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У

комітет

комсомолу

школи її обрали у восьмов му класі. В дев'ятому —
заступником
секретаря
Ґ комсомольської організаI ції. Тому, коли на засідан
ні новообраного комітету
І цьогорічної веёни за її
кандидатуру проголосували

всі одностайно, Таня Музиченко подумала: «Ком
сомольську роботу в шко
лі я знаю — зможу сек
ретарювати. І члени комі
тету вірять...».
І так до липня вона бу
ла впевнена в собі, у своїх
керівних здібностях. А в
липні райком комсомолу
направив її в обласний
табір комсомольських ак
тивістів — навчатися, від
почивати.
— Ось тут я й відчула—
скільки ще не вмію, скіль
ки ще не знаю! Навіть в
елементарному — веден
ні комсомольських зборів,
оформленні
документа
ції — помиляюсь. А про
те, щоб цікаво провести
виховну годину, урок муж
ності, щоб вони запам’я
талися моїм ровесникам,
посіяли в їхні серця доб
ре зерно, не могло бути
й мови. Досвіду бракува
ло. У таборі ж ми все це
на практиці приходили...
І вже радісно розпові
дає, як недавно в їхній Капітанівській
десятирічці
пройшла година правово
го виховання «Ми і закон».
Стоїм«? в довгому ву

на подвір'ї школи. З сап
ками в руках, не по шкіль
ному одягнені — у ста
реньких платтячках, буден
них туфельках, з вузлика
ми на обід, — сміялися
одне з одного, жартували,
бо було весело і добре на
душі. Аякже: канікули по
чалися, сонця он скільки—

зенькому,
але світлому
(вікна одне при одному)
коридорі районного
бу
динку культури. До почат
ку районної звітно-вибор
ної комсомольської конфеоенції ще часу вдо
сталь, та у вестибюлі, в
залі
вже гамірно: йде
реєстрація делегатів, впі

■ в

;

шай, бо відстанеш від
своїх.
їх ще дужче здружило
поле. І хоч як комсомоль
ський секретар, здавалось,
знала своїх друзів, а в ро
боті (і в червні, і в жовт
ні, як збирали в полі уро
жай і денний свій заробі
ток перерахували у Фонд
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йомилась торік на район
ній шкільній олімпіаді з
математики (тоді вона зай
няла друге місце і їздила
на обласну, в Кіровоград);
комсомольці з Капітанівського професійно-техніч
ного училища, з цукрокомбінату, з місцевого рад
госпу. З останніми
вона
подружилась влітку.
Літо для десятикласни
ків (уже десятикласників,
бо позавчора склали ос
танній іспит за дев’ятий
клас) зацвіло серед широ
ких капітанівських ланів.
«На буряки,
на буря
ки!» — тішились дівчатка

щедре цього року було
літо, зелені бурячки не до
чекаються
їх
у
полі...
Хлопці стояли під двери
ма майстерні, дев'ятеро
їхніх хлопців, і журно (бо
заздрісно) посміхалися їм
до дороги, коли підкотив
радгоспний автобус: хлоп
ці залишалися в школі
ремонтувати парти, столи,
шкільне приладдя до но
вого навчального року.

їхній лан лежав мало не
під Тишківкбю. Довгі гони
від дороги аж до зелено
го килиму невисокої ще

кукурудзи. По обидва бок : поля — лісосмуги, ві
тер ані шелесне. Два ряд
ки далеко біжать од тебе,
але ти туди не дивись —
дивись перед собою, об
бери кожного бурячка від
бур’яну і двох укупі не
залиш. Та вправно, поспі

миру) відкрила в них ба
гато нового.
— Нелегко організува
ти, згуртувати навіть най
активніших, коли не знаєш
здібностей, захоплень кож
ного, — каже Таня Музиченко.
їй це вдається. їй ві
рять, за нею йдуть. Бо во
на для друзів постійно
прагне бути прикладом.
— А-кто для тебе є при
кладом? — запитую Таню.
Вона відповідає відразу:
— Тіна Софронівна Шаляпіна, наша вчителька.
А трохи перегодом про
довжує:
— Людей, на яких хо
четься бути схожою, бага' то. Це і тато з мамою, і
вчителька математики Антоніна Олексіївна, і клас
ний керівник Зоя Євгенів
на, і моя подружка Таня

ПРОПОЗИЦІЇ
У редакцію продовжу
ють надходити заповнені
«Анкети
читача
газети
«Молодий ко/иунар», які
ми
розповсюджували у
перші осінні місяці. Над
ходять і окремі листи,
в
яких читачі діляться свої
ми роздумами щодо зміс
ту і форми молодіжної
газети в наступному році.

Сьогодні
ми надаємо
слово
старшокласникам
шкіл міста Кіровограда і
Кіровоградського району.
Отже, Кіровоградська се
редня школа № 3.
«На екрани вийшов ці
кавий фільм «Пугало»,
і
газета одразу ж відгукну
лась на нього рецензією.
Це добре, але не завжди
так вчасно в газеті можна
знайти відгуки саме на
новий «шкільний» фільм.
А треба, щоб вони були,
бо завжди хочеться спів
ставити свою думку
про
побачене з думкою спе
ціаліста, артиста,
журна
ліста. Моє побажання —
більше друкувати рецен
зій на «шкільні» фільми,
на «шкільні» вистави.

Оксана Мартиненко,
учениця З Б класу».

Лічені дні Залишаються до того часу, коли кремлівські
куранти сповістять, що 1984-й віднині став історією. Ра
дянські люди підбивають підсумки зробленого. Нинішній
рік, як і кожний попередній, був сповнений різноманітних
турбот і проблем. Найактивніша участь молодих трудівшнків.у виконанні важливих завдань Продовольчої про
грами СРСР — ось головна ділянка роботи юнаків і
дівчат села, — так вважають заступник голови колгоспу
імені Леніна но роботі з молоддю Наталія Антоненко та
молодий водій господарства Олександр Жук. Тому вико
нання спілчанами своїх зобов’язань — справа честі кож
ного. Як показують попередні підрахунки, молоді трудів
ники колгоспу слова свого дотримають.
Фото С. ФЕНЕНКА.
Новгородківський район.

табелі, тож хочеться бути
схожою на Таню...
— Проте Тіну Софронівну ти назвала найпершою...
Таня знічується, посмі
хається сором’язливо:
— Тіна Софронівна ви
кладає історію, і цей пред

Ей вірять, за нею йдуть
знаються друзі, зав’язую
ться нові знайомства.
Друзів серед делегатів
і в Такі багато — секре
тарі шкільних комсо/лольських організацій, старшо
класники, з якими позна

«Чекаю в газеті розпові
дей про майстрів спорту,
які прославляють своїми
результатами нашу Кіровоградщину.

Сергій Черкега,
десятикласник».
«Зустрічі
з акторами
завжди бажані. Вони жи
вуть, працюють поряд з
нами, творять для нас.
Сподіваюсь на зустріч із
молодими акторами теат
ру імені Кропивницьного

виникають через чиюсь
байдужість, 1 повинні го

Бондаренко — відмінниця,

а в мене одна четвірка в

мет я найбільше полюби
ла саме завдяки їй. Як за
кінчу десять класів, то пі
ду вчитись на педагога, на
історичний факультет...
Розмову ми обірвали, бо
пролунав уже другий дзві
нок, і делегати займали в
залі свої місця, дружно
вітали одні одних, співали
комсомольських,
бадьо
рих пісень. А продовжи
лась розмова, коли учени
ця Капітанівської десяти
річки Тетяна Музиченко
вийшла за трибуну конфе
ренції. Захоплено розпові
дала про те,
як комсо
мольці школи здобувають
знання, як трудЯ*ться, як
відпочивають.
Називала
цифри, прізвища. Говори
ла про все з гордістю за
своїх ровесників.
— Ми не обходимо сто
роною тих проблем, що

ворити про це винуватцям
в очі, — лунав її дзвінкий
голос у притихлому за
лі. — Не все від нас самих
залежить. Ще два роки то
му ми відчували допомо
гу шефів, комсомольців
Капітанівського
цукрокомбінату, але останнім
часом... Погіршилась
ро
бота клубу інтернаціональ
ної дружби, бо його очо
люють
шефи,
перестав
працювати радіогурток із
тієї ж причини...
Цього
року мали ■ відкрити в на
шому селищі нову школу,
але щось там не вийшло
в будівельників. І учням
нема де зараз не те що
займатись спортом, а й
урок фізкультури провес
ти — зачинений спортзал.
Не встигають будівельни
ки, бо, видно, не хочуть
встигати — скільки разів
було, що вони відмовляли
нашій ініціативі попрацю
вати на будівництві шко
ли...
її виступ делегати схва
лили гучними оплесками.
А ще через годину одно
стайно піднесли свої чер
воні мандати, що означа
ло: секретаря комсомоль
ської організації
Капітаніеської десятирічки одно
голосно обрано делегатом
на XX Ш обласну
комсо
мольську конференцію.

