ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.
і.—

- - --

Вівторок,

червня 1984 року
:---------------- -

Пленум обкому ЛКСМ України

•

Відбувся пленум обкому комсомолу,
;иіі розглянув питання: «Про завдання
комсомольських організацій області, що
випливають з рішень квітневого (1984 р.)
Пленуму ЦК КПРС і промови Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, Голови Пре'Зидії Верховної Ради СРСР К. У. Чер
ненка на Пленумі ЦК партії, Всеармійській нараді секретарів комсомольських
організацій, рішень квітневого Пленуму
України і VIII.....Пленуму
цкКомпартії
.............................................
ЦК ВЛ кем».
з доповіддю виступив перший секретар обкому комсомолу І. ШЕВЧЕНКО,
В обговоренні доповіді виступили:
С. СОБОЛЬ — перший секретар Бобринецького райкому комсомолу, В. ДЕР
КАЧ — організатор позакласної і поза
шкільної виховної роботи Павлиської се
редньої школи Онуфріївського району,
О. ІІОКРОВСЬКИЙ — другий секретар
^ітловодського міськкому комсомолу,
1ГНАТЕИКО — учень Богдапівської
середньої школи Знам'янського району,
О. МЕЧЕТ — водій Кіровоградського ав
тотранспортного
підприємства 10021.
ДЕЙНЕГА — секретар—завідуюча
ділом учнівської молоді Олександрійого райкому комсомолу, М. КВАША—
голова Обозпівської сільської Ради на
родних депутатів Кіровоградського райо

ну, Т. АФАНАСЬЕВА — старша піонер
вожата Повомиргородської восьмирічної
школи № 2.
В першому питанні пленум обкому
комсомолу прийняв постанову.
Пленум розглянув організаційні питан
ня. У зв’язку з від'їздом на навчання
Л. ЧУБКО звільнено від обов’язків заві
дуючої загальним відділом обкому. Пле
нум затвердив завідуючою загальним від
ділом обкому ЛКСМУ Т. РУДАКОВУ.
В зв’язку із затвердженням інструкто
ром Кіровоградського міськкому партії
А. ДМИТРЕНКА звільнено від обов’яз
ків заввідділом комсомольських органі
зацій обкому комсомолу. Пленум затвер
див завідуючим відділом комсомольських
організацій обкому О. СНІЖКА.
У зв’язку із затвердженням інструкто
ром ЦК ЛКСМ України В. МОМОТА
звільнено від обов'язків заввідділом
спортивної і оборонно-масової роботи об
кому комсомолу. Пленум затвердив заві
дуючим відділом спортивної і оборонномасової роботи обкому В. ПОЛУЛЯХА.
У роботі пленуму взяв участь і висту
пив па ньому секретар обкому Компар
тії України А. І. ПОГРЕБНЯК.
У роботі пленуму взяв участь іпструктор-контролер ЦК ЛКСМ України І. ВО
ЛОШКО.

иховувати справжніх
господ©]рш країни _■
З ДОПОВІДІ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ
ЛКСМ УКРАЇНИ і. О. ШЕВЧЕНКА
Комсомольці і молодь області схвали
ли і підтримали рішення квітневого
(1984 р.) Пленуму ЦК КПРС, першої сесії
Верховної Ради СРСР одинадцятого скли
кання, обрання Генерального секретаря
. ЦК КПРС товариша К. У. Черненка Голо
вою Президії Верховної Ради СРСР. До
датковим стимулом розвитку трудової
активності і творчої ініціативи молодих
трудівників країни стало здійснення роз
роблених партією заходів по вдоскона
ленню соціалістичної демократії, органі
зованості і порядку на виробництві, по
ліпшення виховання і навчання підрос
таючого покоління.
Комсомольські організації області мо
білізують енергію, творчий пошук моло
ді на вирішення важливих завдань еко
номічного розвитку, достойну зустріч
60-річчя присвоєння ВЛКСМ імені В. І.
Леніна. До цієї дати зобов'язалися вико
нати план 4,5 років п’ятирічки комсо
мольсько-молодіжні колективи плавильнйків цеху № 8 Сеітловодського заводу
частих металів (бригадир М. Петров,
групкомсорг В. Прокопєць) і плавильни
ків гарячого пресування цеху № 2 ком
бінату твердих сплавів і тугоплавких ме
талів імені В. І. Леніна (бригадир О. Хар
ченко, групкомсорг О. Харченко). А в ці
дні КМК молочнотоварної ферми № 1
колгоспу «Первое мая» Маловисківського району (керівник М. Беззубов, групиомсорг В. Єпішева) достроково завер
шив план першого року півріччя по на
доях молока від корови. У комсомоль
сько-молодіжних колективах розгорну
лося трудове суперництво за право
представляти нашу область на XII Все
світньому фестивалі молоді і студентів.
Сьогодні рахунок п’ятирічки йде вжене
на роки, а на місяці, починається прак
тична підготовка до XXVII з’їзду партії.
І кращим подарунком йому стануть ва
гомі досягнення молодих виробничників.
Рішення квітневих Пленумів ЦК КПРС,
ЦК Компартії України свідчать про ве
лике значення, яке партія приділяє даль
шому поліпшенню роботи Рад народних
депутатів, підвищенню їхньої ролі у всіх
галузях комуністичного будівництва.
Комітети комсомолу мають краще ви
вчати відомі форми взаємодії з Радами.
Зокрема, активніше брати участь в роз
робці і обговоренні на сесіях Рад і їх

органів проектів державних планів, пла
нів соціального і економічного розвитку
міст і районів, добиватися, щоб голос
молодих впевненіше звучав на виробни
чих нарадах, робітничих зборах, у радах
бригад, щоб думка молоді повніше вра
ховувалася при складанні колективних
договорів.
У рішенні недавнього республікансько
го партійно-господарського активу по
ставлені нові відповідальні завдання по
вихованню у молодих трудівників бе
режливого ставлення до землі, закріп
ленню молоді на селі, створенню необ
хідних умов для її праці, навчання і від
починку. Сьогодні серйозною пробле
мою на селі залишається тенденція до
скорочення особистих підсобних госпо
дарств.
У контакті з місцевими Радами коміте
ти комсомолу повинні вирішувати проб
леми поліпшення виховної роботи з мо
лоддю за місцем проживання, створен
ня їй змістовного дозвілля. Постановка
культурно-масової роботи за місцем
проживання залежить насамперед від
творчої активності, захоплення її ініціа
торів, конкретної цілеспрямованої робо
ти комітетів комсомолу. В удосконален
ні виховної роботи з молоддю багато
чого зможуть зробити і молоді депута
ти, передусім
депутати-комсомольці,
яких у нашій області нині 3617 чоловік.
Однак ряд молодих депутатів, добре
працюючи на виробництві, ще часом
безвідповідально ставиться до виконан
ня своїх депутатських обов’язків, рідко
використовує своє право депутатського
запиту. Треба ввести в практику роботи
комітетів комсомолу регулярні зустрічі
з молодими депутатами, звіти депутатівкомсомольців про виконання своїх де
путатських обов’язків.
Квітневий Пленум ЦК КПРС, сесія Вер
ховної Ради СРСР сажливе місце приді
лили обговоренню основних напрямів
реформи загальноосвітньої і професій
ної школи. Реформа — новий етап даль
шого розвитку системи комуністичного
виховання учнів, удосконалення профорі
єнтаційної роботи і підготовки школярів
до праці.
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15 червня в сесійному за
лі Верховної Ради УРСР від
булась дев'ята сесія Вер
ховної Ради Української РСР
десятого скликання.
11 година ранку. Депута
ти тепло зустрічають това
ришів В. В. Щербицького,
О. Ф. Ватченка, Ю. Н. Єльченка, Б. В. Качуру, О. П.
Ляшка, В. П. Миронова, І. О.
Мозгового, В. О. Сологуба,
О. А. Титаремка, Ю. П. Коломійця, С. Н. Муху, Я. П.
Погребняка, Голову Ради
Союзу Верхозної Ради СРСР
Л. М. Толкунова.
Одноголосно затверджує
ться порядок денний сесії:
1. Про завдання Рад на
родних депутатів республі
ки, що випливають з рішень
квітневого (1984 р.) Пленуму
ЦК КПРС і першої сесії Вер
ховної Ради СРСР одинадця
того скликання, положень і
висновків, викладених у ви
ступах товариша К. У. Чер
ненка.
2. Про затвердження Ука
зів Президії Верховної Ради
Української РСР.
З доповіддю в першому
питанні порядку денного
виступив член Політбюро
ЦК Компартії України, Го
лова Президії Верховної
Ради Української РСР депу
тат О. Ф. Ватченко.
Доповідач і промовці від
значали. шо квітневий Пле
нум ЦК КПРС і проведена
слідом за ним пеоша сесія
Верховної Ради СРСР оди
надцятого скликання стали
важливою подією в житті
нашої країни, дали новий
імпульс багатоплановій ро
боті, яку проводять Кому
ністична партія і Радянська
держава по вдосконаленню
оозвинутого соціалізму.
Комуністи, трудящі Украї
ни
сприйняли документи
Пленуму ЦК КПРС і сесії
Верховної Ради СРСР, поло
ження І ВИСНОВКИ, ВИСУНУТІ у
виступах товариша К. У. Чер
ненка. як програму практич
них дій. Вони вважають сво.
їм обов’язком працювати
краще, щоб внести якомога
більший вклад у розви
ток народногосподарського
комплексу країни, у зміц
нення її економічної та сбо.
оонної могутності.
На сесії Верховної Ради
УРСР відзначалось, що до
сягнення трудящих України
є результатом високої полі
тичної і трудової активності
робітників, колгоспників, ін
телігенції, повсякденної ор
ганізаторської і політичної
роботи ЦК Компартії Украї
ни, партійних органів на
місцях. Велику, різнобічну
діяльність по підвищенню
ефективності виробництва,
реалізації широкої програ
ми соціальних заходів, вихо
ванню трудящих, зміцненню
дисципліни і правопорядку
здійснюють Ради народних
депутатів.
Центральне місце займа
ють ці питання в роботі
Верховної Ради Української
РСР та її органів. На сесіях
Верховної Ради десятого
скликання обговорювались
завдання Рад по здійсненню
рішень XXVI з'їзду КПРС,
Продовольчої програми, по
поліпшенню
будівництва
житла, об'єктів комунальнопобутового і соціально-куль
турного призначення. Біль
ше уваги приділяється пере
вірці й організації виконай-

