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Слово
до читача

Сьогодні, дорогий читачу, ти тримаєш у руках 3496-й 
номер «Молодого комунара». Завтра, 5-го грудня, га
зеті 45 років. Ллє ж, долаючи роки і десятиріччя, га
зета залишається молодою. Кожен її номер — це роз
повідь про нинішній день комсомолі!, юнаків і.дівчат 
області, які вірність комуністичним ідеалам, ленін
ській справі доводять справами своїх невтомних рук, 

З перших своїх номерів обласна молодіжна стала 
бойовим помічником партії і комсомолу у розв’язанні 
важливих завдань виховання, ідейного загартування 
юнаків і дівчат області. І сьогодні «Молодий кому
нар» в строю молодих будівників комунізму. У полі 
активної дії газети — шефство комсомолу над важ
ливими народногосподарськими будовами області, ви- 
роїцуванням кукурудзи і цукрових буряків за інду
стріальною технологією. Політичне загартування мо
лодого сучасника, його ідейна озброєність у боротьбі 

4. з буржуазною ідеологією, формування високих мо
ральних критеріїв, смаків і уподобань — цим пробле
мам газета приділяє особливу увагу.

Сьогодні працівники редакції добре пам’ятають тра. 
диції газети. Завжди стараються їх примножити, зба- 

»гатити. Бо і колишні, І нинішні комунарівці прагнули 
і прагнуть зробити газету цікавою, змістовною, ко
рисною. Кожен номер газети — то нова зустріч з чи
тачем. І журналісти редакції завжди прагнуть, щоб 
ножна така зустріч збагачувала, надихала, підноси
ла, мобілізовувала молодою сучасника.

На сторінках газети не раз зверталися до молоді 
зі своїм мудрим, по-батьківськи теплим напутнім сло
вом двічі Герой Соціалістичної Праці, знатний меха
нізатор О. В. Гіталов, бригадир робітників із вироб
ничого об'єднання но сівалках «Червона зірка», Ге
рой Соціалістичної Праці О. М. Кошурко, бригадир 
тракторної бригади колгоспу «Росія» Новоукраїнсько- 
го району, Герой Соціалістичної Праці В. С. Андріяш 
та інші знатні люди області, досвідчені наставники 
молоді. В. С. Андріяш, наприклад, торік у статті 
«Хліб наш насущний» поділився роздумами з проблем 
дальшого розвитку сільськогосподарського вироб
ництва, говорив про місце комсомольців і молоді у 
вирішенні відповідальних завдань одинадцятої п’яти- 

_ річки. Після виступу В. С. Андріяша в газеті з’явила
ся нова рубрика «П’ятирічка і ми. Розмова з моло
дим сучасником», під якою «Молодий комунар» повів 
ділову, зацікавлену розмову про конкретний внесок 
кожної молодої людини у виконання завдань одинад
цятої п’ятирічки і Продовольчої програми. (Молоді 
робітники, колгоспники, спеціалісти, які виступили в 
газеті, наголошували на важливості потенціалу тру. 
докою сумління. Ініціативу газети схвалило бюро 
обкому ЛКСМ України.

.Жвавий інтерес у читачів викликають тематичні 
сторінки «Продовольча програма: твій внесок, комсо
мол», «Дозорець»,'«Світогляд», «Вітрила», «Суботній 
кур’єр». «Клуб молодої сім’ї», «Днск-зал» та інші.

Аїи добре розуміємо, що однією із запорук успіху 
•друкованого видання є зв'язок з життям. Тож постій
но зміцнюємо ного, працюємо над тим, аби газета 
була масовою, цікавою для молоді, відповідала її 
потребам і запитам. Доброю традицією стали звіти 
редакції в трудових і учнівських колективах, прес- 
конференції з читачами, зльоти робсількорівського 
активу, усні випуски газети. А нинішнього року в 
Олександрії було проведено велике свято газети 
«Молодий комунар». Кожна зустріч з читачами, по
заштатним активом, робсількорами — цс свято для 
журналістів, бо вони збагачують газету, допомагають 
робити її потрібнішою для читачів. А вони наші 
друзі і порадники.

! Нині «комунарівці» наполегливо працюють над га- 
і ’зетою-85, і в цьому нам допомагають позаштатні ав

тори, читачі. Редакція одержала чимало листів з кон
кретними їхніми пропозиціями, порадами, які, безпе
речно, будуть враховані при складанні планів на 
наступний рік.

У відповідь на Постанову Ц|< КПРС «Про дальше 
поліпшення партійного керівництва комсомолом і під
вищення ного ролі в комуністичному вихованні моло
ді» редакційний колектив прагне зробити газету зміс- 

-< товпішою, дієвішою, підносити її ідейний І художній 
рівень. Спільними зусиллями журналістів, авторсько
го активу робсількорів будемо робити газету ганою, 
щоб вона відповідала тим високим і відповідальним 
вимогам, які ставить перед пресою партія.

А НАПЕРЕДОДНІ..,
Перш ніж ти, шановний 

читачу, розгорнув сьогод
нішній номер газети до 
його створення доклало 
рук чимало людей. Ми ви-

ження од знайомства $ 
друкарнею І її працівни
ками.

І, звичайно ж, ти не 
зміг би байдуже пройти

ЯК ТВОРИТЬСЯ ГАЗЕТА

Але й на цьому випуск 
газети не закінчується. 
Треба ще відтиснути під 
пресом матриці газети, 
відлити на їх основі вісім

рішили познайомити тебе 
з деякими. Отож напере
додні наш фотокореспон
дент В. Гриб зібрав своє 
численне фотоприладдя і 
подався до обласної дру
карні імені Г. М. Димитро
ва видавництва «Кірово. 
градська правда».

Трішечки уяви — і мож
на вважати, що то саме ти, 
наш читачу, пройшов ви
робничими цехами з фо
тоапаратом, щоб відобра
зити на плівці свої вра-

мимо лінотипного цеху, де 
чути характерний пере, 
стук — це працюють ліно
типні машини. Вони пере
творюють розплавлений у 
тиглях свинець на стрункі 
газетні рядки. Ти б обо
в’язково звернув увагу на 
«руки» цих машин, які 
весь час рухаються — ру
хом цим безпосередньо 
керує шанований усіма лі
нотипіст ударник. кому
ністичної праці М. Г. МУ. 
ЖИКОВСЬКИЙ. Михайло 
Григорович вже стільки ро
ків працює в друкарні, що 
якби всі набрані ним тексти

скласти в один рядок, то, 
певно, він би був довжи
ною майже такий, як від
стань від Землі до Міся
ця. І, уявіїь собі, у такому 
довжелезному рядку ---
жодної помилкиї Чим не 
предмет заздрості.

А якщо серйозно, то 
Михайло Григорович не 
лише вправний робітник, 
а й освічена людина.

Втім, те ж саме можна 
сказати і про метранпажів 
«Молодого комунара». Та
ємничим словом «метран
паж» у друкарні називають 
Б. П. Ватульове, Л. М. 
Урсаленко та Н. М. Ста. 
ростіну. Вони якраз і 
складають із рядків, на
браних М. Т. Мужиков- 
ським, і виготовлених цин
кографом О. К. Щерби
ною кліше, прототип май
бутньої газети. Складають 
на основі редакційного 
макета. А допомагають їм 
у цьому коректори Л. Ю. 
Семенцова і Л. І. Ковален
ко та випусковий «Моло
дого комунара» В. І. Фе
дотова. Про те, наскільки 
це трудомісткий процес, 

можна судити хоча б з того, 
що триває він з 11 до 17 
години.

стереотипів, встановити їх 
на роторну друкарську 
машину. Цю ювелірну ро
боту виконують стереоти
пер М. І. Царик та друка
рі В. Ф. Щербина та В. Ф. 
Виноградов. Лише о 19 го
дині починається друку
вання і триває ще кілька 
годин.

