ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

ЬСЛОВО ВЕТЕРАНА
КОМСОМОЛУ
На всіх етапах історичного розвитку радянського су
спільства комсомольці довели свою вірність ленінському
вченню. Мільйони радянських людей пройшли ідейний
гарт в рядах ВЛКСМ. Позаду — радість перемог і гір
кота втрат, труднощі класової боротьби, війни з фашиз
мом, наступної відбудови народного господарства. На
цьому шляху юнаки та дівчата — члени Спілки зверши
ли подвиги, які стали легендою і прикладом для нових
поколінь радянських людей.
Сьогоднішня молодь знає свою історію, відає, якою
ціною здобувалися перемоги. Гордістю за комсомольців
усіх поколінь повняться серця наших юнаків та дівчат
під час зустрічей і щирих, відвертих розмов з учасниками
героїчних подій. Кожне живе слово ветерана комсомолу
наближає до сьогоднішньої юні ті часи, коли творилися
легенди, дозволяє їм глибше зрозуміти їх суть. У поста
нові ЦК КПРС «Про дальше поліпшення партійного ке
рівництва комсомолом і підвищення його ролі в комуністичному вихованні молоді» зазначалося, що обов’язок
Иіартійних організацій — вчити юнаків та дівчат комуніз
му на прикладі життя і діяльності великого Леніна, на
революційних, бойових, трудових традиціях партії і на
роду. У промові Генерального секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної Ради СРСР К. У. Черненка на
Всеармійській нараді секретарів комсомольських органі
зацій наголошувалося на необхідності використання дос
віду і знань ветеранів у процесі формування в радян
ської молоді комуністичних рис. Цією настановою нині
користуються ради ветеранів, які діють у містах та райо
нах Кіровоградщини.
Комітети комсомолу області регулярно звертаються за
допомогою до рад ветеранів. Особливо плідно таке спів
робітництво налагоджено в Кіровограді (голова міської
ради ветеранів П. С. Сидяк), Олександрії (А. Т. Криуленко), Новоукраїнському та Олександрівському районах
(голови районних рад ветеранів В. Н. Юрченко та Г. Я.
Жаботинський).
У дні святкування 40-річчя визволення України від ні
мецько-фашистських загарбників, під час зустрічей пред
ставників старших комсомольських поколінь з молоддю
міста й області сповна проявилася духовна єдність, ха
рактерна для всього нашого народу. У виступах ветера
нів перед юнаками та дівчатама звучала невсипуща тур
бота про тих, кому належить продовжувати ударні діла
старших поколінь комсомольців. У словах молодих чу
лося захоплення зробленим старшими, глибока повага
до них.
Нині продовжується підготовка до 40-річчя Великої
Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній вій
ні, Коли, як не зараз, стане у пригоді комсомольським
організаторам багатий досвід, велика життєва мудрість
ветеранів?
Однак треба не лише використовувати досвід, автори
тет комсомольців минулих поколінь у сьогоднішніх спра
вах молоді. Потрібно також зберегти свідчення очевид
ців, документи і фотографії тих років. У цьому питанні
заслуговує поширення досвід Гайворонського райкому
ЛКСАЇУ по збиранню спогадів ветеранів, комсомольських
реліквій. Успішно у цьому напрямі продовжують роботу
спільно .з радою ветеранів комсомолу співробітники
Красногірського музею підпільної комсомольської органі
зації «Спартак» ГолованІвського району.
З роками значення свідчень подвигів старших комсо
мольських поколінь зростатиме. Певно, на порядку дня
гостро стало питання будівництва обласного музею ком
сомольської слави, який став би центром вихоі-.чої робо
ти ветеранів серед молоді міста І області. Необхідно та
кож, очевидно, створити такі центри на громадських за
садах не лише в усіх райцентрах, а й у селах області.
До речі, тут міг би прислужитися досвід історико-краєзнавчого музею села Глодос Новоукраїнського району.
Музей виріс із шкільної кімнати бойової слави, ним ке
рує на громадських засадах ветеран комсомолу Д. К.
Полозюк. Тут зібрано багатий матеріал з історії комсо
мольських організацій місцевих колгоспів імені Кутузова
та імені Фрунзе, документи, фотографії минулих літ,
спогади ветеранів. Іут вони зустрічаються з молоддю.
Слово ветерана, його приклад — цс невичерпне дже
рело духовних сил і натхнення для сьогоднішніх спілчан.
Адже їхні справи є продовженням славних звершень по
передніх поколінь, повніше зрозуміти витоки яких вони
можуть завдяки цьому слову. На уроках мужності, на
вечорах бойової й трудової слави, в особистих розмовах
ветеранів із юними знов і знов оживають героїчні події
-І їх
минулого. Вслухайся уважніше, наш читачу, в розповіді
старших, шукай у них відповіді па запитання, які вини
кають у тебе в процесі комсомольської роботи. І ти обо
в’язково знайдеш їх.
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КОРПУНКТИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ:
ДОЛИНСЬКА.
Добре
попрацював на бурякових
плантаціях колгоспу «Ле
нінський
шлях» Леонід
Коваленко, який комбайном БМ-б збирав гичку,
її оперативно відвезли з
поля водії ГАЗ-53Б ком
сомольці Микола Бариш
ник та Віктор Демченко.
Бурякові жнива у госпо
дарстві закінчено, нині ме

ханізатори переїхали па
поля сусіднього колгоспу
«Родина».

НОВОМИРГОРОД. Не
давно на звітно-виборних
комсомольських
зборах
комсомольцю Леоніду Без
палому вручено знак ЦК
ВЛКСМ «Молодий гвар
дієць п’ятирічки». Леонід
із честю виправдовує по
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чесну нагороду. Своїм рах при нормі 5, без за
трактором ДТ-75 цін по тримки транспортують ка
стійно перевиконує норми чани водії Михайло Про.
на оранці зябу на 30—40 ценко і Євген Пастушок.
процентів. Усього Леонід
З перевиконанням норм
зорав 147 гектарів.
трудиться і КМК колгоспу
імені Зайковського. Ком
ВІЛЬШАНКА. Швидки
ми темпами збирає куку байнер «Херсопця-7» Ми.
рудзу комсомольсько-мо кола /Кенеу постійно ви
лодіжна ланка колгоспу конує норми на 135—140
імені Леніна. Від комбай процентів. Водій ІОМЗ-6
Богоявленський
на СК-,5 з приставкою Микола
перевозить
300
ППК-4 Олександра Мосін- щодня
зова, який щодня збирає центнерів качанів — теж
качанисту на 6,5—7 гекта- більше норми.

ди впливу па відстаючих.
3. Відомо, то наше Під
приємство бере участь у
крупномасштабному еко
номічному
експерименті.
Працюючи в нових умо
вах, ми суворо дотримуй
мось випуску виробів за
1. Як колектив виконує свої зобов'язання щодо
надпланового підвищення продуктивності праці на
номенклатурою, закладе
1 процент і додаткового зниження собівартості про
ною у завдання-графік.
дукції на 0,5 процента?
Але в матеріальному пла
2. Чи можете ви відверто сказати: трудове сумлін
ні участі в експерименті ми
ня для всього колективу давно стало нормою?
не беремо. Не беремо на
3. Істотне поліпшення виробничих показників зале
відміну від керівництва
жить від забезпечення всім необхідним, створення
штампувального виробни
належних умов для роботи. Що в цьому плані зава
цтва, яке отримує додатжає колективу працювати краще?
кову оплату за виконаний
Відповісти на ці запитання редакція попросила
і перевиконаний план.
фрезерувальника молодіжної бригади по вироб
Нас підводить конструк
ництву штампів інструментального виробництва Олек
торський відділ підприєм
сандрійського електромеханічного заводу комсо
ства. Технічна документа,
мольця Віктора ЗАХАРЧЕНКА.
ція звідти часто-густо над.
ходить із великою кількіс
тю помилок, що призво
дить до втрат робочого ча
су, переробок штампів, бра
ку. Крім цього, на якості
продукції позначається й
відсутність необхідних ма
лю. Особливо сумлінні Гри робничу дисципліну. Деякі рок сталі.
потребують у силу рис ха
горій Кирпита, Володимир
В. ЗАХАРЧЕНКО.
Голншкін, Василь Лип£н- рактеру особливого підхо
фрезерувальник моло
ко. Таким, як вони, БТК ду. Тут, скажу відверто,
діжної бригади по ви
довіряє, значить, пращо, колектив ше недопрацьо
робництву штампів ін- .
ють на совість.
вує. Часто—малоефективні
струментального
ви- *
Але є у нашому колек індивідуальні бесіди. Бри.
робництва Олександ- к
гадпій раді не завадило б
тиві й відстаючі, є такі, які
рійського електроме
порушують трудову і ви знайти нові форми і мето
ханічного заводу.

