Виходить з 5 грудня 1939 р.

Вівторок, 2 жовтня 1984 року

В обкомі ЛКСМ України
Відбулося засідання штабу обкому комсомолу по
організації соціалістичного змагання на збиранні
врожаіс-84 і заготівлі кормів для громадської худоби.
Було відзначено, що нині в області триває напружена
боротьба за одержання високого врожаю на куку
рудзяних плантаціях.
Конкретним ділом відповідаючи на турботу партії
про дальше піднесення сільськогосподарського ви
робництва, втілюючи в життя Продовольчу програмну
СРСР, молоді кукурудзоводи області, які працюють
у складі 250 комсомольсько-молодіжних колективів,
активно включились у соціалістичне змагання за до
сягнення в області високого показника — мільйона
тонн зерна качанистої.
На засіданні штабу відзначалось, що більшість
кукурудзівницьких комсомольсько-молодіжних ланок
пройнялися почуттям високої відповідальності за зби
рання і зберігання вирощеного, докладають максимум
зусиль, аби в стислі строки і без втрат зібрати і до
ставити врожай кукурудзи на хлібоприймальні пунк
ти.
За високопродуктивну роботу при високих темпах
і відмінній якості кукурудзозбирання штаб постано
вив присвоювати кращим комсомольсько-молодіжним
ланкам імена героїв-спартаківців (підпільна комсо
мольська організація «Спартак» діяла в с. Красногірці Голованівського району під час Великої Вітчиз
няної війни). Штаб присвоїв ім’я підпільниці Любові
РИМАР комсомольсько-молодіжній ланці Олександра
Яцини з колгоспу імені XXV з’їзду КПРС Онуфріївського району, підпільника Михайла ГРОМОВОГО —
КМК ланки Валерія Маньковського з колгоспу «Іскра»
Гайворонського району.
Штаб закликав усі комсомольсько-молодіжні ланки
з іще більшою наполегливістю і старанням втілювати
в життя свої соціалістичні зобов’язання на збиранні
цінної зернофуражної культури. Треба ширше ко
ристуватися надбанням передовиків, досвідом ветера
нів, з максимальною ефективністю використовувати
закріплену на період збирання кукурудзи техніку.

Шепетівка... П’ять років
тому в цьому місті корчагінської
слави, в місті
юності письменника-кому.
ніста був урочисто відкри
тий Республіканський му
зей Миколи Островського.
Завжди багатолюдно тут,

Корпункти
повідомляють:

трудових колективів рес
публіки, партійні і комсо
мольські працівники, а та
кож посланці молоді Там
бовської області, з трудів
никами якої змагаються
хмельничани, 'Силистренського округу НРБ, Чехановського і
Остроленкського воєводств ПНР. На
площі — друзі й соратни
ки Миколи Островського,
ветерани партії і комсомо
лу, війни і праці.
На мітингу, який відкрив
перший секретар Хмель
ницького обкому комсо.

29 вересня біля
ве
личного будинку
мемо
ріального музею і граніт
ного пам’ятника письменникові-бійцю відбувся ба
гатолюдний мітинг. Для
участі в ньому прибули
представники молодіжних

молу Валентин Хоптян, до
присутніх звернулись дру
гий секретар обкому пар
тії О. А. Ружицький, пер
ший секретар ЦК ЛКСМУ

ВАХТА ПАМ'ЯТІ

...І

ВСІ-ЗА ОДНОГО

у СІ 27 номсомольсьно-мо** лодіжних
колективів
Кіровоградського
заводу
радіовиробів
стали
на
ударну
трудову
вахту,
присвячену 40-річчю Вели
кої Перемоги. Так. комсо
мольсько-молодіжний
ко
лектив бригади радіомонтажників цеху № 7, де
бригадиром Василь Болі
лий. визнаний переможцем
соціалістичного
змагання
у вересні. Нині він вико
нує змінні завдання на 150

200» Юрій Коробко, який
із кожного обробленого гек
тара (а їх уже 163) збирає
74 центнери зерна. Середньоколгоспннй показник теж
високий — 70 центнерів на
круг.
КОМПАНІЇВКА. Високо,
продуктивно
працює
на
збиранні цукрових буряків

процентів І працює в раху
нок другого півріччя 1986
року. Підвищивши продук
тивність праці на 5,8 про
цента,
молоді заводчани
цього виробничого підроз
ділу реалізують додатково
до завдання продукції на
75 тисяч карбованців.
З високою віддачею тру
дяться молоді робітники
Олена Гнап. Віктор Канчі,
Олександр Легостов. Ольга
Суровцева. Василь Сириден.
ко І Інші. Бригада зараху-

КОМСОМОЛЬСЬКО

-

МОЛОДІЖ

НИЙ екіпаж РКС-6 з кол.
госпу імені
Тельмана
у
складі Віктора Возика і Во.
лодимпра Цілуйка. По 370
центнерів коренів збирають
хлопці з кожного гектара,
прпчомх норми по обробітку полів
викопують на
110—115 процентів.

У «Молодому комунарі»
за 22 вересня ц. р. пові
домлялося, що учні Кіро
воградського
технікуму
механізації сільського гос
подарства відмінно тру.
дятьс: у радгоспі «Реконструктор» Долинського
району.
Надійшло нове повідом
лення з цього загону.

І. ШКУРИНСЬКИЙ,
командир загону Кі
ровоградського техні
куму механізації сіль
ського господарства.

Ціна 2 кой.

0

В. І. Мироненко, льотчиккосмонавт
СРСР,
Герой
Радянського Союзу
пол
ковник В. Г. Титов, гругъкомсорг
корчагінського
колективу Шепетівського
локомотивного депо Віктор
Драчек, Герой Радянсько
го Союзу С. П. Козлов та
інші.

Соратники
письменника-бійця, передовики ви
робництва вручили Черво

ний прапор
Республікан
ському зведеному ударно
му комсомольсько-моло
діжному
загону,
який
прямо з мітингу вирушив
на Всесоюзну ударну ком
сомольську будову — бу
дівництво
Хмельницької
атомної електростанції.

вала до свого складу чле
на штабу підпільної орга
нізації «Молода гвардія»
Любов Шевцову. Зароблені
кошти перераховуються до
Фонду миру. Ось і недавно
в цю скарбницю надійшло
350 карбованців.
Не відстає від цього ко
лективу й бригада тонарів
з цеху № 5. яку очолює
молодий номуніст Василь
Скавронський. Вона також
справилась із завданнями
одинадцятої п’ятирічки і
нині працює в рахунок
1986 року. Взірцем в робо
ті тут є молодий комуніст
Олексій Пух. комсомольці
Олександр Бізенко.
Юрій
Мудрий, Володимир Шев
чук.

Продовжились
урочис
тості на міському стадіоні,
де відбулась
театралізо
вана вистава «Шляхом бо.
ротьби і перемог».
Того ж дня в конференцзалі меморіального му
зею перший секретар ЦК
ЛКСМУ В. І. Мироненко
вручив посвідчення і на
грудні знаки новому заго.
ну лауреатів Республікан
ської премії імені Миколи
Островського.
До ювілею було також
приурочено відкриття тут
Республіканського героїкопатріотичного клубу «Корчагінець», «Алеї комсо
мольської слави», експози
ції «Від Боярки до БАМу»,

Кор. РАТАУ.
У цих колективах немає
випадків порушень трудо
вої дисципліни, на належ
ну висоту поставлено на
ставництво. жоден вироб
ничник не стоїть осторонь
громадського життя. Всі
добре обізнані з техноло
гією виробництва. Тут міц
но
прижилася бригадна
форма організації праці,
яка згуртувала
колектив
в єдину трудову сім’ю зі
принципом: «Один за всіх,
всі за одного».
На заводі вже 100 моло
дих робітників рапортува
ли про завершення
осо
бистих п’ятирічок.

Р. МИКОЛАЙЧУК.

.

І ПРАЦЯ,
І ВІДПОЧИНОК

Група М-21
зарахувала
до складу свого СЗ почес
ним бійцем Юрія Олексі
йовича Гагаріна і заробле
ні на його ім’я кошти пе
рераховуватиме
до
Ра
дянського
фонду миру.
За час роботи в колгоспі
учні зібрали 500 тонн кор
мового і 50 тонн столово
го буряка. Ударно потру,
дилися хлопці і в день
ударної праці, під час
якого вони зібрали, по
чистили і відвантажили 30
тонн кормового і 4 тонни
столового буряка.
Осінній семестр для на
шого загону — це не ли.
ше суцільна праця. Спор
тивні змагання чергуються
з вечорами відпочинку з
місцевою молоддю.