До друкарні під'їжджа
ють фургони з написами 
«Пошта». Ще за кілька го
дин черговий номер «Мо
лодого комунара» літака
ми, поїздами, автотран
спортом доставляється в 
різні куточки області, щоб 
ти, шановний читачу зміг 
розгорнути його і прочи
тати... зокрема, сьогод
нішній репортаж, який вів 

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

На фото: вгорі зліва — 
М. Г. МУЖИНОВСЬКИй; вго
рі справа — друкування 
газети; внизу зліва * 
Н. М. СТАРОСТИНА верстає 
черговий номер «МК»; вни
зу справа — цинкограф 
О. К. ЩЕРБИНА виготов
ляє нліше.



------ — І стор.-----------------------------------------

ЩО ПЕРЕВІРЕНО
Яким має бути сьогодні політнавчания? Постанова 

червневого (1983 р.) Пленуму ЦК партії націлює на 
розвиток активних форм занять, надання їм більшої 
практичної спрямованості, викорінення формалізму. 
Не випадково в системі комсомольської політосвіти 
області, як і скрізь по країні, дійовою формою пере- 
віркн якості н результативності політнавчания, со-

4 грудня 1984 року

ціальиоі зрілості 
практика слухачів. Вона, 
кращий досвід учасників 
тор — п’ятирічці».

IIИНІ питання, пов’язаш 
*• з організацією такої 
практики, по-діловому вирі- 
щують у місті Олександрії, 
Онуфріївському, Олександ
рійському, Новоукраїнсько- 
йу та деяких інших рано- 
цах. Вони стають предме
том обговорення на зборах 
первинних комсомольських 
Організацій, де систематично 
ЕІМступають зі звітами і про- 
дагандисти.

§иди і форми суспільно- 
політичної практики в на. 
званих районах визцачаю- 

: стала суспільно-політична 
зокрема, увібрала в себе 

руху «Пропагандист і агіта- 

ться партійними і комсо- 
мольськимн комітетами, ме. 
тоднчппми радами й пропа
гандистами згідно зі специ
фікою роботи колективів, 
тих завдань, які вони вирі
шують у даний час. Підго
товку ж дб проведення 
практики слід починати за
здалегідь. Треба при цьому 
врахувати особисті нахили, 
потреби й інтереси слухачів.

Найефективнішими фор
мами практики є:

— проведення соціально- 
економічного аналізу діяль
ності підприємства (органі
зації. занладу);

«Молодий комунар»

ПРАКТИКОЮ..,
— участь у масово-полі

тичній роботі в ролі лекто
ра, г.олітінформагора, агіта
тора;

— шефство над молодими 
людьми, які роблять перші 
крони у своїй трудовій біо
графії;

— у-асть у підготовці ви
ступів стінних газет;

— підготовка діаграм, таб. 
лиць, схем, аналітичного н 
довідкового матеріалу по 
господарсько - економічній 
діяльності підприємства;

—• активна участь з огля- 
дах-конкурсах професійної 
майстерності;

— участь у заходах, спря
мованих на поліпшення ор
ганізації праці, посилення 
режиму економії тощо;

— участь у підготовці 
профспілкових, комсомоль
ських зборів.

Звіти пропагандистів і слу
хачів розглядаються на збо
рах, засіданнях комсомоль
ських комітетів і бюро.
II АВЧИТИ своїх слухачів 

грамотно мислити й ви
словлюватись, допомогти їм 
виробити правильний погляд 
на процеси і явища суспіль, 
його життя, — реалізація 

цих завдань залежить від 
комсомольських пропаган
дистів. Саме так розуміють 
і виконують ці завдання 
сьогодні кращі з них. Серед 
таких — Б. С. Степанов, 
пропагандист школи курсу 
«Основи комуністичної мо. 
ралі» станції технічного об. 
слуговування № 1 Ленін
ського району міста Кірово
града.

Він систематично доручає 
слухачам проводити на під
приємстві бесіди, обговорен
ня партійних документів, 
дає простір ініціативі моло- 
дих, намагається пов’язати 
свою роботу із життям усієї 
спілчанської організації. І 
йому це вдається. Так, діло
ве обговорення Постанови 
ЦК КПРС «Про дальше по
ліпшення партійного керів
ництва комсомолом і підви
щення його ролі П комуніс- 
тичному вихованні молоді», 
яке відбулося на одному із 
занять, органічно перетво
рилося на важливий етап 
підготовки до звітно-вибор
них комсомольських зборів. 
Тому сприяла «заземленість» 
заняття на конкретні прак-

ДОПОЛІТЗДНЯШ

тичні справи спілчанської 
організації і підприємства в 
цілому.

АНАЛІЗ діяльності ком
сомольських політшкіл 

області показує — там, де 
слухачі активно виконують 
громадські доручення, вони, 
як правило, і на виробни
цтві працюють продуктивні
ше. Для прикладу розповім 
про школу суспільно-полі
тичних знань курсу «Ідео
логічна боротьба і молодь» 
складального цеху № 201 
Олександрійського електро
механічного заводу, де на
вчається 26 хлопців та дів. 
чат. У 1984 році на діль
ниці кінцевого складання 
реле, скажімо, де працюють 
слухачі, продуктивність пра
ці зросла на 13 процентів— 
проти 7 за планом; майже 
вся готова продукція тут 
здається з першого пред’яв

лення. Працівники дільпір 
ці — до речі, всі активіета* 
громадського життя підпрц. 
емства — виступили з цц. 
ціатпвою перерахувати деся* 
ту частину місячної зарплц. 
ти у фонд допомоги дітям 
Нікарагуа,

На жаль, не всі пропа. 
гандисти області досяглі* 
такого рівня в організації 
суспільно-політичної прак« 
тики слухачів. Одна з при. 
чин — відсутність допомо
ги з боку комсомольських 
комітетів і бюро, відсутність 
координації спільних дій. 
Саме на це й слід звернути 
першочергову увагу, готую- 
чись до заняття на тему 
«Суспільно-політична прак
тика — невід'ємна складова 
навчально-виховного проце
су», яке в усіх політшколах 
області відбудеться у січні 
нового 1985 року.

В. КАЖАНОВ, 
консультант Будинку по
літосвіти обкому Комг^ 
партії України з питані« 
комсомольської політ
освіти.

ДОВІРИТИ
І СПИТАТИ

ДЕЛЕГАТАМ XXVI звітно-виборної конференції 
?ької комсомолі“ "

рилі
8**

знам’ян- 
. . ської комсомолі? було про що сказати. Насамперед гово
рили про успіхи, але головне акцентували увагу на пробле- 
’ і, які треба розв’язати. Хотіли дізнатися, як розв’язують 

їх в інших первинних,
Висота комсомольської роботи на місцях залежить в знач

ній мірі від рівня діяльності апарату міськкому комсомолу. 
Однак досить часто практика доводить, що працівники міськ
кому ще мало відвідують низові первинні, рідко глибоко 
^никають у проблеми, що турбують виробничників, КОЛГОСП
НИКІВ. Відповідно малий їх вплив на стан справ у «важких» 
^МК, «Дві третини вашого, товариші, часу має проводитись 
у нашій гущі, до того ж, на робочих місцях робітників і 
Службовців, — зауважив у своєму виступі секретар Знам'ян- 
$>когр вузлового комітету комсомолу В. Жуков. — А на ділі 
ЦІ ЧастО зводиться до формалізму». Цю думку підтримали 
Я інші делегати, що виступили.

Районна комсомолія по праву взажає себе співучасником 
звитяжних справ Знфм’янщини. Молодь у пошуку кращих 
форм праці, умов її. Механізатор колгоспу «Україна» Ана
толій Камінський запропонував, зокрема, на прикладі кра- 
£дгО господарства провести обласний семінар по проблемах 
|прозадження бригаднрго підряду. Монтажник ПМК-113 
піісту «Кіровоградсільбуд» Леонід Кошмилюк говорив Із 
Трибуни конференції про ініціативу будівельників створити 
Комсомольські пости контролю за якістю постачання, 8ироб- 
Зичої діяльності. Делегат запропонував зібрати комсомоль
ських активістів для розмови про перспективи та резерви 
£уху «Якості будівництва — комсомольський контроль і ко
лективну відповідальність».

