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ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ ПО-НОВОМУ
ПЛЕНУМ ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ
Відбувся пленум обкому комсомолу, який розгля
нув питання «Про завдання обласної комсомольської
організації по виконанню рішень XXVII з’їзду КПРС
і XXVII з'їзду Компартії України».
З доповіддю по першому питанню виступив перший
секретар обкому ЛКСМУ І. Шевченко.
В обговоренні доповіді виступили: В. Кулик — пер
ший секретар Кіровоградського міськкому комсомолу,
Р. Хваста — доярка колгоспу імені Шевченка Новго
рода і вського району, О. Щерюк — перший секретар
Устивівського райкому комсомолу, Н. Войтюк — радіомонтажниця Кіровоградського заводу радіовнробів, Н. Лозова — завідуюча магазином № 32 «Товари
для молоді» м. Кіровограда, Г. Шалапко — перший
секретар Вільшанського райкому комсомолу, О. Рив
кій — механізатор колгоспу «Дружба» Долннського
району, Ю. Добровольський — голова Червонянської
сільської Ради народних депутатів Гайворонського
З доповіддю «Про зав
дання обласної комсомоль
ської організації по вико
нанню рішень XXVII з’їзду
КПРС і XXVII з’їзду Ком
партії
України»
виступив
перший секретар обкому
ЛКСМ України І. Шевченко.

Він відзначив, що комсо
мольці, юнаки і дівчата об
ласті
цілком і певністю
схвалюють рішення
XXVII
з’їзду КПРС, положення й
висновки, завдання, викла
дені в Політичній доповіді
Центрального Комітету пар-

району, С. Осипенко — перший секретар Голованівського райкому комсомолу, Л. Царенко — учениця
Маловисківської середньої школи № З, Є. Бударний—
секретар комітету комсомолу Олександрійського за
воду «Автоштамп».
У роботі пленуму обкому ЛКСМУ взяли участь і
виступили на ньому перший секретар обкому Компар
тії України М. Г. Самілик і секретар ЦК ЛКСМ Ук
раїни Д. І. Ткач.
По першому питанню порядку денного пленум
прийняв постанову.
Пленум обкому ЛКСМУ розглянув організаційне
питання. У зв'язку із обранням В. Г. Панченко сек
ретарем Долннського райкому партії, її було виведе
но із складу бюро обкому ЛКСМ України. Членом
бюро обкому комсомолу пленум обрав першого сек
ретаря Новоукраїпського райкому комсомолу Т. Пру
жину.
тії, з якою виступив на з’їз
ді
Генеральний секретар
ЦК КПРС М. С. Горбачов,
рішення XXVII з’їзду Ком
партії України.
Ідеї, дух з’їзду викликали
в комсомольців і молоді
Еисоку трудову і суспільну

активність. Вони
настросні
на діла, на великі переміни
на краще б житті комсо
мольських організацій. Зав
дання комітетів комсомолу
нині в тому, щоб дати прак.

{Закінчення на 2-й стор.).

міі, які загинули* у березні
19'1'1-го, визволяючи Капіж
від німецько-фашистських
загарбників. Полум’яніють
квіти на могилі Героя Ра
дянського Союзу II. Я. Ахріменка — уродженця Пів
нічного Казахстану, ко
мандира відділення 441-го
стрілецького полку. Він,
перетнувши шлях воро
жим танкам, кинувся з
гусени
ВАХТА ПАМ'ЯТІ — гранатами під
ВАХТА МИРУ ці хрестатим потворам.
Про
цього
звитяжця

340 жителів села Капіжа брали участь у Великій
Вітчизняній війні, 292 з них
не повернулися з фронто
вих доріг. їх імена тепер
впкарбуваві па гранітних
плитах пам’ятника, про
них у ці дні згадуютб ве
терани на уроках муж
ності.
Дбайливо
доглядають
комсомольці і піонери брат
ську могилу воїнів 53-ї ар-

знання, здібності, грома
дянську зрілість. Тим біль
ше, що наш час — час при
скорень на всіх ділянках
народного господарства.
Очолюю я тепер механі
зовану ланку по вирощу
За доброю традицією обласне управління профтехванню гібридної кукуруд
севіти щорону організовує конкурс майбутніх хлібо
зи. Майже половина чле
робів на кращих за професією. Як правило, участь у
ньому беруть третьокурсники. А проводиться ножний
нів ланки — молоді кукунаступний конкурс на полях училища, учні котрого
рудзоводн, в тому числі й готуємося до обробітку по
стали переможцями в попередньому. Торік першість
здобули учні Новгородкісського СПТУ № 36.
Григорій Наводничий та сівів. Зробимо все, щоб
Гостинно зустрічають новгороднівці. Ретельно під
Валерій Азаренко. Планує дотримати слова, пораду
готовлене до змагання поле: розбиті ділянки, відмі
вати
високим
урожаєм
чені прапорцями загінки, стоїть напоготові техніка —
мо мп виростити і зібрати
Т-74 з навісними плугами. Здалека видно гасло: «Пал
на круг не менше як по 50 гібридної кукурудзи.
кий привіт учасникам обласного конкурсу!». І хоч
Минулого року мені по- центнерів високоякісного
І. ГОЛОВАНОВ,
день видався похмурим та прохолодним, з самого
таланило: я одержав 110- насіння нового перспектив
ранну почав накрапати дощ, настрій в усіх бадьорий.
секретар комсомоль
Помітно хвилюються учасники коннурсу_ — представ
венького, тільки-но з за- ного гібриду «колективиийської організації, лан
ники Бобринецьного, Інгульського, Ониніївського, Новводу,
комбайна-крассня 244». Зобов'язання нелег
ковий
механізованої
городківського, Дмитріпсьного, Голованівського сіль,
сьних профтехучилищ. Серед присутніх — представ
«Херсонця-200».
ланки кукурудзоводів
ке, але реальне.
ники облуправління профтехосоіти, НовгороднівсьноРадів не лише я. Біля
колгоспу імені Кірове.
Кукурудза досить вибаг
го райкому Компартії України і райкому комсомолу,
комбайна юрмилися хлоп- лива до умов живлення. Знам’янсьний район.
районного агропромислового об'єднання.
ці, допомагаючи у вільні Забезпечення її погрібною
На урочисту лінійку ши
хвилини готувати його до кількістю основних еле
куються представники учи
збирання кукурудзи. Се ментів живлення у реко
лищ — учасники конкурсу.
ред них були і молодий мендованих науковцями і
Викладач початкової вій
механізатор Григорій На- практиками співвідношен
ськової підготовки Новго
водничий та комсомолець нях — одна з важливих
родці вського СПТУ № 36
Валерій .Азаренко, які ні передумов одержання ви
В. 1. Гринько доповідає
чим не відзначалися у соких урожаїв. Посіяна ку
начальнику відділу учбо
праці. Навпаки, навіть ма курудза у пас по непога
вих закладів обласного
ли нарікання на байдуже ному попереднику — цук
управління профтехосвітв
ставлення до дорученої рових буряках. На площі
А. В. Грвгор’єву про го
справи, допускали пору- було внесено по 50 тонн
товність до змагання. Пра
шення технологічної ди- органіки па гектар і по
во підняти
прапор па
сциплінн.
трібну кількість мінеральфлагштопі надається гос
Але коли я помітив якпм • 1Н!Х добрив. Запаси пожи
подарям — учням Новговогнем спалахували їхні ви поповнили що вес
родоського профтехучи
очі, тоді, як працювали бі ною — внесли під перед
лища — Анатолію Костюля комбайна, зрозумів: в посівну культивацію по
чику. Олегу Черпаку і
Олександру Бібікову. В
їхніх грудях б'ються гаря-' 2 центнери рідких комп
урочистій тиші весняного
чі юнацькі серця, що рву лексних добрив і по 1 цент
степу звучить Гімн Радян
ться вперед, до нового, пе неру обезводненого аміаку.
ського Союзу. До учасни
редового. І дуже вдячний Крім цього, у рядки внес
ків
конкурсу з побажан
ли
тс
по
10
кілограмів
керівникам колгоспу, пар
ням успіхів у наполегливій
тійній організації, які до діючої речовини фосфору.
боротьбі звертається за
зволили мені зарахувати
Засіяли всю 150-гектарну
ступник начальника обл
їх до складу збирального площу за 2 робочих дві.
управління профтехосвітв
екіпажу.
Григорій став Насіння лягло в добре під
А. В. Ходащук. З умовами
моїм помічником, а Вале готовлений вологий грунт
змагання і критеріями оці
рій відвозив трактором з Дотримані всі вимоги агро
нок конкурсу юних орачів
візком качани від ком- техніки щодо сівби за ін
знайомить завуч ІІовгородбайна.
тенсивною індустріальною
ківського СПТУ № 36 А. Б.
Хлопці немов переродп- технологією.
Оснкопський.
лкея на очах, лідчувшп
Па весняному полі від
Під звуки духового ор
довіру старших. Саме їм значилася вся сім’я кол
кестру 18 учасників зма
я завдячую тим. що паш
госпних
механізаторів.
гання з шести профтехучи
екіпаж вийшов на третє Значне
перевиконання
лищ області прямують до
року б радгоспі «Маріампільський» зібрали
місце в районному соціа норм, висока якість робіт— наМинулого
агрегатів. Тепер хвилю
нруг по 71,2 центнера кукурудзи. І на нинішніх бєслістичному змаганні куку- такими були показники кяно-польових роботах закладалась надійна основа під
ються не лише вони, а и
урожай: сівба була проведена вчасно, в стислі
оудзоводів на збиранні кожного Та інакше і бути І1 майбутній
їхні майстри виробничого
строки, з дотриманням необхідних агротехнічних вимог.
врожаю.
не може. Адже працюємо І Один з тих, хто бореться за високий урожай кукурудзи
навчання, викладачі. Цс
Наведеним
прикладом за колективним підрядом, я і молодий механізатор Олег ГУРНИК, якого ви бачите
екзамен для всіх: і для тих,
Сівбу завершено успіш-1 на знімку.
хочу ще раз підкреслити,
хто навчав, і для тих, кого
Фото М. САВЕННА.
яке величезне значення ио, п оптимальні строки. І
навчали. Відповісти на по
Петрівський район.
має віра в молодих, в їхні Чекаємо дружних сходів, ’
ставлені запитання, пока-