В. БОНДАР.
Новомиргородський
район.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»-85

СТАРШОКЛАСНИКІВ
наступного року
газеті.

у вашій

Олена Васильєва,
учениця 10 класу».
«Як бути, коли школа
фактично
не допомагає
(проводити вільний час і
тому старшокласники зму
шені шукати розваг е ін
ших школах', клубах, що
не сприяє згуртуванню уч
нівського колективу?

Наталка Кривожижа,
15 років».
Близько півсотні анкет
надіслали нам учні
Аджамської десятирічки Кі
ровоградського
району.
«Хочеться прочитати про
роботу і досвід не клуб
них, а шкільних колективів
художньої самодіяльності.

Зіна Дяченко,
учениця 9 класу».
«Молодій людині щойно
вручили партійний квиток:
що думає вона у цей час,
як збирається жити? Роз
повідей про таких хлопців
і дівчат, певно, бракує на
шій обласній молодіжній
газеті.

Зоя Фоменко,
старшокласниця».
«Хто такі панки? Чула, є
таке ><явище» серед су
часної молоді і знаю, що
носить воно
негативний
характер, але
конкретно
не знаю. Так само і мої
друзі. Думаю, що для то
го, аби не ходили всілякі
чутки, хай би газета до
кладно
розповіла
про
нього.

Лариса Тимошенко,
десятикласниця».

«Побільше усмішок, гу
моресок, байок... Хай чи
тач частіше усміхається.
Це на користь буде і чита
чеві, й газеті.

Оксана Звірко,
16 років».
Сумлінно поставились до
Пропозиції газети запов
нити анкету
старшоклас
ники Кіровоградської де
сятирічки № 18.

«Пропоную рубрику «Ку
точок профорієнтації», в
якій би детально розпові
далось про, професії. Ми
незабаром
закінчуємо
школу, і для нас це питан
ня номер один.

І ще одне — учні з за
доволенням і, мабуть, у
першу чергу
читають у
газеті
дискусійні
мате
ріали. Ми чекаємо диску
сій на важливі геми шкіль
ного життя.

Акторів Шоколова,
16 років».
«У рік підготовки нашої
країни до 40-річчя Вели
кої Перемоги в школах
проходять зустрічі з ветеранал'.и війни. Найцікаві
ші, по-моєму, треба ви

світлювати в газеті. Хоче
ться прочитати також і про
те,
як піонери,
комсо
мольці нашого міста, об
ласті допомагають ветера
нам.

Інна Піскунова,
старшокласниця».
«Жіночність. Чи
прита
манна вона сьогоднішнім
дівчатам? По-моєму, така

дискусія в «Клубі молодої
сім’ї» зацікавить багатьох.

Лариса Лопатіна,
16 років».
«За моїми спостережен
нями мої ровесники ду
же мало читають серйоз
ної художньої літератури,
яка не входить до шкіль
ної програми. Та й ту, яка
входить — здебільшого з
хрестоматій. Чи. лложе, я
не права?
Олена Таран,

15 років».
«Боротьба комсомольців
за мир — ось визначальна
тед'о молодіжної газети.

Оксана Рябченко,
десятикласниця».
. «Багато батьків не схва
люють ранніх шлюбів. А
чому? Я особисто — за
ранні шлюби. В тих
вигтдках, коли батьки супе
речать, вони добиваються
одного—розбивають щастя
двох молодих людей. Хіба
може бути тоді повага у
хлопця чи дівчини до та
ких батьків?
Я пропоную
провести
соціологічне дослідження
з цього питання — як, при/ліром, батьки ставляться
до ранніх шлюбів? Цікава,
по-моєму, могла 6 вийти
публікація за матеріалами
такого дослідження.

Сергій Воганенко,
16 років».
«Чекаю з нетерпінням
матеріалів під рубрикою
«Автограф
для
читачів
«Молодого комунара». Але
вона так рідко з’являється...

Лариса Білнк,
Олена Хмара, '
десятикласниці».
«Молодий комунар» щи
ро дякує старшокласникам
за поради, за підказані ці
каві теми. Газета врахує
їх при складанні своїх по
точних планів.

Відділ листів і масо
вої роботи тіМК».

2 стор

«Молодий

комунар»

«Червоної зірки», тссляр-бетонник В. Драненко із трес
ту «Кіровоградмашважбуд»,
продавець об’єднання «Пром
товари» Н. 'фанова — спіл
чани, котрі по праву вва
жаються нращими молоди
Леніна, що знаходиться в ми виробничниками міста.
...Однак, ненормально, по
машинобудівному техніку
годьмось, що
комсомольці
мі. Понад 600 молодих ви АТЛ-10061, заводу радіови
робничників
нагороджено робів, фабрики «Ремвзуття»,
пільговими туристичними пу міськмолокозаводу, фабри
ки «Індпошив» не знайомі з
тівками.
соціалістичними зобов’язан
Позитивний досвід орга нями їх підприємств, не бе
нізації соціалістичного зма руть участі в індивідуально
му соціалістичному змаган
гання нагромаджено в ком ні. 12 КМК міста не викона
сомольських
організаціях ли річних зобов’язань. Тільвиробничого об’єднання по. ни 36,8 процента колективів
працює за
прогресивними
сівалках «Червона
зірка», формами організації праці.
ордена «Знак Пошани» за
Секретарі первинних, пра
воду «Гідросила», виробни цівники міського комітету
комсомолу часто не знають,
чого швейного об'єднання, де найбільші втрати робо
УТО «Кіровоград». Тут комі чого часу, чим вони викли
тети комсомолу всебічно кані... Більше сміливості у
виправленні становища! Орі
підтримують
передовиків, єнтир для нас — приклад
узагальнюють досвід їх ро В. І. Леніна, котрий будь-яке
боти, проводять конкурси повідомлення про недоліки
сприймав тільки з однієї
професійної майстерності. точки зору: «А що зроблено
Незмінним лідером місь для їх винорінення?». Пере
кого (і, як правило, облас шкоди викликали в нього
миттєву реакцію — діяти.