Ішла мова і про вдосконалення наявних виробничих про
цесів, про науково-технічну творчість молодих. 300 раціона
лізаторів та винахідників із числа комсомольців і молоді ра
йону За цей рік Впровадили у зиробництво пропозицій з 
економічним ефектом на суму понад 130 тисяч карбованців, 
ТА піддались справедливій критиці комітети комсомолу та
ких організацій, Як меблева фабрика, цукрокомбінат, ПМК- 

сирзавод, консервний завод, багато колгоспів району, 
ДЄ ЦЯ ділянка роботи первинних занедбана. Міськком ком
сомолу недостатньо залучає молодь до участі в конкурсах 
Профмайстерності, на чому наголошувала, зокрема, секретар 
Ї^мсомольської організації дорресторану Г. Ананьева, на 
кращу молодіжну рацпропозицію тощо,

Внутріспілкова діяльність із вищезгаданими проблемами 
постійно була предметом розмови номер один — внески, 
А^літнавчання, спортивна робота... Тридцять п’ять процентів 
Переобраних ватажків первинних за минулу звітно-виборну 
Кампанію —« тривожний сигнал. Одинадцять перевірок реві
зійної комісії міськкому виявили значні пробіли у внутрі
спілкових справах первинних райсільгосптехніки, меблевої 
фабрики, колгоспів «Дружба», «Шлях до комунізму», імені 
Ульянова.

У виступах делегатів ^. Коваля, М. Грабовського, першого 
секретаря міськкому партії Б. Г. Переверзева піддавався 
Гострій критиці й міський штаб «Комсомольського прожек- 
|6ра», котрий особливо останнім часом дивно збайдужів до 
проблем внутріспілкової діяльності.

Критика на черговій комсомольській конференції була 
доброзичливою, самокритика — доречною. Комсомолія Зна- 
М’янщини мас на своєму рахунку багато хороших справ, і то
му наступний відрізок роботи буде присвячений поліпшенню 
Раніш початих і виконанню нових задумів і планів.

У роботі конференції взяли участь другий секретар рбко- 
му партії Л. ф. КІБЕЦЬ, секретар міськкому партії Б. Г. ПЕ- 
РЕВЕРЗЄВ, інструктор ЦК ЛКСМУ В. І. ГАЙДУКЕВИЧ, другий 
секретар обкому комсомолу В. П. ІВАНОВ.

* * ♦
Відбувся організаційний пленум міськкому комсомолу. 

Першим секретарем обрано М. М. ДАВИДОВА, другим — 
Л. І. ВОРОДІНУ, секретарем — завідуючою відділом учнів
ської молод і — Т. і. КРАВЦУН.

І. КУЦЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

ДЕРЗАННЯ ДУМКИ
І МАЙСТЕРНІСТЬ РУК

Хід XXIV олександрій
ської міської звітно-ви
борної комсомольської 
конференції, діловий, ба
дьорий настрій кожного 
делегата, красномовно 
свідчив: зібралися люди 
небайдужі, зацікавлені у 
своїй справі і справі, 
якою живе майже 15-тн. 
сячнніі загін комсомолі! 
міста. Йшлося про успі
хи молодих гірничників 
шахти «Світлопільська» 
і КМК цеху № 10 заводу 
«Автоштамп» та багатьох 
інших трудових колек
тивів. Петро Ольховпк— 
групкомсорг комсомоль
сько-молодіжного екіпа
жу екскаватора Е-2503 
№ 12, Анатолій Щерби
на — робітник очисного 
вибою шахти «Світло- 
нільська», Вікторія Куль
ко — працівниця заводу 
підйомно - транспортно
го обладнання, Юрій Хо- 
холенко — слюсар авто
ремонтного заводу, Оль
га Щербакова — швачка 
швейної фабрики назива. 
лися як кращі з кращих 
спілчан.

Йшлося також про па. 
пружений трудовий 
ритм, взятий напередод
ні 40-річчя Великої Пе
ремоги і XII Всесвітньо
го фестивалю молоді і 
студентів, шефські зв’яз
ки молодих виробнични
ків із учнями загально
освітніх шкіл і ПТУ, тех
нічну творчість моло
дих, рух за економію і 
бережливість... Словом, 
на своїй конференції 
комсомольці охопили 
практично всі сфери 
життя і виробництва.

У звітній доповіді чи
мало місця було відве
дено роботі по форму
ванню о юнаків і дівчат 
марксистсько-ленінського 

світогляду, утвердженню 
в свідомості молоді ВИ
СОКИХ ідеалів нашого 
суспільства. Перший сек
ретар міськкому ЛКСМУ 
А. Юнак називав ком
сомольські організації 
механічного та електро
механічного заводів і за
воду гірського воску, 
райенергоуправліпня, кот
рі постійно зміцнюють 
зв’язок політнавчания із 
практикою; там марк
систсько-ленінське загар
тування стало дійовим 
засобом підвищення тру
дової і політичної-актив
ності молоді, виховання 
в неї комуністичного 
ставлення до праці. Так, 
слухачі школи комсо
мольського політиавчан- 
пя, члени КМК по скла
данню малогабаритних 
трансформаторів цеху 
№ 101 електромеханічно
го заводу (керівник П. В. 
Пащепко, групкомсорг 
С. Назарець) взяли зо
бов’язання план першо
го півріччя 1985 року 
виконати до 9 Травня. І 
подібні приклади не по. 
одинокі.

Думку першого сек
ретаря міськкому ком
сомолу продовжує сек
ретар комітету комсомо
лу електромеханічного 
заводу Микола ЧАБАН:

— 1100 спілчан і мо
лоді, що працює па на
шому підприємстві, вча
ться у тридцяти трьох 
школах і чотирьох творе- 
тичпнх семінарах комсо
мольської політосвіти. 
Особливо хочеться сьо
годні відзначити школу 
«Розвиток соціалістично
го змагання, виховання 
комуністичного ставлен
ня до праці», яку веде 
пропагандист Микола 
Олександрович Погорє- 

лов, школу суспільно-по
літичних знань у цеху 
переробки пластмас (про
пагандист Анатолій Ан
тонович Губський), тео
ретичний семінар у від
ділі головного техноло
га, котрий очолює Воло
димир Олександрович 
Храмцов.

— Успіхів, — продов
жує М. Чабан, ми мали 
б ще більше і набагато 
вагоміших, аби...

Далі секретар комі
тету комсомолу повідав 
про свої проблеми. Ви
являється, на такому ве
ликому сучасному під
приємстві немає кабінету 
комсомольської політ
освіти. Приміщення ви
ділено, але воно порож
нє — ні меблів, ні потріб
ного оснащення, ні наоч. 
них посібників. Партком 
у цьому напрямі не йде 
назустріч спілчанам... Хо« 
четься поставити комсо* 
польському секретареві 
слушне запитання: що ж 
конкретно зроблено са
мими хлопцями і дівчата
ми, зокрема комітету 
комсомолу, щоб зруши
ти з місця названу проб
лему?

На, це запитання я не 
знайшла відповіді. Було 
висловлене лише поба
жання міськкому комсо
молу: посилити контроль 
за підготовкою пропа
гандистів, робити занят
тя змістовнішими і ціка
вішими. Та й загалом мі
ськком самокритично ви

знав, що недостатньо ува
ги приділяє комсомоль
ському політнавчапшо. 
Як і раніше, спостерігає
ться велика змінність 
пропагандистів. І як не 
дивно, на жодному під
приємстві, організації не
має кабінету комсомоль
ського політнавчания.

