активу республіки
Завдання партійних, ра
дянських,
господарських,
профспілкових
і комсо
мольських організацій рес
публіки по забезпеченню
виконання народногоспо
дарського плану і соціа
лістичних зобов'язань, взя
тих на 1985 рік, обговоре
но на зборах партійно-гос
активу, які
подарського
відбулися 26 березня в
Кисві.
У президії зборів
член Політбюро ЦК КПРС,
перший секретар ЦК Ком
партії України В. В. Щербицький, заступник Голови
Ради Міністрів СРСР М. В.
Мартинов, члени і канди
дати в члени Політбюро
ЦК
Компартії
України
Ю. Н. Єльченко, Є. В. Качаловський, Б. В. Качура,
О. П. Ляшко, В. П. Миро
нов, І. О. Мозговий, В. О.
Сологуб, О. А. Титаренко,
B. С. Шевченко, В. Ф. Добрик, О. С. Кзпто, Ю. П. Коломієць, В. Д. Крючков,
C. Н. Муха, Я. П. Погреб
няк, перший секретар ЦК
ЛКСМУ В. І. Мироненко.
Збори
партійно-госпо
дарського активу респуб
ліки відкрив товариш В. В.
Щербицький. Він підкрес
лив, що комуністи, трудя
щі Української РСР, як і всі
радянські
люди, гаряче
схвалюють підсумки бе
резневого (1985 р.) Плену
му ЦК КПРС, одностайно
підтримують внутрішню і
зовнішню політику партії,
цілеспрямовану діяльність
її бойового штабу — ле
нінського
Центрального
Комітету КПРС.
Пленум ЦК
Компартії
України, який відбувся, ви
словив глибоке задоволен
ня тим, що на березнево
му Пленумі ЦК КПРС було
підтверджено наступність
і послідовність стратегіч-

ної лінії партії на приско
реная соціально-економіч
ного розвитку країни, вдо
сконалення
всіх сторін
життя
радянського
су
спільства. Висунуті у висту
пав Генерального секрета
ря ЦК КПРС А\ихайла Сер
гійовича Горбачова 11 і 13
березня цього року наста
нови і завдання трудящі
республіки сприймають як
конкретну програму всієї
дальшої роботи.
Тепер наші зусилля, від
значив товариш В. В. Щер
бицький, зосереджені на
виконанні напружених пла
нів і взятих трудовими ко
лективами високих соціа
лістичних зобов’язань ни
нішнього,
завершального
року п'ятирічки. По суті,
мова йде про те, чим ми
ознаменуємо
наступний
XXVII з’їзд партії, яку ба
зу створимо для розв’я
зання якісно нових зав
дань, які нам доведеться
здійснювати в наступній,
дванадцятій п’ятирічці і в
більш віддаленій перспек
тиві.
У всіх нас, сказав това
риш В. В. Щербицький, ви
кликає велике задоволен
ня те, що за підсумками
всесоюзного соціалістич
ного змагання за 1984 рік
Українську РСР нагород
жено перехідним Черво
ним прапором ЦК КПРС,
Ради
Міністрів
СРСР,
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ., Від
імені учасників зборів пар
тійного і
господарського
активу, всіх трудящих рес
публіки він сердечно по
дякував Центральному Ко
мітету
КПРС, Раді
Мі
ністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК
ВЛКСМ за високу оцінку
творчої праці робітничого
класу, колгоспного селян
ства, інтелігенції Радян
ської України і запевнив,

під таким девізом пройшов у Кіровограді
XIV зліт молодих учителів області.
...Вони ще зовсім юні —
ті, кому в першу чергу ад
ресувався
вечір-зустріч
кількох поколінь працівни
ків однієї з найгуманніших
і
найпочесніших профе
сій — педагогічної.

завідуючий обласним від
ділом народної освіти Б. П.
Хижняк, секретар обкому
ЛКСАА України Н. Ангелуца, ветеран Великої. Віт
чизняної війни О. М. Гришаков.

У залі міського Палацу
культури імені Компанійця
сидять поруч учителі, які
буквально влітку минулого
року
закінчили навчаль
ний заклад, і котрі мають

У той хвилюючий вечір
було багато сказано про те,
що із 14 тисяч освітян Кіровоградщини сорок чо
тири удостоєно високого
звання «Заслужений учи
тель УРСР», майже стільки

стаж, що
вираховується
десятиріччями, вчителі-настввкики (і як про них бу
ло сказано на зльоті —
вчителі вчителів). Учителіветерани Великої Вітчиз
няної війни і праці і їхні
молоді колеги, що роб
лять перші кроки у такому
нелегкому вчительському
труді...

На зльоті виступили за
ступник голови виконкому
обласної Ради народних
депутатів Є. М. Чабаненко,

ж нагороджено медаллю
А. С. Макаронна, ряд пе
дагогів носять значки «Від

мінник
народної освіти
СРСР» і «Відмінник народ
ної освіти УРСР». їхнє са
мовіддане служіння благо
родній справі освіти, мис
тецтво виховання та на
вчання — яскравий
при
клад справжнього кому
ністичного ставлення до
праці. Так ьцо їхнім моло
дим колегам є в кого ечи-

що почесна нагорода бу
де надихаючим стимулом
у розв’язанні відповідаль
них завдань, які ставить
Центральний Комітет пар
тії.
Заступник Голови Ради
Міністрів СРСР М. В. Мартинов за дорученням ЦК
КПРС і Радянського уряду
гаряче поздоровив
учас
ників зборів, усіх трудя
щих України з досягнути
ми успіхами й високою на
городою. У минулому ро
ці, 'відзначив він, трудові
колективи України доби
лися прискорених темпів
економічного зростання і
поліпшення якісних показ
ників. Це дало можливість
не тільки справитися з річ
ним планом, але й вийти
по ряду важливих показ
ників на рівень завдань чо
тирьох років п’ятирічки.
3 початку її підприємства
України реалізували
по
над
план продукції на
4 мільярди 400 мільйонів
карбованців. Україна, під
креслювалось у
виступі,
відіграє важливу роль
в
економіці країни. Це на
кладає на трудові колек
тиви республіки
велику
відповідальність
за
ре
зультати своєї праці.
Під бурхливі
оплески
М. В. Мартинов
вручив
представникам
республі
ки перехідний Червоний
прапор ЦК КПРС, Ради
Міністрів СРСР, ВЦРПС і
ЦК ВЛКСМ і побажав тру
дящим України нових ус
піхів у боротьбі за втілен
ня в життя планів йгртії.
З доповіддю
виступав
заступник
Голови
Ради
Г олови
/Міністрів
УРСР,
Голова
Держплану
УРСР
В. А.
Масол.
Про своє прагнення пра
цювати ще краще, закрі
пити і примножити досяг
нуте,
успішно виконати
завдання нинішнього року
говорили на зборах пер
ший секретар Вінницького
обкому партії Л. Л. Кри-

тися, є на кого рівнятися.
Нині завдання освітян
зводяться не просто до на
громадження інформації і
передачі її своїм вихован
цям. Школа закладає у ма
леньких громадян Країни
Рад
основи
наукового
світогляду, розкриває ба
гаторічні зв’язки навчання
з життям і працею. При
щеплюючи учням
любов
до праці, повагу до людей
праці, треба завжди па
м’ятати і про головне —
виробити у кожного хлоп
чика і дівчинки активну
життєву позицію, прокла
даючи шляхи, котрі пове
дуть юних від знань до
переконань.
І ось настав
кульміна
ційний момент вечора —
урочиста передача педаго
гічної естафети майстрів
старшого покоління
/лолодим учителям. З рук
Л. П. Черевно, Є. С. Коробкіна,
Б.
А.
Торяника її бережно
прий
мають В. В. Громовий із
Созонівської десятирічки
Кіровоградського,
В.
Г,
І рінченко з Високобайрацької
школи
Кірово
градського районів, Т. В.
Перевознюк — вчителька
Кам’янської
восьмирічки