дружних

Ціна 2 коп.

школярі написали опові
дання, постійно підтриму
ють зв'язки з рідними Ге
роя. У дні Вахти пам'яті
юнаки та дівчата посадили
дерева на алеях Слави,
хлібороби села зарахували
1-І. Я. Ахрімевка в свій ме
ханізаторський колектив.
м. СТОЯН.
НоЕОмиргсродський
район.

РЕПОРТАЖ

затн свої практичні навич
ки в перевірці технічного'
стану трактора, умінні від
регулювати плуг на по
трібну глибину, правильно
розбити загінку — завдан
ня кожного учасника кон
курсу, якому належить
зорати поле площею п 0,32
гектара й показати високу
якість оранки.

Підходжу до представни
ків Бобринця комсомольців
Юрія Бондаря і Віталія Ба
ранюка. Щойно їхній това
риш Ігор Почапсьний пронлав першу борозну. Запи
тую, з яким бажанням во
ни приїхали на конкурс.
— Стати лерсиониями,—
посміхаються хлопці.
А ось підбадьорююче по
глядають на свого това
риша Юрія Иирфу онИиіївці
Олександр Куштирун і Во
лодимир »Черевно: «-Давай,
не підведи!». Погода не зіп
сувала їм настрою, дощ і
вітєр не стали на перешко
ді. Вони запевняють, шо
докладуть усіх зусиль, аби
команда зайняла якщо й не
перше, то, принаймні, одне
з призових місць.

Кілька годив триває
вперта і наполеглива бо
ротьба за право бути пе
реможцем. 1 ними стають
пайуміліші. Саме такими
виявились господарі —
команда Новгородківського профтехучилища. На
другому місці представни
ки Бобрппєцького СПТУ
№ 32. на третьому — Опикіївського СПТУ № 37 Маловпсківського району.
В особистому
заліку
перше місце зайняв Ана
толій Костючпк з Новгородківського СПТУ № 36,
друге — Ігор Почапський
з Бобрппєцького, третє •—
Сергій Довгаль з Іпгульського (Устинівськпй ра
йон) профтехучилищ.
Щиро вітаючи перемож
ців конкурсу, начальник
відділу учбових закладів
облуправління профтсхосвіти А. В. Грпгор'єв пручив їм подарунки, поба
жав успішно’ здати ви
пускні екзамени та сум
лінно працювати на полях
рідних колгоспів
А. РИБАК.
с/лт Новгородка.
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«Молодий комунар»

2 crop.

працювати по-новому
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.(.
тичний вихід наростаючій
активності молоді. Про це
йшла відверта, конструктив
на розмова на XII пленумі
ЦК ВЛКСМ і XV пленумі ЦК
ЛКСМ України.
Сьогодні нам потрібно
вести мову не про те, що
зроблено, а про те, що по
трібно зробити. Насамперед
необхідно донести дух ідей
з'їзду до кожного комсо
мольця, кожної первинної
організації. В пропаганді
рішень з'їзду ідеологічний
актив, комітети комсомолу
мають забезпечити єдність
слова і діла. Для цього
комсомольські
працівники
повинні самі оволодіти ідей
ним багатством матеріалів
з'їзду. Значно цілеспрямо
ваніше мають діяти редакції
обласної молодіжної газе
ти, радіо і телебачення.
Голозною сферою діяль
ності партії, всього радян
ського народу була й зали
шається економіка. Саме
тут створюються передумо
ви для забезпечення мате
ріально і духовно багатого,
соціально насиченого життя
радянських людей. Рішення
XXVII з'їзду КПРС і XXVII
з'їзду Компартії України
дають чіткі орієнтири Для
прикладання сил молоді,
Тому внесок
комсомольСьких організацій у вирішення цих важливих питань
має бути вагомішим. Це пе
реконливо підтверджує і
практика роботи передови
ків. Серед них Ольга Іщенко — швея Кіровоградсько
го швейного виробничого
об’єднання, яка взяла зобо
в’язання виконати п’ятиріч
ний план за три роки, КМК
електрозварників
механо
складального цеху № 2 ви
робничого об’єднання по
сівалках «Червона зірка»
(бригадир Олексій Попов,
групкомсорг Микола
Дорош), доярка колгоспу «Со
юз» Знам’янського району
Лідія Куженко, які виріши
ли виконати планові зав
дання п’ятирічки за чотири
роки. Подібні приклади —
яскраве підтвердження то
го, що молоді трудівники
на ділі перетворюють в
життя намічену партійним
з’їздом стратегію приско
рення.
В той же час підсумки ро
боти кращих не лозинні за
ступати
гострі проблеми
трудового виховання моло
ді. Важливою з них є удо
сконалення соціалістичного
змагання КМК. Тут ще чима
ло формалізму,
заоргані
зованості. Саме гонитва за
процентом, справною циф
рою привела до того, що в
Долинському,
Новоархангельському
районах ряд
КМК створені ц5ормально.
Комітети комсомолу
по
винні потурбуватись про те,
. щоб кожне молодіжне фор
мування мало планове зав
дання на місяць, квартал,
рік. Тільки тоді можна го
ворити про підбиття під
сумків роботи, визначення
кращих.
Вирішуючи завдання на
уково-технічного прогресу,
партія особливо багато че
кає від молоді, від її енер
гії, допитливого розуму. І
комітети комсомолу повин
ні сконцентрувати свою ро
боту на розвитку науковотехнічної творчості, підви
щенні професійного рівня
молодих робітників, надати
новий імпульс творчим МО
ЛОДІЖНИМ колективам. Але
поки що з цим завданням
ми не справляємось. Тільки
в минулому році не впро
ваджено більше 250 рац
пропозиція, які мають цін
ність. Тільки 10 процентів
молодих спеціалістів беруть
участь у русі винахідників і
раціоналізаторів. Не сказа
ли свого вагомого слова в
розробці
нових
цікавих
зразків товарів народного

споживання ради молодик
спеціалістів.
Сьогодні не можна с не
зати, що ми з повною відвиконуємо
повідальністю
вимоги по корінному підвищенню якості продукції.
За роки минулої п'ятирічки
в області знизилась кіль
кість товарів, які випускаю
ться зі Знаком якості. І в
першу чергу на комбінаті
твердих сплавів і тугоплав
ких металів, виробничому
об’єднанні «Дніпроенергобудпром» міста Світловодська, окремих підприємствах
Знам’янки та з інших колек
тивах, де працює чимало
молоді.
Ряд комітетів комсомолу
забуває про виховання у
молодих трудівників почут
тя гордості за честь колек
тиву, честь заводської мар
ки. Це стосується насампе
ред кіровоградського заво
ду «Більшовик», де лише
недавно
спецгрупою
по
. якості
обласного
штабу
«Комсомольського прожек
тора» забраковано 812 по
бутових м’ясорубок, гото
вих до реалізації.
Нині нам треба створю
вати такі умови, щоб висо
коякісний труд стаз нор
мою.
Важлива роль і відпові
дальність комітетів комсо
молу відводиться у подаль
шому прискоренні і підви
щенні ефективності роботи
агропромислового комплек
су. Основними критеріями
діяльності комітетів ком
сомолу АПК повинні стати
не цифри й документи, кіль
кість колективів молоді з
галузі, а результати, ефек
тивність їх праці. Злободен
ними залишаються в облас
ті проблеми забезпечення
сільськогосподарського ви
робництва
кадрами.
Ще
гостро вона стоїть в Олек
сандрійському,
Компаніївському, Долинському, Но□□архангельському та ряді
інших районів. Головне за
раз вжити конкретних прак
тичних заходів по виправ
ленню становища.
Комітетам комсомолу тре
ба використати нинішній пе
ріод мобілізації всіх засо
бів пропаганди і агітації
для вирішальної перебудо
ви ідейно-виховної роботи
з молоддю, викоріненню в
ній елементів формалізму і
заорганізованості.
Орієн
туватись тут необхідно на
посилення
індивідуальної
виховної роботи, викори
стання нових цікавих форм.
Важливо перенести центр її
ваги на неробочий час, міс
ця проживання й відпочин
ку молоді. Є необхідність
корінної перебудови діючої
системи
комсомольського
політичного навчання і еко
номічної освіти юнаків та
дівчат, структури молодіж
них засобів масової інфор
мації і форм їх роботи.
Конкретність
ідеологічної
роботи передбачає індиві
дуальний підхід до кожно
го. Треба робити ставку на
масовість організованих за
ходів, які проводяться, вес
ти рішучий наступ на будьякі прояви політичної незрі
лості.

