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Максимально
використовувати
4 вторсировину
Думаю, що нікого з радян>них людей
не залишила
ийдужою
постанова
ЦК
ПРС «Про серйозні недоліи у □икористанні
вториних матеріальних ресурсів
народному господарстві»,
бо проблеми, які вона пору
шила, вимагають негайного
розв’язання. Адже, як вка
зується, керівники багатьох
об’єднань і підприємств про
довжують орієнтуватись го
ловним чином на одержан
ня первинних матеріалів. У
результаті
мільйони тонн
сировини, придатної для по
вторного використання, ви
возяться на звалища.
Наше об’єднання відає пи
таннями заготівлі вторинних
ресурсів у
містах
Олек
сандрії, Знам’янці та
Кіро
вограді. Особисто я відпові
даю за цю справу в Кіровському
районі
обласного
центру. ) можу сказати, що
багато підприємств і орга
нізацій району
добросовісно ставляться до збирання
•
вторсировини.
Серед
них
інформаційно - обчислюваль
ний центр, середні школи
№№ 4, 9, 32. А от Кірово
градський завод радіовиробів,
м’ясокомбінат,
об’єд
нання обласної фірми «Мебоптово-роздрібної фірми
^К|Взуття» не завжди справ^Ркіяються з планами заготів
лі
вторинних
матеріалів.
Цей недолік тепер необхід
но виправляти.

*

Т. МУМИГА,
заготівельник облас
ного
заготівельного
виробничого
об’єд
нання
«Кіровоградвторресурси».

Першорядне
завдання
журналістів, як і всіх ідеоло
гічних працівників, — мобі
лізація трудящих на вико
нання рішень XXVI з’їзду
партії, наступних Пленумів
ЦК КПРС, положень і вис
новків, викладених у
про
мовах Генерального секрета
ря ЦК КПРС, Голови Пре
зидії Верховної Ради СРСР
товариша К. У. Черненка.
Висвітлюючи хід
соціаліс
тичного змагання за реалі
зацію планів і соціалістич
них зобов’язань одинадця
тої п’ятирічки, боротьбу за
зміцнення трудової і вироб
ничої дисципліни,
режим
економії, підвищення про

дуктивності праці, інші важ
ливі теми, журналісти по
кликані
поєднувати
мас
штабність порушуваних про
блем,
глибину аналізу з
публіцистичною майстерніс
тю, підвищувати ідейно-те

матичний рівень публікацій,
їх дієвість. Справою честі
кожного журналіста є ши
рокий показ підготовки до
40-річчя Перемоги
радян
ського народу
у Великій
Віт-: ізняній війні, до вибо
рів у Ради народних депу

татів, до XXVII з’їзду КПРС.
Про це йшлося на звітновиборних зборах обласної
організації Спілки
журна
лістів України, які відбули
ся в суботу, 8 грудня, в Кі
ровограді. З доповіддю ви
ступив голова бюро облас
ної організації СЖУ, редак
тор газети «Кіровоградська
правда» Ю. Моторний. Про

Звітно-виборні збори
журналістів
роботу ревізійної комісії
обласної журналістської ор
ганізації
звітував
голова

комісії, редактор голованівської райгазети
«Комуніс
тична праця» І. Грива.
В обговоренні доповідей
взяли участь Б. Куманський

— завідуючий відділом ре
дакції газети «Кіровоград
ська правда», В. Вовченко—
редактор вільшанської ра

йонної газети
«Ленінська
зоря», В. Урсатьєва — від
повідальний секретар ре
дакції олександрійської міськрайонної газети «Ленін

ський

прапор»,

но новий склад бюро і ре
візійної
комісії
обласної
журналістської організації.
На зборах виступив сек
ретар обкому Компартії Ук

раїни А. І. Погребняк. В ро
боті зборів узяла участь за
ступник голови
облвикон
кому Є. М. Чабаненко.
•

*

*

М. Віден

ко — власний кореспондент
газети «Радянська Україна»,

Г. Клочек — відповідальний
секретар обласної організа

ції Спілки письменників Ук
раїни, О. Шкабой — заві
дуючий відділом обласного
комітету по телебаченню і
радіомовленню,
Б.
Воло
шин — редактор ульянов
ської районної газети «Ле

нінець», Т. Кудря — заві
дуюча відділом редакції об

ласної газети «Молодий ко
мунар», М. Житній — відпо
відальний секретар редак
ції

ної газети «Прапор Лені
на».
Збори прийняли постано
ву, в якій визначено зав
дання обласної організації
Спілки журналістів України
на наступний період. Обра

компаніївської

район

Відбулося
організаційне
засідання новообраного бю

ро
обласної
організації
Спілки журналістів України.
Головою
бюро
обраний
Ю. Д. Моторний — редак
тор газети «Кіровоградська
правда»,
відповідальним
секретарем — А,- І. Проскуров — головний редактор
обласного комітету по те
лебаченню і радіомовлен
ню. На організаційному за

сіданні ревізійної комісії
головою
комісії обраний
І. Д. Грива — редактор голованівської районної газе
ти «Комуністична праця».

иппнпппшГгр/р0^-' н.ашої Батьківщини починає роботу XI з’їзд
споживчої
градської області V г'м«^пТИілУЛОГО т.ижяя до Моснви відбула і делегація Кірово«Росія / Пптпі С/<ЛиаД
чоловік. Серед них — молодий механізатор нолнотпого ріпп і и«тРпи2 м РЗИОНУ Василь БУЛАВКА, високі виробничі успіхи
котрого відомі читачам «Молодого комунара».
Фото В. ГРИБА.
госпу

Ось уже минає четвертий
місяць, відколи перші добро
вольці прибули па «Черво
ну зірку». За цеп час уже
можна в основному освоїти
ся, працювати продуктив
ніше.
Визнаю, чперіпе враження
у мене особисто від побаче
ного було сильним. Велетен
ська «сірникова коробка»
інженерно . лабораторного
корпусу світилась наскрізь
— проміжки ті ми мали за
повнити бетоном та цеглою.
В об’явах, які були роз
клеєні по місту, запам’ята
лось: «Бажаючі можуть на
бути спеціальність за міс
цем роботи». Я працював па
Кіровоградському заводі радіовиробів, а коли пропитав
оголошення, не вагався —
пішов працювати па удар,
ну комсомольську будову.
Нині ми вже працюємо на
внутрішніх операціях все
редині чотирнадцятого кор
пусу. Інженерно-лаборатор
ний корпус уже позаду. ГІе
приховаю — останній став
добрим-такп полігоном для
випробування наших рук і
характерів.
Є іі в іншому зміни: на
будові вже працює три лан
ки мулярів. Одна з них й
далі під керівництвом Яко
ва Смаглюка — вісім чоло
вік у першу зміну, сім — у

Ціна 2 йоп.

Всесоюзна науковопрактична конференція
Стратегічні
завдання
ідеологічної діяльності пар
тії у світлі рішень її XXVI
з’їзду визначив червневий
(1983 р.) Пленум ЦК
КПРС, на якому з допо
віддю «Актуальні питання
ідеологічної, масово-полі
тичної роботи партії» ви
ступив товариш К. У. Чер
ненко. Зумовлені насущ
ними потребами етапу роз
винутого соціалізму, особ
ливостями
протиборства
двох світових систем рі
шення Пленуму збагатили
теорію і практику ідеоло
гічної роботи, стали важ
ливою ланкою в ідейному
житті партії.
Питання більш ефектив
ного використання багато
го арсеналу засобів кому
ністичного виховання тру
дящих обговорюють учас
ники Всесоюзної науковопрактичної
конференції
«Вдосконалення розвину
того соціалізму іі ідеоло
гічна робота партії у світлі
рішень червневого (1983 р.)
Пленуму ЦК.КПРС». Вона
відкрилася 10 грудня в
Москві, в Будинку полі
тичної освіти ММК і МК
КПРС.
роботі конференції бе
руть участь секретарі і за
відуючі відділами пропа
ганди п агітації ЦК Ком
партій союзних республік,
секретарі крайкомів, обко
мів,
окружкомів,
ряду