Еоручко, начальник діль
ниці
шахти
«Комуніст»
Жовтневого виробничого
об’єднання. по видобутку
вугілля Донецької області
П. Н. Гончарук, міністр
енергетики і електрифіка
ції УРСР В. Ф. Скляров,
бригадир фрезерувальни
ків Київського
верстато
будівного об’єднання П. П.
Матвійчук,
доярка кол
госпу «Комінтерн» Недригайлівського району Сум
ської області Герой Соціа
лістичної Праці В. М. Таряник, бригадир комплекс
ної бригади будівельного
управління
«Промбуд-3»
тресту «Криворіжаглобуд»
І. С. Кравцов.
Член Політбюро ЦК Ком
партії України, Голова Ра
ди Міністрів УРСР О. П.
Ляшко у своєму виступі
підкреслив, що досягнуті
республікою успіхи є ре
зультатом'
самовідданої
праці колективів промис
лових підприємств, будов,
колгоспів і радгоспів, ор
ганізацій
транспорту
і
зв’язку, наукових установ,
закладів освіти,
охорони
здоров'я і культури, всіх
трудящих. За ними — ве
лика організаторська і ви
ховна
робота партійних
організацій, радянських і
господарських
органів,
профспілок і комсомолу.
В цих успіхах відображено
переваги
нашого соціа
лістичного ладу,
велику
силу дружби братніх рес
публік.
О. П. Ляшко відзначив,
що треба все зробити,
щоб справитися з постав
леним березневим Плену
мом ЦК КПРС завдан
ням — успішно заверши
ти виконання планів еко
номічного і
соціального
розвитку нинішнього року
і забезпечити тим самим
упевнений старт наступної
п’ятирічки.
В обговореному питанні
збори прийняли резолю
цію.
Учасники зборів з вели
ким піднесенням прийня
ли вітальний
лист Цент
ральному Комітету КПРС.
(РАТАУ).

НоЕОмиргородського
ра
йону.
Напутніми звучать слова
досвідчених
педагогів:
«Нехай же теплота люд
ського спілкування завжди
зігріває ваші уроки. Не
хай не зрадить доброта
вашого серця. Доброта,
котра
при
необхідності
зуміє суворо спитати і зобов язати. Пам’ятайте муд
ру пораду В. О. Сухомлинського, який слушно радив,
як вогню, боятися інтелек
туального
окостеніння.
І за це вам будуть вдяч
ні ваші вихованці».
*
*
У день проведення зльо
ту молоді вчителі поклали
квіти до підніжжя пам’ят
ників В. І. Леніну та С. М.
Кірову, здійснили екскур
сію по обласному центру
«Кіровоградське підпілля
в роки Великої Вітчизняної
війни», ЕІдвідали
кілька
загальноосвітніх шкіл, де
обмінялися досвідом ви
ховної роботи.
Ввечері учасники облас
ного зльоту молодих вчи
телів відправилися у за
хоплюючу
подорож
за
маршрутом Кіровоград —
Одеса — Київ — Кірово
град.

Сесія Верховної Ради
Української РСР
27 березня в Києві, у Се перший заступник Голови
сійному залі Верховної Ради А\іністр.ів УРСР де
Ради УРСР, відкрилася путат Є. В. Качаловський.
перша сесія Верховної Ра
У доповіді і виступах де
ди Української РСР оди путатів відзначалося, що
надцятого скликання.
відповідно до рішень XXVI
10 година ранку. Тепло з’їзду партії і наступних
зустрінуті присутніми, міс Пленумів ЦК КПРС у
ця в ложах займають то республіці
' проводиться
вариші В. В. Щербицький, значна цілеспрямована ро
10. Н. Єльченко. Є. В. Ка- бота по нарощуванню ви
чаловський, Б. В. Качура, робництва товарів народ
О. П. Ляшко, 1. О. Мозго ного споживання, підви
вий, В. О. Сологуб, О. А. щенню їх якості. Тільки за
Титаренко, В. С. Шевчен минулі чотири роки НИНІШ
ко, О. С. Капто, Ю. П. Ко- НЬОЇ п'ятирічки їх випуск
ломієць,’ В. Д. Крючков, зріс на 7 мільярдів карбо
С. Н. Муха, Я. П. Погреб ванців і досяг 56.7 мільяр
няк.
да карбованців на рік.
Сесія одноголосно обра Відповідно до Продоволь
ла Головою Верховної Ра чої програми на Україні
ди Української РСР депу здійснюються великі' захо
тата П. Г. Костюка — ака ди по зміцненню і розвит
деміка, директора інститу ку матеріально-технічної
ту фізіології імені О. О. бази харчових галузей про
Богомольця АН УРСР, Ге мисловості. Разом з тим,
роя Соціалістичної Праці, відзначалося на сесії, в
лауреата Державних пре роботі по задоволенню по
мій СРСР і УРСР. Обрано треб населення в промис
також заступників Голови лових і продовольчих то
Верховної Ради УРСР.
варах є недоліки, особли
Затверджується
поря во в питаннях поліпшення
док денний сесії.
якості н оновлення асор
Після доповіді Мандат тименту
виробів. Через
ної комісії, обраної на се низький технічний рівень
сії, депутати приступили до обмежений попит на ряд
обговорення питання про товарів підприємств міс
обрання Президії Верхов цевої промисловості. Не
ної Ради Української РСР. досить використовуються
Член
Політбюро ЦК м ожл ивос ті
Мін чор мету
КПРС. перший секретар УРСР для дальшого наро
ЦК Компартії України, щування випуску потріб
депутат В. В. Щербицький них поселенню товарів.
за дорученням Централь Ряд машинобудівних під
ного Комітету Компартії приємств ідуть по шляху
України вніс пропозицію, спрощення
асортименту,
підтриману
партійною працюють без урахування
групою і Радою Старій сучасних вимог покупців.
шин
Верховної
Ради Предмет особливої турбо
УРСР, обрати Головою ти — задоволення постій
Президії Верховної Ради но зростаючого попиту на
Української РСР члена По товари для дітей. Істотне
літбюро ЦІ\ Компартії Ук значення
в
підвищенні
раїни депутата В. С. Шев рівня постачання населен
ченко. Депутат В. С. Шев ня має дальше поліпшення
ченко одноголосно обирає торговельного обслугову
ться Головою Президії Вер вання. вдосконалення взає
ховної Ради УРСР. Обра мовідносин торговельних
но також заступників, сек організацій з промисловіс
ретаря і членів Президії тю. Ради народних депу
Верховної Ради респуб татів повинні ширше виліки.
корпетовувати надані їм
Верховна Рада УРСР законом права.
приймає Постанову про
В обговореному питанні
утворення постійних ко Верховна
Рада
УРСР
місій.
приймає Постанову.
Па сесії було оголоше
За поданням Голови Ра
но Заяву Ради Міністрів ди Міністрів республіки
УРСР про те, що відпо депутата О. П. Ляшка за
відно до Конституції УРСР тверджено склад уряду
Рада Міністрів республіки УРСР: Гов. О. П. Ляшко
вважає свої обов'язки ви виступив із заявою про на
черпаними і складає пов ступну діяльність Ради
новаження перед Верхов Міністрів Української РСР.
ною Радою Української У пршїнятііі-постапові ВерРСР.
ховна Рада схвалила ос
Верховна Рада УРСР новні напрями наступної
одноголосно схвалила ді діяльності уряду респуб
яльність уряду республі ліки.
ки, знову призначила чле
Верховна Рада Україн
на Політбюро ЦК Ком ської РСР утворила Комі
партії України депутата тет народного контролю
О. П. «Ляшка Головок) Ра УРСР. обрала Верховний
ди Міністрів Української суд УРСР.
РСР і доручила йому по
По доповіді секретаря
дати Верховній Раді про Президії Верховної Ради
позицію про персональний УРСР депутата М. Г. Хосклад уряду республіки.
менка затверджено Укази
Потім було розглянуто Президії Верховної Ради
питання про роботу радян У РСР, прийнято відповід
ських і господарських ор ні закони і постанови.
ганів республіки по збіль
На цьому перша сесія
шенню виробництва, роз Верховної Ради Україн
шнренню асортименту і по ської РСР одинадцятого
ліпшенню якості товарів скликання закінчила спою
для населення. З лоїювід роботу.
дю виступив член Поліз бю
ро ЦК Компартії України,
(РАЇ АХ).