Як же планується ви
рішити це складне і важ
ливе питання? Пункт чет
вертий постанові) XXIV 
міської звітно-виборної 
комсомольської конфе
ренції аж з вісьмома під
пунктами ставить зав
дання. перед міськкомом, 
і комітетами комсомолу 

по вдосконаленню форм 
і методів ідейно-політич
ного виховання молоді.
Але, па жаль, нічого 
конкретного в них не пе
редбачається. Одні тіль
ки слова на зразок: «під
вищувати, створювати, 
поліпшити, забезпечити, 
проводити, активізува. 
ти...». А хотілося б почу
ти конкретні ділові про
позиції, як зробити за
няття. в школах і семі
нарах комсомольської по
літосвіти справді жит
тєвою потребою! І як до
повнення до вищесказа
ного прозвучали слова 
першого секретаря міськ-
кому Компартії України
О. О. СКІЧКА з трибуни 
конференції: ’

— Ми не досяглії си
стемності в ідеологічній 
роботі серед молоді. За
ходи, що проводяться, 
позбавлені чіткої ідейної 
спрямованості при низь
кій якості підготовки. їм 
не вистачає актуальності, 
емоційної насиченості, 
активної участі всіх спіл
чан. Дуже рідко в ком
сомольських організаціях 
проводяться диспути. В 
трудових колективах чле
ни ВЛКСМ тільки при
сутні на подібних захо
дах, що влаштовує парт- 
організація. Тому міськ
ком партії вважає, що 
Організація і проведення 
масово-політичних захо
дів, оновлення їх форм— 
одна з актуальних зав
дань комсомольських ор
ганізацій міста.

Отже — тепер слово 
за вами; спілчани!

У роботі конференції 
взяв участь кандидат у 
члени бюро обкому Ком
партії України редактор 
газети «Кіровоградська 
правда» Ю. Д. МОТОР
НИЙ. На конференції 
виступили перший секре
тар Олександрійського 
міськкому партії О. О. 
СКІЧКО, перший секре
тар обласного комітету 
комсомолу І. О. ШЕВ
ЧЕНКО.

♦ » ♦

Відбувся організацій
ний пленум міськкому 
комсомолу. Першим сек
ретарем обрано А. М. 
ЮНАКА, другим — О. О. 
КРАНГА, секретарем — 
завідуючою відділом уч
нівської молоді — Л. д. 
ЄГЕЛЬСЬКУ.

Т. КУДРЯ, 
спецкор «Молодого 
комунара».



4 грудня 1984 року «Молодий комунар» З стор.

З початку року до редакції надійшло 7942 листи.

ЖИВЕ ДОБРА
ттдаціга

ШКОЛА, ПОМІЧНИК

немає.

ЫОСТИВ,

Росії.

'4**

КОРІНЬ, 
директора 
бібліотеки

Коли в грудні 1939 року готувався 
до_ виходу в світ перший номер облас
ної молодіжної газети журналісти в 
першу чергу думали про своїх най
ближчих помічничків — сільських і ро
бітничих кореспондентів. Бо жодний 
друкований орган не може обійтись 
без пристрасних читачів з ручкою і 
блокнотом 0 руках, активних будівни
ків нового суспільства.

Скільки анкет позаштатних корес
пондентів газети зберігається в архі
вах! Не одне покоління робсількорів 
Змінилося за чотири з половиною де. 
Сятиліття. Неоціненний їхній внесок у 
СгГраву виховання учнів шкіл, робітни
чої і сільської молоді, студентів, МО
ЛОДИХ учених і митців, наших читачів.

Традиція підтримувати контакти з 
Громадськими кореспондентами ша
нувальниками слова живе в «Молодо
му комунарі» і нині. Сьогодні в газети 
близько двохсот постійних позаштат
них авторів. Це молоді робітники і кол
госпники, вчителі й учні, ГОЛОВИ КОЛ
ГОСПІВ і директори промислових під. 
приємств, бібліотекарі й пропагандис
ти шкіл комсомольської 
партійні, комсомольські 
працівники, журналісти

політосвіти, 
і радянські 
районних і 

міськрайонних газет, художники і ак- 
тори... Кожен з них має службові і гро. 
мадські доручення, але, крім усього, 
вони мають ще й доручення свого 
сумління, своєї громадянської пози
ції — побачити гарне в нашому житті 
і розказати про нього читачам газети, 
но обминути наймізернішого пережит
ку минулого і винести Його для роз. 
думів на полоси обласної молодіжки, 
4 то й з обуренням висповідати негід
ника, хулігана, хапугу, бюрократа...

Но перший рік пише в «Молодий 
комунар» наш громадський кореспон
дент Г. М. Перебийніс. Багато років 
віддав він загальноосвітній школі, дов
гий час був директором СШ № 3 у 
Малій Висці. Досі Григорій Миколайо
вич підтримує тісні стосунки зі сту
дентською молоддю — веде практичні 
Заняття в Кіровоградському державно
му педінституті. Діловими і конкретни. 
ми роздумами поділився Григорій Ми
колайович під час обговорення проек
ту реформи загальноосвітньої і про
фесійної школи. Хвилюють досвідчено
го вчителя проблеми становлення мо
лодого педагога. А віднедавна в нашій 
газеті з’явились публікації заслуженого 
вчителя УРСР про послідовну пошуко
ву роботу маловисківських слідопитів 
та краєзнавців, яка особливо активізу
валася в період підготовки нашого на
роду до 40-річчя Великої Перемоги 
над німецько-фашистськими загарбни
ками. Директор Малоаисківського ра
йонного історико-краєзнавчого музею 
Г. М. Перебийніс восени цього року 
зустрічався в Москві з учасниками 
визволення району і міста. Про інші 
пошукові акції ветеран комсомолу (до 
речі, Григорій Миколайович був деле
гатом усіх районних комсомольських 
конференцій із 1947 року) розповідає 
читачам нашої газети.

Півтора року тому на одну з диску
сійних публікацій «Клубу молодої сім’ї» 
відгукнулась інженер обласного ви

робничого об’ 
єднання «Кіро- 
воградтепломе- 
режа» Людми
ла Крамаренко. 
Газета опубліг 
кувала її відгук. 
А потім були 
ще інші мате
ріали — заміт
ки, репортажі, 
інтерв’ю. Люд
мила розпові
дає не тіль- 
ки про проб
леми добре 
відомого їй комунального господар
ства. Пише про школярів, медиків, по. 
жежників.., Часто іде з конкретним 
завданням редакції до людей. Йде 
послухати їх, пізнати глибше, аби зго
дом розповісти про це на шпальтах 
«Молодого комунара».

Ми розказали коротко лише про 
двох наших постійних авторів. Таких 
друзів, помічників у газети багато. 
Сьогодні ми називаємо найактивніших: 
м. Кіровоград — В. Власюк, Р. Дайда- 
кулов, В. Єьгененко, А. Корінь, С. Ко. 
лесников, К. Колісник, Л. Крамаренко,
A. Курганський, В. Левочко, М. Литви
нов, М. Ножнов, Т. Панченко, В. Пере, 
зерзсв, О. Перлюк, І. Підопригора,
B. Подобинська, В. Постолатій, М. Ри- 
балко, Т. Смага, В. Тсердоступ, Б. Чам. 
лай, В. Чередниченко, Л. Щербина,
A. Юрченко; Бобринецький район — 
О. Гавриленко, В. Лашкул; Більшай- 
ський — Н. Бужан, В. Горенко, М. Кор. 
дюкова, Г. Шалапко; Гайворонський — 
К. Лесьсв, Т. Романюк; Голованівський 
— В. Лужанський, О. Резниченко,
B. Стах, М. Чуб; Добровеличківський— 
В. Вісвська; Долинський — Т. Журба, 
В. Чалий; Знам’янський — Н. Нужна, 
В. Островерхова, О. Рябошапка; Кіро
воградський — А. Кримський; Компа- 
ніївський — А. Фомиченко; Маловис- 
ківський — О. Васильев, В. Кудря, 
А* Михайлов, Г. Перебийніс, Г. Позд. 
няк, В. ТІльнов, В. Щербак; Новгород, 
ківський — А. Рибак, С. Фененко; Но- 
воархангельський — Т. Мельниченко; 
Новомиргородський — В. Приз, 
М. Стоян, В. Шульга; Новоукраїн- 
ський — Н. Гарас, П. Матюшин, 
О. Сігаєва; Олександрівський — 
В. Білошапка, Б. Ярмоленко; Олександ
рійський — К. Башликова, В. Дерусов, 
О. Ерлик, В. Колесников, К. Повелько, 
М. Чабан; Онуфріївський — Л. Верба, 
М. Савенко; Петрівський — С. Андру, 
сенко; Світловодський — М. Венцков. 
ський, І. Карант, Л. Михайленко, В. Со. 
куренко; Ульяновський — Л. Дмитри, 
шин; Устинівський — А. Ящишина.