В області
завершилася
звітно-виборна кампанія мі
ських та районних комітетів
комсомолу. Минулої суботи
відбулася конференція Кі
ровоградської міської ком
сомольської організації.
...Колишній студент III кур
су Кіровоградського інсти
туту сільськогосподарського
машинобудування
Сергій
Довженко
при потуранні
своєї навчальної групи зай
мався
розповсюдженням
«останніх новин» західних
радіостанцій, зводив накле
пи на радянський лад, за
суджував інтернаціональну
допомогу нашої країни аф
ганському народові, І цей
колишній комсомолець, пе
ребиваючись з «двійки» на
«трійку», довчився до тре
тього курсу! Комсомоль ного) соцзмагання серед
ський актив вузу, спілчани КМК у галузі машинобуду
дозволили Довженкові три вання впродовж 4-х років
валий строк вести підривну п’ятирічки є комсомольськодіяльність. Вдатися до рішу молодіжна бригада електро
чих заходів до цього диси зварників виробничого об’
єднання по сівалках «Черво
дента треба було раніше...
Питанням контрпропаган на зірка» (керівник Олексій
ди у звітній доповіді пер Попов). Постійне перевико
шого секретаря Кіровоград нання плану на 70—75 про
ського міськкому комсомо центів, абсолютне викорі
трудової
лу Володимира Кулика бу нення порушень
ло відведено чимало місця. дисципліни, громадська ак
колективу
Чітко було визначено зав тивність членів
дання комітетів комсомо допомогла хлопцям зробити
лу — добиватися такої си впевнені кроки в майбутнє:
календарі
стеми контрпропаганди в на трудовому
молодіжному середовищі, бригади О. Попова — сер
яка б допомагала викрива пень 1987 року!
Два роки поспіль пере
ти безпідставність, бездока
прапор
зовість вигадок буржуазних хідний Червоний
України для
засобів масової інформації. ЦК ЛКСМ
радіоелектронної
Доповідач занепокоєно го бригад
руках
ворив і про те, що деякі мо промисловості — в
лоді люди під впливом бать КМК радіомонтажників цеху
ків або ж антирадянської № 6 заводу радіовиробів
клерикальної
пропаганди (керівник Світлана Дмитрів
попадають у лоно церкви. на Попова).
За звітний період додат
Отож кожен факт участі
молоді в релігійних обря ково створено 21 КМК, які
дах, захоплення прикрасами стали колективними настав
з культовою символікою по никами і вихователями мо
винен викликати не просто лоді. Більше третини всіх
стурбованість, а й активну КМК міста працює за пропротидію. Дійовішою по гресивними формами орга
винна стати
індивідуальну нізації праці.
ІЗ ВИСТУПУ СЕКРЕТАРЯ
робота з віруючими. Одна
КОМСОМОЛУ ВИ
з ефективних форм її — КОМІТЕТУ
РОБНИЧОГО
ОБ’ЄДНАННЯ
впровадження в життя і по ПО СІВАЛКАХ «ЧЕРВОНА
бут молоді нових радян ЗІРКА» В. ШПАКА:
— Ми одним із головних
ських обрядів та свят.
завдань у вихованні молоді
вважаємо
формування
в
Значна увага була відве
юнаків і дівчат марксистдена
трудовій активності сьно-ленінського
світогляду,
молоді міста, організації Збагачення їх досвідом стар
соціалістичного
змагання. ших поколінь, виховання
високих ідейних та мораль
Понад ЗО тисяч молодих кі- них
якостей. Немало зроби
ровоградців змагаються за ли ми, зокрема, по вдоскосистеми
комсо
успішне виконання ^плано- -наленню
політосвіти, де
^их завдань четвертого ро мольської
навчається близько 900 слу
ку п’ятирічки, намагаються хачів. Підвищилась доброт
зробити вагомий заділ на її ність знань, їх застосування
я громадському житті ко
завершальний- рік. Всі без лективу.
Зміцнені пропаган
винятку колективи стали на дистські кадри, їх методич
ударну трудову вахту «40- на майстерність.
річчю Перемоги — 40 удар
Успіхи є. Однак, допові
них трудових тижнів!». 14 дач не міг змовчати і про
КМК зарахували у свої ряди недоліки. А їх, треба сказа
героїв - молодогвардійців, ти, ще немало. Так, у ком
членів
підпільної комсо сомольських
організаціях
мольської організації «Спар- міськмолокозаводу, фабри
так» і зароблені за них кош ки «Індтрикотаж», головно
ти перераховують у Радян го об'єднання будматеріалів
ський фонд миру. Заслуго не були розроблені умови
вує на увагу досвід КМК соцзмаганняг А на мебле
магазину «Оксана», члени вому
комбінаті,
заводі
якого вже впродовж 11-ти «Більшовик», взуттєвій фаб
років працюють за себе і риці, в тресті «Кіровоград-*
за Олега Кошового та Лю міськбуд» про індивідуаль
бов Шевцову. У Фонд миру не змагання й мови не ве
перераховано ЗО тисяч кар лося. Ще не все гаразд із
бованців!
організацією
конкурсів
Особисті та бригадні комп профмайстерності. От, ска
лексні плани націлені сьо- жімо, на заводі «Гідросила»
<*Ьдні на патріотичний рух щорічно проводять один та
«Одинадцятій п’ятирічці — кий конкурс. А скільки ро
бере в ньому
ударний труд, знання, іні бітників
ціативу і творчість моло участь? Всього 10—15, при
дих!». В ефективності цього чому всі вони з високою
руху значна роль належить кваліфікацією. А як же мо
передовикам.
Міськком же зростати професійний
комсомолу намагався уріз рівень тих 100—150 молодих
номанітнювати
моральні виробничників, котрі що
стимули заохочення пере річно поповнюють лави ро
довиків виробництва. Пере бітників заводу? Подібні не
можцям соцзмагання вруча- доліки в організації профЛися перехідні мандати і конкурсів характерні і для ін
призи міськкому ЛКСМУ. ших підприємств.
ІЗ ВИСТУПУ
ПЕРШОГО
Доброю традицією стало СЕКРЕТАРЯ
ОБКОМУ КОМ
фотографування звитяжців СОМОЛУ І. О. ШЕВЧЕНКА:
— Серед делегатів конфе
біля розгорнутих прапорів
ренції
штампувальниця
міської комсомольської ор Н.
Волокітіна з «Гідросили»,
ганізації з музеї імені В. І. слюсар Ю. Стахурський з

Як комітети на місцях, так
і міськком мало уваги при
діляють КМК, що не вико
нують своїх
соцзобов'язань. їх особливо багато в
торговельних та будівель
них організаціях міста.
Науково-технічна творчість
молоді. В рамках Всесоюз
ного огляду технічної твор
чості в місті взяло участь
5,5 тисяч молодих раціона
лізаторів та винахідників.
Результат — 1240 рацпро
позиція і винаходів з еко
номічним ефектом 1,5 міль
йона карбованців. Найкра
ще
питаннями
розвитку

НТТМ займаються на заво
дах «Гідросила», чавуноли
варному, об’єднанні «Чер
вона зірка», в КІСМі. На рес
публіканській
виставці
НТТМ дипломи і грошові
премії за найкращі розроб
ки отримали творчий мо
лодіжний колектив КІСМу
(керівник В. М. Калич), а та
кож окремі
автори —
О. Олійник (завод «Гідроси
ла») і А. Карленко (КІСМ).
Що стримує поступальний
рух НТТМ? В першу чергу,
відсутність масовості. Мало
раціоналізаторів на заводі
«Більшовик», фабриці «Рем
взуття», інституті «Укрземпроект»,
автопідприємстві
10061.
Низький
процент
комсомольських рацпропо
зиція на заводі «Ремпобуттехніка», комбінаті хлібо
продуктів № 2 певною мі
рою можна пояснити відір
ваністю комітетів комсомо
лу від первинних організа
цій НТТ, ВТВР. На багатьох
підприємствах міста рацпро
позиції і технічні розробки
лежать під сукном. Це крас
номовно засвідчила респуб
ліканська операція «Впро
вадження», під час якої ви
явлено 54 невикористаних
рацпропозицій (в тому чис
лі 15, спрямованих на по
легшення ручної праці). А
39 пропозицій взагалі не бу
ло розглянуто. І це в той
час, коли на підприємствах
дуже багато вузьких місць,
невиправдано превалює за
стосування ручної прації
Будови ударні, будови

комсомольські.., Цього ро
ку будівництво об’єктів ви
робничого об’єднання по
сівалках «Червона зірка»
оголошено
республікан
ською ударною комсомоль
ською будовою. Та, щоб во
на на ділі стала ударною,
треба ще багато зробити.
Зокрема,
до
битися дотри
мання
суміж
никами дисцип
ліни
поста
вок,
потурбу
ватися про не
обхідні побуто
ві умови для
молодих доб
ровольців.
Немало проб
лем у комітетів
комсомолу міс
та із створен
ням і постій
ним
примно
ження,'А комсо
мольського ра
хунку економії
та бережливос
ті. Понад їйсячу
кілограмів
сировини що
квартально за
писують на свій
рахунок еконо
мії та береж- ’
ливості
члени
КМК
в’язаль
ниць панчішної
фабрики (бри
гадир Л. ЛебеДєв).
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СІВАЛКАХ «ЧЕРВОНА ЗІРКА»
АНАТОЛІЯ ЧЄРНЯЗСЬКИИ:
— Останнім
часом наш
штаб «КП», який нараховує
Дев’ять членів,
зосередив
увагу на контролі за вико
нанням договірних зобов’я
зань. Наприклад, були на
діслані запити Олександрій
ському
заводу підйомнотранспортного обладнання,
Мінському підшипниковому
заводу. Впевнені, що, як і в

незаба
ІЗ ВИСТУПУ
ФРЕЗЕРУ першому випадку,
ВАЛЬНИКА ЗАВОДУ «ГІДРО ром отримаємо відповідь із
Білорусії.
Взяли
активну
СИЛА» І. МАШНЯГУЦИ:
— На заводі соціалістичне участь у республіканській
змагання — широка кампа операції «Хронометр». Як на
нія. Тон у гідній зустрічі слідок — трудова дисциплі
40-річчя Перемоги та 50-річ- на в молодіжних колективах
чя
стахановсьиого
ру зміцнилась. Про результати
повідом
ху задають 23 КМК підпри перевірок завжди
ємства. Серед 600 заводчан, ляємо керівництву.
які до 10 грудня завершили
Дієвість рейдів гарантує
виконання завдань четверто професіоналізм самих «про
го року п’ятирічки, колекти жектористів» — адже пере
ви, де керівниками В. Бадов, важна більшість із них обі
Л. Афанасьев, О. Шелест, знана зі специфікою вироб
М. Бабін.
ництва на тій чи іншій ді
Якість продунції — пер лянці. Серед найактивніших
шочергова справа. Тут серед назву Михайла Полудня з ін
нращих — КМН М. Вахраньо- струментального,
Анатолія
ва із МСЦ № 4. 60 процентів , Колоса та Володимира. Пос
□нробів цього нолективу иде това з механоскладального
на комплектацію експортної № 3, Наталку Маркову із за
продукції. А КМК В. Бадова лізничного цехів.
взяв на себе колективну від
Немає рації повторювати,
повідальність за дотримання
змістовне
трудової дисципліни. У ВЦ’ що ефективне,
падку
порушень
бригада дозвілля
юнаків і дівчат
позбавляється 10 процентів
премій. На мою думну, міськ сприяє . високій трудовій
ком комсомолу повинен про активності, значно зменшує
пагувати подібні ініціативи. кількість
правопорушень,
Що ж стосується особисто
мене, то, ротельно все зва формує високоідейні есте
живши, вирішив відпрацю тичні смаки. На Всеармійвати на зекономленій енер ській
нараді
секретарів
гії та матеріалах три дні
в
комсомольських
організа
1985 році.