2 стор.
1

«Молодий

-28 березня 1985 року

комунар»

з ІСТОРІЇ ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ

СУБОТНИК

Приціл на успіх

л’ятирічки буде перерахо
вано 20 000 карбованців.

Чимало бригад, дільниць
і змін беруть на честь свя
та праці підвищені соцзобов’язання. Так, у механо
складальному цеху № 2
ці — так вирішили робіт бригада слюсарів, очолю
ники,
інженерно-технічні вана Героєм Соціалістич
працівники
Кіровоград ної Праці О. О. Кошурського виробничого об’єд ком, зобов'язалася у день
нання по сівалках «Черво суботника виготовити 1500
на зірка». 20 квітня тут бу сошників до сівалок «СЗТде. виготовлено 260 посів 3,6», що набагато більше
них машин різних марок і денної норми,
запчастин до них на суму
1. КОСТЕНКО.
10 000 карбованців. У фонд

День Всесоюзного ле
нінського комуністичного
суботника стане днем най
вищої продуктивності пра

Вірниі—не віриш

мо за всіма прослідкува
ти...». Та, зрештою, все
гіо-порядку.

Ви потрапляли коли-не
будь у ситуацію, де б зам
не вірили? Якщо ні — ви

йроценти-високі.

щаслива людина. Якщо ж
потрапляли — навряд чи
захочете опинятися у по

А дисципліна?..

дібному становищі ще раз.
Прикро,
соромно, коли
товаришам
чи близьким
людям
треба доводити

свою правоту, бо той, хто
обманув раз, ще довго
буде відвойовувати своє
право на довір'я. Та, зреш
тою, коли мова йде про
непорозуміння двох або
кількох людей — це одне.
Коли ис вам не вірить ці
лий колектиз, і не вірить

комсомольським
працівнйкам — ситуація скпадніша. Конфліктна, як ще її
називають...
Після
комсомольської
звітно-зиборної
конфе
ренції Кіровського райо
ну м. Кіровограда
про
йшло кілька місяців. Але
представники підприємств
і установ району — деле
гати конференції — добре

пам'ятають критичну й са
мокритичну . оцінку тих
прор.ахунків, які допустив
райком комсомолу. Зокре
ма, зауваження про те, що
райкомівці дуже рідко бу
вають у трудових колек
тивах, не надають належ
ної допомоги комсомоль
ським активіста^ на міс
цях, було' спільним для ба
гатьох виступів. Абсолютно
однозначна оцінка дава
лась цьому явищу й у звіт
ній доповіді першого сек
ретаря РК ЛКСМУ Сергія
Мальованого.

Як зреагузаз на критику
райком? Крига не скресла.
Мабуть, причиною тому —
несподівано холодна і мо

розна зима, що видалась
цього року. У таку погоду,
певно, працівникам райко
му набагато зручніше по
чувалося у теплих і затиш
них кабінетах. Адже, щоб
потрапити на будь-яке під
приємство, треба... вийти з
райкому. Отож, треба бу
ло тільки вийти, а най
ближче до райкому під
приємство — АТП-10061 —
ось, воно, поруч. Тому
особливо незрозуміла по
зиція інструктора райкому
комсомолу
Олександра
Августова: «Ми не може

Коли минулий рік набли
жався до завершення, ко
ли почали підбиватись ос
таточні підсумки соціаліс
тичного змагання, секре
тар комсомольської орга
нізації автотранспортного
підприємства № 10061 Вік
тор Залістовський одер
жав з райкому комсомолу
Паспорт
комсомольськомолодіжного
колективу.
Точніше, його бланк. Паспо{зтбм він стаз, коли були
відповідно заповнені усі
графи про склад колекти

Перша соціалістична дер
жава в Латинській Амери
ці Куба влітку 1973 року
приймала у себе 18,5 тисяч
делегатів XI Всесвітнього
фестивалю молоді і студен
тів із 145 країн світу. Біль
ше ніж на 100 літаках і 11
теплоходах прибули деле
гати. Лозунг Гаванського
фестивалю — «За антиім
періалістичну солідарність,
мир і дружбу!».

діжнии колектив на АТП10061 один-єдиний. І сек
ретар комітету комсомолу
був позбавлений необхід
ності вибору — який ко
лектив представити (запа
м'ятаємо і це — авт.).
Працівники райкому ком
сомолу ж, вражені висо
кими виробничими показ
никами цього колективу,
недовго думаючи, подали
його на представлення пе
реможцем соціалістичного
змагання серед КМК тран
спортників. Подали, не по
з дирекцією,
радившись
партійною
організацією
АТП-10061, не вивчивши
добре навіть
заповнені
графи Паспорта. А в ньо
му чорним по білому —
здійснили прогули 2 чоло
віки. І раптом — конфуз,
Обком комсомолу не під-

лодіжну бригаду по управ
лінню транспортних під
приємств, Л. М. Снустік
відмовилася подати свою—
є порушення трудової ди
сципліни. Переможцем по
управлінню було визнано
КМК з АТП-10064.