Сьогодні — 45 літ нашій обласній 
молодіжній. Журналісти «Молодого 
комунара», дякуючи авторам газети за 
цікаві листи, дійові публікації, бажа
ють їм високого творчого натхнення. 
Ми сподіваємось, що й надалі наше 
співробітництво по вихованню під
ростаючого покоління розвиватиме
ться, міцнішатиме.

Редакційна колегія «Молодого 
комунара».

• Про це писав 
«Молодий кому
нар»

• «Своєю рідною 
газетою вважаємо 
обласну комсо
мольську»

ПОЗАШТАТНИЙ 
КОРЕСПОНДЕНТ 

РОЗПОВІДАЄ

ЗНАЙТИ СЕБЕ
Біографія Миколи Поли

нова поки що зовсім ко
ротка. Після закінчення 
дев’ятого класу, коли стар
шокласники під час літніх 
канінул допомагали кол
госпові «Первое мая», Ми
кола теж працював нарів
ні з дорослими. Пощасти
ло йому, що поряд завжди 
був досвідчений механіза
тор Михайло Григорович 
Карелін. У нього хлопець 
вчився дбайливості в ро
боті з технікою, а заодно і 
знання свої поповнював. 
Бо ще малим вирішив, що 
залишиться в колгоспі, не 
поїде звідси нікуди.

Як задумав, так і зро
бив. І ось уже кілька років 
водить трактор по полях 
рідного господарства. На

вчає молодих — нині учнем 
у нього Віктор Іржов. 
Хлопцеві незабаром в ар
мію, а пони що вирішив 
випробувати себе в хлібо
робській справі...

А ще Минола Полянов 
вчиться на заочному від
діленні Кіровоградського 
технікуму механізщч сіль
ського господарства. Ми
не час. одержить диплом 
техніка-механіна. Він об
рав свій шлях і впевнено 
ним іде.

В. ТІЛЬНОВ. 
Малозисківський район.

СЛОВО — ГРОМАДСЬКОМУ КОРЕСПОНДЕНТОВІ

ТРИБУНА,
Вісім років тому у біб

ліографічному відділі ми 
започаткували • своєрідний 
рукописний покажчик — 
«Преса і радіо про робот}' 
бібліотек для дітей Кіро- 
воградщини». Того року в 
ньому з’явилось 17 запи
сів — стільки матеріалів, 
підготовлених нашими 
працівниками, було опуб
ліковано в пресі і прозву
чало на радіо. Половина з 
них — у «Молодому ко
мунарі».

Багато матеріалів за ві
сім років, опубліковані в 

різних виданнях. Але своєю 
рідною газетою вважаємо 
обласну комсомольську —- 
«Молодий комунар». -За 
цей час у газеті ЗО наших 
авторів опублікувало біль, 
ше сотні матеріалів.

Тематика наших висту- 
пів — узагальнення кра
щого досвіду ідеологічної, 
політико-виховнрї роботи 
бібліотек: систематична
пропаганда нових актуаль
них художніх і науково- 
популярних книг для ді
тей та молоді. Під рубри
ками «Тзоє дозвілля», «На 
твою книжкову полицю» 
бібліографи, ветерани на
шої бібліотеки В. П. Шипі- 
лова, О. К. Шугаєва та ін
ші підготували чимало 
оглядів книг. Опублікува
ли відгуки і рецензії на 
твори письменників-земля-

ків В. Базилсвського І 
Т. Журби, Д. Іванова; на 
книги Л. Тендюка, В. Бров- 
ченка, С. Плачинди, В. Мо
роза, Л. Коростіної, П. Ку- 
ценна, В, Кобзаря, Г. Ка
рева.

Постійно дбаємо про .мо
лоду зміну — вже в пер
ший рік роботи дебюту
вали в пресі молоді спеціа- 
лісти-комсомолки М. Віи- 
ник, Н. Борщевська, Г. Ряб- 
чун. И. Расторгуева.

«Молодий комунар» до- 
помагає нам йти в ногу з 
життям, мобілізовуватп 
дитячі і шкільні бібліоте
ки області па участь у все. 
союзних і республікан
ських конкурсах та огля
дах діяльності культосвіт
ніх закладів, у Всесоюз
них тижнях дитячої книги 
і музики, кіно і театру. 
Так, за три роки пропа
ганда в пресі досвіду при
балтійських колег, мико
лаївців по роботі в біб
ліотеці лялькових гуртків 
допомогла створити такі 
гуртки майже при всіх 
дитячих бібліотеках Кіро- 
воградщиип: Вони сприя
ють естетичному вихован
ню дітей.

Кілька років тому разом 
з «Молодим комунаром» 
ми провели соціологічне 
дослідження серед наших 
читачів на тему «Книга і

ПОЕТИЧНИМ РЯДКОМ=

ШАНА
Сідало сонце поміж хмар.
Як ми присіли з дідусем
т„ " на призьбі.
Він розгорнув новісінький
_ буквар
І мовив тихо: — Ленін, це, 
Дивись-но...
Точилась довго в нас

• розмова ця.
Дід говорив натхненно

до півночі 
Про Леніна — учителя
_ й борця
За долю людства й світлий

5 ГРУДНЯ 1939 РОКУ

Висока нагорода
У нашій щасливій краї

ні для мільйонів таких, 
як я, широко відкриті две
рі до знань, науки, куль
тури. Кожний, хто чесно І 
віддано працює на своєму 
посту, оточений і увагою, і 
піклуванням. Наша Кому
ністична партія, наш уряд 
'уміють цінити труд лю
дей. Ось і я працював на 
комбайні у 1938 році, зі
брав за 20 робочих днів 
урожай з 808 гектарів, мав 
економію пального, зберіг 
запасні частини, і уряд на
городив мене орденом

ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

Трудового Червоного Пра
пора.

Висока нагорода зобо
в’язує бути передовиком 
завжди і всюди, і я, пов
ний сил і енергії, ще завзя
тіше взявся за роботу. За
кінчив сільськогосподарські 
роботи в цьому році теж з 
хорошими показниками.

Сьогодні, коли народи 
Радянської країни святку
ють День Конституції, в 
якій золотими літерами за- 
писані наші перемоги, хо
четься сказати на весь го
лос:

— Спасибі тобі, партія

більшовиків, тобі, Радян
ська владо за щасливе, 
світле життя, за квітучу 
молодість.

Л. ЗАВОДОВСЬКИЙ, 
комсомолець, комбай- 
нер-орденоносець. 
Долинський район.

22 СІЧНЯ 1961 РОКУ

Кімната-музей
В. І. Леніна

При Кіровоградському 
Палаці піонерів відкрито

музей В. І. Леніна. Його 
організували самі піоне
ри. Старанно збирали во
ни матеріали про життя і 
діяльність дорогого вож
дя. Велику допомогу шко
лярам подали старі біль
шовики, яким випало щас
тя зустрічатися з Іллічем.

Є в музеї і свій дирек
тор. На цю посаду при
значили одного з найак
тивніших організаторів Са
шу Сергієва, семикласника 
Кіровоградської середньої 
школи № 18.

Л. КОВАЛЕНКО.

міно в твоєму житті», ямс 
допомогло нам краще вм
очити Інтереси підлітків, 
збагатило нас знанням ьи- 
тячого світосприйняття.

Гостями бібліотеки були 
члени обласного літера
турного об’єднання і літ
студії «Сівач», автори гу
мористичної сторінки газе
ти «Вітряк» А. Кургаи- 
ський, С. Колесников, 
10. Март. Журналісти та- . 
кож зустрічалися з юними 
читачами.у профорієнта
ційному клубі.

Є в пас традиція; двічі 
на рік аналізуємо творчу 
співдружність з пресою 
обласної, районних і мі
ських дитячих бібліотек 
області. Це дає змогу три
мати руку на пульсі біб
ліотечного життя області, 
розширювати пропаганду 
дитячої книги.

