у

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

ВИХОВУВАТИ АКТИВНИХ БОРЦІВ ЗА ІДЕАЛИ КОМУНІЗМУ
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Комсомольці і молодь рес
публіки гаряче підтримують
і одностайно схвалюють ле
нінську внутрішню і зовніш
ню політику КПРС і Радян
ської держави, безустанну
боротьбу
за збереження
миру, зміцнення економіч
ної і оборонної могутності
Батьківщини. Вони вбачають
свій патріотичний обов’язок
у тому, щоб брати активну
участь у всіх справах партії
і народу.
Це підкреслювали учасни
ки Пленуму ЦК ЛКСМ Ук
раїни. який відбувся 6 жовт
ня в Києві. На ньому було
обговорено завдання комсо
мольських організацій рес
публіки по виконанню по
станови ЦК КПРС «Про
дальше поліпшення партій
ного керівництва комсомо
лом і підвищення його ролі
п комуністичному вихованні
молоді», вказівок і порад
Генерального секретаря ЦК
КПРС товариша К. У. Чер
ненка, рішень вересневого
(1984 р.) Пленуму ЦК Ком
партії України, IX Пленуму
ЦК ВЛКСМ.
Доповідач — перший сек
реті? ЦК ЛКСМУ В. І. Ми
роненко і промовці відзна
чали, що постанова ЦК
КПРС справляє величезний
вплив на життя і діяльність
комсомольських організацій
республіки. Цей важливий
партійний документ юнаки і
дівчата Радянської України
сприйняли з почуттям гли
бокої вдячності і високої
відповідальності, як ще одне
переконливе свідчення бать
ківської уваги і безустанно
го піклування партії про
радянську молодь. Ленін
ський комсомол. У постано
ві ЦК КПРС,, виступах то
вариша К. У. Черненка з
питань роботи партії з мо
лоддю викладено розгорнуту
програму виховання молодо
го покоління суспільства
розвинутого соціалізму. Ак
тивна участь у її здійснен
ні є найважливішим партій
ним дорученням.
У своїй роботі, вказували
учасники Пленуму, респуб
ліканська комсомольська ор
ганізація відчуває постійну
увагу і підтримку партійних
органів і організацій. У ве
ресні ц. р. на Пленумі ЦК
Компартії України відбу
лась грунтовна розмова про
шляхи посилення партійного
. впливу на діяльність комсо
мольських організацій рес
публіки, намічено конкретні
заходи по дальшому вдо
сконаленню комуністичного
виховання підростаючої змі
ни. В доповіді члена Політбюро ЦК КПРС, першого
секретаря ЦК Компартії Ук
раїни товариш В. В. Щсрбицького дано глибокий і все-

З Пленуму Ц1С ЛICCМУ
бічний аналіз здійснюваної
в республіці роботи з мо
лоддю, з партійною принциповістю вказано на недоліки
в діяльності ЦК ЛКСМУ,
ряду комітетів комсомолу.
Підкреслювалося, що робота багатьох комсомольських
організацій іце не відловідає високим вимогам постановії ЦК КПРС, складним і
масштабним завданням, які
розв’язує наша країна в
умовах міжнародної обста
новки, що вкрай загостри
лася з вини американського
імперіалізму. Рішення Пле
нуму ЦК Компартії Украї
ни, ЇХ Пленуму ЦК ВЛКСМ
є для всієї республіканської
комсомольської організації,
кожної її ланки розгорну
тою програмою дій по вико
нанню постанови ЦК КПРС.
Учасники Пленуму глибо
ко аналізували діяльність
комсомольських організацій
по вдосконаленню ідейнополітичного, морального ви
ховання юнаків і дівчат. Ад
же головний шлях розв’я
зання
великомасштабних
завдань пролягає через лю
дину, її переконання, грома
дянську позицію. Важлива
роль в ідейному загартуван
ні, формуванні марксист
сько-ленінського світогляду
юнаків і дівчат належить
комсомольському
політичкому навчанню, масово-політнчній роботі серед моло
ді на виробництві, за міс
цем проживання.
Відзначалось
посилення
практичної
спрямованості
комсомольського навчання і
економічної освіти молоді в
м. Києві, Донецькій, Дніпро
петровській областях, на
ряді будов. Більш оператив
ним стало політичне інфор
мування молоді в комсо
мольських
організаціях
Львівської, ' Чернігівської,
Чернівецької областей. Од
нак цей досвід поширюється
ще повільно. У виховній ро
боті, вказувалось на Плену
мі. не завжди враховуються
специфіка різних категорій
молоді, рівень її освіченос
ті, інтереси і нахили, поде
куди втрачено гостроту в
оцінці вчинків молодих лю
дей. Такі факти мали місце
в діяльності деяких комсо
мольських організацій Оде
ської, Запорізької, Закар
патської, Ровенської облас
тей, Необхідно
посилити
ідейний вплив на молодь
повсюдно — нехай то буде
трудовий чи навчальний ко
лектив, клуб чи спортивний
майданчик — скрізь, де пра
цюють. вчаться або відпочи-

вають юнаки і дівчата, вдосконалювати атеїстичну пропаганду.
На Пленумі говорилось
,
про
зростаючу роль засобів
!масової інформації і пропа
,ганди. Молодіжні видання,
телебачення і радіо покли
,
кані
формувати ідеали юна
,
цтва
на традиціях партії і
комсомолу, радянського на
,
роду,
конкретних зразках
трудового героїзму наших
сучасників. У вихованні гро
мадянськості і патріотизму
ЦК, комітетам ЛКСМУтре
ба значно активніше вико
ристовувати створені в рес
публіці музеї комсомоль
ської Слави.
Обов’язок комітетів ком
сомолу, підкреслювали учас
ники Пленуму, — примно
жувати вклад комсомольців
і молоді у здійснення по
ставлених партією вузлових
народногосподарських зав
дань. прискорення науковотехнічного прогресу, все
мірно підтримувати і роз
вивати пошук, творчу іні
ціативу. Не можна мирити
ся з тим. що> в республіці є
ще чимало ікомсомол ьськомолодіжних бригад, які не
виконують Іпланових завдань. Цього [року кількість
таких колективів зросла в
Одеській. Черкаській. Тер
нопільській областях. У ря
ді областей, у тому числі
Житомирській.
Кримській,
Миколаївській, молодих спе
ціалістів слабо залучають
до розробки і впровадження
у виробництво засобів ма
лої механізації.
Комітетам комсомолу слід
чітко визначити свою роль
і місце в організації соціа
лістичного змагання, тісні
ше працювати з профспілко
вими організаціями, знахо
дити свої форми впливу на
підвищення трудової актив
ності молоді, залучати її до
науково-технічної творчос
ті. Треба добитися, щоб
комсомольсько - молодіжні
колективи очолювали досвід
чені, енергійні спеціалісти,
створити умови для переве
дення молодіжних бригадна
прогресивні методи праці.
Більшість
комітетів
ЛКСМУ. говорили учасни
ки Пленуму, послідовно 1
наполегливо працюють над
мобілізацією резервів моло
дих сил для реалізації Про
довольчої програми країни.
Треба розгорнути широкий
рух за культуру, благоустрій
сіл, підняти на належний рі
вень роботу сільських клу
бів, будинків культури, спор
тивних споруд, організацію
змістовного дозвілля молоді.

