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РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

;ЯКЩО НЕОБХІДНО,
«вНАЧИТЬ-МОЖЛИВО
Наближається до кінця останній квартал четвертого
року одинадцятої п’ятирічки. Радянський народ напру
жує всі сили заради успішного виконання планозих зав
дань.
Молодь Кіровоградщини, включившись у соціалістич
не змагання під девізом «XI п’ятирічці — ударну пра
цю, знання, ініціативу і творчість молодих», успішно до
лає трудові рубежі. Багато комсомольсько-молодіжних
колективів, окремих юнаків і дівчат уже рапортували
про дострокове виконання соціалістичних зобов’язань.
В авангарді змагання КМК Володимира Бадова з цеху
№ 2 кіровоградського заводу «Гідросила» (бригада ви
ступила з ініціативою закінчити п’ятирічку до 115-ї річ
ниці з дня народження В. І. Леніна), КМК машиністів
екскаватора Е-25ОЗ № 12 змішаної дільниці розрізу
«Бандурівський», де керівником Володимир Погрібний,
а групкомсоргом Петро Ольховик (на трудовому календарі цього колективу — березень 1985 року, понад
план уже видобуто близько 5 тисяч тонн вугілля), КМК
доярок з колгоспу «Мир» Гайворонського району (від
кожної корови одержано' близько 4000 кілограмів мо
лока), КМК шоферів автогаража імені XXIV з’їзду ком^сомолу України колгоспу імені XXV з’їзду КПРС Онуф.
4вкіївського району (оін виконав п’ятирічку до дня народ^Дісення комсомолу) та інші.
Багато сил і енергії додає молодим трудівникам ба
жання присвятити свою працю ювілейним датам —
40-річчю Великої Перемоги та 50-річчю стахановського
руху. Скажімо, у КМК Миколи Сокуренка з дільниці
механічної обробки дрібних деталей цеху № 4 заводу
«Гідросила» на групових звітно-виборних зборах було
вирішено 13-й ударний тиждень Вахти пам’яті, присвя.
чений Ленінському комсомолові, виконати за 3 дні.
Щодня до редакції надходять відомості про ратний
труд, присвячений XII Всесвітньому фестивалю молоді і
студентів, що відбудеться наступного літа у Москві.
- Крім високих трудових показників, багато молоді до
бивається значного скорочення затрат сировини, часу
на виготовлення продукції. Це значною мірою впливає
на зниження собівартості. Додаткове завдання підви
щення продуктивності праці на 1 процент і зниження
собівартості продукції на 0,5 процента у більшості ко
лективів успішно ВТІЛЮЄТЬСЯ В життя.
Однак не треба заколисувати себе успіхами передо
виків. Загальновідома істина — успіх усього народу
складається з успіху кожного окремо взятого працівни
ка. Якщо ж детальніше розібратися у фактах, то стане
ясно, що серед нас є ще й багато відстаючих. Із 1475
комсомольсько-молодіжних колективів області ЗО на
сьогоднішній день з плановими завданнями не справ
ляються. Аналіз причин відставань свідчить, що біль
шість із них мають суб’єктивний характер — погана ро
бота з кадрами, незадовільне забезпечення матеріала
ми та інструментом, відсутність чіткої взаємодії у всіх
підрозділах виробництва. Для прикладу. У Кіровському
районі міста Кіровограда з планом III кварталу не спра
вились 11 КМК — 4 у торгівлі через недопоставки това
рів та відсутність кадрів, 4 з комбінату «Кіровоградміськбуд» з тієї ж причини, 3 з АТП-10021 через незадовіль
ний технічний стан автобусів, що курсують за маршру
тами №№ 10, 31, 5.
Отже, недопоставили, недоремонтували, недодивилися,
недопрацювали, недовиконали. Хіба має право колек
тив, що складається із найпередовіших молодих робітл ників, при оцінці своєї роботи користуватися такими
дієсловами? Справа честі кожного його члена — негай
но виправити становище.
На черговому засіданні Політбюро ЦК КПРС було роз
глянуто проекти Державного плану економічного і со
ціального розвитку СРСР і Державного бюджету СРСР
на 1985 рік. Партія виробила дійові заходи, спрямовані
на подолання негативних тенденцій, прискорення еконо
мічного зростання. Це дало свої результати — економіна почала розвиватись більш динамічно. Останні два ро
ки ознаменувались позитивними зрушеннями в роботі
практично всіх галузей народного господарства. Відрадні
зміни відбуваються і в сільському господаюстві, ппо що
говорилось на жовтневому Пленумі ЦК КПРС. Про це
свідчать і успіхи тваринників та кунурудзоводіо Кіро
воградщини,
,

Однак говорити про реальність виконання завдань
наступного року можна лише в тому випадку, якщо пов.
ністю будуть виконані плани поточного року.
«На передній край тепер висувається завдання орга
нізації чіткої й цілеспрямованої роботи по втіленню
наміченого в життя, — відзначив на засіданні Політбю
ро ЦК КПРС тов. К У, Черненко. — Питання ставиться
так: план повинен бути безумовно виконаний, а там, де
це можливо і необхідно, — перевиконаний».
х
Слід серйозно попрацювати для поліпшення стану
справ Кіровському м. Кіровограда, Олександрійському,
Устинівському райкомам, Олександрійському міськко
мові комсомолу (тут відстаючих КМК не менше 5), а та
кож усім останнім райкомам, де є хоча б один відстаю
чий колектив.

Підсумки діяльності Уко
опспілки за п’ять років, що
минули, і завдання по даль
шому розвитку споживчої
кооперації республіки у світ
лі рішень XXVI з’їзду пар
тії, наступних Пленумів ЦК
КПРС обговорено па XIV
з’їзді споживчої коопера
ції республіки, який про
ходив 23—24 листопада в
Києві.
У роботі з’їзду взяли
участь члени Політбюро ЦК
Компартії України Голова
Р:..и Міністрів УРСР О. П.
Ляшко, перший заступник
Голови
Ради
Міністрів
УРСР Є. В. Качаловськпй,
голова Укрпрофради В. О.
Сологуб, кандидат у члени

«Впровад
ОПЕРАЦІЯ
ження» на заводі «Гід.
росила» — лише черговий
етап постійної результатив
ної раціоналізаторської ро
боти. Голова ради ВТВР
В. Ф. Альошпна та комсо
мольський ватажок під
приємства Микола Цитульський із задоволенням
говорили
про трьохсот
двадцятьох сімох дійових
виробничників, котрі не.
втомні у своїй творчості.
Близько сотні з них —
комсомольці й молодь, на
вчаються у трьох школах
молодих раціоналізаторів.
Усі їх розробки передба
чають новий підхід до тех
нології, економії — стосу
ються переважно способів
заміни матеріалів, вдоско
налення
та механізації
ручної праці на різних
дільницях заводу. Впро
ваджуються рацпропозиції
та винаходи без порушен
ня строків.
Так. протягом двомісяч
ника двадцятьма дев'ять
ма молодими новаторами
було подано 20 рацпропознцій. За ці дні вже впро
ваджено чотири із пода
них — економічний ефект
(його вже підраховано)
складає 4148 карбованців.
Отже, результативність
співдружності ради ВТВР
та
комітету комсомолу
підприємства — наочна.
Новий виробничий майданчик лпварпо-механічиого заводу «Більшовик», то
став до ладу лічені місяці
тому, вигідно відрізняє
ться від старого. Облад
нання, просторі цехи —
все це носять дух свіжості,
дешо навіть ще не звільпене від заводської упа
ковки. Та, па жаль, на нове місце «перекочували»
старі грішки. Завод «Біль
шовик» не раз критикува
ли за низький рівень вина
хідницької та раціоналіза
торської роботи, конкрет
но — за повільні темпи
впровадження рацпропо.
зицій, більше того, засто
сування їх. Розмови з Вік
тором Підопрпгорою (сек
ретарем
комсомольської
організації). Віталієм Ва
сильовичем Платовськпм
(начальником технічного
відділу),
відповідальним
за раціоналізацію інжепе.
ром-конструктором
Оле
гом Тнмофійовпчсм Пузи
ком знову підтвердили це.
Комсомольська органі
зація «Більшовика» налі
чує двадцять одного спіл
чанина. Ми поцікавилися,
який практичний вихід їх
новаторської
діяльності.
Комсомольці вважають, що
головна причина недоліків
у цій важливій -роботі —
відсутність належної уваги
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З’їзд кооператорів України
Політбюро, секретар ЦК
Компартії України Я. П.
Погребняк, а також заступ
ник Голови Президії Вер
ховної Ради УРСР В. С.
Шевченко, завідуючий від
ділом торгівлі і побутового
обслуговування ЦК Ком
партії України В. В. Шту.
ченко, перший заступник
голови правління Центроспілкп О. Г. Яшин, керів
ник): ряду міністерств і ві
домств республіки, передо
вики виробництва,
пред
ставники партійних, радян
ських і громадських орга
нізацій.