Сесія Верховної Ради
Української РСР
ня прийнятих рішень і зако
нів, посиленню контролю за
діяльністю органів управ
ління.
_•
Місцеві органи влади зо
середжують свою увагу на
забезпеченні комплексного
розвитку підвідомчих тери
торій. Як приклад умілого
розв’язання народногоспо
дарських і соціально-куль
турних завдань наводилась
на сесії робота Рад народ
них депутатів Києва, До
нецької, Дніпропетровської,
Харківської,
Черкаської,
Львівської, Ровенської об
ластей, міста Кривого Рога.
У той же час рівень ді
яльності ряду Рад ще не
відповідає вимогам партії і
можливостям, які вони ма
ють. У доповіді було підда
но критиці Полтавську мі
ську Раду народних депута
тів, яка не забезпечує осво
єння виділених державних
капіталовкладень на житло
ве будівництво, недостат
ньо займається організацією
виробництва товарів народ
ного
споживання, слабо
координує діяльність під
приємств міста. Підкреслю
валось, що використовуючи
свої • повноваження, Ради
повинні рішуче виступати
проти відомчості, не допус
каючи в той же час місниц
тва, правильно поєднувати
галузеві і територіальні ін
тереси.
Обов’язок Рад — забез
печити неухильне виконання
виробничих планів і соцзобов’язань по всіх показни
ках, у тому числі по надпла
новому підвищенню про
дуктивності праці на один
процент і зниженню додат
ково собівартості продукції
на 0.5 процента. Вони по
винні глибше вникати в ді
яльність
агропромислових
об'єднань, подавати їм прак
тичну
допомогу. Великої
уваги Рад вимагає соціальна
перебудова села. Досвід
Дніпропетровської, Ворошиловградської і ряду інших
областей показує, що в се
лах, де створено добрі умо
ви для праці і побуту лю
дей, краще закріплюється
молодь, немає проблеми з
робочою силою.
На сесії підкреслювалась
особлива
відповідальність
Рад за поліпшення житло
вих умов, розвиток сфери
послуг, торгівлі, побутового
обслуговування населення.
У доповіді і виступах де
путатів
зазначалось, що
розв’язуючи економічні й
соціальні завдання, Ради
повинні посилювати конт
роль за роботою органів
управління, більше уваги
приділяти вдосконаленню її
стилю і методів. Поліпшен
ня підготовки і проведення
сесій, роботи постійних ко
місій Верховної Ради УРСР,
організуючої ролі виконко
мів, навчання радянських
працівників і депутатів —
дійові шляхи підвищення
рівня діяльності Рад.
Найбільш масова панка
Рад — сільські і селищні.

Досвід
Придніпровської
сільської Ради Дніпропет
ровської області, Лісоводської—Хмельницької, Джулинської — Вінницької, Зорянської — Ровенської об
ластей, відзначалось на се
сії, показує, що від рівня
роботи цих органів місцевої
влади великою мірою зале
жить життя села чи селища,
господарське
вирішення
всіх злободенних питань.
Велику увагу приділили
доповідач і ті, хто виступив
у дебатах, завданням Рад
народних депутатів у реалі
зації реформи загальноос
вітньої і професійної школи.
Важливе
завдання Рад
республіки, їх депутатів,
вказувалося на сесії, —
уважно проаналізувати нз
всіх ділянках господарсько
го і культурного будівни
цтва. як виконуються оішення XXVI з’їзду КПРС, зав
дання п’ятирічки, зосереди
ти увагу на невирішених пи
таннях. впритул зайнятися
розробкою планів на два
надцяту п’ятирічку. Завдан
ня попереду великі і склад
ні. І дуже важливо, щоб ко
жен депутат Верховної Ра
ди республіки і місцевих
Рад задавав тон, показував
особистий приклад у вико
нанні службового і громад
ського обов’язку.
Одноголосно приймається
постанова Веоховної Ради
Української РСР про зав
дання Рад наоодних депу
татів республіки, що випли
вають з рішень квітневого
(1984 р.) Пленуму ЦК КПРС
і пеошої сесії Верховної Ра
ди СРСР одинадцятого скли
кання, положень і висновків,
викладених у виступах това
риша К. У Черненка.
З доповіддю про за
твердження Указів Президії
Веоховної Ради Української
РСР, прийнятих у період
між сесіями, виступив сек
ретар Президії Верховної
Ради УРСР депутат М. Г. Хоменко.
Депутати прийняли Закони
про затвердження
Указів
Президії Верховної Ради
Української РСР.
Сесія розглянула питання
про деякі зміни у складі по
стійних комісій Верховної
Ради УРСР.
На сесію було внесено за
пити депутатів. Відповідаю
чи на них, міністр легкої
промисловості УРСР О. Я.
Касьяненко і міністр побу
тового обслуговування насе
лення УРСР В. І. Слінченко
повідомили про заходи, які
намічається здійснити для
поліпшення якості та асор.
тименту товарів народного
споживання, для поліпшення
обслуговування сільського
населення республіки. По
запитах депутатів сесія Вер
ховної Ради УРСР прийняла
відповідні постанови.
На цьому дев’ята сесія
Верховної Ради Української
РСР завершила свою ро
боту.
(РАТАУ).
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ПЛЕНУМ ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ

Разом з тим окремі райкоми комсомо
лу нічого не роблять для вирішення цієї
важливої справи. Це насамперед стосує
ться Голованівського райкому ЛКСМУ.
А Олександрівський районний комітет
комсомолу, прикриваючи в цьому свою
бездіяльність, став на шлях окозамилювання, приписок.
Саме в школі із класу в клас розвивається в дітей працелюбство, формує
ться почуття господаря рідної землі. Ли
ше торік більше 31 тисячі учнів пройшли
школу ідейного, морального і фізичного
гарту в складі учнівських виробничих
бригад, таборів праці і відпочинку, тру
дових загонів тощо. Справжньою кузнею
Сільськогосподарських кадрів стала уч
нівська виробнича бригада Комишуват^ької середньої школи НовоукраїнськоГо району. Близько 40 процентів спеціа
лістів місцевого колгоспу — випускники
школи. Шкільна виробнича бригада удо-

політичні клуби «Супутник», «Деа ЯтоуЛ
студії*, «я і час», «Патріот», клуб інтврН4.
ціональної дружби, які входять у сист*.
му суспільно-політичної практики уіф
Важливе значення має виховання -Ж)
лярів на революційних, бойових, труДо_
вих традиціях партії і народу. Бага7о
учнів є активними учасниками Всесоюг.
ної експедиції «Літопис Великої Вітчизна,
ної» і обласної операції «Згадаймо ге (
поіменно».
Удосконалите систему комуністично,
го виховання учнів можна тільки при д0.
корінному поліпшенні шефства над Зв.
гальноосвітньою школою і П ГУ. На цв
не раз вказуваз Пленум ЦК ВЛКСм.
Краще мають працювати комсомольські
педзагони.
Справжніми помічниками А
вчителів стали педагогічні загони
лум'я» колгоспу «Шлях до комунізм»
Долинського району, «Супутник» виробГ
ничого об’єднання «Друкмаш» та інші.
Однак не скрізь вони добре працюють.
Комсомольські організації роботі псдз^А
гонів повинні приділяти більше уваги^В
Перед обласною комсомольською еф
ганізацісю стоять важливі завдання, вирішення яких вимагає повної віддачі сил
і енергії. Пора від слів «поліпшити»,
силити» перейти ДО конкретних спраз —
Покликання комсомольських оргайга-И
цій — зробити все, щоб молода зміна
росла ідейно і морально загартованою,
працелюбною.