У плані перебудови по
дальшої роботи необхідно
звернути серйозну увагу на
організацію вільного часу
молоді. Адже молодіжне
дозвілля хвилює всіх. Об
ком комсомолу вважає, що
найбільш ефективною робо
та по організації вільного
часу стане тоді, коли в
структурі
культурно-спор
тивних комплексів будуть
виділені молодіжні об’єд
нання дозвілля. Але прак
тично
самоусунулись від
роботи з складі культурноспортивних комплексів Новомиргородський,
Олек
сандрійський, Петрівський,
Голоаанізський та ряд ін
ших райкомів комсомолу.

Сферою комсомольсько
го впливу і діяльного шеф
ства повинні стати парки
культури й відпочинку, ігро
теки, танцювальні майдан
чики, організація молодіж
них свят і т. д. У відповід
ності з вимогою ЦК ЛКСМУ
в Кіровограді нинішнього
року почне діяти клуб твор
чої молоді, який має стати
центром всієї шефської ро
боти молодих діячів літера
тури й мистецтва.

Нерідко сільські клуби,
відомчі будинки
культури
зачинені на замок. А комі
тети комсомолу не намагаю
ться
змінити
положення
справ. Треба пробуджувати
творчу активність юнаків і
дівчат в організації куль
турного дозвілля.

Ще нижче своїх можли
востей працює редакція об
ласної молодіжної газети
«Молодий комунар». Треба
постійно розвивати зв’язки
«читач — газета», послідов
но і зацікавлено працювати
з робсількорами, з учнівською і шкільною молоддю.
Треба поліпшити роботу і
молодіжній редакції радіо й
телебачення.

Комітетам комсомолу слід
посилити боротьбу з такими
негативними проявами серед молоді як хуліганство,
пияцтво. Ще допускають не
доліки в цій роботі коміте
ти комсомолу міст Олек
сандрії, Кіровограда, Онуфріївського,
Вільшанського,
Компаніївського,
Кірово
градського районів. Повіль
но вирішують міськкоми й
райкоми комсомолу питан
ня організаційного зміцнен
ня оперативних комсомоль
ських загонів дружинників.
Особливу увагу міськкомам
і райкомам комсомолу не
обхідно звернути на пропа-

Сьогодні головне завдан
ня партії, комсомол}’, всьо
го радянського народу —
втілити
рішення XXVII
з’їзду КПРС у практичні
діла. А цс вимагає від
кожного комсомольського
працівника, кожного члена
ВЛКСМ корінної перебу
дови в мисленні і психоло
гії, в організації, в стилі і
методах роботи. Нам тре
ба в XII п'ятирічці виріши
ти великі і складні завдан
ня у всіх галузях економі
ки і соціально-культурній
сфері. В промисловості об
ласті намічена реконструк
ція і технічне переозбро
єння діючих підприємств з
високовпровадженням
устаткупродуктивного
;
вапни, підвищення я кості
всіх видів продукції, Виробиицтво валової продук
ції сільського господарства
має зрости не менше ніж
па 22 проценти. Тільки за
рахунок державних капі
таловкладень буде побудо
вано 1,1 мільйона квадрат
них метрів житла. Треба
удосконалювати
медичне
обсл у гов у в а н п я і іаселсн п я,
розширити сферу пос.чуг,
будувати школи, .заклади
культури і спорту тощо,
Зрозуміло, що старими
методами ці великі за в да пця не вирішити. Треба пра
цювати по-новому. В цьо
му ми розраховуємо па
значний внесок комсомолу,
всієї молоді.
Є чимало прикладів, ко
ли на існуючій виробничій
базі, при тих же ресурсах,
використовуючи наявні ре
зерви, молодіжні колекти
ви вже сьогодні забезпе
чують прискорення, лають
значно більше продукції і
кращої якості. Саме це

ганду фізичної культури І
спорту.
Далі І. Шезченко
зупи
нився на завданнях, які сто
ять перед комсомольськи
ми організаціями шкіл, про
фесійно-технічних училищ,
технікумів і вузів. Відзначе
но певні
успіхи комітетів
комсомолу з питаннях орга
нізації підготовки
учнів
ської молоді до життя і
праці. Так, в літній період
1985 року студентами й уч
нями був виконаний обсяг
робіт на суму 5,2 мільйона
карбозанців. На селі з по
рівнянні з 1984 роком збіль
шилась
кількість таборів
ланок
праці і відпочинку,
юних тваринників,
учнівських виробничих бригад.
Багато з них, як наприклад,
учнівська виробнича брига
да Бандурівської середньої
школи Гайворонського ра
йону, яка стала структурним
підрозділом колгоспу «Іскра», добились хороших ре
зультатів. В той же час учніоські бригади в ДобровеГіетрівськоличківському,
му, Устинівському районах
є тільки на папері, за ними
не закріплено землю, тех
ніку. Гострою залишається і
проблема дитячої технічної
творчості. Не стали справж
нім організуючим центром
роботи обласна, міські і ра
йонні станції юних техніків.

Є необхідність поліпшен
ня роботи піонерських ор
ганізацій шкіл. Тут часто
ініціаторами і організатора
ми багатьох заходів є до
рослі — вчителі, вожаті. А
піонери поставлені в пози
цію сторонніх спостерігачів.
Удосконалення роботи піо
нерської організації прямо
зв’язане з поліпшенням під
бору, навчання і виховання
кадрів старших вожатих. За
лишається проблемою і за
кріплення їх в школі.

Ззздання, які стоять

пе-

ред обласною комсомоль
ською організацією по вико
нанню рішень XXVII з'їзду
КПРС і XXVII з'їзду Компартії України,
вимагають
рішучих дій по перебудові
роботи,
організаторської
удосконаленню стилю. В пе
ріод прийняття Постанови
ЦК КПРС «Про дальше по
партійного келіпшення
комсомолом
і
рівництва
підвищення його ролі а
комуністичному
вихованні
обласна комсомолоді»
мольська організація в основу своєїї діяльності по
ставила конкретні справи.
Але нам ще не вдалося до
битись
головного — щоб
кожен комсомолець, кожна
молода
людина
робила
свою справу добросовісно,
з повною віддачею сил і
знань. Нині як ніколи спри
ятлива обстановка для ко
рінного поліпшення діяль
ності кожної
комсомоль
ської організації. Часу для
розкачки немає. Треба по
ліпшити роботу з кадрами,
комсомольським
активом.
Потрібно зосередити увагу
на їх навчанні,, стажуванні,
перевірці ділових якостей
на практичних справах. Бю
ро обкому комсомолу про
понує щороку проводити
атестацію секретарів міськ
комів, райкомів, зав. відді
лами обкому комсомолу.
Звітно-виборна
кампанія,
яка відбудеться напередод
ні XX з'їзду ВЛКСМ, XXV
з’їзду комсомолу України,
стане вимогливою перевір
кою комсомольських кадрів,
їх здатності працювати поновому.

