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НАЗУСТРІЧ ДНЮ МОЛОДІ
Г стуємось
до свято
Юнаки та дівчата ви
робничого сб єднання по
сівалках «Червона зірка»
готуються славними
ре
зультатами зустріти День
молоді. Вагомий їхній вне
сок в прискорення еко
номічне,
а
реалізацію
енергетичної та продо
вольчої програм, у вико
нання історичних^ рішень
А XXVII з’їзду ЦК КПРС.
В об’єднанні зараз пра
цює 28 комсомольськомолодіжних колективів та
екіпажів. Добру славу се
ред червонозорівців заЕоювали КМК Е. Красножена (цех механізації та
верстатобудування), М. Ан
друшко
(ливарний цех
ковкого чавуну), О. Попо
ва (механоскладальний цех
№ 2), С. Усенко (дерево
обробний цех), Ю. Стрижньова (електротранспорт
ний цех). Бони — попере
ду в соціалістичному зма
ганні молоді.
Впевнено зустрічає свя
то радянської молоді фор
мувальник лисарного цеху
сірого чавуну І. О. Пар
ком, різальник заготівель
но-пресового цеху В. Чорномаз, електрозварник ме
ханоскладального
цеху
№ З А. Маковой, слюсар
•Лз механоскладального цеху
■ № 2 М. ‘Аосіснко, токар
механоскладального цеху
№ 4 О. Терещенко, сверд
лувальниця
механоскла
дального цеху № З Н. ТимофЕсог, столяр-верстаткик деревообробного це
ху М. Коммак, оператор
машинолічильної
станції
В. Гродс.
Та не тільки трудовими
дарунками
вінчає своє
свято робітнича молодь.
Комітетом
комсомолу
об’єднайся
розроблено
Комплекс
різнопланових
заходів, присвячених Дню
радянської молоді. Це і
концерт ВІА «Гарний на
стрій), що відбудеться 29

червня о 19 годині наагітмайданчику
Червонозорівського мікрорайону, і
коннурс «Нумо, дівчата!»,
запланований на 27 черв
ня (там же), і турис
тичний похід місцями бо
йової слави за маршру
том Кіровоград — Підвисоке — Зелена Брама
(27—29 червня).
У спортивному інтерна
ціональному святі у місті
Долинській візьмуть участь
наші кращі спортсмениволейболісти,
шахісти,
шашкісти, тенісисти. Вони
проведуть товариські зу
стрічі з молодими робіт
никами із Німецької Де
мократичної
Республіки,
що беруть участь на спо
рудженні
Криворізького
гірничо - збагачувального
комбінату.
Свята чекаємо. До свя
та готуємось.
€. САЛОМАХІН,
заступник
секретаря
комітету
комсомолу
об'єднання.
м. Кіровоград.

Уміють
і можуть
Свята радянської молоді
нині відзначатиметься в
умовах розгортання напо
легливої роботи по здійс
ненню історичних рішень
XXVII з’їзду КПРС.
У селі Перегонівці Голованівського району впев
нено і злагоджено працю
ють молоді
електрики
Б. Нечипоренко, В. Чеба-