згадуємо про прекрасні трудові динас
тії, про тих, хто сіє розумне, добре, віч
не. Живе в Онуфріївському районі пре
красна вчительська сім’я. 32 роки дирек
тором у Деріївській середній ШКОЛІ ВІД
МІННИК народної освіти УРСР Микола
Іванович Кодак. І всі ці роки в цій же
школі працює його дружина Анастасія
Степанівна. Десять років викладають в
Успенській середній школі їхня дочка
Наталія Миколаївна і зять Олександр
Федорович. Вісім років трудового стажу мають Олександр Миколайович і Те
тяна Кодаки — син і невістка ветеранів
народної освіти, які працюють у Камбурліївській середній школі. Продовжує
сімейну традицію і молодша дочка Ок
сана — студентка філологічного факуль
тету Київського держазного університе
ту. В цьому році велика і дружна сім я
Кодаків відзначає ювілей — 100 років
спільного трудозого стажу на ниві на
родної освіти. За це символічне сторіч
чя п’яти тисячам учнів дали путівку в
життя представники прекрасної
вчи
тельської династії.
Великого значення комітети комсомо
лу повинні надавати формуванню марк
систсько-ленінського світогляду підро
стаючого покоління. В ідейному загар
туванні дітей особливу роль покликані
відігравати комсомольські збори, диспу
ти, лекторії, політичні клуби тощо. В Кі-

стоєна високої нагороди — премії Ле
нінського комсомолу.
В області є хороший досвід роботи по
трудовому вихованню. Але разом з тим
цій роботі не надають потрібної уваги
Вільшанський,
Устинівський райкоми
ЛКСМУ. В Ульяновському, Маловисківському, Петрівському районах не ство
рено стаціонарних таборів праці і від
починку.
Кожна комсомольська організація по.
винна в повній мірі відчувати свою від
повідальність за трудове виховання ді
тей.
Конкретною трудовою справою піоне
рів області стала участь у Всесоюзному
поході бережливих. В навчальних закла
дах створені пости і штаби бережливих.
Активно діють «книжкові лікарні» в
Онуфріївському районі, пости і штаби
бережливих у Світловодському районі.
Говорячи про трудове виховання, ми
не повинні забувати, що головною пра
цею для школярів є навчання. Протягом
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ровоградській середній школі N8 9

. ю років поряд з учнем Йде мудрий на
ставник — учитель. Сьогодні ЯК НІКОЛИ
високі вимоги ДО вчителя. Нечасто ми

иховувати справжніх
господарів країни
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

1* червня 1М4 року

«Молодий комунар»

МАСШТАБНА ПРОГРАМА ДІЙ
З ВИСТУПУ СЕКРЕТАРЯ фБКОМУ
Переконливим свідченням
послідовного курсу партії
ца комуністичне творення і
уир стали рішення лютнево
го і квітневого^ (1984 р.)
лeнyмiв ЦК КПРС,
"Л пер.
ої Сесії Верховної Ради
$РСР одинадцятого склиположення і висновякі містяться у промоГенерального секретаря
КПРС, Голови Президії
ховної Ради СРСР товайша К. У. Черненка на Пле
нумах, на Всеармійській па
раді секретарів комсомоль
ських організацій. Ці доку,
менти пронпкнуті турботою
{ро утвердження -ленінськор стилю роботи, який ба
зується на неухильній вірності принципам маркспзмуЙенінізму,
нерозривному
зв’язку партії і народу. До
кументи партії орієнтують на
складну, напружену роботу
у всіх напрямах комуністич
ного будівництва.
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Як і раніше, в цій відпо
відальній роботі
значну
роль партія відводить ком
сомолу. ІІнні в період під
готовки до XXVII з'їзду
КПРС важливо, щоб комі
тети комсомолу, молоді де
путати вели цілеспрямовану
роботу по підвищенню ефективності суспільного вироб
ництва, якості продукції,
прискоренню темпів науко
во-технічного прогресу, вихо
ванню комуністичного став
лення до праці. Треба під
вищити роль молодих депу
татів у вирішенні питань
організації змістовного до
звілля молоді, її естетично
го і етичного виховання.
Кожен депутат-комсомолець
повинен з честю виправдо
вувати високе довір’я ви
борців, вносити вагомий особнетнй вклад у діяльність
Рад. А від цього в значній
мірі
залежить авторитет
комсомольських організацій.

КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

Квітневий
Пленум ЦК
КГІРС розглянув і схвалив
«Основні напрями реформи
загальноосвітньої і профе
сійної школи», в яких особ
ливо підкреслено, що комсомольські організації повинні стати надійною опо
рою -педагогічних колективів у підвищенні свідомої
дисципліни і культури пове
дінки, організації суспільно
корисної праці і змістовного
дозвілля.
В останні роки педагогічні
колективи ряду шкіл разом
з комсомолом стали краще
працювати над поліпшенням
трудового виховання школя
рів, їх професійної орієнта
ції, підготовки до самостій
ного життя. В області ство
рено міжшкільні навчальновиробничі комбінати, в яких
навчається близько 12 тисяч старшокласників. Зросла
кількість учнівських вироб

А. 8. ПОГРЕБНЯКА

ничих бригад, особливо на
селі. Разом з тим потребує
поліпшення діяльність ряду
комсомольських організацій
області в організації трудо
вого
виховання.
Часто
шкільна молодь закінчує
школу так і не пізнавши ра
дість праці, не орієнтується
па трудову діяльність.
Ще недостатньо працю
ють комсомольські органі
зації на селі по орієнтації
школярів на хліборобську
працю, тваринницькі професії. Лише одиниці випускни
ків шкіл Голованівського,
Новгородківського, Світло,
водського,
Ульяновського
районів пішли трудитися на
ферми.
Виконання завдань, по
ставлених Основними напрямами реформи школи ви
магає предметнішої органі
заторської і виховної робо
ти комітетів комсомолу, за
лучення школярів до су-

спільно корисної праці, роз
витку серед них раціоналіза
торства і винахідництва, тех
нічної творчості.
Немалий внесок робить
комсомол і в підготовку кад
рів масових професій в си
стемі профтехосвіти, оголо
сивши її сферою комсо
мольського шефства. Ллє це
шефство має бути предмет
нішим у вирішенні головних
питань дальшого розвитку
сітки профтехучилищ об
ласті. Нині ставиться зав
дання створення в кожному
районі області професійнотехнічного
училища або
його філіалу. В цьому кож
ній комсомольській органі
зації, міськкому і райкому
комсомолу треба приділяти
неослабну увагу комплекту
ванню профтехучилищ, на
правленню юнаків і дівчат
за комсомольськими путів
ками.
На особливому . рахунку
комсомольських організацій