Центр
всієї діяльності
міськкомів, райкомів ком
сомолу повинен бути пере
несений в первинні комсо
мольські організації. Саме
тут втілюються в реальність
плани, народжуються іні-

сьогодні головне. Добре
лодь може і повинна в
цьому себе проявити. Чо
трудяться КМК слюсарівскладальників виробничо
му б, скажімо, комсомолу
го об'єднання по сівалках
не взяти
шефство над
«Червона зірка», яку очо
створенням нових зразків
люють
Є. Краспожои і
сівальної техніки, яка б
10. Стахурський. Молоді
перевершила по всіх по
робітники дали слово зав
казниках світовий рівень.
дання дванадцятої п’яти
Тут є над чим попрацюва
річки виконати за чотири
ти обласній раді молодих
роки. А КМК молочното
вчених і спеціалістів, ком
варної
ферми колгоспу
сомольським організаціям
імені Леніна Долинського
«Червоної зірки», проект
району,
які
очолюють
но-конструкторського
ін
Т. Ковельська і В. Поклад,
ституту, інституту сіль
зобов'язався із завданнями
госпмашинобудування.
першого року п’ятирічки
Робота комсомольських
справитися до 69-ї річниці
організацій, як відзначало
Великого Жовтня. І у пер
ся на XXVII з’їзді КПРС,
шому кварталі кожна з
як ніяка інша, має носити
двадцяти двох доярок на
пошуковий характер, бути
доїла вже більш як по 900
цікавою і близькою моло
кілограмів молока від ко
ді,
тісно зв'язаною із запи
рови.
тами юнаків і дівчат на
Такі ініціативи необхідно
виробництві, у навчанні і
підтримувати і розвивати.
• побуті,. у
використанні
І буде правильним, коли
вільного
часу.
Саме в цьо
комсомольці і молодь об
му повинна пройти перебу
ласті очолять рух за вихід
дова роботи насамперед
у 1986 році на максималь
комітетів комсомолу. Тре
ні рубежі на кожному ро
ба кожній комсомольській
бочому місці. Треба лише
організації активно шука
проявити комсомольський
ти і знаходити нові форми
характер, наполегливість.
і методи роботи. Рішуче
Постійно на ділі підтри
позбавлятися
шаблону,
мувати і розвивати ініціа
формалізму,
паперотвортиву
первинних КОМСО
чості.
МОЛЬСЬКИХ організацій, не
втопити хорошу справу в
Ще не настав крутий пе
паперах, різних заходах,
релом в роботі комітетів
розрахованих на зовнішній
комсомолу області і в ор
ефект. Так. приміром, тра
ганізації дозвілля молоді.
пилося з ініціативою мо
Треба більше уваги приді
лоді Кіровограда
«Това
ляти будівництву і рекон
рам народного споживан
струкції клубів, простих
ня — комсомольську га
спортивних споруд, кафе і
рантію від верстата до
дискотек.
Комсомольські
покупця». Через неувагу
організації мають підтри
комітетів комсомолу добру
мати патріотичний закляк
справу було загублено.
молодих робітників ВАЗу,
Нині, коли вирішується
які вирішили в першому
завдання прискорення на
році п'ятирічки відпрацю
уково-технічного прогресу,
вати чотири дні на будів
є гостра необхідність в но
ництві об'єктів соціальноваторських рішеннях. Мокультурного призначення.

ціативи й ідеї, йде процес
громадянського становлен
ня комсомолі, ці з. Однак за
міна стереотипу, за яким
первинна організація існує
для райкому, а не навпаки,
йде повільно. В Олександ
рійському міськкомі, Гог.ованівському, Нозомиргородському, Петрівському рай
комах комсомолу ще не на
лагоджена система відряд
жень в первинні.

Чимало з нас — в.д акти
вістів первинної комсомоль
ської організації до секрете- ,
рів обком'/ комсомолу ча
сом некритично оцінюють
результати своєї роботи. А
там, де не чути вимогливого
слова, створюється обста
новка байдужості і самоза
спокоєння, створюється за
стій. Саме так можна нині
охарактеризувати роботу Кі
ровоградського,
Устинівського і Ленінського м. Кі
ровограда райкомів комсо
молу.
Пора вже забути про такі
явища як приписки і окоза
милювання, спроби прикри
ти бездіяльність, створити
видимість благополуччя хо
рошою цифрою в звітах. Ща
не вдалося докорінно по
ліпшити організацію контро
лю і перевірки виконання
власних рішень. Розрив між
словом і ділом недопусти
мий, бо він призводить ли
ше до видимості високої
діловитості, негативно по
значається
на
вихованні.
Треба настійливіше перебу
довувати
свою
роботу,
більше проявляти ініціативи.

Ми впевнені, що розмова,
яка триває на пленумі, су
ворий контроль за виконан
ням плану заходів, підви
щення персональної відпо
відальності кожного ком
сомольського працівника й
активіста дозволять в біль
шій мірі використовувати
великий творчий і трудовий
потенціал молоді, успішно
виконати завдання, які сто
ять перед обласною комсо
мольською організацією.

У зв'язку зі шкільною
реформою вимагає знач
ного поліпшення робота
комсомолу в школах, з
піонерами. Комсомольські
організації шкіл поки що
серйозно недопрацьовують.
Це повинно турбувати об
ком, міськкоми, райкоми
комсомолу. Адже саме в
шкільній
комсомольській
організації мають закла
датися основи соціальної і
громадянської активності.
Обкому комсомолу спільно
з органами народної осві
ти це завдання треба ви
рішувати послідовно і на
полегливо.
Обкому,
міськкомам і
райкомам комсомолу по
трібен
міцний,
боновий
актив. Слід шукати і зна
ходити юнаків і дівчат політпчно грамотних, ініціа
тивних, енергійних, здатних
відстоювати інтереси мо
лоді, відчувати її настрій,
вести за собою. А для цьо
го треба роботу з кабіне
тів перенести в первинні
комсомольські організації,
в цехи і аудиторії, класи,
майстерні, будники куль
тури, на стадіони і спорт
майданчики.
На комсо
мольський актив покладає
ться велика відповідальвість за рішення тих зав
дань, які сьогодні стоять
перед комсомольськими ор
ганізаціями області.
На якій би ділянці не
працювали
комсомольці,
їхній обов'язок — задава
ти тон і показувати осо
бистий приклад боротьби
за життя. Не все буде да
ватися легко і просто. Тре
ба, як говорив Михайло
Сергійович Горбачов, бук
вально битися за виконан
ня кожного рядка рішень
партійного з'їзду.
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У дзеркалі
головних зборі
Березень щороку підсу загальношкільних звітних
мовує роботу шкільних
зборів.
Практично для всіх зві
комсомольських організа
цій і саме в цей час стартів і виборів типовими бу
*ЯЙ>ть звіти і вибори у пер
ли парадність, зловживан
ня цитуваннями, сценарне
винних. Це — пора голов
розігрування виступів у де
них зборіз року.
батах. До цих пір спілча
Добре, що у більшості
ни не зрозуміли, що допо
шкіл області спілчани у
відь і містить окремі звіти
іівоїк рапортах зосередили
членів комітету комсомолу,
увагу на вузлових невирітож у виступах зайве по
шеинх питаннях, пробле
вторювати те ж саме.
мах великих і малих.
Сумне й те, що комсо
У період підготовки до
мольці
не відчували себе
звітів і виборів шкільні ко
господарями
зборів. Звід
мітети комсомолу уважно
си
—
пасивність,
незрозу
вивчали матеріали XXVII
мілі виступи за шпаргал
з’їзду КПРС, попередніх
ками. Це, очевидно, наслі
пленумів ЦК КПРС, пла
док
хронічної шкільної хво
нували наступну роботу і
роби
—• зайвої опіки, а по
підсумовували громадськодеколи — і прямого утис
політичну атестацію учас
кування самостійності спіл
ників Ленінського заліку,
чан з боку педагогів. Дуже
іцо є важливою складо
бо ми, дорослі, полюб
вою
Всесоюзної
акції
ляєм все
причесане, а
«Революційний тримаємо
шорстке сприймаємо насто
крок!».
рожено. Тому під «уваж
В основному, міськкоми
ним» керівництвом учите
та райкоми комсомолу не
лів збори пішли торова
погано попрацювали в ор
ним шляхом, урочисто й
ганізації
й
проведенні
красиво, без замішок —
-в^ітно-вибориої кампанії.
без"йесподіванок, зручно,
'Таких прикладів чимало у
як у замовленому для пе
Світловодському,
Олекрегляду навчальному діа
^андрівському, Бобринсцьфільмі. Це ше раз свід
Кому районах. Народили
чить про одне: успіх спра
ся цікаві ініціативи, як,
ви визначає продумана,
скажімо, «Ко мс ом о льськ у
реальна підготовка. Тут
турботу — фруктовим са
слід самокритично визнати
дам» Головківської СШ
серйозні упущення з боку
0л екеа ндр Ійськ ог о райо
відділів учнівської молоді
ну, комсомольці ГІрогопоміськкомів та райкомів
півської СШ цього ж райо
ЛКСМУ, відділу студент
ну вирішили
перевести
ської, шкільної молоді і
шкільну ланку по вирощу піонерів обкому комсомолу.
ванню цукрових буряків
Критика й самокритика
на бригадний підряд то
під час зборів була, та
що.
спілчани все ж не знайшли
Однак, у Голова пінсько
нових форм і методів ро
боти, не визначились у го
му, Новомиргородському,
ловному — як виправляти
Добровеличківському ра
виявлені недоліки, до про
йонах питання підготовки
ектів постанов зборів не
до звітів і виборів на на
радах комсомольських пра
ввійшли цікаві корисні
цівників і активістів не об
пропозиції.
Уроки звітів 1 виборів
говорювались. У Кіровськомають учити. Ініціатива і
^у районі м. Кіровограда
, ^Знам’янці члени впборсамостійність — крилаті
слова, вони містять голов
органів не закріплені
не завдання, поставлене
Відповідальними за прове
партією перед ВЛКСМ.
дення класних комсомоль
Змінити стиль роботи ко
ських зборів, не використо
мітету непросто, попервах
вувалася шкільна стінка
варто перебудовувати са
преса, радіо й наочна агі
ме мислення підлітків що
тація. У цих районах без
до громадської
роботи,
об’єктивних причин затяг
свого до неї ставлення.
нись збори н у шкільних
Варто і слід усвідомити —
комсомольських організа
молодіжні організації —
ціях, невиправдано зміню
самодіяльні і покликані вивались строки проведення
с?