публіці фізкультурно-масо
ву роботу, підготовку моло
ді до служби в армії. Під
тримку в цій справі партій
Необхідно готувати мо коккретність у роботі, вмін ними комітетами, радянськи
лодь до самостійного життя, ня добитися здійснення по ми органами буде надано.
трудової діяльності, вести ставлених завдань. Саме
У виступі були поставлені
пошук нових, більш ефек цих якостей частині комсо завдання по дальшому ор
тивних форм виховання май мольських кадрів не віїста, ганізаційно . політичному
бутніх робітників і спеціа чає. Тут криється причина зміцненню комсомольських
лістів. На це націлює і ре недоліків у стилі деяких комі організацій, поліпшенню їх
форма загальноосвітньої і тетів комсомолу, як форма внутріспілкової роботи, вдо
професійної школи, у здійс лізм, паперотворчість, схиль сконаленню стилю і підви
ненні якої
найактивнішу ність до галасу. Прийняті щенню рівня роботи райко
участь візьме юнацтво рес рішення, схвалені почини не мів і міськкомів комсомолу.
публіки.
завжди підкріплюються ко Важливо, щоб кожен
ра
Причини
упущень,
які піткою організаторською ро йонний і міський комітет
серйозно знижують ефектив ботою на місцях і тому не був бойовим організатором
ність
зусиль комсомолу, дають практичного резуль комсомольської роботи, вмі
ло спрямовував діяльність
криються у формах і мето тату.
дах
діяльності комітетів
Другий секретар ЦК Ком первинних організацій, пода
ЛКСМУ. Це відзначалось і партії України спинився на вав їм практичну допомогу.
на Пленумі ЦК Компартії проблемі посилення
ролі Добитися цього прямий обо
України. Незважаючи на комсомольських організацій в’язок ЦК і обкомів комсо
деякі позитивні зміни, по в комуністичному вихованні молу республіки.
Велику увагу у виступі
вільно йде перебудова ро молоді. Було підкреслено,
боти в багатьох міськкомах, що в цій справі особливо приділено питанням добору,
і виховання
«валовий» розстановки
райкомах комсомолу, недо неприпустимий
статня допомога подається підхід, коли основна увага комсомольських кадрів. Го
ворилося про те, що Цент
первинним
організаціям. комітетів комсомолу зосе ральному Комітетовг комсо
Удосконалення
стилю, як реджується на проведенні молу слід подбати про ство
вказували учасники Плену гучних масових заходів, а рення чіткої системи органі
му, — це насамперед копіт конкретних молодих людей з зації кадрової роботи, на
ка. щоденна робота з кад їх інтересами і запитами за вчання комсомольських ва
рам і. їх виховання і навчан-х лишають іноді напризволя тажків, розвивати у них
ще. Ряд комсомольських ор
ІІЯ.
наполегливість, ініціативу в
У роботі Пленуму взяв ганізацій своєчасно не ре постановці і вирішенні пи
агує
на
прояви
міщансько

участь і виступив член Потань, які стосуються життя
літбюро, другий секретар го. споживацького ставлен молоді.
ня
деякої
частини
молоді
до
ЦК
Компартії
України
Всі наші зусилля, сказав
О. А. Титаренко. Він відзна життя, на її неправильну по наприкінці О. А. Титаренко,
чив. що комсомольські ор ведінку. Необхідно також тепер спрямовані на те, щоб
зміцнити ті ланки в коміте
ганізації республіки під ке
тах комсомолу, в тому ЧИС забезпечити виконання пла
рівництвом партійних комі
нів і соціалістичних зобо
тетів проводять велику і різ ЛІ і в ЦК, яким безпосеред в’язань нинішнього року,
ньо доручено питання про
нобічну роботу по ідейнопагандистської і контрпро- закласти міцну основу для
класовому
загартуванню
пагандистської роботи, по успішної роботи в завер
молоді. її патріотичному, ін
силити увагу до проблем шальному році п’ятирічки.
тернаціональному, трудово
Повсюдно розгортається під
му. моральному вихованню. ідейно-класового, морально готовка до чергового. XXVIВ
го за’гартування молоді.
Високу оцінку їх діяльності
У політико-внховній ро з’їзду КПРС. Немає сумні
було дано на вересневому боті. зазначив промовець, ву, що в усіх цих справах
(1984 р.) Пленумі ЦК Ком необхідно в повній мірі вра найбезпосереднішу і найак
партії України, а також на ховувати загострення ідео тивнішу
участь візьмуть
зустрічі секретарів ЦК з логічного
вся молодь
протиборства в комсомольці,
членами бюро. завідуючими світі. Виховувати у моло республіки.
відділами ЦК ЛКСМУ. Ви дих людей високу політичну
Учасники Пленуму запев
ступаючи на пій зустрічі, то пильність, прагнення і далі нили ЦК КПРС, ЦК Ком
вариш В. В. Щербицький зміцнювати економічну і обо. партії України, ЦК ВЛКСМ,
підкреслював, що наша мо ронну могутність Батьківщи що комсомольці і молодь
лодь чудова, віддана справі ни — надзвичайно важли Радянської України, добре
партії, славна своїми діла вий обов’язок
комсомоль розуміючи важливість і мас
ми.
ч
ських організацій.
штабність поставлених зав
Але ми, сказав далі О. А.
У республіці, відзначив дань, зроблять усе необхід
Титаренко, повинні бачити і О. А. Титаренко, е солідна не. щоб виправдати високе
враховувати в практичній база для розгортання спор довір’я партії, з честю вироботі і окремі негативні тивної,
оборонно-масової“ конають її накреслення.
явища в молодіжному се роботи.
чимала кількість
На Пленумі виступив пер
редовищі, те, що ще не всі тренерів, інших спеціалістів. ший секоетар ЦК ВЛКСМ
комсомольські
організації Нагромаджено хороший ор В. М. Мишин.
працюють активно, з належ ганізаторський досвід. Але
В обговореному питанні
ною віддачею.
поширюється він слабо, а Пленум прийняв постанову
Невідкладним завданням, подекуди фізкультурна ро і затвердив заходи по вико
ключовою ланкою є дальше бота занедбана. Таке стано
поліпшення стилю і методів вище вимагає серйозних за нанню постанови ЦК КПРС.
У роботі Пленуму взяли
роботи комітетів комсомо- ходів з боку ЦК комсомолу участь відповідальні праців
лу на всіх рівнях, почннаю- республіки,
спорткомітету. ники ЦК Компартії України,
чи з ЦК ЛКСМУ. І голов ЦК ДТСААФ УРСР, Цент- керівники ряду міністерств і
не — виховання у комсо ральний Комітет Компартії відомств республіки.
мольських працівників та України висуває завдання—
(РАТАУ).
ких якостей, як діловитість,, зра ово поставити в рес-

УРОЖАЙ-84
УВАГА! ДЗВОНИТЬ
ТЕЛЕФОН
— Алло! Редакція? Ін
структор Онуфріївського
райкому комсомолу Олек
сій Лимончснко. Наш ра
йон продовжує підтриму
вати високі темпи
на
збиранні кукурудзи. На
8» процентах площ уже
зібрали качанисту
кол
госпи імені
XXV з’їзду
КПРС та «Шлях Леніна»,
а такой« нінзавод
175.
Найбільше площ під ку
курудзу підведено в нол-

госпі «Зоря» — 1107 гек
тарів. Урожай уже зібра
но з 850 До мене зараз
прибув
комсомольський
ватажок колгоспу «Зоря»
Віктор
Калантаєвсьний.
Даю йому трубну...
— Найбільше гектарів
на збиранні кукурудзи у
комсомольців Вінтора та
Василя Сіденків, що пра
цюють на «Херсонці-200»
— 110.
Для
екіпажу
«Херсонця-7»
заноном
стало гасло «Щодня — не
менше півтори норми!».
Екіпаж, до якого входять
комсомолець Юрій Глад
кий і Валерій
Соломка,

вже зібрав качанисту на
95 гектарах.
Перевиконанням своїх
норм комбайнери
зобо
в’язані
майстерному І
оперативному перевезен
ню качанів та бадилля.
На транспортуванні пра
цюють молодий комуніст
Анатолій Гаврилов, ком
сомольці Володимир Новинов, Сергій Курило, а
також Олег Жезлов. Ку
курудзозбиральний нонвейср працює чітко та
злагоджено
і
завдяки
вправній.
високоякісній
роботі учнів Олександрій
ського
культосвітнього
училища, які на току пе

ребирають качани
рудзи...

куку

Біля телефону чергу
вав і записав розмову

А. БЕЗТАКА.

КОРПУНКТИ
ПОВІДОМЛЯЮТЬ:
НОВОАРХАНГЕЛ ЬСЬК.
Норма — 8 гектарів, ви
конання — 12. Саме так
працював позавчора ком-

соломець Андрій Бойко.
А всього з початку орап.
ки під зяб Андрій своїм
К-700 зорав 215 гектарів.
Це — один з найкращих
показників у районі.
НОВОУКРАЇНКА Ку
курудзівники — члени
комсомольсько - МОЛО
ДІЖНОЇ ланки колгоспу
«Мир» — зобов’язалися
зібрати з кожного гекта
ра 50 центнерів зерна
качанистої. А фактично

збирають 63,6. Групкомсорг ланки, комбайнер
«Херсонця-200» Іван Мацола при нормі 7 постій
но справляється з робо
тою на 9—12 гектарах,
А відвозять від нього
качани трактористи МТЗ80 молодий комуніст Во
лодимир Легеза та ком.
сомолець Олександр Са
довий. І відвозять ус
пішно: комбайн групкомсорга
трактористів не
чекає.

«Молодий

2 сто^.