СВЯТО ЧИТАЧІВ ГАЗЕТИ
АЛ будинку культури сько-молодіжних колекти
Кіровоградського за вів і рядові робітники, ме
воду радіовиробів. Звучить ханізатори і доярки, до
знайома
комсомольська свідчені виробничники і ті,
пісня. На сцену виходять хто тільки стає на трудо
юнак і дівчина.
вий шлях. Є що сказати
— Добрий день, шанов- молодим гвардійцям п’я
ні друзі!
тирічки, є про що розпо
— Здрастуйте, дорогі на вісти. Про свої виробничі
ші читачі!
успіхи і проблеми, про
— Сьогодні у нас черго найближчі плани і задуми
ва зустріч з героями пуб на перспективу.
лікацій обласної молодіж.
Цього разу «усна газе
ної газети, журналістами та» надала слово керівни
«Молодого комунара».
кам кращих комсомоль
— Ця зустріч присвяче сько-молодіжних
колек
на 65-річчю з дня на тивів Кіровоградського за
родження комсомолу Ук воду радіовиробів, бри
раїни і 60-річчю присвоєн гадирам токарів Петрові
ня комсомолові імені В. І. Сарабину і Миколі БарЛеніна.
дижу. Як члени бригади
— Отже, сьогодні у ви- розуміють зміст слів «П’я
пуску...
тирічка і ми»? Як бригади
соціалістичні
Так почався усний ви виконують
четвертого
пуск газети «Молодий ко- зобов’язання
мунар» минулої п’ятниці. року одинадцятої п’яти
Це свято — свято читачів річки? Які резерви підви
і журналістів — щорічне, щення продуктивності пра
ці, зниження собівартості
традиційне.
6Перша сторінка усного продукції у молодих ковипуску газети —- розмова лективів? Вів про це роз
з молодим сучасником. У мову з бригадирами завіквітні минулого року зі дуючий відділом листів і
сторінок «Молодого кому, масової роботи редакції
кара» Герой Соціалістич Василь Бондар.
ної Праці, бригадир трак«Ми за мир» — так на
торної бригади колгоспу зивалась друга сторінка
«Росія» Новоукраїнського усного випуску, яку вів
району Віктор Степанович завідуючий відділом про
Андріяш запитав молодого паганди «Молодого кому
сучасника «А який твій нара» Петро Селецький.
особистий внесок у п’яти- Цікаво, змістовно розпові
річку?». Так у газеті з’яви дав член міського відді
лась рубрика «П’ятирічка лення Радянського фонду
і ми». Під цією рубрикою миру А. Д. Сухачов про
виступали керівники відо народження і діяльність
мих в області комсомоле цієї громадської організа-
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ції, про активну боротьбу
за мир і внесок молоді об
ласті в цю справу.
Букет палахких троянд
піднесли дівчата героєві
третьої сторінки випус
ку — комсомольцеві двад
цятих років, ветеранові
Великої Вітчизняної війни
Василеві Гавриловичу <Пяшенку: того дня йому ви
повнилося сімдесят два
роки.
Завідуючий відділом вій
ськово-патріотичного циховання і спорту «МК»
Михайло Шевчук ознайо
мив слухачів з трудовим
шляхом ветерана, розка
зав про його активну ком
сомольську діяльність, тру
дові будні на промислах
«Грознафтп», куди юнак
поїхав за комсомольською
путівкою. Від рядового
солдата до гвардії майо
ра — такий бойовий шлях
ветерана. Затамувавши по
дих, слухали молоді радіозаводівці розповідь В. Г.
Ляшенка про історію його
бойових
орденів,
про
подвиги його однополчан,
наших земляків Героїв
Радянського Союзу Т. Ш ашла, Д. Осадчого. Бага
тий урок мужності дав
молодим енвочолий вете
ран. Пристрасно виголо
сив він напутнє слово, свій
батьківський наказ хлоп
цям і дівчатам — гідно
пронести естафету, яку во
ни прийняли з рук ветера
нів війни.
Остання сторінка усного
випуску « щомісячна те-

матнчна полоса молодіжки «Суботній кур'єр». Від
крили її гості із Закар
паття — артисти
росій
ського музично-драматич
ного театру. Головний ре
жисер театру заслужений
артист України Й. В. Фекета представив акторів,
розповів про успіхи і проб
леми творчого колективу,
ознайомив учасників усно
го випуску із репертуаром.
Закарпатці показали урив
ки з вистав «Ревізор»
М. Гоголя (в ролях за
служена артистка України
Лідія Пирогова, артисти
Наталя Долгальова і Лео
нід Російський) і «Перепіл
ка у палаючій соломі»
Г. Полонського ( в ролях
артисти Станіслав Овдіенко і Н. Долгальова),
«Суботній кур’єр» запропонував також демонстра
цію літніх моделей моло
діжного одягу.
Коментувала їх показ —
модельєр - конструктор Кі
ровоградської
фабрики
«Індпошив» Г. Т. Нечай.
Завершилось свято газе
ти «Молодий комунар»
концертом ’ вокально-інструментальпого ансамблю
кіровоградського
вироб
ничого об'єднання «Друкмаш» (художній керівник
О. Агура).
Вели усний випуск га
зети старший кореспон
дент *МК» Людмила Яр.
моленко і заступник заві
дуючого ВІдЙлом пропа
ганди обкому ЛКСМ України Олексій Кононенко.
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повинні бути питання даль
шого поліпшення військово- ж
патріотичного виховання
S
підлітками.
«w
Важливим завданням ЇЖ
мітетів комсомолу є удосконалення стилю і методів,
всієї організаторської potaL
ти у світлі вимог сього*К
ня. Як свідчать факти, Ч»
деякі комсомольські працііь
ники рідко беруть участь і
роботі КОМСОМОЛЬСЬКИХ 3ÖQрів, не бувають в мелодія»
них гуртожитках, па роббчих місцях і там, де юнаки!
дівчата проводять своє до.
звілля. І, як наслідок, такі
працівники втрачають зв’я
зок з комсомольськими ор
ганізаціями, молоддю. Длй
підвищення бойовитості neg'винних комсомольських ор
ганізацій, зміцнення дисцйиліпи і організованості в рядах комсомолу в повній мірі
необхідно використовувані
підготовку і проведення зві
тів і виборів в комсомолі.
. -с.
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Пора ензаменів

«ЗАПІЗНЮЄМОСЬ
НА РОБОТУ»
Під таким заголов
ком 31 березня була
опублікована критична
кореспонденція про не
задовільне обслугову
вання пасажирів' села
Підвисокого
Новоархангельського району.
У ній, зокрема, йшлося

•

Фото О. МІРОШНИЧЕНКА.
=

про те, що всі автобус
ні маршрути, які
лучають село з
центром,
транспорт
реповпений. Жителі є*
ла, що працюють 38
різних
підприємстві
Новоархангельська, че
рез це часто запізню
ються на роботу.
Редакція одержала
відповідь від пачзльйИка автотранспортного
підприємства
110039
С. М. Шелеги:
«Для поліпшення об
слуговування пасажи
рів зараз буде відкри
то новий маршрут че
рез Підвисоке на се-Ю
Борщову».

It червня 1M4 року

- «Молодий комунар» —

> crop.—------- -

ЧВЕРТЬ П'ЯТА, ТРУДОВА

ДОРОСЛІШАЮТЬ У ПРАЦІ
50 гектарів картоплі і 35
гектарів соняшнику за до
мовленістю з правлінням
місцевого колгоспу імені
Дзержннського
повинні
просапати за місяць чле
ни табору праці і відпочинку «Юність» при Компаніївській середній шко
лі. Крім цих завдань, хлоп
ці й дівчата мають пропо
лоти 90 гектарів коріандру,
а також допомагатимуть
членам городньої бригади
доглядати овочеві ділянки.
«Мій труд вливається в
труд моєї республіки» —
під таким девізом працю
ють у ТПВ «Юність» 45
старшокласників.
Кілька
днів тому, наприклад, про
полювали
коріандр на
30-гектарній плантації. А
на ранковій лінійці на
ступного дня начальник

табору А. П. Дирда за
добросовісну роботу ого
лосила подяку Сергію Сімокопу та членам першої і
другої ланок, які очолю
ють Тетяна Мунтян і Олек
сандр Акімов.
Робочий день у школя
рів закінчується о другій,
а потім — спортивні зма
гання, вечори відпочинку,
зустрічі з цікавими людь
ми. Учні доглядають па
м’ятник полеглим воїнам
у центрі селища, готують
вечір «Ветеран живе по
руч», па який запросять
учасників Великої Вітчиз
няної війни.