нюн,
О.
Грановський,
Дроб>от. Всі вони —
комсомольці електроцеху
Перегонівського цукроза
воду.
В складі бригади слюса. рів М. А. Цьосенка з цьо
го ж заводу — комуністи
Ф. П. Головенко, Ю. В.
Балановський і комсомо
лець В. В. Буга. Ця брига
да обслуговує прилади і
засоби автоматики на під
приємстві. Умілим вико
ристанням техніки слав
ляться шофери цукрозаво
ду О. С. Донець — секре
тар комсомольської орга
нізації цеху, та М. Я. Чернієнко. Не відстають від
своїх колег і молоді шо
фери з автопарку рад
госпу Перегонівського цук
розаводу Ю. Д. Тріщенко,
В. І. Вовк, А. А. Олійник...
Дуже багато хорошого
можна
розповісти
про
вклад молоді у здобутки
цукровиків, рільників, тва
ринників
Перегонівки.
Таки справді, важко пе
релічити всіх молодих перегонівців, які можуть з
повним правом сказати,
що їхній труд вливається в
Здобутки всієї країни. І це
особливо приємно нині,
незадовго до святкування
Дня радянської молоді.
Значить, недарма цей день
ми
називаємо
святом.
Значить, уміють і можуть
молоді достойно продов
жувати
славні
трудові
справи старших поколінь.
М. ЧУБ,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».
ГолованЇЕСЬкий район.
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Наш магазин наймолод
ший у місті: у вересні йому
виповниться лише рік. Та
за цей час здобув популяр
ність у покупців. Особли
во молодих, бо ж недарма
й називається «Товари для
молоді».
Як завоювати собі покуп
ця? На це запитання пра
цівники прилавку відпові
дають по-різному. Бо В кож
ного свій стиль і мегодн ро
боти. Є вони й у нас. Однії
з них — організація віїставок-продажів. Тільки за цей
короткий період існування
нашого магазину ми їх
влаштовували вже двічі.
Наступну виставку пла
нуємо організувати завтра й
післязавтра, тобто 27—28
червня, приурочивши її Дню
радянської молоді.
Які товари побачить по
купець на прилавку? їх бу
де багато і широкого асор
тименту. Жіноче й чоловіче
взуття, жіночі плаття, шу
би (про зиму треба думати
уже сьогодні)... Перерахо
вувати види товарів — мар
на справа. Скажу одне —
більшість товарів матиме
індекс «МОЛ» (молодіж
ний), переважатимуть това
ри підвищеної якості.

ОСНОВНА
КОМСОМОЛУ

Л. БІЛОУС,
виконуюча обов’язки за
відуючої
магазином
№ 32 міського об’єд
нання «Промтовари».
м. Кіровоград.
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Святкування Дня радянської молоді с Кіровограді проходитиме на централь
ній площадці парну культури й відпочинку імені 50-річчя Жовтня. Молоді кіровоградці вирішили цього року назвати свято так: «Ми — молоді господарі
країни». Цікавою й різноманітною буде його програма, розрахована на цілий
день: з 11 до 23 години.
У першій половині пропонованої програми: конкурси, змагання, виступи
дитячих художніх колективів... Вечірні заходи відкриваються поназом «В гос
тях у молодіжної моди». А завершить день гала-нонцерт «Голос молоді», у яко
му візьмуть участь кращі молодіжні художні колективи Кіровограда та Олек
сандрії. Серед них — ВІА «Гарний настрій» ВО «Друкмаш», «Алегро» Палацу
культури імені Жовтня, «Бар’єр» БК шахти «Світлопільська» ВО • Ог.сксандріпвугілля» та інші, агіттсатру «Корчагінець». дитячого хореографічного ансамб
лю «В гостях у казки». Завершиться гала-концерт, який присвячений антисоснній боротьбі народів, велиним святковим фейєрверком.

L

ність закріплених за ним
організацій. Еся молодь,
яка приїздить
у район,
практично не залишається
поза нашою
увагою.
Як відомо, у Постанові
ЦК КПРС «Про дальше
поліпшення
партійного
керівництва комсомолом і
підвищення його ролі В
комуністичному вихованні
молоді» визначено основ
не завдання для кожної

Виставка
товарів
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Жнивний
телетайп

П'ятий- рік працює в городній ланці радгоспу «Інгульсьний» комсомолка Євге
нія Фоменко. В тому, що за минулу п’ятирічну панна успішно виконала свої со
ціалістичні зобов’язання, с вагома частна і її праці.
У новій п'ятирічці городники стартували теж вдало. Вони вже перевиконали
план продажу державі ранніх овочів, зокрема, і ранньої капусти. Нині члени лан
ки ведуть догляд за овочами середньої та пізньої стиглості.
На знімку: комсомолка Єегенія ФОМЕНКО готус нову партію ранньої на
пусти для відправлення споживачам
Устиніеський район.
Фото М. САВЕННА.

Першими в районі завершили косовицю го
роху на звал трудівники
колгоспу «Зоря комуніз
му». Без зайвої поспіш
ності, але в стислі стро
ки. Добре попрацювали
механізовані
загони,
створені ка базі двох
комсомольсько-молодіж
них тракторних бригад
(начальники загонів В. К.
Непотрібний та
О. В.
Стрілець, групкомсорги
Юрій Железняк та Олек
сандр Духовний). З усіх
210 гектарів вже обмо
лочено горох на 60.