Урок—не впрок
Що ж райком? Праців
ники його і досі лезову
долю вини перекладають на
комітет комсомолу азтопідприємства: чому «прихова
ли» порушника дисциплі
ни, чому не повідомили
райком? Ні інструктор рай
кому Олександр Августов,
ні заворг Віктор Тюпа, ні
перший секретар райкому
комсомолу Сергій Мальо
ваний не здогадались хо
ча б передзвонити на під

Змагання
профіль і анфас

РАЙКОМ КОМСОМОЛУ:
СТИЛЬ РОБОТИ

я

ву, усієї виробничої ха
рактеристики за 1984 рік.
Віктора цього року впер
ше
обрано комсомоль
ським ватажком підпри
ємства, але Ольга Дику
ша, яка до цього очолюва
ла
комітет
комсомолу
АТП-10061 та старший ін
женер планового відділу
Людмила Снустік
(саме
вона займається соцзмаганням на підприємстві),
допомогли Віктору підго
тувати документ і предста
вити цей КМК 4-ої автоко
лони (бригадир А. І. Ша
повалов, групкомсорг С. В.
Неклеса). Ось деякі його
вихідні дані: усього в ко
лективі 25 чоловік, членів
ВЛКСМ — 16,
виконання
виробничого плану КМК —
115,4 процента, перевезе
но понадпланових ванта
жів — 134,5 тисячі тонн, на
момент пред’явлення пас
порта. Колектив працював
у рахунок серпня 1985 ро
ку, ним зекономлено 20
тисяч літрів палива, оволо
діли суміжними спеціаль
ностями і підвищили роз
ряд — 2 чоловіки; здійс
нили прогули — 2 чоловіки
(запам'ятаймо останнє —
авт.). Ось такого змісту до
кумент потрапив у райком
ЛКСМУ. Зауважимо лише,
що комсомольсько-моло-

тримав пропозицію райко
му щодо визначення цьо
го колективу переможцем
соцзмагання.
Виявилося,
що водій згаданого КМК.
Юрій Берладін 7.XI.84 ро
ку побуааз у медвитверез' нику. «Хіба ж можна по
кривати таке? Чому не по
відомили?» — такого зміс
ту обурення посипалися на
адресу комітету комсомо
лу підприємства, його сек
ретаря Віктора Залістозського.
На жаль, з Віктором ми
так і не переговорили.
'Кілька разів ходили на під
приємство, але він був у
рейсі — така вже специ
фіка роботи водіїв. Проте
з
секретарем
розмова
партійної організації АнаАнатолійовичем
толієм
Шкуро та старшим інженером Людмилою Михай
лівною Снустік була прин
циповою. За умовами соц
змагання, підсумки якого
підбиваються тут щоміся
ця, переможцем НІ 8 яко
му разі не може бути ко
лектив, де є прогули. У
бригади Шаповалова, як
що пам'ятаєте, їх було
два. Тому, зрозуміло, цю
бригаду на підприємстві
ніхто не визначав пере
можцем. І коли визначали
кращу комсомольсько-мо

ЛИСТИ

Ф. І. ТОЛБУХІНУ
Бзлгарія. В авангарді соціалістичного змагання, яке
широко розгорнулося по всій країні на честь 40-річчя
розгрому гітлерівсьного фашизму, йде молодь — члени
Димигрізсьної комуністичної спілки молоді.
Цей знімок зроблено на заводі електронного обладнан
ня у місті Руса. Оператори Весела Міцева та Недялко Пав
лов ртзом зі своїми товаришами взяли зобов'язання достронфво завершити в цьому році план випу.сну експорт
ної продукції.
Фото БТА — ТАРС.

Комсомольці, вся
мо
лодь Толбухінського окру
гу виявляють великий ін
терес до нових публікацій
газети
«Добруджанска
трибуна»,
присвячених
40-річчю Перемоги радян
ського народу у Великій

приємство і уточнити, чи є
наказ дирекції про визна
чення переможця. «У нас
48 трудових
колективів,
понад дві тисячі молодих
виробничників... За усіма
не вслідкуєш...» — відпо
відають. А треба було б
вслідкувати. Тим
більше,
що був уже випадок, коли
думки профкому і коміте
ту комсомолу Кіровоград
ського заводу радіозиро-бів з питання визначення
переможця
соцзмагання
діаметрально розійшлися.
Про що це говорить? У да
ній ситуації про те, що
райком повинен бути твер
до переконаний у пра
вильності й аргументозаності вибору комітету ком
сомолу. А значить і свого.
А на АТП-10061, до того ж,
комсомольський секретар
— новачок. Що й говори
ти,
«надійну»
допомогу
одержав він попервах в;д
райкому.
А тепер є резон огляну
тися у рік минулий. У лип
ні
секретаріат
обкому
комсомолу прийняв поста
нову «Про роботу коміте
тів комсомолу транспорт
них
підприємств Кірозського району міста Кіро
вограда
по
організації
соцзмагання серед комсо
мольців та молоді», у якій,

Вітчизняній війні, зокрема
до документів про визво
лення рідного краю ра
дянськими військами під
командуванням
маршала
Радянського Союзу Ф. І.
Толбухіна.
У статті «Братерська до
помога в найважчий час»
викладено зміст колектив
них листів городян м. Добрііч (стара назва міста
Толбухіна), м. Балчик, жи
телів сіл ІІІабла, Врадіио,
Іречек до Федора Івановича Толбухіна, котрі вислов,
люють свою щиру вдяч
ність воїнам Країни Рад
за визволення, за неоці
ненну безкорисливу допо
могу у відбудові народ
ного господарства. В од
ному з листів є такс про
хання: «Любий МаршалеІ

зокрема, говорилося,
тут переможці визначаю
ться суб’єктивною оцін
кою секретарів
комітету
комсомолу по виробничих
звітах і головним
чином
для того, щоб відзвітувати
перед райкомом комсо
молу..і Переможці визна
чаються
без урахування
окремих основних показ
ників, передбачених умо
вами обласного змагання
КМК транспортників...
— Ось, — показують нам
у
райкомі
«фірмений»
бланк рапорту КМК
під
приємств транспорту. —
Тут і слоза немає про тру
дову дисципліну. Всі гра
фи є: виконання плану,
перевезення надпланових'
вантажів, економія пальномастильних матеріалів.
Виходить, у райкомі за
були про врахування тру
дової дисципліни у підве
денні підсумків соцзма
гання. Не нагадує їм про
це і рапорт. І все-таки, як
що питання ставиться так
принципово і педантично,
станемо буквоїдами і ми.
У постановчій частині зга
даної вище постанови сек
ретаріату обкому ЛКСМ
України зазначено: «Рай
кому комсомолу розгор
нути соціалістичне змаган
ня серед молодих трудів
ників галузі за безумовне
виконання планів і зобо
в’язань
XI
п'ятирічки,
зміцнення трудової і ви
робничої
дисципліни...
Постійно аналізувати... стан
трудової
дисципліни
з
комсомольсько - молодіж
них колективах...», Коментарі зайві.
Звичайно, можна
ти, що працівники
ського райкому не
вали своєї вини, вини ко
мітету
комсомолу АТП10061. Ні, вони просто ха
палися за соломинку, бід
калися, що багато невід
кладних справ. Намагали
ся довести, що це випад
ковість. Але ж ця історія
трапилася після прийняття
постанови секретаріату об
кому комсомолу, якою б
мали керуватися працівни
ки райкому. І щоб подіб
ного не повторилося, тре
ба ще раз уважно вивчити
постанову, зробити пра
вильні висновки. А тоді —
за роботу! Роботу нелегку,,
повсякденну, кропітку.

Л. ЯРМОЛЕНКО,
А. БЕЗЇАКА,
спецкори «Молодо
го комунара».
Передайте водієві автома
шини №8071 Володимиро
ві Юзефову спасибі за те,
Що винятково старанно’ і
ШВИДКО Перевіз

161 ТОННИ)

зерна...».

В УЧИЛИЩІ
Математику, фізику, хімію, біологію та інші дйсциплінн допомагають вивчати комп’ютери п толбухінському • політехнічному
училищі імені Івана Вазо
на. Вихованець цього на
вчального закладу Пламен
Русев найкраще опанував
навчально-технічні засоби
і влітку минулого року

На

книжнимиіменини
зібралися в перший

день

весняних канікул школярі
Гайворонського району.