цій Генеральний секретар
ЦК КПРС, Голова Президії
Верховної Ради СРСР това
риш К. У. Черненко підкрес
лював важливість роботи
комсомолу по моральноестетичному вихованню юна
ків і дівчат, залучення їх до
засвоєння кращих надбань
вітчизняної та світової куль
тури.
Велику роль в естетично
му вихованні молоді віді
грають клуби за інтересами
I любительські об’єднання,
в які входять близько трьох
тисяч кіровоградців. Попу
ГОВОРИТЬ
НАЧАЛЬНИК
ШТАБУ «КОМСОМОЛЬСЬКО лярністю у юнаків та дівчат
ГО ПРОЖЕКТОРА»
ВИРОБ користується народний са
НИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ
ПО модіяльний театр при пед

На жаль, доповідач жод
ним словом не згадав ро
боту районних та міського
штабі*
«Комсомольського
прожектора». Що показали
рейди «КП», яка її дієвість?
Коло питань тут досить обііійрне. Тим більше, не так
давно «Молодий комунар»
піддавав
критиці
Кіровський районний штаб «КП».
Тоді міські «прожекторис
ти» розписалися у пдвній
безпомічності в плані нала
годження діяльності «про
жектористів»
Кіровського
району.

інституті «Резонанс»; у місті
створено близько 500 гурт
ків і колективів художньої
самодіяльності, з яких 16
носять звання «народний
самодіяльний». їх відвідують
15 тисяч юнаків та дів-чат.
Та разом з тим, як зазна
чив
доповідач,
арсенал
форм естетичного вихован
ня молоді комітетами ком
сомолу
використовується
далеко не повністю. Так,
мало «ініціативи в організа
ції культурного дозвілля
молоді виявляють КО/АСОмольські активісти заводів
радіовиробів та «Гідроси
ла», які мають у своєму роз
порядженні будинки куль
тури.
Звітний період характеризувався організаційно-полі
тичним
зміцненням усіх
комсомольських ланок міс-;ів|
та, вдосконаленням форм і'Я»
методів їх роботи. Внутрі
спілкове життя організацій
стало змістовнішим, поліп
шилась їх структура. Нині в
місті два райкоми, 341 пер
винна, 1454 цехових, відділкових та інших організацій,
382 комсомольські групи,
які об'єднують понад 45 ти
сяч членів ВЛКСМ. За час,
що минув після поперед
ньої
конференції, міська
комсомольська організація
збільшилася на 8320 осіб.
Остання цифра могла б
бути істотно більшою, якби
окремі комсомольські орга
нізації по-серйозному зай
малися зростанням своїх
рядів. За рік, що минає,
комсомольці АТП-10021 та
тресту «Кіровоградводбуд;.,
приміром, не прийняли до
своїх лав жодного(І) чолові
ка. Особливо знизилися тем
пи прийому з комсомол
Ленінському районі.
Вирішальним фактором по
ліпшення складу комсомоль
ського активу є неухильне
збільшення партійного про
шарку.
Попереду у новообрано
го міськкому — велика ро
бота по створенню дійово
го резерву комсомольських
кадрів.
Про що подумалося піс
ля конференції? Міськкому
комсомолу слід більше ви
магати від комітетів на міс
цях і в той же час більше
їм допомагати. Він має бути
організуючою, координую
чою і спрямовуючою . си
лою для Кіровського та Ле
нінського райкомів комсо
молу. До речі, делегати
конференції зовсім не по
чули про соціалістичне зма
гання двох районів, не бу/ір порівняльного аналізу
діяльності райкомів комсо
молу.
На конференції аиступили член бюро обкому Ком
партії України, перший сек
ретар
міськкому
партії
В. О. Сокуренко р канди
дат у члени бюро обкому
партії, перший секретар об
ласного комітету ЛКСМ Ук
раїни І. О. Шевченко.
У роботі конференції взя
ли участь другий секретар
міськкому партії Ю. Г. Ф0менко, секретар міськкому
партії А. О. Кошелева, перший секретар Ленінського
райкому партії С. С. Ліновиченко, перший секретар Кі
ровського райкому партії
О. К. Тупчіснко, інструктор
ЦК ВЛКСМ М. І. Жураольов
та лектор ЦК ЛКСМ України

В. В. Цябульнмк.
« « *
Відбувся
організаційний
пленум
Кіровоградського
міськкому ЛКСМ України.
Першим секретарем обрані
л »л вулика, другим -і
О. Ю. Котова, секретарем-»
завідуючою відділом учнів
ської молоді — Н. К. Васіну.

Матеріали конференції
підготували А. БЕЗТАКА,
І. КУЦЕНКО, В. ГРИБ
(фото),
спецкори «Молодого
комунара».
м. Кіровоград.

На знімках: під час
роботи конференції.
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НАЙМИРНІША, '
МАЙЙЛАГОРОДИІЩА

*

Нам, майбутнім спеціа
лістам сільського госпо
дарства, близькі і зрозумі
лі прагнення й турботи
сільських трудівників.
Уже сьогодні за парта
ми, в навчальних кабіне
тах і лабораторіях ми го
туємо себе до праці. Для
цього в училищі створені
ЙІ умови: збудовано су
часний навчальний комп
лекс, є прекрасний гурто
житок. У нас досвідчені
викладачі І майстри ви
робничого навчання, які
віддають нам всі свої
знання. Кожен четвертий
випускник училища одер
жує посвідчення підвище
ної класності.
У групі, яка стала тепер
повністю комсомольською,
ми живемо цікавими спра
вами. З першого курсу
наша група — серед пере
можців
соціалістичного
змагання. А недавно ми
завоювали звання «Група
— резерз комуністичної
праці».
Але комітет комсомолу
училища ще- не домігся
створення в кожній групі
атмосфери ззаємної від
повідальності колективу за
поведінку окремих його
членів і кожного комсо
мольця за авторитет усієї
комсомольської організа
ції. З училищі основною

оцінкою залишається трій
ка, трапляються пропуски
занять без поважної при
чини. Деякі юнаки і дів
чата стоять осторонь гро
мадської роботи, не вико
нують доручень, відмов
чуються на комсомоль
ських зборах. І тому зав
данням своєї комсомоль
ської організації ми вва
жаємо
формування не
тільки кваліфікованих ро
бітників, а й зацікавлених,
активних, творчих людей.
На це спрямовуємо свої
зусилля.
Не треба пояснювати, як
зараз потрібні господар
ствам механізатори, тва
ринники, овочівники, са
дівники, тобто, спеціаліс
ти, яких готує наше учи
лище. І разом з тим ми
постійно відчуваємо утруд
нення в комплектації груп.
Зі сзого боку робимо все
необхідне для цього: ви
їжджаємо а школи з бесі
дами і виступами агіт
бригади, проводимо дні
відкритих дверей, зустрічі
випускників шкіл із від
мінниками навчання учи
лища, місячники профтехосвіти. А ось правлін
ня деяких колгоспів, їх
комсомольські організації
мало турбуються про те,
хто ж прийде працювати
до них найближчим часом.

У цьому році жодного уч
ня не направлено колгос
пами імені Мічуріна, імені
Калініна, «Жовтнева рево
люція», по 1—2 учні на
правили колгоспи «Зоря
комунізму» та «Іскра».
Представники комітетів
комсомолу
господарств
мало цікавляться навчан
ням і поведінкою своїх
стипендіатір, дуже рідко
бувають в училищі. Не
приділяється нам належна
увага з боку секретарів
комсомольських
органі
зацій під час проходжен
ня практики. Нас майже
не залучають до гро.мадського життя колгоспу, не
дають комсомольських до
ручень, не запрошують на
комсомольські збори. Од
ним словом, не скрізь нас
вважають повноправними
членами колективу. ‘
А ще з училищі 90 про
центів учнів — юнаки до
призовного віку, а належ
ної спортивної бази у нас
немає.
Спортивний зал
взимку не може прийняти
більше
15—20 чоловік.
Займатись спортом усім
бажаючим практично ніде.
Третій рік чуємо, що є
якийсь проект культурноспортивного
комплексу.
Але від цього фізична си
ла не додається.
Ми садимо сади, виро-

ВАША ДУМКА?