9 жовтня 1984 року

комунар»

* ТВАРИННИЦТВУ —
КОМСОМОЛЬСЬКУ
ТУРБОТУ

РІВНЯЄМОСЬ НА КОМУНІСТІВ __ _______ _________
справ, і в спорті (до речі, він майстер
спорту з боксу). Недавно його було на
городжено знаком
ЦК ВЛКСМ «За ак
тивну роботу в комсомолі». Можна до
дати також, що Валерій член
райкому
партії.
Работа комсомольських організацій
постійно перебуває в полі
зору кому
ністів району. Зроблений аналіз засвід
чив, наприклад, що протягом останнього
часу діяльність комсомольських органі
зацій Уб разів розглядалася на засідан
нях комітетів і бюро партійних організа
цій, понад 120 разів на партійних зборах.
Цифри, звичайно, чималі. Однак сьогод
ні Ьільше уваги слід надати якісній сто
роні справи. Саме з таких позицій ви
значили шляхи дальшого
поліпшення
партійного керівництва комсомолом збо.ри активу районної партійної організа
ції, які відбулися недавно.

З поглядом
у майбутнє
Гіонад п'ять тисяч юнаків і дівчат
об'єднують у своїх лавах первинні ком
сомольські організації Маловисківського
району. Переважна більшість комсо
мольців трудиться у виробничій сфері—
в колгоспах і радгоспах,
промислових
підприємствах, на транспорті, в торгівлі,
побутовому обслуговуванні населення, в
установах. Понад дві тисячі спілчан на
вчаються в школах, інших
навчальних
закладах району.
Характерною
рисою всіх
поколінь
комсомольців було і є те, що вони зав
жди йдуть туди, де важче, де потрібні
молоде завзяття, кипуча енергія. Ось і
нині, в напружений час осінніх польових
робіт, на полях господарств району тру
диться великий
загін комсомольців і
молоді. Врожай кукурудзи
і цукрових
буряків збирають і перевозять десятки
комсомольсько-молодіжних
екіпажів і
ланок.
А якщо говорити про внесок комсо
мольців і молоді
в справу виконання
завдань одинадцятої п'ятирічки, то слід
сказати, що 8 нашому районі
успішно
працюють понад п ятдесят комсомоль
сько-молодіжних колективів, які налічу
ють понад п ятсот юнаків і дівчат, і
значна частка всього зробленого по пра
ву може вважатися комсомольською.
Недавно прийнята ЦК КПРС постанова
про посилення партійного
керівництва
комсомолом ще раз наголосила, що пе
ред ВЛКСМ на сучасному етапі розвит
ку нашого суспільства стоять значні по
літичні, економічні, виховні, соціальні і
культурні завдання, підкреслила вели
чезну. роль комсомолу
як помічника і
резерву партії. В постанові також зазна
чається, що важливою організуючою і
скерозуючою
силою комсомольських
організацій є комуністи, які працюють у
комсомолі. Райком
Компартії України
направив працювати
в комсомольські
організації району понад триста моло
дих комуністів. Нині серед
секретарів
первинних комсомольських організацій
п ятдесят чотири
члени КПРС, серед
секретарів цехових комсомольських ор
ганізацій — 46 процентів, а серед групкомсоргів
— 53 проценти складають
члени КПРС. Це те ядро, яке
вносить
справді партійний стиль в діяльність
комсомольських організацій
Близько десяти років працює секре
тарем комітету
комсомолу колгоспу
«Победа» комуніст Валерій Петриченко.
Зарекомендував він себе справжнім ва
тажком молоді. Валерій завжди попере
ду і в праці,
і в організації
добрих

Постанова ЦК КПРС «Про дальше поліпшення
партійного керівництва комсомолом і підвищення
його ролі в комуністичному вихованні молоді»
стала новим свідченням постійної турботи партії
про виховання підростаючого покоління, форму
вання у молоді марксистсько-ленінського світогля.
ду, високих ідейно-моральних якостей. Ці питання
і стануть предметом розмови зборів активу облас
ної партійної організації, які відбудуться сьогодні

Ось уже сім років пра
цюю на МТФ № 2 кол
госпу імені Леніна, якою
завідує Тетяна Петрівна
Короленко. Наш колектив
хоч і невеликий (дев’ять

доярок),
але дружний,
згуртований. За підсумка
ми дев’яти місяців цього

Районний комітет партії
вважає, що
зусилля первинних комсомольських ор
ганізацій повинні бути
зосереджені на
вузлових, головних питаннях. А такими,
на нашу думку, є закріплення молоді в
сільськогосподарському
виробництві,
вдосконалення марксистсько-ленінсько
го навчання юнаків і дівчат, поліпшення
трудового і морального виховання, ор
ганізація змістовного дозвілля молоді.
Комсомол — резерв партії. Для мене,
партійного працівника, ця фраза напов
нена реальним змістом. Справді чимало
партійних, радянських і господарських
кадрів району пройшли школу комсо
мольського гарту. Вчорашній
комсо
мольський активіст І. Янчук — сьогодні
голова виконкому Ради народних депу
татів села Злинки (це
найбільше село
району).
Комсомольський
працівник
Л. Мохненко — нині секретар парткому
колгоспу «Родина». Майстерним водієм,
секретарем комсомольської організації
в недалекому минулому
був А. Березовський. А тепер він працює секрета
рем партбюро колгоспу «Мир».

року надоїли від кожної
корови по 3351 кілограму
молока. Річне ж завдан
ня — 3600
кілограмів.
Отож, є можливості знач
но перекрити план.
Хочу сказати тепле сло
во про свою наставницю,
щиру і трудолюбиву жін

ку Зою Дмитрівну Алек
сееву. Вона надоїла за де
в’ять місяців 3619 кілогра
мів молока від корови. З
такою і працювати абияк
було б соромно.

Серед дез’яти
доярок
ферми я — наймолодша.
Інші — жінки зі стажем,

Спочатку важко було вли
тися в потрібне русло,
відчути себе в труді та
кою ж, як і всі.

Робота з молоддю не терпить шабло
ну, формалізму,
які є ворогами будьякої живої творчої справи.
Ось чому
працівники райкому партії, його бюро
прагнуть до того, щоб не керувати мо
лоддю, а бути їх щирими порадниками,
добрими вчителями. Цьому сприяють
регулярні зустрічі членів бюро райкому
з комсомольським активом, які прохо
дять у відвертій діловій обстановці, на
них іде жвавий обмін думками, форму
ються майбутні рішення райкому пар
тії і райкому комсомолу.
Від молоді залежить те,
яким буде
майбутнє, з якими здобутками ми при
йдемо до нього, яким врешті-решт буде
наш район через десять—п'ятнадцять
років. Отож для нас, комуністів, робота
з молоддю, керівництво комсомолом—
один із головних і надзвичайно відпові
дальних напрямів роботи.

О. МАРТИНЮК,
другий секретар Маловисківського
районного комітету партії.

Шість років працювала
підмінною,
приглядалася,
зважувала що до чого. А
потім доручили мені групу
нетелей. Лише дев’ять мі
сяців минуло з того часу,
та результати маю непога
ні. Надоїла по 3316 кіло
грамів молока від корови.
І хоча цей показник пере
вищує моє річне завдання,
старатимусь і далі не зни
зити середньодобових на
доїв. Більше того — підви
щити їх і спробувати до
сягти чотиритисячного ру
бежу.
Турбот у Зої ШИЯН.яку
ви бачите на знімну, чи
мало.
Вона — старший
бухгалтер станції
Знам’янна,
очолює комсо
мольську організацію під
приємства. Робота на за
лізниці специфічна,
по
змінна. Тому нелегко Зої
спілкуватися зі
своїми
комсомольцями одній. Але
на допомогу завжди при
ходять члени
комітету
комсомолу Галина Старо-

У ПАРТІЙНОМУ КЕРІВНИЦТВІ — НАША СИЛА
БРИГАДИРОМ фрезерувальників
модельного цеху Кіровоград
ського чавуноливарного заводу Вік
тором Мельнико/л ми познайомили
ся напередодні мітингу по підбиттю
тижневих підсумків Вахти пам’яті,
присвяченої 40-річчю Великої Пере
моги радянського народу у Великій
Вітчизняній війні. Цього разу вим
пел переможця знову повернувся
до бригади Мельника. «Знову по
вернувся» — слова не випадкові, бо
змагання за першість між бригада
ми фрезерувальників Віктора Мель
ника і Володимира Драбини тут но
сить, справжній здоровий дух су
перництва: сьогодні попереду одні,
завтра — інші. Але переможцем
першого етапу, мабуть, усе-таки бу
ти хлопцям із бригади Мельника...
Сам Вінтор працює на чавуноли
варному півтора року. Справжній
майстер своєї справи, спеціаліст ви
сокої кваліфікації, чия робітнича
біографія почалася після школи на
Знам’янському заводі металовиробів,
молодий комуніст одразу став душею
колективу модельного Цеху. Тому
невдовзґ на звітно-виборній
комсо
мольській конференції товариші об
рали Віктора членом комітету номсомолу заводу. Коли ж на фрезеру
вальній дільниці модельного цеху
було сформовано дві бригади,
ке
рівництво не вагаючись
довірило
очолити одну з них Вінтору Мель
нику.