№ 118 (3469).

Там, де гартувалася сталь...

на цьому високому па
горбі, куди приїжджають
комсомольці і молодь з
усіх кінців країни. Новий
музейний комплекс став
одним з центрів ювілей
них урочистостей з нагоди
80-річчя від дня народ
ження
Миколи Остров
ського.

УРОЖАЙ-84
ДОБРОВЕЛ ИЧКІВКА.
Найкращих результатів на
збиранні кукурудзи па зер
но домагаються комсомоль
сько молодіжні ланки кол
госпу імені XXII з'їзду
КПРС Володимира Руденка
і Анатолія Антонова. Особ
ливим старанням відзначає
ться комбайнер «Херсонця-

•

ВИСОКЕ ПОКЛИКАННЯ
У суботу в області пройшов День пропагандиста. Про.
ведення його стало традиційним напередодні нового на»
вчального року в системі партійної і комсомольської по
літосвіти. З нагоди свята члени бюро обкому партії
зустрілися з кращими пропагандистами області.
З початком нового навчального року в системі марк
систсько-ленінської освіти активістів ідеологічної роботи
привітав перший секретар обкому Компартії України
М. Г. Самілик.
Другим покликанням, частиною їх життя стала пропа
гандистська робота для більшості з десяти тисяч пропа
гандистів області, сказав М. Г. Самілик. Він зупинився
також па завданнях, які стоять перед пропагандистськи
ми кадрами по формуванню в трудящих економічної
грамотності, почуття відповідальності перед суспільством,
високої політичної культури.
Кращим пропагандистам М. Г. Самілик вручив Почес.
ні Ленінські грамоти, а також настільні медалі «За про»
паганду маркензму-лепінізму і політики КПРС».

* * *
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Допомагають трудів
никам
колгоспу імені
Орджонікідзе Новгородківського району у зби
ранні овочів учні Кіро
воградського
медучи
лища.
На знімку внизу —
майбутні
фельдшери
Людмила
ЛУЦЕНКО,
Валентина БУСЕЛ і Ла
риса СИДОРЕНКО під
час роботи; не відстають
від дівчат і Сергій ПТЯ
та Леонід БЕССАРАБОВ
— своє завдання відван
тажувати картоплю вони
виконують добросовісно
і швидко.
Фото С. ФЕНЕННА.

На Кіровоградииіні більш ніж півтори тисячі бійців
ідеологічного фронту ведуть заняття в гуртках системи
комсомольської політосвіти. У День пропагандиста країні
з них були запрошені на семінар, що відбувся в обкомі
комсомолу.
Семінар відкрив перший секретар обкому ЛКСМ Ук
раїни І. Шевченко. З доповіддю виступив секретар об
кому комсомолу В. Тяглий. Він проаналізував роботу
комсомольських пропагандистів, поділився думками 8
приводу піднесення ефективності навчання і зміцнення
ного зв’язку з практикою комуністичного будівництва.
Перед учасниками семінару виступили комсомольські
пропагандисти з підприємств Кіровограда, ветеран • Ве
ликої Вітчизняної війни О. Т. Чибісова, ветеран праці
Л. 1. Завражпин. молодий пропагандист з Олександрій
ського району Л. Гулька.
По закінченні роботи семінару перший секретар обко»
му комсомолу І. Шевченко вручив кращим пропаган
дистам області нагороди та подарунки.
«УСІМ! УСІМ! УСІМ!».
«УПЕРШЕ В НАШОМУ
МІСТ!!».
«СПРОБУЙТЕ
ВСТИГНУТИ!». «ПРОГРА
МА НА ВСІ СМАКИ!» —
афіші, розклеєні по міс
ту, оголошення по міс.
цєвому радіо і в газеті
кликали оленсандрійців
та гостей міста у парк
культури І відпочинку
«Шахтар», де 29 вересня
відбулося свято облас-

ної
газети
комунар».

«Молодий

(Репортаж зі свята
в Олександрії чіпай
те на 2-й сторінці).

- «Молодий

2 стор.

З

СИЛА КОМСОМОЛУ В ПАРТІЙНОМУ КЕРІВНИЦТВІ

ПРЕДМЕТНО,
ПО-ДІЛОВОМУ
Понад
1200
членів товаришів як І. О. Сащука,
ВЛКСМ. працюють у за І. В. Казачапського, В. М.
водських виробничих під Спінула, М. Г. Куріного
розділах, відділах. їм до. добре засвоїли чимало мо
Приклад.
віряють нову техніку, від лодих людей.
повідальні
технологічні Ю. В. Євтушенка, В. П.
операції, заохочують до Коваленка, І. П. Кононченучасті в русі винахідників ка, В. І. Журила насліду
і раціоналізаторів. Добре ють молоді робітники Іван
спрямовують творчий по- Мошнягуца, Наталія Шми.
шук молодих робітників і толь, Микола Загреба,
спеціалістів партійні орга- Олексій Дупіан.
цізації цехів № 2, № 5, від.
Тим
часом
комітет
ділу технічного контролю, ЛКСМУ мало робить нині
конструкторсько - техноло для встановлення тісного
гічного
бюро.
контакту із заводською
На жаль, є ще прикла радою наставників. Пар
ди порушення трудової тійній організації, всьому
дисципліни серед комсо колективові не байдуже,
мольців і молоді. Загаль хто завтра замінить вете
нозаводські партійні збори, рана на його робочому
які відбулися нещодавно, місці, скористається його
слушно критикували сек досвідом, зуміє закріпити
ретарів
парторганізацій і розвинути славу рідного
цехів №№ 1, 4, 12 за те, заводу в розвитку вітчиз
сільськогосподар
іцо ті не звертають уваги няної
на занедбаність внутріспіл ської гідравліки.
Час вимагає днференцій.
кової комсомольської роботи, обмежуються ре- ного підходу до ідейноєстрацією недоліків, не політичного виховання мо
допомагають комсомоль- лоді, ділової допомоги їй
цям рішуче усувати їх. не тільки глибше розуміти
упущення соціально-економічну по
Визначивши
комсомольської організа- літику партії, але й залуції також в ідейно-вихов чати її-до активної осоній роботі, ми бачили і свої бистої участі в розв’я
прорахункн в партійному занні завдань, поставлених
керівництві нею. Члени у рішеннях XXVI з’їзду
парткому нині взяли собі партії, наступних Плену
за правило, буваючи в мів ЦК КПРС. Партійний
парторганизациях
цехів, комітет зажадав насампепредметно розбиратися зі ред від парторганізацій і
справами комсомольців і комуністів, які працюють
комсомольсько - МОЛОДІЖ у комсомолі, постійно ви
вчати процеси, які відбу
НИХ колективів.
В чому ж саме не до ваються в молодіжному
робляє комсомольська ор середовищі, спрямовуючи
ганізація, в першу чер- комсомольські організації
гу комуніста? Назву ли- цехів на формування на
ше одну добру ініціати- строїв, інтересів і запитів
ву, від реалізації якої молодих людей, їхнє став
була б чимала користь. У лення до подій в країні та
цьому році комсомольці за рубежем.
Не можна далі мирити
провели кілька рейдів-перевірок у рамках респуб ся з наявними недоліками
ліканських операцій «Хро в політичному навчанні
нометр», «Паливо» та ін комсомольців і молоді, на
ші. Було викрито факти головних з яких зосереди
недбальства, безгосподар ли увагу вже згадані ви
ності, марнотратства, та ще загальнозаводські пар
комсомольські дозорці не тійні збори, що обговоринадали цим фактам глас ли завдання, висунуті у
ності, не добилися дієвості постанові ЦК І\ПРС «Про
рейдів. Отже, спинилися дальше поліпшення пар
на півдорозі.
тійного керівництва ком.
Виступаючи на Всеар- сомолом і підвищення йо
мійській нараді секрета го ролі в комуністичному
рів комсомольських орга вихованні молоді». Недо
нізацій, товариш К. У. ліки в навчанні зводяться
Черненко
підкреслив: до недостатнього порівня
«Максимум переконливос но з потребами охоплення
ті,
товариської
уваги, молоді школами політос
практичної допомоги — віти.
Ідеологічний актив пар
така обов'язкова вимога
до стилю партійного ке тійної та комсомольської
рівництва молодіжною ор організацій,
господар
ганізацією». Саме такий ських керівників залучає
стиль комуністи нашого мо до масово-політичної
заводу прагнуть утверджу роботи, пов’язаної з під.
вати, розробивши комп готовкою гідної зустрічі
лекс заходів, спрямованих 50-річчя
стахановського
на те, щоб бойовптістю руху. Допоможуть лектовідзначалась вся діяль рам, пропагандистам, поність комсомольської ор літінформаторам, агітато
ганізації. Складовими час рам кабінет політичної
--- :— заводський
-------- ---- -'і музей,
тинами цього комплексує освіти,
допомога комсомольсько- в яких чимало яскравих
молодіжним
колективам документів про перших
почину
добиватися високих кін послідовників
цевих результатів у роботі Олексія Стаханова, розвн. І
вже сьогодні, під час удар ток стахановського руху,І
стахановців, І
них
тижнів
на честь заводських
40-річчя Перемоги радян які багато зробили для
ського народу у Великій післявоєнної
відбудови
Вітчизняній війні, сприян рідного підприємства.
ня переводу бригад на
Впливати сплою автори
госпрозрахункові
форми тету, досвідченості — така
роботи, поліпшення настав ленінська вимога до сти
ництва, підвищення гро- лю партійного керівництва
■ мадської активності моло комсомолом. Наша партій
дих трудівників, посилен на організація буде доби,
ня піклування про їхнє ватися успіхів, спираючись
ідейне та моральне вихо на молодь, довіряючи їй. І
вання та іи.
Практичне здійснення цих
О. КОНЧЕНКО,
секретар парткому ні- І
заходів наша партійна ор
ганізація почала не з нуля.
ровоградського заводу п
Уроки трудової доблесті,
«Гідросила» імені XXV
моральних принципів таких
з’їзду КПРС.