Нині «Молодому 
пару», нашій газеті 
речі, і бібліотеці) 
нюється 45. Бажаємо твор
чого натхнення 
кам газети, її 
йому активу.

А.
заступник 
обласної 
для дітей ім. А. П. Гай
дара.

кому- 
(як, до 
ВППОВ-

працівни- 
позаштат-

* день урочнії.
І про курінь, про станцію

Розлив, Де вітер мрії цвітом
пересіяв. Туди, до Леніна доріжку 

час 
Немов шляхи у майбуття
...Гортаю знову я буквар. 
Мій дід номер. 1 каганця
Та лампочка самого Ілліча 
Світанково, як шлях його. сіяє.

Р. ДАЙДАКУЛОВ.
м. Кіровоград.

Хоч листа й не було надруковано
Л. Ф. Пономаренко зі Знам’янського району в листі 

до редакції писала, що водій Знам’янського автопідпри- 
ємства 10036 Ф. С. Лопатюк під час останнього рейсу за 
маршрутом село Веселий Кут — місто Знам’янка пору
шив ного, завернувши в Дмитрівну за власного забаган
кою. Витративши чимало часу, продовжував рейс на 
підвищеній швидкості, порушуючи безпеку руху. Крім 
того, провозив пасажирів без квитків.

Ми надіслали скаргу на розслідування в Знам’янське 
АТП-10036. Ного начальник ІО. С. Болгаров відповів:

«Факти, наведені в листі А. Ф. Пономаренко, підтвер
дились. Скаргу обговорено на загальних зборах водіїв 
пасажирських колон. Водія Ф. С. Лопатюка за відхи
лення від маршруту переведено підсобним робітником 
на один місяць. Із ного заробітної плати утримано вар
тість пробігу автобуса поза маршрутом».



4 crop. «Молодий комунар» 4 грудня 1984 року
Документальнпй телефільм 
♦Стежкою Арсеньева». 22.55 
— Сьогодні у світі. 23.10 — 
Чемпіонат світу з шахів. Ін
формаційний випуск.

ГА ЦТ С1 програма)
3.00 — «Час». 8.35 — Від

гукніться. сурмачі! 9.05 —
Фільм «Весілля з приданим». 
10.50 — Документальний те
лефільм «Еталони біосфе
ри». 11.20 — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Докумен
тальні фільми соціалістич
них країн. 15.30 — Знай 1 
умій. 16.00 — Розповідають 
наші кореспонденти. 16.30 — 
Новини. 16.35 — Стадіон для 
всіх. 17.05 — Зустріч шко
лярів з академіком АН 
СРСР Д. С. Лихачовим. 17.50 
.— Ф. Мендельсон. Італійська 
Симфонія. 18.15 — Школа 
господарювання. 18.45—Сьо
годні у світі. 19.00 — Виступ 
Героя Соціалістичної Праці 
письменника С. Сартакова. 
19.15 — Концерт ліричної 
пісні. 19.55 — Телефільм
«Зіткнення». 1 серія. 21.00— 
«Час». 21.35 — До 40-річчя 
Великої Перемога. «Нам до
роги ці забути не можна». 
«Поезія». Є. Ісаєв. 21.55 — 
С. Рахманінов. Симфонія 
№ 2. 22.45 — Сьогодні у сві
ті.

ГА ут
10.00 — Новини. 10.10 — 

Концерт. 10.40 — Дисциплі
на поставок: міра відпові
дальності 1 честь підприєм
ства. 11.25 — Фільм-кон-
церт. 11.40 — Шкільний ек
ран. Російська література. 
.7 кл. 12.10 — Концерт. 12.55
— Новини. 16.00 — Новини. 
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Закон і ми. 17.00—
Телефільм «Як живеш, Ган
но?». 17.20 — Концертний
зал «Дружба». 18.00 —
Мультфільм «Айболвть І Бар. 
малей». (Кіровоград). 18.15— 
«День за днем». Оголошен
ня. (Кіровоград). 18.30 —
«Народні таланти». 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
Наші прем’єри. Ю. Грушас. 
«Таємниця Адомаса Брукзі». 
Телевистаса. 20.50 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — <3 людьми і для лю
дей». 22.10 — Художній те
лефільм «Комічний коха
нець, або Любовні витівки 
сера Дисона Фальстафа». 
23.20 — Новини.

’д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Документальний телефільм 
«Зірка моїх полів». 8.35, 9.35 
— Історія. 5 кл. 9.05. 13.00
— Французька мова. 10.05
— Учням ПТУ. Естетичне 
виховання. Людина і середо
вище. 10.35, 11.40 — Основи 
Радянської держави і права. 
8 кл. 12.10 — В. Маяков-, 
ський. Поема «Володимир 
Ілліч Ленін». 10 кл. 12.40 — 
Природознавство. З кл. 13.30 
у- Науково-популярний фільм 
«Людина 1 природа». 14.00— 
Знання — сила. 14.45 — У 
світі пушкінської поезії.
15.35 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 — Мультфільм 
«Антени серед крижин».
13.30 — Всесоюзні змагання
з лижного спорту. «Сиктив
карська лижня». 15 км. Чо
ловіки. 19.15 — «...До шіст
надцяти і старші». 20.00 — 
Вечірня казка. 20.20 — Лю
дина і закон. 20.50 —
А. Дворжак. «Карнавал». 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Операція «Трест». 
1 серія. 22.55 — «Повітряний 
хоровод». Документальний 
фільм. 23.10 — Новини.

▲ уТ
10.00 — Новини. 10.10 

Концерт. 10.40 — Слово 
вами. 11.25 "
ми. 11.40 
ран. Українська література. 
9 кл. 12.10 — Співає заслу
жений артист УРСР В. Лома- 
кін. 12.35 — Новини. 12.45
— Камерний концерт. 16.00
— Новини. 16.10 — Срібний 
дзвіночок. 16.30 — К. 1. Чу
котський про російську мо
ву. 16.55 — Гарячий цех рес
публіки. 17.25 — Музичний 
антракт. 17.30 — Продоволь
ча програма — справа кож
ного. Меліорація в Криму. 
18.00 — Телефільм «Вокаль
ні дуети». (Кіровоград). 18.15
— «День за днем». (Кірово
град). 18.30 — «Сонячне ко
ло». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Зустріч з те
атром. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.45 — 
Книга на екрані. Художній 
телефільм «Ходіння по му
ках». 1 серія. «Сестри». 
Вступне слово Героя Соціа
лістичної Праці кінорежисе
ра С. Герасимова. 23.20 
Російський романс. 23.50 
Новини.

____ > за
!5 — Естрадні рит- 

— Шкільний ек-

8 00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — Астрономія. 10
кл. 9.05. 13.05 — Німецька
мова. 10.05 — Наука і життя. 
Хроніка сьомого рейсу.
10.35. 11.40 — Загальна біо
логія. 9 кл. 11.05 — Мамина 
школа. 12.10 — «Технічний 
прогрес на НЛМК». Науково- 
популярний фільм. 12.40 — 
Зоологія. 7 кл. 13.35 — Сто
рінки історії. «Бути робітни
ком — покликання». 14.25— 
У світі пушкінської поезії. 
15.15 — Новини. 18.00 —
Повніш. 18.20 — Кубок по
водарів кубків з баскетболу. 
Чоловіки. «Паок» (Греція) — 
«Жальгіріс» (Каунас). 19.00 
— Сільська година 20.00 — 
Вечірня казка. 20.20 
лежурцал 
20.50 — 
лефільм 
21,00 — 
лефільм 
2 серія.