Із звітною доповіддю на
з’їзді виступив голова прав
ління Укоопспілки С. В.
Литвиненко. Звіт ревізійної
комісії Укоопспілки зроби
ла її голова С. М. Овчин,
ннкова.
На з’їзді виступив канди
дат у члени Політбюро,
секретар ЦК Компартії Ук
раїни Я. П. Погребняк.
У прийнятій постанові на
мічено заходи по дальшо
му поліпшенню роботи спо
живчої кооперації респуб
ліки.
Делегати з великим під
несенням прийняли вітальні

з боку адміністрації. Кіль
ка разів упродовж нашої
розмови звучали слова
про відсутність бази для
раціоналізації.
Якщо читач пам'ятає, у
згаданій на початку статті
«Як справи, новатори?»
саме цей -аргумент наво
дився для аналізу низьких
темпів чи й відсутності
впровадження. У чому це
конкретно проявляється на
«Більшовику»?
Крапку над «і» постави»

цьогорічна рацпропозиція,
скажімо, Віктора Підопрпгорп дала відчутний ефект
— 1700 карбованців. Так
само й пропозиція Мико
ли Павленка з ливарного
цеху. Є й деякі інші нововведення, котрі приносять
помітну користь. Проте не
ще далеко не типово. Від.
радно хоча б те, що но
вачки. котрі приходятьтаки до механічного та
ливарного цехів, не «зависають у повітрі». Досвід.
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Рацпропозиції...
без користі
РЕЙДОВА БРИГАДА ВИЯВИЛА НЕСЕРЙОЗНЕ
СТАВЛЕННЯ ДО НОВАТОРІВ НА ДЕЯКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ ОБЛАСТІ
Газета 23 жовтня цьоїо рону опублікувала статтю
«Як справи новатори?». У ній зокрема, йшлося про
перешкоди, що постають перед раціоналізаторами й
винахідниками на шляху до впровадження їх нови
нок Не виняток тут і творчість молоді.
ЦН ЛКСМ України та республіканська рада ВТВР
організували дсомісячник-огляд «Впровадження». Як
пройшов він на кіровоградських заводах «Гідросила»
і «Більшовик» та знам'янських сирзаводі, меблевому
комбінаті, розповідає сьогодні рейдова бригада «Моло
дого комунара».

головний інженер підпри
ємства Олег Львович Подольнпк. Так, погодився
вів, стан справ не назвеш
навіть задовільним. Не
нормальність продиктова
на передусім дефіцитом
виробничих фондів. Но.
вий майданчик ще не оку
пив витрат на його зве
дення. Є деяка допомога
від галузевого міністер
ства, проте головне треба
робити самим. Ось, мов
ляв, чому про вдоскона
лення ще не розвинутого
у принципі виробництва
раціоналізаціями й вина
ходами говорити ще рано...
Та невже на грунті но
ваторства повний штиль?
Чим же жили виробнични
ки иа старому майданчи
ку? Тепер вони живуть
минулим. Новаторів пере
лічиш на пальцях. Зви
чайно, про жодні творчі
об’єднання чи навіть мо
лодіжні колективи мови
не може бути. Існує така
собі група постійних «впручальників». Очолює її
начальник техвідділу В. В.
Платовський, опріч нього,
сюди входять також В. Підопригора, М. Павленко,
В. Берсзовський. Надбан
ням цих молодих новато
рів є нечисленні пропози
ції, які рано чи пізно при
жились. Є й «свіжі» —

•ієні працівники (досвід
яких пе обов’язкове свід
чення солідного віку) охо
че беруть під свою опіку
иовепькпх. Це підтверд
жується на прикладах ме
ханічного цеху (де добре
порозумілися молодий на
ладчик Сергій Зіваков та
його наставник двадцятптрьохрічпнй Михайло Кумеидос), ливарного — па
ремонті вагранок ветеран
Борис Кузьмович Швець
має непоганого підшефно
го — Анатолія Сотника,
котрий тут зовсім недав
но. Молодь, що прийшла,
свого слова у поліпшенні
умов праці, вдосконаленні
технологічних процесів ще
ве сказала. А чи скаже?
«Немає пової техніки,
звідки ж братися пропо
зиціям?». Це буде вже на
ступний «залізний» аргу
мент, котрий покликаний
пояснити кризову ситуа
цію: 1983 року невпроваджених
рацпропозпцій
залишилось
дванадцять.
Нині ця цифра збільши
лась ще на п’ять.
У план освоєння нової
техніки та раціоналізатор
ських пропозицій на 1985
рік перейшли майже всі
пункти цьогорічного. В ос
танньому (вгадали!) було
те саме.,
Члени рейдової бригади

листи Центральному Комі
тетові КПРС, Генерально
му секретареві ЦК КПРС,
Голові Президії Верховної
Ради СРСР
товаришеві
К. У. Черненку, а також
ЦК Компартії
України,
Президії Верховної Ради
УГСР і Раді
Міністрів
УРСР.
Обрано новий склад ра
ди, правління і ревізійної
комісії Укоопспілки. Голо
вою правління Укоопспілки
обраний С. В. Литвиненко,
головою ревізійної комі,
сії — В. Т. Драч.
(РАТАУ).

побували й на Зиам’янЖурському сирзаводі.
палу впровадження рац
пропозиції) тут немає, як,
до речі, н іни’.ої докумен
тації.
Може, заводчани
просто не вважають себе
формалістами, для них го
ловне не на папері, а в дії?
Та зламалася у наших ру
ках і ця рятівна соломин
ка — «здається, була якась
пропозиція
цього року,
проте стверджувати пе бе.
ремось». Таке ось сказа
ли у відповідь головний
інженер
підприємства
Ж. М. Сїдаїй та секретар
комсомольської організа
ції О. Гавчук.
На заводі трудомістких
процесів
із залученням
ручної праці у переліку на
проценти — більше поло
вини. На часі взятися за
справу раціоналізації сер
йозніше, і це має бути ді
йовий комплекс адмініст
рація — комітет комсомо
лу. Інакше наступні пере
вірки дадуть ше сумніші
наслідки.
«Нікому зайнятись у нас
розглядом, і впроваджен
ням рацпропозиція», --«
сказав головний інженер
Знам'янського меблевого
комбінату Г. І. Бойко. Го
лова ради ВТВР О. М.
Сивченко охоче погодився
із таким
трактуванням
проблеми. На сьогодні в
довгому
ящику лежить
двадцять одна иевпроваджепа рацпропозиція. Біль
шість із них морально й
технічно застаріла- — за
роки профілактичного ле
жання цього й слід було
очікувати.
А на комбінаті ж не
менше п'ятдесяти процен
тів не охопленої механіз
мами й автоматикою діль
ниць! Байдужість проймає
й комсомольців. Секретар
комсомольської організа
ції Микола Бандурка на
зивав
поізвиша членів
штабу «Комсомольського
прожектора» Проте із су
мом констатував, що в
операції «Впровадження»
«прожектористи» це зро
били нічого... Отже, ду
маємо, що на згаданих
підприємствах
бракує
справді
новаторського,
молодечого творчого став
лення до цієї важливої
справи. Адже цифри про
дуктивності праці знахо
дяться у прямій залежнос
ті від її умов Поліпшиті*
це під СИЛУ МОЛОДИМ.
Т. ПДНЧЕНКО — ін
женер обласної ради
ВТВР, В. КУЩ — член
обласного штабу «Ком
сомольського прожек
тора», І. КУЦЕНКО —
кор «Молодого кому
нара».