Необхідні корективи
1. Майже п’ять років іс
нує наш колектив. Я в ньо
му — з першого дня ство
рення. Початкові три ро
ки не можу занести брига
ді як у пасив, так і в ак
тив: працювали без особ
ливих злетів, плани вироб
ництва продукції викону.
вали. А в минулому році
вперше перевиконали нор
ми на 5 процентів. Начебто і незначне досягнення,
але після цього бригада
(а в ній 17 чоловік, майже
половина — комсомольці
та молодь) вирішила постінно добиватися вироб
лення надпланової про
дукції. І нинішній рік—найпам’ятніший у нашій тру
довій біографії: добилися
зростання продуктивності
праці на 8 процентів. Під
вищилися проти минуло
го і темпи її зростання. Цс
вселяє надію, що своє зо
бов’язання: «Річний план—
у грудні» — виконаємо.
2. Наша бригада випус
кає штампи для магнітних
пускачів і товарів народ
ного споживання.
Для
вправного виконання всіх
трудових операцій мало
одного прискіпливого ви.
вчення
технічної доку
ментації і старання. Тут,
я б сказав, і талант необ
хідний. Адже давно відома
істина:
«Праця талант
прикрашає!». І дев’ять чле.
пів бригади (більше поло
вини, значить)
здають
продукцію по довіреності
відділу технічного коитро-
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За підсумками соціа
лістичного
змагання
бригада по виготовленню
нестандартного
облад.
нання зі Світловодського
заводу мсталоконструкцій постійно займає про
відні місця. Члени брига,
ди комсомольці Віктор
МОРОЗ та Анатолій ПО
ПЕЛ ЬН И ЦЬКИИ
(на
знімку)
відзначаються
винятковою впмогливістю до якості продукції.
Кожна робоча хвилина в
молодих виробничників
на особливому обліку.
Фото Л. ТАРАСЕНКА.

Іта

робочій хвилинісяворий лік

Коли верстався номер. Секретар комі
тету комсомолу електромеханічного за
воду Микола Чабан повідомив, що брига
да, в якій працює В. Захарченко, роз
формована на три: фрезерувальників,
шліфувальників, слюсарів-інструментальників. Це, як вважають на підприємстві,
сприятиме поліпшенню роботи колекти
ву бригади, боротьбі за підвищення
продуктивності праці. Отже, зроблено

ще один крок для поліпшення трудових
показників. Крім того, посилиться конт
роль за роботою — адже колективи ста
ли кількісно невеликими. Але друге 1
особливо третє питання, поставлені В. За.,
Харченку, ще потребують розв’язання.
Тож редакція чекає конкретної відповіді
від адміністрації і комітету комсомолу
підприємства.
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На порядку денному—
активність
Буваючи в ці дні на звітах та виборах у комсомоль
ських організаціях, переконуюсь: в переважній біль
шості їх зроблено правильні висновки з постанови ЦК
КПРС «Гіро дальше поліпшення партійного керівництва
комсомолом і Підвищення його ролі в комуністичному
вихованні молоді».
Цілеспрямовано, активно діють комітети комсомолу
колгоспів імені Комінтерну, «Росія», імені XXV з'їзду
КГ1РС, імені Леніна. Комсомольські організації цих гос
подарств по праву займають чільні місця у районному
соціалістичному змаганні.
Гіонад три тисячі юнаків та дівчат трудяться у сфері
промислового та сільськогосподарського виробництва.
Разом з досвідченими механізаторами комсомольці сі
ють і вирощують хліб, заготовляють корми для громад
ської худоби, збирають урожай.
Молодь району активно включилася в заготівлю пів
торарічного запасу кормів, працюючи в шести міжгос
подарських загонах по заготівлі силосу і корнажу, Особ
ливо добре потрудилися молоді водії. Понад 100 тонн
зеленої маси в день перевозили Віктор Тищенко та Пав
ло Сокур з колгоспу імені XXV з’їзду КПРС, Микола Волоковии з колгоспу «Україна», Олександр Ірклій з кол
госпу імені Комінтерну.
По всьому видно, виконає саиь зоЬов язання «П яти.
річку — до дня народження комсомолу!» комсомоль
сько-молодіжний колектив автогаража імені XXIV з’їзду
комсомолу України колгоспу імені XXV з’їзду КПРС
(керівник Г. М. Стрижак, групкомсорг В. Тищенко).
Важлива проблема — закріплення молодих трудівни
ків у сільськогосподарському виробництві — в центрі
уваги райкому комсомолу. Це приносить позитивні на
слідки. Лише в цьому році загін колгоспної молоді по
повнили 50 юнаків та дівчат, які закінчили курси механі
заторів при райсільгосптехніці, а також 46 випускників
шкіл району. У колгоспах імені XXV з’їзду КПРС, «Друж
ба», імені Комінтерну та імені Леніна нагромадили ба
гатий досвід профорієнтаційної роботи. Стала звичною
справою допомога школярів у проведенні сільськогос
подарських робіт у полі, садах. Цим самим учням змал
ку прищеплюється любов до землі-годувальниці, до по
чесної професії хлібороба.
Доброю традицією для майже всіх господарств стали
проводи юнаків до лав Радянської Армії, посвячення
молодих колгоспників у хлібороби тощо. Так, цього року
восьми випускникам Деріївськоі десятирічки разом із
свідоцтвом про середню освіту було вручено трудові
книжки колгоспників. Нині молоді механізатори старан
но працюють у тракторній бригаді колгоспу «Дружба».
Сімома випускниками Куцеволівської середньої школи
поповнилася і хліборобська сім’я колгоспу імені XXV
з’їзду КПРС. Ім є з кого брати приклад. Доярки Любов
Красносільська та Валентина Шашло до Дня Конституції
подолали 4-тисячний рубіж по надоях молока. Взірцем
служить і згадуваний вище колектив автогаража Г. М.
Стрижака.
Механізованій комсомольсько-молодіжній
ланці по вирощуванню кукурудзи Олександра Яцини за
високі показники на збиранні качанистої присвоєне ім’я
підпільниці-спартаківки Любові Римар.
Через день-другий район рапортуватиме про закін
чення збирання качанистої. Механізатори, як і зобов язалися, зібрали ЗО тисяч тонн янтарного зерна. Ваго
мий вклад у цей успіх і двох комсомольсько-молодіж
них механізованих загонів, шести комсомольсько-моло
діжних ланок. Але все ж райком ще слабо організову
вав соціалістичне змагання між ланками, не так, як тре.
ба, контролював їх роботу. У майбутньому врахуємо не
доробки, і постараємося їх позбутися.

Л. ВЕРБА,
другий секретар Онуфріївського райкому
комсомолу.

Колектив комплексу по дорощуванню і відгодівлі вели
кої рогатої худоби колгоспу імені Тельмана — один
із
найкращих в області. Недавно сюди після закінчення
Компаніївського ветеринарного технікуму прийшла пра
цювати Людмила ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Вона здобула симпатії
співробітників сумлінною працею. Комсомолка успішно
виконує і громадське доручення — вона агітатор.
Фото В. ГРИБА.

Компаніївський район.

«Молодий

комунар»

УСШХИ
Невід’ємною
частиною
багатогранного
процесу
комуністичного виховання
молодого покоління стали
регулярні всесоюзні огля
ди науково-технічної твор
чості молоді — НТТМ. У
підвищенні її масовості
велике значення має ши
роке і вміле використання
всього арсеналу
засобів
залучення молоді до твор
чого пошуку. Тому па під
приємствах стали тради-

ційпими конкурси
«Кра
щий молодий раціоналіза
тор і винахідник», «Кра
щий творчий колектив мо
лоді», «Кращий за профе
сією», науково-практичні
конференції,
виставки
Н'П М,
створення шкіл
молодого раціоналізатора
і т. п.
Другий рік наша область
визнається
переможцем
Всесоюзного
соціалістич
ного змагання за
досяг
нення найнращих
показ
ників у винахідницькій
і
раціоналізаторській діяль
ності. Найкраще в цьому
плані поставлена
робота
на кіровоградських
заво
дах «Гідросила»,
радювиробів,
чавуноливарному,
виробничому
об’єднанні
«Червона зірка», світловодських заводах чистих ме
талів та твердих сплавів і
тугоплавких металів, Семенівському заводі
гірсько
го воску Олександрійсько
го, Заваллівському графі
товому комбінаті
Гайворонського районів та де
яких інших. Чималий вне
сок у це досягнення МОЛОДІ
області. Що сприяло ус
піхам?