2 жовтня 1984 року

комунар»

РАНКУ
йшов
Осінньої пори
З
не дивина. Проте,

дощ...
він -суботнього ранку він доставив
усім немало хвилювань.
Хвилювались організатори
свята, його учасники, чи
тачі газети, що зібралися
того дня у парку, і чи не
найбільше ми, журналісти
«МК», для кого зустріч зі
своїми читачами — то зав
жди подія. Стало звичним,
що у дім щодня приходить
газета. Інша справа, коли
разом з нею приходять і
газетярії А коли гість у
твоєму домі вперше —- то
подія особлива... Осіннє
небо виявилося поблаж
ливим, і до початку свята

ВПЕРШ!
У ВАШОМУ
ДОМІ...
Репортаж із свята газети,
що відбулося в Олександрії
ниця 3 десятирічки №16
А. Глухова та учениця 7-го
класу СШ №7 О. Латишенко.
Захоплені відгуки відві
дувачів викликали вистав
ка робіт юних техніків, на
яній
були представлені
діючі спортивні моделі ко
раблів і суден, літаючі
копії вітчизняних літаків,
космічних ракет, виготов
лених у 10 лабораторіях
Олександрійської
міської
станції юних техніків.
Світ очима юних... Про
те, що він бачиться їм ці
кавим і різнобічним, свід
чать цілком зрілі роботи
юних
фотолюбителів та
юних художників.
На алеях парку йшла
жвава торгівля ннижками,
періодичними
виданнями,
товарами молодіжного асор
тименту підвищеного
по
питу, виробами олександ
рійських
та кіровоград
ських швейників.

15 годин. 1 знову

виглянуло сонечко. Усі за
метушилися
в останніх
приготуваннях. Біля цент
ральної клумби парку враз
заяскравіли транспаранти:
«Я
голосую
за мир»,'
«Марш миру радянської
молоді», «Ні — війні!».
Розгорнув свою роботу
ярмарок солідарності, гра
ли духові оркестри.
— «Передплачуйте газету «Молодий комунар»,
«Читайте спецвипуск, при
свячений святу в Олек
сандрії...», — чулося то тут,
то там. Це маленькі поштарики дарували гостям
свята напам’ять
номер,
підготовлений спеціально
до свята в шахтарському
місті.
— Ярмарок солідарнос
ті — важливий політичний
захід, — лунало з іншого
боку. — Кошти, виручені
на ньому, будуть перерахо
вані у Фонд миру.
— Відстояти мир на Землі — справа ножної чесної
людини. Взяти участь у
Марші миру радянської мо
лоді — почесний обов’язок
кожного, хто прийшов сьо
годні на наше свято. Просимо взяти участь у полі
тичній анції «Я голосую за
мир», — закликає юнак із
мегафоном. І до столика з
написом «Політична акція
«Я голосую за мир» підхо
дять і підходять люди. За
повнюючи анкети, кожен
пише
найдорожчі слова;
«мир», «дружба», «щасли
ве дитинство» і водночас
рішуче: «Будь-якою ціною
запобігти війні...», «Не шнодуємо сил».... Тут було
людно і гамірно протягом
усього дня...

13 годин. І ось нарешті
урочисте відкриття свята.
Зі вступним словом до
і молоді
комсомольців
шахтарської Олександрії
звернувся секретар обко
му комсомолу В. ТЯГЛИЙ.
Потім слово взяв редактор
обласної молодіжної газе
ти Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
— У грудні газеті «Мо
лодий комунар» виповни
ться 45 років. Він цілком
зрілий. Але, долаючи роки
і десятиліття, газета зали
шається молодою. Бо роби
ться вона молодими і для
молодих. Кожен її номер —
Це розповідь про нинішній
день номсомолії області,
яка щодень доводить вір
ність комуністичним Ідеа
лам. ленінській справі.
Ми вперше проводимо
свято обласної молодіжни
у вашому славному трудо
вими традиціями шахтар
ському краї. Та відомо, що
ця зустріч з олександрій
ським читачем покладе по
чаток новим — таким хви
люючим і необхідним нам,
журналістам, тим. хто пи
ше літопис добрих комсо
мольських справ, хто. як
чутливий барометр, реагує
на плин часу, як-то кажуть,

тримає
життя.

13

руку

годин

пульсі
хвилин.

Прес-конференція з жур
налістами «МК» пройшла у
щирій і невимушеній об
становці. У ній взяв участь
начальник обласного агент
ства
«Союздрук» Л. Й.
РАТУШНИЙ. Запитання чи
тачів
були
глибокими,
вдумливими і різноплано
вими. Відчувалося, що в
особі олександрійців газе
та має допитливих, вимог
ливих і принципових дру
зів. Журналісти розповіли
про проблеми, над якими
працюють кожен у своєму
відділі, поділилися плана
ми на майбутнє.
14 годин. На сцену літ
нього майданчику парку
«Шахтар» вийшли самоді
яльні актори. Танцюваль
ний нолектив «Усівчанца»
Палацу
культури 'шахти
«Світлопільська»
(худож
ній нерівний В. Чорний)
олександрійцям представ
ляти не треба. Він — обо
в’язковий
учасник всіх
святкових програм. Виступ
танцювального
ансамблю
змінює Богданівський молодіжний самодіяльний те
атр ляльок «Горицвіт» Знам’янського району (худож
ній керівник В. Новпан). У
перших рядах глядачів тіс
ненько один до одного роз
містилися наймолодші гості
свята газети «Молодий ко
мунар» — піонери і школя
рі. З нетерпінням чекали
вони саме цього
номеру
програми.

А тим

масо,л

у парку...

Активно йде голосування
за мир. Анкети заповню
ють все нові й нові відві
дувачі парку. Вирує ярма
рок солідарності. Кожен,
хто підходить до ряду, де
продають свої рукодільні
вироби вихозанці міського
Палацу
піонерів, купує
напам’ять серветку, мере
живо чи іграшку, старан
но виготовлену дитячими
руками.
Людно і біля пункту пе
редплати міського агент
ства «Союздрук», що пра
цює тут же, біля централь
ної клумби парку. Бажаю
чих передплатити свою об
ласну комсомольську газе
ту виявилось того дня не
мало.