2 стор
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ВНУТРІСПІЛКОВІЙ ПОТРІБЕН

РІВЕНЬ СЬОГОДЕННЯ
48 трудових колективів,
понад дві тисячі молодих
виробничників Кіровського району м. Кіровогра.
да, — підкреслювалось у
доповіді на районній звіт
но-виборній
комсомоль
ській конференції, — взя
ли зобов’язання виробничі
завдання одинадцятої п’я
тирічки виконати до 115-ї
річниці з дня народження
В. 1. Леніна. У роботі во
на рівняються на комсо,
мольсько-молодіжну брига,
ду ремонтників автопідпрн.
ємства 10021 (бригадир
1О. Татаров), нагороджену
за трудові здобутки в пер
шому півріччі нинішнього
року перехідним Червоним
прапором ЦК ЛКСМ Ук
раїни і колегії Міністер
ства автомобільного тран
спорту УРСР, комсомоль
сько-молодіжний
колек
тив
імені
XIX з’їзду
ВЛКСМ но механічній об
робці платика цеху № 2
заводу «Гі дроснла», яку
очолює В. Бадов.
На фоні успіхів помітні
нрорахунки, які райком
комсомолу допустив на ба
гатьох ділянках роботи.
Зауваження про те, що
працівники райкому ком
сомолу дуже рідко буваІюгь у трудових колекти
вах, не надають належної
допомоги комсомольським
І активістам, було спільним
для багатьох виступів. Рік
у рік зменшується кіль.
І кість комсомольсько-молоІ діжннх колективів на реI монтно-мсхаиічному заводі
І імені В. К. Т аратутн, в ко| дективах
будівельників,
сфери обслуговування. Це
сталося тому, що комітети
комсомолу запустили вну
тріспілкову
роботу, не
дбали про поповнення ко
лективів кадрами, закріп
лення комсомольців і мо
лоді на виробництві. А рай.
ком комсомолу знизив ви
моги до первинних, не
контролював
ьиконання
своїх же постанов.
Протягом звітного пе
ріоду значна увага прпді.
лилася підбору пропаган
дистських
кадрів. Нині
95,8 процента пропагандис
тів — комуністи, більшість
має вищу освіту.. Але в

системі комсомольської по
літосвіти є ще серйозні
недоліки.
Деякі комсо
мольські організації, зо
крема, олієекстракційного
заводу,
м’ясокомбінату,
міськмолокозаводу недо
статньо здійснюють конт
роль за проведенням за
нять, не дбають про ре
зультативність навчання.
Райком комсомолу і ком.
сомольські організації при
формуванні шкіл і семінарів, виборі курсів навчан
ня не завжди враховують
рівень освіти молоді, що
негативно позначається на
ефективності навчання.
Серйозпе занепокоєння
викликає участь окремих
юнаків і дівчат заводів радіовиробів,
«Гідросила»,
АТП-10021 у релігійних
обрядах.
Комсомольські
організації цих підпри
ємств не завжди дають
принципову оцінку таким
фактам, не обговорюють
їх на комсомольських збо
рах. У первинних органі
заціях заводу «Металіст»,
тресту «Кіровоградміськбуд», ■ де працює чимало
сектантів, атеїстична ро
бота не планується, не го
туються кадри з пропаган
ди наукового атеїзму.
Комітети
комсомолу
профтехучилищ надавали
значну допомогу педаго
гічним колективам у вихо
ванні молоді. Однак у ро.
боті комітетів комсомолу
СПТУ є цілий ряд недо
ліків. У жодному проф
техучилищі не створено
комсомольського педаго
гічного загону. Мало хто
із секретарів
комітетів
комсомолу
будівельних
організацій знає, як прохо
дять практику учні під
шефних СПТУ № 2 і № 8
на будовах. Виступаючі ви
словили побажання, щоб
учні
СПТУ
проходили
практику в кращих брига
дах і ланках під керів
ництвом досвідчених нова
торів виробництва, ветера
нів праці і наставників.
Протягом звітного пе.
ріоду в комсомол прийня
то понад 5 тисяч юнаків і
дівчат. Та викликає триво
гу той факт, що в 12 орга
нізаціях за цей період у

МИ — ЗА МИРІ

Зберегти Землю квітучою
«Молодь світу голосує за мир!» — під
таким девізом проходив конкурс полі
тичного плакату, у якому брали участь
усі навчальні групи педінституту. Було
представлено більше сімдесяти робіт.
Не дати вибухнути ядерній війні, зберегї
ти землю не тільки для себе, а й для
наступних поколінь — про це йшлося
у них. Не випадково конкурс політично
го плакату проходив напередодні Між
народного дня студентів. Студенти —
це молодь. І молоді всього світу сьо
годні належить об'єднатися для спіль
ної боротьби проти загрози нової сві
тової війни. У справу миру кожен з нас
повинен зробити свій внесок. Про це
йшла мова на звітно-виборній комсо
мольській конференції, яка відбулася
в інституті.
Нині наш бойовий пост — це навчан
ня, зазначалося на ній. Завтрашньому
вчителю не можна бути людиною па
сивною, із слабкими знаннями. Тому
особлива увага на конференції приді
лялася питанням ідейно-політичного за
гартування юнаків і дівчат, їхньої про
фесійної підготовки та моральної стій
кості.
Комсомольське оюро історичного фа
культету виступило з ініціативою взяти
під свій контроль питання успішності та
відвідування лекцій. Кожна «двійка»,
одержана студентами, тепер розцінює
ться як порушення комсомольського
Статуту. За пропуски занять теж накла
даються комсомольські стягнення. Вна-

комсомол не підготували
жодного чоловіка.
Чимало комітетів ком
сомолу, зокрема, заводу
радіовиробів, тресту «1<іровоградмашважбуд», за
воду «Гідросила», трес
ту «Кіровоградміськбуд»,
виробничого
об’єднання
«Друкмаш» допустили сут
тєві недоліки в проведен,
ні звітно-виборної кампа
нії в комсомольських гру.
пах і комсомольських ор
ганізаціях на правах пер
винних. Тут збори про
йшли при низькій явці,
допускалися їх зриви й
перенесення, про що ко

Проблемі
закріплення тракторного парку, проте
молоді на селі приділяла комітети комсомолу не
ся велика увага на ХЬ стурбовані тим, що не ви
звітно-виборній
комсо стачає механізаторів та
мольській конференції во шоферів. А підготов1^а мЄ*
линського району. На ній, ханізаторських кадрів по
зокрема, зазначалося, що винна тісно пов язуватися
турбота про поповнення з турботою про закріплен
сільськогосподарського ви ня їх у колгоспах і рад
,
робництва молодими кад госпах.
_ У нашому селі біло
рами лягає насамперед на
скакомітети комсомолу гос- ручки не в пошані,

Адреса долі-

рідне село
подарств
та
сільських
шкіл. Так, скажімо, район
ний комітет комсомолу
нинішнього року прийняв
рішення про направлення
з кожної сільської школи
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В КОМСОМОЛІ

мітети комсомолу сповіща
ли
райком
комсомолу
тільки
перед початком
зборів.
І все ж у більшості ви.
ступів йшлося про завдан
ня по налагодженню ро
боти.
Перед делегатами ви
ступила перший секретар
Кфовського райкому Ком
партії України О. К. Тупчієнко. Взяли участь у кон
ференції інструктор ЦК
ЛКСМ України В. М. Алек
сеев, член бюро обкому
комсомолу перший секретар міськкому комсомолу
В. О. Кулик.
На організаційному пле
нумі райкому комсомолу
першим секретарем Кіровського райкому комсомолу
обрано Мальованого Сер
гія Олександровича, дру.
гим — Котова Олександра
Юрійовича, секретарем —
завідуючою відділом уч
нівської молоді Коваленко
Юлію Миколаївну.