В області діють 149 шкіл
молодого раціоналізатора,
слухачі яких тільки за ми
нулий навчальний рін роз
робили і впровадили
880
технічних новинок з еко
номічним ефентом близь
ко 460 тисяч карбованців.
На багатьох підприєм
ствах нашої області
що
року проводяться змаган
ня за звання «Кращий мо
лодий
раціоналізатор».
Згідно з умовами
іншого
змагання — «Кращий
за
професією» — одним з ос
новних критеріїв при ви
значенні переможця є його
раціоналізаторська та ви
нахідницька
діяльність.
Створені
при
комітетах
комсомолу товариства мо
лодих спеціалістів беруть
активну участь у виявлен
ні й ліквідації
«вузьких
місць» на виробництві, по.
стійно контролюють
хід
розгляду і
впровадження
винаходів та рацпропозицій.

Важливе місце в розвит
ку науково-технічної твор
чості молоді області, роз
повсюдженні досвіду пе
редових колективів, нова
торів виробництву, пропа
ганди
науково-технічних
знань займають виставки
НТТМ. Рік тому в Кіро
вограді проводилася обласна виставка, присвяче
на 65-річчю ВЛКСМ, в якій
взяли участь 35 підпри
ємств і організацій облас
ті. На виставці було пред
ставлено близько 250 дію.
чнх моделей, дослідних
зразків, експонатів і стен
дів, 174 з яких захищені
авторськими свідоцтвами
на винаходи або посвід
ченнями на рацпропозиції.
Нині 140 діючих моделей і
дослідних зразків, створе
них молодими новатора
ми, використовуються в
народному господарстві з
економічним
ефектом
близько 200 тисяч карбо
ванців.
Паша область — постій
ний учасник республікан
ського конкурсу па кращу
пропозицію молодих вина
хідників і раціоналізато
рів, спрямовану па меха.
пізацію ручної і трудоміст

23 жовтня 1984 року
сенал різноманітних форм
і методів. Далеко не всі
територіальні і галузеві
оргкомітети НТТМ мають
чітку програму своєї ді
яльності. Подекуди допус
кається
формалізм,
не
контролюється і глибоко
не аналізується практика
роботи первинних органі
зацій. Останнім часом зни
зився кількісний і якісний
склад шкіл молодого ра
ціоналізатора. Зменшила
ся і кількість рацпропози
ції« та економічний ефект
від їх впровадження, Ііо-

творчі об’єднання. Одна з
їх форм — комплексні
творчі молодіжні колекти
ви. їх діяльність характе.
ризується впровадженням
нових прогресивних форм
наукової організації пра.
ці, широким використай,
ням набутого передового
досвіду, розв’язанням по
ставлених наукових і ви.
робничнх завдань на осно
ві глибокого вивчення па.
тентної і технічної інфор
мації.

слабив свою роботу цілий
шкільної молоді «Юні тех.
ряд районних комітетів
піки, натуралісти, дослід,
комсомолу
та
райрад
ннки — Батьківщині!», що
ВТВР, зокрема, Бобрпрічно проводиться іиждень
иецького, Гайверонського,
науки, техніки і виробни
Маловйсківського та Ноцтва для дітей і юі/ацтва,
воукраїнського районів.
організуються конкурси і
Багато високоефективних
виставка дитячої техніч.
винаходів і рацпропозиція,
ної творчості. Так, за ререкомендованих до впро
зультатамп чергового ета
вадження.
з різних при
чин ще не знайшли засто
пі' Всесоюзної заочної ви
сування
в
народному
гос
ставки технічної творчості
подарстві. Як правило, но
школярів і учнівської мо.
ватор докладає всіх зу
силь, аби на результати
лоді «івори, видумуй, про
його досліджень звернули
буй!» восьмикласник ігор
увагу керівники
підпри
Ьужан .з Вільшайського
ємства. Але рідко оуває
так, щоб добився він цього
району став одним із пе
без особливих зусиль: час
реможців постійного роз.
то з’ясовується, що з на
ділу «Пнонерскон прав
явними для підприємства
видами сировини і напівди» — «Знайти? Це гак
фаорикатів, машинами та
просто? Це так складно!».
механізмами освоїти
но
Нині створено і діють
вовведення не тан і просто.
Автор ідеї самостійно до
на базі промислових під
вести її до
«заводських
приємств 8 клубів юних
нондицій» в більшості ви
любителів техніки, в яких
падків не в змозі. А
хо
діння по інстанціях, нама
беруть участь 511 чоловік,
гання залучити у «свою»
у загальноосвітніх
шко
справу
інших
новаторів
лах — 23 наукових това.
часто малоефективні: у тих
свої турботи, плани,які тре
рнства (905 чоловік). На
ба
виконувати.
Нарешті
Вільшанській і Ново.мнртерпець уривається — ав
городській станціях юних
тор кладе план розробок
на поличку і починає пра
техніків, у Кіровоградсько
цювати над іншим
заду
му Будинку піонерів орга
мом (янщо ще починає!).
Це завдає не тільки еконо
нізована робота гуртків
мічних, 'а й
моральних
«Юний винахідник і ра
збитків.
Адже наступна
ціоналізатор». Приживаєтеорча діяльність новатора,
ться нова форма як дитяйого ініціатива багато в
чому
залежать від долі
чої творчості, так і всього
першого винаходу.
винахідницького руху в ці
лому — любительське ма
Ця застаріла хвороба
лометражне кіно, у ство
винахідництва і раціоналі
ренні якого нині беруть
зації нагадує ту, якої ніяк
участь понад 40 любитель
не може позбутися будів
ських кіностудій.
ництво: розпорошення СИЛ
Знайомство з основами
по численних об’єктах, а
технічної творчості па за
звідси — велика
частка
няттях
із спеціального
незавершених, не доведе
курсу «Творчість у моїй
них до практичного вико
професії», заняття в тех
ристання робіт. Інакше ка.
нічних гуртках, участь у
жучн, ця хвороба — проб,
виставках НТТМ сприяли * лема впровадження.
проявам творчої активнос
Втілення в життя хоча б
ті й ініціативи молоді, при
певної кількості рацпро.
родної обдарованості, ви
позиція дало’ б вагомий
явленню нахилів до вина,
ефект. Але на цілому ряді
хідниціва. А тісний зв’я
підприємств
цей процес
зок навчання з виробни
здійснюється надто повідьцтвом, спілкування з но
но. Більше того, темпи
ваторами базових підпри
впровадження рацпропо.
ємств дали можливість ба
зицій значно нижчі від.
гатьом молодим робітни
темпів їх подання. Чимало
кам в умовах реального
ще не впроваджених рац
виробництва
спробувати
пропозиції”! на Кіровоград,
свої сили.
ськнх заводах «Червоний
Тільки за останній
рік
дзеркальник»,
«Більшо
кількість раціоналізаторів
зросла на 300 чоловік. За
вик», у тресті «Дніпроенср.
три рони п’ятирічки в ра
гобудпром», Знам’янській
ціоналізаторський
фонд
меблевій фабриці.
внесено
108,8
мільйона
карбованців
при зобов’я
Навряд чи можна пові
занні 87 мільйонів. Цс дає
рити, іцо жодна рацпропо
змогу сподіватися, що п’я
зиція не корисна для під
тирічне завдання буде ви
приємства або не годиться
конано достроково.
для впровадження. З упев.
явністю можна припустити,
то багато керівників не
знайомляться з деталями
Однак аналіз НТТМ по
(а то й зовсім) поданої
казує, що є багато неви.
пропозиції,
ЗВІЛЬНЯЮЧИ
користанйх резервів. Ос.
себе таким чином від до
повний недолік у залучен
даткових турбот. Та у вирі
ні до наукової творчості
сьогоденних клопотів, кла.
робітничої молоді в тому,
дучп під сукно чергову
що комітети комсомолу не
технічну розробку, керів
завжди враховують особ
ництво забуває про за.
ливості різних
професій,
втратній день свого під.
них категорій, можливості
приємства. А шкода...
їх участі у винахідницькій
Значно скоротити стро.
і раціоналізаторській ді
ки впровадження високо
яльності, недостатньо ви
ефективних розробок мокористовують багатий ар
жуть, як показує досвід,

зераіо організована експе
риментальна творча лабо
раторія, до якої
входить
п’ять
чоловік
(керівник
A. В. Ткаченко). Нолектив
розробив ряд модифікацій
восків, реагентів, різьбове
ущільнювальне змащення.
Розробляються промислові
партії доох нових реаген
тів.

