резо
натора (від номінального
±40x10-6,
значення)
динамічний опір не більше
15 кой.,
добротність, не менше
50 000,
статична ємкість
2,28±0,5 пф.,
робочий діапазон
температур
0ф40°С.,
еквівалентна
індуктив
ність
2800 Генрі
потужність, яка розсіює
ться, не більше
5+10-0 вг.

Адреса виготовлювача: 152620, м. Угліч
Ярославської області, Рибінське шосе, 20-а,
годинниковий з-д.
Рекламне агентство Московського виробничого
комбінату торговельної реклами.
Зам. 124.

«Молодой коммунар» ■

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

ЖСМ Украины.
На украинском языке.

БК 05513.

Індекс 61103,____ Обсяг 0,5 друк, арк.

8.00 — Гімнастика. 8.20 —<
«Твої таланти.
ПТУ». Кон
церт. 9.05 — Док.
фільми.
10.00 — Концерт камерного
оркестру Московської дер
жавної консерваторії. 11.00—•
Очевидне
—
неймовірне}.
12.00 — Родом із дитинства.
12.30 — ФІльм-балет «Крик».
13.00 — Камера дивиться у
світ. Передача
2. 14.00 —
Мелодії Копр. 14.30 — Док.
Фільм
«Селянський син».
15.00 — Розповідають наші
кореспонденти. 15.30 — Те
лежурнал «Москвичка». 17.00
— Телефільм «Вогняні до
роги». 5 серія. 18.05 — Лю
дина — господап на вемлі.
19.05 — Кубок СРСР з вод
ного поло. Фінальні змаган
ня. 19.30 — По музеях і вис
тавочних залах. Ермітаж.
Фільм 25 — «Російське при
кладне мистецтво». 20.00—«
Вечірня казка. 20.20 — На
уково-популярний фільм «Не
зупиняючи миті».
20.30 —
Міжнародний турнір з на
стільного тенісу
на призи
газети «Советская
культу
ра». 21.00 — «Час». 21.35 —'
Фільм «Околиця».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
місця
для підготовки кваліфі ли чи останнього
кованих працівників заліз роботи,
ничного транспорту таких
автобіографію,
спеціальностей:
медичну довідку (форма
машиніст
електровозів № 286),
шість
фотокарток
(приймають юнаків, звіль
нених у запас із лав Ра 3X4 см._
Всі вступники
за на--:
дянської Армії, які мають
середню освіту, строк нав правленням училища про*
чання — 2 роки, стнцепдія ходять медичну комісію у
Знам’япській
залізничній
— 72 крб.);
поліклініці.
помічник
машиніста
Початок занять — у мі
електровозів
(приймають
юнаків, звільнених у запас ру комплектування груп.
По закінченні випускни
із лав Радянської
Армії,
строк навчання — 10,5 мі ків училища направляють
сяця, стипендія— 72 крб.). на роботу за спеціальніс
тю. Вони користуються всі
Для вступу треба пода ма пільгами
працівників
ти такі документи:
залізничного транспорту.^
заяву на ім’я директо
Адреса училища: Кіро
ра,
воградська обл.,
м. -Зна
м’янка, вул. Рози Люксем
документ про освіту,
бург, 6.
свідоцтво про народжен
Дирекція.
ня,
Зам.
122.
■ характеристику зі інко

603.
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комсомольського життя — 2-46-57; листів
і масової роботи — 2-45-36: пропаганди
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46-87;
військово-патріотичного
виховання та
спорту, фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень — 2-56-65; коректорської —
3-61-83; нічної редакції — 3-03-53.

Зам.

10.00 — Новини. 10.25 —<
«Сонячне
коло». 10.55 —•
Науково-популярний фільм.
«Фізики у
зеленому лабі
ринті». 11.15 — Вистава для
дітей. 12.55 — «Ви нам пи
сали». 13.20 — «Слана сол
датська». 14.15
— Грають
юііі
музиканти. 15.00 —
«Грані пізнання». 15.30 —<
Любителям балету. 1(£Ю —
«Вперед,
орлята». Зустріч
школярів із льотчиком-космонавтом СРСР В. Ф. Биковським 1 космонавтом-дослідником НДР 3. Непом. 16.50
— «У майстерні художника».
Народний
художник СРСР
О. Ковальов.
17.30 — Кон
церт ансамблю пісні і тан
цю МВС СРСР. 18.15 — «Кіномеридіани». 19.00 — «Ак
туальна камера».
19.40 —
ІО. Мушісетнк.
«Позиція».
Телевистапа.
20.50 — «На
добраніч, діти!»
21.00 —•
«Час». 21.35 — Продовжен
ня телевистави
«Позиція».
22.35 — Новини.
23.00 —
Всесоюзні
змагання з ху
дожньої гімнастики.

Галета виходить у вівторок,
четвер і суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитрове
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінми, 2.
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