трьох випускників на фар.
ми. Тобто у тваринництво
мав прийти 21 чоловік. А
фактично закріпилися на
фермах лише 8. Це насам
перед свідчить про те, що
комітети комсомолу, і в
першу чергу бюро, секре
тарі райкому комсомолу
не змогли організувати
виконання прийнятого рі
шення, А по тому, як ді
ють на цій дільниці рай
ком та комсомольські ор
ганізації, можна судити
про комсомольський вне
сок у реалізацію Продо.
вольчої програми.
Не всі комсомольські
організації турбуються про
Закріплення молодих кад
рів на селі, У колгоспах
«Ленінський шлях», «Шлях
до комунізму» радгоспі
«Реконструктор» найниж
чий у районі коефіцієнт
використання
машинно-

зала з трибуни конферен
ції десятикласниця Кіровської середньої школи Лі
дія Лиса. — Ми знаємо,
що на нас чекають у рід
ному колгоспі. І тому вже
зараз готуємо себе для
роботи на селі. Влітку
хлопці й дівчата працюва
ли у шкільній виробничій
бригаді. Вони спеціалізу
валися як овочівники, ко
сарі, механізатори,
Ліда провела літо,, пра
цюючи на молочнотовар
ній фермі колгоспу імені
Леніна бригадиром заго
ну юних тваринників. Не
все спочатку виходило у
дівчат.
Але досвідчені
працівники ферми не від
махувалися від них, коли
їм було щось незрозумі
ло. Допомагали чим тре
ба. І незабаром школяр
ки вже почали змагатися
із своїми наставницями.
А ті ставилися до них, як
до дорослих. Справа ком
сомольських працівників—
потурбуватися про те, щоб
любов до землі у вчораш
ніх школярів збереглася,
щоб не було на їхньому
шляху до сільськогоспо
дарської
роботи пере,
шкод, які могли б розхо
лодити юнаків та дівчат.
Про майбутнє рідного
колгоспу імені Леніна уже
серйозно дбають і його
керівництво, і комітет ком
сомолу. Перед початком
конференції я зустрілась
із заступником голови кол
госпу по роботі з молод
дю Володимиром Бабен-

ком, і він розповів про
заходи, яких оживає ком
сомольська
організація
для закріплення молоді
на селі. Так, скажімо, під
комсомольським контро,
лем знаходиться техніка,
яку одержують молоді ме
ханізатори. Разом з при
вітанням молодим
по
дружжям вручають ключі
від нових квартир. Вели
ка
увага
приділяється
ідеологічному
загарту
ванню комсомольців
та
молоді колгоспу. Ведеться
тут також
індивідуальна
робота з кожною моло
дою людиною.
Тепер, коли у сільсько
му господарстві відбуває
ться перехід тваринництва
та рослинництва на інду
стріальну основу, коміте
ти комсомолу району дба
ють про навчання молоді
технічних спеціальностей.
За три останні роки на
курсах механізаторів вчи
лися більше 200 юнаків та
дівчат. Сьогодні серед ме.
ханізаторів
району 370
членів ВЛКСМ.
Долинський район вва
жається одним із кращих
в області по роботі з мо
лоддю. А недоліки, про
які йшла принципова роз
мова на комсомольській
конференції, обов’язково
будуть усунуті. У цьому
полягає стиль роботи ра
йонного комітету комсо
молу.
У роботі конференції
взяли участь завідуючий
фінансово - господарським
відділом обкому Компар
тії України М. А. Каліч,
перший секретар Долинського
райкому партії
Л. О. Дейнека та заві
дуючий відділом комсо
мольських організацій об
кому ЛКСМУ О. М. Сніж
ко.
Відбувся організаційний
пленум райкому комсо
молу. Першим секретарем
Долинського РК ЛКСМУ
обрано В. Г. Панченко,
другим — С. Г. Іващенка,
секретарем — завідуючою
відділом учнівської моло
ді — Г. І. Бойко.
О. АНОХІНА,
спецкор «Молодого
комунара».

Долинський район.

Ю. ЛІВАШНИКОЗ.
спецкор «Молодого
комунара».

м. Кіровоград.

слідок цих заходів успішність і дисцип
ліна на факультеті зросли. Ця ініціатива
підтримана більшістю факультетських
комсомольських організацій інституту.
На конференції також відзначалася
відмінна робота студентських будівель
них, сільськогосподарських та педаго
гічного загонів. Другий раз збірний за
гін Кіровоградського педагогічного ін
ституту займає перше місце у соціаліс
тичному змаганні будівельних студент
ських загонів області.
Йшла розмова на конференції і про
стиль роботи комсомольських ватажків.
Як кращих секретарів комсомольських
бюро факультетів називали Наталію
Кузьменко (педагогічний
факультет),
Юрія Кравченка (історичний факультет).
Відзначалася також робота члена комі
тету комсомолу Ольги Похил. У кожно
го з них за плечима досвід роботи у
студентських загонах. Так, Наталка була
комісаром першого на педагогічному
факультеті загону безкорисливої праці,
інструктором обласного штабу будівель
них студентських загонів. Ольга — бій
цем інтернаціонального радянсько-бол
гарського загону «Дружба», команди
ром загону «Чайка»; Юрій очолював
будзагін «Скіф».
Всі вони — спеціалісти завтрашнього
дня. Вони вчитимуть дітей доброти, пра
цьовитості. А головне — любові до
Батьківщини, якій треба забезпечити
мир. Виховуватимуть своїх учнів • так,
щоб вони могли відстояти мир, завойо
ваний у боротьбі з фашизмом 40 років
тому.
О. СЕМЕНЮК,
студент IV курсу філологічного фа
культету Кіровоградського педаго
гічного Інституту Імені О. С. Пушкіна.

«Перша в обласному центрі, десята — в республі
ці», — це визначення на адресу АТСКЦ-4 — міської
координатної телефонної станції, що введена в екс
плуатацію. У новому корпусі містяться також вузол
виробничого зв’язку та вузол спецслужб.
Телефонні станції подібного типу сприяють швид
шому та якіснішому з’єднанню абонентів, «секрет» —
у застосуванні вдосконалених електронних та релей
них пристроїв. Потужність кіровоградської станції —
10 тисяч номерів.
Попрацювавши на телефонній станції, ще під час монтажу, нині вже впевнено,
на «своєму місці» почуває себе інженер Світлана КОРШУН (на знімку),
Дівчина щозміни полегшує спілкування сотням кіровоградців.
Фото В. ГРИбЖ.
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Фольклор на рейках сучасності
Ансамбль «Вераси» «на
виду» вже не однії рік. Ні,
це це двійник знаменитих
«Піснярів», хоча спільне
для двох ансамблів —
фольклорна основа
ре
пертуару. Цс, однак, і не
конкурент «Піснярів» у
рамках одного стилю. Тут
менше складності — зате
більше ясності; більше лі
ричності (може, завдяки
жіночим голосам) — і трі
шечки менше оригіналь
ності: деякі пісні
будьякий ВІА того ж виконав
ського рівня подав би зон-

І

сім не гірше... Однак ра
зом — стійкий успіх, за
свідчений премією Ленінського комсомолу Білору
сії, участь у представниць
ких конкурсах пісні.
Колектив упевнено три
мається близько до висот
професіоналізму не в ос
танню чергу завдяки то
му, що біля його керма
стоїть випускник Білору
ської консерваторії Ва
силь Раїнчик. його вне
сок у творчу палітру «Верасів» — сплав народних
інструментальних
тради-

цій і сучасних ритмів.
Найкращі результати твор.
чість ансамблю давала тоді, коли Раїнчик співро
бітничав із білоруськими
поегамн, зокрема, з лауре
атом премії Ленінського
комсомолу Володимиром
Некляевнм. Написані ни
ми пісні часто звучать у
радіо- й телепередачах.
Виступи «Всрасів» доб
ре запам’ятовуються пуб
ліці не тільки на слух —
деякі номери видовищні,
аранжировав» як цікаві
спектаклі. Пригадайте хо-

ча б «Я у бабушкн живу»:
солістка Ядвіга
Гіонлавська не тільки голосом, а
й мімікою, жестами, ма
нерами — чистісінько об
ражена дитина...
Недавно в Мінську відбув
ся авторський вечір Василя
Раїнчнка, який підтвердив,
що він — композитор із са
мобутнім почерком, має
широкі творчі можливос
ті. Після цього «Верасп*
представили у мінському
Палаці спорту твори, на
писані
останнім часом.
Мелодійність, наспівність
— ось шо в них приваб
лює публіку найбільше.
Н. ГРИГОР’ЄВА.

Вправи
для настрою і гради

НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

«Коли замовкне
дискотека...»

ОГЛЯД ЛИСТІВ
»ьвис км аа

У минулому випуску «Диск-залу» С. Сергієнко за
пропонував читачам поговорити, якою б вони хотіли
бачити музичну сторінку у майбутньому. Редакційну
пошту поповнило чимало листів на цю тему.