кої праці, підвищення про
дуктивності праці і якості
продукції. Серед призерів
останнього
республікан
ського конкурсу — твор.
чин молодіжний колектив
КІСМу (керівник В. М. Ка
лин), а також окремі автори О. Олійник (завод
«Гідросила») і А. Карленко (КІСМ).
В області щороку розробляються плани і заходи
по поліпшенню дитячої
технічної творчості. В рам
ках Всесоюзного огляду
НТТМ проходить огляд

...І ПРОБЛЕМИ

На Семенівсьмому заводі
гірського воску, наприклад,
за рахунок внутрішніх ре-

Багато впросаджено рацпропознцій КМК В. Бадова
(завод «Гідросила»), А ос
тання новинка — автома
тизація фінальної операції
обробки платиків до гідро
насосів — вивільнила 5 чо.
ловін і дала економічний
ефект 11557(!) карбованців.

Продуктивно працює і
творче об’єднання
раціо
налізаторів у КМК цеху
нонтрольно - вимірюваль
них приладів- станції Долинська. Для
Олексан/г^^
Корженевського,
сандра Ліщиніна
і
ІіУ^В
Ткачука праця у творчому
колективі
пов’язана
на
самперед із можливістю ці
каво
провести дозвілля,
проявити себе у творчому
пошуку, поспілкуватися з
опонентами, в суперечках
з якими народжуються не
сподівані
і
прогресивні
технічні рішення.

Однак навіть перед та.
кимп колективами, а та
кож секціями ВТВР, стан
ціями юних техніків частогусто постають складні
проблеми пошуку бази для
конструювання. Де отри
мати необхідне устатку
вання, прилади, сировину?
Особливо гостро ці питан
ня стоять для станцій
юних техніків.

Виставка дитячої техніч'ної творчості нікого не за
лишить байдужим. Скіль-і
ки фантазії, старання, ко- ’
піткої
роботи, нарешті,
любові вкладено в кожну
модель! Але чи багато екс
понатів
знаходять своє
застосування на вироб
ництві, в побуті? Іншими
словами, чи є реальна ко
ристь
від
зробленого?
Правда, щоб зацікавити ді
тей, повинно знайтись міс
це для ігор, змагання,
простору
для фантазії,
особистої зацікавленості.
Та гостру проблему від
сутності матеріалів, інстру
ментів,
обладнання мо
жуть вирішити підшефні
підприємства, давши стан
ціям усе необхідне для *
роботи. Але вирішити то
лі, коли відчують користь
від такої співдружності.
До речі, у Москві, Ленін
граді, деяких інших містах
такий досвід взаємовигід
них стосунків вже є.

Нині в області розгор
нулася активна підготовка
ДО
обласної
виставнії
НГТМ, присвяченої 115-й
річниці з дня народження
B. 1. Леніна. І щоб на ній
були представлені корисні
технічні новинки, треба
використати всі існуючі
резерви. А вони є. Тільки
треба їх швидше пустити
в дію.
Т. ПАНЧЕНКО,
інженер обласної ра
ди ВТВР.
А. БЕЗТАКА,
спецкор
«Молодого
комунара».
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ЕКСПЕРИМЕН Т'/.
НА ВИТРИВАЛІСТЬ
ПЕнЦЦх Д'їц Довідки; у 49 гуртоЖІІТКЛу ГїНплпип
житках обласного центру про
живає 12,5 тисячі робітників, моло
дих ; спецідуїіотів, студентів, учнів
середніх сцеціаДьних навчальних за
кладів., РейДора бригада у складі
працівіїйкіаіобласного комітету ком
сомолу і кореспондента «ЛІК»
по
цікавилася, як влаштували свій по
бут мешканці гуртожитку № 4 Кіро
воградського державного педагогіч
ного інституту імені О. С. Пушкіна.
1 от що зона побачила...
Черга в комірчину коменданта
Л. Г. Резуки була чималенькою; за
кінчивши осінній, трудовий семестр,
студенти налагоджузали свій побут.
У Людмили і ригорівни вони одер
жували меблі, постільну білизну, де
який інвентар. У настрої черги лег
ко відчути мінорні нотки. Чим же
незадозолені мешканці нового сту
дентського гуртожитку?
— А чого тут радіти? — каже ко
мендант. —■ Хіба що дах над голо
вою є, та й годі,- Ходімо, я вам усе
покажу.
Спочатку нам показали кімнату,
відведену під дискотеку. Саме по
собі приміщення
непогане, коли
прибрати звідтіля всі зайві меблі,
викласти підлогу паркетом (до речі,
за задумом будівельників мало бу
ти саме так), проблема суботніх і
святкових вечорів відпочинку у сту
дентів історичного, музично-педаго
гічного факультетів, а також фа
культетів іноземних мов і фізвиховання: могла б бути вирішена.
Проте есе це поки що належить до
серії рожевих студентських мрій.
Затримка-за-дефіцитним клеєм ПВА
для паркету.
Далі Людмила Григорівна завела
нас у душову, яка не функціонує.
І ніяк не може функціонувати, бо
робітники спецупразління № 411
тресту «Дніпроелектромонтаж» (на
чальник А. Л. Мороз) чомусь вирі
шили у душовій — єдиній на 600

І

Відкрився

концертний сезон
у митців
Кіровоградської
обласної філармонії. У від
критті взяли участь намерний орнестр під керуван
ням заслуженого працівни

, .

А

, ■

ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 —_ Від
гукніться сурмачі! 9.05 —
Фільм «Серце друга». 10.30
— Клуб мандрівників. 11.30
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальні філь
ми телестудій країни. 15.40
— Радянське образотворче
мистецтво. М. Нестеров. 16.2з
— Новини. 16,30 — Народні
мелодії. 16.45 — Твоя ленін
ська бібліотека. В. І. Ленін
«Три джерела і три складові
частини марксизму». «Істо
ричні долі вчення Наділа
Маркса». 17.15 — Грає В. Єресько (фортепіано). 17.35 —
Стадіон для всіх. 18.05 — Ве
селі нотки. 18.15 — Наука і
життя. 18.45. — Сьогодні У
світі. 19.00 — Ми будуємо
ВАМ. 19.35 — «Дім Островського». Фільм-виставя. 21.00
— «Час». 21.35 — Продов
ження фільму-виставн. 23.10
— Сьогодні у світі.

▲ УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Концерт. 10.45 — «У нас в

мешканців гуртожитку — постави
ти розподільний електрощит. Хто
хоч трохи знає фізику, той, певно,
пам ятає: вода і електрострум укупі
не віщують НІЧОГО доброго. А ОТ ГО
ЛОВНИЙ Інженер БУ-2 тресту «Кіровоградміськбуд» В. І. Швець не вба
чає в цьому нічого поганого. Дещо
відступаючи від екскурсії по гурто
житку, процитуємо витяг з одного
ділового листа, направленого Кіро
воградському міському комітету
комсомолу і підписаного Віктором
Івановичем. Так ось, у ньому чор
ним по білому написано: «...Всі ро
боти по спорудженню гуртожитку
закінчено, системи водопроводу,
опалення, гарячої води, каналізації
випробувано. Душові придатні до
експлуатації».
Цікавий момент, чи не правда?
Офіційна особа запевняє, що в зда
ному об’єкті мало не райське життя,
і в той же час помитися в гурто
житку ніде. Всупереч усяким «до
зволам» Людмила Григорівна зачи
нила душову на великий назісний
замок. І члени рейдової з нею пов
ністю солідарні. В даній ситуації ін
шого виходу і бути не може.
Далі наш маршрут проліг через
кухні. Тут на новеньких електропли
тах не киплять чайники і не готує
ться фірмена студентська страва —
смажена картопля. Плити холодні.
А немає однієї, здавалося б, «дріб
нички» — запобіжників потрібного
номера. Коли будуть? На це запи
тання відповіді не знає ніхто.
По сусідству з кухнями, ЯК не ДИВ
НО, є приміщення, котрі в давньому
своєму задумі теж мали стати ду
шовими. Одначе не стали. Знову за
питання: чому? На нього нам відпо
вів виконроб БУ-2 тресту «Кіровоградміськбуд» В. П. Нелюбін, з
яким членам рейдової бригади по
щастило зустрітися прямо в гурто
житку. Будівельники «забули» про
гідроізоляцію. А коли згадали, то

ка культури УРСР Ю. Хілобокова, лауреат міжнарод
ного конкурсу «Кубок Ми
ру» Б. Попов, солістка ка
мерного оркестру Р. Зимогорова. Пролунали україн
ські народні пісні у вико
нанні заслуженого діяча
культури УРСР А. Червінсьної у супроводі ансамб
лю народної музики під ке
рівництвом М. Кваші. У
концертній програмі взяли
участь лауреат міжнарод;
ного конкурсу політичної
пісні у Софії В. Ногаєв, во
кально-інструментальні ан
самблі «Контакт» під керів
ництвом К. Пилипівна та
«Інгул» (художній керівник
В. Ногаєв).
На концерті прозвучали