Сонце... Небагато його
було того вересневого дня.
Час від часу небо затягу
вали дощові хмари. Проте
щедрими на сонячні про
мені були роботи учасни
ків дитячого ноннурсу ма
люнка на асфальті. Діти
малюють мир... І ось уже
жюрі, якому, снажемо відверто. було непросто оці
нювати цю сповнену щи
рості і доброти дитячу
творчість, визначає пере
можців. Ними стали учениЙя Ю го класу СШ № 5
. Чернишова, дев’ятиклас-

літній
майданчик. На прес-конфе
ренцію
з футболістами
кіровоградської
«Зірки»
прийшли пристрасні бо
лільники команди, любите
лі футболу. А на сцені —
тренер команди Вадим
ДАРЕНКО і гравці Микола
ЛАТИШ, Ігор

та

ЧЕРНЕНКО

кореспондент

«мк»
Більшість запитань були пов’язані з невдачами «Зір
ки» (бо саме це найбіль
ше хвилює справжніх бо
лільників), і Вадим Всево
лодович відверто відлові,
дав на них.
Анатолій 5ЕЗТАКА.

(Матеріали прес-конфе
ренції будуть друкуватись в
одному з наступних номе
рів «МК»),

15

годин

ЗО

хвилин.

Цирк! Цирк! Циркі Це зав
жди диво, завжди свято,
завжди сміх і гарний на

стрій. Усе це було, коли
на сцені виступали учас
ники циркового колективу
«Юність» будинку культу
ри районного енергоуправління
виробничого
об’єднання «Олександрія,
вугілля» (художній керів
ник В. Каверний).
І знову в парку.,. Позернемось сюди на кілька
хвилин і подивимось, що
за юрба зібралася на пе
рехресті алей. Виявляє
ться, тут проходить соанс
одночасної гри в шахи.
На жаль, насичена програ
ма свята не дає змоги за
тримуватись
тут довго,
тож, забігаючи наперед,
повідомляємо результат:
переможцем став слюсар
АТП № 10011 О. П. Ручка.
У ролі гросмейстерів ви
ступали тренер олександ
рійського шахового клубу
В. Г. Петленко та робітник
АТП № 10011 В. Г. Василяка.
16 годин 39 хвилин. Го-

ловною подією свята став
усний випуск газети, при.
свячений 40-річчю Великої
Перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизня-

ній війні і 80-річчю з дня
народження полум’яного
патріота, письменника-комуніста, комсомольця 20-х
років
Миколи Островського.
На сцені ведучі усного
випуску — Людмила ЯРМО
ЛЕНКО та Олексій КОНО
НЕНКО. Вони вітають прй“сутніх і пропонують їм пе
регорнути сторінки усної
газети. Сторінна перша —
«П’ятирічка і ми. Розмова
:і молодим сучасником». Пів
тора року не сходить ця
рубрика зі сторінок «Молодого комунара». Цього ра
зу розмову про
особисту
причетність кожного до виконання трудових завдань
п’ятирічки, про робітничу
совість і особисту відпові
дальність продовжив лан
ковий КМК гірничоочисного
вибою дільниці № 1 шахти
«Світлопільська» молодий
комуніст Анатолій ЩЕРСторінка друга. Менше
Воку залишилось до XII
сесвітнього
фестивалю
молоді і студентів у Моск
ві. і слово «фестиваль» усе
частіше повторюється на
різних континентах, різни
ми мовами світу. Великий
внесок у фонд майбутньо
го
фестивалю
зробили
олександрійські
юнаки і
дівчата. Нові здобутки ста
ють їхнім вкладом у бо
ротьбу за мир.
«Що б я сказав з трибу
ни ХП Есесвітнього фести
валю молоді і студентів?»,
«Як я і мої товариші зУстр[.
чають фестиваль?», «Який
внесок мій та моїх товари
шів у боротьбу за антиім
періалістичну солідарність,
мир і дружбу між народа
ми?» — на ці запитання
відповів групкомсорг КМК
електромонтажників заво
ду
«Автоштамп» Віктор
ПАНКРАТЬЕВ.

Сторінка третя. 40-річчю
Великої Перемоги присвя
чується. Урок мужності
дає ветеран Великої Віт
чизняної війни, Герой Ра
дянського Союзу, КОЛИШ
НЯ льотчиця 42-го гвар
дійського Таманського жі
ночого авіаполку Антоніма
Федорівна ХУДЯКОВА.

Бути корисним людям,
чесно й самовіддано слу
жити партії—ось що озна
чало жити для Миколи
Островського, для його
героя Павки Корчагіна.
Перегорнути сторінки жит
тєпису полум’яного кому
ніста допомогли присутнім
працівник
олександрій
ської
бібліотеки
імені
О. С. Пушкіна Антоніма
Петрівна

ШЕВЧЕНКО

та

читацький актив бібліотеки.
І ось четверта, остання
сторінка. Цього разу вона
була віддана олександрій
ським поетам. За свої 45
років «Молодий номунар»
був трибуною для молодих

літераторів Кіровоградщини. І нині на сторінках
газети постійно дебютують
молоді
літературні сили
області, час від часу газе
та надає.слово районним
поетичним студіям. Торік
ми представляли І олек
сандрійську студію «інгулецька провесінь». Учасни
ки усного випуску — її члени Кузьма ПОВЕЛЬКО, Во
лодимир ДЕРУСОВ. Олексій
НЕКРАСА.

Усний
випуск
газети
супроводжував вокальноінструментальний ансамбль
«Гарний настрій» кірово
градського
виробничого
об єднання «Друкмаш» (ху
дожній керівник О. Агура).
Свято уже наближалося
до завершення, коли зно
ву пішов дощ. Осінь, що
вже тут поробиш... Проте
настрою він не зіпсував.
За день ми встигли збли
зитись і подружитись 4
гостинними олександрійцями, встигли сказати од
не одному те, що повинні
були сказати. І на про
щання не забули традицій
ного: «До нових зустрі
чей!». На сторінках газети,
в редакції, на такому ось
святі...
Наш кор.

--------- 2 жовтня 1984 року

«Молодий

комунар»

--------------------

З стор.----------

НА СТУДЕНТСЬКИХ МЕРИДІАНАХ

ШКОЛА: КРОКИ РЕФОРМИ

ВУЗ - СЕЛУ

Яким повинен бути учи ної продукції — в полігра
тель сучасної школи, ди фічному, складанню мініа
ректор? Як ефективно ор тюрних електродвигунів і
ганізувати продуктивну пра комплектів деталей малога
цю учнів, починаючи з пер баритних приймачів — в
шого класу? Як створити ди електротехнічному, пошит
намічну, тобто гнучку, мо тю одягу для ляльок — у
більну систему професій швейному цехах. Товарна
ної орієнтації, котра сприя продукція з клеймом ВТК
тиме вільному і свідомому направляється в більше як
оволодінню кожною дити сто міст Радянського Сою
ною улюбленою спеціаль зу, а також за кордон.
ністю. Ці і багато інших пи
Умови праці — на висо
тань хвилюють педагогічну кому рівні: білі халати, чіт
громадськість і, зокрема, ка організація колективної
Йикладачів кафедри педаго діяльності, доброзичлива ат
гіки панюго вузу.
мосфера.
З ініціативи заслуженого
Важливо підкресли гн і
вчителя УРСР, кандидата тс, що «Чайка» — підпри
педагогічних наук, Героя ємство економічно вигідне і
Соціалістичної Праці 1. Г. за 20 років свого існування
'Гкаченка була організова виготовило і реалізувало
на зустріч викладачів ка продукції на 42,7 мільйона
федри з директором мос карбованців.
ковського експерименталь
— Але не заради еконо
ного шкільного заводу «Чай мічного ефекту задуманий
ка» Валентином Федорови наш експеримент, — каже
Федорович. —
чем Кармановим. На цьо Валентин
му своєрідному підприєм Треба не «готуватися» до
стві навчанням, продуктив праці, а трудитися з ранніх
ною працею і технічною літ. Це вдалий симбіоз еко
творчістю займаються май номіки і педагогіки. Бо вже
же чотири тисячі учнів із з перших днів роботи на
тридцяти шкіл м. Москви. «Чайці» хлопці і дівчата
Один раз на тиждень про практично відчувають пульс
тягом шести годин школярі робітничого життя, бачать
вчаться читати технологіч переваги прогресивних мето
ні карти, визначати умови дів економіки, стають пов
господарями
виконання вказаних у них ноправними
завдань, вибирати відповід підприємства.
Ось такий він, шкільний
ні інструменти та матеріа
ли, набувають знань
із завод — мудра школі пра
електротехніки, автоматики, ці, яка повинна органічно
входити в систему загаль
металознавства, плануван
ної середньої освіти.
ня та організації виробни
цтва, техніки безпеки... А
М. ДАНИЛЕНКО,
викладач Кіровоградсь
найголовніше — п’ять го
кого державного педа
диш справжньої серйозної
гогічного інституту іме
відповідальної роботи по
ні О. С. Пушкіна, кан
руч із дорослими по випус
дидат педагогічних наук.
ку різноманітної друкова