А,

.'Лг

Найчастіше юні шану
вальники музики просять...
ні, не вмістити текст яко
їсь пісні, як було раніше,
а розказати про творчий
шлях композитора, співа
ка чи ансамблю. Такий
неповерхозий інтерес до
мистецтва
радує. - Тим
більше, коли автори лис
тів хочуть щось знати не
просто для.себе, а й ма
ють бажання розказати
іншим. Як ось, приміром,
І. Самійлюк, О. ДанченкоIі’ ва та О. Гончар із Кірово
града: «У нашій
школі
проводяться
дискотеки,
кожен клас готує їх по
черзі. Ми маємо чимало
музичних
записів,
але
творчих біографій солістів
і колективів не
знаємо.
От
якби
прочитати у
«Диск-залі» про...». По
дальший
перелік імен
співпадає з наведеним у
багатьох інших листах (що
ж, мода для всіх одна),
про нього скажемо піз
ніше, а зараз хотілося б
зауважити таке.
Розмовляючи із завсід
никами дискотек, я помі
тила, ЩО ВОНИ досить чіт
ко, з мінімумом «золотої
середини», діляться на
три категорії. Для одних
на дискотеці головне —
танці, рух, динаміка. Для
інших — інформація, яку
не завжди розчуєш і по
бачиш (якщо це слайди чи
фільми) через натиск де
цибелів і мигтіння пульса
рів. Третім же аби з ки
мось поспілкуватися, , по
знайомитися, і всі аксе
суари оформлення і ко
ментарі їм навіть заважа
ють. Мабуть, саме через
це усталена форма про
ведення дискотек за схе
мою «розповідь ведучо.
го — ізо- чи відеоілюстрація — мелодія» викли
кає скепсис у значної час
відвідувачів.
Тож
тини
юним диск-жокеям немає
рації постійно викопува
ти з-під землі щось таке
в біографії естрадних зі
рок, що вразило б публі
ку —— вонз багато знає
сама і не кожному це ці
каво. А от «читати» склад
ні композиції,
розуміти,
що і навіщо хотіли сказа
ти через музику її авто
ри — це для «дискоманів» майже цілина...
«Як стати співачкою?»—
бажання прочитати кон
сультації щодо цього у
газоті-85 висловило не
мало читачок. Загальні по
ради ми вже давали. По
вторимо: треба мати доб
рий слух, голос, відчуття
ритму, вміти триматися
на сцені, брати участь у
художній самодіяльності...
та годі, дівчатам не це

треба, вони хочуть бути
не рядовими артистками,
а неодмінно «сяяти». «Ку.
ди вступати, щоб стати та
кою, як Алла Пугачова?»
— запитує Г. Хрибтан з Кі
ровограда.
Вступити, маючи необ
хідні дані, можна в будьяке музичне училище, де
викладається спеціальність
«Спів». А от із Пугачовою... У недавньому теле
серіалі «Межа можливо,
го» один герой хвалить
іншого, художника: «Ви
прямо як Сурикові», на
що той несподівано сумо
вито відповідає: «Погано,
значить. Треба, щоб був, як
сам»... А ось великий Лєр
монтов: «Нет, я не Бай
рон, я другой, еще не ве
домый избранник...». Зай
няти своє місце у мисте
цтві — це стати несхожим
на інших, мати яскраву
індивідуальність.
Наслі
дування, хай навіть і до
сконале — то вже не ори
гінально, з такими схиль
ностями хіба що в паро
дисти є сенс податися.
Ну, а тепер про тих,
про кого окремим на
шим авторам, здається, і
в кожному номері не на
бридло б читати. Серед
солістів поза конкурен.
цією Юрій Антонов — ре
верансам у його бік (за
галом заслуженим) від
ведено чимало місця у
листах В. Галич із Пиш
ного Долинського, Л. Котової з Лозуватої, В. Го
луб і її 13 друзів із Пушкіного
Кіровоградського
районів... Шановні това
риші, про цього артиста
газета вже писала 20
серпня минулого року. А
у номері
за 28 квітня
1984-го ви прочитаєте про
групу «Діалог», одного з
лідерів популярності се
ред ансамблів. Так само
часто цікавитеся ви ВІА
«Вераси» — будь ласка, у
сьогоднішньому «Диск-залі» вміщуємо
розповідь
про цей колектив. Ті, хто
хотів би бачити на СТОрінках «Молодого кому.
нара» музичні вікторини,
знайде їх тут у майбут
ньому. Ті, хто не проти
зайнятися аеробікою, теж
сьогодні зможуть більше
дізнатися про цей вид
танців (чи спорту?).
Обмовка не випадкова:
при всій новизні цього
заняття навряд чи пер
спективно покладати на
нього великі надії у пла
ні гармонійного фізично
го розвитку. Він немож
ливий при занятті тільки
якимось одним засобом
удосконалення.
Н. ДАНИЛЕНКО.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
Стихи Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО.
Музыка Е. МАРТЫНОВА.

Песня пусть начинается,
До небес поднимается.
Светом пусть наполняется.
Как заря.
Посидим по-хорошему.
Пусть виски запорошены;
На земле жилн-прожюш
Мы не зря.
Над рекой вспыхпет зорюшка, Высоко пстанет солнышко.
Упадет в землю зернышко
В нужный срок.
Только бы в поле, во поле
Дождичек сыпал вовремя.
А потом чтобы вовремя
Лег снежок.
Спелый хлеб закачается.
Жизнь, она не кончается.
Жизнь, она продолжается
Каждый раз.
Будут плыть п небе радуги.
Будет мир, будут праздники.
И шагнут внуки-правнуки
Дальше нас.

Ви хочете бути красиви.
ми? Я хочу.
Приємно, коли перед
вами людина не просто
розумна,
весела, гарно
вдягнена, а й зі стрункою
постаттю, спокійними жес
тами, красивими рухами.
Споконвіку існує на землі
культ краси. Перед нею
схилялися ще в Древній
Елладі. Звичайно, кожен
час створював свій тип
красивої людини. Культ
краси епохи Ренесансу,
скажімо,
зовсім інший,
ніж у древніх греків чи
візантійців. А класицизм
з його увагою до чіткої,
лаконічної, дещо «прохо
лодної» лінії протистоїть
барочній пишності. При
гадайте знайомі вам зраз
ки мистецтва живопису,
скульптури. Наприклад, по.
рівняйте темпераментних
італійок Брюллова з чис.
тотою мадонн Сандро Ботічеллі, Леонардо да Він-

ність, струнку
поставу,
вона коротко відповідає:
«Гімнастика!».
Останнім часом великої
популярності набула так
звана аеробіка — ритміч
на гімнастика.

Англії,
У
Франції,
Австрії, Болгарії
жінки
займаються нею здавна.
Ритмічне виконання вгцвав,
темп, рух, швидкість, му
зика... Все це захоплює.
Я в спортивному залі
педа.
Кіровоградського
гогічного інституту. Двічі
на тиждень тут відбуваю
ться заняття з аеробіки.
Відвідують їх жінки різно
го віку. Звучить бадьора
музика. Урок веде Вален
тина Семенівна Викова.
В звичайний час вона ви
кладає художню гімнасти
ку студентам, майбутнім
учителям
фізкультури.
Аеробіка — це її своє
рідне «навантаження».
КОР.: — Валентино Семенівно, яка ваша думка
про ритмічну гімнастику?

БИКОВА: — Безперерв
ні рухи під хорошу музи
ку переключають увагу,
знімають душевну втому.
КОР.: — Ваш урок три
ває тридцять п’ять хвилин
і, як я помітила, музика
весь
час
змінюється.
Швидка, повільна, знову
набирає темп...

БИКОВА: — Безперерв
ний рух вимагає коорди
нації. Це не звичайна роз
минка, а ще й естетична
насолода.
КОР.: — А можна зай
матися аеробікою вранці?

БИКОВА: — Чому ж ні?
Включайте елементи рит
мічної гімнастики в що
денний комплекс ранко
вих вправ. Танцюйте, будь
ласка!

Калейдоскоп
А Ансамбль «Самоцвіти» (нерівний Юрій Маликов)
підготував музично-поетичну композицію «Пам’ятай»
на вірші М. Ножкіна, присвячену 40-річчк> Великої
Перемоги. Колектив працює також над програмою
«Танцює вся планета», яку понаже на ХИ Всесвітньо
му фестивалі молоді і студентів у Москві.
А Кім Брейтбург із кемеровської групи «Діалог»
написав композицію у трьох частинах «Розділи зі
мною». Текстовою основою послужила поема народ
ного поета Литви лауреата Державної премії СРСР
Ю. Марцінкявічуса. Переклад 0. Мсжирова та Д. Са
мойлова.
А Два роки підряд у результаті опиту, що прово.
диться в Естонії серед телеглядачів і радіослухачів,
найкращою естрадною співачкою республіки визнає
ться Анна Весні.
А Новим барабанщиком ансамблю «Земляни» став
Валерій Брусиловський, що виступав раніше в складі
ВІА «Арсенал» і «Квадро»,
/Д Фірма «Мелодія» готує до випуску ліцензійні
диски французького ансамблю «Оттаван» і бразільського музиканта Деодато.