треба було розбивати вже зробле
ну бетонну підлогу. Дещо вдалося
зробити, але сумні результати тієї
«забудькуватості» видні на стінах
одного з коридорів, де час від часу
проступають чималенькі плями від
води, набухла штукатурка.
Заходимо у житлову кімнату. Две
рі відчиняють дві другокурсниці іс.
торичного факультету. Відчувається,
що дівчата стараються як можуть,
щоб навести затишок у своїй оселі.
Та хіба про нього може^йти мова,
коли різниця температур на вулиці
і в приміщенні абсолютно не від
чутна. Руки нічого й прикладати до
батарей водоопалювальної системи
— не нагрієте. «Постаралися» спе
ціалісти СУ-528 тресту «Запоріжсантехмонтаж».
— Якщо пустити тепло, — каже
Людмила Григорівна Ревука, —
то підвали заливатиме вода. От і ви
бирай, що важливіше...
Добре, що студенти — народ ви
нахідливий. Всупереч усяким забо
ронам електронагрівальними при
ладами успішно користуються у ба
гатьох кімнатах. Знає про це ко
мендант, і образно кажучи, закри
ває очі, якщо бачить у кімнатах
електричні чайники або портативні
- електроплити. Справді, вони — єди
не джерело тепла і чи не єдине
джерело харчування. Поблизу, прав
да, працює їдальня, але вона не
завжди задовольняє студентів роз
порядком роботи, ідеальний ва
ріант — буфет у гуртожитку. По
трібне обладнання завезено, немає
. лише буфетниці...
Побачене у четвертому гурто
житку педінституту, не назвеш інак
ше, як експериментом на витрива
лість. Витримують його мешканці
досить успішно. А от тільки незро
зуміло: чим він викликаний? Хоті
лося б запитати про це начальника
генпідрядного будівельного управ
ління № 2 тресту «Кіровоградмісьісбуд» О. і. Бутовського.
Рейдова бригада: 3. КАДУК—
завідуюча
відділом студент
ської, шкільної молоді та піо
нерів
обкому
комсомолу,
І. КРИХУНЕНКО — лектор об
кому комсомолу, Т. КУДРЯ —
спецкор «Молодого комунара».

твори
П. Чайковського
М. Лисенка, М. Мусоргського, В. Моцарта, Ф. Шопена,
Дж. Россіні, Ж. Бізе. Вико
нувалися також твори ра
дянських
композиторів
Є. Мартинова,
1. Дунаєвського, І. Кириліна та ін
ших.

Наш кор.

Лялькарі-дітям
21 жовтня виставою, по
ставленою за героїчною
казною А. П. Гайдара «Са
лют. Кібальчиші», почався
XV сезон Кіровоградського
обласного театру ляльок.
Цей спектакль колентив
театру присвячує 40-річчю

ПРОГРАМА

комунар»--------------------------------------------------- З сторо

Перемоги радянського на
роду У Великій Вітчизняній
війні.
Стало вже доброю тради
цією перетворювати від
криття нового сезону на
веселе театралізоване свя
то, на якому перед ма
ленькими глядачами ви
ступають їх улюблені герої
казок. Вони запрошують
малят до театру, жартують
із ними, танцюють і співа
ють пісні. Так було і тепер.
Далі діти з нетерпінням
ченатимут» вистав «Нафнаф та його брати» С. Ми
халкова,
«Лісова казка»
М. Шуринової, «Пригоди
Чиполіно» Дж. Радарі, та
багато інших казок, які во
ни еже добре знають і люб
лять.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

—
колективі». 11.40 — «Шкіль тальиий фільм. 20.50
ний екрану. Ю кл. Україн «Звучить арфа». Фільм-конська література. 12.10 — церт. 21.00 — «Час». 21.35—
«Срібний вік».
Саїд Ахмад. «Бунт невісток». Телефільм
22.50 — Новини.
Вистава. 14.10 — У перерві—
Новини.
16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
(Кіровоград на Республікам,
ське телебачення). 16.30
«Закарпатський
хоровод».
Фільм-концерт. 17.00 — «Ко А ЦТ (І програма)
муністи 80-х». 17.30 — Кон
18.00 — Телефільм.
8.00 — «Час». 8.35 — «Дім
церт.
Ліричні мелодії, Островського». Фільм-виста18.30
ло.ми
19.00 — Актуальна камера. ва. 11.35 — Новини. 14.30 —
19^30 — Чемпіонат СРСР з Новини. 14.50 — П'ятирічка
— справа кожного. Доку
хокею.
«Сокіл» (Київ)
ЦСКА. 2 і 3 періоди. В перер ментальні телефільми «Спра
ві — «День за днем». (Кіро ва всього життя», «Госпо
воград). 20.45 — На добра дарський підхід». 15.35 — Ра
ніч, діти! 21.00 — «Час». зом — дружна сім’я. 16.00 —
корес
21.35 — Художній телефільм Розповідають наші
«Блакитний лев». 22.40 — понденти. 16.30 — Новини.
16.35
—
Поезія.
І.
СальвінНовини 22.50 — «Повернен
ня». Творчий концерт ком ський. 17.15 — «...До шіст
надцяти і старші». 18.00 —
позитора Р. Паулса.
Кубок УЕФ/Х з футболу. 1 /16
фіналу. «Локомотив» (Лейпд ЦТ (II програма)
ціг) — «Спартак» (Москва).
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 1 тайм. 18.45 — Сьогодні у
Документальний фільм «Про світі. 19.00 — Чемпіонат сві
захопленість. __ПРО ШК02Х' ту з шахів. Інформаційний
про поета». 8.35, 9.3з — Фі випуск. 19.05 — Кубок УЕФА
зика. 10 кл. 9.05. 12.30 — з футболу. 1/16 фіналу. «Ло.
Французька мова. 10.Оо — комотив» (Лейпціг) — «Спар
Учням ПТУ. Естетичне вихо так» (Москва). 2 тайм. 20.00
вання. 10.35. 11.40 - Основи — Кубок володарів кубків з
Радянської держави і права. футболу. 1/8 фіналу, «Дина
8 кл 11 05 — Шахова шко мо»
(Москва) — «Хамрун»
ла 12.10—Природознавство. (Мальта). 2 тайм. 20.45 —
З кл. 13.00 — «Дорога до уро Якщо хочеш бути здоровим
ку». Теленарис. 13.30 — На 21.00 — «Час». 21.35 — Ку
уково-популярний
фільм бок європейських чемпіонів
’«Вайгач». 13.45 — Про твор
футболу. 1/8 фіналу. «Левчість Е. Казакевича. 14.30 — зськи-Спартак»
(Болгарія) —
Сторінки
історії.
«Молоді
господарі землі». 15.25 — «Дніпро» (Дніпропетровськ-).
Новини.
18.00 — Новини. 2 тайм. 22.20 — Сьогодні у
18.15 — «...До шістнадцяти і світі. 22.35 Чемпіонат світу з
Інформаційний впстарші». 19.05 — Докумен- шахів.

Великою популярністю у дівчаток і хлопчиків міста
Небіт-Дага (Туркменська РСР) користується дитяча шко
ла мистецтв. У класах фортепіано, баяна, акордеона,
скрипки, хореографії, образотворчого мистецтва вчиться
нині понад шістсот дітей.
На знімку: викладач класу скрипки О. Г. МКРТИЧАН під час занять із юним музикантом Наїлем ВА
СИЛЬЄВИМ.
Фото А. КУЗАРІНА і К. НАЗАРОВА.
Фотохроніка ТАРС.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Третє
загальнокомандне
місце
здобули
кіровоградські
ФУТБОЛ. Це був остан легкоатлети на першості
ній цьогорічний календар республіканської ради ДСТ
ний матч «Зірки» на своє, «Колос», що закінчилася в
Галина Котова
му стадіоні. Кіровоградці Алушті.
зустрічалися з Хмельниць (Гайворон) перемогла в
ким «Поділлям». Першими забігу на 800 метрів, на
повели в рахунку наші найвищу сходинку п єдеземляки. Гол з одинадця- сталу пошани піднявся та
тиметрівки на 26-й хвили кож кіровоградець Яро
ні забив Микола Латиш. слав Васильків, обігнавши
А на 75-й хвилині гості усіх суперників на 10-кілодистанції.
А
встановили різновагу — метровій
Олександр Дарієнко (Ь.о1:1.
вомиргород) фінішував із
24 жовтня «Зірка» в Чер найкращим результатом на
касах зустрінеться з місце 5-кілометрівці. Срібну на
вим «Дніпром» — буде зі городу отримав Віктор
грано пропущений матч Кондраіьєв (Олександрія)
першого кола.
у метанні диска.
ГАНДБОЛ. 64 залікових
ВОЛЕЙБОЛ.
Минулої
очка принесли в копилку субота у Кіровограді за
збірної області вихованці вершився
волейбольний
Знам’янської ДЮСШ, які в турнір за програмою пер.
Харкові захищали честь ших
республіканських
Кіровоградщини на фіна, юнацьких спортивних ігор.
лах перших республікан
В
завершальній фазі
ських юнацьких спортив турніру наші земляки не
них ігор. У своїй підгрупі проявили бійцівських якос.
вони програли командам тей. Зазнавши прикрих по
Києва та Харківської об разок від збірних Чернігів,
ласті,
завдали поразки ської і Херсонської об
дніпропетровцям і таким ластей, кіровоградці тільки
чином здобули празо про в одному матчі — з волей,
Житомирської
довжувати
боротьбу за болісгамп
9—12 місця. Далі були дві області — здобули пере
перемоги
підряд — над могу — 3:2. Лише краще
тернопільськими і черні співвідношення результа
вецькими гандболістами — тів у партіях вивело на
34 26, 34:22, а потім про ших гравців на загальне
граш кримчанам — 25:29. 14 місце, що принесло в
Отже, дев'ята сходинка в копилку Кіровоградщшік
турнірній таблиці.
24 залікових очка.