щуємо хліб і квіти для ми
ру, для щастя всіх людей
на землі. Нас глибоко обу
рює політика американ
ських агресорів, антигуманні плани натовських мі
літаристів стерти з лиця
землі все живе, знищити
плоди нашої праці. Всі
комсомольці СПТУ — ак
тивні учасники Маршу ми
ру радянської молоді, все
світньої акції «Я голосую
за мир». Тільки останнім
часом ми провели більше
40 мітингів солідарності,
зібрали понад 400 підписів
під листом протесту проти
гонки озброєнь, перераху
вали майже 1000 карбо
ванців
до
Радянського
фонду миру. На нас, під
ростаюче покоління, сьо
годні лягає відповідаль
ність за збереження жит
тя на землі. 1 ми клянемо
ся світлою пам’яттю ви
пускника нашого училища
Сергія Кияшка, який заги
нув при виконанні інтерна
ціонального обов’язку, що
зробимо
все можливе,
щоб зберегти мир на зем
лі, щоб людство ніколи
більше не зазнало стра
хіть війни.
Л. ДІДЕНКО,
учениця Новгородківського СПТУ № 36,
стипендіат Ленінсько
го комсомолу.

На обід сьогодні...

Чи є
така мода?
Дорога редакція!
Навіть на знаю, що ро
бити. Турбот, як і з кожної
матері, вистачає. А тут іще
й Ольга, дочка, додала
хвилювань.
Доки вчилася з школі,
була зразковою учени
цею, моєю першою поміч
ницею по господарству
(сім’я ж бо у нас немала—
четверо дітей), ввічливою,
скромною дівчиною. За
кінчила десять класів і за
вела: «Піду, мамо, вчитися
з профтехучилище». Спе
ціально не пишу, в яке і де
воно знаходиться. Боюся
ще гірша зробити доньці
1 собі. Люди ж, буває, не
так розуміють деякі речі,
як треба. Так-от, поїхала
Оля. Часто писала, що по
добається вчитися, цікаво
їй, нові подружки появи
лися. Раділи ми з батьком
за неї, гордилися. Та на
ша радість швидко минула.
Примчала якось дочка на
вихідні. Бачу, щось у ній
змінилося, — якась різка,
нервова стала. Все її дра
тує, все, що скажу, не так.
На помилилася Люда ЖУЧЕНКО (на знімну зліва) у своє
І осе час аід часу десь із
му виборі, подавши документи до Кіровоградського СПТУ
хати зникає. Пішла я її гу Я» 14. У цьому вона переконалася остаточно, ноли по за
кати, щоб вечеряти. А во кінченні навчального закладу прийшла працювати в пе
на „сидить на лааці під тельний цех Кіровоградської панчішної фабрики. У ко
лективі дівчину прийняли доброзичливо. А Любов Васи
вишнею і палить. Каже: лівна СЕМЕНКОВА — Людина наставниця — допомогла
«Що завгодно ’ мені ро молодій робітниці швидно освоїти ще й суміжну спеціаль
,
біть, хоч набийте, а я до ність — швачни-мотористки.
Фото А. КОВПАКА.
сигарет уже звикла». Це
за два місяці, відколи з
дому поїхала! «У нас півучилища палить — і нічо
боту вихователів гурто
го, — продовжує. — Та
житків по ідейно-політич
ка тепер мода!».
ному вихованню учнів у
світлі вимог квітневого
Оце тобі радість! Що їй
У Кіровограді два дні (1984 р.)
Пленуму ЦК
робити? Як довести, що не
тривало навчання заступ
тим захоплюється? Л\оКПРС,
основних
напрямів
ників директорів з навчаль
же, забрати з училища, та
реформи загальноосвітньої
но-виховної
роботи,
голів
нохай іде працювати, доки
учнівських профкомів, сек і професійної школи» ви
подорослішає, розуму на
ретарів
комітетів комсо ступив заступник началь
береться? Все ж таки біля
молу профтехучилищ об ника обласного управління
батьків надійніше.
ласті, організоване на базі профтехосвіти В. О. ІваМоже, мені читачі підка
СПТУ № 2 імені Героя Ра щук.
жуть, як краще зчинити.
дянського Союзу О. С. ЄгоСлухачі, зустрілися з
рова.
працівниками обласної ор
З повагою
З доповіддю «Про ро ганізації товариства «ЗнайОЛЕНА ІВАНІВНА.

Будні ПТУ

ПРИГОДИ

-------

Просторий світлий зал.
Затишок і чистота. На сто
ликах квіти. Такий інтер’єр
їдальні
Кіровоградського
професійно-технічного тор
говельного училища. Учні
сюди Ідуть охоче, бо зна
ють: погодують тут смач
но, поживно і недорого.
Задоволені, організацією
харчування і учні СПТУ
14, професійно-техніч
ного кооперативного учи
лища. В останньому немає
власної їдальні. Назустріч
пішло базове підприємство
—- облепбжнвепілка, котре
розробило чіткий графік
для своїх підшефних — ви
ділило час обіду у своїй
їдальні з 11.50 до 12.30.
Чергові з кожної групи на
кривають столи. Таким чи
ном. вирішилася .проблема
черг, яких у їдальні тепер
практично не буває.
Але,
виявляється, не
скрізь в профтехучилищах
нашого району добре на
лагоджене харчування уч
нів. Взяти, приміром. ПТУ
обласного управління громадського харчування, кот
ре взагалі не має своєї
їдальні (до речі, 1 навчаль
ного приміщення для май
бутніх кухарів 1 кондитерів
теж).
Секретар
коміте
ту
комсомолу училища
Н. Шевченко скаржиться,
іцо важко залучити хлоп
ців 1 дівчат до участі в
громадській роботі, занять
спортом, художньою само
діяльністю, бо зйачну час
тину вільного часу учні го
тують собі обід...
Подібних нарікань не бу
ло б, аби два обласних уп
равління — громадського
харчування і профтехосві
ти — разом подбали про
навчання і побгт учнів
ПТУ.
Т. ДЗЮБЕНКО,
секретар—завідуюча
відділом
учнівської
молоді
Ленінського
РК ЛКСМУ.

м. Кіровоград.

пя», обласного комітету
ЛІ\СМ України, юстиції,
лікувальних закладів, про
слухали цикл лекцій із пи
тань правового виховання,
контрпропаганди, антиал
когольної пропаганди. А
ще обмінялися досвідом
виховної роботи з молод
дю, обговорили ряд злобо
денних проблем із життя
ПТУ.
Л. КУЧЕВСЬКД,
завідуюча сектором
профтехосвіти обко
му комсомолу.

ДПродовження. Поч. у № 149 за 13 грудня ц. р.}.

З усієї сили Васькб зацідив киркою в те місце. Вдру
ге, втрете...
Михайлик скрикнув щось тієї ж миті, як з-під відбитої
грудомахи брязнули врізнобіч знайомі золоті кружальця.
Хлопці мерщій покидали лопати, стрибнули докупи.
Кожну з п’яти знайдених монет, достоїнством по 5 кар
бованців, розглядали по черзі, повільно читаючи написи,
викарбувані знайомими, але навіщось чудернацько по
викручуваними літерами-завитушками. Віталик при цьо
му якось зверхньо оглянув присутніх, попробував моне
ту на зуб і голосом знавця порадував щасливця:
— Треба дванадцять, а маєш усі двадцять п’ять кар
бованців. Твій мопед!
Усі троє заздрісно глянули на Васька, ніби він уже
верхи сидів на тому новісінькому мопеді, якого дядько
Степан .продає йому за півціни. Потім гуртом упрівали
над великим шматом стіни, який тільки-но ощасливив
Качана, Спершу Віталику прямо до ніг пурхнули три
монети. За тим Юрко знайшов дві, потім ще чотири. Та
найбільше поталанило Михайлику. Гепнув лопатою по
верх рудого кавалка — і аж очі замружмо од блисну зо
лота. У глині, мов хто поклав щойно, лежали десять зо
лотих монет, причому п’ять достоїнством по 10, а реш
та — по 5 карбованців. Поки Віталій і Юрко допомагали
Михайлику оцінити його скарб, Васько, радісно сяючи
очима, виставив перед ними долоню, на якій вогніли ще
чотири золотих монети.