Певно, хлопчики і ДІВчатка звикли до того, ЩО
в кінці березня КОЖНОГО
року проходить «КПИЖ'ШІї
тиждень» — велике тор
жество дитячої і юнацької
літератури. Дні його свят
кування співпадають іще з
одним школярським СВЯ-.
том — Всесоюзним тиж
нем музики.
Працівники районної ди
тячої бібліотеки організу
вали для дітей урочисте
відкриття Тижня книги ї
музики під девізом «Салют,
ГІере.мого!».
На зустріч із дітьми при
були ветерани Великої Віт
чизняної війни М. В. Гопчар, М. С. Ткачук, секретз р -заві дуюча
ні д д і лом
учнівської молоді райкому
комсомолу
Т. Ромашок,
представники громадськос
ті.
Під час концерту учас
ники свята побачилися із
багатьма своїми улюбле
ними книжковими героями,
зокрема. Буратіио і його
друзями.
Програма Тижня у Гайворонському районі наси
чена. Вже пройшов район
ний зліт учасників респ\бл і к а ис ької
л іте р а т у р і юї
грн-подорожі «Па героїв
рівняємо крок» і конкурс
ний захист улюбленої про
фесії «Книга, пісня і труд
поруч ідуть».
А ще школярі візьмуть
участь у фестивалі діафіль■ мів. концерті вііховапціп
районної музичної школи,
.’і ітературію- музичній ком позиції
«Юні
месники
Батьківщини на сторінках
книг, в піснях, граніті»,
прес-кошЬ’Ьрсшіії, присвя
ченій
XII Всссвітшюму
фестивалю молоді і сту
дентів
~ Так що канікули у гайворонських хлопчиків і дів
чаток пройдуть цікаво і
різноманітно.

Т. СТОРОЖУЙ-

виборов першість на рес
публіканській математич
ній конференції. Ного на
городили золотим значком
за реферат «Використання
мікрокомп’ютерної техні
ки в розв’язанні шахових
етюдів».

Відзначилися її старшо
класники Красимир Іаджоков і ГІіколай Колев, які
під керівництвом виклада
ча фізики Генки Боднчсвої
виготовили програму для
комп’ютера, яка викорис
товується в навчальному
процесі. Училище ніші за
купило ще десять мікро
ном и ’ ю гор і в, об л а д 11 а в ш 11
для них зал, у якому про
водяться заняття з електрообчислювалыюю
тех
нікою.

----------- 28 березня 1965 року—-- ---------------------

«Молодий

комунар»

З стор. —

ГОТОВНІСТЬ
НОМЕР ОДИН
Як відомо, перші кален
дарні матчі команди дру
гої ліги шостої зони про
ведуть ЗО березня. Від
криття футбольного сезо
ну в Кіровограді відбуде
ться 8 квітня — наші зем
ляки зустрінуться з торпедівцями Запоріжжя.

Кіровоградські
футбо
лісти в Ужгороді заверши
ли підготовку до чемпіона
ту. Тут вони провели кіль
ка товариських матчів. З
рахунком 1:0 «Зірка» пе
ремогла грозненський «Те
рек» (гол забив Сергій Ра-

люченко), калінінську «Вол
гу» (Михайло Калита), по
тім авангардівців Горько
го — 2:1 (м’ячі забили Ми
кола Латиш та Володимир
Димов).
Старший тренер «Зірки»
Ю. І. Горожанкін, повідом
ляючи про результати цих
ігор, представив футболіс
тів, які є кандидатами до
цьогорічного складу коман

ГРАВЦІ «ЗІРКИ» —1

|:

ГОТОВІ ДО ЧЕМПІО-*
МАТУ.
U ХОЧ ОДНІЄЇ СПОРШ1ВН0Ї КІМНАТИ Й
й (ЧАЛО...
СПЕЦІАЛЬНА БРИГА
ДА ОБЛСПОРТКОМІТЕТУ
ВСТАНОВИЛА,
ЩО...

Знам’янськс профтехучилище № 12 готує майбут
ніх залізничників. І не треба зайвин раз доводити, що
для робітників високий фізичний гарт має неабияке
значення. Це добре розуміє керівник фізвнхованпя
Анатолій 'Гретяков.
— Ми передусім намагаємось проводити якнайбіль
ше спортивних змагань безпосередньо в колективі
фізкультури, — розповідає він. — У кожній навчаль
ній групі є активісти, які ведуть за собою інших. Фіз
орги і комсорги допомагають нам, педагогам, залучи
ти до занять фізкультурою і спортом максимальну
кількість юнаків і дівчат. Свою спартакіаду ми про
водимо з одинадцяти видів спорту. Триває особиста
першість, поєдинки між командами навчальних груп.
А наприкінці навчального року — фінал спартакіади,
в якій беруть участь найспльпіші. Лише торік більше
500 юнаків і дівчат стали значківцями ГПО. А такі як
Віктор Остапенко, Юрій Галагіура, Олександр Писоцькнй, Тетяна Зайцева, виконавши розрядні норма
тиви, захищають честь колективу фізкультури на між
відомчих змаганнях.
Про зрослу майстерність спортсменів училища мож
на судити іі з того, що вони успішно виступають на
міських турнірах. Багагоборці ГПО були також серед
призерів у турнірі, які проводить обласна рада тозарнства Трудові резерви».
А які проблеми? Починаються вони з того, що в
училище приходять пс підготовлені фізично випускни
ки шкіл. І хоч воші вважалися значківцями ГПО.
А. Трегяков перекопується, що лише окремі з них мо
жуть підтвердити нормативи. Тож починається «пе
репідготовка . Варіант викладача фізкультури прос
тий — допомогти учневі усвідомити значимість фізич
ного загартування. Тому в училищі так багато уваги
приділяють пропаганді фізкультури і спорту, норма
тивів і вимог удосконаленого комплексу ГПО.
Активізувати спортивно-масову роботу заважає і ге,
що гут відсутня належна спортивна база. Однієї спор,
тпвпої кімнати для 900 фізкультурників, звичайно,
мало. Іож А. Трстяков влітку і взимку проводить
уроки фі жультурп на відкритих спортивних майдан
чиках.
Г. ХАРИТОНОЗ.

м. Знам'янка.

^ЖпіеляА

^УВИБЇНЙ^/

«На стадіоні
немає»
у
кореспонденції, яка
була опублікована під та
ким заголовком в газеті за
31 січня, йшлося про те.
-що на стадіоні спортклубу
«Зірка» створюють належні
умоаи для занять зимови
ми видами спорту, веде
ться
оздоровча
робота.
Проте сюди приходять зде
більшого
люди похилого
□іку, а комсомольські
та

М. Калита, О. Коробко,
В.
Іщенко, В. Казакоэ,
В. Самофалов, Е. Денисен
ко,
а також
новачки:
Ю. Журавльоз (він виявив
бажання грати за «Зірку»
після
служби в армії),
О. Лисковець та А. Рябокінь з черкаського «Дніп
ра», В. Добашин—з ФШМ
м. Москви, Ю. Федоров з
московського «Локомоти
ву» та І. Мартиненко — з
клубної команди м. Кре
менчука.

С. БОНДАРЕВ,
працівник спортклубу
«Зірка».