У складі бригад — старшокласники
На Дошку пошани одеського заводу «Будгідравліка»
занесені десятикласники середньої школи № 119. Освоїв
ши в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті
ази промислових професій, вони замінили на час літніх
відпусток своїх наставників і весь час перевиконували
змінні завдання. Всі великі підприємства Жовтневого
району міста створили у НВК свої структурні підрозділи,
забезпечили школярів робочими місцями. На заводах
«Червоний Жовтень» і «Будгідравліка», у взуттєвому
виробничому об’єднанні імені Жовтневої революції
школярів уже кілька років включають до складу бригад.

Понад сто п ятдесят тисяч карбованців зекономили
сільські будівельники на спорудженні цехів Веселівського міжгосподарського комбінату по виробництву кор
мів, що в Запорізькій області. Цьому сприяло застосу
вання замість звичайних монолітних фундаментів полег
шених порожнистих конструкцій, що їх розробили у За
порізькому індустріальному інституті науковий співро
бітник В. Редькін і студент В. Базилевський. Міцністю
новинка не поступається перед традиційними фундамен
тами, а при виготовленні її витрачається удвічі менше
бетону, економиться значна кількість металевої армату
ри. Конструкції набули широкого застосування на сіль
ських будовах області.
Це лише одна з багатьох ефективних розробок ко
лективу вузу, який активно допомагає трудівникам села.
В інституті регулярно проводяться огляди-конкурси. Ус
пішно виконується комплексний план госпдоговірних
робіт. Тільки минулого навчального року тут народи
лись десятки технічних новинок. Багато з них уже впро
ваджено у виробництво, заощаджуючи сотні тисяч кар
бованців.
А. ГОЛОВІН,
кор. РАТАУ.

Хоч листа й не було надруковано

Комуніст Василь Михайлович ДОЛІНіН брав участь
в історичній битві під Москвою, особисто знав Олек
сандра Матросова, з яким воював в одній дивізії. Про
нього він часто розповідає на вечорах бойової слави ком
сомольцям колгоспу імені Леніна Компаніївського райо
ну. А місцеві шнолярі написали твори про бойові наго
роди колишнього фронтовика.
Фото В. ГРИБА.

Молоде подружжя Беиьків із села Головківкп
Олександрійського району
в листі до редакції роз
повідає, що майже рік
тому вони подали, заяви на
розрахунок до правління
колгоспу
імені
Ілліча
Онуфріївського
району.
Самі ж виїхали працюва
ти в інше
господарство.
Та пройшло чимало часу,
а їх не розраховують. Не
раз молоде
подружжя
зверталось піс. :: цього до
голови колгоспу І. І. Со-

кура, в прокуратуру, але
результатів ніяких.
Копію листа було на
правлено в Онуфріївський
райвиконком. Ось що від
повів заступник голови
райвиконкому В. В. Голо
ваха:
«Скаргу
подружжя
Бепьків розглянуто. Факт
затримки розрахунку мав
місце.
Голову колгоспу
імені Ілліча І. І. Сокура
попереджено.
Рішенням
зборів уповноважених по
дружжя Бепьків розрахо
вано з господарства».

совий, політичний харак
тер.
«Не буде миру — не бу
де нічого», — ззертається
до телеглядачів Лоссер—
Тихонов. — Ми
будемо
боротися за нього — ось
Роздуми після фільму «Європейська історія»
наша відповідь».
Цим словам . віриш. У
Зараз,
коли людство стрічки («Особливо важли слова про те, що «черво
знаходиться на вибухонс- ве завдання» та «Надія і ну Росію» потрібно зни них — впевненість у сьо
безпєчногиу грунті загрози опора») були удостоєні щити за допомогою кри годнішньому і завтрашньо
латих ракет — і
стає му для планети Земля, на
ядерної катастрофи, особ цієї високої честі.
«Ми будемо боротися за страшно. І не тільки за долю якої останнім часом
ливо відчутна активна по
зиція кожної рядової ЛЮ мир!» — засвідчують ав цих молодих людей, які випадає так багато страж
ДИНИ в питанні: бути чи не тори фільму режисер ігор ще не знайшли мораль дань...
«Люди, будьте пильни
бути війні? Воно хвилює Гостєв, автор сценарію них орієнтирів у житті, а
кожного з нас незалежно Микола Леонов та твор відтак вважають за честь ми!» — ці відомі слова
від місця проживання, ві чий колектив КІНОГруГіИ. І робити щось, нічого не Юліуса Фучіка згадуєш
кових особливостей чи по ми, глядачі, повністю при думаючи, поділяючи дум після перегляду фільму,
сади. Тож з такою гостро єднуємося до таких висо ку свого обранця на поса який дав нам чудову мож
тою сприймаються нами ких і відповідальних слів, ду мера. Страшно тому, ливість зібратися біля ек
події в політичному філь- які можна цілком поста що всім єством відчуваєш: рана всім разом, щоб від
мі-детективі «Європейська вити епіграфом до «Євро так можна не встигнути чути себе в єдиному по
риві — зупинити воєнну
врятувати світ.
історія», прем’єра якого пейської історії».
відбулася цими днями.
...Дивлюся на моторизо
Фільм ще раз красно небезпеку.
А. САРЖЕВСЬКИЙ,
Це вже третій радян ваний
ескорт безвусих мовно переконує нас у то
директор Кіровоград
ський
фільм, прем’єра юнців, які супроводжують му, що боротьба за ідей
ської СШ N° 3 імені
якого оголошена Всесоюз Олдена на передвиборний
ний вплив на молодь зав
8. І. Леніна.
жди носить гострий кла
ною. До нього лише дві мітинг, підтримуючи його

РЕЗОНАНС

Програма телебачення З 2 Г2О 7 ЖОВТНЯ

ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—Мульт
фільм. 9.20 — В. Горбатов.
«Закон зимівлі». Фільм-внБтава. 11.20 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Докумен
тальний телефільм «Діти
цілини». 15.35 — Вс. Іванов.
«Бронепоїзд 14-80». 16.20
Новини. 16.25 — Російська
мова. 16.55 — Дітям про
звірят. 17.25 — Концерт ан.
бамблю «Джоліба». 18.00
у кожному малюнку — сон
це. 18.15 — Наш сад. 18.4о —
Сьогодні у світі. 19.00 —
«Тероризм США — загроза
Миру». Теленарис. 19.20 —
?1льм «Живе такий хлопець».
1.00 — «Час». 21.35—Фільмконцерт «Граємо байки Кри
зова». З участю народного
артиста РРФСР М. Козако
ва 22.10 — Співас лауреат
міжнародних
конкурсів
О Школьникова. 22.25 —
Сьогодні у світі.

Шкільний екран. 7 клас. Фі
зика
11.05 — Романси
10. Мейтуса. 11.20 — Теле
фільм «Посада з непередба
ченими обставинами». 11.40
— Шкільний екран. 10 клас.
Історія. 12.10 — Художній
телефільм «Як гартувалася
сталь». 1 серія. 13.20 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.10
— Срібний дзвіночок. 16.30
—Музичний фільм «Квартет
баяністів». 16.45 — «Неспо
кійні серця». 17.20 — Фільмконцерт «Зустрічі на арені».
18.00 — Орієнтир. 18.30 —
Актуальна камера. 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу:
«Чорноморець» (Одеса)
«Динамо» (Київ). В перерві
«День за_ днем», (Кіровоград). 20.45 — На :добрапіч,
пітні 21.00 - «Час» . 21.35 —
Художній телефільм «Як гар.
тувалася сталь». 2 серія.
22.40 — Новини.

& ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний фільм. 8.35,
9 35 — Фізика. 10 кл. 9.05.
12 ЗО — Французька мова.
10 05 — Учням ПТУ. Есте■пічне виховання. 10.35. 11.40
_ Географія. 6 кл. 11.05 —
Шахова школа. 12.10 Природознавство. 2 кл. 13.00
— П. Неруда. Сторінки життя і творчості. 13.45 — Стопінки історії. Материнська
слава. 14.35 — Чуття єдиної
родини.
15.20 — Новини.
18 00 — Новини. 18.15 —
«...До шістнадцяти І старші».
19 00 — Чемпіонат СРСР з
футболу. «Динамо» (Тбілісі) —
«Торпедо».
19.45 - В.-А. Мо
’А УТ
царт. Три вальси. 20.00 —
Вечірня
казка.
20.20 — До
10.00 — Новини. 10.20 —
Музичний фільм. 10.3а — кументальний фільм. 20.30 —

11.05 — Фотоетюд
«Київ».
11.10 — Художній телефільм
«Як гартувалася сталь». 2 се
рія. 12.15 — Новини. 12.30 —
Екран молодих. 13.30 — Лі
тературна карта України.
16.00 — Новини.
16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Концерт.
16.45 — Вистава
«Банкрот». В перерві — Те
д ЦТ (І програма)
лефільм. (Кіровоград). 18.45
— «День за днем». (Кірово
19.00 — Актуальна
8.00 — «Час». 8.35 — Клуб град).
мандрівників. 9.35 — Фільм камера. 19.30 — Вечірній се
«Живе такий хлопець». 11.10 анс науково-популярного кі— Новини. 14.30 — Новини. но. 20.35 — Маленький кон.
14.50 — П’ятирічка — спра церт. 20.40 — На добраніч,
ва кожного. Науково-попу дітні 21.00 — «Час». 21.35 —
лярні фільми.
15.25 — Книга па екрані. Художній
И. Гайдн. Симфонія № 83 телефільм «Як гартувалася
соль мінор. 15.55 — Новини. сталь». З серія. 22.40 — Но
16.00 — Розповідають наші вини.
кореспонденти. 16.30 — Грає
ансамбль «Троїсті музики» А ЦТ (II програма)
Івано-Франківської області.
16.45 — «...До' шістнадцяти і
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
старші». 17.30 — Кубок воло Документальний телефільм.
дарів кубків з футболу. 1/16 8.35, 9.35 — Суспільствознав.
фіналу. «Хайдук» (Югославія) ство. 10 кл. 9.05. 12.30 — Ні
— «Динамо» (Москва). В пе мецька мова. 10.05 — Учням
рерві — 17.15 — Сьогодні у ПТУ. Ф. Достоєвський. «Зло
світі. 19.15 — Чемпіонат сві чин і кара». 10.35, 11.40 —
ту з шахів. Інформаційний М. Гоголь. «Тарас Бульба».
випуск. 19.20 — Кубок євро
пейських чемпіонів з футбо 6 кл. 11.05 — Наш сад. 12.10
— Ботаніка. 5 кл. 13.00 —
лу. 1/16 фіналу. «Дніпро» — Учитель
і його газета. До
«Трабзопспор» (Туреччина).
60-річчя
«Учительской газе
21.00 — «Час». 21.35 — Фут
бол. Кубок УЕФА. 1/32 фіна ты». 13.30 — Сторінки істо
лу. «Спартак» (Москва) — рії. «Міжнародне товариство
«Оденсе» БК (Данія). В пе- робітників». Про І Інтерна
рерві — 22.20 — Сьогодні у ціонал. 14.15 — Ж.-Б. Моль
світі. 23.20 — Чемпіонат сві ер. «Міщанин у дворянстві».
ту з шахів. Інформаційний 15.15 — Новини. 18.00 —
випуск.
Новини. 18.15 — Фільм-коп.
церт «Осінні мелодії». 18.45
—Науково-популярний фільм
А УТ
«Я покинув пити». 19.00 —
10.00 — Новини. 10.20 — Сільська година. 20.00 —
Фільм-концерт
«Алегро». Вечірня казка. 20.20 — Грає
10.35 — Шкільний
екран. Великий симфонічний ор
8 кл. Російська література. кестр ЦТ і ВР. 20.30 — Бесі
Більше
хороших товарів.
21.00 — «Час». 21.35 — Теле
фільм «Довга дорога». (НДР),
2 серія. 23.10 — Новини.

да Ю. Жукова. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Довга
дорога». (НДР). З серія. 23.05
— Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «.Час». 8.35 — На
уково-популярний
ф і льм.
8.55 — Фільм «Котовський».
10.05 — У світі тварин. 11.05
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Спадкоємці тради
цій. Документальні фільми
«Подолання». «Вартові па
м’яті нашої». 15.40 — Основи
Радянської держави і пра
ва. 16.10 — Новини. 16.15 —
Родом з дитинства. Р. Погодін. «Розповіді про Кешку».
17.00 — Концерт художніх
колективів. 17.30 — Шахова
школа. 18.00 — Ленінський
університет мільйонів. Уп
равління
соціалістичною
економікою. 18,30 — П. Чайковський. «З дитячого аль
бома». 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Світ І молодь.
19.35 — Новини. 19.40 —
Маленький концерт. 20.00 —
Проблеми — пошу пі — рі
шення. «Все виро.цене —
зберегти».
21.00 — «Час».
21.35 — Письменник І життя.
22.20 — Концерт артистів
балету. 23.00 — Сьогодні у
світі.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. (Кірово
град на Українське телеба
чення). 16.30 — Республікан
ська
фізпко-математична

школа. 17.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 17.10 —
«Три пісні про Мелітополь».
18.00 — Науково-популярний
фільм «Народження ідеї. Щолковський». 18.30 — Кон
церт. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «В умовах
експерименту». 20.00 — Ви
нам писали. 20.45 —'На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.35 — «Книга на екрані».
Художній
телефільм «Як
гартувалися сталь». 4 серія.
22.40 — Тележурнал «Старт».
23.25 — Новини.

,4 ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
«Ладо». 8.35. 9.35 — Приро
дознавство. 4 кл. 8.55 — На
уково-популярний фільм «Се
ред полярних птахів». 9.05,
13.20 — Іспанська мова. 10.05
— Ф. Ліст. 10.35, 11.40 —
Байки І. Крнлова. 5 кл. 11.00
— Тележурнал «Сім’я і шко
ла». 11.30 — Науково-попу
лярний фільм «Нові вироби
техніки. Вакуумні вимикачі».
12.05 — Історія. 8 кл. Яко
бінська диктатура. 12.35 —і
Є. Буков. По сторінках тво
рів. 13.50 — Фільм з субтит
рами «Гонки без фінішу».
15.15 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 — Розповіді про
художників. 18.55 — Доку
ментальний телефільм. 19.05
— М. Мусоргський. «Картин
ки з виставки». 19.35 — До
кументальний
телефільм
«Земля моя Дангара». 20 00
— Вечірня казка. 20.15 —
Концерт Державного Омсько
го російського народного хо
ру. 21.00 — «Час». 21.35 —
Телефільм «Довга дорога».
(НДР). 4 серія. 23.15 — Но
вини.

«Молодий

4 стор.

комунар» ■------------------ ------

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО
До редакції продовжують надходити відгуки
на статтю «Філософська» борода коменданта «вер
тушки». Листів багато. У них наші читачі засуджують
поведінку і світогляд В. Кутового. Сьогодні ми про
понуємо вашій увазі ще два листи.

ІСЕРЙОЗНИЙ

Жити інтересами трудя
щих, знати їх настрій, вмі
ти підійти до людей і за
воювати їх довір’я, повес
ти за собою — ці ленін
ські настанови набули ни
ні ще більшої актуальнос
ті. Вони визначають зміст
і
багатогранної роботи
комсомольських пропаган.
дистів. їхнє завдання не
тільки добре знати стан
справ на виробництві, а й
вивчати своїх слухачів, а
відтак і доносити до них
таке слово, щоб хвилюва
ло, переконувало.