Уже смеркало, коли вони розбили останні рештки хати,
— Все, — першим обізвався Юрко,
Як найменший з-поміж хлопців, він таки добряче сто
мився, та ще й у животі кишки марш грали. Але хіба про
це скажеш старшим? Засміють. Вони ж он як завзято
порпаються. Тим часом і перепочити можна. Витираючи
кашкетом замурзане лице, Юрко повів очима до вули
ці — на що б його сісти? — і остовпів од подиву. Лице
його витяглося, мов переспіла диня, брови злетіли до са
місінького чуба. Котрийсь з хлопців і собі глянув, куди
перелякано зирив Юрко. Неподалік, під густим чагарни
ком, на трухлявому пеньку сиділа Юркова бабуся. Не
давши оговтатись малим шукачам скарбу, кволим голо
сом вона покликала їх до себе. Куди було діватися? Пі
дійшли гуртом, винувато похнюпились, наперед знаючи,
що буде лаяти за вкрадену кирку. Качан навіть виставив
її наперед, мовляв, нічогісінько з нею не трапилось. Але
хазяйка й оком не повела на своє майно.
— Багато знайшов? — лагідно поспитала внука. — Ну
й молодець! Сама бачила, — не чекаючи відповіді, по
хвалила, за тим склала долоню човником. — Дам бабуся
побачить.
\ •
Юрко слухняно поклав у той човник одну монету. По
ки він поглядом давав знати хлопцям, що все буде в по
рядку, бабуся, ніби ото Віталик, попробувала її на зуб,
піднесла близько до очей, і всі помітили, як звеселіли
при цьому зморшки на її лиці. Але не надовго, на якусь
мить лиш. І вже коли згасли геть, вона звела погляд на
руїни хати.
— Знала я, іцо в цього і аспида було золото, — трохи
помовчавши, заворушила губами, — думала, з собою
забрав. Ну й слава богу, що не встиг, — чомусь переве
ла очі на свого внука. — Дай бабусі ще зо дві «копієч
ки». Зуби собі вставлю хоч на старості.
Хлопцям жалко було дивитися, як ледве держить во
на поперед себе тремтячу руку. А Юркові — й поготів.
Не роздумуючи, він намацав у кишені ще дві монети й
віддав бабусі.
— От і спасибі, — мовила розчулено. — Решту віддай
мамі. 1 ви, — це вже до інших трьох, — також батькам
віддайте.
Коли відійшли вже далеченько, порішили ОДНУ монету
знову обміняти на цукерни. Михайлик, як наибагатшии,
охоче віддав на спільне діло своїх п’ять золотих карбо
ванців. Кому йти до магазину? Звісна річ, Віталієві. Завмаг-батьно знає ж бо, що в нього водилась така мо
нета. А це друга знайшлася. Отак і скажи, мовляв, усьо
го дві було, більш нема, й годі. Хлопець розуміюче кив
нув головою І щодуху подався до магазину...

Коли Віталій прибув нарешті з великим згортком цу
керок о обох руках, хутенько поділили солодкий, заробі
ток порівну і, стомлені, але неабияк задоволені, ро
зійшлися по домівках. Михайлик застав матір на кухні
біля плити. Звісно, поспитала, чом так пізно заявився,
але не лаяла чомусь. Знову поринула в свої клопоти. А
йому цього й треба було. Посмілів одразу, завештався
з кутка в куток, ніби вчорашнього дня шукав. Ніяк не
зважувався виконати, що задумав у той момент, коли
Юрко віддавав своїй бабусі золоті монети.
— Мам, — нарешті пильно заглянув їй у вічі, лиш
підійшла за чимось до столу, і поклав скраєчку три чер
вінці. — Це тобі. Золоті зуби вставиш. Тн ж батькові ка
зала, — скоромовкою пояснив, ніби виправдовуючись.
Уважно розглянувши несподівані .золоті гостинці, мати
аж руками сплеснула.
— Ой лишенько ги моє, — чомусь схлипнула. — Де ж
це ти взяв?
Михайлик, аж заїкаючись од хвилювання, розповів ма
тері чистісіньку правду.
Наступного дня селом пішов непевний слух: діти зна
йшли сиарб. Хто не знав справжніх імен щасливців, на
зивав інші. Тан, що до закінчення уроків було тих імен
на язиках у людей, мабуть, із десяток. А поміж них і
прізвище Васька. Зачувши новину, дядько Степан від
просився з роботи, довгенько піджидав племінника біля
воріт школи, а коли той з’явився нарешті, запросив його
до себе. У дядьковому дворі Васька вже чекав омріяний
мопед. Яскраво-червоною фарбою, нікелем ободів і крил
він аж дзвенів під сонцем. Не ховаючи захоплення, пле
мінник ще міцніше затис в одній кишені гроші, заробле
ні під час літніх канінул, а в іншій — три золоті монети,
які приховав од батьків на мопед. Дядько, певно, вгадав
той порух рун і душі племіннина.

— Грошей не треба, — стиха, але твердо проказав. —
Давай золоті монети й забирай, — кинув поглядом у
бік мопеда.
Важко усвідомлюючи цю несподівану пропозицію,
якусь хвилю племінник глипав з-під лоба то на свого
родича, то на мопеда.
— Ну, — злегка підштовхнув його в спину дядько, •—
задарма, вважай, оддаю. Бо рідня ж ми з тобою.

М.УСПАЛЕНКО,
(Далі буде).

«Молодий

4 сторр

комунар»

Телефільм.
(Кіровоград).
18.30 — «Немає у світі ти
ші». Музичний фільм. 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— «Через обставини, що
склалися». Передача 1. 20.25
—
«Ставиться
питання».
ЦТ (1 програма)
А ЦТ (І програма)
20.45 — На добраніч, діти!
8.00 — «Час»Ґ8.35 — Теле 21.00 — «Час». 2135 — Ху
«Час». 8.35 — Те
фільм «Час для роздумів». дожній телефільм «Ходіння лефільм «Бій па перехресті».
9.40’ — Золоті ворота. Му по муках». 11 серія. «Чекан 1 і 2 серії. 10.45 — Концерт
зична передача з ЧССР. ня». 22.40 — Новини.
хору любителів співу при
10.30 — Телефільм «Кольє
Ленінградському хоровому'
Шарлотти». 1 серія. 11.40— А ЦТ (II програма)
11.25 — Доку
8.00 — Гімнастика. 8.15— товаристві.
Новини.
14.30 — Новини.
ментальний телефільм. 11.45
14.50 — Сільські горизонти. Телефільм «Діалог з ато — Новини. 14.30 — Новини.
Документальні телефільми. мом». 8.35. 9.35 — Суспіль 14.50 — Документальні філь16.05 — Концерт. 16.30 — ствознавство. 10 кл. Голов
Новини. 16.35 — Стадіон для ний зміст епохи. 9.05. 12.50
всіх. 17.05 — Творчість — Німецька мова. 10.05 —
юних. 17.45 — До 80-річчя Учням ПТУ. В. 1. Ленін. «Пар
Першої російської револю тійна організація і партійна
ції. Із циклу «Розповіді про література». 10.35, 11.35 —
біологія. 9 кл. 11.05
партію». 18.30 — У кожному Загальна
— Мамина школа. 12.05 —
малюнку — сонце. 18.45 — Естетичне
виховання. «Му
Сьогодні у світі. 19.00 —
Предмет особливої турботи. зика як вид мистецтва». Пе
19.30 — В.-А. Моцарт. «Три редача 1. 12.40 — Науковофільм «Унікаль
вальси». 19.40 — Шкільна популярний
високопродуктивні пре
реформа у дії. 19.55 — Теле ні
си».
13.20
—
Театр О. Пуш
фільм «Кольє Шарлотти».
Передача 2. 14.05 —
2 серія. 21.00 — «Час». 21.35 кіна.
18.00 — Новини.
Майстри мистецтв. Народ Новини.
ний артист СРСР Р. Плятт. 18.10 — Міжнародний турнір
з хокею на приз газети
22.45 — Сьогодні у світі.
«Известия». Збірна ФРІІ —
'Д УТ
збірна ЧССР. З період. 18.50
10.00 — Новини. 10.20 — — «Грає і розповідає М. Рож
соціалістичних країн.
Естрадний концерт. 10.40 — ков». Фільм-концерт. 19.15— ми
— Російська мова.
Кіноогляд «Резонанс». 11.40 Поезія. К. Батюшков. 20.00— 15.30
16.00
— Новини. 16.05 —
Вечірня
казка.
20.15
—
Те

— Шкільний екран. 6 кл.
Гайдн. Симфонія № 101
Музика. 12.05 — Телефільм лежурнал «Співдружність». И.
мелодії. ре мажор. 16.40 — Вчені —
«Охоронна грамота землі». 20.45 -т Народні
агропромисловому
комплек-'
21.00
—
«Час».
21.35
—
Те

12.25 — Художній телефільм
Підмосков’я. 17.10 — В
«Затишшя». 1 серія. 13.35 — лефільм «Бій на перехрес су
концертному
залі
—
школя
Новини. 13.50 — «Інтерклуб». ті». 1 серія. 22.40 — Новини. рі. 17.50 — Документальний
16.00 — Новини. 16.10 —
фільм
«Владислав
Третяк.
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Монолог у залі для гляда
Республіканська фізико-мачів». 18.10 — Наука і життя.
тематичпа школа. 17.00 —
18.40 — Чемпіонат світу з
«Країна Комсомолія». 17.40
шахів. Інформаційний ви
•— «Уральське тріо». Фільмпуск-.
18.45 — Міжнародний
концерт. 18.00 — Телефільм А ЦТ (І програма)
турнір з хокею па приз га
«Кожного ДНЯ і все ЖИТТЯ».
8.00 — «Час». 8.35 — Мульт зети
«Известня».
Збірна
18.30 — «Мелодії моєї Бать
9.05 — Документаль ЧССР — збірна СРСР. В пе
ківщини». Концерт. 19.00 — фільми.
рервах
—
1.9.20
—
Сьогодні
ний
фільм
«На
Іртиші».
9.25
Актуальна камера. 19.30 — — Концерт ансамблю на у світі, 20.05 — Назустріч
«Слово за вами». 20.15 — родних інструментів Палацу виборам. 21.00 — «Час».
Звучить романс. 20.45— На культури
ім. Урицького. .21.35 — Фільм «Шербурзькі
добраніч, діти! 21.00—«Час». 9.45 — Очевидне
— неймо парасольки». 23.05 — Сьо
21.35 — Художній телефільм вірне. 10.45 — Телефільм
годні у світі. 23.20 — Чем
.«Ходіння по муках». 10 се «Кольє Шарлотти». З серія. піонат
світу з шахів. Інфор
рія. «Опівночі». 23.00 — Но 11.50 — Новини. 14.30—Но маційний
випуск.
вини,
вини. 14.50 — П’ятирічка — А УТ
справа
коленого.
Докумен

