
ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА КУКУРУДЗОВОДІВ ОБЛАСТІ!
Трудівники сільського господарства області зібрали мільйон тонн зерна кукурудзи. В цьому успіхові значний внесок молоді

На знімку: на останньому жнивному полі кукурудзи, яке вндало на круг по 100 центнерів зерна. з:бралися творці урожаю (зліва направо): тракторист М. Г ІАДЕІИ, 
головний інженер колгоспу В І ЧИЖИКА, номбайнер І. І. ЖУЛІНСЬКИИ. бригадир тракторної бригади. Герой Соціалістичної Праці В. І. МОТОРНИЙ, тракторист Е. А. ЖТ- 
ЛІНСЬКИИ, голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці Л. И. ШЛІФЕР та комбайнер В. О. ПОДИРЯКО з колгоспу «Зоря комунізму« Новоархангельського району.

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ
Відбулося засідання штабу обкому комсомолу по ор

ганізації соціалістичного змагання на збираній вро- 
жаіо-84 і заготівлі кормів для громадської худоби.

Було відзначено, то область виконала свої зобов’я
зання по півторарічному запасу кормів. Чималий внесок 
у це досягнення молоді. Найкраще потрудилися молоді 
кормодобувніїки І Іовоархангельського, ііовоукраїнсько- 
го та Новомпргородського районів. Найкраще організо
вана робота молодих кормозагогівельпнків була в кол
госпах імені Калініна ГІовоархаигельського, імені Щор
са Долппського та імені Шевченка Бобрннецькиго рано- 

^Д’ІН.
Штаб відзначив, що область успішно виконала високе 

зобов’язання — зібрала 1 000 000 тони зерна кукурудзи. 
Поряд з досвідченими зразки високопродуктивної праці 
показувала і молодь.- Особливо добре вона потрудилася 
у складі комсомольсько-молодіжних колективів ланок і 
загонів.

За самовіддану роботу па кукурудзяних плантаціях 
при високих темпах і високій якості збирання штаб при
своїв імена героїв-слартаківців (підпільна комсомольська 
організація «Спартак» діяла в с. Красногірці Головашв- 
ського району) таким КЛІК кукурудзівників:

Дарії Дубової — лапці Михайла Доліпського *з кол
госпу «Зоря комунізму» Гайворопського району;

Єлизавети Фурман — ланці Сергія Притули з *кол- 
іцспу імені Енгельса Устпнівського району;

Олени Бойко — ланці Віктора Сідснка з колгоспу «Зо
ря» Онуфріївського району;

Михайла Самчишина — ланці Володимира Большако
ва з колгоспу імені Гагаріпа Кіровоградського району;

Надії Черевичної — ланці Л. М. Ііцснка з колгоспу 
імені Ленінського комсомолу Новоукраїнського району.

Хлібороби ордена. Тру
дового Червоного Прапо
ра колгоспу «Зоря кому
нізму» Новоархангель- 
ськсго району ось уже 
третю п’ятирічку вирощу
ють стабільно високі вро
жаї кукурудзи. І нинішньої 
осені вони зібрали на круг 
майже по 92 центнери зер
на цієї культури.

Стоголосим клекотом 
жнив зустріло нас це ге- 
личезне кукурудзяне по
ле. У його широких загін
ках, немов у просіках мо
лодого осіннього лісу, 
безперервно снували, куп
чились біля комбайнів 
вантажні автомобілі, трак
тори з причепами, бортові 
«уазики» бригадирів трак
торних бригад, ремонтних 
служб господарства. Куку
рудза тут достигла най
пізніше. Тож збирально- 
транспортний загін кол. 
госпу поспішав упорати її 
за погожої днини. Робота, 
що називається, кипіла й 
обідньої пори, коли при
був сюди голова колгоспу 
Л. Й. Шліфер. Високий, 
святковий, із зіркою Ге
роя на лацкані. Вияви
лось, поспішав Леонід Йо

сипович на пленум райко
му партії, однак, хоч і не 
по дорозі, таки повернув 
до кукурудзяного лану. 
Ще раз хотілося побути 
серед жниварів, на остан
ньому полі боротьби за 
врожай. Он як щедро за
родило воно цього року. 
Л. Й. Шліфер зірвав три 
качани, які потрапили під

СПЛАВ ДОСВІДУ
Й МОЛОДОСТІ
руку, метко перебрав 
пальцями кільця й по
довжні рядки зерен на 
кожному, з точністю під
рахував середню вагу од- 
ного''качана й весело при
мружив очі:

— По сто центнерів на 
круг гарантую!

Так от, суть багаторічно
го досвіду на^лацьких ку- 
курудзоводів якраз най
глибше і полягає у вмінні 
лічити не лише гектари, 
центнери і тонни, а й кож
ну рослину в рядку, грам 

поживних речовин у грун
ті, зернину в качані. Лічи
ти не лише в жнива, а й 
тоді, коли всебічно про
грамується майбутній уро
жай на кожному полі 
зокрема.

Далі заступник голови 
колгоспу по рослинництву, 
Герой Соціалістичної Пра
ці П. А. Писаков розповів, 

що, знаючи середню Еагу 
одного, а також кількість 
качанів на стеблі, вони так 
само точно визначають і 
потрібну кількість рослин 
на погонному метрі, на 
кожному гектарі. Зокре

ма, для одержання 80-цент- 
неоного врожаю гібриду 
кукурудзи Краснодар- 
ський-303, який найкраще 
себе зарекомендував у 
тутешніх грунтовокліма- 
тичних умовах, встановлю
ють таку норму висіву, яка 
забезпечує на час збиран

ня в середньому 42 тися
чі рослин не гектарі.

Легко сказати! Адже, 
дивись, та й підведе насін
ня, зійде, як мовляв, де 
густо, а де й зовсім пусто. 
Буває ж? Звісно. Але не в 
«Зорі комунізму». Чому?

Кукурудзу в господар
стві розміщують, як пра
вило, ПІСЛЯ озимої пшени
ці та цукрових буряків. А 
вирощують за відомою ін
дустріальною технологією. 
Для неодмінного еиконан- 
ня II вимог і прийомів 
складають конкретні за
ходи, технологічні карти, 
різні графіки, 
організовують 
механізаторів, 
наради, семінг 
в полі... Одне 

г.ам ятки, 
навчання 

проводять 
эй. летучки 
слово, гс-

туються до еирощування 
врожаю так, ніби, як і в ін
ших навколишніх госпо
дарствах. Проте урожай 
збирають удвічі бищий. 
І знову ж таки тему, що 
і в ході цих справ не за
бувають лічити. Передусім, 
на основі картограми кож
ного поля, визначають, де. 
скільки і яких добрив слід 

(Закінчення на 2-й стер.}.

ДОВІР’Я ОКРИЛЮЄ
«Кукурудзі -Е комсомольську турбо

ту!». — Це для молодих механізаторів 
нашого колгоспу не просто слова. Ще 
взимку зайшлй мова про створення ком
сомольсько-молодіжної ланки.

— То нічого, що восени грунти не ви 
готували, — говорив я тоді. — Майбутні 
кукурудзяні площі своєчасно отримали 
оптимальну кількість добрив. А дорідне 
насіння високоврожайних сортів, що йо
го в достатній кількості припасли в кол

госпі, хай ваші руки покладуть у землю.
То як?

— А що, хлопці? — підвівся комсомо
лець Олександр Шилов. — Я — за... А 
ти, Степовенко? А ти, Опально?..

Умовляти хлопців потреби не було. То

го ж дня і визначити склад ланки. Прав
ління зміцнило її досвідченими настав
никами. Хлопці взялися за підготовку до 
сівби.

А через кілька днів есій області стала 
відома ініціатива молодих механізаторів 
Новоукраїнського та Олександрійського 
районів — виростити на кожному гекта
рі не менше 50 центнерів зерна кача
нистої. Тоді й наші хлопці вирішили по
долати цей рубіж (спочатку зобов’язання 
взяли дещо нижчі).