міськкомів партії, заступ
ники голів Рад Міністрів
союзних і автономних рес
публік, група заступників
голів виконкомів крайових
і обласних Рад народних
депутатів.
Тривалими оплесками зустріли присутні товаришів
М. С. Горбачова, В. В.
Грпшнна, Г. В. Романова,
П. Н. Демічева, В. 1. Долгпх, Б. М. Пономарьова,
М. В. Знмяиіна, І. В. Капітонова, Є. К. Лигачова,
К. В. Русакова, М. 1. Риж
кова.
Конференцію
відкрив
секретар ЦК КПРС М. В.
Знмянін. Вів оголосив при
вітання товариша К. У.
Черненка учасникам кон
ференції, яке було зустрі
нуте бурхливими, трива
лими оплесками.
Тепло зустрінутий при
сутніми з доповіддю «Жи
ва творчість народу» ви
ступив член Політбюро ЦК
КПРС, секретар ЦК КПРС
М. С. Горбачов.
Доповідь була вислухала
з великою увагою і не раз
переривалась
тривалими
оплесками.
У питаннях організації
ідеологічної,
агітаційномасової роботи виступив
секретар ЦК КПРС ЛІ. В.
Знмянін.
Конференція продовжує
роботу.
(ТАРС).

праці в іресіах Придні
пров’я з мулярпвх робіт»,
якою керуються наші ін
структори, передбачає до
статньо високі вимоги. Ок
ремі з нас уже можуть за
служити схвалення профе
сіоналів. Проте знань
ще
катастрофічно не вистачає.
Чому б замість здогадок ве
другу. Продуктивність, зви знати нам, якої товшинй
чайно, зросла. Та, на жаль, розчин слід класти, які оп
майже автоматично зросли тимальні розміри перемичок
й проблеми.
тошо. Фахових стропнльвиСеред основних
виділю ків серед нас немає, а зро
дві — низький рівень квалі зуміло, як вони потрібні.
фікації та перебої в поста
Неминуче
утворюється
чанні
будматеріалами. У • 'не коло: для об’єктивної
першому винуватців не по оцінки ваших виробничих
трібно шукати, це — ми та умінь — хоча б до рівня
правління тресту «Кірово- ІІ розряду — має склика
градмашважбуд».
Знаємо, тися кваліфікаційна
комі
що при його павчально-вп. сія. куди входять місцеві
робпнчому комбінаті є на спеціалісти, фахівці зі зга
віть спеціальна посада май даного НВК. У питаннях (це
стра по викладанню вироб щось на зразок екзамену із
ничих робіт. Однак, щиро квитками) будуть не тільки •
кажучи, цієї людини мн ще мулярві роботи, а й бетон
жодного разу в себе на май
ні, монтажні, про які
мн,
данчнках не бачили. Ін м’яко кажучи, все ще мзємо
структори
Дніпропетров туманну уяву. «Охолоджу
ського
філіалу інституту ють» також і періодичні пе
«Укроргважбуд» Л. І. Ли ребої в постачанні будмате
сенко та Л. Г. Бабенко до ріалів: цегли, розчину,«^схо
помагають порадами (коли дових маршів та майдавчими змушені для з’ясування .. ків.
того чи іншого виробничого
Трудитись
мн хочемо,
питання .звертатися до них)
вміємо. Від керівництва ж
Однак це не вихід із си
чекаємо
якнайактивнішого
туації — керівництво тресту
в першу чергу має бути за сприяння тому, щоб ударна
цікавлене,
щоб на його комсомольська будова се
об’єкті працювали ним же ред інших будов вирізнялась
навчені чи довчені спеціа особливо високими вироб
ничими темпами і аоброт.
лісти.
Самотужки всього не ді- вістю.
П. СВІЧКАР,
йдеш, «Програма виробни
чого навчання працівників
член КМК мулярів трес
ту «Кіровоградмашеажпри проведенні будівельної
школи передових
методів
буд».
і
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Виховуймо
Ми вже звикли (чи то в
силу стереотипного мис
лення, чи з досвіду справ
ді зразкових виробничих
колективів), що коли на
зборах, конференціях пред
ставник передовиків роз
повідає з трибуни про жит
тя своїх товаришів, колег,
високі
то, відзначивши
свої досягнення, іскаже:
«Вміємо ми не тільки
ударно працювати, ай
культурно*і змістовно від
почивати». Ми вже звикли
навіть до самої цієї фра
зи, яка від частого вжи
вання встигла статп штам
пом і часом на неї просто
не звертаєш уваги.
Кілька разів ця фраза
прозвучала й із трибуни
XXXIII
Новомпргородської звітно-виборної ком
сомольської конференції. І
на неї справді навряд чи
хто звернув увагу, бо мобилась вона буденно і зов
сім не підкріплювалась
фактами, мовилась неви
разно — так, щоб і не обі
йти, мовляв, словом у ви
ступі
культурно-масової
роботи комітету комсомо
лу, але й щоб не розшиф
ровувати. Найзручніше го
ворити загальним!! фра
зами.
Тому па цю фразу не
звернули уваги. Зате скіль
ки разів минулого субот
нього дня в районному бу-

ШКОЛА

I

За чотири роки п’ятнрічки у державні засіки
засипано 147,3 тисячі тонн
новгородківського хліба,
продано 18,9 тисячі тонн
м яса, 72,2 тонни молока,
52 мільйони штук яєць, ви
роблено промислової про
дукції на 12,1 мільйона
карбованців.
'£а) У районі працюють
більше 100 бригад кому
ністичної праці.

Під час жнив 1984
року на ланах району пра
цювало 27 комбайнових,
більше 90 автомобільних і
тракторних
молодіжних
екіпажів.
& Якщо у 1981 році на
першому курсі СПТУ № 36
навчалося 27 юнаків, то у
1984 році до училища при
йшли 87 випускників шкіл.
Усі вони направлені за
комсомольськими
путі внами.

Чимало питань розглядалось на XXXIII
...... ’"І Новгородківськін звітно-вибор
ній комсомольській кон
ференції. Але чи не найго
ловніше .місце на ній від
водилося проблемі закріп
лення молоді на селі.
Проблема ця не нова і тур
бує вона сьогодні не тіль
ки новгородківців. Тому
питання, кому завтра пра
цювати на колгоспних ла
нах і на фермах, дуже
гостро стояло у звітній до
повіді першого секретаря
райкому комсомолу С. Бо
гомолова, у виступах Ге
роя Соціалістичної Праці,
свинарки радгоспу «Тре
тій вирішальний::- Г. Тка
ченко,
молодої доярки
колгоспу імені Шевченка
Р. Хвасги, учениці ІІовгородківської середньої шко
ли № 2 Н. Тнрннч та Ле
нінської стипендіатки, учс-

динку культури було ска мали всі комсомольськозано "про те,’ що дозвілля' молодіжні колективи.
в первинних комсомоль
Перелік ударних трудо
ських організаціях — на
вих звитяг можна продов
жити.
низькому організаційному
рівні, що в тому чи тому
А дозвілля?
З виступу на конферен
селі скучають вечорами
ції
агронома
колгоспу
хлопці і дівчата!
Так, вміють і люблять
«Жовтень» Віктора Олій
трудитися комсомольці ра ника:
— Проблем у наших ком
йону. Скільки на їхньому
рахунку високих досяг сомольців на сьогодні є чи
нень, цікавих і запалюючих мало. Одна з найболючі
ініціатив! Скільки добрих
ших — використання віль
слів було сказано на адре ного часу. Хотів би я за
раз розказати про спор
су молодих робітників і
колгоспників! Бо справді є тивні досягнення молодих
односельчан, їхній куль
про що звітувати молоді.
Взяти бодай останні іні турний відпочинок, але
нема про що. Культурноціативи
комсомольців.
Юнаки і'дівчата дали сло масова робота у найкра
во припасти сорок про щому випадку зводиться
центів кормів від загаль до танців у клубі. А де
гуртки художньої самоді
ної кількості.
Ініціативу
яльності, де спортивні сек
комсомольців
колгоспів
імені Чкалова та імені ції?
За останні два роки до
XXII з’їзду КПРС схвали
ли бюро районного і об нас жодного разу не при
ласного комітетів комсо їжджали майстри мис
молу. Спілчани підтверди тецтв. А тому й заростає
ли свої слова ділом: їхній стежка до вогнища куль
внесок — 132,8 тисячі тонн тури, а тому ріднішає нам
кормів для громадської домашній концертний зал—
худоби, тобто 41 процент з голубого екрана телеві
зора...
від районного припасу.
З виступу механізатора
«XXXIII районній ком
сомольській конференції—
33 ударні зміни», — цю
ініціативу І\МК кондитер
ського цеху
комбінату
громадського харчування
і КМК АТГІ-10040 ііідтри-

ниці СП ГУ № 36
денно.