чі, Рафаеля, Та як би не
змінювалися наші уявлен
ня про канони краси, зав
жди залишається в силі
мрія про гармонійне по
єднання фізичної і душев
ної краси. Ще Платон
писав:
«Хто гімнастику
прекрасно суміщає зі слу
жінням музам, про нього,
можливо, зовсім справед
ливо скажемо, що це лю
дина найвищої особистої
культури».
Коли народну артистку
СРСР, артистку
МХАТу
Ангеліну Йосипівну Сте
панову запитують, як їй
вдається зберігати жіноч-

Валентина Семенівна го
тується до занять з новою
групою, а я тимчасом роз
мовляю з жінками: «Чому
ви прийшли до спортзалу?
Чим
вам
подобається
аеробіка?». — Кожна з них
відповідає майже однако
во: це знімає втому, ціка
во, різноманітно...

Тамара Степанівна БОРТ
НИК, старший інженер від
ділу пасажирського тран
спорту
міськвиконкому:
— Я займаюся аеробікою
з початку жовтня, але від
чуваю, в мені щось змі
нилося. Ніби внутрішня
дисципліна з’явилася...

Жінки в усі часи хо.
чуть бути красивими, мати гарний настрій, і від
танцю отримувати не тіль
ки задоволення, а й ко
ристь. Аеробіка дає таку
можливість.

8. ЛЕВОЧКО.

«Молодий
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— Зоологія. 7 кл. Різнома
нітність риб. 11.00 — Теле
журнал «Сім'я і школа».
11.30 — Науково-популярний
фільм „Нові вироби техніки.
Вакуумні вимикачі». 12.05—
Історія. 5 кл. Культура Стародавпьої Індії. 13.05 — Те
А УТ
атр одного актора. В. Яхонтов. 14.05 — Художній фільм
10.00 — Новини. 10.10 — із субтитрами. «Зоря припадХудожній телефільм «За піч ливого щастя». 1 серія. 18.20
чю день Іде». 11.40 — Шкіль — Документальний
теле
ний екран. 4 кл. Музика. фільм
«Пошук резервів».
12.05 — «Пригоди Піноккіо». 18.35 — Прем’єра фільмуЛялькова вистава. 12.55 — концерту «Хлопці з «Орна
Новини. 13.10 — Фільм-балет менту». 19.00 — Сільська го
«Ольга»
16.00 — Новини. дина. 20.00 — Вечірня казка.
16.10 — Срібний дзвіночок. 20.15 — Людина. Земля. Все
16.30 — Телефільм «Покли світ. 21.00 — «Час». 21.35 —
кання — лікар».
16.50 — «Так народжується музика».
Львівському медичному —
200. 17.30 — «На три голо
си». Фільм-концерт. 18.00 —
«День за днем». (Кірово
град).
18.15 — Телефільм
«Сільський лікар». (Кірово
град). 18.30 — Концерт. 19.00 А ЦТ (І програма)
— Актуальна камера. 19.30
— «Дисципліна поставок: мі
8.00 — «Час». 8.35—Мульт
ра відповідальності і честь фільми.
— Художній те
підприємства». 20.15 — Кон лефільм 9.00
«В лісах під Кове
церт. 20.45 — На добраніч, лем». З серія.
10.05
діти! 21.00 — «Час». 21.35—
Зустріч у Будинку кіно.
Кінофестиваль «хМолодість84». 22.35 — Новини. 22.50 —
Вечори камерної музики.
палу. «Відзев» (Лодзь) —
«Динамо» (Мінськ). 2-й тайм.
23.25
-Чемпіонат світу
•
з
шахів, інформаційная BHпуск. 23.40 — Сьогодні У
світі.

Л ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Ви
ставка Буратіно. 9.05 — До
кументальний
телефільм
«Віктор Пушкарьов, робіт
ник». 9.55 — Опера П. Чайковського «Іоланта». Виста
ва Великого театру Союзу
РСР. 14.50 — Комуністи
60-х. Документальні теле
фільми «І словом, і ділом»,
«Земля Ханамова». 15.50 —
«На землі, в небесах і на мо.
рі>. 16.25 — Творчість юних.
16.55 — Теленарис «Адмірал
Арктики». Про І. Д. Папані«а. 17.25 — «Місто дружби».
17.50 — Виступ вокальної
групи робітничого чоловічо
го хору м. Хювінкя (Фінлян
дія). 18.00 — Наука і життя.
18.30 — «У кожному малюн
ку — сонце». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Діла і
люди. «Сахалінська нафта».
19.30 — Концерт оркестру
народних Інструментів Пала,
цу культури ім. 50-річчя
Жовтня. 20.00 — Докумен
тальний екран. 21.00 —
«Час». 21.35 — Прем'єра ху
дожнього телефільму «В лі
сах під Ковелем». 1 серія. А ЦТ (II програма)
22.40 — Сьогодні у світі.
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
'А УТ
«Жінка моїх гір». 8.35 —
М. Асеева. 9.15. 13.55
10.00 — Новини. 10.10 — Поезія
— Німецька мова. 10.05 —
Танцювальні ритми. 10.35 — Пошта
передачі «Природо
Шкільний екран. 7 кл. Фізн. знавство».
11.40 — Іс
ка. 11.05 — «Дзвени банду торія. 9 кл.10.35.
Грудневе зброй
ро». Концерт. 11.40—Шкіль
не
повстання
у Москві.
ний екран. 10 кл. Українська
література. 12.10 — Міжна 11.05 — Шахова школа. 12.10
родна студія УТ, 12.40 — — Загальна біологія. 9 кл.
Новини. 12.55 — «Наші гос- Тварини і середовище. 13.10
,Ті». Народний артист СРСР — «Знай і умій». 13.40 —
фільм.
Дї. Сліченко. 16.00 — Нови Науково-популярний
14.25 — Драматургія і театр.
ни. 16.10 — Срібний дзвіно «В.
Розов і його герої». 18.20
чок. 16.30 — Співає Алла
Кудлай. 16.40 — «Кіт у чобо — Сторінки історії. «Вітчиз
ни
вірнії
сини». Про кавале
тях». Лялькова
вистава.
18.00 — «День за днем». (Кі рів ордена «За службу Бать
ровоград). 18.15—Телефельм ківщині в Збройних Силах
«Народні
мелодії».
(Кі СРСР». 19.05 — «Весілля в
ровоград). 18.30 — Концерт долині Арарату». 19.30 —
«Мамина школа». 20.00 —
фокально . інструментально Вечірня
20.20 — «Сло
го ансамблю «Жайвір». 19.00 во про казка.
дозвілля молоді».
Актуальна камера. 19.30 — 21.00 — «Час».
— За
Автотранспорт: правила без ключний концерт21.35
бол.
винятків. 20.00 — М. Рнм- гарської музики вДнів
СРСР
ський-Корсаков. «Моцарт і Великому театрі СРСР.
£альєрі». Вистаза Одеського перерві — Новини.
■театру опери і балету. 20.45
>- На добраніч, діти! 21.00 —
$Час>. 21.35 — М. Бажай.
■іНічні концерти». 22.35 —
.Чемпіонат СРСР з баскетбо
лу. Чоловіки. ВЕФ (Рига) —
«Будівельник»
(Київ). 2-й
А ЦТ (І програма)
Іайм. 23.15 — Новини.
'А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
«Академік С. Л. Соболєв Си
бірські сторінки». 8.35. 9.35
— Музика. З кл. Музика на
родів СРСР. 9.05, 12,30 —
Французька мова. 10.05 —
Учням ПТУ. Естетпчне вихо
вання. Людина і речі. 10.35.
11.40 — Географія. 6 кл.
Рослинний і тваринний світ
Австралії. 11.05 — «Наш
сад». 12.10 — Ботаніка. Як
росте коріння? 13.00 — Мис
тецтво епохи Відродження.
13.40 — Чи знаєш ти закон?
Про норми соціалістичного
Співжиття. 14.25 — В. МаяНовськнй. Громадянська лі
рика. 18.15 — Більше хоро
ших товарів. 18.45 — Чем
піонат СРСР з хокею: «Кри
ла Рад» — «.Динамо» (Моск
ва). 2 і 3 періоди У перер
ві — 19.25 — Вечірня каз
ка. 20.15 —- «...До шістнад
цяти 1 старші». 21.00—«Час».
21.35 — «Мир дому твоєму».
Концерт. 22.40 — «Агат». До
кументальний телефільм про
уральські самоцвіти.