А далі в стислі строки посіяли, обро
били міжряддя. Довелося застосувати і 
страхові гербіциди, аби знищити бур’я
ни. .. , |

Е?сі етапи боротьби ?а врожай конт

ролювалися правлінням, партійною, 
профспілковою та комсомольською ор
ганізаціями колгоспу. І в той же час цей 
контроль не був нав’язливим: в біль
шості випадків хлопці самі приймали рі
шення. Таке поєднання вимогливості й 
права на самостійність дало позитивні 
результати. Саме на такий стиль роботи 
і націлює Постанова ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення партійного керів
ництва комсомолом і підвищення його 
ролі в комуністичному вихованні мо
лоді».

З найкращого боку КМК Олександра 
Шилова проявив себе на кукурудзозби- 
ранні. Ледь сіріло, а ланковий разом з 
Олексієм Степовенком вже заходили 
«Херсонцем-200» в першу загінку. Тут 
ян тут уже були трактори з причепами, 
за кермом яких — Микола Підгорний, 
Володимир Збруцький, Микола Опаль
не. Еони транспортували качани на тік. 

А два Миколи — Ковальов та Каменєв— 
відвозили кукурудзяне бадилля. Понад 
400 центнерів кукурудзи надходило що
дня з комсомольського поля.

І ось підбиті підсумки соціалістичного 
змагання. Результати ланки О. Шилова— 
кращі в районі серед комсомольсько- 
молодіжних кукурудзівницьких колекти
вів. Хлопці перевиконали взяте не почат
ку року зобов’язання і зібрали 54 цент- 
нери зерна з гектара. За успішне про
ведення кукурудзозбиральної кампанії 
ланка Олександра Шилова нагороджена 
перехідним вимпелом і грамотою рай
кому комсомолу.

Все сказане — переконливе свідчення 
того, що молоді треба довіряти.

Бо що окрилює, додає наснаги?
Довір’я!

В. ПЕТРИЧЕНКО, 
заступник голови колгоспу <-Побе> 
дао по роботі з молоддю.

Маловисміеський район.
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стерності, уміння бути на 
землі господарем. Звідто
ді школу Моторного ме
ханізатори проходять усі
єю бригадою. Сам же Мо
торний,- як наставник, ли. 
ше в своєму колективі 
виховав 20 першокласних 
трактористів і комбайне
рів. Отож рік у рік колек
тив вирощує найвищі на 
Кіровоградщині врожаї 
зернових і технічних куль
тур. Ось уже третю п’яти
річку бригада одержує на 
круг по 46—50 центнерів 
зернових, 25—ЗО — соняш
нику, 450—500 — цукрових 
буряків, 70—80 — зерна 
кукурудзи.

Звісно, нелегко вирощу, 
вати стабільно високі вро
жаї за будь-яких погод- 
них умов. Але в Надлаку 
їх вирощують. Причому, 
на добрій третині земель 
господарює молодь. До
сить сказати, що комсо
мольська організація кол
госпу — найбільша серед 
господарств району. Що
року поповнюють сім'ю

приймають у свій трудовий 
колектив.

Не так І давно сів за 
кермо потужного Т-1-4Ж 
комсомолець Віктор -за- 
ремба. Що й говорити, 
складну, потужну машину 
довірили йому з трактор
ній бригаді. Ого ж попер
вах не завжди, як мов
лять, клеїлось діло. Бра
кувало навиків У техдог
ляді, поточному ремонті 
трактора, а в полі хлі
боробського хисту. Та не 
залишився сам на сам зі 
своїми клопотами Віктор. 
Досвідчені механізатори 
повсякдень допомагали 
оволодівати майстерністю, 
хто добрим словом, а хто 
й ділом. Тому нині Віктор 
Заремба — °ДИН 3 кРа~ 
щих молодих трактористів 
бригади, ударно попрацю
вав на нинішньому куку
рудзо збиранні.

Будь-яка робота в кол
госпі — відповідальна, і її 
завжди починають викону
вати з досвітніх вогнів у

Сплав досвіду й молодості
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.|. 
внести. Тут же складають 
план виробництва органіч
них добрив на фермах, 
потім ведуть строгий об
лік їх нагромадження. 
При вивезенні на попе 
вантаж, зрозуміло, йде ли
ше через ваги. Але біль
ше, ніж його є, скажімо, 
чорним псу білому обліко
вано поблизу ізанізської 
лісосмуги і найкмітливі- 
ший водій райсільгоспхімії 
уже не «перевезе». Інши
ми словами кажучи, на’ 
припише.

Тому восени надпацька 
кукурудза одержала точно 
по 40 тонн органічних доб. 
ри8 на круг. До рачі, ко
лись місцеві агрономи 
підрахували: якщо орга
нічні добрива приорювати 
в день вивезення, то мож
на сподіватися на 5—10- 
процентну прибавку вро
жаю на гектарі. Відтоді в 
колгоспі лише так і роб
лять. У свою чергу це дає 
змогу правильніша зба- 
лансовувати вміст пожив
них речовин в грунті при 
застосуванні мінеральних

добрив, яких вносять за
галом по 8 центнерів умоз- 
них туків на гектар. Тут 
же й підкреслимо, що ку- 
курудзозоди особливо ре. 
тельно слідкують за до
триманням передбачених 
норм їх внесення. Цю ро
боту в колгоспі здавна 
зважають складною і від
повідальною.

— Мати під руками кар
тограми полів, необхідну 
кількість техніки, органіч
них добрив і назіть туків 
(хоч це рідко буває) — 
лише половина справи, — 
застерігає з розмозі бри
гадир тракторної бригади, 
Герой Соціалістичної’Пра- 
ці В. І. Моторний, — Зем
ля не віддячить сповна, 
коли сяк-так розпорядися 
засобами підвищення її 
родючості. Ось чому зно. 
симо добрива у кращі аг
ротехнічні строки, з сузо- 
ро відпозідних дозах і 
обов’язково рівномірно з 
краю □ край поля.

Так, славна майстрами 
надлацька земля. Славна 
передусім тому, що до
свідчені хлібороби щедро 
передають свій досвід мо-

лодим господарям кол
госпного поля. Ось уже 
понад тридцять літ не
змінно очолює господар
ство мудрий ’ наставник, 
Герой Соціалістичної Пра
ці Леонід Йосипович Шлі- 
фер. Це йому вдячні ко
лишні- комсомольці, а нині 
прославлені механізатори, 
керівники тракторних 
бригад, ферм, спеціалісти 
колгоспу за «.уміла вихо
вання, чуйність і пораду. 
А з поміж них — Герой 
Соціалістичної Праці Ва- 
силь Іванозич Моторний. 
У недалекому минулому 
Л. Й. Шліфер талановито 
вгадав у трудолюбивому 
трактористові, комсомоль
цеві Моторному глибоке 
чуття землі, неабиякі здіб
ності вихователя і настав
ника молоді. Згодом прав
ління, партком «Зорі ко
мунізму» дозірили Васи
леві (запозичу очолити 
комсомольсько - молодіж
ну тракторну бригаду. 
Полюбили молоді механі
затори свого бригадира, 
вчилися у нього невтом
ності в праці, переймали 
азбуку хліборобської май-

колгоспникіз юнаки І дів
чата. Одні йдуть працюва
ти з тракторні і рільничі 
бригади, інші — на мо
лочнотоварні ферми, на 
великий тваринницький 
комплекс по відгодівлі ве
ликої рогатої худоби. І 
всюди комсомольців зу
стрічають радо, урочисто

селі. Отак і. кукурудзозо- 
ди трудяться.