колгоспу імені Шевченка
Катерини Ісаєвої:
— Багато молоді поки
дає наше Коробчине. Бо
стикається з традиційними
труднощами, і не вистачає
сил, мужності їх перебо
роти. Насамперед треба
дбати про те, щоб було
куди піти після роботи
хлопцеві чи дівчині. Треба
їх самих залучати до твор
чості, до змістовного до
звілля.
Проблему дозвілля не
вирішити лише створен
ням, скажімо, вокально-ін
струментального ансамб
лю. Не треба штучно пе
реносити форми відпочин
ку міської молоді в село.
Село має свої традиції, але,
на жаль, вони потихеньку
відходять в історію. Наше
завдання—повернути сіль
ські обряди — комсомоль
ські весілля, урочисті про
води до лав Радянської
Армії...
З виступу заступника
голови колгоспу імені Чка
лова по роботі з молоддю
Миколи Холодова:
—• Якщо не працюють
гуртки художньої самодіяльності в будинку/ куль-

турп центральної садиби
господарства, то що гово
рити про відділкові? А ко
ли хлопцям немає чим
зайнятись увечері, то це до
добра не доведе: у допові
ді першого секретаря рай
кому комсомолу наводи
лись красномовні цифри і
факти. Не допомагає зов
сім нам райком. А хоче
ться, щоб працівники ра
йонного комітету частіше
приїжджали до наших
спілчан, цікавились їхні
ми буднями; щоб дзвони
ли секретарю комсомоль
ської організації не тільки
з приводу сплати член
ських внесків.
Чому наш вільний час
ми зводимо до дискотек?
Дозвілля — це не тільки
розваги. Це й зустрічі з
цікавими людьми, пізна
вальні дискусії, виховання
в собі духовності...
Про проблеми змістов
ного відпочинку комсо
молів говорив мало не
кожен виступаючий. І хо
ча в доповіді першого сек
ретаря райкому комсомо
лу Валерія Буряка ця
важлива ділянка комсо
мольської роботи справді
звелась -до діяльності міс
цевих днекоклубів (гострій
критиці піддавався їхній
репертуар — близько 70
відсотків пісень — зару-

біжні, — оформлення при
міщень, поведінка відпо
чиваючих), та делегати з
трибуни конференції до
повнили доповідь. Розмо
ва вийшла ділова.
Завдань для новообра
ного районного комітету
комсомолу в плані розв’я
зання проблем організації
дозвілля молоді конфе
ренція поставила багато.
Є над чим думати, до чо
го прикласти свої творчі
зусилля. 1 братись за ро
боту треба, не відкладаю
чи її па потім, не перекла
даючи на плечі старших.
11а конференції виступи
ли перший секретар Новомиргородського райкому
партії В. А. Давидяк, за
відуючий ВІДДІЛОМ комсо
мольських організацій об
кому комсомолу Олександр
Сніжко.
У роботі конференції
взяли участь заступник за
відуючого відділом орга
нізаційно-партійної роботи
обкому Компартії України
II. В. Ліаковський, лектор
ЦК ЛКСМУ Борис КузьМІН.

¥

*

*

Відбувся організаційний
пленум Новомиргородського райкому комсомолу.
Першим секретарем обра
но В. П. Буряка, другим—
В. О. Гуричева, секрета
рем — завідуючою відді
лом
учнівської молоді
О. О. Харченко.
В. БОНДАР,
спецкор «Молодого
комунара».

Л. Ді-

Звертаючись до учаснпків конференції Галина

Іванівна ТКАЧЕНКО сказала:
— У тваринництво мо
лодь іде неохоче. Тож номсомольським організаціям
сільських шкіл і госпо
дарств треба активніше
впливати па вибір професії
кожним, хто починає свій
трудовий шлях.
З хорошою ініціативою
виступив райком комсомо
лу: спільно з СПТУ № 36
намічалося відкрити курси
майстрів, машинного доїн
ня для випускників деся
тих класів». Однак цей по
чин не знайшов підтримки
у господарствах району,
хоча саме вони мають бу
ти зацікавлені в цьому.
Про це сказала з трибуни
конференції Лілія ДІДЕНКО.
— Часто направляються
до училища люди із слаб
кими знаннями за восьми
річну школу і ті, які не
мають ні найменшого ба
жання вчитись. Від учите
лів шкіл ще можна почути
«Не хочеш вчитись, одна
тобі дорога — в СГІТУ».
ІІі, товариші, настав той
час, коли до училища по
винні йти здібні учні. Бо як
можна довіряти нову сіль
ськогосподарську техніку
неосвічепим та педпсцнплінованпм людям?
Сама Лілія народилася
і виросла• в обласному
центрі. її часто запитують,
чому вона, міська людина, обрала собі сільськогосподарську
професію.
Дівчина на тс -відповідає,
що любить сади і квіти, а
вирощувати їх — що мо
же бути кращим? Такої ж
думки і дванадцять її то
варишів, які, закінчивши
школи в Кіровограді, ви
рішили пов’язати своє жит
тя з сільським господар
ством. В цьому, безперечно,
величезну
роль зіграли
вчителі, які змогли прище
пити своїм учням любов
до землі і почуття відпові
дальності за її майбутнє.

Але не тільки керівни
кам господарств слід пе
реглянути свою роботу по
залученню молоді до сіль
ськогосподарського вироб
ництва, створенню ДЛЯ ІШХ
умов для праці та побуту.
Комсомольським
ватаж
кам теж є про що подума
ти. Адже серед 588 доярок
рдйону лише 22 — комсо
молки. Лише па кожній де
в’ятій фермі створені КМК.
Але ті молоді люди, які
присвятили своє життя ро
боті па селі, працювати
вміють і люблять. Так,
механізатори колгоспу іме
ні Шевченка виступили з
пропозицією про створення"ланки по вирощуванню
качанистої, Партком та
правління колгоспу пішли
назустріч молоді. За лан
кою було закріплено пло
щу в 220 гектарів. З кож
ного гектара молоді меха
нізатори зібрали по 46,62
центнера зерна кукурудзи.
Отже, довір’я було ви
правдане.
На XXXIII звітно-вибор
ній районній комсомоль
ській конференції були на
мічені нові орієнтири по
вдосконаленню профорієн
таційної роботи серед мо
лоді, було розглянуто чи
мало інших проблем. '
На конференції виступив
відповідальний організа
тор ЦК ЛКСМ України
В. М. Безкоровайний.
У роботі конференції
взяли участь завідуючий
відділом пропаганди і агі
тації обкому Компартії Ук
раїни І. П. Оліфіренко та
голова обласного спортив
ного комітету, член бюро
обкому ЛКСМУ О. П. Бе
резам.
#
*
*
Відбувся організаційний
пленум" райкому. Першим
секретарем обрано С. В.
Богомолова, другим —
В. ГІ. Ткача, секретарем—
завідуючою відділом учнів
ської молоді — Н. і. Квіт
ку.
О. АНОХІНА,
спецкор «Молодого
комунара».