РЯНЯ
"А

На зустрічі з молодими
передовиками
сільського
господарства
Толбухінського округу секретар ЦК
ДКСМ Резван Чаушев за
кликав комсомольців та
молодь Добруджі пораду
вати батьківщину і в 1984
році високими врожаями
на полях аграрно-промис
лових комплексів.
Від імені молодих пере
довиків землеробства та
тваринництва перший сек
ретар окружкому Иордан
ка Коцева запевнила бюро
окружкому БКП і ЦК
ДКСМ, що успіхи п’ятде
сят одного МОЛОДІЖНОГО
трудового
колективу, в
яких торік працювало 1085
хліборобів, будуть цього
року примножені. Кращі з
молодих передовиків удо
стоєні високих урядових
нагород. Золотий «Орден
праці»
одержали Вільо
Гапев з села Раковскп та
Веліко Стоянов з села Рогозіпо. Бронзовий «Орден
праці» вручено механізато
рові з села Златія Марину
Маринову.
Кратимира АТАНАСОВА,

ПЛЮС
ВИХОВАННЯ
У настановах Централь
ного Комітету Компартії
Болгарії про докорінну пе
ребудову системи загаль
ної освіти наголошено на
необхідності тісної взаємо
дії навчального та вихов
ного процесів у школах і
політехнічних училищах. Я
вважаю, що на уроках з
історії нашої країни час
від часу доцільно пока
зувати
навчальні кіно
фільми. Слід також прак
тикувати відвідання учня
ми театральних вистав, які
присвячені історичним по
діям, що їх на даний мо
мент вивчає той чи інший
клас, тощо.
Звісно,
неабияку ко
ристь для засвоєння про
грамового матеріалу дали
б і телевізійні передачі,
котрі висвітлюють ~ певні
періоди історії країни. Ці
кавих форм і методів ви
кладання різних дисцип
лін чимало в педагогічно
му арсеналі. Коротко роз
повім про власний бага
торічний досвід.

М. ЖИТНІЙ,
емт Компаніївка.

*
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діяти оздоровчий табір.
Цього літа у ньому відпо
чинуть шістдесят дітей ро
бітників,
колгоспників,
службовців. Вони відвіда
ють тракторні стани та
ферми місцевого колгоспу
«Дружба», побувають на
екскурсіях в Умані, Кіро
вограді, селі Крпмкп .Первомайського району Мико
лаївської області, де зна
ходиться музей підпільної
комсомольської організа
ції «Партизанська іскра».
Але учні не тільки від
почиватимуть, а й допома
гатимуть трудівникам гос
подарства збирати овочі і
фрукти, побувають з кон
цертами у дитячому садку,
над яким узяли шефство.

При Звірівській восьми
річній школі на базі груп
продовженого дня почав

Так, наприклад, при ви
вченні теми «Балканські
війни» я повела своїх учиів-десятикласників до му
зею, ознайомила їх з до
кументами, котрі, зокрема,
засвідчують участь добруджанців у тих війнах.
Всіх моїх підопічних, за
їхніми словами, захопив
урок, проведений в істо
ричному музеї. Він цілком
присвячений
був історії
збройної боротьби бол
гарського народу з монархофашизмом. Заздалегідь
кілька учнів підготували
повідомлення для уроку
про партизанські загони
країни, а музейний пра
цівник Лора Савова роз
повіла на уроці про участь
у цій боротьбі народних
месників з Добруджі.
До числа кращих за
нять відношу семінар, про- У
ведений в окружному дер- З
жавиому архіві. Його на-1
уковий працівник Воля П
Цончева ознайомила учнів У
з правилами зберігання до- Я
кументів, а також з тим, Я
як використовують їх у І
наукових
дослідженнях.
Десятикласники одержали
тут можливість і самостій
но аналізувати документи
про різні періоди розвитку
народного господарства та
культури Толбу хінського
округу.
Окремо слід сказати про
допомогу спеціалістів му
зеїв і бібліотек окружного
центру учням нашого учи
лища. Мова йде про надаиня їм копій документів,
а також літературних та
історичних матеріалів, які
допомогли добре підготу
ватися до таких уроків, як
«Вплив Великої Жовтне
вої соціалістичної
резо
люції
на
Болгарію»,
«Участь болгарського на
роду в першій світовій вій
ні», «Становлення народнодемократичної
влади в
Болгарії» та інших.
Училище
нагромадило
певний досвід позакласпої
гурткової роботи. Охоче,
з великою наполегливістю
наші учні ведуть пошук
історичних матеріалів про
рідний край, беруть участь
у конкурсах, вікторинах,
походах та екскурсіях, по
в’язаних з історичними по
діями в Добруджі. Неоці
ненну користь для форму
вання особистості дають
бесіди з учнями знатних
людей праці. Такі бесіди
все частіше влаштовую
ться керівництвом і гро
мадськими організаціями
нашого училища.
Румяна ЛЮБОМИРОВА,
вчителька Історії по
літехнічного училище
Імені Климента Ох
ридского.
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Добірку за матеріала
ми толбухінської ок
ружної газети «Добруджанска
трибунал
підготував Н. ДОБРІН.

І. БЕНЬКОВСЬКА.
Нозоукраїнський район.

Часто зустрічається з своїми односельцями в Попельнастому (Олександрійський
район) Іван Данилович Очеретько — на вечорах бойової слави, уроках мужності.
Згадуючи роки Великої Вітчизняної, він передусім розповідає про подвиги своїх по
братимів. А сам він особливо відзначився під час форсування Дніпра в районі Вишгорода, знищившії в чотирьох контратаках більше 200 гітлерівців. За цей подвиг
йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.
На

знімку:

І. Д.

ОЧЕРЕТЬКО

з

молоддю села.

Фото Г. ТАНСЬКОГО.

НА ВАШЕ ПРОХАННЯ ною. Воші власноруч бу впроваджують підрядний
дували не просто першу і
області атомну — першу в
країні таку атомну.
Першим, хто приїхав па
будівництво атомної за
комсомольською путівкою,
був Станіслав Демидов із
Мелітополя. Що до цього
було в житті юнака? Шко
с. млцнєв».
ла, технікум, армія. Прак
м. Кіровоград.
тично з ЛЕС почав свою
З таким же запитанням до редакції звернулися В. Ма- трудову біографію. Саме
ліцький (м. Кіровоград) і В. Кривий (емт Устинівка). тут зумів показати себе як
особистість. І тим, що ім’я
Виконуємо прохання читачів «Молодого комунара».
атомобудівшіка Демидова
«Шановна редакціє!
Мені часто доводилося чути про всесоюзну ударну
комсомольську будову — будівництво Запорізької атом
ної електростанції. Але повного уявлення про хід будів
ництва, про нове місто — Енергодар, що виросло біля
станції, я так і не маю. Прошу розповісти про це.
З повагою

НА
ЗАПОРІЗЬКІЙ
Є
землі дивовижне міс
це: не то степ, що не встиг
стати справжньою пусте
лею, не то пустеля, яка так
до кінця і не стала степом.
Кам’япсько - Дніпровський
район, смужка жовтосірих
косогорів уздовж Дніпро
вого берега. Занедбана,
некорисна раніше земля.
Ще 1965 року народи
лась думка збудувати на
цих пісках потужну ДРЕС.
Рішення це було внесене і
в Директиви XXIV з’їзду
КПРС.
1969 року на берег
Дніпра прийшла перша
група будівельників, щоб
оживити цю землю, збуду
вати Запорізьку ДРЕС,
нове місто.
І ось через кілька років,
на вісімнадцять місяців
раніше строку, ДРЕС імепі XXV з’їзду КПРС по
тужністю 3,6 мільйона кі
ловат була збудована. Одночасно зі станцією вирос
ло нове місто — Енерго
дар.
У листопаді 1977-го бу
ло почате спорудження
атомної електростанції. 25
вересня
1980 року ЦК
ДКСМ України оголосив
будівництво АЕС респуб
ліканською ударною ком
сомольською будовою. А
через два з половиною ро
ки будова одержала ста
тус всесоюзної.
На атомній станції не
має другорядних об’єктів.
І все ж реактор для неї —
головний «орган», як серце
для людніш. Не випадково
і дільниця, за якою за-

Перед цим матчем оби
два клуби на чужих полях
зазнали
поразок. Гості
займали Другу сходинку
в турнірній таблиці, а кіровоградці — десяту. На
гадаємо, що в першому
колі сильнішими в себе
вдома були павлоградці—
1:0. Тому й но дивно, що
господарі стадіону мали
за мету з рідних стінах
взяти реванш. І, забігаючи
наперед, скажемо, що це

метод організації робіт.
Причому, якщо бригадний
підряд не здобув великого
поширення, то вдало знай
дена форма дільничного
підряду зарекомендувала
себе дуже добре.
Вислів «ростуть на очах»
дуже точно характеризує
темпи, якими зводяться ре
актори Запорізької АЕС.
126 об’єктів різного призначення споруджуються
одночасно. І на кожному
об’єкті
впроваджується