ТУРНІРНЕ ТАБЛО

3 23 ПО 28 ЖОВТНЯ

пуск. 22.50 — Кубок УЕФА з
футболу. «Спортіні» (Ліссабон) — «Динамо» (Мінськ).

художник-комуніст. 15.30 —
Новини.
18.00 — Новини.
18.15 — Концерт Віденсько
го
камерного
оркестру
А УТ
ім. 1-І. Штрауса. 19.00—Сіль
ська година 20.00 — Вечір
10.00 — Новини. 10.20 — ня казка. 20.20 — Тележур
«Пропагандист».
10.50
—
«Бука». Лялькова
вистава. нал «Співдружність». 20.50 —
телефільм
11.40 — «Шкільний екран». Документальний
сільського дитин
5 кл. Музика. 12.10 — Ху «Місця
ства».
21.00
—
«Час».
2.1.35
дожній телефільм «Блакит
ний лев». 13.15 — Новини. — Телефільм «Тепло стуле
16.00 — Новини.
16.10 — ної землі». 1 серія. 22.45 —
Срібний дзвіночок. 16.30 — Документальний телефільм
Телефільм «Зовсім не чолові «Мелодії візерунків». 23.00
ча справа». 16.55 — Грає ан. — Новини.
самбль «Рідні наспіви». 17.15
— «Орієнтир». 18.00 — Ко
рисні поради. 18.30 — Кон
церт. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Від Дніпра до
Бугу*. (Кіровоград). 20.30 —
«День за днем».
(Кірово
Профілактика передавачів
град). 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.35 — в областях республіки до
Художній телефільм «Мир 14.00.
вашому дому». 1 серія. «Опе
А ЦТ (І програма)
рація «Гаджент*. 22.45 —
Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Документальний телефільм
А ЦТ (II програма)
«За законами братерства».
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 15.40 — Веселі старти. 16.25
Декументальииіі фільм. 8.35. — Новини.
16.30 — Грає
9.35 — Музика. 5 кл. П'ята
дует гітаристів братів івансимфонія Бетховена. 9.05, никовнх. 17.00 — Докумен
12.40 — Німецька мова. 10.05 тальний
фільм «Відлуння
— О. Твардовський. «Василь
17.30 — Шахова
Тьоркіи». 10.35. 11.40 — За Гренади».
18.00 — Ленінський
гальна біологія. 9 кл. 11.05 — школа.
університет
«Два
«Мамина школа». 12.10 — світи — дві мільйонів.
політики». Ідео
Історія. 9 кл.
Ленінська
«Искра».
13.10 — Науково- логічна боротьба в галузі
популярний фільм «Керова культури, 18 ЗО — У кожно
ний рух космічних
апара му малюнку — сонце. 18.45
тів». 13.25 — Радянське об — Сьогодні у світі 19.00 —
19.35 — По
разотворче мистецтво Літо Світ і молодь.
пис подвигу, 14.10 — Школа сторінках передачі «Музика
господарювання. «Дисциплі в театрі, в кіно і на телеба
на — запорука
успіху». ченні». 20.00 — Телефільм
14.40 — Пабло Пікассо — «Червоні дзвони». 1 серія.

21.00 — «Час». 21.35—«Нам
дороги ці забути не можна».
22.00 — Із золотого фонду
ЦТ. Концерт Д. Ойетраха.
23.05 — Сьогодні у світі.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Республіканська фізино-математична школа. 17.00 —
«Літературна карта
Украї
ни».
17.35 — Телефільм
«Найспльнішнй».
17.45 —
Екран пошани Українського
телебачення. 18.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.15 —
«День за днем» (Кіровоград).
18.30 — Концерт. 19.00
—
Актуальна камера. 19.30 —
До 50-річчя стаханозського
руху. 20.10 — Тележурнал
«Старт». 20.40 — На добра
ніч^ діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм
«Мир вашому дому». 2 серія.
«Співробітник
особливого
відділу».
22.40 — Новини.
22.55 — П. Бах. «Брандебурзький концерт номер 1».

А ЦТ (II програма)
14.00 — Фільм із субтитра
ми «Місто прийняв». 15.15
— Новини. 18.00 — Новини.
18 20 — Документальні філь
ми. 19.00 — Чемпіонат Єв
ропи з автокросу. 19.30 —
Наш сад. 20.00 — Вечірня
* казка. 20.20 — Операція
«Ритм». Про розвиток зма
гання суміжників Казахста
ну і Сибіру. Передача 1. 20 50
— Документальний
фільм.
21.00 — «Час». 21.35 — Теле
фільм «Тепло стуленої зем
лі» 2 серія. 22.40 — Чемпіо
нат СРСР з баскетболу. Чо
ловіки. «Жальгіріс» — ЦСКА.
23.20 — Новннн.

«Молодий

4 стор

23 жовтня 1984 року

комунар»