ГА ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Зу
стріч школярів з академі
ком АН СРСР Д. С. Лихачо
вим. 9.20 — Телефільм
«Зіткнення». 1 серія. 10.25
— Клуб мандрівників. 11.25
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальні філь
ми. 15.35 — Концерт росііі. 
еького народного оркестру 
їм. В. Андрссва Ленінград
ського радіо і телебачення. 
16.30 — Новини. 16.35 —
Держава 1 ми. 17.05 — Ве
селі старти. 17.50 — Концерт 
Державного фольклорно- 
танцювального ансамблю 
«Наргіс» (Афганістан). 18.15
— Умілі руки. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Чем
піонат світу з шахів. Інфор
маційний випуск. 19.05 —
Світ і молодь. 19.40 — Теле- 
огляд-копкурс.’ Грає духовий 
оркестр Будинку культури 
«Сатурн» м. РаменсЬкого Мос
ковської області. 19.55 — Те
лефільм «Зіткнення». 2 се
рія. 21.00 — «Час». 21.45 —

Іспанська мова. 10.05 — На
ука і життя. Хроніка сьо
мого рейсу. 10.35. 11.40 —
Лірика М. Некрасова. 9 кл. 
11.05 — Сім’я і школа. 12.10
— Історія. 4 кл. В. 1. Ленін і 

партія. 12.40 — Природознав
ство. 4 кл. 13.30 — Фільм 
«Зоря принадливого щастя».
2 серія. 14.45 — М. Зощенко.
По сторінках творів. 15.35— 
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Всесоюзні змаганйя
3 лижного спорту. «Сиктив
карська лижня». 30 км. Чо
ловіки. 19.00 — Кубо)! євро
пейських чемпіонів з баскет
болу. Чоловіки. ЦСКА — 
«Гравароло» (Італія). У пе
рерві — 19.40 — Вечірня каз
ка. 20.30 — Науково-попу
лярні фільми «Пропагандист
— п’ятирічці». «Обов’язок 
перед полем». 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Опера, 
ція «Трест». З серія. 23.00 — 
Повніш.

IO. Жукова. 
Д. Крамер 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Операція «Трест». 
4 серія. 23.00 — Міжнарод
ний турцір з настільного те
нісу на приз газети «Совет
ская культура». 23.30 — 
вини.

20.50 —- Грає 
(фортепіано).

ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Кон
церт дитячого хору Болгар
ського радіо і телебачення. 
“•20 — 49-й тираж «Спорт- 

БІльше хоро- 
Архі- 
— Ти.
11.50

9.20
лото». 9.30 — Г* 
ішіх товарів. 10.00 — 
тектура Львова. 10.50 
пам’ятаєш, товаришу.

Сім’я і школа.

19.30 — Телетуриір «Сонячні 
кларнети». 20.15 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.35 — Продовження теле- 
турніру «Сонячні кларнети». 
23.00 — Новини. 23.10 —
Прем’єра документального 
телефільму «Природа, 
безцінний».
А ЦТ (II програма)

дар

ч •вл. В перерві — Поппни. 
14.55 — У майстерні худож
ника. 16.00 — «Слава сол
датська». 17.00 — Натруєнії 
кінозал. 18.10 — Молодіжна 
студія «Гарт». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «П’ять 
хвилин на роздуми». Моло
діжна розважальна переда
ча. 20.45 — На добраніч ді
ти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Художній телефільм «Ходін
ня по муках». 4 серія. «Чет
веро». 23.05 — «Ви нам пи
сали». Концерт. 23.50- — По
вний.

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоровим. 
8.30 — Документальні філь
ми «Покликання — лікар», 
«Очима одного пацієнта». 
9.10 -- М. Горький. «Стара 
Ізергіль». 
тальний 
рильськ.
пошта. ___ _
тальний телефільм «ЗахірІД- 
дін Мухаммед Бабур». 10.50
— «Для вас. дорогі товари
ші». Концерт. 12.05 — Кіно- 
панорама. 13.45 — Програ
ма Латвійської студії теле
бачення. 15.10 — Мульт
фільм «Три банани». 15.25 — 
Міжнародний огляд. 15.40 —- 
Музичний кіоск. 16.10 — «В 
нашому домі». Телеогляд. 
17.15 — По сторінках оперет 
1. Кальмана, 18.30 — «Цей 
фантастичний світ». 20.00 — 
Вечірня казка, 20.15 — Здо
ров’я. 21.00 — «Час». 21.45
— Телефільм «Таємниця 
□бервальда». (Італія).

9.45 — Докумен- 
фільм про Но- 
9.55 — Ранкова

10.25 — Докумеп-

А ЦТ (II програма)

А ЦТ-(II програма)

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (І програма)

. _ _ Те-
«Співдружність». 

Документальний те- 
«Сванети взимку». 
«Час». 21.45 — Те- 
<Операція «Трест». 

23.15 — Новини.

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 
селі старти. 9.20 — Теле
фільм «Зіткнення». 2 серія. 
10.25 — Очевидне — неймо
вірне. 11.25 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Комуніс
ти 80-х. Документальні теле
фільми «Справа всього жит
тя», «Як живеш. Ганно?».
15.40 — Ф. Ліст. Концерт 
№ 1 для фортепіано з ор
кестром. 16.00 — Шахова 
школа. 16.30 — Новини. 16.35
— «...До шістнадцяти і стар
ші». 17.20 — Поезія. М. Стар- 
шипов. 17.55 — Мій лапланд
ський птюс. Музична пере
дача з Фінляндії. 18.15 —
Ленінський університет міль, 
йонів. Управління соціаліс
тичною економікою. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — До 
національного свята Фінлян
дії —Дня проголошення не
залежності. Кінопрограма.
19.40 — IV Всесоюзний кон
курс молодих виконавців. <3 
піснею по життю». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Камера ди
виться у світ. 22.15 — Сьо
годні у світі. 22.30 — Джазо
ва панорама.

8.00 — «Час». 8.36—Мульт
фільми. 9.10 — Телефільм 
«Карусель». За оповідання
ми А. Чехова. 10.35—К. Ніль- 
сеп. Симфонія № 6. 11.10— 
Документальний телефільм 
«Додому». 11.40 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 —
Документальні фільми. 15.50 
— Виступ художніх колек
тивів Красноярського краю. 
16.05 — Російська мова.
16.35 — Новини. 16.45 —
Розповіді про художників. 
С. Малютіи. 17.20 — В гос
тях у казки. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Чемпіонат 
світу з шахів. Інформацій
ний випуск. 19.05 — Теле
журнал «Співдружність». 
19.45 — До 40-річчя Вели
кої Перемоги. Фільм «Біля 
твого порогу». 21.00—«Час».
21.35 — я. Осінь». Музично- 
естрадна передача 5 циклу 
«Пори року». 22.40 — Сьо
годні у світі. 22.55 — Чем
піонат світу з шахів. Інфор
маційний випуск.

Всесоюзили телеконкурс 
«Товариш пісня». 13.00 —
Документальний телефільм 
«Тут наша Батьківщина», 
13.50 — Міжнародний тур
нір з фігурного іеатання на 
криз газети «Московские 
новости». Нариє катання.
Довільна програма. 14.30 — 
Новинн. 14.45 — Обличчя 
друзів. 15.30 — Короткомет
ражні телефільми для ді
тей. 16.20 — Повний. 16.25
— «Прага у рік чеської му
зики». 17.15 — Мультфільм. 
17.30 — Бесіда політичного 
оглядача Л. Вознесенського. 
18.00 — У світі тварин. 19.00
— Міжнародна товариська 
зустріч з хокею. Збірна 
ЧРСР — збірна СРСР. 21.00 

•— «Час». 21.45 — Міжна
родний турнір з фігурного 
катання па приз газети 
«Московские новости». До
вільний танець. 22.45 — На
уково-популярний 
«Каспію зимовий 
23.20 — Полини.

А УТ

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

16.00 — Новини. 16.10 — 
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Республіканська філико-ма- 
тематична школа. 17.00 —
«День за днем». (Кірово
град). 17.15 — Країна Ком
сомолів. 18.00 — Циркова 
програма. 18.30 — Естрад
ний концерт. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Сла
ва солдатська». «Застава 
Терлецького». (Кіровоград). 
20.30 — Телефільм. 20.45 — 
На добраніч, дітиі 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Ходіння но муках». 
2 серія. «Вибір». 22.55 — Те
лежурнал «Старт». 23.40 — 
Новини.