В ДЮНАХ ПОБЛИЗУ ДНІПРА
кріплене «серце», має пер
ший порядковий номер.
Споруджують реактор де
сятки спеціалізованих ор
ганізацій, сотні людей. Вся
«залізна» частіша (тисячі
тонн складної арматури)
лягає на комплексні брига
ди В. Мепжпнського та
М. Іванисова. Бригади —
давні суперники по зма
ганню. А в цілому по бу
дівництву перша дільниця
майже завжди в лідерах.
Коли оголосили будову
ударною, на всіх дільпи
цях пройшли комсомоль
ські збори — створювали
КМК- Ось так і з’явилась
у звичайній комплексній
бригаді молодіжна лапка,
очолювана 1. Качуровським
(Іван, до речі, секретар
комсомольської організа
ції всієї дільниці).
У ході підготовки до
XXVI з’їзду КПРС КМК
одними з перших Сталина
ударну вахту, план двох
місяців завершили до 10
лютого. У квітні зверну
лися до молоді будови з
закликом відзначити день
комуністичного суботппка,
присвяченого 111-й річниці
з дня народження В. І. Ле
ніна, підвищеною нормою
виробітку — не менше 150
процентів. Про молодіжну
ланку заговорили, хлопців
ставили у приклад. Адже
честь — по праці.
Робота була нелегкою.
Але цікавою. І ще — спіль-

знають нині в республіці,
зобов’язаний
роботі на
атомній. Про бетонника
третьої дільниці управлін
ня будівництва Запорізь
кої АЕС писали обласна
та республіканська моло
діжні газети. Демидову
присуджена премія Запо
різького комсомолу імені
Михайла Андросова в га
лузі виробництва за 1982
рік.
У спорудженні Запорізь
кої атомної електростанції
беруть участь близько 12
тисяч чоловік. 5 тисяч із
них — молодь, 2,5 тисячі—
комсомольці. За комсо
мольськими путівками при
їхало до Енергодара вже
понад 1300 спілчан із 17
областей України. Прига
дується сказане Демидовпм при зустрічі з ним.
«Атомна станція і Енерго
дар — єдине місце, де по
чуваю себе на місці».
Запорізька атомна -уніфікована головна стан
ція з моноблочннм компо
нуванням
енергоблоків.
Над розробкою її проекту
працювало 20 тисяч про
ектувальників багатьох - ін
ститутів країни. В проекті
станції закладено багато
принципово нових рішень,
що дозволили успішно
зберігати ритм потоку. Та
не лише технічні нововве
дення забезпечують успіх
роботи. З самого початку
будівництва тут широко

якась новинка. Ось — ре
актор. Купол, що його
увінчує, — новинка у вітчпзняному атомобудуванні. На відміну від інших
АЕС, де плоский дах ре.
актора складався на висо
ті 50 і більше метрів, цей
купол спочатку склали на
землі, а тоді краном по.
ставили на місце. Підняття
гігантської кон
струкції тривало всього
30 хвилин.
До речі, про підйомний
кран, що тут застосовує
ться. Спеціально для цієї
будови було розроблено і
змонтовано надпотужний
кран спеціальної конструк.
ції. Подібного підйомного
крана в нашій країні ще
не було.
Стало закономірністю,
що великі промислові бу
дови дають життя новим
містам. Енергодар офіцій
но вважається ще селищем,
однак за всіма сучасними
ознаками він — місто, мо
лоде і зі своїм лицем.
Жителі Енергодара жіь
вуть у сучасних п’яти- і де.
п'ятиповерхових будинках.
До їх послуг — чудовий
будинок культури «Сучас
ник», кінотеатр «Іскра»,
три загальноосвітні школи,
музична, сім дитсадків, го■гель, спортивний комплекс.

«ЗІРКА»«КОЛОС»-3:1

Іванов забиває м'яч у во
рота «Зірки».
Другий тайм був насиче
ний гострими моментами.
А коли до фінального
свистка судді всесоюзної

категорії Михайла Кусеня
із
Львова
залишалося
кілька хвилин, Ігор Чер
ненко забиває третій м’яч
«Колосу» і закріплює успіх
свого колективу.

їм вдалося. Вже на шостій
хвилині вони домоглись
успіху. Трапилося це так.
Михайло Калита подав ку
товий. Ударом головою
атаку завершив Сергій Ралюченко. Окрилені успі
хом, наші земляки продов
жують наступ. Йде сімнад
цята хвилина. Знову куто
вий біля воріт «Колоса». І
знову гол. Його автором
також був Ралюченко, а
допоміг йому в цьому Ка
лита, який майстерно ви
конав кутозий. За три
хвилини до перерви напа
даючий павлоградців Юрій

Ю. ГАЄВ.

Турнірна таблиця має такий вигляд:
І

«Суднобудівник»
«Колос»
СКА (Од.)
«Кривбас»
«Кристал»
«Атлантика»
«Новатор»
«Зірка»
«Маяк»
«Металург»
«Шахтар»
«Океан»
сСтахановець»

В

н

П

15 9 3 3
16 9 2 5
16 8 4 4
15 8 4 3
16 7 5 4
16 6 4 6
16 4 7 2
15 5 3 7
14 5 2 7
15 4 4 7
1G 4 4 8
16 3 5 8
14 2 5 7
Наступний тур у п’ятницю — 22 чІЄрЕІНЯ.
:нь зустрінеться 3 «Стахановце:и» н а йІОГО

м
21-10
24-16
20-14
20-12
19-16
18-15
9-11
21-21
11-14
14-19
11 — 15
13-27
9—20
«Зірка»
полі.

О
21
20
20
20
19
16
15
13
12
12
12
11
9
в цей

— «Молодий

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Спі
ває і танцює «Верховина».
9.20 — Роби з нами, роби, як
мі:, роби краще за нас. 10.20
Життя Берлі1.10 — Новивпни. 14.50—
Документальний телефільм
«Через власний горизонт».
15.15 — Дітям про звірят.
15.45 — Стадіон для всіх.
16.45 — Новини. 16.20 —
Драматургія і театр. Л, Лео
нов. «Навала». 17.05
Зустріч школярів з народним
учителем СРСР Г. Івановою.
17.40 — И.-С. Бах. Партита
мі мажор. 17.55 — Небезпеч
ні тенденції. Ведучий — по
літичний оглядач Е. Мпацаканов.
ов. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Для вас. доро
гі товариші. Концерт на за
мовлення ветеранів. 19.35 —
Наука і життя. 20.05 — Те
лефільм «Життя Берліоза».
5 серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Концерт майстрів мис
тецтв у Колонному залі Бу
динку спілок. В перерві —
22.25 — Сьогодні у світі.

Д ЦТ (II програма)

комунар»

впни. 14.30 — Новини. 14.50
— П'ятирічка — справа кож
ного. Документальні філь
ми «Якщо ти господар», «Во
дій КамАЗу». 15.20 — Від
гукніться. сурмачі! 15.55 —
Новини. 16.00 — Фільм «Чер
воні погони». 2 серія. 17.05
— Розповідають наші корес
понденти. 17.35 — Теленаряс «Троє З одного міста».
18.10 — Світ і молодь.
_ 18?
12.45
— Сьогодні у св і. 19.00 —
Мультфільм < Пластил овий
їжачок». 19.10
Нар« >дна
творчість. Телеогляд. 11.05
— Телефільм «Життя Берсерія. 21.00 — «Час».
Іокументальний ек— Сьогодні у світі.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Науково-популярні ф і л ь м и.
«Попереду — надпровід
ність». «Наука про хліб».
8.55 — Телефільм «Вальс».
9.55' — Сім'я і школа. 10.25
— Загальна біологія. «Рено
графія. або йдемо лічити кі
шок». 10.55 — Німецька мова. 11.25 — ФІльм — дітям,
«Мисливець за браконьєрами». 12.40 — «...До шістнад
цяти і старші». 13.25 — По
сторінках підручника. Епоха
Івана Грозного. 14.10 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15
— Рух без небезпеки. 18.45
— Співає Э. Школьникова.
19.00 — Наш сад. 19.30 —
Міжнародний турнір з волей
болу пам'яті В. Саввіна. Чо
ловіки. Збірна СРСР-1 —
збірна Канади. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.20 — Люди
на і закон. 20.50 — Науковопопулярний фільм «Кварц
самоцвітний». 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Небесні
стежки». 22.40 — Міжнарод
ний ттрнір з волейболу па
м'яті В. Саввіна. Збірна
СРСР-1 — збірна ЧССР. 23.10
— Новини.