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНО! О

ОДИН
РАЗ
ІДРІЖ
аа

У попередньому випуску
«Дозорця» (див. газету
«МК» від 13 березня ц. р.)
була опублікована інфор
мація Олександрізського
районного штабу «Комсо
мольського прожектора».
В ній повідомлялося, що
окремі учні Бандурівської
восьмирічки
схильні до
вживання спиртних напоїв.
Було наведено відповідний
факт, що підтверджує то
думку.

Редакція отримала від
повідь від директора Бан
І дурівської
восьмирічної
школи Г. 5. Бабич. Вона
^рвідомила., що газетну
"публікацію обговорено на
відкритих комсомольських
зборах.
Учням ще раз
роз’яснено правила пове
дінки в -громадських міс
цях; їх попереджено про

недопустимість вживання
спиртного.
Однак твердження олександрівських «прожекто
ристів», що Михайло Нерух, Віктор Чериушенко і
Дмитро Хлівннй — учні
Бандурівської восьмиріч
ки, не відповідає дійсності.
Михайло працює в радгос
пі «Шляхом Леніна», Вік
тор — учень Дмитрівського СПТУ № 39 Знам’янського району, Дмитро —
десятикласник
Голпківської СШ.
Отже, факти, наведені
в інформації, не достовірні. Дивує, що районні
«прожектористи» так легковажяо йдуть на підрив
свого авторитету. Тут. ма
буть, забули золоте пра
вило «Сім раз відміряй —
один раз відріж». Зрозумі
ло, що перш ніж кидати
тінь на Баїїдурівську вось
мирічку, треба було пере
вірити місце навчання чи
роботи згаданих хлопців.
Просто? Так. Думається,
Олександрійський район
ний штаб
«Комсомоль
ського прожектора» зро
бить з цього факту відпо
відні висновки.

«Молодий комунар»

З стор.

ЗВІТИ І ВИБОРИ

7 ТРАВНЯ — ДЕНЬ РАДІО

Станьмо ближчими до людей
Радіо скорочує відстані,
зближує людей, допома
гає їм краще порозуміти
ся. Воно стало звичним і
потрібним у кожному до
мі, в кожній сім’ї. Важко
собі уявити хоч би день
без радіо... Певно, у цих
словах немає чогось особ
ливого — вони прості й са
мі собою зрозумілі. Але
в устах Ольги Резниченко,
редактора
Кіровоград
ського районного радіо
мовлення, звучать по-особ
ливому. Перш за все тому,
що Ольга ставиться до
своєї роботи на радіо з
особливим почуттям. Вона,
журналістка, аспірантка-заочниця, відкрила для себе
на районному радіомов
ленні головну особливість,
яку називає так: ефект
присутності.
Справді, каже Ольга, з
усіх журналістів «районщики» чи не найближче
знаходяться до виробничо
го життя, до людей праці.
А з «районщиків», додає
вона, найближчі радіожурналісти. ...О піз на шос
ту звучать по радіо позив
ні районного радіомовлен
ня. Ранкова радіогазета
повідує людям про мину
лий трудовий тиждень,
про господарські турботи
трудівників району; зву
чать знайомі голоси — це
виступають по «своєму»
(як кажуть на селі) радіо

В ШКІЛЬНОМУ
КОМСОМОЛІ
рішувати свої проблеми
самі, приймати свої рішен
ня, а не тільки «опущені»
згори.
З чого ж починати? Із
перебудови роботи школи
комсомольського активу.
По-перше, створити чітку
систему в районному мас
штабі. Далі — забезпечи
ти секційну освіту усього
активу, а не лише секрета
рів бюро класних органі
зацій у межах школи. На
вчити хлопців і дівчат азам
роботи, зробити їх малими
професіоналами на кож
ній ділянці роботи, дати
простір ініціативам, сло
вом, — викорінювати вай
луватість нинішнього «ак
тивіста — громадського
діяча». Тут допоможуть ді
лові ІГ£П і проблемні си
туації.
Крім ТОГО, — 11С менш
важливо прищепити їм по
чуття відповідальності, по
збутися почуття «фальши
вої товариськості». Для
цього варто в кожній шко
лі щомісяця на засіданні
комітету комсомолу заслу
ховувати планове питання
по одному з напрямів ро
боти тієї чи іншої комсом ол ьської організації.
Що це дає па практиці?
Можливість глибше про
аналізувати причини вияв
лених недоліків. Уміння на
практиці давати критичну
оцінку виконання комсо
мольської роботи товари
шем, самокритично визна
ти власні упущення.
;
У світлі рішень остан
нього партійного форуму
комсомол закликано гост
ріше ставити питання кон
кретної участі старшо
класників у реалізації ре
форми школи, боротьбі з
формалізмом і заорганізо
ваністю. Така ж увага при
діляється питанням кому
ністичного виховання уч
нівської молоді, роботи з
нею за місцем проживан
ня, в організації дозвілля
підлітків. Ці та інші проб
леми покликаний вирішу
вати і шкільний комсомол.
О. ІВАНОВ,
зав. відділом студент
ської, ШКІЛЬНОЇ молоді
9
піонерів
обкому
ЛКСМУ.

•

доярки, механізатори, бри
гадири, районні керівни
ки... Говорять про досвід,
про проблеми, які хвилю
ють ось зараз, у цей мо
мент усіх. Про свої, «до
машні» справи мовлять,
але хіба не вгадується у
цьому характерне для всієї
країни, сутнє всюди?
— Що й казати, — го
ворить О. Резниченко, —
специфічна у нас робота.
Насамперед тому, що всю
її практично — від суто
журналістської до техніч
ної — доводиться викону
вати самій. Але повірите,
не полишає мене ніколи
відчуття — чи то у своєму
невеличкому кабінеті, де
готую матеріали передачі,
чи то під час запису на
студії, — що герої моїх
передач завжди біля мене,
люди чекають від мене
чогось такого, що їх зав
жди хвилює. Багато разів
доводилося мені переко
нуватися в тому, що люди
дуже уважні саме до «сво
го» радіо, через те й не
можу собі дозволити роз
слаблення в роботі...
Так, це неабияка відпо
відальність:
знати,
що
завтра ти зустрінешся із
людьми, до яких щойно
звертався по радіо, що во
ни знають тебе як автора
передачі і можуть, оці
нюючи зроблене, тебе не
лише похвалити.

— Але в цьому, — каже
Ольга, — заховано й силь
ний стимул до вдоскона
лення роботи редактора
районного радіомовлення.
Здорова, я б сказала, за
цікавленість. Бо й мати
можливість почути похвалу
од своїх слухачів — це
дано найчастіше нам, пра
цівникам «малого» радіо
мовлення. І хоча я, як і
мої колеги, завжди зна
ходжуся серед людей в
силу
приналежності до
цього «цеху», та справжнє
відчуття моральної єднос
ті, близькості із слухачами
появляється після ось та
ких розмов із ними...
Ольга Резниченко порів
няно недавно працює на
радіо — усього якийсь рік.
Але дечого таки сягнула в
роботі — у недавньому
республіканському конкур
сі районних ранкових радіогазет їй присуджено
перше місце. Що й гово
рити, успіх. Та, як вважає
сама молода журналістка,
це лише етап у її роботі.
Бо попереду — нові зустрі
чі з героями передач, но
ві «жизі» записи, і щора
зу — новий екзамен пе
ред своїм найдоброзичливішим і найвимоглизішим
суддею — слухачем ра
йонного радіо...
С. ПЕТРЕНКО.

У дитячо-підлітиовому нлубі «Олімпік» Світловодська кожен знайде собі цікаве
заняття. Один з найбільш популярних — радіогуртон.
Фото М. БЕЗІМЕННОГО.

З ВИПУСКУ «ДОЗОРЦЯ»
ДІЄВІСТЬ

ЗНАК БРАКОРОБА
В обласний штаб «Ком Гайворонського райпромсомольського прожекто
ра» надійшло чимало лис комбінату, кухонні дошки
тів з пропозиціями наших Кіровоградського дерезочитачів на вручення «Зна
ка бракороба». Нагадаємо, обробного .заводу імені
що цей своєрідний знак
Кірова, м'ясорубки кіробув запроваджений облас
ним штабом «КП» і редак воградського заводу «Більцією газети «Молодий ко
електроміксери
мунар» (див. «МИ» від 13 шовик»,
березня ц. р.).
«Інгул» Олександрійсько
Отже, наші читачі про
понують присвоїти «Знак го електромеханічного забракороба» цілому ряду
підприємств, що випуска □оду.
ють неякісну продукцію,
Не ставлячи під сумнів
яка на нещастя потрапила
через торгову мережу до достовірність інформації
них — покупців. Яка це читачів газети, ми усе ж
поцікавились у торговель
продукція? Гончарні виро них організаціях: нарікан
би, що випускаються Олек ня на якість вищезгаданих
сандрійським райпромком- виробів постійні чи це
просто прикра випадко
бінатом, поштові скринь вість? І ось що, наприклад,
вдалося з'ясувати. Мага
ки, виготовлені на кірово зином «Товари Кіровоградщини» в березні ц. р.
градському зазоді «Мета з поставленої заводом
ліст», деки виробництва «Більшовик» сотні м’ясо
рубок
було
забрако-

«ДЕФІЦИТ...
НА СМІТНИКУ?»