Сзого часу надлачани, 
як кажуть, вздовж і впо
перек пролічили еконо
мічну й організаційну до
цільність модних нині 
зузькоспеціалізованих ла
нок по вирощуванню кож
ної просапної культури

зокрема. Пролічили і дЦ 
йшли, м’яко кажучи, не
втішного висновку. Тому у 
кожній тракторній бригаді 
(їх чотири в господарстві) 
спеціалізовані ланки меха
нізаторів вирощують не 
лише кукурудзу, а й цуц, 
розі буряки та соняшник. 
По-перше, практично од
ним і тим же набором тех., 

. ніки хлопці орють, обробС 
ляють грунт, сіють, догля. 
дають сходи, тощо на пе
реважній більшості площ. 
При повній взаємозамін
ності в роботі повністю 
ланки забезпечені і спеці
альними машинами та аг
регатами. Цим забезпе
чується і високоефективне 
використання техніки, і по
стійна зайнятість людей на 
закріплених полях. По- 
друге, мова йде про ста
більні трудові колективи, 
у яких активно діють пар
тійні, комсомольські гру
пи. Відтак забезпечується 
високий 
роботи, 
трудової 
дисципліни. І, нарешті, при 
повній взаємозамінності в 
роботі, кожна ланка має 
визнаних майстрів вико
нання певного виду ро- 

• біт — орачів, сівачів, ком
байнерів, спеціалістів по 
догляду за рослинами — 
усім майстрам майстрів. 
Он В. Шумейко, Г. Дячен
ко, В. Лалеко як посіють 
просапні, то й під шнур 
рівніше не зробиш рядкї, 
Д. Усов та Л. Ластиженко, 
скажімо, уміють так під
гортати кукурудзу на схи
лах, що й жінки дивук?. 
ться, ніби сапою виходить'. 

Одне слово, саме такі 
механізовані ланки заре“. іг 
комендузали себе найкра
ще з господарстві. Про це 
найпереконливіше свідчать 
і цьогорічні результатні 
кукурудзи одержали маиї^^ 
же по 92 центнери, цуілЗ^^ 
розих бурякіз — по 540,.^^ 
соняшнику — по 30 цент- 
нерів на круг. Не менша 
третини врожаю виростив 
ли комсомольці, молоді 
хлібороби господарства. 
Під рукою мудрих настав'.« 
никіз, знатних і 
трудівників «Зорі 
нізму». От що 
сплав досвіду і молодості!

М. ДОСВІТНІЙ.
На знімках: обід на 

кукурудзяному полі; удар
но попрацював на збиран
ні кукурудзи комсомолець 
Віктор ЗАРЕМБА.

Фото 3. ГРИБА,

і . г

рівень виховної^. 
організованості» 
і виконавсько^^

знании
кому* 

значить

Комсомольська тисяча
Недавно районна газета 

«Ленінська зоря» у- черго
вому випуску прес-бюле- 
темя привітала молодого 
комуніста бригадира КМК 
О. Мосінзоза з колгоспу 
імені Леніна з трудовою 
перемогою. Олександр 
збираючи кукурудзу ком
байном «Нива», щодня ви. 
кочував завдання на 125— 
130 процентів.

Колгосп одним із пер
ших в районі закінчив зби
рання кукурудзи. І з цьо
му велика заслуга комсо
мольців і. молоді госло. 
дарегза. По-ударному тру- 
дилися на збиранні пізніх 
культур комбайнер член 
ВЛКСМ Віктор Моисеев, 
його колега член КПРС 
Федір Фащезський. Лан
ка достроково впорала 
1030-ге/.тарний кпин ку
курудзи.

Вод:ї комсомольці Олек
сандр Цинн та Євген Пас
тушок безперебійно тран
спортували кукурудзу ВІД 
агрегате на тік. Жодної 
Хвилини не простоювзла 
збиральна техніка.

Найчастіше червоний 
прапорець лідера прикра- 
шаз кукурудзозбиральний 
комбайн «Херсонець-200», 
Йбтрйй зів по загінці Фе
дір Фащезський.

Про підсумки роботи 
кожної зміни механізато
ри дізнавалися з інформа
ційних бюлетенів. їх ре-

гулярно доставляли у по
па члени агітаційного ко
лективу господарства біб
ліотекар В. Іщенко, бух
галтер Л. Плохотнюк, еко
номіст Г. Чернова, заступ
ник голови колгоспу по 
роботі з молоддю О. Ян- 
чечко. Вони характеризу
вали обстановку на різних 
ділянках виробництва, і 
члени комсомольсько-мо- 
лодіжного старалися на 
відстати від інших. Серед
ній показник виконання 
денних завдань не падав 
нижча 110 процентів.

Добре було налагодже
на технічне обслуговуван
ня. Механіки колгоспу мо
лодий комуніст Анатолій 
Рибалко та Василь Руден
ко будь-яку несправність 
усували за лічені- хвили
ни, А якщо по правді, то 
до послуг ремонтників час
то звертатися не було по
треби. За ланкою була за
кріплена найкраща техні
ка — комбайн «Нива» з 
приставкою ППК-4 та єди
ний на колгосп самохідний 
степовий корабель «Херсо
нець-200».'

Доручили молодим най
кращу техніку, бо дові
ряємо їм. І комсомоліяне 
підвела.

О. БУЖАН, 
голова колгоспу Іме
ні Леніна,

Вільшанський район.

На залізничному пере
їзді, чекаючи, поки про
йде пасажирський поїзд, 
райкомівський «уазик» 
прилаштувався за чима
лою валкою' машин, у 
кузовах котрих проти 
сонця золотом перелива
лися качани. Рушивши 
за цією колоною, ми 
прибули на одну з діль
ниць комбінату хлібо. 
продуктів, а конкретні
ше — на дільницю по 
обробці гібридного зерна 
кукурудзи. Перед тим, 
як під’їхати до вагової, 
«ГАЗи», «ЗІЛн», «Кам- 
АЗи» зупинялися на 
кілька хвилин біля неве
личкого’ будиночка.

— Це наш своєрідний 
пропускний пункт, — по
яснює начальник дільни
ці В. Т. Колісник. — Тут 
візирувальниці з кожної 
машини відбирають ка
чани в дослідну лабора
торію і залежно від то
го, якого сорту ця куку
рудза чи якого поколій- 
ня гібрид, направляють 
її у першу чи другу су
шильні камери. Іноді ка- 
чани прибувають недо- 
чищені, побиті, крім луш
пиння у кузові ще чима
ло непотребу. Тоді від. 
ейлаємо машини назад у 
господарство, котре так 
«постаралося. Хай до
очищають.

„.Біля лабораторії зу. 
пиняється «ЗІЛ-130» під 
номером 32-13 КДТ, кот
рий привіз кукурудзу із 
колгоспу імені Кірова 
Долинського району. Ві- 
зирувальипця Людмила 
Шевченко швидко відби-

Тік—комбінат
хлібопродуктів
За таким маршрутом ще зовсім недавно курсували 

колгоспні автомашини, перевозячи гібридну кукуруд. 
зу. Сьогодні Долішськнй комбінат хлібопродуктів 
приймає останні центнери кукурудзи 3 колгоспних по
лів і токів. А кілька днів тому, коли я за редакційним 
завданням побувала па цьому підприємстві, автома
шини одна за одною під’їжджала до вагової І офор 
мивши потрібні документи, везли качани далі до су 
шильних ^камер. ’ 3 ‘

рає початки, а техиік-ла- 
борант Валентина Дзен- 
зурд тим часом записує 
у сортовому свідоцтві, 
яке е у кожного водія— 
«сушильня № 1». Саме 
туди йде гібрид другого 
покоління сорту «Крас
нодарський».

У тон час, коли до бу
диночка під'їжджає ін. 
ша автомашина і до ро. 
боти приступає друга ві- 
зирувальниця Олена Ски- 
денець, давайте просте
жимо за дальшим марш
рутом уже згаданою 
«ЗіЛа», щоб уявити, 
який шлях проходить 
зерно кукурудзи, аж по
ки станс повністю при
датним для господар
ських потреб.

Машина заїжджає па 
ваги. Молодий вагар Ва. 
лентпяа Доценко за змі- 
ну (о 8.00 до 16.00) ре
єструє чимало рейсів.

Ми прибули на під
приємство десь об ОДИ-

надцятій, а в шухляді її 
столу вже височіла со
лідна гірка квитанцій. І 
це враховуючи те, що 
вже закінчили здавати 
початки господарства 
ІІетрівського, Бобрииець- 
кого районів, підходили 
до фінішу устипівці, до- 
линці та новгородці. 
Найбільше рейсів за той' 
День здійснили водії 
КОЛГОСПІВ «Ленінський 
шлях», «Родина» Долнп- 
ського та імені Кірова, 
імені Куцбишева Устп- 
(ішського рановій. Зокре
ма. у колгоспі «Ленін
ський шлях» качани трап- 
спортують члени комсо. 
мольсько • молодіжного 
Колективу водіїв, який 
очолює Олександр Жу- 
равсьішй. У цЄй ДСІЬ 
працював Роман Когут.