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальний телефільм
«Гірський край». 8.30 —
Фільм «Сьогодні або ніколи».
9.55 — Життя і книги 0. Грі
ла. 10.45 — Школярам про
хліб. Передача 3. 11.30 —
Фільм — дітям. «Мустанг-іноходець». 12.40 — Французь
ка мова. 13.10 — Зустріч з
чемпіоном світу з шахів
А. Карповим. 13.50 — Нови
ни. 18.00 — Новини, 18.15—
«...До шістнадцяти і старші».
19.00 — Чемпіонат СРСР з
футболу: «Дніпро» — «Дина
мо» (Тбілісі). У перерві —
19.45 — Вечірня
казка.
Мультфільм «Вінні-Пух іде в
гості». 20.50 — Документаль
ний фільм. 21.00 — «Час». А ЦТ (І програма)
21.35 — Телефільм «Вальс».
8.00 — 'Час». 8.30 —Фільм22.35 — Спорт за тиждень.
концерт «Балерина Кунако23.05 — Новини.
ва». 9.15 — Очевидне — ней
мовірне. 10'15 — Телефільм
«Життя Берліоза». 6 серія.
11.10 — Науково-популярний
Фільм «Хто прокинеться пів
нем». 11.30 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Людина
ЦТ (І програма)
1 природа.,Документальні те
8.00 — «Час». 8.35 — Кон лефільми «Там. де Волга
церт Новосибірського камер сріблиться». «Коні, коні...».
ного хору. 8.55 — Клуб ман 15.30 — Російська мова.
дрівників. 9.55 — Мультфіль 16.00 — Новини. 16.05 —
ми «Страшна історія», «Ча «Пошук». Про реставрацію
рівне кілечко». 10.20 — Те унікальних літаків цивільної
лефільм «Життя Берліоза». авіації. 16.20 — Музичний
5 серія. 11.15 — Докумен телефільм «Ділюсь потаєм
тальний телефільм «Ці нети ним». 17.00 — «...До шіст
пові мужчини». 11.45 — Но- надцяти і старші». 17.45 —

КАПІТАНІВСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 10

«Колискова для чоловіків».
- 16.00 — Новини. 16.10 —
«Людина і море». 16.40 —
Б. Алексєєнко,
Вокальний
цикл на вірші Е. Межелайтіса. 17.20 — Документальний
фільм. 18.10 — Концерт сим
фонічної музики, 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —
«Рядки, обпалені війною».
20.10 — «Солдат». Теленарис
про захисника Брестської
фортеці В, І. Фурсова. 20.45
— «На добраніч, діти!». 21.00
— «Час». 21.35 — Б. Харчук.
«Палатна». Телевистава. 22.35
— Новини. 23.00 — Всесоюз-'
ні змагання з легкої атле
тики.
Шахова школа. 18,15 —
пінський університет міль
йонів. «Два світи — дві по
літики». 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — «Непереможна
і легендарна». Поетична ком
позиція. 19.55 — Концерт —
фронту. По сторінках бойо
вих кінозбірників, що вийшли в роки Великої Вітчиз
няної війни, 21.00 — «Час».
21.35 — Виступи Північного
російського народного хору
на II Всеросійському огляді
народних хорів. 22.25 — До
кументальний
телефільм
«Чудо-дерево». 22.-15 — Сьо
годні у світі.
А УТ
16.00 — Новини. 16.10 —
«Велике жабеня». Лялькова
вистава. 16.55 — «Вахта». До
50-річчя стахановського ру
ху. 17.25 — Співає І. Захарко. 17.45 — Екран пошани
Українського телебачення.
18.00 — Телефільм «Без оркестрів». 18.30 — Концерт.
19.00 — Актуальна камера.
19.30—«Незабутні», М. Рильський. 20.20 — Концерт.
...
20.45 — «На добраніч, діти'».
21.35 — Художній фільм
«Колискова для чоловіків».
22.45 — Новини. 23.00 —
Всесоюзні змагання з легкої
атлетики.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальний телефільм
«Кам’янець - Подільський».
8.40 — Короткометражні те
лефільми «Пасажир», «Біля
лукомор’я». 9.50 — Іспанська
мова. 10.20 — Географія. Від
повіді на листи школярів.
10.50 — Мультфільми «Будинок, який побудував Джек».
«Персей». 11.20 — Учителю
— урок музики. 12.20 —
Фільм із субтитрами. «Перс
тень княгині Ганни». 13.45 —
Мамина школа. 14.15 — Про
грама Кіровської студії те
лебачення. 15.20 — Новини.
18.00 — Новини. 18.15 — Во
кальний цикл Я. Дубравіна
«Ленінград і Перемога».
19.00 — Сільська година.

8.00 — «Час». 8.35 — Ме
лодії Росії. Концерт Держав
ного російського народного
оркестру ім. М. Осипова. 9.20
— Умілі руки. 9.50 — Доку
ментальний фільм «Спогад
про бригантину». 10.05 —
«П'ятірка
Фільм — дітям,
відвалених». 11.20 — «В піс
нях залишилися ми». 11.50 —
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальні філь
ми «На Курській дузі», «Се
лянський син». 15.40 — Вче
ні—агропромисловому комп
лексу Підмосков'я. -16.10 —
Новини. 16.15 — Фільм «Чер
воні погони». З серія. 17.20 —
С. Франк. Соната ля мажор
для скрипки і фортепіано.
17.45 — Сторінки
історії.
«Пам’ять серця». 18.30 — У
кожному малюнку — сонце.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Тележурнал «Спів
дружність». 19.25 — Фільм
«Безсмертний
гарнізон».
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт двічі Червонопрапорного ансамблю пісні і танцю
Радянської Армії ім. Алек
сандрова. 22.35 — Сьогодні у
світі. 22.50
Міжнародні
змагання з мотоспорту.

А ут
10.00 — Новпнп. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
— Музичний Фільм. її.ЗО —
«Старти надій». 12.00 —
■ Трамвай ішов па фронт».
Телевистава. 13.00 '— Нови
ни. 13.15 — Художній фільм

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА 1984—1985

Училище готує кваліфікованих робітників для цук
рової промисловості.
Зі строком навчання 3 рони:
оператор центрифуг — токар по металу;
складач дифузійних ножів — електрозварник (юна
ки) ;
апаратник варіння цукру — слюсар;
електромонтер;
слюсар контрольно-вимірювальних приладів і авто
матики.
Приймають юнаків 1 дівчат віком від 15 років з осві
тою за 8 класів.
Зі строком навчання 2 роки:
сатуратник-маляр;
апаратник дифузії — столяр (юнаки);
апаратник випарювання —'муляр.
Приймають юнаків та дівчат віком від 15 років з
освітою за 8 — 10 класів.
Зі строком навчання 1 рік:
слюсар контрольно-вимірювальних приладів і авто
матики;
електромонтер.
Приймають юнаків і дівчат віком від 17 років з осві
тою за 10 класів.
При вступі необхідно подати:
заяву на ім'я директора із зазначенням обраної спе
ціальності, свідоцтво чи атестат про освіту, паспорт
або свідоцтво про народження (якщо не виповнилося
16 років), довідку з місця проживання із зазначенням
складу сім і, довідку про стан здоров'я (форма № 286),
шість фотокарток 3X4 см.
Учні з дсо- і трирічним строком навчання забезпе
чуються безплатним триразовим харчуванням, одягом
взуттям, комплектом постільної білизни, сироти одер
жують стипендію.
1
Учні з трирічним строком навчання після закінчен
ня училища одержують атестат про середню освіту і
атестат за професією.
Учням з річним строком навчання виплачується
стипендія в розмір! ЗО карбованців на місяць, відмін
никам навчання розмір стипендії підвищується на
2о процентів.
ПГ.ПР”ПОДІІТЬСЯ виплата 33 процентів заробітку під час
практики.
Всіх учнів забезпечують гуртожитком.
пРанює заочна школа для груп з дво
річним строком навчання
Початок занять— 1 вересня.
сьЖЄСраайУовИуЛМПТУ
1 ?ап,таиІВ,{а НовомиргородДирекція.