вано і/41 Про причини неякісної роботиі на заводі
«Більшовик» та деяких ін
ших підприємствах ми роз
повімо а наступному ви
пуску «Дозорця».
А поки що хотілося б
порекомендувати комсо
мольським «прожекторис
там» вищезгаданих під
приємств включитися в рі
шучу бороіьбу за підви
щення якості вироблюва
ної продукції і повідоми
ти про результати рейдівперевірок не пізніше 20
травня ц. р.
Обласний штаб «Ком
сомольського прожек
тора».

Так називався рейд об
ласного штабу «Комсо
мольського прожектора»,
де піддавалися критиці
ряд підприємств і органі
зацій
за «безгосподарне
ставлення до вторспровини, яка невиправдано по
трапляє на міське сміттє
ве звалище. Редакція отри
мала відповідь від ІОЛОІІИ
Кіровського райвиконкому
В. Є. АЛЕКСАНДРОВИ
ЧА. Він повідомив, іцо фак
ти, викладені у критично
му рейді, мали місце. За
слабкий контролі» по виве
зенню вторинної сировини
з цехів і території заводу
«Гідросила»
начальники
відповідних служб і иехії;
суворо попереджені.
Що стосується .машини
ГАЗ-52 № 60-3!) К ДЕ, то
виявилось, що вона нале
жить
машинобудівному
технікуму. Відповідально
го за експлуатацію тран
спорту заступника дирек
тора технікуму С. І. Степанчука суворо поперед
жено.
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«Молодий комунар»

4 стор.

С.
Мурахович. «Трамвай 0. Костін. «Бути комуніс — Мультфільм. 17.25 — «До
град).
18.30 — Музичний
ішов па фронт». Телецове.ча. том». Ораторія. 11.50 — «На нього не заростає народна
фільм «Любові тихії слова».
20.45 — На добраніч, діти) ука 1 час. 12.20 — А. Дуда- стежка...». О. С. Пушкін У
19.00 — Актуальна камера.
21.00 — «Час». 21.45 — Кон рєв. «Рядові». Вистава. Під Михайловському. 18.30 — КІ19.30 — Телевистава «Остан
церт ансамблю пісні 1 танцю час перерви — 13.25 — Но нореклама. 18.45 — Сьогодні
нії!
відвідувач».
20.40
—
На
ЦТ
(І
програма)
А ЦТ (І програма)
Західно вини. 14.30 — Естрадний у світі. 19.00 — «Ермітаж».
добрані^, діти! 21.00—«Час». ▲8.00
«Час».
8.40
— До- Червонопрапорного
...
..
.
-.
15.20—Мультфільм Ювелірне мистецтво Захід
8.00 — «Час». 8.40— Спорт 21.40 — Продовження теле- кументальний фільм «Пам я- го прикордонного округу. концерт.
замовлення. 16.15 — Се ної Європи. 19.30 — Новини.
за тиждень. 9.10 — Р. Наза вистави V Останній відвіду тай». 9-15 — «Заради життя 22.35 — «Свято Великої Пе на
ло
і
люди.
16.45 — Скарби 19.35 — На екрані — кіноко
ремоги».
Спецвипуск
ін

ров. Російський льотчик». вач». 22.50 — Новини.
на Землі». 9.50 — «Цей день формації програми «День за музеїв України. 17.00 — «З медія.
«Суєта суєт». 21.00 —
Телевистава. 11.40 — Нови & ЦТ (II програма)
Перемоги». 10.55 — Велогон днем». (Кіровоград).
позиції правди життя». 17.45 «Час». 21.40 — «Майстри ви
ни. 14.30 — Новини. 14.45—
ка Миру. Трансляція з Києва. А ЦТ (Н програма)
8.00
—
Гімнастика.
8.15
—
—
«Сонячні
кларнети».
19.00
конавського мистецтва». На
«Спадкоємці традицій». До
фільм. 8.35, 11.20 — Фільм — дітям. «Дів
— Актуальна камера. 19.35 родний артист РРФСР В. Мі
8.00 — Гімнастика. 8.20 — —
кументальні фільми. 15.30 — Документальний
чинка з міста». 12:35 — До Документальний
9:35
—
Географія.
7
клас.
Фільм-концерт.
«Пісні
рід

лій 22.35 — Футбольний
фільм «Пар
«Миттєвості».
Фільм-балет телефільм.
13.30 -- Англійська мо кументальний
ного краю». 20.00 — Чемпіо
23.05 — Сьогодні У
на музику С. Прокоф’єва. 9ва.05.10.05
13.05 — Пісня далека й ламентери». 8.40 — Фільм нат СРСР з футболу. «Мета огляд.
—
1.
Тургенев.
<Бє23.20 — Велогонка Ми
16.00 — Новини. 16.05 — Те їкин луг». 10.35, 11.40 — За близька/ 13.50 — Новини. «Літня поїздка до моря». ліст» — «Шахтар». 2-й тайм. світі.
ру.
Передача
з Польщі.
лефільм «Шістнадцятилітні». гальна біологія. 0 клас. 11.05 14.00 -- Велогонка
Миру. 10.05 — Поезія. М. Дудім.
— На добраніч, діти! А УТ
1 серія. 17.10 — У концерт — «.Прості складні істини». Трансляція з Києва. 14.25— 10.30 — Л. Бетховен. Соната 20.45
21.00 — «Час». 21.45 — Ху
10.00 — Новіти. 10.20 —
ному залі — школярі. 17.55 Тележурнал
для батьків. Сьогодні — Свято Перемоги. № 8. 10.50 — Мультфільми.
фільм із субтитрами. «Крупним
планом». 11.10 —
— Мультфільм. 18.15 — На 12.10 — «У нашому клубі». 14.40 — «І пам’ять серця го 11.20 — «Наш екіпаж». 11.50 дожній
«Рідня».
23,20
—
Новини.
Симфоніивий концерт. 12Ю5
ука і життя. Лауреати Ле Науково-популярний фільм. ворить». 15.30 — Докумен — Грає заслужений артист
— Новини. 12.20 — «Kofi»’
нінської премії 1986 р. в га 12.30 — Фізика. 8 клас. 13.00 тальний фільм «Солдати Ор РРФСР Б. Феонтистов (ба А, ЦТ (II програма)
лузі науки і техніки. 18.45— — Пісні воєнних років. 14.00 ловії». 16.00 — Мультфільм. лалайка). 12.15—1. та В. Оль8.00 — Гімнастика. 8.20 — миру і дружби». ЗуОДЙГч
трудящих
Закарпатської об
шанські.
«Тропініни».
Теле