...Бригадир — чорноволосий, чор
ноокий МОЛОДИЙ чоловік з доброю
усмішкою, відкритим поглядом. Ми
розмовляємо з ним у кабінеті на
чальника цеху. Але весь час я бачу
свого співбесідника там, унизу, в
цеху зі строго розкресленими ря
дами верстатів, що стиха видають
монотонні робочі звуки. Тут виготов
ляють моделі. Бачу як зрідка погля
даючи у креслення, він увесь зосе
редився на деталі, що виробляє.
Бачу, як підходить до нього зі своїм
кресленням Олександр Андріанов.

БРИГАДИР
Віктор залишає свою роботу і удвох
схиляються
над Олександровим
кресленням — хлопець у бригаді
всього місяць... Часто він, як і брати
Сергій та Олександр Гнояні, звер
таються за допомогою до свого на
ставника і бригадира. І Віктор, від

клавши всі справи, охоче пояснює
хлопцям, показує, коли щось незро
зуміло. А буває, товариші потребу
ють поради не тільки у виробничих
справах. З бригадиром можна вирі
шити будь-яке питання. Уміє вислу
хати. І взагалі — він для них авто
ритет.
Авторитет бригадира, наставнике!,
комуніста. Авторитет товариша, йо
го не можна нупити, виміняти чи
просто доченатися, як скажімо, чер
ги на квартиру чи машину.’ Але
його можна заслужити, завоювати.
Цю просту істину Віктор Мельник
зрозумів ще ноли був секретарем номітету комсомолу одного з підпри
ємств Знам’янки. Всякі траплялись
випадни в роботі, нерідними були й
прикрощі. Чого гріха таїти, є ще се
ред комсомольців такі, що не доро
жать цим висоним званням. Зустрі
чав Вінтор і таких. Зрозумів, що
навіть снептинів і людей байдужих
можна і потрібно переконувати не
словом, а ділом.

Тому, коли його обрали членом
комітету комсомолу, знав, що
на
підприємстві, де працює
скільки
молоді, треба братися до роботи
рішуче, щоб не було життя спілчан
нецікавим. Почав зі свого цеху —
тут теж працює багато молоді, на
обліку 24 комсомольці. Разом із
секретарем комсомольської орга
нізації цеху Анатолієм Гирським во.
ни розробили чіткий план роботи.
Вирішили почати з найголовнішого—

--------- -

зміцнення
трудової
дисципліни,
викорінення ледарства і прогульництва в цеху. Нині, коли бригади пра
цюють за єдиним нарядом, цього
позбулися цілком. Другим важли
вим пунктом у роботі стала активі
зація соцзмагання. Воно набрало
розмаху. Змагаються між собою
дільниці, бригади, існує й індивіду
альне змагання. На дошці «Кращий
за професією» у графі «фрезеру
вальник» стояло — М. Харкін. Він
теж з бригади Віктора Мельника,
яка сьогодні лідирує.
Недавно у нолективах цих
двох
бригад — В. Мельника і В. Драбини,
що змагаються між собою, народи
лася цінна ініціатива — до 40-річчл
Великої Перемоги вони поставили
на почесну трудову
вахту комсомольця-підпільника нашого земляка
Юрія Голуба. його заробітна плата
щомісяця перераховується у Фонд
миру.

Неабияке значення у житті ком
сомольської організації має дозвіл
ля. У модельному цеху дружать зі
спортом. В обідню перерву тут гра
ють у теніс. А волейбольна і фут
больна команди неодноразово ви
борювали першість по заводу. Та й
подорожувати люблять. Ось і зараз
збираються їхати до Києва. І свята
бригада зустрічає разом. Разом
працюють, разом відпочивають, ра
зом учаться.
Вчиться і бригадир. Через рік він
закінчить машинобудівний факуль
тет КІСМу. На моє запитання, чи
має він якісь плани, пов’язані з одер.
жанням диплома інженера, відпові
дає заперечно:

— Тут, біля верстата
у своїй
бригаді я почуваю себе на своєму
місці. Знання, які я одержую в ін
ституті, допомагають мені в роботі,
уже тепер з легкістю читаю крес
лення будь-якої моделі. Та й хлоп
цям можу допомогти. Зрештою, час
покаже...

Л. ЯРМОЛЕНКО.

дуб та Олена Шапугіна,
мудрою порадою підба
дьорить сенретар
пар
тійного комітету Наталія
Тимофіївна Хохлова. І то.
ді робота ладиться, є на
стрій працювати.
Кілька днів тому спіл
чани зібралися на свої
головні збори року. Ком
сомольським
ватанікрм
залізничників знову
об
рано Зою Шиян.
Фото В. ГРИБА.

ЮВЕЛІРИ

Стабільність складу приносить і стабільно високі
показники
передовій у
виробничому
об’єднанні
«Київтрактородеталь» ком
сомольсько - молодіжній
бригаді Анатолія
Щепанівського.
Ковалі-штампувальники почали вико
нувати завдання уже в
рахунок наступного року, Якось навіть не віриться,
що до
цих хлопців, які
мають справу з величез
ними пресами,
можна
вжити епітет «ювеліри».
Але точність — тут не
одмінний атрибут техно
логічного
процесу. Ко
лись. три роки тому, усі
двадцять
членів
нової
бригади твердо виріши
ли: брану у них не по
винно бути,
найменше
відхилення від
графіка
розглядати як «НП». Та
ка
одностайність була
зрозумілою:
комсомоль
сько-молодіжну
утворю
вали ті, хто хотів і праг
нув бути тільки в пере
довиках. Честолюбні за
думи молодих знайшли
підтримку на заводі. І їх
рішення — самим розподіляти роботу і заробіток
в бригаді, називати кра
щих, вчити і вчитися —
було сприйняте керівни
цтвом підприємства з ро
зумінням. їм дали свобо
ду творити, але вимагали
діла. _
Такий мікроклімат твор
чості
і взаємозамінюваності допомагає колекти
ву ось уже три рони пра
цювати незмінним складом, постійно підвищува
ти продуктивність праці,
норми виробітку, І не ДИВ.
но. що в цеху вже за
сяяла новорічна ялинка —
новий рік хлопці з брига
ди А. Щепанівського зу
стрічають за двома
ка
лендарями.

О. ПЕТРУНЯ,
кор. РАТАУ.

Відтворення поголів'я—■
складний процес. Як до
глядати первісток, як ви
ростити високопродуктив
не стадо? Це питання знач
ною
мірою вирішилося
кілька років тому, коли ми
на своїх загальних зборах
постановили: кожній дояр
ці виходити певну
кіль
кість тварин. Це усе ж
легше, ніж черговій
по
профілакторію
займатися
всіма телятами...
Хоча ферма механізова
на, та нрім триразового до
їння роооти вистачає, но
ли ввечері впораєшся, сто
їш і спостерігаєш: тій со
ломи треба підстелити, ту
зігнати з чужого місця, а
під цією зайвий раз почис
тити треба...

Ферма наша забезпече
на всім необхідним. І умо
ви для продуктивної праці
доярок хороші. Партійна
організація колгоспу, очо
лювана Валентином Григо
ровичем Федоруком, зав
жди турбується про нас.

Нещодавно худобу пе
ревели в повністю підго
товлені до зимівлі
стій
лові приміщення. Харак
терно,
що капітального
ремонту не
проводили:
приміщення добротні, усі
механізми справні. А це—■
запорука високих надоїв
молока взимку.

Щодо кормової забез
печеності, то □ цьому пи
танні
існує
проблема.
Справа в тому, що
від
найближчої силосної ями
до ферми — 12 кіломет
рів, а біля приміщень МТФ
засилосовано лише чисту
бурякову гичку. Добре бу
ло, коли б під час зимівИі
на підвезенні кормів до
ферм було задіяно якнай
більше транспортних за
собів.