Комсомольці й молодь
Олександрійського району
в сорок перший раз зібра
лися,
щоб по-діловому
окинути оком день учбрашній, поділитись задумами на завтра.
У звітній доповіді першого секретаря райкому
комсомолу Геннадія Недобиткіна, у виступах де
легатів йшла мова про
звитяжні будні збираль
них кампаній, які визначи
ли старанних трудівників.
Виступаючі говорили про
виконання планових зав
дань по продажу державі
пшениці, м’яса,
молока,
вовни. Про заготовлений
півторарічний (а в деяких
господарствах навіть дво
річний) запас кормів для
громадської худоби. Про
відчутний внесок у куку
рудзяний мільйон Кіровоградщини та про інші хо
роші справи,
Однак ледве не в кож
ному виступі гіркими но
тами
звучала ще одна
думка: успіхи були б ваго
мішими, темпи вищими,
якби на перешкоді часто
не ставали так звані суб’єк
тивні фактори — форма
лізм, бюрократизм, верхо
глядство.
Із виступу
секретаря
комсомольської організа
ції колгоспу «Заповіт Ле
ніна»
Т.
Галузинської:

«Комсомольські активісти
немало роблять у справі
внутріспілкової дисципліни. Збори — регулярні, на
них присутні представни
ки адміністрації госпо
дарства, партійної органі
зації. Є й хиби, з якими
боремось. На превеликий
сором, достатньої уваги ще
не заслужило питання рос
ту наших лав. Гадаю, не я
одна можу констатувати
цю прикру тенденцію».
Члени районного штабу
комсомольського активу
Алла Прокопенко, Андрій
Іванов, Лідія Хижняк, Вік
торія Берун та деякі інші
активісти мають добрий
досвід створення справді
творчої атмосфери в ро
боті. Значна роль відво
диться й педагогічним ко
лективам, де серед кра-

Не тягар,
о вияв ДОВфМ
щих у районі відомі моло
ді
вчителі
В. Правий,
. О. Анисимова, Г. Дмитрачкова, О. Перехрест, О. На
гірний. Боєздатність ком
сомольського активу зале
жить, звичайно, і від стилю
та змісту роботи первин
них. Тут за приклад став
ляться ватажки, котрих
добре знає район: Ф. Іва
нов, Л. Кондратьева, В. За
харченко, Г. Павленко. Не
один комсорг заздрить їх
авторитету. Останній же—
результат умілої роботи
із спілчанами, активом.
У той же час далеко не
виявили всіх можливостей
на цій ниві ватажки Лікарівської, Шарівської, Протопопівської,
Олександрівської середніх шкіл. А
також найбільших органі
зацій — цукрозаводу, кол
госпів імені
Свердлова,
імені Шевченка, імені Кі
рова.
Конкретне —-доручення,
котрим не «навантажено»,
а виявлено довір’я — ус
піх у цьому. Важливі тут
і збори, де слово може
взяти будь-хто. Та нині ще
не зник їх стереотип як чо
гось примусового, штуч
ного.
У подібних випадках ви
ступаючі щиро зізнава
лись, що їм часто як ва
тажкам просто ніяк зорі
єнтуватись у тій чи іншій
ситуації. Чекають на ква
ліфіковану пораду стар
ших колег, а вони не зав
жди охочі до такої «швид
кої допомоги».

винних організаціях, дехто |
не вважає за потрібне осо
бисто зустрічатися з рядо
вими спілчанами. На кон
ференції
називались їх
прізвища, і запрошення
делегатів Т. Галузинської,
Є. Вавіліна, В. Озірного та
інших відвідувати їх пер
винні частіше й результа
тивніше були щирими.
Самокритичними і вод
ночас по-справжньому від
вертими були слова пер
шого секретаря про те,
що часто бригади з рай
кому їдуть у господарства
та організації району з ін
спекційною метою. Від них
же, за словами С. М. Кіро
ва, чекають одного: «Мен
ше командуй, менше зо
бражай ревізора. Допо
можи працювати, поділись
досвідом, допоможи нала
годити справу». Віддача
не забариться, особливо,
коли кожен ватажок пер
винної пам’ятатиме, що
від нього спілчани чека
ють, крім контролю, ще й
поради.
Усі зазначені проблеми
знайшли втілення у поста
нові конференції.
У роботі конференції
взяли участь завідуючий
відділом сільського госпо
дарства та харчової про
мисловості обкому партії

А

В. Р. Маре нкевич, перший

секретар
Олександрій
ського
райкому
партії
Ю. Г. Целих,
інструктор
ЦК ЛКСМУ О. В. Шрамкоа,
заступник завідуючого від
ділом робітничої і сіль
ІЗ виступу секретаря ко ської молоді обкому ком
мітету комсомолу
СПТУ сомолу В. Л. Добробатько.
*
Я:
№ 31 В. Жадана: «...Хоті
Відбувся організаційний
лося б, щоб райком ком
сомолу, зокрема, глибше пленум райкому комсомо
вникав у питання, що тур лу. Першим секретарем
бують спілчан. Де потріб обрано Г. О. Недобиткіна,
но, надавав достатню ме другим — А. Л. Івахнкж,
тодичну допомогу — ад секретарем — завідуючою
же секретар первинної не відділом учнівської моло
- завжди в силах розібра ді — ■Н.■ •І. Дейнегу.
тися».
І. КУЦЕНКО, у .
Справді, окремі райкоспецкор «Молодого
мівці нечасті гості в перкомунара».
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«Молодий

З стор

комунар»

З БЛОКНОТА ЖУРНАЛІСТА

ВДОВИ СОЛДАТСЬКОЇ
СТ КОЮ вона була щасли*
вою, коли побачила
Арарата живим! Тільки як
скинув спідню сорочку,
жахнулась — всі груди об
перезали бинти.
— Но побивайся, Софієї —мовив капітан Алексянян. — Я живучий. Рани
за кілька днів заживуть, і
ми ще повоюємо.
— А я думала, ти , вже
назавжди повернувся.
— Е ні, там, за Дніпром,
мій батальйон...
Через місяць
капітан
Арарат Алексянян поїхав
знову на фронт. А ще за
кілька тижнів у її дім за
йшов листоноша зі звіст
кою: «Ваш чоловік заги
нув смертю героя в боях
за українське місто Кіро
воград».,.
Де його могила? Чи не
забули її люди? Хто ска
же їй про це, хто повідає,
при яких обставинах за
гинув її Арарат?
Сказали,
розповіли.
Червоні слідопити Палацу
піонерів з Кіровограда на
писали їй у Ленінакан, що
на меморіальному кладо
вищі в їхньому місті є гра
нітна плита, на якій золо
том викарбуване ім’я її
чоловіка.
Покликала Софія Багдасарівна двох синів:
— Збирайтеся.
Дітей
своїх із собою беріть.
Всю рідню — сестер, не
вісток. Поїдемо до нього.
Цілий тиждень
Софія
Багдасарівна Хачатрян ра
зом з своїми синами, вну
ками жила в нашому міс
ті. З ранку й до вечора її
бачили на кладовищі біля
могили чоловіка. І квіти
клала, і хліб-сіль.
Всі сльози виплакала. Та
все сиділа над гранітною

плитою. А біля неї — ко цілий місяць гоїв рани
в її хаті. Вранці Надія на
внуки...
дітей і його, а сама
...У селі Нрасногірці Го- годує
на станцію. Там щодня
лованівського району На гнали
Може,
дія Леонтюк овдовіла од Пилипа полонених.
Все, що
нією з перших. Залишила мала в побачить?..
роздавала
ся з маленьними дітьми. солдатамкошику,
полиняних гім
У сорок першому ще не настерках,в яких
знала, що нема на світі її гнали в концтабірфашисти
до ГоПилипа. Коли за селом ки лованівська. Вартовий
з ав
пів жорстокий бій, схова томатом якось відштовхнув
лась із Віталиком і Людою жінку, коли вона хотіла
о погріб. А як стихла кано
червоНоармійцю окра
нада, дітей залишила в су дати
хліба і печену картоп
сідки, а сама в степ, тудц, єць
лю.
А
вона:
де падали солдати. Несла
— Це мій чоловік!
воду і маленьку палянич,І
на
весь майдан:
ку. Дванадцять пора'нених
— Пилипе, візьми! Це
воїнів розшукала в зніве тобі
діти
передали.
ченому житі.
Пропустили. І вона роз
— Треба їх заховати від дала все, що мала, солда
злого ока. Беріть по до там.
мівках, — сказала сусід
А коли в Голочанському
кам. — На горища, в хліви. лісі було створено парти
А може, й не треба при занський загін «Півден
ховувати, кажіть, що це ний», до Надії Явтухівни
ваші сини, чоловіки.
приходили вночі юні пат
Рядовий Василь Данчен- ріоти
підпільної комсо-

мольської
організації
«Спартак». Приносили бо
рошно. І солдатська вдова
пекла для народних месни
ків коржі, прала білизну.
Запроданець видав червоноармійців, котрі гоїли ра
ни на хуторі Манжурка.
Погнали їх аж у Кірово
град. І тоді Надія Леонтюн
зібрала жінок.
— Підемо за ними. Охо
рона тюрми не знає нас.
Скажемо, що наші чолові
ки. Передамо харчі і, мо
же, випросимо... Може, від
пустять їх.
І пішли...
...Два сини було в робіт
ника кіровоградського за
воду «Червона зірка» Ан
тона Антонова — Олек
сандр і Євген. Чекали в
сім’ї третю дитину. Най
менший народився, коли
кулеметник Антонов от

Голова Президії Вер
ховної
Ради СРСР
М. ШВЕРНИК».