а ватів «ЗІЛ» поспі- 
шає до автопідііомпика 
який обслуговує КОМСО. 
молець Анатолій Поляи- 
ський. Мить — І качани

височіла со.

золотим потоком поси
палась у яму, а звідти, 
.транспортером підніма
ються до сушильних ка
мер.

— Кожна камера роз
рахована на 60 тонн, —« 
продовжує Валерій Іва
нович. — Після того, як 
качани висушаться, по 
такому ж транспортеру 
вони йдуть' до молотар- , 
кп. Вилущені качани від 
ходять убік, зерно по 
транспортер}' насипається 
У склади.

За добу дільниця може 
прийняти 500 тонн кача
нистої, проте бували дні, 
коли надходило більші 
тисячі.

Згідно з договорами, 
підписаними з керівни
ками господарств Пет- 
рівського, Устинівського, 
ІІовгородківського, Боб- 
рпиецького та Долин* 
ського районів, котрі 
транспортують качанис
ту па дільницю по 
робці гібридних зерен ку
курудзи, тут НОВИИІП 
прийняти десять ТИСЯЧ 
тонн. Нині на комбінаті ' 
з планом справилися.

О. СКИРТДНЬ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Долинська.
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НА СПОКІЙ ПРАВА
Та’ аПо,’СВ пТКОВОМУ були вдягнені хлопці та дівчата 
Його фаса^агп1ппт?ЛЬТУРН МЗВ ”ебУАенниіі вигляд: на 
чекали вичавки які” "ра.порй’ У (ройе відвідувачів 

які засвідчували великий вктаа ком- 
розповідали ІшРВїНиГ-А?СЯГНЄН”я трудівників міста, 
розповідали нпо ««і.....  й трудові дару(|Кі) Х|(

конференції.

молоді. Вгадувалося бажан
ня комсомольців виправити 
недоліки.

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

НЕ ДАНО
3 crop.

розповідали про їхні ініціативи й 
міській звітно-виборній

.3 рапорту комсомольсько, 
молодіжного колективу 
плавильників імені XIX з’їз
ду ВЛКСМ цеху № 8 ордена 
Трудового Червоного Поа- 
пора заводу чистих металів 
Імені 50-річчя СРСР XII мі-

кон-£ькій ззітно-зиборній 
ференції:

«КМК плавильників 
керівництвом лауреата 
мії Ленінського комсомолу 
М. Д. Петрова рапортує кон
ференції про дострокове 
виконання завдань XI п’я
тирічки. За роки п’ятирічки 
зекономлено сировини й ма
теріалів на суму понад 
1 мільйон карбованців. По
гано і впроваджено 29 рац
пропозицію з економічним 
ефектом 165 тисяч карбо
ванців. Підготовлено до са
мостійної роботи 20 моло
дих робітників. Перерахова
но до Фонду миру 1,5 тися
чі карбованціз, з підшефно
му колгоспі відпрацьовано 
675 людино-днів.

25 членів колектизу — 
ударники комуністичної пра
ці, ще десять бореться за 
це звання.

Комсомольці зарахували 
до свого колектизу спарта- 
ківку Любоз Римар. Її за
робітна плата перераховує
ться до Фонду миру».

Цифри і факти. Міська 
комсомольська організація 
фб’еднує понад 19 тисяч 
Спілчан. На конференції їх 
Представляло 499 делегатів.

ПІД 
пре-

8 місті та районі 17 завод
ських комсомольських ор
ганізацій, 2 — на транспорті,
9 — будівельних, 10 — у 
сфері обслуговування, 12 — 
колгоспних, 16 — учитель
ських і 25 — шкільних, За 
час, що минув після минулої 
конференції, з міській КО/А- 
сомольській організації 
зміцнів партійний проша
рок, зросла кількість спілчан 
із середньою й вищою ос
вітою, кількість КМК, кіль, 
кість слухачів системи ком
сомольської політосвіти.

Як добитися, щоб світло- 
водська иомсомолія працю
вала ще краще, ефективні
ше, цілеспрямованіше! Де
легати конференції відзна
чили, що для цього слід 
зміцнювати внутріспілкову 
дисципліну, виховувати у 
кожного комсомольця . по
чуття особистої відповідаль
ності за доручену ділянку 
роботи.

Розмова на конференції, 
незважаючи на атмосферу 
піднесення і святковості, 
відбулася ділова й принци
пова. І в звітній, доповіді 
першого секретаря міськко
му ЛКСМУ Сергія Якимен- 
ка, і у словах виступаючих 
прозвучало чимало критич
них і самокритичних за
уважень, які стосуються 
внутріспілкової роботи в 
місті та районі, організації 
соціалістичного змагання, 
дозвілля комсомольців та

13 ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ 
XII СВІТЛОВОДСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ КОМСОМОЛЬ
СЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ.

Віктор ПРОКОПЕЦЬ, груп- 
комсорг КМК плавильників 
цеху № 8 заводу чистих 
металів:

«Ми вважаємо, що міськ
комові комсомолу слід бу
ло б проводити дні первин
них організацій, коли б ко
жен працівник апарату хо
ча б раз на тиждень зали
шав свій кабінет і бував у 
первинній організації.

же особисті зустрічі з ком
сомольцями і молоддю, ак
тивом низових спілчанських 
колективів допоможуть ро
зібратися в недоліках і усу
нути їх...».

Марія ДРЕБОТА, доярка 
колгоспу імені В. Ульянова:

«Працівники міськкому 
ЛКСМУ ще рідко бувають 
на фермі, мало цікавляться 
життям спілчан, які працю
ють у тваринництві. Чому б 
не організувати конкурс на 
кращу молоду доярку чи 
не провести зліт молодих 
тваринників? Адже це по
сприяло б пропаганді сіль
ськогосподарських профе
сій. А молоді руки дуже 
потрібні на селі».

якби

Людмила СТЕЦЕНКО, сек
ретар комітету комсомолу 
комбінату твердих сплавів і 
тугоплавких металів:

«Не вироблено поки що у 
нас чіткої системи роботи з 
молодими кадрами. Вва
жаємо необхідним створити 
при комітетах комсомолу 
сектори адаптації молодих 
робітників. Хотілось би біль
ше рекомендацій щодо цьо
го одержувати від міськко
му ЛКСМУ».

Світлана ЖУК, член комі
тету комсомолу міського 
управління торгівлі:

«Добре було б,
міськком комсомолу більше 
приділяв уваги організації й 
проведенню вечорів, зустрі
чей, «вогників», конкурсів 
за участю представників 
усіх міських комсомоль
ських організацій. Це допо
могло б здружити молодь 
різних підприємств».

В. М. СІДУН, перший сек
ретар міськкому Компартії 
України:

«Створивши з місті і ра
йоні більше 200 комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів, міськком ЛКСМУ впро
вадженням прогресивних 
форм праці у них займає
ться слабо. Добре було б 
міському комітетові, пер
винним комсомольським ор
ганізаціям налагодити по
стійний зв’язок із комітета
ми комсомолу підприємств- 
постачальників, з вини яких 
часто затримуються буді
вельні роботи. Однак пра
цівники міськкому поки що 
рідко бузають на будівель
них майданчиках.

Неодноразово міськком 
ЛКСМУ виступав ініціатором 
створення молодіжних дис
котек, однак, коли вони 
Стали діяти, недовго забез
печував свій контроль у них.

ПРО СЕМЕСТР МИНУЛИМ І МАЙБУТНІЙ
Як уже повідомлялося, у Кіровограді відбувся IX обласний зліт студентських

загонів.
Його учасники підбили підсумки трудового літа-84, поговорили про плани на 

майбутнє, прийняли звернення до бійців СБЗ 1985 рону. Кращі студзагонівці одер
жали нагороди І подарунки.

З доповіддю знетупяз перший секретар обласного комітету комсомолу І. О.