У «Філософській» бороді
коменданта
«вертушки»
йдеться про випадок, коли
пропагандист не тільки не
шукає ефективних форм і
методів роботи, а н не ви
вчає запитів своїх слуха
чів, зовсім не знає, чим
вони живуть.
Головне в пропагандист
ській роботі — результа
тивність. Домогтися хоро
ших показників можна ли
ше тоді, коли тримати в
полі зору всіх слухачів. З
практики знаю, що це
важко зробити, коли слу
хачі — з кількох підпри
ємств чи установ. Без бе
сід із людьми тут не обі
йтися.
ІІе просто переконати
такого «слухача», як 1<утовпй. Називаю його слу
хачем умовно, бо, здає
ться, він не був на жод-

ЧИТАЧ ЗАУВАЖУЄ

ЩО ЗА

ЦУКЕРКА?

Щоразу,
як проходжу
біля магазину
«Дитячий
світ» у Кіровограді і бачу

КАТРУСЯ.

ФУТБОЛ

і

і

На хід матчу наклала
відбиток та обставина, що
суперники знаходилися по
ряд у турнірній таблиці.
Поєдинок почався дещо
несподівано: вже иа п’ятій
хвилині м’яч побував у
воротах
господарів. Це
певного мірою збентежило
нашу команду. І все ж у
■ першому таймі «Зірка» в
кількох випадках могла
встановити рівновагу. Втім,

йому занятті. Але саме та
ким і слід приділяти як
найбільше уваги, наполег
ливо завойовувати їх сер
ця. Пропагандист у цьому
випадку розписався у сво
їй некомпетентності, бай
дужості. Історія з Кутовим
— це серйозний урок для
всіх нас, ідеологічних пра
цівників. Потрібно посилю
вати політико-виховну ро
боту серед молоді.
Н. ВОРОНЕЦЬКА,
пропагандист, дирек
тор Новомиргородської
дитячої музичної шко
ли.

На ці комсомольські збо
ри прийшли не тільки мо
лоді робітники, службовці,
а й ветерани ВЛКСМ. їх
обурило, що в нашому ба
гатотисячному
колективі
знайшовся В. Кутовий,

го паперу, а обгорткового
харківської
чи кірово

градської кондитерських
фабрик. За формою різ

до цього
нікому немає
ніякого діла?

номанітні — у вигляді тру
бочок, медальок... Різні й
ціни — від 20 колійок до
карбованця.

на перевернутих

картон

їх не одразу й
розпі
знаєш, що саморобні, бо

них ящиках з-під

печива

важко відрізнити від фаб

Купують дорослі,, купу
ють діти, словом
— усі.

кольорових
думаю: чому

ричних: обгортки краси
ві, блискучі, не з просто

Купують і не задумуються
над тим, де і за
якою

цукерки у
упаковках,

Фото В. ГРИБА.

2 жовтня 1984 року

B. Локтіонов), О. Іванов, ппків «Зірки» і забив м’яч C. Улицький, С. Кучереп- у ворота, які захищав Бо
ко. В, Димов, М. Латиш, рис Філатов.
І. Черненко, М. Калита,
Після пропущеного гола
ця гостей у штрафному
майданчику. Пенальті! Ми С. Стена шко, С. Ралючен- кіровоградці почали дія пі
ко.
злаголженіше. їм вдалося
кола Латиш влучно пробив
за п’ять хвилин двічі при
но воротах кращого грав
♦
мусити «Дніпро» вводити
ця матчу Степана Хоптп—
.м’яч у гру з центра поля.
):Т.
ЗО всресня кіровоград- Авторами голів були Ми
20 хвилин, що залітні,
лися до закінчення гри, ська «Зірка» вдома зуст- хайло Калита та Сергій
Кучеренко. Друга полови
пройшли в обопільних ата. річалася з «Дніпром».
Першими успіху доби на матчу проходила під
ках. але рахунок так і не
лися гості. На 23-й хвили диктовку
кіровоградціз,
змінився.
«Зірка» виступала в та ні нападаючий «Дніпра» котрі весь час загрожува
кому складі: О. Діброва, Олександр Лиск овець ско ли воротам, Павла ПохоО. Коломієць (Я. Бобпляк, ристався помилкою захис- рова. На шістдесятій хви-

ТУР ЗА ТУРОМ
па останній хвилині пер
шого тайму Сергій Ралю.
чепко добився-такії успіху, але з незрозумілих
причин суддя матчу не за
фіксував взяття воріт.
Після відпочинку м'яч
здебільшого гостював на
половині поля житомирян.
Але захист «Спартака» був
па висоті. Вів помилився
лише одного разу, коли
«м’яч знайшов руку» грав-

який піддався впливові о
хідних ідеологів. 'Гакіім
немає виправдання, адже
свій шлях він обрав сві
домо.
З цієї історії яскраво
видно, що виховувати ді,
тен потрібно змалку, а
створювати для них теп.
личні умови, ЯК це було В
сім’ї Кутових. Не може
бути, щоб батьки Кутово,
го не бачили, чим займає',
ться їхній спи, які в ньо*
го формуються погляди,
адже відбувалося це по«
ступово.
З усього ВИДНО, ЩО і
комсомольська
організа.
ція УВТК зовсім не зай.
мається вихованням
мо.
лоді, не цікавиться ' осо.
бистими справами спід,
чан. Комсомольським акти,
вістам треба зробити сер,
йозппй висновок з цьогб
уроку. Кутовим не повний
но бути місця в комсомолі.
Л. НЕДИП|^
секретар
комітент
комсомолу виробни
чого об’єднання «Ніровоградсільбудіндустрія».

технологією виготовляю
ться ці цукерки.
Чи дозволяється
без
перевірки проводити та
кий продаж? І чи є гаран
тія, що від них не захво
рієш? Треба було б і спи
тати людей (переважно
молодих), котрі торгують
таким чином — хто вони,
де працюють.

А. ПЕТРЕНКО.
м. Гайворон.

лнні він зумів парирувати
дуже сильний удар Мико
ли Латиша.
На сімдесят восьмій хви
лині Сергій Ралючепко за
биває третій гол.

«Зірка» виступала у та
кому складі: Б. Філатов,
О. Коломієць, О. Смиченко.
С. Улицький, С. Кучеренко
(С. Степашко). ~В. Димов.
М. Латиш. І. Черненко,
_________
М. Калита (І. Іванов), Е. Де
нисенко
(С. Локтіонов).
С. Ралюченко.
4 жовтня «Зірка» зіграє
пропущений матч із жи
томирським «Спартаком».
В. ШАБАЛІН.