Па прохання наших читачів публікуємо календар
ігор «Зірки» в першому колі чемпіонату:
ЗО березня — «Кристал» (Херсон) — «Зірка»;
2 квітня — «Тазрія» (Сімферополь) — «Зірка»;
8 квітня — «Зірка» — «Торпедо» (Запоріжжя);
11 квітня — «Зірка» — «Металург» (Дніпро- .
.
дзержшіськ);
10 квітня — «Океан» (Керч) — «Зірка»;
19 квітня — «Атлантика» (Севастополь) — «Зірка»;
25 квітня — «Зірка» — «Шахтар» (Горлівка);
28 квітня — «Зірка» — «Новатор» (Жданов);
4 травня — «Маяк» (Харків) — «Зірка»;
7 травня — «Колос» (Павлоград) — «Зірка».

Варіант Третякова

І

ди. Серед них знайомі вже
нам Б. Філатов, О. Дібро
ва, С. Улицький, М. Латиш,
С. Лактіонов, О. Коломієць, В. Димов, К. Мель
ников,
С.
Ралюченко,

Для наших любителів ша
хів
справжньою
подією
стало віднриття у Кірово
граді підлітнового шахово
го клубу «Біла тура» об
ласної
ради
товариства
«Спартак». У клубі є два
зали для занять і трену
вань, кабінет для тренерів,
встановлено сучасні меблі.
На відкриття клубу при
був гросмейстер СРСР з
російських шашок екс-чем
піон країни М, Ю. Рахуноа,
яний провів з кіровоград
ськими шашкістами сеанс
одночасної гри на тридця
ти дошках.
На фото: вихованець
шахової секції ДСТ «Спар
так» четвертокласник СШ
№ 34 Вячеслав СЄДОВ з
символічним ключем, яким
було вперше відкрито две
рі шахового клубу; під час
гри.
Фото В. ГРИБА.

фізкультурні активісти ви
робничого об’єднання
по
сівалках «Червона
зірна»
не організовують робітни
чу молодь, щоб у зимові
дні готуватись до складан
ня нормативів ГПО.
Як повідомив
редакцію
заступник голови облради
«Авангарду» В. Ь Галенко,
нритину визнано правиль
ною. Комсомольці «Черво
ної зірки» справді дуже
рідно відвідують
стадіон.
Про це тривала розмова нД
засіданні президії
спорт
клубу
«Зірка», де були
зроблені висновки у роз
в’язанні проблеми. В лю
тому і березні на спортив
ній базі в районі Новоми
колаївни проведено зма
гання на першість підпри
ємства з лижних
гонок.
Юнаки та дівчата енлгдали
нормативи ГПО. Всього на
старти вийшло більше 2500
червонозорі зців.

Н
РІЧНОМУ звіті Бобри*
нецького райспорткомітету, на перший погляд,
ніби й усе гаразд: підго
товлено 5000 спортсменіврозрядників, близько 4800
значківців ГПО. Але чому
ж тоді в обласному соціа
лістичному
змаганні по
впровадженню в дію фіз
культурного комплексу ця
спортивна організація зай
має аж... 23 місце?
Спеціальна бригада облспорткомітету, побувазши
в районі, встановила: на
місцях дуже рідко влаш
товуються змагання, а як
що вони й бувають, то з
мінімальною
кількістю
учасників. І на обласних
турнірах бобринчан немає
серед призерів. У колек
тивах фізкультури колгос
пів, шкіл, в СПТУ № 32
цифри, проставлені у зві
тах, не
підтверджуються
документально. Наприклад,
в Бобринецькій СШ N2 1
відсутній спеціальний на
каз* (головний
документ)
на 138 чоловік, що виконали нормативи масових
розрядів, немає тут і жур
налів секційної роботи за
видами спорту. А в СПТУ
168 учням, які не склали
заліку з плавання, надано
право
отримати
значки
ГПО.
Ми запитали голову райспорткомітету 8. П. Лоба
ня:
— Як комітет сприяє то
му, щоб фізкультурні пра
цівники на місцях пожвавили спортивно-масову ро
боту?
— Прозодимо семінари.
Але на них приїжджають
не всі.
— А у колективах бу
вали?
— Аякже. Принципово
спитали, чому запустили
роботу. Але поки що зру
шень мало.
Як пояснити той факт,
що з 4770 значківців у ра
йоні не змогли відібрати
кращих багатоборців, кот
рі могли б показати зрос
лі результати на обласно
му фіналі? Тут бобринчани
зайняли лише чотирнадця
те місце. Шість учасників
не дали залікових очок.
А сталося це тому, що в
районі не мають чіткого
орієнтиру
в роботі по
впровадженню в дію комп

лексу ГПО. І замість того, казали на турнірах кол А. Червоний, — наші пер
щоб
пропагувати
його госпні спортсмени, з про ші помічники.
Це твердження (їіднріпнормативи і вимоги, по токолів важко з’ясувати.
етапно в кожному виді Інструктор по спорту кол люється теж цифрами річ
програми
виводити
на госпу Ю. Репейников смі ного звіту: в районі торік
старти молодь, фізкуль ливо постазив дзі цифри: підготовлено більше тися
турні працівники склада з 160 фізкультурників 74 чі громадських фізкультурних активістів. Що й
ють ззіти, з яких «дуті» стали торік значківцями.
А де ж протоколи по казати, тисяча — це сила.
цифри. Цього б не було,
якби після
кожних зма складанню заліку з плаван Та чим може підтвердити
А. Червоний, що саме та
гань оформлялись належ ня?
— Ми стрибали, стріля ка кількість є в районі гро
но протоколи, якби комісії
мадських
інструкторів?
ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ Слозами. І річним звітом.
Та не конкретними спра
вами. Бо що ж то за акти
віст, якщо він зайняв па
сивну позицію?
Чому так трапилось? Да
леко за відповіддю ходи
ти не треба. Допомогти
на
місцях
організувати
змагання, уточнити досто
вірність даних, які пода
ють в спорткомітет ін
структори керівникові ра
йонної спортивної органі
Ще раз про те, чому бувають фальшиві
зації не було коли, бо він...
працюзаз по сумісництву
дані у звітах фізкультурних працівників
ще й в Компаніївському
ГПО проаналізували ре ли, бігали, а до води наші ветеринарному технікум1.
зультати виступів майбут фізкультурники йти... боя Але й там не можуть по
ніх значківців і вказали на ться, — пояснив інструк хвалитися зрослою актив
недопустимість формаліз тор.
ністю в колективі фізкуль
Але ж плавання — обо- тури
му.
Недостовірні дані часто в язкозий
норматив, що
АК, «дута» цифра не
подаються з облепортко- входить до програми комп
красить. 1 не треба
мітет
з Компаніївського лексу ГПО. Значить
від зайвий раз доводити від
райспорткомітету. Перед 2615
значківців
району повідальним працівникам
усім тут проведемо лінію— вже треба віднімати 74. обласних рад спортивних
колектиз фізкультури --- Отже, в річному
звіті товариств та відомств, що
спорткомітет. Чи є між ни спорткомітету знову «ду справи з достовірністю да
ми потрібний контакт? Зде та» цифра.
них у звітах гальмують
більшого — телефонний.
Звідси й незтішний ре спортивно-масову роботу
Бо як тоді розуміти, що з зультат:
у змаганні по в усій області. То хто ж,
місць надходять одні дані, □ провадженню в дію фіз нарешті, поставить
резо
а райспорткомітет подає культурного
комплексу люцію: «Досить припис
інші. Ось приклад. Підра компаніїзці на 24 місці. На кам!»? Якщо в колективі
хувавши цифри, що дали обласних
фінальних по фізкультури буде вибра
інструктори по спорту з єдинках з багатоборства ний оптимальний варіант,
колективів,
голова
рай ГПО вони були лише оди якщо спортивні змагання
спорткомітету А. Черво надцятими. А в обласному влаштовуватимуться не за
ний у річному звіті доплю- турнірі із зимового бага ради «галочки», а їм пере
сував до числа значківців тоборства
представники дуватиме ретельна підго
ще 258 — з неба. А тих, що району взагалі не брали товка, не треба буде вига
займаються в групах «Здо участі. Отже, низькою бу дувати цифри для звітів,
ров’я», зменшив. Не пере ла віддача не лише одно які поки що фізкультурним
вірив, не уточнив на місці, го інструктора по спорту працівникам області дужа
а просто-напросто вигадав Юрія Репейнікова, а й всіх важко складати. Важко, бо
показник, який, на його його 27 колег — штатних треба ж через рік думати,
думку, правильно визначає фізкультурних працівників. яку цифру поставити, щоб
рівень фізкультурної ро Звичайно, самим їм не під їм повірили. А вихід із
боти.
силу
активізувати
весь скрутного становища прос
У райспорткомітеті
за процес спортивно-масозої тий і не потребує знань
певнили, що у місцевому роботи.
Тут не обійтись вищої математики — тре
колгоспі імені Дзержин- без
допомоги
громад ба лише засвоїти формула
ського все гаразд: прово ськості, профспілкових і активності кожного фіз
дяться змагання, юнаки та комсомольських активістів. культурника.
дівчата складають норма
— Громадські інструк
М. ШЕВЧУК,
спецкор «Молодого
тиви ГПО. Але то лише на тори,
судді, — говорить
словах. Які результати по голоаз
райспорткомітету
комунара».
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ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ но, що ця жінка, залишив-.