ШЕВЧЕНКО.
На зльоті виступив секретар обкому Компартії України А. І. ПОГРЕБНЯК.
У роботі зльоту озяли участь заступник голови облвиконкому Є. М. Чабаненко,

представники різних обласних організацій.

Вони столи
переможцями

За підсумками обласно
го соціалістичного змаган
ня СБЗ за зайняте перше 
місце перехідний Червоний 
прапор облвиконкому, обл-, 
профрадн та обкому ком
сомолу вручено об’єднано, 
му студдагону Кіровоград
ського державного педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна.

Друге місце присуджено 
об’єднаному загону Гай- 
воронського машинобудів
ного технікуму.

Третій — об’єднаний СЗ 
Кіровоградського техніку
му механізації сільського 
господарства.

Серед окремих будівель
них загонів кращим став 
«Сучасник» (командир 
В. ІІІавранськин) Кірово
градського інституту сіль
госпмашинобудування.

У змаганні серед заго
нів безкорисливої пРац! 
першість здобули, бійці 
«Полум’я» (командир 
О. Хіімич) Кіровоградсько
го державного педагогіч
ного інституту імені О. С. 
Пушкіна.

Вітаємо цереможціві

“ХРОНІКА СТУДЗАГОНІВСЬКОГО ЛІТА
лися із обов’язками заго
нових лінаріз майбутні ме
дичні працівники Кірово
градського медучилища. 
Вони організували роботу 
по безкорисливій здачі 
крові.

Д 15 вересня — з день 
ударної праці — члени всіх 
СБЗ заробили і перераху
вали до фонду Всесвітньо
го фестивалю молоді і сту
дентів 5,5 тисячі карбован
ців.

д Готуючись до святну, 
вання 40-річчя Велиної Пе
ремоги, студзагонівці вклю
чили у свої загони 60 по
чесних бійців. Кошти, за
роблені на імена героїв в 
сумі п’ять тисяч, перечис
лено на будівництво мемо
ріалу Перемоги на Поклон- 
ній горі з м- Москві.

А Під час літнього тру
дового члени СБЗ побуду
вали 37 житлових будинків 
для сільських ТРУДІВНИКІВ. 
Особлива заслуга з цьому — 
хлопців із «Сучасника» 
(КІСМ). Вони спорудили у 
колгоспі імені Щорса До- 
линсьного району птахо- 
ферму, гараж для сіль
ськогосподарської техніки, 
три будинки із присадиб
ними добудовами.

А Беручи участь у жни- 
вах-84. бійці механізованих 
загонів скосили 1340 гекта
рів хліба, намолотили 15 
тисяч центнерів зерна, зо
рали на зяб 3121-гектарну 
А'д Учні медичних училищ 
працювали санітарами з лікарнях Кіровограда та Олен- 
сандрії. Відмінно справля-

Скільки професій 
у студента?

Вважаю, що мені пощас
тило: я представляв облас
ний студентський загін на 
Всесоюзному зльоті учас
ників СБЗ в Алма-Аті. 
Скільки нового і цікавого 
почув я там! Скільки по-

ПОЛУМ’ЯНІ СЕРЦЯ «ПОЛУМ’Я» 
стптут°“еа6оть'а>'ми - "а??п0«зко%ге"шво? праці° іі.ііт- 
1-у на ПОЛІ йоли сонечко добре припікає 1 рядки зовсім 

■ «короткі виконувати норми на 120 а нколп, навіть 320 
процентів нелегко. 'Але лише перші кілька днів. Далі 
прополювання огірків, збирання цибулі. картоплі, гороху 
НпХпою для всіх справою. Будзагонівці завжди не. 
качїN> 'нетерпінням своїх свят «Гітара по колу». «День 
Нептуна» «День печеної картоплі»... За час перебування 
Ь пАлгоепі ЇТашлицькніі» Маловнсківського району 
пигонапи робіт на 50.Н тисячі карбованців. З них певні 
п ПАпопакували V Кіровоградський будинок немовля 
ти ї в фонд дЬпомог'и афганським дітям. Цифри, звичай, 
по багато н о що свідчать. Але. що характерно - 
ких загонів, як наш, керівники господарств іще не 
п І тому думають: якщо грошей не одержують, то пра 
лП’,Л70лґ>няк матеріальної ж зацікавленості ніякої. Ос Ж перед СзТзко^ праці стоїть серйозне за» 
данняїдовести. ЩО нони вміють трудитися. о

командир загону «Полум'я»».

I нині ці, з дозволу сказати, 
«вогнища культури» діють 
самі по собі...».

Чимало злободенних пи
тань обговорено на конфе
ренції. І долозідач, і висту
паючі оцінювали свою ро
боту, роботу всієї міської 
комсомольської організа
ції, керуючись завданнями 
XXVI з'їзду КПРС, наступ- 

-них Пленумів партії, поста
новою ЦК КПРС «Про даль
ше поліпшення партійного 
керівництва комсомолом 5 
підвищення його ролі в ко
муністичному вихованні мо
лоді», настановами ' Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР К. У. Чер
ненка, викладеними у висту
пі на Всеармійській нараді 
секретарів комсомольських 
організацій 28 травня 1984 
року. Виходячи з цих доку
ментів, присутні говорили і 
про завдання на майбутнє.

А під час перерв у роботі 
конференції делегати мали 
можливість ознайомитися з 
тзорчістю самодіяльного 
народного ансамблю баль
ного танцю Сзітловодського 
МБК, з новинками моди, 
які продемонстрували міс
цеві побутозики. Всім спо
добалася і фотогазета, яка 
відобразила хід конферен
ції.

У роботі XII Світловод- 
: ської міської комсомоль

ської конференції взяли 
і участь інспектор ЦК Колу, 

партії України В. 3. Постой, 
завідуючий відділом органі
заційно-партійної роботи 
обкому Компартії України 
3. Д. Бабій, другий секретар 
ЦК ЛКСМ України В. І. Ци- 

■ бух, перший секретар об- 
• ласного комітету ЛКСМУ

І. О. Шевченко.
Наш кор.

Н а знімку: йде речет- 
і рація делегатів конференції 
і У центрі -» комсорг ’.іМК 

плавильників цеху № 8 за
воду чистих металів 3. ПРО
КОПЕЦЬ.

Фото В. СТРИГУНА, 
м. Світловодськ,

явилося друзіві Повертав
ся додому з думкою попра
цювати у «Сучаснику» на 
Найвищому рівні. До робо
ти иам не звикати. Мої 
хлопці вміють 1 фундамент 
закладати, і мурувати сті
ни, І малярувати... А про
фесію ремонтника заліз
ничної колії освоїли мину
лого літа на вуглерозрізі 
«Морозізський,* виробни
чого об’єднання «Олек- 
сандріявугі.пля». Юрію Ке
меровський. Андрій Лисо-

А У НАС 8 ЗАГОНІ...
гор, Сашко Деган, Василь 

Кутасов на всі руки май
стри.

Іноді прикро чути, що. 
мовляв, не ті піціли СВЗ. (Ге 
та енергія, завзяття. Кате
горично Це згодні з цим І 
я, і 25 хлопців із сСущір- 
никаї. Підтверджує про
тилежне — наша праця І 
щирі йбдяки жителів Мар- 
фівки Долинського райо
ну — там ми трудилися 
влітку.

В. ШАЗРАНСЬКИЙ, 
командир загону «Су
часник».

Ось вони, переможці трудового літа-84 — члени об’єднаного студентського 
загону Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна. 

Фото в, ГРИБА.



4 стор.