А ут

10.00 — Новини, 10.20 —
Концерт, 10.50 — Художній
телефільм «Мир
___________
вашому__дому». З серія. 12.00 — «При
значається побачення». 12.30
Доброго вам здоров’я. 13.00
— Новини. 13.10 — Теле
фільм. 13.40 — Наука і час.
14.10 — Оперні арії. 14.45 —
Міжнародна студія УТ. 15.15
— «Товариш». Передача для
старшокласників. 16.00 —
«В цей день 40 років тому».
17.00 — Чемпіонат СРСР з
хокею. «Сокіл» — «Іжсталь».
19.15 — Актуальна камера.
19.55 — «День за днем». (Кі
ровоград).
20.10 — Від імені
А ЦТ (І програма)
старших. 20.45 — На добра
21.00 — «Час».
8.00 — «Час». 8.35 —’ Те ніч. дітні
лефільм «Червоні дзвони», 21.35 — Телетурнір «Соняч
і серія. 9.30 — Веселі стар ні кларнети».
ти. 10.15 — Вокальні дуети А ЦТ (II програма)
Їосійських
композиторів.
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
0.35 — Документальний те Якщо хочеш бути здоровим.
лефільм. 11.00 — С. Про- 8.25 — Документальні теле
коф’єв. Фрагменти з музики фільми про міста. «Ужго
по балету «Ромео і Джульет род». «Калуга». Віки 1 час.
та». 11.30 — Новини. 14.30— 9.05 — Ранкова пошта. 9.35
Новини. 14.50 — Докумен — Програма Киргизької сту
тальний фільм. 15.10 — Ро дії телебачення. 11.05 —
сійська мова. 15.40 — Вче Ритмічна гімнастика. 11.35
ні—агропромисловому комп — Фільм-внстава «Король
лексу Підмосков’я. 16.10 — Джон» за п’єсою В. ШекспіНовини. 16.15 — Кіноварне ра. 13.50 — Музичний кіоск.
«На
австрійській землі». 1-1.20 — Документальний те
16.35 — Справи московсько лефільм «Реріх». 15.30 —
го комсомолу. 17.20 — «Вас Міжнародний огляд. 15.45 —
запрошує
Свердловськнй Москва. Великий зал консер
оперний...». 17.55 — «І слу ваторії. Концерт II. Шрайера
жимо, і дружимо...». Телена (НДР). 17.45 — Хокей: СКА—
рис про центральну школу «Спартак». 2 і 3 періоди.
службового
собаківництва. 19.15 — Мультфільм «Біда».
18.15 — Сучасний світ і ро 19.30 — Документальний
бітничий рух. 18.45 — Сьо фільм «Адмірал Ушаков».
годні у світі. 19.00 — Чем 20.00 — Вечірня казка. 20.15
піонат світу з шахів. Інфор — Здоров’я. 21.00 — «Час».
маційний випуск. 19.05 — 21.35 — Телефільм «Світло
«У село за піснею». Музична маяка».
передача. 20.00 — Телефільм
«Червоні дзвони». 2 серія.
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт оркестру симфонічної
І естрадної музики ЦТ і ВР. А ЦТ (І програма)
23.05 — Чемпіонат світу з
8.00 — «Час». 8.30 — Теле
шахів. Інформаційний ви фільм
«Червоні дзвони». З се
пуск. 23.30 — Сьогодні у рія. 9.30
— Будильник. 10.00
світі.
— Служу Радянському Союзуі 11.00 — Здоров'я. 11.45—
▲ ут
13.30 — До 50-річчя ста- Ранкова пошта. 12.15 — Зу
хановського руху. 14.10 — стрічі на радянській землі.
година.
Звучить гітара. 16.00 — Но 12.30 — Сільська
кіоск.
вини. 16.10 — Срібний дзві 13.30 — Музичний
ночок.
16.30 — Співає 14.00 — Сьогодні — День
працівників
автомобільного
В. Мельниченко. 16.40 — «Як
Левенятко та Черепаха спі транспорту. 14.30 — Концерт
вали пісеньку». Лялькова на замовлення працівників
вистава. 17.30 — «'Неспокій автомобільного транспорту.
ні серця». 18.00—Телефільм. 15.15 — Клуб мандрівників.
(Кіровоград). 18.15 — «День 16.15 — Новини. 16.20 —
за днем». (Кіровоград). 18.30 Мультфільм. 16.40 — До
«Свято
в Карпатах». 40-річчя Великої Перемоги.
Фільм-концерт. 19.00 — Ак Фільм «У небі «пічні відь
туальна камера. 19.30 — Кой. ми». 18.00 — Міжнародна
церт. 20.15 — Сатиричний панорама. 18.45 — Докумен
об’єктив. 20.40 — На добра- тальний телефільм «Орбіти
ніч, діти! 21.00 — «Час». космічні і земні». 19.50 —
21.35 — Художній телефільм По сторінках передачі «На
«Мир вашому дому». З серія. вколо сміху». 21.00 — «Час».
«Розплата». 22.40 — Новини. 21.35 — Мелодії і ритми за
22.55 — Документальний те рубіжної естради. 22.20 —
Футбольний огляд. 22.50 —
лефільм. 23.05 — Концерт.
Новини.
■'А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — ▲ ут
10.20
10.00 — Новини.___
«Якою пустелі бути...». 8.35.
9.35 — Історія. 4 клас. 9.05, Сьогодні — День працівни
ків
автомобільного
транспор

12.40 — Англійська
мова.
10.05 — Географія. Із історії ту. 10.30 — Автотранспорт:
правила
без
винятків.
11.00
географічних
відкриттів.
10.35. 11.40 — О. Пушкін. — «Село і люди». 11.25 —
«Пісня про віщого Олега». Художній телефільм для ді
5 клас. 11.05 — Астрономія. тей «Останнє літо дитинства».
Планети. 12.10 — Загальна 2 серія. 12.35 — Докумен
біологія. 10 клас. 13.10 — тальний Фільм. 12.45 — Но
Образотворче
мистецтво. вини. 12.55 — Девіз: відвага,
7 клас. 13.40 — К. Маркс і мужність і честь. 13.45 —
революційна Росія. 14.10 — «Ігротека». 14.30 — Катруснн
Науково-популярний фільм. кінозал. 15.30 — Слава сол
14.20 — І. Ільф і Є. Петров. датська. 16.30 — До Дня на
Сторінки життя і творчості. родження комсомолу. 18.30
15.15 — Новини. 18.00 — — Актуальна камера. 19,00
Новини. 18.15 — <0. Твардов- — Кубок СРСР з футболу:
ський. Про Батьківщину ве 1 /8 Фіналу. «Динамо» (Київ)
лику і малу». Фільм-концерт. — «Динамо» (Москва). 20.45
19.00 — Клуб мандрівників. — На добраніч, діти! 21.00—
20.00 — Вечірня казка. 20.20 «Час». 21.35 — Телевнстава
— Операція «Ритм». Переда «Діалоги про щастя». У пе
ча 2. 20.50 — «Умільці». рерві — Новини.
Фільм-концерт.
21.00
—
ЦТ (II програма)
«Час». 21.35 — Фільм «Кут А 8.00
— На зарядку ставай!
падіння». 1 і 2 серії. 23.50— 8.15
Паукопо-популярнпй
— ”
—’ --------------- "
Новини.
фільм «Секрети природи».
8.30 — -•Пісня щастя». Естрадний концерт. 9.00 — Ро
9.30 — —
Докусійська мова.
____ ___
- ментальний телефільм «Пер
"А
(І програма)
ше правило водія Зверева».
8.00 — «Час». 8.35 — Теле- 10.00 — «Мавзолей Ходжи
^Ільм «Червоні дзвони». 2 се- Ахмеда. Ясаві». 10.25 — Кон
ія. 9.30 — 43-й тираж церт Г. Апанавічюте. 10.55—
«Спортлото». 0.40 — Більше Очевидне — неймовірне.
Хороших товарів. 10.10 — 11.55 — Документальний те
Всесоюзний телеконкурс «То лефільм «Підкорення Гіма
вариш пісня». 11.00 — Коло лаїв». 4 серія. 12.45 — Су
читання. 11.45 — До 40-річчя путник кіноглядача. 13.30 —
Великої
Перемоги. Клуб Документальний телефільм.
фронтових друзів «Перемож 13.50 — На землі в небесах
ці». 13.00 — Хокей: ЦСКА — і па морі 14.20—Мультфільм.
«Динамо» (Москва). Під час 14.35 — Розповідають наші
перерв — Якщо хочеш бути кореспонденти. 15.05 — Те
здоровим та Новини. 15.15— лефільм < Важкі поверхи».
«Ми вийшли в сад». Старо З серія. 16.10 — Людина —
винні романси у виконанні господар на землі. 17.10 —
Е. Хіля. 15.40 — Сім’я і шко Видатні радянські виконав
ла. 16,10 — Новини. 16.15 — ці — лауреати Ленінської
Людина.
Земля.
Всесвіт. премії. Концерт Е. Гілельса.
17.00 — Мультфільм «Ска 18.00 — Футбол: 1/8 фіналу.
зання про Ігорів похід». 17.25 «Торпедо» — «Дніпро». 19.45
— Бесіда' політичного огля — Вечірря казка. 20.00 —
дача В. Бекетова. 17.55 — У Футбол: 1 /8 фіналу. «Дина
світі тварин. 18.55 — Для мо» (Київ) — «Динамо» (Мо
вас, ветерани. Музична пе сква). 2-й тайм. 20.50 — До
редача. 20.00 — Телефільм кументальний фільм «Доро
«Червоні дзвони». З серія га життя». 21.00 — «Час».
21.00 — «Час». 21.35 — Кі- 21.35 — Телефільм «Жайво
нопаиорама. 23.10 — Новини. ронки».

Служба побуту
студентам
Е ТАК давно як закінчилась літня сесія, промайнуло

ньо в студії звукозапису,
або платівку вам пришлють
поштою.
Ось якими послугами
можна скористатися в сту
дії:
— звукозапис окремих
виконавців та невеликих
груп;
— виготовлення звуко
вого листа (вітання зі свя
том, знаменними, ювілей
ними та пам’ятними дата
ми);
— запис на гнучку пла
тівку або магнітофонну
стрічку улюбленої мело
дії, пісні.
Якщо ви будете робити
замовлення безпосеред
ньо в студії звукозапису,
то можете самі зробити
запис вашого поздоров
лення.
Якщо ж надішлете за
мовлення поштою, то ва
ше привітання прочитає
диктор студії.
В арсеналі студії звуко
запису обласного підпри

довгождане, таке бажане, але таке коротке лі
Нто.такеЗараз
навчання в повному розпалі, немає коли, як на.
жуть, у гору глянути. Але навчання навчанням, а про
свій зовнішній вигляд теж необхідно подбати. Ось тут
і стає у пригоді міська служба побуту, кваліфіковані
майстри якої постійно складають своїм замовникам ек
замен майстерності.
«Старожили» — студенти других, третіх... курсів вузів,
технікумів, училищ уже, напевне, знають адреси побуто
вих комплексів та будинків побуту. А як бути тим, хто
щойно став першокурсником? Дуже просто — прочитати
нашу газету, в якій ми даємо адреси побутових комп
лексів.