шись під старість одна —-1
її сип вчинив злочин і від-1
буває покарання, як книгу І
про любов, про війну, про І
загибель трьох дітей пере-І
горнула своє життя, шу-І
каючп відповіді — чому во-.
на пройшла крізь най
страшніше і не навчилася
ненавидіти, а її син, який
народився під час війни,
В1ІС1ІО у серці. Для нього звідкись узяв ту ненависть.
три речі святі — земля, II. Ігнатьєва у монолозі-І
ь.
вода і сонце. Людина жи Ганни дає на це відповідь.
ве землею, а земля люди Вона без зайвої риторики
ною. Любов — ось найго без побивання, а просто,
ловніший стимул життя. навіть з якоюсь безпомічАртист В,- Бабич, який ви пою посмішкою каже, що
конує
роль
Мультика, винна у тому війна. Так,
створив переконливий об це вона забрала усю
раз свого героя. Його дід родину Мультика, це вона
Василь серйозний у кумед винна у трагедії Ганни, це
ному і кумедний у серйоз вона спокусила до негід
ному. Проте він — людина ного вчинку Микиту, через
що навіть рідні діти зрек-|
глибока і мудра.
У п’єсі контраст Муль лися батька.
Нова робота обласного|
тику створює старий Ми
кита за прізвиськом Гаст музично-драматичного те
рит. У цієї людини зовсім атру є значним творчим
інше ставлення до життя і досягненням. Хоч герої ви
людей — споживацьке. Од стави — люди похилого ві
нак заслужений артист ку, проте вистава присвя
УРСР І. Кравцов будує чена молоді. Саме молодий*
образ свого героя не.як не глядач повинен поставити я
гативний образ, а як образ себе на місце синів і до-1
людини, яка не знайшла чок Василя Мультика, Дій-1
себе у житті, через що пе кити Гастрита і баби Ган-1
реживає чимало лиха. У ни. Залишаться ці людні
виставі не Протиставляю без поради, чи все ж таки |
ться1 образи Мультика і зглянуться їхні діти на са
Гастрита. Більше того — мотність батьків? У виставі
вони мають чимало спіль відкрита кінцівка. Глядаче
ного — самотність. А са ві вирішувати — приїздять
мотність літніх людей саме па могилу батька діти ста
по собі явище драматичне. рого Микити Гастрита, чи
І у глядача виникає не по житиме криниця, звідки в
чуття огиди до Микити усе своє життя черпає воду І
Гастрита, а запитання, як Василь Мультик — і та во- В
ця людина своїми ж рука да надає йому сили, чи нс І
ми все життя кувала собі залишаться самотніми три І
берізки під вікном Ганни, І
цю самотність.
Своя життєва філософія чи повернуться на цю зем
є і в баби Ганни (заслуже лю діти, щоб вона жила і І
І
на артистка УРСР II. Иг жили на ній люди.
О. АНОХІНА. І
натьева). По всьому впд-

Чн житиме
Василева криниця?

:

І

В

В
І
І
І
■

|
|

Ім’я молодого білорусь
кого драматурга Олексія
Дудзрєва стало відомим
глядачам порівняно недав
но, проте його твори вже
встигли знайти свого гля
дача і заручитися його лю
бов’ю. Свою драматургічну
діяльність О. Дударєв роз
почав написанням п'єси
«Вибір».
У багатьох театрах краївн іде. його вистава «По
ріг», а у Малому театрі у
Москві відбулася прем’єра
вистави «Рядові», присвяченої 40-річчю Великої Пе
ремоги.
Уважно вивчаючи жит
тя,
молодий драматург
прагне примусити гляда
ча — і насамперед молодо
го — замислитися
над
змістом
життя. Вірним
цьому О. Дударєв зали
шається і у п'єсі - Вечір»,
яку включив до свого ре
пертуару колектив Кірово
градського обласного му
зично-драматичного теат
ру. Поставив її режисер
О. С. Натяжний.
П'єса О. Дударєва «Ве
чір» — життєва драма.
За сорок років, які мипули після війни, у кожного з героїв п’єси внробилася своя життєва філософія. Так, скажімо, вісімдесятирічний Василь, яко
го дітлахи прозвали Мультиком, вважає, що па землі не можна жити з нена-
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ДЛЯ ДОМУ, для СІМ’Ї
Народна
мудрість
ствержує:
хто цінує
хвилину, той має час
і на дозвілля.
Заощаджувати до
рогоцінний час допомогають
електричні
побутові машини й
прилади.
В три-чотири
рази швидше
можна готувати стра
ви, якщо замість зви
чайної плити користу
ватися
мікрохвильо
вою побутовою піч
чю
«Электроника».
Будь-які м'ясо-овочеві страви вона «ви
дає» готовими вже
через 13-15 хвилин.
Продукти в ній не
підгоряють,
менше
уварюються і збез
воднюються,
краще
зберігають
смакові
й поживні властивос
ті, вітаміни.
Можна
готувати
страви без масла та
жирілу що особливо
важливо для дієтич
ного харчування.
Якщо зачерствілий
хліб помістити в цю
піч на 2-3 хвилини,
він знову стане м'я
ким і свіжим.
Піч «Электроника»
дає змогу готувати й
розігрівати їжу в найрізномані т н і ш о м у
(крім металевого) по
суді. Розігрівати мож
на й прдсто в таріл
ках перед подачею
на стіл.
Піч
«Электрони
ка» —, це також га
рантія завжди чисто
го й свіжого повітря
на кухні, оскільки під
час роботи вона не
нагрівається і ніяких