ГА ЦТ (І програма)
' В.о'о — «Час». 8.35—Мульт
фільми. 9.00 — Клуб манд
рівників. 10.00 — «Волоко. 
Дамське шосе». Фільм-виста- 
Йв 11.45 — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Сільські го- 
ризоити. Документальні те
лефільми. 15.45 — Розпові
дають наші кореспонденти. 
16.15 — Новини. 16.20 —
С Прокоф’єв. Симфонія 5Л 7. 
16.55 _ Урочисте засідання 
присвячене 67-й річниці Ве
ликої Жовтневої соціалістич
ної революції. Святковий 
концерт. Трансляція з Крем
лівського Лїпапи ,'Кпія 
21.00

Палацу з’їздів.
____ «Час». 22.00 — Те
атральні зустрічі. 23.25 —

у світі.Сьо^о^И 
^10.00 • _ _
Кінопрограма «Наш 
ник». 11.15 — Запрошує рес
публіканський Будинок ак- 
тора 12.15 — Міжнародна 
Студія УТ. 12.45 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10 т- 
Срібннй дзвіночок. 16.40 — 
Фільм-концерт. 17.40 — До- 
иументальиий фільм. 18.10— 
Російський романс. 18.40 —■ 
$Девь за днем». (Кірово
град). 18.55 — Оголошення. 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. -19.30 — Чем
піонат СРСР з хокею. «Со
кіл» — «Спартак». II 1 ПІ пе
ріоди. 20.45 — На добраніч, 
дітиі 21.00 — «Час». 22.00— 
«1 любов, і шана». Музична 
передача, присвячена 40-річ- 
чю визволення України від 

за-

Новини. 10.20 — 
сучас-

жовтневий». (Кіровоград). 
18.30 — Народні таланти. 
19.00 — Актуальна камера.
19.45 — «Спадкоємці». 20.45
— На добраніч, діти! 21.00
— Репортаж про військовий 
парад І демонстрацію трудя, 
щих, присвячені 67-й річниці 
Великої Жовтневої соціаліс
тично? революції. 22.15
— Художній телефільм «Бій 
на перехресті». 1 серія. 23.20
— Співає народний артист 
Ю. Богатиков.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
«Підем побачиш...». Теле
фільм. 8.35 — Пісні про міс- 
та-герої.
тальний . ___
Москва. Красна площа. Вій
ськовий парад і демонстра
ція трудящих, присвячені 
67-й річниці Велиної Жовт
невої соціалістичної рево
люції. По закінченні — 12.00 
-- Документальні фільми. 
12.35 — Мультфільм «Аврої 
ра». 12.55 — К. ТреньоВ.
«Любов Ярова». Фільм-виста- 
ва. 15.20 — О. Блок. «Бать- * 
ківшика». 16.05 — Концерт.
16.45 — Документальний те. 
лефільм. 17.15 — Мелодії ек. 
рану.
«Старі

9.25 — Докумен. 
телефільм. 9.50 —

(споитп »
старти гпо

РОСТЕ

Два дні на кращих спор
тивних базах обласного 
центру мірялися майстер
ністю 174 пайснльніші юні 
багатоборці комплексу 
Г1Ю, які захищали спор
тивну честь 29 збірних 
команд загальноосвітніх 

■ шкіл Кіровограда.

;ію визволення України 
німецько-фашистських 
фарбників.

'А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика, 8.20 — 

«Місто великої долі». Доку
ментальний фільм про Ле
нінград. У.40 — Виступають 
учасники телеогляду-коп- 
курсу духових оркестрів. 
9 00 — Відгукніться, сурма
чі! 9.30 — Мультфільми.
10.00 — Наука і життя. 10.30 
г- Фільм — дітям. «Чарівне 
коло». 1 і 2 серії. 12.40 —
Документальний 
«Декілька днів 
бригади». 13.10 
Старти. 13.55 —

телефільм 
з життя 
— Веселі 

__ г_ . ____ «Рішучий 
Оій» (із циклу «Розповіді про 
партію»). 14.40 — Копцерт 
народного хору Палацу 
культури ІІоволипецького 
металургійного комбінату. 
15.00 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 -_ " ‘
арф. 18.30 — ___ __
цяти і с.тарші». 19.05 — Хо
кей: «Сокіл» — «Спартак». 
2 1 3 періоди. Під час перер
ви — 19.45 — Вечірня каз
на. Мультфільм. 20.45 — На
родні мелодії. 21.00 — «Час». 
22.00 -- Фільм «Максихг Пе
репелиця». 23.40 — Новини.

- Грає квартет 
«...До іпістиад.

'д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.30 — 

нументальний телефільм 
«.Красна Пресня вчора і сьо
годні». 9.20 — Пісні і танці 
йародів СРСР. 9.50 — Моск
ва. Красна площа. Військо
вий парад і демонстрація 
трудящих, присвячені 67-й 
річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 
По закінченні — 12.00 —
Святковий піонерський кон
церт. 12.30 — Поетична ком
позиція за віршами радян
ських поетів. 13.00 — Пісня 
У серці моєму 13.50 —
Мультфільм. 14.00 — Музич
ний телефільм «Шлях Жовт
ня». 14.40 — Телефільм для 
дітей «Макар-слідопнт». 1 се
рія. 15.45 — Концерт. 16.10 
— Фільм «Ленін у Жовтні». 
17.50 — Новини. 18.00 —
футбол: 18 фіналу: «Дніпро» 
*- «Левеки Спартак». (Бол
гарія). 18.45 — Чемпіонат 
світу з шахів. 18.50—Мульт
фільм. 19.15 — Святковий 
вечір. 21.00 — Репортаж про 
військовий парад І демон
страцію трудящих, присвя
чені 67-й річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної Л- 
еолюції. 22.15 — Футбол. Ку
бок УЕФА. 1/16 фіналу: 
«Спартак» (Москва) — «Ло
комотив» (Лейпціг). 23.00 — 
Чемпіонат світу з шахів. 
23.15—Футбол: Кубо:: УЕФА. 
1/16 фіналу: «Динамо»
(Мінськ) — , Спортінг» (Л.'с- 
сабон).
'А УТ

9.00 — Таланти твої. Ук
раїно. 9 45 — Київ. Площа 
Жовтневої революції. Вій
ськовий парад і демонстра
ція трудящих, присвячені 
67-й річниці Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції. 12.10 — «Вперед, ор
лята!*. 13.30 — Концерт ду
хового оркестру. 14.00 — Те
атр Історичного портрета 
15.10 — «Пісня скликає дру- 
вій». 17.00 — Кубок європей
ських чемпіонів з футбо їу 
З /Я фіналу. «Дніпро» — «Лев- 
сне Спартак-. 1-й тг.йм (Кри
вий Ріг). 17.45 — «Кіровоград

До-

«Молодий комунар» 6 листопада 1984 року

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.30 — До

кументальний телефільм. 
9.00 — Творчість народів 
світу. 9.30 — Будильник
10.00 — Служу Радянському 

>• Союзу! 11 .оо — Лауреати 
Державних премій СРСР 
1984 року в галузі науки і 
техніки. 11.45 — «Ранкова 
пошта». 12.15 — Зустрічі па 
радянській землі. 12.30 —
Сільська година. 13.30 —
Музичний кіоск. 14.00 — На. 
уково-попу.чярний фільм. 
14.20 — Телефільм для дітей 
«Макар-слідоннт». З серія 
15.25 — Новини. 15.30 — У 
світі тварин. 16.30 — «Горо
бина. горобина...». Концерт 
16.55 — Світ і молодь. 17.40 
—Мультфільми. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 — 

і Чемпіонат світу з шахів. Ін- 
| формаційний випуск. 18.50—

дянс.ькпх поетів про БАМ. 
13.45 —- Розповідають наші 
кореспонденти. 14.15 — «Ви. 
датні радянські виконавці— 
лауреати Ленінської пре
мії». Фільм-концерт «Скрип
ка Леоніда Когана». 15.25— 
Кінопанорама. 17.00 — Хо
кей: ЦСКА — «Сокіл». 19.15 
— Світ рослин. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.20 — «Сто
лиця поморської Півночі». 
Документальний телефільм 
про Архангельськ’. 21.00 — 
«Час». 21.35 — < Продавець 
птахів». Музична те’левиста- 
ва 
К.

18.45 — Хокей: «Спартак» 
СКА. Під час перерви Л 
20.05 — Вечірня казка. 21.00 
— «Час». 21.35 — Фільм
«Спій хлопець». 22.40 — Ку» 
бок володарів кубків я вод
ного поло. Півфінал. «Дина
мо» (Москва) — ВВСЦ (Угор» 
щина). 23.00 — Новини

за одноіменпою оперетою 
Целлера.