10.00 — Новини. 10.10 — 
Виробнича гімнастика. 10.20
— Концерт. 11.20 — Теле
фільм «Золотий качан». 
11.40 — Шкільний екран. 
Російська література. ІОкл. 
12.15 — Автотранспорт: пра
вила без винятків. 12.45 — 
♦ Була собі сироїжка». Виста
ва. 13.55 — Новини. 14.05— 
Скрипковий концерт. 16.00 — 
Новинн. 16.10 — Срібний 
дзвіночок. 16.40 — «Сільські 
зорі». (Кіровоград). 17.10 — 
Науково - популярний фільм 
«Важка земля». 17.25 — Кон
церт. 18.00 — Сатиричний 
об’єктив. 18.30 — «День за 
днем». (Кіровоград). Оголо
шення. 18.45 — Телефільм. 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Че
рез обставини, що склали, 
ся». Передача Ленінград
ського телебачення. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Ходіння по му
ках». З серія. «Війна». 22.50
— Здрастуй, пісне! 23.50 — 
Новини.
А ЦТ (II програма)

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм 
«Майстри гратися в ляльки». 
8.35, 9.45 — Природознав
ство. 4 кл. 8.55 — Науково- 
популярний фільм «Промис
лова переробка і використан
ня модрини». 9.15, 13.00 —

8.00 — Гімнастйка. 8.15 -- 
Документальний телефільм. 
8.35. 9.35- — М. Лєрмонтов 
«Бородіно». 4 кл. 9.05. 13.10 
— Англійська мова. 10.05— 
Учням ПТУ. Загальна біоло
гія. 10.35. 
фія. 5 кл.
С. Єсеніна. 
дозпавство. _ .... ........
Суспільствознавство. 10 кл. 
«Історії невблаганний хід». 
13.40 — О. Твардовський.
«За даллю — даль». 14.25— 
Мистецтво актора. Долі і ро
лі. 15.35 — Новини, 18.00 — 
Новини. 18.15 — Всесоюзні 
змагання з лижного спорту 
• Сиктивкарська лижня». 
10 км. Жінки. 19.00 — Клуб 
мандрівників. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.20 — Бесіда

11.40 — Геогра-
11.05 — Лірика
12.10 — ГІриро-
2 кл. 12.30 —

БК 05636.

8.00 — На зарядку ставай!
8.20 — Мультфільм «Камд. 
ршіська». 8.30 — Ритмічна 
гімнастика. 9.00 — Росій
ська мова. 9.30 — Концерт 
радянської пісні. 9.45 -*• До- 
кументальні телефільми 
«Уфа». «Ким-Асар». 10.30 — 
Концерт солістів Куйбишев- 
ського театру опери 1 бале
ту. 11.00 — В гостях у каз
ки. «Нові пригоди Акмаля*> 
2 серія. 12.25 — Очевидне — 
неймовірне. 13.25 — Кіно
журнал «ІІіонерія». 13.35 — 
Розповідають наші корес
понденти. 14.05 — ЛЮдина — 
господар на землі. 15.05 — 
Співає ГІ. Мате. (Угорщина)гДЙк
15.20 — Світ і молодь. 15.55^^
— Телефільм «Крах інжене
ра Гаріиа». 4 серія. 17.00 —. 
Грає О. Корнсєв (флейта). 
17.25 — Коло читання, 18.16
— Видатні радянські вико
навці — лауреати Ленінської 
премії. Грає Л. Koran. 19.00
— Міжнародна товариська
зустріч з хокею. Збірна 
ЧССР — збірна СРСР. У пе
рерві — 19.35 — Вечірня
казка. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Кавказький 
бранець». 22.50 — Міжнарод
ний турнір з настільного те- 
нісу на приз газети «Сонет- 
екая культура».

Л

8.00 — «Час». 8.35 — До
кументальний фільм «Сіль
ські вчительки». 9.00 — Пер
лини Прикарпаття. 9,30 —
Будильник. 10.00 — Служу 
Радянському Союзу! 11.00— 
Здоров’я. 11.45 — Ранкова 
пошта. 12.15 — Зустрічі па 
радянській землі, 
Сільська година. 
Музичний кіоск. 
Міжнародний турнір з фі- 
гурпого катання па приз 
газети «Московские новос
ти». Чоловіки. Довільна про
грама. 14.10 — Телефільм 
для дітей. «Острів дружби», 
(Фінляндія). 15.25 — Клуб 
мандрівників. 16.25 — Но
вини. 16.30 — Міжнародний 
турнір з фігурного катання 
на приз газети «Московские 
новости». Жінки. Довільна 
програма. 17.00 — Вирішує
ться на місці. Про досвід 
роботи партійних 1 радян
ських органіацій Красно- 
пресненського району м. Мо
скви з листами, пропозиціями і 
18.00 
рама. 
19.15 
20.05 
реигія 
рения ___ НЩ___ __ __ __
Узбекистану. Документаль
ний телефільм «Час V долі 
моїй». 21.00 — «Час». 21.35

12.30
13.30
14.00

10.10

А УТ

{АВТОБУСНИЙ ПАРК)

ВІД ВИРОБНИЦТВА

фільм 
мотив».

ПРАЦЮЮТЬ 
МІСЯЧНІ КУРСИ

При Кіровоградському 
автотранспортному 
підприємстві 10021 
(автобусний парк)

Узбецької РСР ______
Комуністичної партії 

Докумепталь-

— Концерт майстрів мис
тецтв Узбекистану. 23.15 — 
Новини.

Редактор
К>. СЕРДЮЧЕНКО.

На арені
А УТ

станом здоров'я придатні

і.

10.00 — Новини. ____
Фільм-копцсрт. 10.50 — Лі
тературна карта України 
11.30 — Доброго вам здо
ров'я. 12.00 — «Призначає, 
ться побачення». Естрадно- 
розважальна передача. 12.30 
— Наука і час. 13.00 — Арії 
з опер виковує народна ар
тистка СРСР Т. Г" 
13.25 — Новини. 
«Тоді в Севільї».
16.10 — Студія
кліочшг». 17.05 ■ 
ник». 18.00 —
днем». (Кіровоград). 18.15— 
Сторінки творчості. І. Драч. 
19.00 Актуальна камера.

Мілаїпкіна 
13.40 —
Вистава.

«Золотий 
— «Су,час- 
«День за

скаргами трудящих. 
— Міжнародна пано- 
18.45 — Мультфільми, 

цирку. 
До 60-річчя утцо- , ( ство

перепідготовки водіїв 
категорії «ВС» і «С» на 
категорію «Д» з відри
вом від виробництва.

У період навчання на 
курсах виплачують 
пендію.

10.00 — Новини. 10.10 — 
Концерт. 10.40 — Село і лю
ди. 11.10 — По музеях і ви
ставочних залах. 11.40 — Те
лефільм «Ласкаво проси
мо». 11.55 — Художній теле
фильм «Канікули Кроша». 
4 серія. 13.05 — Т. Шевчен
ко. < Мати-паймпчка». Виста-

Одиноким надають міс
ця я гуртожитку.

Звертатися па адресу: 
м. Кіровоград, вул. Аеро- 
флотська, 15. відділ кад
рів. Тел. 6-40-77.

їхати автобусом № 24 
до зупинки «Хлібозавод».
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ПРАЦЮЮТЬ П’ЯТИМІСЯЧНІ КУРСИ
ПО ПІДГОТОВЦІ ВОДІЇВ АВТОБУСІВ 
З ВІДРИВОМ

курси приймають осіб 
не менше 20 років, що

На
віком 
мають освіту не нижчу 8 класів, 
які за 
для роботи на автобусах.

Особи, 
зараховані 
ються 
платним 
міських і приміських сполучень.

За період навчання на курсах 
виплачується стипендія.

Одинокі забезпечуються доб
ре обладнаним гуртожитком,

що закінчили курси і 
водіями, забезпечу- 

форменим одягом, без-» 
проїздом в автобусах

Проїзд на роботу і з роботи 
— службовим автобусом.

Початок занять — е міру ком
плектування груп.

Після закінчення курсів водії 
одержують право працювати на 
автобусах усіх марок.

За довідками звертатися на ад
ресу: м. Кіровоград, вул. Аеро- 
флотська, 15. Відділ кадрів. Те
лефон 6-40-77.

їхати автобусом № 24 до зу
пинки «Хлібозавод»
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