ГА ЦТ (І програма»
8.00 — «Час». 8.35—Твор
чість юних. 9.05 — Худож
ній телефільм «В лісах під
Ковелем». 1 серія. 10.10 —
Клуб мандрівників. 11.10 —
Концерт естрадно-симфоніч
ного оркестру Держтелера
діо УРСР. 14.50 - До 40-річЧя визволення Албанії від
фашистських
загарбників.
Кіноварне. 15.15 — Ф. Ен
гельс. Сторінки життя. 16.05
— «...До шістнадцяти і стар
ші». 16.50 — Документаль
ний фільм «Сіонізм перед
судом історії». 18.00 — «Наш
сад». 18.30 — «Веселі нот
ки». 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Чемпіонат світу
з шахів. Інформаційний випуск 1?.О5 - Футбол. Кубок
УЕФА. 1/8 фіналу. «Спартак»
(Москва) — «Кельн» (ФРН).
20.45 — Якщо хочеш бути
здоровим.
21.00 — «Час»
21.35 — Прем’єра художньо
го телефільму «В лісах під
Ковелем». 2 серія. 22 40 —
Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фі-

8.00 — «Час». 8.35—Мульт
фільми. 9.10 — Художній те
лефільм «В лісах під Ковелем». 2 серія. 10.15 — «У
світі тварин». 11.15—Фільмконцерт «Разом весело нам
йти». 14.50 — Документаль
ний телефільм «Радянська
Вірменія». 15.25 — Драма
тургія І театр. О. Островськпй. «Гроза». 16.15 — Ша
хова школа. 16.45 — До на
ціонального с-ията Югославії.
Теленарис. «День республі
ки». 17.40 — Зустріч школя
рів з двічі Героєм Радян
ського Союзу доктором ге
ографічних наук І. Д. Папаніннм. 18.15 —- Ленінський
університет мільйонів. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільм. 19.25 — Світ і
молодь. 20.00 — Концерт Ку
банського козачого хору.
21.00 — «Час». 21.35 — Пре
м’єра художнього телефіль
му «В лісах під Ковелем».
З серія. 22.40 — Сьогодні у
світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.10 —
• Глибоке синє море». Виста
ва. 12.15 — Програма «Бра
терство». 13.55 — Новини.
14.10 — Скрипковий
кон
церт. 16.00 — Новини 16.10
— Срібний дзвіночок 16.30
— Республіканська Фізикоматематична школа. 17.00 —
«Народні таланти».
(Кіро
воград, на Республіканське
телебачення). 17.30 — Теле
фільм «Дім над бнісесм».
17.45 — Екран пошани Ук
раїнського телебачення. 18.00
— Вперед, орлята! 18.30 —
«Приємні знайомства». Му
зичний фільм. 19.00 — Акту,
альна камера. 19.30 — «День
за днем». (Кіровоград) 19.45
— «Від Дніпра до Бугу».
Олександрівський район (Кі
ровоград). 20.45 — Па доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Новини кіноекрана
22.50 — Новини.

А ЦТ (І програма)

по 2 грудня

І984 року
родна творчість. Телеогляд.
10.50 — Документальний те
лефільм «Сергій Костриков».
14.50 — П'ятирічка — спра
ва кожного. Документальні
фільми «Вугілля і бронза
Михайла Чиха», «Жива нит
ка». 15.30 — Російська мова.
16.05 — Москва і москвичі.
16.50 — В гостях у казки.
Прем’єра художнього теле
фільму «Нові пригоди Акмаля». 1 серія. 18.15 — Лю
дина і закон. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Чем
піонат світу з шахів. Інфор
маційний випуск. 19.35 —
Чемпіонат СРСР з хокею:
«Спартак» — ЦСКА. 2 і 3 пе
ріоди. 21.00 — «Час». 21.35
— Що? Де? Коли? Телевікто.
рина. 22.40 — Чемпіонат сві
ту з шахів. Інформаційний
випуск. 22.55 — Сьогодні у
світі. 23.10 — Концерт ар
тистів балету.

А УТ
10.00 — Повний. 10.10 —
Виробнича гімнастика. 10.20
— Фільм-концерт. 10.50 —
«Орієнтир». Професії сіль
ських механізаторів. 11.40 —
Шкільний екран. 6 кл. Му
зика. 12.10 — «Народна твор
чість». 12.35 — Новини. 16.00
— Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок. 16.30 — Телефільм
«Клайпеда». 17.00 — На до
помогу школі, 17.30 — Му
зичний фільм. 18.00 — Теле
фільм <На перехресті трьох
морів», 18.30 — «Сонячне ко.
ло». (Кіровоград, на Респуб
ліканське телебачення). 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— «Через обставини, що
склалися». 20.20 — «День за
днем». Оголошення. (Кірово
град). 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.35 —
Творчий вечір народного ар
тиста РРФСР М. Козакова.
22.35 — Чемпіонат СРСР з
баскетболу. Чоловіки. «Буді
вельник»
(Київ) — РТУ
(Мінськ). 2-й тайм 23.15 —
Новини.

хокею: «Хімік» — «Динамо»
(Москва). 2 і 3 періоди. 19.20
— Піспя-84. 21.00 — «Час».
21.35 — Кубок інтербачення
з художньої
гімнастики.
22.25 — «Зимовий етюд». Му
зично-поетична композиція
на вірші радянських поетів.
А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Концертний зал «Дружба».
11.00 — «Доброго вам здо
ров’я». 11.30 — Телефільм
«Нам сняться олені». 12.00 —
Розважальна передача «При
значається побачення». 12.30
— Новини. 12.40 — КІпопрограма «Дивовижний світ при
роди».
13.25 — «Наука і
час». 13.55 — «Наш друг —
спорт».
14.35 — Естрадні
ритми. 14.55 — «...1 прийде
час». Вистава. 16.45 — «День
за днем». (Кіровоград).’ 17.00
— Чемпіонат СРСР з хокею.
«Крила Рад» — «Сокіл».
19.15 — Актуальна камера.
19.45 — «Мода. мода. мода».
Зимові силуети. 20.10 — «Та
лант відданий народу». Ху
дожник І. Трупі. 20.45 —
Па .добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Київський те
атр драми 1 комедії. 22.50 —
Новини.

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины,
На украинском языке.

вул. Луначарського, 36.
Обсяг 0.5 друк. арк.

8.00 — «Час». 9.00 — Пре
м’єра фільму-концерту «Грає
і розповідає Михайло Рожков». 9.30 — «Будильник».
10.00 — Служу Радянському
Союзу! 11.00 — «Здоров’я».
11.45 — Музична передача
«Ранкова пошта». 12.15 —
«Наука і техніка». 12.30 —
Сільська година. 13.30 —
Музичний кіоск. 14.00 — До
40-річчя Великої Перемоги.
Художній фільм «Балада про
солдата». 15.25 — До прого
лошення Лаоської НародноДемократичної Республіки.
Кіноварне «По Лаосу». 15.55
— Клуб мандрівників. 16.55
— «Зустрічі і роздуми». Лю.
дица і космос. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 —
Прем'єра мультфільму «Три
бабаки». 5, 6 і 7 серії. 19.10
— Художній фільм «Пісня
про Норвегію». 21.00 —«Час».
21.35 — Футбольний огляд.
22.05 — Кубок Інтербачення
з художньої гімнастики.

А УТ

10.00 — Новини. 10,10 —
Загартуйте дитину. 10.40 •—
«Олівець-малювець». 11.05 —
«Село і люди». 11.35 — Арії
з опер російських компози-

торів. 11.55 — Талант, від
даний народу.
Художниц
І. Труш. 12.30 — Новини.
12.40 — Художній телефільм
«Канікули Кроша». З серія.
13.50 — Голоси друзів. Кой!
церт. 14.20 — Прем’єри сту
дії «Укртелефільм». 15.00 —■
«Люблю я струн гітарних
дзвін». Концерт. 15,30 А
Компас туриста. 16.00 -н
«Слава солдатська». 17.00
«Магічне
коло». Циркова
програма. 17.30 — Лауреати
Державних
премій СРСР
1984 року в галузі науки І
техніки. 18.15 — У майстер!
ні художника. М. Приймав
ченко. 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Телетурпір
«Сонячні кларнети». Самоді
яльні колективи Вороши,
ловградської та Житомир
ської областей. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00—«Час»
21.35 — Продовження теле!
турніру «Сонячні кларнети»
22.50 — Новини.