ЦТ (І програма)

листопада
З 6 по II

17.50 — Телефільм 
__ друзі». 112 серії.

20.00 — Вечірня казка. 20.15 
—Документальний телефільм 
«Діти цілини». 21.00 — Ре
портаж про військовий па
рад і демонстрацію трудя
щих. присвячені 67-й річни
ці Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. 22.15 — 
Фільм «Розгром Юдснича».

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Грає 

Державшій духовий оркестр 
РРФСР. 9.05 — Історико-ре- 
волюційна тема в радянсько
му образотворчому мисте
цтві. 9.35 — Трудівники
промисловості 1 сільського 
господарства — лауреати 
Державних премій СРСР 
1984 року. 10.35 — Веселі 
нотки. Концерт юних вока
лістів союзних республік.
11.35 — Зарубіжні гості свят
кової Москви. 11.50 — Всесо
юзний телеконкурс «Това
рищ пісня». .12.35 — Клуб 
мандрівників. 13.35 — Кон
церт артистів балету Вели
кого театру Союзу РСР. 
14.20 — Телефільм для ді
тей «Макар-слідрпит». 2 се
рія. 15.25 — Для вас. дорогі 
товариші. Концерт на за
мовлення ветеранів. 15.55 — 
Мультфільми. 16.20 — Нови, 
ни. 16.25 — Лауреати Дер
жавних премій СРСР 1984 
року в галузі літгратури. 
мистецтва 1 архітектури. 
17.25 — «На крилах часу». 
Циркова вистава. 18.40 —
Фільм «Поговоримо, брате...» 
1 і 2 серії. 21.00 — «Час».

21.35 — Ширше коло. Естрад
на передача. 23.25 — Нови
ни.
± УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
«Крокуй з нами, пісне». Кон
церт. 11.03 — Лауреати Дер. 
жавинх премій СРСР 1984 
року в галузі сільського гос
подарства. 11.35 — Худож
нії! фільм «Золоті черевич
ки». 1 серія. 12.40 — Музич
ний фільм «Голос пам'яті». 
12.55 — Студія «Золотий 
ключик». 13.55—Сонячне ко
ло. 14.25—Телефільм. 14.35— 
« Девіз: відзага, мужність І 
честь». Юні авіатори. 15.25 
— Лауреати Державних пре
мій СРСР 1984 року в галузі 
промисловості. 15.55 — Ху
дожній фільм із субтитрами 
«Батько і сни». 1 серія. «По
рушена тиша». 17.25 — Кіно- 
мозаїка. 18.40 — Докумен
тальний фільм «Місто вели
кої долі». 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — <3 людь
ми і для людей». Теленарис. 
20.45 — На добраніч. діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній Фільм «Бій на пере
хресті». 2 серія. 22.40 — Ест. 
радний калейдоскоп. 23.30— 
Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Документальний телефільм. 
8.50 — Мультфільми. «Дзер
кальце». «Ну, постривай!». 
9.20—Грає квартет ім. Д Шо
стаковича. 9.50 — Знання — 
сила. 10.35 — М. Горький 
«Пісня про Сокола». «Пісня 
про Буревісника». 10.55 —
«Документальний екран».
11.35 — Фільм — дітям. «За
гибель «Орла». 13.10 — «Це 
було за Нарвською заста
вою». Музичний телефільм 
за оперетою Г. Свиридова 
«Вогники». 14.25 — Пумо, 
дівчата! Конкурс молодих 
робітниць сільського госпо
дарства. 15.55 — Фільм «Лют
невий вітер». 17.15 — По 
сторінках передачі « Навколо 
сміху». 18.25 — Концерт
майстрів мистецтв. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Від 
пісні до танцю. 20.45 —’До
кументальний телефільм «Те
че ріка Хорол...». 21.00 —
«Час». 21.35 — На екрані — 
кінокомедія Фільм «Щас
ливий рейс».

Найбільше очок — 556— 
записали в свій актив знач
ківці комплексу ГПО се
редньої школи № 13 Кі- 
ровського району. Серед 
колективів нього району 
другими були багатоборці 
десятирічки № 14, Треті
ми — С111 № 23.

У групі команд Ленін
ського району иапспльпі- 
шпми стали спортсмени 
середньої школи № 16 — 
501 очко. У призерах — 

середні школи № 6 та № 22.
Серед восьмирічних шкіл 

перемогли представники 
сьомої Ленінського та 
двадцять першої Кіров- 
ського районів.

В особистому заліку на. 
городи міськспорткоміте- 
ту та міськвно отримали: 
Григорій Горячий (СШ 
№ 22). Ірина Монякіяа 
(СШ № 13), Сергій Сайко 
(СШ Аг2 13), Олена Гор
ська (СШ № 19), Олек
сандр Зубченко (СІІІ 
№ 19), Ірина Капатій (СІП

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ШСМ Украины.
На уираннском языке.

БК 02529

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — До. 

кументальні телефільми 
«Здрастуйте, копі...». «Печощ 
ські Альпи». 9.20 — Всесф 
юзпий огляд самодіяльної 
художньої творчості. 9.40 
Фільм <У важку годину?. 
11.15 — Новини. 14.30— Но
вини. 14.50 — Документа.’!^» 
пий фільм «Голова МалнвІ- 
па». 15.10 — Російська мо
ва. 15.40 — Документальний 
телефільм «Йошкар-Ола'?. 
15.55 — Концерт Державно
го ансамблю пісні 1 танцю 
Марійської АРСР «Марій» 
Ел». 16.30 — Новини. 16.35 чі 
Шахова школа. 17,05—«Вазд> 
кий шлях Анголи». Кіионй- 
'рис. 17.35 — «Ритми Ашф 
ли». Концерт. 18.00 — В иоЖ» 
кому малюнку — сонце. 18.1.6
— Більше хороших товарів 
18.45 — Сьогодні У світі; 
19.00 — Футбол: «Торпеді?»
— «Динамо» (Київ). 20.45 <,*

8.00 — «Час». 8.35—Мульт
фільми. 9.00 — Очевидне — 
неймовірне. 10.00 — Виступ 
художніх колективів радян
ської міліції. 10.20 — «15-й ти
раж «Спортлото». 10.30 —

Фільм — дітям. «Муму». 11.40 
— Новішії. 14.30 — Новини. 
14.50 — Документальний те
лефільм. 15.20 — Таллінськ! 
музичні малюнки. Концерт. 
15.45 — «...До шістнадцяти і 
старші». 16.30 — Новини.
16.35 — До Дня радянської
міліції. Документальний те
лефільм «Бойовим орденом 
нагороджується...». 17.25 — 
Народні мелодії. 17.35 —
Фільм — дітям. «Вітрила мо
го дитинства». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — День 
радянської міліції. Виступ 
міністра внутрішніх справ 
СРСР В. Федорчука. 19.15 — 
Осінні етюди. 19.20 — До 
40-рІччя Великої Перемоги. 
Фільм «У важку годину». 
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт у центральному Кон
цертному залі, присвячений 
Дню радянської міліції.
23.35 — Сьогодні у світі. 
А УТ ‘

10.00 — Новини. 10.20 — 
Лялькова вистава «Кицьчнн 
дім». 11.10 — «Хімія 1 вро
жай». 12.00 — Новини. 12.15 
— «Товариш». 13.00 — «Доб
рого вам здоров’я». 13.30 — 
«Катрусші кінозал». 16.00— 
Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіпочія:». (Кіровоград на 
Республіканське телебачен
ня). 16.30 — Фільм-концерт.. 
16.55 — Сьогодні — Всесвіт
ній день молоді, «Інтерклуб». 
18.00 — Кінопрограма «У сві
ті дивовижної природи». 
18.30 — Сьогодні — День ра
дянської міліції. Виступ на. 
чальника управління внут
рішніх справ облвиконкому 
В. М. Марусенка. Концерт 
вихованціп дитсадка № 41. 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Сол
дати правопорядку. 20.35 — 
Вечірня серенада. 20.45-~Па 
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.35 — Кіііовікторпна. Ху
дожній фільм «Справа Ру
мянцева». 23.45 — Повніш.
А ЦТ (II програма) 

8.00 — На зарядку, ста- 
________ _ ________ вайі 8.20 — До Дня радян- 
Концерт народного . ської міліції. Документальні 

фільми «Будні міліції». ' «Я 
більше не буду». 9.15 — Іс
панська мова. 9,45 — По му
зеях і виставочних залах. 
Петропавлівська фортеця.
10.35 — «Батьківщино люба 
моя». Виконує О. ГІокров- 
ськнй. 11.40 — Документаль
ні телефільми. Програма 
Свердлонської студії телеба
чення. 13.20 — Фільм «Хлоп
чики». 14.50 — Співає Л. Чко- 
нія. 15.30 — Повніш. 18.00— 
Новини. 18.15 — Наш сад.