Він загинув, визволяючи
молдавське село Ташлик...
Горе не зігнуло солдат
ську вдову. Вона пам’ята
ла останні слова свого чо
ловіка, коли він йшов на
фронт: «Ти дітей у люди
виведи. Щоб чесними бу
ли!..».
е*
*
СЬ які вони, солдат
ські вдови!
Щедрі
серцем, душею, прості,
але великі своєю вір
ністю.
1 за це їм — наша люд
ська шана.
...У селі Підвисокому
Новоархангельського ра
йону
дев’яносто
жі
нок, які втратили найдо
рожчих людей на війні. І
ось їх запрошують у бу
динок культури. Щоб по
клонитись, щоб подяку
вати.
Йшли піонери Грушкївсьної
середньої
школи
Ульяновського району до
солдатських вдів, щоб при
вітати зі святом і запроси
ти на урок мужності. Ко
лишня ланкова колгоспу
імені Шевченка Ірина Савівна Крива розповіла їм:
— У перші повоєнні рони
ой як важко було підніма
ти колгосп! Коли на току
бригадири давали наряд
їздовим і будівельникам,
фронтовик Хома Федоро

О

------------------------- ПЛАНЕТА

Комісар
червоногалстучних
У дитинство кожного з
нас увійшла людина в чер
воному галстуку і з комсо
мольським
значком на
грудях. Старша, досвідче
ніша від нас, вона завжди
була нашим товаришем,
чуйним, веселим, винахід-,
ливнм, сміливим, невтом
ним. Це старша піонервожата — комісар червоно
галстучних.
З Надією Володимирів
ною Чабан, старшою піонервожатою Тарасівської
восьмирічної школи, впер
ше ми познайомились на
конкурсі «Нумо, дівчата»,
який був присвячений Дню
народження Ленінського
комсомолу. Симпатії бо
лільників були звернені до
$еї, Хотілось підтримати
її, підбадьорити. І в цьому
конкурсі вона вийшла пе
реможцем.
Д потім було навчання
піонерського активу, об
ласний піонерський зліт.
Але ні разу нам не вдава
лося поговорити. Підбіга
ли дівчатка, прохали: «На
діє Володимирівно, по
правте, будь ласка, нам
стрічки». І хлопчики: «А
скоро ми виступаємо?».
Хвилювались діти, хвилю
валась і їхня піонервожата.
Чотири роки працює На
дія в Тарасівській восьми
річці, і весь час її дружнна правофлангова в райо
ні. У Новгородківськпй
район приїхала вона з
Тернопільської області ра
зом зі своїм чоловіком —
учителем фізики. Полюби
ла новий край, людей,
вихованців.
Школа невелика, вось-

римав свою першу бойо
ву нагороду за форсуван
ня Південного Бугу. Ган
на Яківна назвала хлопчи
ка Антоном. А через кіль
ка місяців жінка отрима
ла лист з Москви:
«Шановна Ганно Яківно!
Посилаю
Вам
Грамоту
Президії Верховної Ради
СРСР про присвоєння Ва
шому чоловікові Антону
Антоновичу Антонову зван
ня Героя Радянського Со
юзу як пам’ять про героя,
подвиг його ніколи не за
буде наш народ.

мнрічна. Може, дехто по
думає, що в маленькій
школі і’і працювати легше.
Та це не так, — зробите
висновок, коли побачите,
як трудиться Надія Воло
димирівна. Вона керує не
тільки піонерською дру
жиною, а й жовтенятськими
групами, допомагає
комсомольським активіс
там. І всім встигає своє
часно прийти на допомо
гу: підказати, як краще
провести піонерський чи
жовтенятський збір, гру;
мандрівку, комсомольські
збори чи зустріч.
У Надії творча співдруж
ність із учителями шко
ли, класними керівниками,
вихователями,
загонови
ми вожатими.
Про якість роботи піо
нерського ватажка можна
судити по рівню суспіль
ної активності всього піо
нерського колективу І КОЖ
НОГО юного ленінця зокре
ма. А в дружині імені
В. Комарова Тарасівської
8-річної школи всі друж
ні ініціативні, активно бе
руть участь у гуртках і
секціях. На рахунку піоне
рів тонни металолому, ма
кулатури, шефство над
ветеранами війни і праці,
малюками з дитячого сад
ка.
ІІадя навчається на чет
вертому курсі філологічно
го факультету Кіровоград
ського педінституту.
За
підсумками недавньої ате
стації Надії Володимирів
ні Чабан присвоєно зван
ня вожатого-іпструктора.
А. РИБАК.

Новгородківський

3 ТЕЛЕ

®

ТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ
ТЛРС

НАЗУСТРІЧ
ВСЕСВІТНЬОМУ
ФЕСТИВАЛЮ
МОЛОДІ
І СТУДЕНТІВ
ГАВАНА. Кубинська мо
лодь бере активну участь
у підготовці до XII Всесвіт
нього фестивалю молоді і
студентів у Моснві, заявив
тут перший секретар На
ціонального Комітету Спіл
ки Молодих комуністів Ку
би (СМК) Карлос Лахе. Він
вказав на велике значення
соціалістичного змагання,
яке, розгорнули юнаки й
дівчата острова
Свободи
на ознаменування наступ
ного форуму.
В лютому наступного ро
ку, повідомив К. Лахе, на
Кубі почнеться висування
делегатів на Московський
фестиваль.
ПРАГА. Юнани і дівчата
Чехословаччини
вносять
свій конкретний вклад у
підготовку фестивалю. Так,
наприклад, молодь підпри
ємства «Тесла» готує у
вільний час мобільні радіо
станції для потреб органі
заторів фестивалю.
З усіх нуточків Чехосло
ваччини на рахунок Мос
ковського фестивалю над
ходять кошти, зароблені у
добровільних трудових за
гонах, у ході студентсько
го трудового семестру.
УЛАН-БАТОР. В умовах
серйозного
загострення
міжнародного становища
внаслідок агресивного кур
су американського імпе
ріалізму і сил міжнарод
ної реакції необхідно всі
ма силами зміцнювати со
лідарність
прогресивної
молоді планети, активізу
вати боротьбу за мир, про
ти загрози ядерної війни,
заявив перший секретар
Центрального
Комітету
онгольської
Революцій
ної Спілни Молоді Церендоржійн Нарангерел, висту
паючи на засіданні Мон
гольського Національного
Комітету по підготовці до
XII Всесвітнього фестива
лю молоді і студентів у
Москві.