Програма телебачення з 2 по 7 жовтня
пуск. 22.55 — Чемпіонат елі пулярний фільм <Загадки
ту з акробатики. Передача з атмосферних вихорів». 18.30
— Мамина школа. 19.00 —
Болгарії.
Клуб мандрівників. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Ро
А ут
манси М. Глінки виконує
10.00 — Новини. 10.20 — Н.
Дроздова. 20.30 — Ми бу
Виробнича гімнастика. 10.30 дуємо
21.00 — «Час».
— Фотоетюд «Українська ке 21.35 —БАМ.
Телефільм «Довга
раміка». 10.35 — Художній дорога». (НДР).
5 серія. 23.05
фільм
«Як
гартувалася — Повніш.'
сталь». З серія. 11.40 —
Шкільний екран. 6 кл. Му
зика. 12.10 — Повний. 12.25
— Художній телефільм «Як
гаптувалася сталь». 4 серія.
13.30 — «В майстерні ху
дожника». 14.15 — Людина І д ЦТ (І програма)
море. 16 00 — Попиті. 16.10
—
«Срібний
дзвіночок».
8.00 — «Час». 8.35 — До
16.40 — Романси російських кументальний
телефільм
композиторів. 16,55
«У нас • Рідна мол річечка».
9.00 —
в колективі». 17,30 — «Сіль, 40-й тираж «Спортлото».
9.10
▲ ЦТ (І програма)
ські зорі». (Кіровограді. 18.00 — АБВГДейка. 9.40 — Все
— «День за днем» (Кірово союзний огляд самодіяльної
8.00 — «Час». 8.35 — *3 град). Телефільм. 18.30 —
герлнн макомів». 9.10
Співає. Р. Кириченко. 19.00 — художньої творчості. 10.00 —
Фільм «Петля Оріона». 10.30 Актуальна камера. 19.30 — Рух без небезпеки. 10.30 —
—Документальний телефільм ' Майстри індустрії». 20.00 — Поезія. А. Жпгулін. 11.05
■^Відкритті урок». 11.00 — Музична програма. 20 45 — — Архітектура села. 11.30 —
Новими.
14.30 — Новини. На добраніч діти! 21.00 — Тележурнал «Сім’я і школа».
14.50 — Для радянської лю «Час». 21.35 — Книга иа 12.00 — Очевидне — неіімо13.00 — Чемпіонат
дніш. Документальні Фільми екрані. Художнії) телефільм вірне.
«Оновлюються селища По «Як
гаптувалася сталь» СРСР з хокею: «Спартак» —
велися», «Красноярське За 5 серія. 22.40 — Новини.
«Трактор». У перервах —
гір’я». 15.25 — Я. Сібеліус.
13.35 — Якщо хочеш бути
Симфонія № 4 ля мінор. 16.00 4 ЦТ (II програма)
здоровим. 14.20 — Новини.
— Новини. 16.10 — Вчені —
15.15
— Програма телебачен8.00 — Гімнастика. 8.15 —
агропромисловому комплек Документальний фільм. 8.35. ня Німецької Демократичної
су Підмосков’я. 16.40 — До 9.35 — Історія. 4 кл. 9.05, Республіки, присвячена 35-й
проголошення рес
кументальний фільм «Квиток 12.40 — Англійська
мова річниці
публіки. 1,6.15 — Бесіда по
в один кінець». 17.15 — В 10.05 — Поезія Сергія Орло
гостях у казки. 18.45 — Сьо ва. 10.35. 11.40 — Географія  літичного оглядача В. Бекегодні у світі. 19.00 — Чемпіо 5 кл. 11.05 — Астрономія топа. 16.45 — Мультфільм
ват світу з шахів. 19.05 — <Що ми знаємо про Все 17.05 — Завтра — День учи
Тележурнал «Спіпдруишість». світ». 12.10 — Загальна біо- теля. 17.35 — Концерт на
19.45—Фільм 'Щоденник ди. логія. 9 кл. 13.10 — В Ка замовлення вчителів. 18.20 —
ректора школи». 21.00 — таев. «Син полку». 13.45 — 9-а студія. 19.20 — Фільм
«Час».
21.35 — Фільм-кон. Чого і як навчають в ПТУ «Надія і опора». 21.00 —
церт «Сьогодні у студії». Цех .V? 1. 14.15 — О. Остров- «Час». 21.35 — Піспя-84. У
22.25 — Сьогодні у світі. ський.
«Безприданниця». концертній студії Останкіно
22.40 — Чемпіонат світу з 15.15 — Новини. 18.00 — Но 23.05 — Чемпіонат світу з
шахів. Інформаційний ви вини. 18.15 — Науково-по акробатики. 23.35 — Новини.

«Молодой коммунар» —

м. Кіровоград,

областного комитета

вул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
БК 05543.

Обсяі 0.5 дпун ярк

шАш

ТЕЛЕФОНИ; редангора — 2-45()0; відпо- ч
відального секретаря — 2-46 87; відділів
комсомольського життя — 2-46 5/; 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; коренгорської —
3-61-83; нічної оеданцП — 3-03-53

316050, МПС,

орган Кировоградского

На украинском языке.

лодії янтарного берега. Ест Естрадні мелодії. 14.05 —
радний концерт. 20.00 — Ве Програма «Братерство». 16.00
казка 20.15 — Здо — «Слава солдатська». 17.00
10.00 — Новини. 10.20 — чірня
ров’я. 21.00 — «Час». 21.35 — — «Народні
картинки».
Художній телефільм < Як гар Телефільм
< Гірська новела». Фільм-концбрт. 17.35 — Сьо
тувалася сталь». 5 серія,
годні
—
День
учителя.
19.00
11.25 — Село І люди. 12.00 —
— Актуальна камера. 19.30
«Призначається
побачен
— Концерт. 20.20 — Резерв
ня». 12.30 —' Новини. 12.40
20.45 — На добраніч діти!
— « Доброго вам здоров’я».
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
13.25 — «По музеях і виста
дожній фільм. 22.50 — По
вочних залах». 13.50 — Ви.
вить
става. 15.55 — Школа і час. А ЦТ (1 програма)
16.25 — ГЧсил скликав дпуА ЦТ (II програма)
8.00
—
«Час».
8.35
—
Пісні
зів. 17.10 — В країнах соціа.
лізму. 17.40 — Кіпопрограма й танці народів СРСР 9,10 —
8.00 — На зарядку ставайї
«Вітчизна мол неозора». 18.15 Науково-популярний фільм 8.20 — Документальні теле
— Співає народна артистка «Трава біля дому». 9.30 — фільми. 9.00 — Російська мо
УРСР І'. Ципола. 19.00 — Ак Будильник. 10.00 — Служу ва. 9.30 — Л. Мартинов.
туальна камера. 19.40 — Радянському СоюзуІ 11.00 — ••Повітряні фрегати». 10.00 —
♦ Донь за пнем». (Кіровогоад) Здоров'я. 11.45 — Райкова А. Брукнер. Симфонія ре
19.55 — Концерт. 20.45 — пошта. 12.15 — Наука і тех м йор. 11.00 — Документаль
На добраніч діти! 21.00 — ніка. 12.30 — Сільська го- ні фільми. «Успішність ди
«Час». 21.1)5 — Книга на пива. 13.30 — Музичний кі ректора
школи». «Уроки
екрані.
«Як гартувалася оск. 14.00 — Сьогодні — мужності», «Урок здоров'я».
сталь». 6 серія. Художній те. День Конституції СРСР. 14.35 12.00 — в гостях у казки.
лефільм. 22.30 — Новину.
— Фільм — дітям'. Телефільм «Нові пригоди кота в чобо
«Ось і літо пройшло». 15.40 тях». 13.30 — У світі тварин.
д ЦТ (II програма)
— Новини. 15.45 — На арені 14.30 — Розповідають наші
кореспонденти. 15.00 — Ви
цирку. 16.45 — Документаль- ступ
8.00 — Гімнастика. 8.15 — ний
народної капели бан
фільм «Години відпочіїн. дуристок
Якщо хочеш бути здоровим.
«Галичанка». 15.25
~ Мультфільми. — Документальний
8.30 — Грає гітарист А. Вателе
рнленко 8.50 — Науково-по 18.00 — Міжнародна панора фільм. 15.45 — Д. Піостакопулярний фільм «На краю ма 18.45 — Концерт, при. вич.
Сторінки
камерної
свячений Дню Конституції творчості. 16.50 — Телефільм
Ойкумени». 9.10 — Ранкова СРСР.
20.00 - Клуб мандрів' «Знайди спій дім». 16.00 —
пошта.
9.40 — Стадіон
21.00 — «Час» 21.35
радянські виконавці
для всіх. 10.10 — Програма инків.
— Ганцює «Берізка» 22 10 — Видатні
Дніпропетровської
студії Футбольний
— лауреати Ленінської пре
огляд 22.40 — мії.
Концерт
Е. Гілельса. 18.45
телебачення. 11.00 — Висту, Чемпіонат світу
з акробати, ■■■Документальний
пас. фольклорний ансамбль
фільм,
«Карагод». 11.20 — Докумен ки, 23.10 — Новини.
іп
чеввнчайпої долі».
тальні фільми. 11.45 — Цирк
АТ»^,однна. Земля. Всеол Т'г 20 М — Вечірня казка.
і оперета 12.40 — П. Бомар А УТ
ше. «Шалений день, або ве
10.00 — Новини. 10 20 — її16 — Науково-популярний
сілля Фігаро». Фільм-виста- Сонячне коло. 11.15 — Сьо. Ждг’м «Пам’ять металів»,
АА — Концерт-ноктюрн.
па. 15.30 — Супутник кіно годні — День Конституції л?
-И.оо — «Час». 21.35—ФІЛЬМ
глядача. 16.15 — Музичний 11.25 — Закон і ми. 11.45 — «Медовий
місяць».
кіоск. 16.45 — Міжнародний
огляд.
17.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Крила Рад»
— ЦСКА. 19.15 — Докумен
тальний фільм. 19.25 — Ме
Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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