рики хімчистки одягу та
прання білизни постійно
працюють над вдосконаленням своїх
послуг і
впровадженням нових. Так,
нещодавно ними був запроваджений такий новий
вид послуг, як термінова
хімчистка одягу у присут
ності замовника, або в
строк не більше трьох ГО
ДИН.
Будь-якою з цих послуг
ви можете скористатись в
комплексних приймальних
пунктах, розташованих за ємства «Побутрадіотехнімісцем проживання. Теле ка», яке знаходиться по
фон для довідок: 4-14-41. вулиці Гоголя, 85, є сотні
цікавих записів, які ре.
* « ■>
гулярно поповнюються.
Звукозапис можна зро
Ви ще навчаєтесь у ву
бити також І □ філіалах
зі чи технікумі. У декот студії, які розташовані в
Знам’янці,
рих вже наближається по- Олександрії,

У БУДИНКУ
ПОБУТУ
«ІНГУЛ», який розташова

та красиве,
1елегантне,
зручне взуття.
— Так, 'взуття повинно
обов'язково
бути
обов
’язково зруч
ним, — скажуть вам до
свідчені майстри фабрини
індпошиву і ремонту взут
тя «Рем взуття».

Бо якщо нові черевики
чи чобітки будуть вам тис
нути, натиратимуть мозолі,
ваша хода буде незграбна
й важка. І ні про яку гра
ціозність та елегантність
не може бути й мови.
Зручне й елегантне взуття
шиють наші майстри.
Окрім
індивідуального
пошиття
майстри-взуттєвики допоможуть вам три
мати взуття в належному
стані. Якщо ви, звичайно,
вчасно попіклуєтесь про це,
Тобто обов’язково прине
сете свої черевики чи чо
бітки, щоб замінити на.
бойки на підбори, відре
монтувати бляшки,
шви,
Світловодську, Новоунра- підклеїти підошву.
їнці.
Замовлення на індпошив
взуття, а також на його
ви«
ремонт приймають безпо
Антон Павлович Чехов середньо на фабриці інд

ний на площі Декабристів,
ви можете замовити сук
ню, костюм, демісезонне
та зимове пальто, які вам
пошиють за останніми ви
могами сучасної моди ви
сококваліфіковані майстри
фабрики індпошиву та ре
монту одягу. До речі, такі
ж замовлення ви можете
зробити безпосередньо на
фабриці за адресою: ву
лиця Леніна, 23. Тут же ви
можете замовити спідницю
чи сукню з елементами
плісе, гофре.
Звичайно, мода не сто
їть на місці. І в зв’язку з
різною зміною форм і
пропозицій наш одяг морально «старіє»: швидше,
ніж настає його фізична
непридатність. Якщо ви
звернетесь за послугами,
до майстрів ательє № 4
(в будинок побуту «Ін
гул»), № 5 (вулиця Ком
панійця,
69,
телефон
2-37-85), № 6 (вулиця Ле
нінградська, 85, телефон
7-00-03), які вашому мо
рально застарілому одягу
нададуть модного, сучас
ного вигляду.

Якщо ви мешкаєте
гуртожитку, вам, звичай
но, не доводиться прати
постільну білизну і ви не
знаєте, скільки йде часу
на цю досить копітку і,
можна сказати, важку роботу. А от тим студентам,
що живуть на квартирах
чи у рідні, доводиться пра
ти білизну самим. І тут вам
на допомогу
прийдуть
знову ж таки майстри
сфери послуг. Цього разу

тем
ра дипломних робіт. Де
віддрукувати курсову чи
дипломну роботу?
Курсову чи дипломну
роботу, статтю чи рефе
рат можна віддати до дру
ку в бюро машинопису
фірми побутових послуг
«Райдуга», яке розташова
не по вулиці Гагаріна, 7.
Телефон
для
довідок:
4-14-41.
Якщо ви вивчаєте ан
глійську мову, але знаєте
її не так як вам хотілось
би, в цьому вам допомо
жуть
викладачі
англій
ської мови, які працюють
при фірмі побутових по
слуг «Райдуга». Телефон
для довідок: 4-14-41.

обласної
фабрики хім
чистки одягу та прання
білизни.

Білизну в прання можна
здати в таких приймальних
пунктах:
вулиця Карла
Лібкнехта, 88, вулиця Кар
ла Лібкнехта, 26, вулиця
Карла Маркса 32/11, вули
ця Короленка, 36, вулиця
Волкова, 9, вулиця Героїв
Сталінграда (будинок побуту «Темп»), вулиця Пацаєва, 25.
♦ ♦ ♦

»

Як би акуратно ви не но
сили сукню, костюм, плащ,
пальто, все одно час від
часу їх треба здавати в
хімчистку. Адже так при
ємно бачити одяг знову
чистим, без жодної пи
линки. Прийняти від ДРУ
ЗІВ поздоровлення з об
новою і знати, що ця річ—
ветеран у вашому гарде
робі, а зараз тільки почи
щена чи пофарбована в
інший колір! І все це зав
дяки хімчистці. Вона і чис
тить і виводить плями, І
апретує швейні вироби.
Майстри обласної фаб-

сказав: «У людини все мас
бути пренрасним: і облич
чя, І одяг, І душа, і думни....»,
Тан, нрасивий 1 зручний
одяг багато що значить, та
якщо взяти ще й таку по
ру року як осінь, ноли вже
треба подумати не лише
про плащ чи пальто, а й
про красивий, елегантний
капелюшок, яку і би пасу
вав вам до обличчя, вашо
го кольору волосся, одягу.
Тому й не дивно, що ви
так ретельно його виби
раєте. Але, на жаль, в ма
газинах ще нё завжди є те,
що вам до вподоби. Та ви
не хвилюйтеся, майстри
фабрики Індпошиву й ре
монту одягу задовольнять
найприскіпливіших поклон
ниць моди.

А якщо ви вже збираєте
фонотеку, то без майстрів
студії звукозапису вам,
звичайно, не обійтись. У її
фонотеці багато записів
популярних мелодій ра
дянської і зарубіжної ест
ради, камерної і симфо.
нічної
музики, народні
пісні і танці. Запис ви мо
жете зробити безпосеред-

взуття

знахо
диться по вулиці Карла
Маркса, 62, телефон для
довідок: 2-39-54.
»

в

в

Студентське життя чітко
розписане не лише на го
дини, а й на хвилини. Посудіть самі: якщо ви вчасно не сядите на потрібний
вам транспорт через те,
що ваш годинник «відстав»
на 5 хвилин, а то й зовсім
зупинився, ви, звичайно,
запізнитесь на лекції, в
бібліотену, читальний зал...
на побачення. І тому вкрай
необхідно, щоб ваш годин
ник працював точно за
московським ‘Гасом.
Точність же вашого го
динника гарантують майстри-годинникарі
заводу
«Ремпобуттехніка».
Вони
знають ціну кожної робо
чої хвилини і тому завжди
потурбуються
про ваш

Якщо у вас електронний
електронно-механіч
ний годинник, ви його мо
жете відремонтувати в го
динниковому
павільйоні,
який знаходиться по вули
ці Тімірязєва, 66. Механічні годинники усіх
, с марок І систем вітчизняного
виробництва відремонтують вам у майстернях,
розташованих по вулицях:
Шаталова, 2; Карла Марк
са, 46; Авіаційній, 66; Короленка, 24; на критому
ринку; автовокзалі; заліз
ничному вокзалі; будинку
побуту «Інгул»; годинни
ковій майстерні при уні
версальному
торговель
ному об'єднанні «Кірово
град».

» »

Чи любите ви музику?
Звичайно, так. Та іншої
відповіді ми й не чекали.
Музика буває різна: народ
на і класична, камерна і
естрадна. Отже, кожний
любить те, що йому до ду
ші. І якщо ви справжній
любитель музики, то без
усякого сумніву у вас є
фонотека. Хай ще не така,
як вам хотілось би мати,
але є,

пошиву і ремонту
«Ремвзуття», яка

Звичайно, багато видум
ки, майстерності, худож
нього смаку необхідно для
створення модних і кра
сивих капелюхів, як для
жінок, так і для чоловіків.
Такою майстерністю і во
лодіють майстри по виго
товленню чоловічих та жі
ночих капелюхів із нату
рального та штучного хут
ра із ательє № 13, що
За всіма довідками й пи
розташоване по вулиці
Леніна, 16, телефон 2-46-91. таннями, що вас цікав
Строк
виготовлення до лять, звертайтеся по теле
фонах:
5 днів.
в

в

»

Ніщо там не прикрашає
, ,
людину, як модна зачіска
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