на спеціальності:
продавець
продоволь
чих товарів з умінням тор
гувати
непродовольчими
товарами;
продавець непродовольI. чих товарів;
заготівельник сільсько
господарських продуктів Іі
•сировини;
пекар 3-го розряду;
кулінар 4—5 розрядів;
кондитер 3—4 розрядів.
Училище готує кваліфі
кованих спеціалістів для
роботи в системі спожив
чої кооперації Кіровоград
ської області.
Приймають юнаків і дів-

чат із середньою освітою,
віком від 17 до ЗО років.
Учням, зарахованим на
заготівельне відділення, ви
плачується стипендія 85
карбованців, на хлібопе
карське — 75 карбованців,
на торговельне, кулінарне
і кондитерське — 32 кар
бованці на місяць.
Строк навчання:
на кулінара і кондите
ра — 2 роки;
на інші спеціальності —
1 рік.
Для вступу необхідно
подати такі документи:
заяву на ім’я директора
училища із зазначенням
обраної спеціальності;

КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛІ
ОБЛВИКОНКОМУ

ЗАПРОШУЄ
па навчання юнаків та
дівчат для набуття таких
спеціальностей:
продавець промислових
товарів широкого профілю
(строк навчання — 1,5 ро
ку);
продавець продовольчих
товарів широкого профілю
(строк навчання — 1,5 ро
ку);
контролер-касир продо-

«Молодой коммунар» -

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м» Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36
БК 02299.

А ЦТ (І програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Мультфільм «Орля». 8.40 —
Фільм «Важка вода». Ю.Оо—
Ф. Ліст, Життя і творчість.
11.05 — Англійська
мова.
11.35 — Фільм — дітям. «Зе
лений патруль». 12.45 — Пу
тівка в життя. 13.30 — Доку
ментальні телефільми «Спра
ва не в рекордах», «Дяка до
нору». 14.00 —«Бути захисни
ком Батьківщини». З циклу
«Чи знаєш ти закон?». 14.50
— Молоді голоси оперної
сцени. 15.20 — Повніш. 18.00
— Новини. 18.15 — Клуб
мандрівників. 19.15 — Фільмконцерт з участю О. Покровського. 20.00 — Вечірня калка. «Валидуб». Частина 2.
20.20 — Всесоюзні змагання А ЦТ (II програма)
з легкої атлетики. 21.00 —
8.00 — Гімнастика. 8.15 —<
«Час». 21.35 — Фільм «Не
забудь... «Станція Лугова». Якщо хочеш бути здоровим.
8.25 — Документальний те
22.55 — Новини.
лефільм «Путівка у літо».
8.40 — «Пушкіну присвячує
ться...». Альманах «Поезія».
9.30 — «Ранкова
пошта»;
10.00 — Фільм «Пригода в
канікули». 11.05 — Програма
Туркменської студії телеба
чення. 12,10 — Що? Де? Ко
д ЦТ (І програма)
ли? Телепікторпиа. 13.15 —
Концертні етюди Р. Шумана
8.00 — «Час». 8.35 — Зо- грає заслужений артист
лоті ворота. Музична пере РРФСР В, Васильєв (форте
дача для дітей. 9.30 — 25-й піано). 13.40 — «Другий
тиране «Спортлото». 9.40 — фронт: правда бел прикрас».
Більше хороших товарів. 14.30 — Фільм-внстава Мос
10.10 — Розповіді про ху ковського драматичного те
дожників. Народний худож атру на Малій Бронній. «Від
ник РРФСР І. Симонов. 10.40 пустка за
пораненням»,
— Джерела. 11.10 — Доку 16.45 — Міжнародний огляд.
ментальний телефільм «Май 17.00 — Музичний
КІОСК;
стри гратися в ляльки». 11.30 17.30 — Супутник- кіногляда
Поезія. М. Светлов. 12.40 — ча. 18.15 — Здоров’я. 19.00—
Всесоюзний
телеконкурс Чемпіонат СРСР з футболу:
«Товариш пісня». 13.15 — До ЦСКА — «Дніпро». 2-й тайм.
50-річчя утворення Єврей 19.45 — Вечірня казка. 20.00
ської автономної області. — Чемпіонат СРСР з футбо
13.45 — Концерт ансамблю лу: «Динамо» (Київ)—«Спар
«Фрейлехс» («Радість»), 14.00 так». 2-й тайм. 21.00—«Час».
— Тележурнал «Сім’я і шко 21.35 — Телефільм «Три дні
ла». 14.30 — Новини. 14.45— у Москві».
Фестиваль телефільмів для
дітей. «Про Червону Шапоч
ку». 1 1 2 серії. 17.00 — Но
вини. 17.05 — Бесіда полі
Редактор
тичного оглядача В. Бекето
Ю.
СЕРДЮЧЕНКО.
ва. 17.35 — У світі тварин.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1984-1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Зам. 165.

А ЦТ (II програма)

20.00 — Вечірня казка. «Валидуб». Частина 1. 20.20 —
Міжнародний турнір з волей
болу пам'яті В. Саввіна. Чо
ловіки. Збірна Куби — збір
на СРСР-1. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Важка во
да». 23.00 — Всесоюзні зма
гання з легкої атлетики.
23.30 — Новини.

18.35 — Бесіда голови Радий,
ського комітету захисту мігру В. О. Жукова. 19.10 —
Мультфільм «Фільм, фільм,
фільм». 19.30 — «Ану, дівча,
та!». 21.00 — «Час». 21.35 —
Маленький концерт. 22.00 —
Чемпіонат Європи з футбо
лу. Півфінал. В перерві -і
22.15 — Повніш.
А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —'
Концертний зал «Дружба»;
11,0а — Для дітей. Вистава
«Я доганяю літо». 12.00 —
■ Призначається побачення»;
Естрадна розважальна пере,
дача. 12.30 — Новини. 12.40
— Художній фільм ів субтит
рами. «Старшина». 14.05 —
-Доброго
вам здоров'я»,
14.35 — «Мода, мода. мода».
Молодіжний одяг.
15.05—
Сцени з балету
Р. Щедрій. Сцен
15.40—
«Анна Карепіна»..
Наука і час. 16.10 — «Сати
ричний об’єктив». 16.35 —
«Наш друг — спорт». 17.35—
«Галузь: досвід, проблеми»;
18.05 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.20 — Актуаль
на камера. 19.00 — Чемпіо
нат СРСР з футболу: «Дина
мо» (Київ) — «Спартак» (Мо
сква). 20.45 — «На добраніч,
діти!». 21.00 — «Час». 21.35
— Художній фільм «Полю
вання на оленів». 22.45 —
Новини. 23.10 — Любителям
романсу.

КІРОВОГРЛДСЬКЕ КООПЕРАТИВНЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

На украинском языке.

19 червня 1984 року

Обсяг 0.6 друк арк.

вольчих і промислових то
варів (строк навчання —
І рік).
Приймають юнаків та
дівчат віком від 16 років
з освітою за 10 класів, а
також юнаків, звільнених з
лав Радянської Армії. Уч
нів забезпечують підруч
никами, стипендією в роз
мірі 32 крб., а звільнених

атестат (оригінал);
медичну довідку (фор
ма № 286);
характеристику;
чотири фотокартки 3X4
см;
направлення відділу кад
рів районного споживчого
товариства.
Документи
приймати
муть з 1 червня- по 25
серпня відділи кадрів ра
йонних споживчих това
риств та приймальна комі
сія училища. Зарахування
буде
проводитись
без
вступних екзаменів за кон
курсом атестатів з 20 по
25 серпня.
Строк навчання в учплн-

щі зараховується до тру
дового стажу.
По закінченні училища
видається диплом.
Випускникам - відмінни
кам надається право всту
пу до вищих навчальних ■
закладів. Вони користую
ться пільгами, встановле
ними для осіб, що закін
чили середню школу із
золотою медаллю.
Адреса училища: 316012,
м. Кіровоград, вул. Уфімська. 22-а. Тел. 2-51-07.
їхати автобусами №№5,7,
20, 29, 83 або тролейбуса
ми №№ 2, 6 до дупинки
«Кінотеатр «Хроніка».

в запас — 70 крб. на мі
сяць.
Час навчання зараховує
ться до загального трудо
вого стажу.
Училище має добре об
ладнані кабінети, спортив
ний та актовий залп, біб
ліотеку.
Для вступу потрібно по
дати такі документи:
заяву (із зазначенням
обраної спеціальності),
характеристику,
свідоцтво
про народ
ження або паспорт (пре
д’являються особисто),
документ про освіту,

довідку з місця прожи
вання,
медичну довідку (форма
№ 286),
4 фотокартки 3x4 см.
Документи приймають з
15 травня по 15 серпня.
Початок занять — І ве
ресня.
Адреса училища: 316012,
м. Кіровоград, вул. Васи
лівні, 5. Тел. 4-14-85. їхати
автобусами №№ 5, 20 або
тролейбусами №№ 2, 6 до
зупинки «Швейна фабри
ка».
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