В. КОЗЛЕНКО,
доярка колгоспу іме
ні Леніна.
Новоархангельський
район.
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НА СЛУЖБІ
РЕВОЛЮЦІЇ
Рампа, одна з централь
них
вулиць
кубинської
столиці, у ці дні особливо
нарядна
і багатолюдна.
Плакати і транспаранти,
вивішені . буквально
на
кожному
будинку, пові
домляють про
відкриття
міжнародної
книжкової
виставки-ярмарку
«Гавана-84». Державні прапори
тридцяти країн-учасниць,
у тому числі Радянського
Союзу/ розвіваються біля
виставочного
павільйону
«Куба», де
розмістилася
основна
експозиція яр
марку.
Кубинська преса
по праву
називає
його
найбільш
представниць
ким в історії
Латинської
Америки.
Найбільший інтерес від
відувачів викликає розділ,
присвячений
розвитку
книговидавництва на Кубі.
Чотирнадцять тисяч книг

практично по всіх розді
лах знань, від
шкільних
підручників
до робіт з
молекулярної
фізики і
космічних досліджень, що
демонструють успіхи Куби
в цій галузі,
викликають,
великий інтерес. У спадок
від Батісти революції ді
сталося
небагаю: п'ять
невеликих видавництв, що
випускали всього мільйон
книг на рік
здебільшого
розважального характеру,
кілька десятків книжкових
крамничок і тисячі, тисячі
неписьменних.
Сьогодні жителі острова
Свободи — одна
з най
більш читаючих націй сві
ту. На десять
мільйонів
кубинців у рік тут випус
кається майже 40 мільйо
нів екземплярів книг. До
послуг
жителів острова
більше 300 книжкових ма
газинів. У розвиток книго-

ВОЛЯ РОБІТНИЧОЇ АНГЛІЇ
У Блекпулі відбулася ції і закриття американ
83-я щорічна конференція ських військових баз з
лейбористської партії. На ядерними арсеналами.
ній було рішуче засуджено
Учасники конференції рі.
реакційну політику консер. шуче
виступили
проти
вативного уряду М. Тетчер. «будь-якої стратегії, яка
Конференція величезною грунтувалася б на застосу
більшістю голосів прийня ванні або погрозі застосу
ла резолюцію з вимогою вання ядерних озброєнь».
повної і негайної ліквіда
Відомо, що лейбористська

Газета
«Нью-Йорк
тайме»
опублікувала ог.ляд, в якому наводились
Р<дані про тс, скільки кож
ний із післявоєнних пре
зидентів Сполучених Штатів доклав
зусиль
для
нормалізації
відноснії із
Радянським Союзом. Тут
же була вмішена і габлиця конкретних
домовле
ностей і угод,
укладених
між двома країнами для
запобігання
небезпеці
ядерної війни. У графі пе
ред іменем теперішнього
глави вашінгтонської ад
міністрації —
порожнє
місц* Навіть
найбільша
буржуазна газета Амери
ки обурювалася бездіяль
ністю Рональда Рейгана у
галузі обмежень ядерних
озброєнь.
... 24 вересня
кортеж
президента США, що пря
мував у штабкварупру Ор
ганізації Об'єднаних На-
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ГА ЦТ (І програма)
8.00 — «Час?. 8.35 — Науково-популярний
фільм
«Мікробіологія І Продоволь
ча програма». 9.00 — Опера
Дж. Верді «Отелло». Вистава.
11.50 — Новини.
14.30 —
Новини. 14.50 — Докумен
тальні фільми «Ласкаво про
симо в Радянську Молдавію».
«Господарі», «Почерк бри
гадира». 15.35 — Я. Сібеліус.
Симфонія № 5 мі бемоль мажор. 16.10 — Умілі руки.
16.40 — Новини. 16.45 —
«Джезказган — місто міді».
17.15 — Документальні фільми
соціалістичних країн,
17.45 — Стадіон для всіх.
18.15 — Наука і життя. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
— В гостях у піонерів НДР.
19.20 — Фільм «Княжна Ме
рі». 21.00 — «Час». 21.35 —
«Альманах поезії». 23.00 —
Сьогодні у світі.

«Молодий

видавницької
промисло
вості
держава
щороку
вкладає
більше
десяти
мільйонів песо.
І незва
жаючи на це, книги на Ку
бі — одні з найдешевших
у світі. Велику увагу при
діляє
народна
влада і
якості поліграфічної бази.
Якщо до
революції тут
існувало кілька
десятків
напівкустарних друкарень,
то сьогодні на сході краї
ни, в
Сантьяго-де-Куба і
Гуантанамо при сприянні
Радянського Союзу та ін
ших соціалістичних країн
збудовані два поліграфіч
них гіганти, оснащені най
сучаснішим обладнанням і
здатні випускати більше 50
мільйонів книг за рік.
Словом, кубинська ек
спозиція на Міжнародній
книжковій виставці-ярмарку стала своєрідним і ду
же переконливим звітом у
тому, що вдалося зроби
ти народній владі у галузі
видання
літератури
за
чверть століття свого існу
вання.

комунар» ------------------------------------------ — З стор,

В об’єктиві—

НДР
ІЩР. Художня галерея у
Франкфурті-иа-Одері щоро
ку
організовує виставки
для дітей. Цього разу в екс
позицію для юних відвідува
чів музею увійшли малюнки
відомих
художників рес
публіки.
Фото АДН-ТАРС.

.О. МАХОВ,
кор. АПН.
Гавана.

партія — це
невід’ємна
частина пануючої в Англії
буржуазної двопартійної
системи і вона не раз була
при владі. У лейбористську
партію поряд з індивіду
альними членами входить
робітничий
клас Англії,
який тепер активно боре
ться за свої життєві права.
Г. ШИШКІН.
(ТАРС).

кликаний замаскувати ре- І
альний курс на мілітари- І
зацію країни, на загост- І
решія міжнародної обста
новки.
Виступаючи перед дип
ломатами, американський
президент кілька
разів
магія визначала зовнішню згадував
слово
«мир».
політик}’
Вашінгтона ос Рейган вихвалював хмпр,
танніх років.
І посланці
гарантом якого вже 35 ро
більше півтораста
країн ків є Північно-Атлантич
світу, що
сиділи в залі,
ний союз», і цінував сло
знали це не гірше прези ва іспанського монаха Ла.
дента.
йолії, засновника ордену
Зупинившися па амерпєзуїтів. Але спроби брати
кано-радяїіськііх відноси приклад з єзуїтів, що до
нах, Рональд
Рейган не
водили свою правду з до
вніс нічого нового в уже помогою хреста і вогню,—
відому раніше позицію ва не найбільш підходящі для
шінгтонської адміністрації. XX століття, вони являють
Президент
фактично по небезпеку
не тільки для
вторив свої висловлюван Америки, а й для
всього
ня від Ю січня цього ро світу.
ку. Словесний наголос на
В. КАВАЛЯУСКАС,
«миролюбність Америки»
власкор АПН.
суперечить
конкретним
справам уряду США і по
Нью-Йорк.

Слова про мир—без... миру
З приводу виступу президента США з трибуни ООН
цій, супроводжу вали два
десятки
поліцейських на
мотоциклах,
автомобіль
«швидкої допомоги» і по
жежна машина. Але глава
американської адміністра
ції їхав у будинок
най
більшої міжнародної орга
нізації не для
того, щоб
гасити пожежі глобальних
і локальних конфліктів.
У його 30-хвплнннііі про
мові перед делегатами 39
сесії Генеральної Асамб
леї ООН було багато слів
і фраз, що суперечили кон
кретним справам зовніш
ньої політики Сполучених
Штатів.
Президент
розповів

■

щемливу історію про зо
лоту медаль, що лежала у
скляній шафі недалеко від
дверей його кабінету. Но
белівська премія миру Тео
дору
Рузвельту — пер
шому
з американців —
була присуджена за посе
редництво
в російськояпонській війні. Іспеошнііі
хазяїн Білого дому нама
гався довести не стільки
зарубіжним дипломатам,
скільки американським ви
борцям, що Вашінгтон хо
ча б
щось робить для
зміцнення
міжнародної
безпеки. Але з часів Тео
дора Рузвельта
у цьому
світі багато що змінило

ся, і намагання розв’язу
вати конфлікти —навіть
локальні — на американ
ський
лад, на користь
американського капіталу
та імперіалістичних інтере
сів, не влаштовують
на
роди планети. Цс тільки
посилює
міжнародну на
пруженість. Рональд Рей
ган говорив про «амери
канську мирну
диплома
тію» в усіх
частинах на
шої планети. Але ці слова
не примусять забути ре
альності:
воєнні
акції
Пентагону проти
Грена
ди, у Центральні Америці
і на Близькому Сході. Як
правило, сила, а не дипло-
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«Шкільний екран». 10 клас.
Українська література. 12.10
— Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Співає В. Білоножко. 16.45 — «Дружок». Ляль
кова вистава. 17.40 — «Сіль,
ські зорі».
(Кіровоград).
18.00 — «Гарячий цех рес
публіки». 18.30 — «Кіровоградщина спортивна». (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Чемпіо.
лат СРСР з хокею. «Сокіл» —
«Динамо» (Москва). 2 І 3 пе
ріоди. В перерві — «День за
днем». (Кіровоград). 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час».
21.35 — Художній
фільм «Єдиний мужчина».
2 серія. 22.45 — Новини.