вич Рябоцінь сказав: «Най
перше треба зробити та
ке — піти до вдів, залата
ти сніпками дахи їхніх
хат, тини полагодити». Це
сказав комуніст, який став
на війні інвалідом.
Пра
вильно сказав. Як це полюдськи, по-радянськєму...
Перед тим уроном муж
ності секретар парткому
колгоспу імені Шевченка
Володимир Іванович Нрижанівський говорив сіль
ським активістам на бесіді
про підготовну до 40-річчя
Перемоги:
— Вже немає такого,
щоб вдовина хата була
найгіршою. І вулиці, що
ведуть до них, заасфальто
вані. А тепер би викопати
в кожному їхньому обійсті
криниці. Щоб не ходили
старенькі далеко по воду...
Не знали ще тоді піоне
ри і комсомольці про ска
зане комуністом Крижанівським. У них своє — на
лінійці слави вирішили: по
садити дерева пам'яті бі
ля кожної вдовиної хати.
І закласти в центрі села
Грушки сквер Героїв —
на честь усіх 217 одно
сельців, що загинули на
фронті. Це теж буде втіха
для них, солдатських вдів.
На серці їм стане легше,
коли бачитимуть, що ні
хто не забуває про людей,
яких вони чекали. 1 досі
чекають...
М. ШЕВЧУК.

На знімку: С. Б. ХА
ЧАТРЯН (зліва) зі своєю
ріднею на могилі капітана
Арарата Алексяняна.
Фото В. КОВПАКА.

ПЛАНЕТА----------------------- ПЛАНЕТА -----------------США. Доведений до від
чаю 32-річний безробітний
Д. МАКЛАФЛІН повис на ві
рьовці під самим дахом ви
сокого будинку. Вільною ру
кою він тримає планат —•
«Мені дуже потрібна ро
бота».

а
Ізраїльська вояччина всі
ляко намагається не допус
тити нормалізації обстанов
ки в Лівані. Останнім часом
ізраїльське командування на
правило бронетанкову коло
ну в гірсьний район Харуб,
провокуючи там збройні су
тички між протиборствуючи
ми угрупованнями. Раніше
військові натери агресорів
обстріляли бейрутську набе
режну Рауша, літани ізраїль
ських загарбників піддали
масованому бомбардуванню
район міста Бхамдун, що
розташоване на південний
схід від Бейрута. Серед мир
них жителів € численні
жертви, зруйновані житлові
будинни.
На знімку: журналіс
ти обдивляються осколки
ракети, випущеної з ізраїль
ського літака у Бхамдуні.
Фото А. ЖУДРО.
ТАРС.

«Молодий

4 стор.

д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—Мульт
фільми. 9.05 — Телефільм
«Кавказький бранець». 10.20
— Художні _ пам'ятки По
лоцька. 10.45 — Концерт на
родної артистки СРСР М. Ві
вшу. 11.50 — Новини. 14.30—
Новини. 14.50 — П'ятирічка
— справа кожного. Доку
ментальні фільми «Станіслав
Бурий шукає однодумців.*,
«Робітнича година», «Ціна
процента». 15.45 — Б. Горбатов. «Листи до товариша».
16.25 — Новини. 16.30 —
Концерт V з’їзду композито
рів РРФСР. 17.30 — Вистав
на Буратіно. 18.00 — Наш
сад. 18.30 — Веселі нотки.
18.45 — Сьогодні У світі.
19.00 — Людина і закон.
19.30 — Зимовий ескіз. 19.45
— Фільм «Надзвичайні об
ставини».
21.00 — «Час».
21.45 — Міжнародна това
риська зустріч з хокею.
Збірна ЧССР т- збірна СРСР.
23.30 — Сьогодні у світі.

реографії. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — 11а допомогу школі.
16.55 — У нас в колективі.
Запорізька АЁС. 17.25 — Ли
не пісня. 17.30 — Продо
вольча- програма — справа
кожного. 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.10 —
Телефільм.
(Кі ровоград).
18.30 — Звучить орган. 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— «Наука і час». 20.00 —
Сторінки творчості. О. Лева
да. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.35 —
Художній телефільм «Ходін
ня по муках». 7 серія. «Ка
тя». 22.50 — Новини. 23.00—
Баскетбол. 1/4 фіналу. «Бу
дівельник» (Київ) — «Стад
Франсе» (Франція). 2-й тайм.

А УТ
10.00 — Новини. 10.10 —
Концерт патріотичної пісні.
10.35 — «Шкільний екран».
7 кл. Фізика. 11.05 — Кіпопрограма. 11.40 — Шкільний
екран. 10 кл. Українська лі
тература. 12.10 — М. Го
голь. «Одруження». Вистава.
У перерві — Новини. 16.00
— Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок. 16.30 — В. Моцарт. Концерт. 17.05 — Те
лефільм «Про бурого ведме
дя». 17.30 — Спитай себе.
18.00 — Телефільм «Коваль».
18.30 — Концерт. 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —
«Наука і час». 20.00 — Кон
цертний зал «Дружба». 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.45 — Художній те
лефільм «Ходіння по муках».
6 серія. «Телегін». 23.00 —
Новини. 23.10 — Концерт
ансамблю старовинної му
зики «Хортус музикує».

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Те
лефільм — «Майор Вихор».
З серія. 9.55 — Зустріч шко
лярів з лауреатом Ленінської:
премії. Героєм Соціалістич
ної Праці, доктором медич
них наук Г. Ілізаровим. 10.40
— Телефільм «Неймовірне
парі, або Істинний випадок,
що щасливо
завершився
сто років тому». 12.00 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.45
— Сільські горизонти, До-

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний фільм. 8.35,
9.45—Природознавство. 2 кл.
8.55 — Науково-популярний
фільм. 9.15, 12.05 —' Фран
цузька мова. 10.05 — Учням
ПТУ. Естетичне виховання.
Культура поведінки і спіл
кування. 10.35. 11.35 — Гео
графія. 6 кл. 11.05 — Шахо
ва школа. 12.35 — Творчість
Кукриніксів.
Передача 2.
13.05 — Драматургія і театр.
«Я. Бомарше...». Частина' 1.
14.05 — Новини. 18.00—Но
вини. 18.15 — Програма Уз
бецької студії телебачення.
19.15 — «...До шістнадцяти і
старші».
20.00 — Вечірня
казка. 20.20 — Документаль
ний телефільм. 20.30 — Ма
мина школа. 21.00 — «Час».
21.45 — Телефільм «Майор
Вихор». 1 серія. 22.50 — Но
вини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Те
лефільм «Майор Вихор». 1 се
рія. 9.40 — Клуб мандрівни
ків. 10.40 — Фільм «Надзви
чайні обставини». 11.55 —
Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — Союз науки і праці,
ментальні фільми. 15.30
онцерт духової музики.
16.15 — Новини. 16.25 —
Розповідають наші кореспон
денти. 16.55 — Виступ гіта
риста Отто де ла Роча (Ніка
рагуа). 17.20 — «...До шіст
надцяти і старші». 18.05 —
Сучасний світ і робітничий
рух. 18.30 — У кожному ма
люнку — сонце. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Чем
піонат світу з шахів. Інфор
маційний випуск. 19.05 —
Футбол. Кубок У ЕФ А. 1/8 фі
налу. «Динамо» (Мінськ) —
«Відзев» (Польща). 20.45 —
Якшо хочеш бути здоровим.
21.00 — «Час». 21.35 —
Фільм-концерт «Золото осе
ні» з участю Анне Весні.
22.00 — Футбол.
Кубок
У ЕФА. 1/8 фіналу. «Кельн»
(ФРН) — «Спартак» (Моск
ва). У перерві — 22.45 —
Сьогодні у світі. 23.45—Чем
піонат світу з шахів. -Інфор
маційний випуск.