Вечірні мелодії. 19.40 
Телефільм < Він десь тут». 
Із циклу «Слідство ведуть 
ЗНАТОКИ». 1 серія. 21.00 — 
««Час». 21.35 •— 2 серія 
дожпього телефільму
десь тут». 22.55 — Чемпіонат 
світу з шахів. Інформацій
ний випуск. 23.10 — Новини. 
А УТ

10.00 — Повний. 10.20 — 
Художній фільм «Золоті че
ревички». 2 серія. 11.30 — 
«Київ: роки і люди». 12.00 — 
«Призначається побачення».
12.30 — Телефільми. 12.55— 
Художніїі фільм із субтитре. 
міі «Батько і сіііі». 2 серія. 
«Відлуння далеких пострі
лів». 14.20 — «Ігротека». 
15.05 — Тележурнал «Старт». 
15.45 — Скарби музеїв Ук
раїни. 16.00 — «Слава сол
датська». (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
17.00 — «Компас туриста». 
17.40 — Художній фільм 
«Людмила». 19.00 — Актуаль
на камера. 19.40 — Телетур- 
нір «Сонячні кларнети», 
перерві — Новини. 20.45 
На добраніч, діти! 21.00 
«Час». 21.35 — Продовження 
телетурніру «Сонячні клар
нети».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8Д5 — 
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 ” . .
колективу ансамблю пісні і 
танЦю «Кеиюль». 9.00 — До
кументальний телефільм «На 
ступінь вище». 9.30 — Про
грама Якутської студії те
лебачення. 10.20 — М. Рнм- 
ськиіі-Корсаков. Сюїта для 
симфонічного оркестру «Ше- 
херазада». 11.05 — Фільм— 
дітям. «Здрастуй, Зузанко! До 
побачення, Зузанко». 11.55 — 
Очевидне — неймовірне. 12.55 
Ритмічна гімнастика. 13.25 
— «Дорога віку». Вірші ра-

в

Якіцо хочеш бути здоровій^, 
21.00 — «Час». 21.35 — Койт 
церт Державного ансамбли) 
народного танцю СРСР. 
22.15 — Футбольний огляд,
22.45 — Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 
Музичний фільм. 10.35 — Лг- 
терклуб, 11.40 — «Шкільний 
екран». 7 кл. Музика. 12.05
— Новини. 12.20 — Солдати 
правопорядку. 16.00 -- Пії
ті и и. 16.10 — Срібний ЛЗЙЬ 
ночок. 1(і.ЗО — Фільм кон
церт. 17.00 — «Сучасник?. 
18.00 — Наука і час. 18.30^ 
«День за днем». (Кіровоград).
18.45 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Концерт. нрЙ- 
свячений Дню радянської 
міліції. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.35^ 
В. Рабкін. < Година ночі». 
Вистава. В перерві — Во"- 
ПИІІИ.
А ЦТ (її програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15-ї 
Документальний телефільм 
«Тривожні дні лісового де» 
сайту». 8.35 — ЛІ. ЛомоН® 
сов. 9.30 — Англійська мй» 
ва. 10.00 -- Учителю — уроц 
музики. 11.00 — Радянське 
образотворче мистецтв??? 
Творчість А. Пластова, і 1.46
— Сторінки історії. «ВутЙ
робітником — покликання?? 
12.35 — Пошта передачі
• Природознавство» 13.05»-» 
Вс. Вншневський — письмен? 
нпк-комуніст. 
лійська мова. 14.25 — . ......
і умій. 14.55 — Урок муай 
пості. 15.25 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — Обличчя 
друзів. 19.00 — Людина 
господа)) на землі. 20.00 
Вечірня казка. 20.15 — Д<1- 
і.умсита.іьннй фільм «Спога* 
ди про Павлопськ». 20.45 
Концерт радянської пісні. 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Циклон почнеться 
вночі». 23.00 — Новини.

13.55 — Ані
Знаї

Редактср
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ О. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ НАБІР СЛУХАЧІВ
«Автомобіліст»
3:2

на підготовче відділення з відривом від виробництва (денна форма навчання}.

С I

Кіровоградська «Зірка» 
на сеоєму стадіоні прове
ла товариський матч із ти
распольським «Автомобілю, 
том», який виступає у п’я
тій зоні чемпіонату країни 
серед нлубів другої ліги. На 
двадцять дев’ятій хвилині 
кіровоградець Едуард Де
нисенко відкриває раху
нок. Через кілька хвилин 
він ще раз примушує «Ав
томобіліст» вводити м’яч у 
гру з центра поля.

У другому таймі Е. Дени
сенко знову забиває гол. 
Після цього нападаючий 
тираспольців Микола Ман- 
дриЧенко з кутового заби
ває м’яч у ворота «Зірки», 
які захищав Олег Діброва. 
До фінального свистка м’яч 
ще раї побував у сітці во
ріт господарів.

Цим матчем «Зірка» за. І 
нінчила футбольний сезон І 
нинішнього року.

В. ШАБАЛІН. І

Набір проводиться на спе
ціальності:

українська мова і літера- 
* тура, фізичне виховання.

Вступники подають такі 
документи:

1. Заяву на ім’я ректора.
2. Направлення встанов

леного зразка.
3. Характеристику, підпи

сану керівниками підпри
ємства (військової частини), 
партійної, комсомольської 
і профспілкової організацій, 
завірену печаткою.

4. Документ про середню

(
освіту (оригінал).

5. Витяг із трудової книж
ки (книжки колгоспника), за
вірений керівником підпри
ємства чи колгоспу.

6. Медичну довідку (фор
ма № 086/у).

7. Шість фотокарток 3x4 
см.

Вступники особисто пре
д’являють паспорт, військо
вий квиток або приписне

8 мі-

свідоцтво, а при зарахуван- • 
ні — трудову книжку. 
Прийом документів по 10 

листопада (для звільнених у 
запас із лав Радянської Ар
мії — до 15 січня 1985 ро
ку). Співбесіди — з 11 по 
25 листопада.

Початок занять — 1 груд
ня.

Строк навчання 
сяців.

УМОВИ ПРИЙОМУ:
На підготовче відділення 

приймають юнаків і дівчат 
із закінченою середньою 
освітою із числа передових 
робітників, 
звільнених у запас із 
Радянської 
старших піонервожатих мі
ських і сільських ' шкіл, за 
направленням промисло
вих підприємств, будов, ор
ганізацій транспорту і зв’яз
ку, геологорозвідувальних і 
топографогеодезичних ор
ганізацій, радгоспів, кол-

колгоспників, 
лав 

Армії і Флоту,

госпів, міжгосподарських 
підприємств і промисловик 
об’єднань у сільському ґоЛ 
подарстві, командування 
військових частин і загаль-» 
ноосвітніх шкіл за рішен
ням загальних зборів і ре
комендаціями партійний, 
комсомольських і преф* 
спілкових організацій. Ре
комендовані на навчанні 
повинні мати на час роз*- 
гляду питання про направ
лення не менше одного 
року безперервного стажу 
на останньому місці робо« 
ти, а старші піонервожаті-^ 
не менше двох років стажу 
роботи в школі.

Зарахування проводиться 
га результатами співбесіди. 
Довідки можна одержати (1 
деканаті підготовчого від
ділення.

Адреса інституту: 346050, 
м. Кіровоград вул. ШесчеИ« 
ка, 1, кімн. 19. Тел. 29-52-30,
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