▲ ЦТ (II програма)
10.00 — Новини. 10.20 —
тальні фільми «Корабели з
8.00 — Гімнастика. 8-15 — «Ленінської кузні», «У якос Виробнича гімнастика. 10.30
Телефільм «Автосервіс: проб ті свої секрети». 15.40 — — Музичний антракт. 10.35
леми і пошуки». 8.35. 9.35— Концерт Державного ансамб — Шкільний екран. 9 кл. Фі
Музика. 4 кл. Пісні револю лю пісні й танцю «Умарина» зика. 11.05 — «Якщо маєш
ції. 9.05, 12.40 — Французь Мордовської АРСР. 16.15 — друзів». Казка-опера. 12.00—
ка мова. 10.00 — Монумен Новини.
16.20 — Шахова «Ролі, що нас обирають».
тальне
мистецтво СРСР. школа. 16.50 — Концерт хо Музичний фільм. 13.05 —
10.30 — Науково-популяр ру народної пісні Палацу Новини.
16.00 — Новини.
ний фільм «Серед полярних культури полоцького вироб 16.10 — Срібний дзвіночок.
птахів».
10.40, 11.40 — ничого об’єднання «Склово 16.30 — Культура російської
Географія. 6 кл. 11.10 — локно». 17.10 — «...До шіст мови. 17.05 — «Наука і час».
Шахова школа. 12.10 — Су надцяти і старші». 17.55 — 17.50 — Концерт україн
спільствознавство. Істинне Ленінський університет міль ської пісні. 18.00 — «У нас
обличчя капіталізму. 13.10— йонів. Праця — суспільство в колективі». 18.30 — «День
Театр О. Пушкіна. Переда , — людина. 18.25 — Науково- за днем». (Кіровоград). 18.45
на 1. 13.55 — Новини. 18.00 популярний фільм «Фенікс — Оголошення. (Кіровоград).
— Новини. 18.15 — Наш сад. Дзержииськин». 18.45 — Сьо 18.50 — Телефільм. (Кірово
18.45 — «...До шістнадцяти годні у світі. 19.00 — Про град). 19.00 — Актуальна ка
і старші». 19.30 — Міжна грама телебачення Туркме мера. 19.30 — «Від Дніпра до
родний турнір з хокею па нії, присвячена 60-річчю Бугу». Компаиіївський ра
приз
газети «Известия». утворення
Комуністичної йон. (Кіровоград). 20.45 — На
Збірна ЧССР — збірна Фін партії Туркменії. 21.00 —« добраніч, діти! 21.00—«Час».
ляндії. 2 і 3 періоди. У пе «Час». 21.35 — Документаль 21.35 — Художній теле
рерві — 20.05 — Вечірня ний екран. 22.35 — Сьогодні фільм «Ходіння по муках».
казка. Мультфільм «Лісові у світі. 22.50 — Грає форте 13 серія. «Похмурий ранок».
казки». 21.00 — «Час». 21.35 піанний дует М. Томашев- 22.50 — Новини. 23.15 —
— Телефільм «Сестри». 22.20 ськиїї і В. Киселевський.
Чемпіонат СРСР з баскетбо
— Ветерани хокею. СРСР —
лу. Чоловіки. СКА (Київ) —
А УТ
Канада. 22.35 — Новини.
«Університет» (Ташкент). 2-й
10.00 — Новини. 10.20 — тайм.
«Слово і пісня». Л. Українка А ЦТ (II програма)
1 народна пісня. 11.35 —
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Мій бідний Марат». Виста
«Лисенко та ін
ва. 13.45 — Новини. 14.09— Телефільм
ші».
8.35. 9.35 — Музика.
Концерт духової музики. 7 кл. М.
Глінка.
«Вальс-фап16.00
—
Новини.
16.10
—
гд ЦТ (І програма)
Срібний дзвіночок. 16130 — тазія». 9.05, 12.35 — Англій
8.00 — «Час». 8.35 — Те Республіканська фізіпсо-ма- ська мова. 10.05 — Учням
лефільм «Сестри». 9.20 — тематичиа школа. 17.00 — ПТУ. Загальна біологія. 10.35,
Мультфільми. 9.50 — Клуб «Автотранспорт: правила без 11.35 — Історія. 7 кл. 11.05—
мандрівників. 10.50 — Теле винятків». 17.40 — «День за Поезія Е. Багрицького. 12.05
фільм «Колцє Шарлотти». днем». (Кіровоград). 17.55 — — Населению про пожежну
2 серія. 11.55 — Новини. Оголошення.
(Кіровоград). безпеку. Науково-популярні
14.30 — Новини. 14.50 — 18.00 — «По музеях і виста фільми. 13.05 —-І. Бабель. По
Документальні телефільми. вочних залах». 18.30 — Кон сторінках творів. 14.00 —
18.00 — Новини.
15.40 — Російське мистецтво церт. 19.00 — Актуальна ка Новини.
XIX ст.
«Провінціальний мера. 19.30 — «Через обста 18.10 — Міжнародний турнір
портрет». 16.30 — Новини. вини, що склалися». Пере з хокею на приз газети «Из
16.35 — «Роби з нами, роби дача 2. 20.25 — «Ставиться вестия». Збірна Філяндії —
як ми, роби краще за нас». питання». 20.40 — На добра збірна ФРН. З період. 18.45
17.35 — Документальний те ніч. діти! 21.00 — «Час». — Музичний телефільм «Кон
лефільм. 18.35 — Мульт 21.35 — Художній телефільм церт у музеї». 19.30 — Люди
фільм. 18.45 — Сьогодні у «Ходіння ііо муках». 12 серія. на 1 закон. 20.00 — Вечірня
світі. 19.00 — Чемпіонат сві «Заграва». 22.50 — Новини. казка. 20.15 — Поезія. А. Гідаш. 21.00 — «Час». 21.35 —
ту з шахів. Інформаційний
П. Павловський. «Елегія».
випуск. 19.05 — Світ 1 мо А ЦТ (II програма)
лодь. 19.55 — Телефільм
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Фільм-вйстава. 23.20 — Чем
«Кольє Шарлотти». З серія. Документальний телефільм піонат СРСР з баскетболу.
ЦСКА — «Буді
21.00 — «Час». 21.35 — Між «Анпілогови». 8.35, 9.35 — Чоловіки.
народний турнір з хокею на Загальна
біологія. 10 кл. 9.05, вельник» (Київ). 23.40 — Но
приз
газети «Известия». 12.25 — Іспанська мова. вини.
Збірна СРСР — збірна Шве 10.05
— Учням ПТУ. Астро
ції. 23.20 -г Сьогодні у світі. номія. 10.35. 11.35 — М. Сал23.35 — Чемпіонат світу з тиков-Щедрін. Казки. 9 кл.
шахів. Інформаційний ви 11.05 — Сім’я і школа. 12.05
пуск.
-Науково-популярний фільм А ЦТ (І програма)
«В об’єктиві тварини. Сай
14.00 — «Вертольоти зву
!д УТ
гаки». 12.55 — Фільм «Сек ться «МИ». Теленарис. 14.30
10.00 — Новини. 10.20 — рет великого
оповідача». — Новини. 14.45 — Кіножур
Сторінки творності. О. Лева 14.10/— Новини. 18.00 — нал «Хочу все знати». 15.00
да. 11.05 — «На арені цир Новини. 18.15 — Виступає — Міжнародна товариська
ку». Телефільм. 11.40 — вокальний ансамбль- «Ме зустріч з хокею. Збірна
Шкільний екран. 8 кл. Ро дик». 18.30 — Сільська го СРСР — збірна Європи. В
сійська література. 12.10 — дина. 19.30 — Міжнародний перерві — 15.35 — Якщо хо
Художній телефільм «Затиш турнір з хокею на приз га чеш бути здоровим. 17.30 —
шя». 2 серія. 13.20 — «Два зети
«Известня». Збірна Мультфільми «Тайгова каз
клени». Вистава для дітей. Швеції — збірна Фінляндії. ка». «Дитинство Ратібора».
14.20 — Новини. 16.00 — Но 2 і 3 періоди. У перерві — 18.00 — Бесіда політичного
вини. 16.10 — Срібний дзві 20.05 — Вечірня
казка. оглядача Л. Возвесепського.
ночок. 16.30 — Телефільм. Мультфільм «Дід Мороз і Лі 18.30 — У світі тварин. 19.35
16.45 — Закон і ми. 17.10— то». Частина 2. 21.С0—«Час». — До 40-піччя Велйкої Пе
Співає Л. Кондрашевська. 21.35 — Телефільм «Бій на ремоги. Фільм «Вірність».
1.7.30 — Продовольча про перехресті». 2 серія. 22.40— 21.00 — «Час». 21.45 — Піс
грама — справа кожного. Чемпіонат СРСР з баскетбо ля зміни. Святковий вечір
18.00 — «День за днем». (Кі лу. «Динамо» (Тбілісі) — на заводі
«Електрощит»,
ровоград). 18.15 — Оголо «Будівельник» (Київ). 23.00 присвячений Дню енергети
шення. (Кіровоград). 18 20— — Новини.
ка. 23.25 — Новини.