А УТ
10.00 — Новини. 10.10 —
С. Рахман і нов. Симфонія
№ 3. 10,55 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 12.45 — Народні
таланти. 12.15 — Новини кі
ноекрана. 13.30 — Новини.
13.45 — Концерт. 14.05 —
Телефільм. 14.25 — «Ірасикмолодець». Лялькова виста
ва. 15.30 — Любителям хо

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35. — Теле
фільм «Майор Бнхор». 2 се
рія. 9.45 — Виставка Бура
тіно. 10.15 — Документаль
ний фільм «Водій КамАЗу».
10.25 — У світі тварин. 11.25
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальний те
лефільм «Птахи у синій ви
шині». 15.20 — Російське
мистецтво XIX ст. Павло Фе
дотов. 16.00 — Новини. 16.05
— Концерт хору любителів
пісні при Ленінградському
хоровому товаристві. 16.45—
Зустріч школярів з лауреа
том Ленінської премії. Ге
роем Соціалістичної Праці,
доктором
медичних наук
Г. Ілізаровиаі. 17.30 — Ша
хова школа. 18.00 — Ленін
ський університет мільйонів.
«Духовний світ людини».
18.35 — Мультфільм «Вовк і
семеро козенят на новий
лад». 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Світ і молодь.
19.40 — Телефільм «Неймо
вірне парі, або Істинний ви
падок. що щасливо завер
шився сто років тому». 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм-кон
церт «Тринадцять інтерв’ю
про Віктора Третьякова».
22.30 — Сьогодні у світі.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Республіканська фізико-математична школа. 17.00 —
Сонячне коло. 17.25 — «Я ро
сійську би вивчив». 17.45 —
Екран пошани Українського
телебачення. 18.00 — Кінопрограма «У світі природи».
18.30 — «Кіровоградіцина
спортивна».
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Назавжди в пам'я
ті народній»., 20.15 — «День
за днем». (Кіровоград). 20.25
— «Світ поезії». 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.35 — «Інтерклуб». 22.30—
Новини. 22.40 — Художній
телефільм «Ходіння по му
ках». 8 серія. «Даша».

З II по 16
грудня
1984 року
кументальні
телефільми
«Підряд на комплексі», «По
садив старий дерево». 15.20
— Російська мова. 15.50 —
Сьогодні і завтра підмосков
ного села. 16.20 — Новини.
16.25 — Горизонт. 17.25 —
Співає
народна артистка
СРСР Г. Гаспарян. 17.45 —
Документальний телефільм.
18.15 — Наука і життя. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Чемпіонат світу з шахів. Ін
формаційний випуск. 19.05
— Програма
телебачення
Таджицької РСР. присвяче
на 60-річчю утворення рес
публіки і створення Кому
ністичної партії Таджикиста
ну. 21.00 — «Час». 21.35 —
Концерт популярної класич
ної музики. 22.35 — Сьогод
ні у світі. 22.50 — Чемпіонат
світу з шахів. Інформацій
ний випуск.

А УТ
10.00 — Новини. 10.10 —
Виробнича гімнастика. 10.20
— Концерт симфонічної му
зики. 10.50 — Програма
фільмів
студії «Укртелефільм». 11.45 — «Телепост
па ударній будові». 12.00 —
Новини. 12.15 — Країна
Комсомолія. 16.00 — Нови
ни. 16.10 — Срібний дзвіно
чок. 16.30 — Знімається кі
но. 17.45 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.00 — Теле
фільм «Часів нерозривний
зв'язок».
18.30 — Фільмконцерт. 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Кіноогляд
«Резонанс». 20.45 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Вистава «Мій бідний
Марат». У перерві — 23.35 —
Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35, 9.40 — Історія. 4 кл.
Ленін і партія. 9.00. 12.05 —
Англійська мова. 9.30 — Нау хово-популярний
фільм.
10.05 — Науково-популяр
ний фільм «По Радянському
Далекому Сходу». 10.35, 11.35
— О. Пушкін. «Дубровський».
5 кл. 11.05 — Фізика. Енер
гія і робота. 12.35 — О. Тол
стой. По сторінках творів.
13.20 — Чого і як навчають
в ПТУ. 13.50 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — Докумен
тальний фільм «Йшли по ву
лиці і співали»... 18.30 —
Більше хороших товарів.
19.00 — Клуб мандрівників.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Обличчя друзів. 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «Лише
одна ніч». 23.05 — Чемпіонат
і Кубок СРСР з важкої атле
тики. 23.35 — Новини.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Документальнії іі телефільм.
8.35, 9.45 — Природознав
ство. 4 кл. 8.55 — Науковопопулярні фільми. 9.15, 12.05
— Іспанська мова. 10.05 —
Лірика Р. Гамзатова. 10.35
— Науково-популярний фільм.
10.45, 11.40 — Зоологія. 7 кл.
11.10 — Сім’я 1 школа. 12.35
— Фільм «Цвітіння песіяного жита». 14.05 — Новини.
18.00 — Новини. 18.20 —
Баскетбол. Кубок Корача.
Чоловіки.
«Будівельник»
(Київ) — «Стад Фпансе»
(Франція). 19.00 — «Ти па
м'ятаєш. товаришу...». 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Кубок європейських чем
піонів з хокею з м’ячем. Фі
нал. «Єнісей» (Красноярськ)
— «Болтік» (Швеція). 21.00
— «Час». 21.35 — Телефільм

«Молодой коммунар» —

А ЦТ (І програма)

сталі». 12.00 — «Призначає
ться побачення». 12.30 —
Доброго вам здоров’я. 13.00
— Новини. 13.10 — Мода,
мода, мода... Зимові силуети.
14.10 — Екраіг молодих. 14.45
— «Наука 1 час». 15.15 —
«Автограф». 16.15 — «Міфи і
дійсність*. 16.45 — Худож
ній фільм із субтитрами «По
вторне весілля». 18.15 —
Концерт. 18.45 — «День за
днем». {Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.40 —
Тележурнал «Старт». 20.45—
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.45 — Творчий ве
чір композитора І. Покладе.
23.00 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика.’ 8.15—
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Фільм «Лише одна
піч». 10.00 — Документаль
ний фільм «Альбі». 10.25 —
«Ранкова пошта». 10.55 —
Архітектор
В. Воропіхіп.
11.40 — Концерт Державно
го академічного російського
народного оркестру ім. Оси
пова.
12.05 — «Дозвольте
увійти». Про становлення
молодої сім'ї. 12.35 — Доку
ментальний телефільм. 13.05
— Авторський концерт ком
позитора Є. Доги. 14.30 —
Стадіон для всіх. 15.00 —
«Лісовий комплекс Баїпкирії». 15.35 — Музичний кі
оск. 16.05 — Мультфільми.
16.35—Фільм-концерт «Груд
неві вечори». Фільм 1. 17.40
— Міжнародний огляд. 17.55
— Фільм-концерт «Грудневі
вечори». Фільм 2. 19.00 —
«І служимо, і дружимо...».
Теленарис. 19.20 — Чемпіо
нат і Кубок СРСР з важкої
атлетики. 20.00 — .Вечірня
казка. 20.15 — Здоров’я.
21.00 — «Час». 21.45 — Те
лефільм «Пісні над хмара
ми». 22.50 — Чемпіонат
СРСР з волейболу. Чоловіки.
«Автомобіліст» (Ленінград)—
«Динамо» (Московська область) .

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

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

В. о. редактора
В. АФАНАСІЄНКОІ

ЗНАЙОМТЕСЬ: НОВИНКА!
ПОЧАВ НАДХОДИТИ В ПРОДАЖ
НОВИЙ КАСЕТНИЙ МАГН1ТОФОН-ПРИСТАВКА
II КЛАСУ СКЛАДНОСТІ
«МАЯК-232-СТЕРЕО»
Він стаціонарний, одношвидкісний з робочим діапа
зоном частот 40-16000 Гц і швидкістю руху магнітної
плівки 4,76 см/сек.
«Маяк-232-стерео» бездоганно записує і виразно
відтворює мовні й музичні програми в об’ємному зву
чанні, створюючи ефект присутності в концертному
залі.
і
Характерні
особливості
магнітофона-приставки:
має вмонтований контрольний стереопідсилювач і
комплектується спеціальними контрольними акустич
ними колонками потужністю 10 Вт кожна, які забез
печують оптимальну гучність відтворення моно-й стереоеронограм без допоміжного підсилювача.
Інші додаткові зручності створюють:

— лічильник витрачання магнітної плівки з при
строєм «пам’ять», який дозволяє знаходити бажаний
фрагмент запису;
— світловий (люмінісцентний) індикатор режимів
роботи;
— можливість застосування касет і плівок будьякого типу;
— перемикач та світловий індикатор для врахуван
ня особливостей кожного типу плівки; \
— можливість контрольного гірослуховування фо
нограм через стереофонічні навушники й будь-які ін
ші зовнішні акустичні системи з номінальним опором
не менше 4 Ом;
— спільний вхід для запису фонограм з будь-якого
джерела і автоматичне врахування апаратом потуж
ності одержуваного сигналу;
— принципово нова система шумозниження типу
«Маяк»;
— можливість застосування пульта дистанційного
керування.
При потребі «Маяк-232-стерео» може працювати
також у комплексі з будь-яким низькочастотним стереопідсилювачем і акустичними колонками вищого
класу.
Новий магнітофон-приставка успадкував кращі тра
диції добре відомої марки «Маяк», Він вписується е
інтер’єр будь-якої сучасної квартири, надійний у ро
боті.
Придбати «Маяк-232-стерео» можна в магазинах
«Техніка», «Культтовари» та в універмагах споживчої
кооперації.