Сьогодні у світі. 19.00 —
М. Шолохов. Сторінки 16.25 — Фільм-концерт «Спі фільм. 1 і 2 серії. 15.00 — Документальний телефільм ласті і Східнословацького
Пошта цих днів. 19.30 — Но —
«Пам'ять». 8.30 — Російська
вав багато, як ніколи». 17.20
життя
і
творчості.
15.00
—
вини. 19.35 — Телефільм Новини. 18.00 — Новини. — Переможці.
Передача, Чемпіонат Європи з бороть мова. 9.00 — Наш сад. 9.30 краю ЧССР. 16.00 — Новини.
дзюдо. 15.30 — Фільм — Програма Білоруського 16.10 — «Срібний дзвіно
♦ Чоловічі тривоги». 1 серія
18.20 — «Особливий раху присвячена святу Перемоги. би
Вони воювали за Батьків телебачення. 10.55 — В гос чок». (Кіровоград на Рес
21.00 — «Час». 21.40 - Те
Документальний фільм 18.50 — Світлій пам’яті за —щину».
2 серії. 18.00 — тях у казки. Фільм «Кам’я публіканське телебачення).
лефільм «Чоловічі тривоги» нок».
Радянський фонд миру. гиблих у боротьбі проти фа Концерт 1 ірадянської
пісні. на квітка». 12.30 — Спорт і 16.30 — Сторінки творчості.
2 серія. 23.05 — Сьогодні у про
шизму. Хвилина мовчання.
13.30
—
Чемпіонат
Європи
з
світі. 23.20 — Велогонка Ми важкої атлетики. 19.00 — 19.10 — Новини. 19.15 — 18.50 — Світлій пам’яті за особистість. 13.00 — «Що та 17.15 — Концерт дитячої ху
гиблих
у
боротьбі
проти
фа ке цирк?». Фільм-концерт. дожньої
самодіяльності;
ру. Передача з Києва.
Футбол. Товариська зустріч. Концерт симфонічної музи шизму. Хвилина мовчання.
— Циркова програма.
А УТ
Збірна С'РСР — збірна Фіп- ки. 19.50 — Фільм «Перемо- 19.10 — Документальний те. 13.40 — Фільм «Олександр 18.00
маленький». 15.15 — Оче 18.30 — Актуальна камера.
10.00 — Новини. 10.20 —
лефільм «Міста-герої». 20.10 видне — неймовірне. 16.15— 19.00 — Чемпіонат СРСР з
Художнііі фільм «Прелюдія
— Вечірня казка. 20.25 — Грає оркестр симфонічної і футболу: «Динамо» (Мінськ)
долі». 11.50 — «Весна пере
Чемпіонат Європи з важкої естрадної музики ЦТ і ВР. — «Динамо» (Київ). Під час
моги». Концерт. 12.20 —
атлетики. Передача з НДР. 16.25 — Фільм «Останній по перерви — День за днем.
«Здрастуй, велогонка миру».
21.00 — «Час». 21.45 — «Не"
їзд». 17.30 — Розповідають (Кіровоград). 20.45 — На
13.05 — Фортепіанна музи
скорена і легендарна», Кон- наші кореспонденти. 18.00— добраніч, діти! 21.00—«Час».
ка. 13.35 — Новини. 16.00—
церт
у
Колонному
залі
БуІз скарбниці світової музич 21.45 — Художній фільм
Новини. 16.20 — Урочисте
цинку спілок.
ної культури. М. Мусорг- «Остання реліквія» 23.10 —
відкрити 39-ї велогонки ми
ський. «Картинки з вистав Новини.
ру. Пролог. 17.30 — «Наука
ки». 18.35 — Документаль А. ЦТ (II програма)
і час». 18.00 — «Людина і
ний фільм «Люди — леген
закон». (Кіровоград). 18.30—
8.00—Гімнастика. 8.15—До.
ди». Фільм 1 — «Прапоро кументальний
День за днем. (Кіровоград).
8.55 —
носці Перемоги». Фільм 2— С. Прокоф’єв. фільм.
18.40 — «Екран запрошує».
А ЦТ (І програма)
Балет «Попе
«Віра
Хоружая».
Фільм
З
—
(Кіровоград). 19.00 — Акту
8.00 — «Час». 8.40 — Рит- «Дівчинка з блокадного міс люшка». 9.20, 14.05—Німець
альна камера. 19.30 — За
мічна гімнастика. 9.10
—Радянське об
Фільм 4 — «Розвідник ка мова. 9.50
прошує
Республіканський
«Пісні села Катарач». Науко та».
мистецтво. С. КоМикола Кузнецов». 19.15 — разотворче
Будинок актора’. 20.20 — До.
во-популярний фільм. 9.30— Мультфільми.
ненков.
10.40
—«Еталони біо
— Чем сфери» . Науково-популярний
кументальний фільм. 20.40
Будильник. 10.00 — Служу піонат Європи19.35
з
боротьби
, — На добраніч, діти! 21.00—
Радянському Союзу! 11.00—
фільм. 11.10 — «В ім'я жит
♦ Час». 21.40 — «Сьогодні, як ляндії. 1-й тайм. 19.45 — По та». 1 серія. 21.00 — «Час». Ранкова пошта. 11.30—Клуб дзюдо. 20.00 — Вечірня каз тя зустріти вітер бою...».
завжди: дивіться і слухай вний. 19:55 — Реклама. 20.00 21.45 — Фільм <Перемога». мандрівників. 12.30 — Му ка. 20.15 — Чемпіонат Єв Поезія О. Сурксва. 11.55 —
з важкої атлетики.
те». Музична програма до — Вечірня казка. 20.15 — 2 серія. 23.10 — Новини.
«Термінал». Про
зичний кіоск. 13.00 — Сіль ропи
— «Час». 21.45 — Ком «Операція
Дня радіо. 22.30 — Новини. Це ви можете. 21.00—«Час».
Потсдамську
конференцію
ська година. 14.00 — До на 21.00
позитор
Микола
Будашкіп.
22.55 — «Світ поезії». До 21.40 — Фільм «А зорі тут
Звучить дахова ціонального свята Чехосло
голів урядів СРСР. США^А
125-піччя з дня народження тихі...». 1 серія. 23.15 — Но- музика. 9.50 — «Безсмертя вацькій — Дня визволення 22.40 — Новини.
Великобританії.
12.50
п
Р. Тагора.
вини.
Г. Бакланов. По сторінках
героїв». 10.20 — Концерт від фашистських загарбни
творів. 13.35 — Історія. 6
патріотичної пісні. 10.50 — ків. Програма телебачення
'А ЦТ (II програма)
клас. 14.35 — «Покликання».
Новини. 11.20 — 39-а вело Чехословаччини. 15.15 —
3 00 — Гімнастика 8.15 Мультфільм.
15.45
—
Зустрі

Тележурнал. 15.05 — Нови
гонка миру. 12.00 — «Ви нам
Документальний телефільм
чі
па
радянській
землі.
16.00
ни. 18.С0 — Новини. 18.15 —
писали».
Музична
програма
А
ЦТ
(І
програма)
8.35. 9.40 — Природознав А ЦТ (І програма)
Чемпіонат Європи з бороть
на замовлення ветеранів Ве — У світі тварин, 17.00 —
8.00 — «Час». 8.40 — До..
ство. 2 клас 3.55 — «Про
Вітчизняної війни. Фільм-ковцерт «Всі пісні в кументальний телефільм «На би дзюдо. 18.45 — Чемпіонат
мислові роботи у гальвано8.00 — «Час». 8.40 — У кон ликої
гості».
За
участю
Л.
Зиківої.
з важкої атлетики.
внробнинтві».
Науково-по цертному залі — школярі. 12.45 — Художній телефільм 17.30 — Телефільм «В. Давн- батьківщині Кірова». 9.10 — Європи
барабанщика».
Народні мелодії. 9.20 — 19 19.00 — Чемпіонат СРСР з
пулярний фільм. 9.05. 12.35 9.25 — Очевидне — неймо «Розповідь
18.00 — Між тираж «Спортлото». 9.30 — футболу: «Динамо» (Мінськ)
— Французька мова. 10.05 — вірне.
10.25 — Телефільм 14.10 — Новини. 14,25 — дов і Голіаф».
панорама. 18.45 — Фільм «Білоруський вокзал». — «Динамо» (Київ). В перер
Естетичне виховання. Куль «Чоловічі тривоги». 2 серія. К. Молчанов. «Зорі тут тихі». народна
Фільм
«Юність
Петра». 1 і 2 11.05 — Новини. 14.30 — Но ві — 19.45 — Вечірня казка.
тура дозвілля. 10.35. 11.45 — 11.50 — Пошти. 14.30 — Но Телевистава. 16.00 — Слава серії. 21.00 — «Час».
21.45— вини. 14.50 — Документаль. 20.45 — Чемпіонат Європи з
Ботаніка 5 клас. 10.55 — вини. 14.50 — До Дня визво солдатська. 17.15 — Доку У суботу ввечері. «Клуб
ар ні фільми соціалістичних важкої атлетики. 21.00 —
«Подорож по Москві. Від лення німецького народу від ментальний Фільм. «Маршал тистів кіно». «Автограф».
21.40 — Фільм «Місто
Кримського броду до Тріум фашизму. Документальний Жуков. Сторінки біографії». 23.15 — Велогонка Миру. Пе країн. 15.25 — «Чого і чо «Час».
фальних' ВОРІТ'- НПУКОВО-ПО- Фільм «Тельман не загинув». 18.40 — П. МаіїЕГорода. Ге редача з Польщі. 23.35 — му». Передача для дітей. прийняло». 22.55 — Новини.
15.55 — Новини. 16.00 —
пулярнин фільм. 11 15 — 15.25 — Російська мова. роїчна кантата-поема. 18.50 Новини.
Концерт симфонічного ор
Шахова школо 12.05 — Іс 15.55 — Новини. 16.00 — Те — Світлій пам'яті загиблих
Редактор
у
боротьбі
проти
фашизму.
кестру
Карельського радіо і
А Уї
торія. З клас. 13.10 — Музи, лефільм «Шістнадцятилітні».
10.00 — Новини. 10.20 — телебачення. 16.25 — На зем
на. Пісні боротьби і протес З серія. 17.10 — Докумен Хвилина мовчання. 19.10 —
Ю.
СЕРДЮЧЕНКО.
ту. 13.40 — Зустріч з не- тальний Фільм. 17.40 — Ве Актуальна камера. 19.45 — Ритмічна гімнастика. 10.50— лі, в небесах і на морі. 16.55
знаномкою». Про проект < Ве логонка Миру. Передача з
га ».
Нау ково-попул яппиі і
Києва. 18.15 — Зустріч Каті
трирічне навчання приймають осіб з освітою
фільм. 14.40 — Поезія С. Гул- .Тпчовбї
з московськими
зенка. 15.15 — Новини. 18.00 школярами. 13.45 — Сьо
за 8 класів (без екзаменів).
— Новини. 18.20 — Сільська годні у світі. 18.55 — «За
На однорічні курси приймають осіб з освітою
година. 19.20 — Концерт ака словом — діло». Перебудо
демічного симфонічного ор ва: про повий підхід Красноза 8—10 класів, на восьмимісячні — осіб, які
кестру Московської _ філар п рєсн с н ського
Якщо ви бажаєте здобути середню
раіі кому
мають середню освіту.
монії під керуванням народ КПРС до роботи по виконан
Для вступу необхідно подати такі документи;
освіту і спеціальність
ного артиста СРСР Д Кита- ню рішень XXVII з’їзду
документ про освіту (оригінал), свідоцтво про
енка. 19.30 — Ритмічна гім КПРС.' 19.20 — Фільм «Біло
ВСТУПАЙТЕ ДО БОБРИНЕЦЬКОГО
настика.
20.00 — Вечірня руський вокзал». 21.00 —
народження або паспорт, довідку з місця про
казка. 20.15 — Документаль «Час». 21.40 — В гостях у
живання, 3 фотокартки 3X4 см.
СЕРЕДНЬОГО ПРОФЕСІЙНОний телефільм. 20.45 — Як Червонопрапорного ім. Алек
що хочеш бути здоровим сандрова ансамблю пісні і
Початок запять — 1 вересня.
ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА № 32
. 21.00 — «Час». 21.40 — Лі таишо
Радянської Армії.
Учнів, зарахованих на трирічне й одні; річне
тературний а-’ьманяу. 22.50 23.15 — Сьогодні у світі.
УЧИЛИЩЕ ГОТУЄ РОБІТНИКІВ ТАКИХ
навчання, забезпечують’ триразовим харчував•— Новипн