д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науково-популярний фільм
«Цокіт чарівних копит». 8.35,
9.45 —Природознавство. 2 кл.
8.55 — Науково-популярний
фільм «Формула успіху».
9.15.
12.40 — Французька
мова. 10.05 — Учням ПТУ.
Естетичне виховання. «Лю
дина і природа». 10.35. 11.45
— Ботаніка. 5 кл. 10.55 —
Науково-популярний фільм
«Еволюція костюма». 11.15—
Шахова школа. 12.10 — Ге
ографія. Моря СРСР. 13.10 —
«Люди говорять «Дякую».
Теленарис. 13.40 — М. Гліика. «Вальс-фантазія». 14.10
— Твоя ленінська бібліотена. «Матеріалізм і емпіріо
критицизм». 14.40 — О. Гри.
А УТ
боедов. Сторінки житТя і
10,00 — Новини, 10.25 — творчості. 15.30 — Новини.
Художній фільм «Якось, че 18.00 — Новини. 18.15 —
рез 20 років...». 11.40 — «...До шістнадцяти і старші».

19.00 — Наш сад. 19.30 —
Чемпіонат СРСР з хокею.
«Спартак» — «Торпедо». В
перерві — 20.05 — Вечірня
казка. 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм «Брелок з секре
том». 22.40 — Новини.

д ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Кон.
церт Академічного хору те
лебачення і радіо Молдав
ської РСР. 9.00 — Фільм
«Княжна Мері». 10.45—Клуб
мандрівників. 11.35 — Нови
ни. 14.30 — Новини, 14.50 —
Документальні фільми теле
студій країни. 16.00 — Вірші
С. Токомбаєвої. 16.40 — Но
вини. 16.45 — Розповідають
наші кореспонденти. 17.15—
«...До шістнадцяти і старші».
18.00 — Світ рослин. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —Чем
піонат світу з шахів. Інфор
маційний випуск. 19.05 —
Програма телебачення Мол
давської РСР. присвячена
60-річчю утворення респуб
ліки І створення Комуністич
ної партії Молдавії. 21.00 —
«Час». 21.35 — Вечірні ме
лодії. Концерт. 22.00 — Відбірковий матч чемпіонату
світу з футболу. Збірна Нор
вегії — збірна СРСР. У пе
рерві — 22.45 — Сьогодні у
світі. 23.45 — Чемпіонат сві
ту з шахів. Інформаційний
випуск.

Документальний фільм. 17 10
— Н. Семенова. «Пічка па
колесі». Вистава Дніпродзержпнського драматичного те
атру. В перерві — «День за
днем». (Кіровоград). 18.45 —
Телефільм. (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30 —
«У нас в колективі». Київ
ський
метрополітен імені
В. 1. Леніна. Передача 2 і 3.
20.20 — Фільм-концерт. 20.40
— На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — «Слово про
Бажана». До 80-річчя від дня
народження поета. 22.15 —
Новини. 22.40 — М. Бажай.
«Київські етюди».

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
8.35, 9.35 — Суспільствознавство. 10 кл. «Світ очима матеріаліста», 9.05. 12.40 — Ні
мецька мова. 10.05 — Манд.
рівна в Антарктиду. 10.35.
11.40 — Загальна біологія.
9 кл. 11.05 — Мамина шко
ла. 12.10 — 1. Тургенев.
«Батьки і діти», 9 кл. 13.10 —
Радянське образотворче мис
тецтво. В майстерні В. Фа
ворского. 14.10 — Ф. Ен
гельс. Сторінки життя. 14.55
— І.-В. Гете. «Фауст». 15.25
— Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Документальний
фільм. 18.25 — Фільм-кон
церт.
«Даниїл Шафран».
19.30 — Напередодні експе
рименту. 20.00 — Вечірня
казка. «Ріпка». 20.20 — Те
лежурнал «Співдружність».
20.50 — Науково-популярний
А УТ
фільм «Сади Семіраміди».
16.00 — Новини. 16.10 — 21.00 — «Час». 21.35—Фільм
Срібний дзвіночок. 16.25 — «Рідна справа». 23.00 — ІІо'
На допомогу школі. 16.50 — вини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Від
гукніться сурмачі! 9.05 —
Фільм «Щоденник директо
ра школи... 10.20 — Очевид
не — неймовірне. 11.20 —
Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — П’ятирічка — спра
ва кожного. Документальні
телефільми «Велика рідня».
«Лише один рядок». 15.35 —
Концерт Державного ансамб
лю пісні й танцю «Саяни»
Тувинської АРСР. 16.00 —
Новини.
16.05 — Зустріч
школярів з Героєм Соціаліс
тичної Праці, гідробудівельником М, ІУІ. Васильєвим.
16.50 — Шахова школа 17.25
— Документальний
теле
фільм «Три пісні про Туву»
18.15 —. Ленінський універ
ситет мільйонів. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —Світ
і молодь. 19.35 —• Мульт
фільм. 20.00 — Концерт, присвячений відкриттю Днів
культури НДР в СРСР. Пе
редача з Великого театру
Союзу РСР. 21.00 — «Час».
21.35 — Продовження кон
церту. присвяченого відкрит
тю Днів культури НДР в
СРСР. 22.40 — Сьогодні у
світі.

А УТ
10.00 — Новини 10.20 —
Музичний фільм «Вічний по
двиг».
10.50 — Телефільм
«Твої сини, Україно!». 11.40
— «Шкільний екран». 10 кл.
Історія. 12.10—Новини. 16.00
— Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок. 16.35 — Концерт
вокально - іиструментально-

ю ансамблю
«Смерічка».
17.15 — Республіканська Фізико-математична
школа.
17.45 — Екран пошани Ук
раїнського телебачення. 18.00
— Документальні фільми.
18.30 — «Пісні воєнних ро
ків». (Кіровоград). 19.00
Актуальна камера. 19.30 —
«Від Дніпра до Бугу». Олек
сандрія. (Кіровоград). 20.35
— «День за днем». (Кірово
град). 20.45 — На добраніч,
дітиі 21.00 — «Час». 21.35 —
Художній фільм «Високий
перевал». 1 серія. 22.45 —
Новини. 23.10 — Тележурнал
«Старт».

4 ЦТ (11 програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Кіножурнал «Сільське гос
подарство». 8.35. 9.10 —
М. Лєрмонтов. «Пісня про
купця Калашникова». 7 к.ч.
9.00 13.00 — Іспанська мо
ва. 9 ЗО — Науково-популяр
ний фільм «Холодне світло
кристала». 10.05 — Мандрів
ка в Антарктиду. 10.35. 11 40
— Музика. 5 кл Й.-С. Бах.
11.05 — Тележурнал «Сім’я
і школа» 12.10 — Природо
знавство 3 кл 12.30 — Ра
дянські письменники про
В. - 1. Леніна . Розповідає
М. Прнлежаєва. 13.30 —
Життя і книги О. Гріна 14.20
— Фільм з субтитрами. «Лі
каря викликали?». Іо.ЗО —
Новини.
18.00 — Новини.
18.15 — Документальний те
лефільм «Понеділок — ви
хідний день». 19.00 — Кон
церт Державного ансамблю
народного танцю Киргизької
РСР
19.30 — Напередодні
експерименту. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Це ся
можете. 21.00 — «Час«-. 21.35
— Телефільм «Однофамі
лець». І серія 22.40 — На
уково-популярний
фільм.
23.00 — Новини.

4 стор

«Молодий
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комунар»
ФУТБОЛ

«ВЕСНЯНК И »
ле літо для дніпропетров
ських студійців було щед
рим па численні нагороди,
їх «мультики» були тепло
зустрінуті і високо відзна
чені на міжнародних фес
тивалях у місті-герої Се
вастополі,
у
братній
Польщі, на дружній
ра
дянсько-фінській зустрічі
кінолюбителів у Ризі. По
мітно поповнилась колек
ція нагород студії, почес
не місце в якім займають
два найбільш престижних
кубків
в світі — «Гранпрі», завойовані в Парижі.
Понад 300 хлопчиків
і дівчаток віком від чоти

Цикл фільмів, присвя
чених 40-річчю
Великої
Перемоги,
створили юні
кінематографісти з народ
ної мультстудії «Веснян
ка». Першими глядачами
кольорових
кінострічок
«Напад на школу», «Як я
переміг війну», «Хай завІжди буде сонце» разом з
школярами стали ветера
ни війни — учасники боїв
за визволення міста.