продуктів згоряння не
виділяє.
Коштує піч «Элек
троника» 297 карбо
ванців.
Усім прачкам
прачка!
Водночас прати бі
лизну і займатися ін
шими
домашніми
справами можна, як
що мати пральну ма
шину
«Вятка-автомат».
Наберіть
потрібну
програму,
ввімкніть
машину... Все
інше
«Вятка-автомат» без
доганно зробить са
ма. Поетапно викону
ючи 12 операцій, во
підігріти
на зможе
воду до заданої тем
ператури,
подати в
бак оптимальну кіль
кість прального
по
рошку і засобів для
спеціальної обробки
білизни. Відмінно ви
пере й виполоще ви
роби з будь-яких тка
нин, відіжме їх, відбілить чи
підсинить,
підкрохмалить, обро
бить
антистатиком,
зіллє
використаний
розчин і автоматично
вимкнеться.
За один раз в ма
шину можна заванта
жити 4 кілограми су
хої білизни з бавовня
них чи льняних тка
нин.
Шовкових чи
синтетичних
виро
бів — 2,5 кг. Шерстя
них — 1 кг.
Ціна пральної ма
шини
«Вятка-авто
мат — 400 крб.
Холодильник
дасть змогу
рідше відвідувати ма-
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ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
Москва. На Центральній кіностудії дитячих та юнацьких фільмів імені М. Горь
кого режисер Юрій Борецький знімає художню стрічну «Пан гімназист». Оператор
картини — Олександр Масс. Сцбяарій написаний Валентиною Спіріною за повістю
Деоніда, Ленча «Чорні погони». Фільм розповість глядачеві про останні дні денікінської армії та Ті розгром на Дону.
На знімну: у ролі героя фільму Ігоря Ступіна — московський школяр
Як ПУЗИРЕВСЬНИЙ.
Фото В. МАСТЮКОВА.
Фотохроніка ТАРС.

Хай музика звучитьКонцертом обласного ди
тячого
свята
мистецтв
«Сонце /лиру», який від
бувся 24 березня в облас
ній філармонії,
почався
14-й Тиждень музики для
дітей та юнацтва. Віч при
свячений 40-річчю Пере
моги радянського народу
у Ееликій Вітчизняній вій
ні. У концерті взяло участь
майже 20 колективів.
Із задоволенням поди
вились присутні виступи
зразкового самодіяльного
духового оркестру будин
ку культури вуглерозрізу
«Верболозівський» вироб
ничого об'єднання «Олек-

сандріявугілля», хореогра
фічну композицію «Щас
ливе дитинство», яку вико
нав танцювальний колек
тив дитячого сектора бу
динку
культури Кірово
градського заводу радіовиробів імені XXVI з’їзду
КПРС,
послухали
пісню
О. Пахмутової на слова
М. Добронравова «Беловежекая пуща» у виконан
ні маленького співака Оле
га Касьяновського.
В цей тиждень по всій
області
проходять звіти
шкільної художньої само
діяльності. Виступатимуть
учасники художньої само

діяльності Кіровського та
Ленінського районів об
ласного центру, музично
го училища, камерний ор
кестр обласної філармонії.
29 березня — концерт для
дітей ансамблю старовин
ної музики «Пасоораль»
Одеської філармонії. ЗО
березня виставу «Івашка—
біла сорочка» покаже ді
тям Київський театр опе
рети.

Наш кор.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Молодой коммунар» орган Кировоградского

НАША АДРЕСА:

областного комитета
ДОИСМ Украины.

м. Кіровоград,

На украинском языке.

НА 1985—1986 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
тракторист-машишст ши чення водія автомобіля 111
рокого профілю з кваліфі класу.
кацією слюсаря і водія
На спеціальність тракто
автомобіля;
риста -машиніста НІ класу
тракторист-машінііст 111 приймають юнаків і дівчат,
які мають середню освіту,
класу,
майстер - квітникар - де і воїнів, звільнених у за
коратор,
пас із лав Радянської Ар
мії, строк навчання — 8 мібджоляр.
На спеціальність тракто сяців.
Випускникам присвоює
риста-машиніста широко
го профілю з кваліфіка ться кваліфікація трактоцією слюсаря 2—3 розря рпста-машиніста III класу.
Па спеціальність бджо
ду і водія автомобіля при
ймають юнаків і дівчат, які ляра приймають юнаків і
закінчили 8 класів, строк дівчат віком Ьід 16 років,
строк навчання — 1 рік.
навчання — 3 роки.
На час навчання учнів На спеціальність майстразабезпечують
гуртожит квітникаря-декоратора при
ком, триразовим харчу ймають дівчат, які мають
ванням, обмундируванням, середню освіту, строк на
стипендією 10 карбованців вчання — 1 рік.
Зарахованих па навчання
на місяць.
По закінченні училища забезпечують триразовим
особам, які складуть екза харчуванням, обмундиру
мени, видаються: диплом ванням, стипендією 10 кар
про середню освіту, по бованців на місяць.
Випускникам присвоює
свідчення тракториста-ма
кваліфікація май
шиніста широкого профі ться
лю з кваліфікацією слюса стра - кнітипкаря-декорато.
ря 2—3 розряду, посвід ра.

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

316050, МПС,
вул. Луначарського, 36.
БИ 01001.

Обсяг 0,5 друк. ерк.

Індекс 61103.

Зам. № 166.

Тираж 60 300.

газини по продажу
продовольчих
това
рів і готувати окремі
страви на кілька днів.
Радимо
звернути
увагу на «Кристалл9 М».

Він
безшумний,
місткий, ощадливий у
споживанні електрс4|
енергії, має дві каме—
ри з окремими двер
цятами.
У морозильній ка
мері — завжди
мі
нус 18, у холодиль
ній — плюс 5 граду
сів і сталий рівень во
логи. Це
гарантує
зберігання продуктів
без втрати їх якостей,
мінімальне збезвод
нювання.
Конструкцією
пе
редбачено також ав
томатичне розтоплю
вання льоду, що ут
ворюється на стінках
випарника. Продукти
при цьому не розмо
рожуються,
і нем^|
потреби виймати їх М
камер.
Загальний внутріш
ній об'єм холодиль
ника — 205 дм3 ко
рисний об'єм низько
температурної каме
ри — 31 дм3.
Ціна холодильника
«Кристалл-9 М»
—
280 карбованців.
Ласкаво
просимо
до універмагів і ма
газинів
«Техніка»,
«Господарчі товари»,
«Сучасне
домашнє
господарство» спожи
вчої кооперації! Пот
рібні електропобуто
ві машини й прилади
ви зможете придбати
за готівку і в кредит.
Укоопторгреклама.

Під час проходження ви
робничої практики учням
виплачується 100 процен
тів від заробленої суми.
Час навчання в училищі
зараховується до трудово
го стажу. Відмінників- на
правляють на навчання до
індустріально . педагогіч
них навчальних закладів
професійно-технічної осві
ти.
Початок занять — І ве
ресня.
Для вступу треба пода
ти: заяву, документ про
(оригінал), сві
освіту
доцтво про народження
або паспорт, довідку з міс
ця проживання та про
склад сім’ї, характеристи
ку зі школи або останньо
го місця роботи, автобіо
графію, медичну довідку
(форма № 086/у), 6 фото
карток 3x4 см.
Прийом документів прий
мальна комісія училища
почне 1 квітня і проводи
тиме щодня до 1 вересня
.з 8.30 до 16.30.
Адреса училища: Знам’янський район, с. Дмит
рівна.
Проїзд від ст. Знам’ян
ка будь-яким автобусом
дмптрівського напряму до
зупинки «Вітрогон».

Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу..

«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Гпінки, 2-