Ціна магнітофона разом з акустичними нолониами — 373 крб.
Завод «Маяк»,
Укоопторгреклама.

А ЦТ (І програма)

Оголошує додатковий набір учнів

8.00 — «Час». 8.35 — До
кументальні фільми «Вадик
Релін», «Азбука длл всіх».
9.15 — Виступ
ансамблю
танцю «Лявоніха». 9.30 —
Будильник. 10.00 — Слежу
Радянському Союзу! 11.00 —
«Здоров’я». 11.45 — Ранкова
пошта. 12.15 — Кіножурнал
« Наука і техніка». 12.30
Сільська година. 13.30
Музичний кіоск. 14.00 —
става Державного театру
їм. Московської Ради «Бджіл
ка». 16.30 — Клуб мандрів
ників. 17.30 — За законами
мужності. 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 —
Мультфільми. 19.10 — Кон
церт радянської пісні з учас
тю учасників Всесоюзного
телеконкурсу «Товариш піс
ня». 19.30 — До 40-річчя Ве
ликої Перемоги. Фільм «Жди
мене». 21.00 — «^ас». 21.35
— Заспівав я півню цигана.
Музична композиція v вико
нанні В. Светлова. 22.10 —
Музей-заттовідник «Одеський
замок». 22.50 — Повіти.

Приймають осіб, звільПочаток занять
псніїх з лав Радянської січня 1985 року.
Армії, всіх бажаючих на
Учнів забезпечують сти
бути професію в груші зі пендією — 70 крб. на мі
скороченим строком 11 а- сяць і гуртожитком.
вчапня (6 місяців) по таЗвертатися на адресу:
ких спеціальностях:
м. Кіровоград, вул. Де
токар,
кабристів, 26. Тел. 2-50-20.
електромонтер,
електрозварник.
Диреиція.

8.00 — «Час». 8.35 — Грає
заслужена артистка РРФСР
Е. Москвітіна (арфа). 9.05 —
50-й тираж «Спортлото». 9Л5
— АБВГДейка. 9.45 — Дже
рела. 10.15 — До 40-річчя
Великої Перемоги.
Клуб
фронтових друзів «Пере
можці». Зустріч ветеранів
50-ї армії. 11.30 — Світ рос
лин. 12.15 — Штрихи до
портрета письменника Чабуа Аміреджібі. 13.15 —
Тележурнал «Сім’я і школа».
13.45 — Це ви можете. 14.30
— Новини. 14.45 — Фільм— А УТ
дітям. «Розклад на завтра».
16.05 — Пісні радянських
10.00 — Повний. 10.10 —
композиторів виконує Л. Зн- Виступає Уральський росій-

орган Кироеоградского

— Фрагменти
з балету
ф. Амірова «Тисяча 1 одна —
піч». 13.00 — Міжнародний "Т.
турнір з хокею на приз га*
зети
«Известия».
Збірна
ЧССР — збірна Швеції, у,
перервах — чемпіонат і Кщ
бок СРСР з важкої атлетики.
15.15 — Світ і молодь. 15.50
— Телефільм «Ніжність ДО
ревучого звіра». 1 сері#
17.00 — Міжнародний туриҐЙ
з хокею па приз газети «Из«
вестия». Збірна СРСР «Ж
збірна ФРН. 19.30 — Чемпіф
пат і Кубок СРСР з важкбї
атлетики. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15''•а--'Видатні р®
дянські виконавці — лаурёф
ти Ленінської премії. Співає
О. Образцова. 21.00 — «Часх.
21.35 — Телефільм «Пізнії
зустріч». 22.55 — Чемпіонат
СРСР з волейболу. Чоловіки.
ЦСКА — «Автомобіліст» (Ле
нінград).

КІРОВОГРЛДСЬКЕ СПТУ № 6

На базі районних міжгосподарських
будівельних організацій

ПРАЦЮЮТЬ КУРСИ
по підготовці робітників таких будівельних спе
ціальностей:
муляр-монтажник.
штукатур-маляр.
тесляр-бетопіїик.
Строк навчання на курсах — 3—6 місяців.
Приймають колгоспників і робітників радгоспів,
осіб, звільнених їй лав Радянської Армії, які мають
середню освіту.
По довідки звертатися в райміжколгоспбудн
у відділ кадрів облміжколгоспбуду.
Адміністрація облміжколгоспбуду.
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кіна. Фільм-концерт. 16.35— ський народний хор. 11.10—
”Бесіда політичного оглядача Олівець-малювець. 11.40 —
В. Бекетова. 17.05 — Мульт- Село і люди. 12.10 — В май
фільми. 17.50 — Очевидне— стерні художника. 12.40 — *
неймовірне.
18.50 — Теле Програма спортивних толе-'
журнал
«Співдрулшість». фільмів.
13.10 — Новини.
19.25 — Фільм-концерг «Ма 13.20 — Концерт. 13.55 —
гічне коло». 20.00 — Фільм- Телефільм «Через Дар’яльвистава Білоруського театру сьйу ущелину». 14.15 — Зу
ім. Я. Купали «Затіоканиіі , стріч з театром. 15.30 — У
апостол». Автор А. Макайо- світі балету. 16.00 — Слава
ноіс. 21.00 — «Час». 21.45 — солдатська. 17.00 — «І лю
бов, і шана». 19.00 — Акту
Продовження фільму-виста- альна
камера. 19.30 — Словн «Затюкаііий апостол».
22.30 — Естрадна передача вошіспя. 20.45 — На доб
раніч, дітні 21.00 — «Час».'
з НДР. 23.30 — Новини,
21.35 — Художній фільм
«Професор' злочинного сві
ту». 22.50 — Новини. 23.00
А УТ
— Співає «Смерічка».
10.00 — Новини. 10.10 —
Виступ ансамблю народно А ЦТ (II програма)
го танцїо Туркменської РСР.
11.00 — Циркова програма.
8.00 — 11а зарядну, ставайї
11.20 — Телефільм «Нарком 8.20 — Мультфільм. 8.30 —
Ритмічна гімнастика. 9.00 —
Російська мова. 9.30 — До
кументальний
телефільм
«Баку — вчора... сьогодні...
завтра». 10.15 — Концерт V
з’їзду композиторів РРФСР.
11.15 — У світі тварин. 12.15

«Майор Вихор». З серія,
22.55 — Чемпіонат і Кубок
СРСР з важкої атлетики.
Новини.
•

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науково-популярний фільм
«Секрети природи». 8.35,
9.35 — Суспільствознавство.
10 кл. 9.05, 12.05 — Німець
ка мова. 10.05 — Фізика.
Електроліз. 10.35, 11.35 —
М. Некрасов. «Мороз, Чер
воний іііс». 6 кл. 11.05 —
Наш сад. 12.35 — Загальна
біологія. 10 кл. 13.05 — Дра
матургія і театр. «Я, Бомар
ше...». Частина 2. 14.10 —
Новини.
18.00 — Новини.
18.15 — Чемпіонат СРСР з
хокею з м’ячем. «Динамо»
(Алма-Ата) — СКА (Хаба
ровськ). 2-й тайм. 19.00 —
Сільська година. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.20 — «З міс
ця пригоди, звик». Докумен
тальний телефільм
про
шкідливість
алкоголізму.
20.30 — Тележурнал «Спів
дружність*. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Майор
Вихор». 2 серія. 22.45 — До
кументальний
телефільм
«Уральськ». 23.05 — Новини.
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