0

I

Нові роботи самодіяль
них мультиплікаторів відібрано для участі в між
народному фестивалі любительськпх
кінокартин
«Уніка-84» у НДР. Мину-

МОЛОДІЖНІ
д Спеціалістів по органі
зації і нормуванню праці по
чав з цього рону готувати
Харківський інженерно-еко
номічний
інститут. Новий
факультет поки що єдиний
у нраїні. 250 студентів одер
жать знання в галузі еконо
мічної кібернетики, аналізу
господарської діяльності під
приємств, енономіки. орга
нізації і нормування праці.
Через п’ять ронів як інженери-нормувальники
вони
вирішуватимуть
питання

«ЗІРКА» —

3:1
На цей раз кіровоградці виступали без двох
гравців основного скла
ду — Володимира Димо
ва і Сергія Ралюченка.
Перший не вийшов на
поле за одержані жовті
картки, а другий — трав
мований.
Нагадаємо, що в пер
шому колі чемпіонату
«Зірка» Е себе вдома ви
грала в «Десни» з рахун
ком 3:1. Тож чернігівці
твердо вирішили взяти
реванш. Упродовж пер
шого тайму вони діяли
агресивно, злагоджено і
зуміли двічі добитися ус
піху.
Після відпочинку наші
земляки врахували свої
недоліки, що були в них
у першому таймі. Коман
ди зуміли
обмінятися
м’ячами. Отже — 3:1.
Наступний, дванадця
тий тур — 10 жовтня.
«Зірка» в цей день в Ір
пені, що на Київщині, зу
стрінеться з місцевим
«Динамо».

Г. ЦУРКАНОВ,
кор. РАТАУ.

ні балетні сцени, і танці на
родів світу. Колектив, яким
з дня його заснування керує
професійна балерина Т. П.
правильного
використання Паршина, був учасником об
трудових ресурсів, бригад ласних і республіканських
них форм організації і сти конкурсів, двічі ставав лау
мулювання праці, соціаліс
тичного змагання і виробни реатом всесоюзних фестива
лів народної творчості. Ни
чої дисципліни.
Д Звання зразкового ко ні у Кривбасі понад 300 ди
лективу присвоєно дитячому тячих хорових, танцюваль
хореографічному ансамблю них, вокальних, театральних
«Пролісок» Палацу культури студій, які об’єднали понад
Криворізького
рудоуправ
ління імені С. М. Кірова. 9 тисяч дітей. Це кожен де
Широким є діапазон твор сятий юний житель міста.
чості юних артистів. Вони
(РАТАУ).
успішно виконують і класич■■

А ЦТ (І програма)

«ДЕСНА»—

НОВИНИ

..........................

8.00 — «Час». 8.35 — Умі
лі руки. 9.05 — Фільм «На
дія і оцора». 10.45 — Грає
A. Тихонов (балалайка). 11.15
— Новини. 14.30 — Новини.
14.45 — Документальний те
лефільм ■ Додому з Перемо
гою». 15.35 — Російська мо
ва. 16.05 — Новини. 16.10 —
Роби з нами, роби, як ми,
роби краще за нас. 17.10 —
B. -А. Моцарт. Концерт № 2
для флейти
з оркестром.
17.35 — «Андалусія — душа
Іспанії». Кіноогляд. 18.15 —
Чого і як навчають в ПТУ.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.0 0— Чемпіонат світу з
шахів. Інформаційний ви
пуск. 19.05 — Мультфільм
«Йовка-тренер». 19.15 — Про
грама телебачення Киргизь
кої РСР, присвячена 60-річчю утворення республіки і
створення
Комуністичної
партії Киргизії. 21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт з
творів М. Фрадкіна. 23.20 —
Чемпіонат світу з шахів. Ін
формаційний випуск. 23.35
— Сьогодні у світі.

рьох до шістнадцяти років
займаються в об’єднан
нях
«Веснянки».
Пра
цюють з ними
профе
сійні майстри. Студійці на
спеціальних
уроках зна
йомляться з творчою спад
щиною прогресивних ді
ячів кіно, зустрічаються з
відомими творцями філь
мів,
знатними
людьми
краю,
героями Великої
Вітчизняної війни. Юні кі
нематографісти
вчаться
все роботи самостійно: ви
гадувати сценарії, малю
вати, грати, знімати, озву
чувати. Тут кожен
мріє
створити свій фільм, ви
разити себе і своє ставлен
ня до світу з допомогою
мистецтва кіно.
І студія
дає таку можливість.

■■■«

,

-.г—і ,, г

УТ

кументальні фільми до Дня
працівників сільського гос
подарства. 9.25 — 41-й ти
раж «Спортлото». 9.35 —
Творчість
народів
світу.
(НДР). 10.00 — Більше хоро
ших товарів. 10.30 — Фільмконцерт «Сюїта для чотирьох
труб». 11.00 — Докумептальний фільм. 11.20 — Всесоюз
ний телеконкурс «Товариш
пісня».
12.00 — Докумен
тальний телефільм «Про час
і про себе». Про творчість
О. Суркова. 13.00 — Чемпіо
нат СРСР з хокею. - Динамо»
(Москва) — --Спартак». У пе
рервах — «Якщо хочеш бу
ти здоровим». Новини. 15.15
— «Сім’я і школа». 15.45 —
Фільм «Сніг на зеленому по
лі». 17.00 — Новини. 17.05 —
Тележурнал < Співдружність».
17.35 — У світі тварин. 18.35
— Бесіда політичного огля
дача В. Бекетова. 19.05 —
Мультфільми. 19.35 — Фільм
«Сюжет для невеликого опо
відання». 21.00 — «Час».
21.35 — "Ану. дівчата!». Кон
курс молодих робітниць сіль
ського господарства. 23.05—
Новини.

А УТ

10.00 — Новини. 10.40 —
«Ви залишились солдатами».
Музична передача. 11.00 —
Театралізована
художньоспортивна вистава «Славі не
меркнути, подвигу жити».
12.30 — «Призначається по.
бачення». 13.00 — Новини.
13.15 — Художній фільм
«Високий перевал». 2 серія.
14.20 — < Батьківщина тур
бується». Репортаж з Київ
ського міського госпіталю
для інвалідів Великої Віт
чизняної війни. 15.00 —
«Наука і час». 15.45 —- «Непе
реможна і легендарна». 17.00
— «Кіномерпдіаи». 17.30 —
«Бойова слава». (Кіровоград).
А ЦТ (І програма)
18.00 — Мітинг-маніфестація
8.00 — «Час». 8.35 — До молоді міста Києва на мемо

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ІМЕНІ О. С. ПУШКІНА

Ще ніхто з любителів віндсерфінгу не зважувався на
такий перехід. Величний, сповнений загадками Байкал
славиться своїми вітрами. Деякі з них ураганної сили.
«Сарма», «баргузин» завжди несподівано налітають з річ
кових долин, піднімаючи хвилю до 5 метрів. Це ріднить
Байкал з морем.
На межі двох стихій — вітру і води — опинилася через
годину після старту людина з парусом у р_уках. Сам нл
сам із Байкалом. Рвонув вітер, швидкість його досягала
10 — 14 метрів на секунду. Хльостав дощ. а на протилеж
ному березі озера стояв густий туман.
Спортсмену потрібні були незвичайна вправність, сила,
витривалість, щоб перетнути акваторію сибірського моря
шириною понад 40 кілометрів. Це зайняло 5 годин ЗО хви.
лин.
Фото К. ХАМЗІНА.
Фотохроніка ТАРС.

ріальному комплексі. Укра.
їнський державний музей
історії Великої Вітчизняної
війни.
19.00 — Актуальна
камера. 19.40 — «День за
днем». (Кіровоград). 19,55 —
Л. Дмитерко. «Генерал Ватутіп». Вистава. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.35 — Продовження виста
ви «Генерал Ватутін». 22.15
— Новини. 22.40 — «Авто
граф». Л. Іванова.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим
8.30 — Родом з дитинства.
Р. Погодін. «Розповіді про
Кешку». 9.15 — Грає духо
вий оркестр «Рига». 9.35 —
Документальний фільм. 10.00
— «Ранкова пошта». 10.30 —
Ритмічна гімнастика. 11.00—
Мультфільми. 11.30 — Про
грама Кіровської студії те
лебачення. 12.35 — Клуб
мандрівників. 13.35 — Музичний кіоск. 14.05 — «Піклу
вальники». Телевистава за
п’єсою О. Островського «Ос
тання жертва». В перерві —
15.10 — Міжнародний огляд.
16.40 — «Майстри оперної
сцени». Розповідає Н. Шпіллер. 17.45 — Чемпіонат СРСР
з хокею. «Хімік» — чДина
мо» (Рига). У перерві —
18.25 — Чемпіонат СРСР з
парашутного спорту. 19.15
— «Здоров’я». 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Чемпіо
нат СРСР з тенісу. 21.00 —
«Час».
21.35 — Телефільм
«Скарби республіки».