18 грудня 1984 року

А УТ

13.50 — Новини. 14.00 —
«Призначається
побачен
ня». 14.30 — Доброго вам
здоров’я. 15.00 — Сьогодні—
День енергетика. 15.10 —
«Сонячне коло». 15.40 _
«Наука і час». 16.25 — Тан
цюють діти. 16.50 — «Країна
Комсомолія >. 17.45 —Естрад
ні ритми. 18.15 — «в ім'я
життя па землі». 18.45 —
«День за днем». (Кірово
град).
19,00 — Актуальна
камера.
19.40 —, «Галузь:
досвід, проблеми». 20.10 —
«Мода, мода, мода...». Нові

З 18 по 23
грудня
1984 року

Чоловіки. ЦСКА — «Жальгіріс». 21.00 — «Час». 21.45 —
Короткометражні телефільм
ми «Незнайома пісіїя», «Ко
лесо'. 22.35 — Науково-по
пулярний фільм «Журавлі».

А ЦТ (II програма)

Д ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Твор
чість народів світу. 9.05 —
Документальний телефільм.
9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Радянському Союзу!
11.00 — «Здоров’я». 11.45 —
Ранкова пошта. 12.15 — Зу
стрічі на радянській землі.
12.30 — Сільська
година.
13.30 — Музичний кіоск.
14.00 — Фільм «Жила собі
дівчинка». 15.15 — Клуб
мандрівників. 16.15 — Нови
ни. 16.25 — Мультфільми.
17.05 — Для вас. ветерани.
Концерт. 18.00 — Міжнарод
на панорама. 18.45 — Теле
вистава «Зерно рису». Ав
тор А. Иіколаї. 1 і 2 серії.
21.00 — «Час». 21.35 — Му
зика для всіх. 2'2.45 — Но
вини.

А УТ
моделі з трикотажу. 20.40 —
На добраніч, дітмі 21.00 —
«Час». 21.35 •— Телевистава
«Яблупівські шляхи». В пе
рерві — Новини.

А ЦТ (II програма)

13.45 — Фільм «Вирішаль
ний крок». 1 серія. 15.15 —
Міжнародний огляд. 15.30 —
Фільм «Вирішальний крок».
2 серія. 16.40 — Музичний
кіоск. 17.10 — Здоров’я.
18.00 — Мультфільм. 18.20 —
Москва. Великий зал кон
серваторії. Концерт ансамб
лю
старовинної
музики
«Хоптус музікус». 20.00 —
Вечірня казка. 20.20 — Чем
піонат СРСР з баскетболу.

V

8.00 — На зарядку, ставай)
8.20 — Документальний те
лефільм.
8.30 — Ритмічна
гімнастика. 9.00 — Російська
мова. 9.30 — Документаль
ний тел.ефільм «На землі
Джамбула». 10.00 — Концерт
із
творів
композиторів
РРФСР. 10.45 — Програма
Мурманської студії телеба
чення. 11.45 — На землі, в
небесах і па морі. 12.15 —
Концерт артистів Ризького
державного театру.оперети.
12.40 — Очевидне — неймо
вірне. 13.40 — Розповідають
наші кореспонденти. 14.10—
Е. Шосон. Поема для скрипки
з оркестром. 14.30 — Що? Де?
Коли? Телевікторина. 15.35'—і
Фільм-концерт «Пісні кохан
ня». 16.10 — Світ і молодь.
16.55 — Телефільм «Ніжність
до ревучого звіра». 2 серія.
18.00 — «Видатні радянські
виконавці — лауреати Ле
нінської
премії». Співає
О. Образцова. <18.35 — «За
покликом обов’язку». Про
подвиг сержанта надстроко
вої
служби
Внутрішніх
військ МВС СРСР В. Барано
ва. 18.55 — Авторський ве
чір композитора В. Баснера
і поета М. Матусовського. л
20.00 — Вечірня казка. 20 15
— Науково-популярний фільм
«Хліб Нечорнозем'я».
— «Розповіді про художііЯ^И
ків». Народний художліія^
Молдавської РСР С. Поко
лов. 21.00 — «Час». 21.35 —
Короткометражний
теле
фільм «Жваве порося».

11.35 — «Пісня скликає друдру
зів». 12.20 — «Сучасник». У
перерві — Повніш, 14.16 —
«Голосом ніжним тонкої соііілі'Ч'ь. Музична
............ передача.
15.іи
«Грані пізнання».
15.50
Музичний антракт.
16.00
Слава солдатська.
Катруснн кінозал.
1700
______________
____
18.00 — Кіномеридіаііп. 19.00
Наступний номер «Мо
— Актуальна камера. 19.30
— Телстурнір «Сонячні клар лодого комунара» вийде
неті.’». 20.45 — Па добраніч,
діти! 21.00 — «Час.». 21.35 — 22 грудня ц. р.
Продовження
телетуриіру
«Сонячні кларнети». 22.50—
В. о. редактора
Новини. 23.10,— Чемпіонат
СРСР з гандбол*. «ЗІІ» (За
В. АФАНДСІЄНКО.
поріжжя) — «МЛі» (Москва).

Одяг, взуття, ткеними, килими, хутра,
головні убори, шкір
галантерейні вироби,
посуд, товари куль
турно - побутового і
господарського при
значення ви зможе
те придбати, якщо
завітаєте до комісій
них магазинів спо
живчої
кооперації,
де продаються про
мислові товари.
Сюди ж ви зможе
те здати на продаж
ті речі, які не підхо
дять зам з якихось
причин.
На комісію прий
маються як нові речі,
так і ті, що були в
користуванні, але не
потребують ремонту
чи реставрації, відпо
відають вимогам са
КОМІСІЮ
також
товарів
нітарії.
лових
* Детальну консуль реалізацію ви одер- діють ,у райцентрах
комісійних області
тацію про правила жите в
промисприйому речей на магазинах
Укооптсргреклама.
Олександрійське СПТУ № 7

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ учнев
ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ГРУПИ
ЗІ СПОРТИВНИМ НАХИЛОМ — ФУТБОЛ
Приймають юнаків 1970—1971 років
народження, які в 1985 році закінчать
8 класів.
Протягом трьох років навчання юна
ки здобудуть спеціальність електрога
зозварника, середню освіту і підви
щать свою футбольну майстерність.
У групу зі строком навчання 1 рік
приймають юнаків 1968 року народ
ження із середньою освітою. Під час
навчання вони одержують стипендію
75 -крб. і здобувають спеціальність
плптковпка-мозаїста.
Училище забезпечує учнів безплат
ним впорядкованим гуртожитком. Час
навчання в училищі зараховується до
трудового стансу, по закінченні учили
ща їм видаються права па водіння ван
тажного автомобіля. Команди училища
є базовими збірними командами з'фут
болу кіровоградської обласної ради
ДСТ «Трудові резерви», які беруть
участь у змаганнях на першість Укра
їнської ради товариства, Всесоюзних і

республіканських турнірах, чемпіонат!
області серед найсильнішнх колективів
фізку/іьтури.
Конкурсний відбір проводитиметься
5 січня 1985 року. День прибуття —
4 січня. Прибулим на конкурс треба ма
ти при собі свідоцтво про народження
(паспорт), медичну довідну (форма
№ 286), спортивну форму.
Зарахованих до спеціалізованої гру
пи забезпечують посиленим триразо
вим харчуванням, спортивною фор
мою, гуртожитком. Під час проходжен
ня виробничої практики учні одержу
ють 50 процентів від заробленої суми.
Початок занять — 1 вересня.
Випускники спортивної групи корис
туються пільгами при вступі до вувів.
Адреса училища: 317900. м, Олек
сандрія,
ІІеремозький
мікрорайон,
вул. Пагорка, 104. Тел. 2-83-11.
їхати від залізничного вокзалу авто
бусом «А» до зупинки «СПТУ № 7».

а

Дирекція.

#

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА;

316050, МПС,

4 орган Кировоградского

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.
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