8.00 — На зарядку ставай!
8.20 — Документальний те
лефільм «Отчий край». 8.30
'
— Ритмічна гімнастика. 9.30
— К. Федін. «Перші радо
щі». 10.00 — Концерт Вели- •
кого симфонічного оркестрз^НЬ
Центрального телебаченніЯМі Всесоюзного радіо. 11.10^^
— В гостях у казки. «Нові
пригоди Акмаля». 1 серія.'
12,35 — Концерт Державно
го покально-хорсографічно.,
______
го ансамблю «Русь». 13.15
____
— «У світі тварин». 14.15—
Стадіон для всіх. 14.45 —
«Молоде — не зелене». Цир
кова вистава. 15.30 — Документальний телефільм «Бо
йовим орденом нагороджує’ться...». 16.20 — Художній
телефільм «Крах інженера
Гаріна». З серія. 17.25—Світ
і молодь. 18.00 — Видатні
радянські
виконавці
—
лауреати Ленінської премії.Концерти Л. Когана. 18.40 —
Мультфільм. 18.50 — Чем
піонат СРСР з хокею з м’я
чем. «Динамо» (Алма-Ата) —
«Зоркий». 2-й тайм. 19.35 —
Прем’єра документального
телефільму «Вільнюс. Дер
жавна консерваторія...». 20.00
— Вечірня казка. 20.15
Л
Романси російських і радян.
ськпх композиторів. 21.00-?
«Час».
21.35 — Художній
телефільм «Карусель».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

На базі районних
міжгосподарських будівельних
організацій
ПРАЦЮЮТЬ КУРСИ

При Кіровоградському автопідприемстві 10021
(АВТОБУСНИЙ ПАРК)

ПРАЦЮЮТЬ П’ЯТИМІСЯЧНІ КУРСИ
ПО ПІДГОТОВЦІ ВОДІЇВ АВТОБУСІВ
З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА
приймають
осіб
На курси
ВІКОЛА не менше 20 років, що
мають освіту не нижчу 8 класів,
які за станом здоров'я придатні
для роботи на автобусах.
Особи, що закінчили курси і
зараховані водіями, забезпечу
ються форменим одягом, без
платним проїздом в автобусах
міських і приміських сполучень.
За період навчання на курсах
виплачується стипендія.
Одинокі забезпечуються доб
ре обладнаним гуртожитком.

Проїзд на роботу і з роботи
— службовим автобусом.
Початок занять — в міру ком
плектування груп.
Після закінчення курсів водії
одержують право працювати на
автобусах усіх марок.
За довідками звертатися на ад
ресу: м. Кіровоград, вул, Аерофлотська, 15. Відділ кадрів. Те

лефон 6-40-77. ,
їхати автобусом № 24 до зу
пинки «Хлібозавод».

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46-87; відділів
комсомольського життя — 2-46-57; листів
і масової роботи — 2-45-36; пропаганди
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46-87;
військово-патріотичного виховання та
спорту, фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень — 2-56-65; коректорської —
3-61-83; нічної редакції — 3-03-53.

індекс G1103.

4.

А ЦТ (II програма)

по підготовці робітників таких будівельних спе
ціальностей:
муляр-монтажпик,
А ЦТ (II програма)
штукатур-маляр,
тесляр-бетонник.
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Строї: навчання па курсах — 3—6 місяців.
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — О. Серафпмович. Сто
Приймають колгоспників, і робітників радгоспів,
рінки творчості. 9.20 — Му осіб, звільнених Із лав Радянської Армії, як! мають
зична передача «Райкова
пошта».
9.55 — Програма середню освіту.
студії телебачення РостоваПо довідки звертатися в райміжколгоспбуди та у
на-Дону. 10.55 — Супутник відділ кадрів облміжколгоспбуду.
кіноглядача. 11.50 — Кон
церт артистів Народної Рес
Адміністрація облміжколгоспбуду.
публіки Кампучії. 12.20 —

А ЦТ (II програма)

НАША АДРЕСА:

БК 04338.

«.00 — «Час». 8.35 — Кон
церт національного ансамб
лю танцю Республіки Шрі
Ланка. 9.05 — 48-й тираж
«Спортлото». 9.15 — Рух без
небезпеки. 9.45 — «Коло чи.
тапня». 10 ЗО — Концерт ан
самблю «Армоніка» 11 00—
Телеклуб «Москвичка». 12.25
— «Цс ви можете». 13,10 —
Прем'єра фільму-концерту
«Музична подорож». 13.50 —
Тележурнал «Сім’я і шко
ла». 14.20 — Кіноогляд. «Мо
сква». 14.45 — Очевидне —
неймовірне. 15.45 — Теле
журнал
«Співдружність»
16.15 — Мультфільм. 16.25 —
Бесіда політичного оглядача
В. Бекетова. 17.00 — Пре
м’єра фільму-концерту «Грас
лауреат міжнародних кон
курсів Б. Петрушанський».
17.15 — Бесіда Ю. Жукова.
17.45 — Чемпіонат СРСР з

27 листопада

8.00 — Гімнастика. 8.15—
Документальний телефільм
«Крила». 8.35, 9.35 — Істо
рія. 4 кл. На капіталістич
ній Фабриці. 9.05. 13.00 —
Англійська мова. 10.05 —
Документальний фільм «Роз
думи про Будинок Герцена».
10.35, 11.40 — Історія. 7 кл.
О. Невський. 11.05 — Я. Га
шек. Сторінки життя і твор
чості. 12.10 — Природознав
ство. 4 кл. Значення повіт
ря для життя на Землі.
13.30 — «О Дельвіг мій...».
14.30 — Російське мистецтво
XVIII ст. Архітектура. 15.00
— О Толстой. «Російський
характер». 18.20 — Докумен
тальний
фільм «Сільські
учительки». 18.45 — До
40-річчя Великої Перемоги.
Клуб
фронтових друзів.
«Переможці». Зустріч вете
___
арранів
11-ї
гвардійської
А ЦТ (II програма)
Вечірня казка.
мії. 20.00
20.15 — Концерт Держав8.00 — Гімнастика. 8.15— його ансамблю танцю ТаДокументальний телефільм тарської АРСР. 21.00 —
«Чарівний край! Очей відра «Час». '21.35
___ — Художній
да!». 8.35, 9.35 — Музика. фільм «Автомобіль на лаЗ кл. Музика народів СРСР ху». 22.
Чемпіонат
~2
"7
_ ...
22.50
9.05. 12.35 — Іспанська мо СРСР з баскетболу. Чолові
ва. 10.05 — Учням ПТУ ки. «Спартак» (Владивосток)
«Подвиг народу». 10.35, 11.40 — «Динамо» (Тбілісі).

«Молодой коммунар» —

Д ЦТ (1 програма)

Клуб мандрівників. 13.20 —
Мультфільм. 13.55 — Музич
ний кіоск. 14.25 — Проводи
до армії юнаків призовного
віку. Молодіжна передача з
Концертної студії Останкіно.
16.15 — Міжнародний' огляд
16.30 — Поезія. А. Жигулів.
17.05 — Чемпіонат СРСР з
баскетболу. Чоловіки. «Буді
вельник» (Київ) — «Жальгіріс». 17.45 — «Майстри сві
тового кіно». А. Маньяні.
19.15 — «Здоров'я». 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — До
кументальний фільм. 20.25
— Чемпіонат СРСР з хокею.
«Крила Рад» — «Сокіл». 3-й
період. 21.00 — «Час». 21.35
Прем'єра художнього теле
фільму «Сині вогні» із серії
«ЗО випадків майора Зема
на». 23.05 — Кубок європей
ських чемпіонів з водного
поло. Фінал. «Вашаш» (Бу
дапешт) — ЦСК ВМФ. 23.35
— Чемпіонат СРСР з баскст.
болу,
ЦСКА
«Динамо»
(Тбілісі).
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