А

ЦТ (І програма)

нального ансамблю пісні і
танцю Народно-Демократич
ної Республіки Иємен. 9.30Будильник. 10.00 — Служу
Радянському Союзу! 11.00 —
Здоров’я. 11.45 — «Ранкова
пошта». 12.15 — Зустрічі на
радянській землі. 12.30 —
Сільська година. 13.30 —
Музичний кіоск. 14.00 —
Клуб мандрівників. 15.00 —
И. Брамс. Сопата № 3 (рс мі
нор) для скрипки і форте
піано. 15.25 — Путівка в
життя.
16.05 — Новини.
16.10 — Сьогодні — День
працівників сільського гос
подарства.
Виступ
члена
ЦК КПРС. міністра сільсько
го господарства СРСР В. К.
Месяца. 16.30 — «Прийміть
наші вітання». 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 —
До підсумків чемпіонату сві
ту з акробатики. 19.20 —
Мультфільм «Стьопа-моряк».
19.45 — Фільм «Цілуються
зорі». 21.00 — «Час». 21.35 —
Міжнародний фестиваль піс
ні в Ростоку. «Люди 1 море».
Передача з НДР. 22.35 —
Футбольний огляд. 23.05 —
Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.40 —
Сьогодні — День працівни
ків сільського господарства.
11.35 — Художній телефільм
• Бронзовий птах». З серія.
12.40 — «З людьми і для лю
дей». Теленарис. 13-20 —
Новини. 13.35 — Літератур
ний театр. «Давніх споминів
лупа».
14.35 — Телефільм.
14.55 — «Дніпро — Славу
та». 15.30 — Концерт вокаль.
но-Інструмевтального
ап.
самблю «Сябри». 16.00 —
«Слава солдатська». 17.00 —
Концерт
духової музики.

8.00 — «Час». 8.35 — До
кументальний
телефільм
«Місто стародавньої Колхі
ди». 9.00 — Концерт Націо-

НА ФАКУЛЬТЕТ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Факультет має відділення за спеціальностями: фізика
і математика, російська моєа і література, українська
мова і література, історія і суспільствознавство, почат
кове навчання, фізичне виховання, музика і співи іно
земна мова.
Приймають учнів 9—10 класів, які виявили нахил до
педагогічної діяльності. Заняття проводитимуться у фор
мі лекцій, консультацій, виконання контрольних робіт і
окремих завдань, під час зимових і весняних канікул на
базі педінституту в Кіровограді.
Для вступу необхідно до 15 жовтня подати: заяву (вка
зати обране відділення й згоду батьків); характеристику-рекомендацію (обговорену па педраді); представлен
ня рай(міськ)вно, райкому комсомолу.
Адреса інституту: 316050, м. Кіровоград, зул. Шевченка'
Кафедра педагогіки.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай,
8.20—Документальний фільм.
8.30 — ЛБВГДейка. 9.00 —
Російська мова. 9.30 — До
кументальний
телефільм.
10.00 — Конверт Великого
симфонічного оркестру ЦТ і
ВР. 11.00 — Очевидне — ней
мовірне. 12.00 — Докумен
тальний телефільм «Підко
рення Гімалаїв». 2 серія.12.30 — Лаутареькі наспіви.
12.55 — 9-а студія. 13.55 —
На землі, в небесах І на мо
рі. 14.25 — Розповідають на
ші кореспонденти. 14.55 —
Навколо сміху 16.30—Мульт
фільм.
16.50 — Телефільм
«Важкі поверхи». 1 сепія.
17.55 — Міжнародна зустріч
з регбі. Збірна СРСР — збір
на Зімбабве. 18.40 — Хореографічна композиція на му
зику балету П. Чайковського
«Щелкунчик». 18.55 — Ар
хітектура села. 19.20 — Ви
датні радянські виконавці —
лауреати Ленінської премії.
Концерт Е. Гілельса. 20.00 —
Вечірня
казка.
20.15
—
Чемпіонат СРСР з тенісу.
21.00 — «Час». 21.35 — Чем
піонат СРСР з футболу. «Ди
намо» (Москва) — «Шахтар».
22.20 — М. Лєрмонтов. «Де
мон».

^

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
робітники таких
альностей:

спеці

машиністи водогрійних
котлів,
слюсарі-сантехніки ІІІ—
IV розрядів,
електрики,
теслярі,
пічники.

ної надбавки за кожний
рік роботи до 50 процен
тів) виплачується районний
коефіцієнт 0,7).

часовому виконанні про
тягом 6—8 місяців, одино
ким надають гуртожиток.
При тресті є навчальний

При укладанні договору комбінат, де можна набу
виплачуються
підйомні і ти спеціальність.
оплачується проїзд, виді
Передовиків виробницт
ляється позика. Один раз
ва направляють на навчан
у три роки оплачується
проїзд до місця відпочин ня до середніх і вищих
Оплата праці погодинно
навчальних закладів, де їх
ку.
відрядно-преміальна. Пра
зараховують
поза конкур
Прийнятих на роботу за
цюючі користуються піль
гами (10 процентів північ безпечують житлом у тим сом.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На- украинском языке.

вул. Луначарського, 36.

іЬЛЄФОНИ; редакюра — 2-45 00; відпо
відального секретаря — 2-46-87; відділів
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—
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і масової роботи — 2-45-36; пропаганди
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46-87;
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виховання та
спорту
фотолабора юрії — 2-45-35; ого
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3-61 63: нічної оеданції — 3-03-53.
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17.45 — «Непереможна і ле
гендарна». 19.00 — Актуальна камера. 19.30 — «Здрас- -*
туй. пісне!». 20.45 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — «І любов. І шана».
Зустріч майстрів мистецтв
з ветеранами Великої Віт
чизняної війни — учасника
ми визволення України від
німецько-фашистських
гарбників. По закінченні
Новини.

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Житлово-комунальному відділ тресту

ОГОЛОШУЄ НАБІР

«Молодой коммунар» —

А 34-РІЧНИЙ ІНЖЕНЕР ІЗ ІРКУТСЬКА ВАЛЕРІЙ
ГОРШКОВ ПЕРЕТНУВ ОЗЕРО БАЙКАЛ НА ПАРУС-Л
НІЙ ДОШЦІ.

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ 3 9 ПО 14 ЖОВТНЯ

40 років тому». Зустріч фрон
тових друзів — визволителів
Радянської України від ні
мецько-фашистських загарб
ників. 13.40 — «Голос пам’я
ті». ФІльм-концерт. 14.00 —
Урочисті збори та концерт,
присвячені 40-річчю визво
лення Радянської України від
німецько-фашистських
за
гарбників. 19.40—Актуальна
камера. 20.10—«У світі немає
тиші». Музичний відеофільм.
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Високий пе
ревал». 2 серія. 22.40 — «Ви
нам писали». Музична про
грама.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
«МелеузІвські кіннотники».
8.35. 9.35 — Казки О. Пушкі
на. 4 кл. 9.05, 12.30 — Ан
глійська мова. 10.05 — Ман
дрівка в Антарктиду. 10.35
11.40 — Історія. 7 кл. 11.05
— Науково-популярні філь
ми «Поет і революція». «В
каньйонах Чарииа». 12.10 —
Ботаніка. 6 кл. 13.00 — Об
разотворче мистецтво. 7 кл.
13.30 — Сторінки історії. Зу
стріч з героями. Г4.10 —
Драматургія і театр. О. Островський. ' Вовки 1 вівці».
1.5.05 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 — Чемпіонат
СРСР з парашутного спорту.
18.40 — Всесоюзний огляд
самодіяльної художньої твор
чості. 19.00 — Сільська го
дина. 20.00 — Вечірня казка.
20.20 — Чемпіонат СРСР з
тенісу. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм
-Однофамі
лець». 2 серія. 22.40 — Но
вини.

10.00 — Новини. 10.40 —
Виробнича гімнастика. 10.50
— Художній фільм «Високий
перевал». 1 серія. 12.00 —
Новини. 12.10 — «В цей день

В. ШАБАЛІН.

Сам на сам з Байкалом*

Обсяг 0,5 друк, ари.

Індекс 01103.

Зам, № 538. Тираде 55900.

Житлово - комунальний
відділ має найкращу на
БАМі базу відпочинку.

Виїзд на роботу — за
викликом організації.

Документи: заяву, ви
писку з трудової книжки,
Довідку про склад сім’ї
надсилати
на
адресу:
676080
Амурская
обл.,
г. Тында, трест «ЦентроБАМстрой», отдел кадров.

Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу
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«Кіровоградська правда»
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м. Кіровоград, оуп. Гпінки. 2»