іїш

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!

А ут

14.40 — Новини. 15.00 —
39-а велогонка миру. 15,45—
Срібний дзвіночок. 16.15 —
Сьогодні — Всесвітній день
Червоного Хреста. 16.45 —
«Неспокійні серця». 17.20—
«Живе слово». Пісенна па
м’ять про війну. 18.00 — До
кументальний фільм. 18.30
— «Кроки шкільної рефор
ми». СПТУ № 9. (Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Концерт артистів
болгарської естради. 20.00—
День за днем. (Кіровоград).
20.15 — «Сонячне коло».
Танцює дитячий хореогра
фічний ансамбль «Пролі
сок». (Кіровоград). 21.00 —
«Час». 21.40 — Художній
Фільм «Двічі народжений».
23.00 — Пошти.

(А НТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Клуб
мандрівників. 9 ю — Пісні І
танці народів СРСР. 10.10 —
Телефільм «Чоловічі ТРИВО
ГИ». 1 серія. 11.35 — Нови
ни. 14.30 —' Новини. 14.50—•
Комуністи 30-х.. Докумен
тальні телефільми. 15.40 —
Симфонічні мініатюри. 16.05
— Новини. 16.10 — Теле
фільм «Шістнадцятилітні».
2 серія. 17.15 — «Пісня за
лишається з людиною». «Жу
равлі». 18.15 —Мультфіль
ми. 18.45 —- Сьогодні у сві
ті. 19.00 — «Увага! Програ
ма в ефірі...». 19.45 — Вело
гонка Миру. Передача" л Ки
єва. 20.00 — Футбол. Това
риська зустріч Збірна СРСР А ЦТ (II програма)
— збірна Фінляндії. 2-й тайм.
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
20.45 — Велогонка
Ми Документальний фільм. 8.35,
ру.
Передача
з Києва. 9.35 — О. Твардовський. «Ва
21.00 — «Час». 21.40 — силь Тьоркіп». 7 клас. 9.05,
Концерт у Колонному залі
— Іспанська мова.
Будинку спілок, присвячений 12.20
10.05 — Учням СПТУ. Істо
Дню радіо. 1'
У перерві
рія.
10.35.
11.40 — А. Чехов.
Сьогппиі у світі
«Вишневий сад». 9 клас.
•А УТ '
11.05 — Мамина школа. 12.10
10.00 — Новини. 10.20
— «Передовий досвід органі
Ранковий концерт. 10.35
зації праці і побуту на під
Шкільний екран. 6 клас.
____ Фі.
приємстві».
Науково-попу
зика. 11.05 — Музична кіно- лярний
фільм. 12.50 —’
комедія «>Іи з джазу». 12 ЗО Л. Шостакович. Сьома сим
— Новини. 12.50 — «Сьо фонія. Сторінки музики. До
годні, як завжди: дивіться і кументи. Спогади. 13.30 —
слухайте». Музична програ Фільм. «Ати-бати йшли сол
ма до Дня радіо. 14.45 — Но дати...». 15.00 — Новини.
вілім. 14.55 — 39-а велогон 18.00 — Новини. 18.15 —
ка миру. 1-й СТап. 15.30 —' Для всіх і для коленого. 18.45
«Тут народжується телеба — Ритмічна гімнастика. 19.15
чення». Репортаж з Респуб — Чемпіонат Європи з важ
ліканського
телецентру. кої атлетики. 20.00 — Вечір
оп ~ Срібний дзвіночок. ня казка. 20.15 — Чемпіонат
І”;' “■ ’’»ступ дитячого ан Європії з регбі. Збірна СРСР
самблю «Веснянка». 17 00 — — збірна Франції. 21.00 —
лл-а всйогошса миру. 18 60— «Час». 21.40 — Фільм «А зо
ія’іч 30 ,£”см. . (Кіровоград). рі тут тихі...». 2 серія. 23.05
18.1а — Телефільм. (Кірово- — Новини.

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
траііторист-мапшніст широкого профілю з
одночасним одержанням загальної освіти, во
дія автомобіля категорії «С» і слюсаря-ремонтнина (строк навчання — 3 роки),
тракторист-манппііст (строк навчання
1
рік);
тракторі!ст-машиніст (строк навчання
8
місяців).
До училища приймають’ юнаків і дівчат. На

Кіровоградське СПТУ № 6
ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ УЧНІВ
НА 1986—1987 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ
НА БАЗІ 8 КЛАСІВ тонар-револьвериик,
слюсар
механоскладальних
робіт,
слюсар-ремонтшш,
столяр-верстатник:
НА БАЗІ 10 КЛАСІВ —
токар,
верстатник широкого профілю,
слюсар- інструментальник,
слюсар-ремонтпнк.
електрогазозварник,
електромонтер по експлуата
ції промислового устаткування,
слюсар-складальник радіоапа
ратури,
контролер-каси р (бу хга л тс р)
ощадкас,
контролер-верстатпих і слю
сарних робіт (ВТК),

(«Молодой коммунар»

НАША АДРЕСА

орган Кировоградского
областного комитета

316050. МПС,
м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
Па украинском йзыке.

вул. Луначарського, 36.
БИ W054.

иям, обмундируванням, стипендією. гуртоиіитком і підручниками.
Учнів, які зараховані на восьмимісячні кур
си, забезпечують’ стипендією 96 крб. на місяць,
гуртожитком і підручниками. В училищі пра
цюють’ гуртки художньої самодіяльності, тех
нічної творчості, предметні гуртки та спортив
ні секції.
Адреса училища: Кіровоградська область,
м. Бобринець’, вул. Димитрова, 1.

Обсяг 0,5 Друк. ари.

кресляр-нонструктор,
електромеханік по верстатах
з числовим програмним управ
лінням,
1 :
До училища приймають юна
ків і дівчат.
Встигаючим учням, які всту
пають на базі 10 класів і воїнам,
звільненим з лав Радянської
Армії, виплачується стипендія
70—80 карбованців на місяць.
Під час виробничої практики
виплачується' стипендія і 50 про
центів від заробленої суми. Час
навчання 5 училищі зарахову
ється до загального трудового
стажу.
Учні, які закінчать училище
з відзнакою і працюватимуть’
на підприємстві, корнету ватп-

муться пільгами при вступі дл|
вищих та середніх навчальних
закладів.
Початок занять — 1 вересня.
До заяви на ім’я директора
училища треба додати такі до
кументи:
про освіту (оригінал),
свідоцтво про
народження
або паспорт,
характеристику зі школи або
місця роботи,
медичну
довідку
(форма
№ 086(у).
довідку про медичні щеплен
ня (форма № 63),
шість фотокарток 3X4 см.
Звертатись па адресу: м. Кіро
воград, вул. Декабристів. 26.
Телефони: 2-50-20, 4-04-34.

ТЄЛЕФОНИ: редактора •— 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-53-94; про
паганди, листів і масової роботи —
2-59-82; учнівської молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 2-56-65; коректорської — 3-6І-83.
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