П. РАДИНСЬКИЙ,
інструктор райкому
комсомолу.
Гайворонський район.

Ціпа 2 коп.
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З цікавістю я прочитав
звіт про виїзне засідання
редколегії «Молодого ко
мунара» в Олександрівському районі. Він стосу
ється чи не найважливі
шого питання в комсомо
лі — внутріспілкової ро
боти. Разом із своїми ко
легами обсудили публіка
цію. І от деякими думка
ми з приводу прочитано
го поділюся 3 читачами
газети.
Останнім часом нерідко
доводиться чути, мовляв,
ряди комсомольців треба
поповнювати не масово, а
лише кращими з кращих.
Із
таким твердженням
повністю погодитися не
можу. Так, комсомол —
авангард радянської мо
лоді, це безперечно. Але
уявімо собі таку картину.
Не
прийняли хлопця ВЛКСМКЛпСНИ,<- В ЧЛЄНИ
влкем. Поведінка в ньо
го незадовільна, вчитися
не хоче. Закінчив школу,
пішов на роботу. На під
приємстві чи в- господар
стві куди він потрапив,
особливо не допитувалися
спілчанин він чи ні. Аби
працював як слід. Ні разу
не
поцікавилися, чому
юнак поза Спілкою. Ніхто
доброзичливо, щиро, по
дружньому не ПОГОВОРИЕ
з ним на цю тему.
Звичайно,
так легше
простіше, турбот і відпо
відальності менше. А мо
лода людина так і зоста
лася «поза бортом». От
же, я за те, щоб постійно
поповнювати спілку нови
ми членами. Але готувати
ЙПИГМ ДО ЕСТуЛу в ряди
олксат, а прийнявши, по
стійно працювати з нею
виховувати. Адже, це —
основна функція комсо
молу.
Чи не найболючіше міс
це в комсомольській ро
боті — цс боротьба Із так
званими «мертвими душаМИ1). тобто' з тими, хто
сибув 3 Організації без
зняття з комсомольського
обліку. Таких, на жаль, в
районі маємо десь близь
ко 80 чоловік. Доводиться
витоачати
безліч
часу,
Щоб все ж таки розшукакати цих горе-комсомольціе. Вважаю, що для по
кращення становища тре
ба
налагодити
тісний
зв язок між комітетами
комсомолу
і відділами
кадрів підприємств, кол
госпів
і радгоспів. Не
приймати і не звільняти з
роботи без ЗНЯТТЯ чи по
оТпи^^<1' На сбл,К член«
оЛКСМ.
Ми розробили контроль
ВЛКСМ МгиОбЛІ’<У ЧЛЄНІР
ВЛКСМ
Кожен відпові
дальний працівник апара
ТУ району має певну кіль-

номсомольської срганізації. Боно полягає в актив
ній участі кожного юнака
і дівчини в справі будів
ництва комунізму. Тому
назріла необхідність роз
робити конкретні рубежі
в цілому по облесній ком
сомольській організації і
по кожній районній, зо
крема. Наша, наприклад,
торік взялася в основно
му за створення комсо
мольсько
молодіжних
колективів в усіх госпо
дарствах і на тих виробни
чих об’єктах, дє- це мож
ливо. А от конкретні ру
бежі
на нинішній рій,
відЕєрто кажучи, розплив
часті, нечіткі, не до нінця
продумані і схожі одні на
одних. Це найбільше сто
сується шкільної КО//.СОмолії. Наприклад Добровеличківська
середня
шкела-інтернат і Липнязька десятирічка беруться
створити педзагони, тру
дові об'єднання старшо
класників, добитися ЩОААІСЯЧНСЇ
І00-ПРОЦЄН7НОЇ
звітності
по
внесках...
Тобто есє те, що і так по
винно бути без конкрет
них рубежів. І тут, зви
чайно,
прссліджусться
слабка робота районного
комітету ксмсо/голу, який
не зумів роз’яснити, яки
ми ж повинні бути ЦІ
конкретні рубежі.
Мало залучаемо ми до
членів
райкому
справ
комсомолу. їх у нас біль
ше 50, а постійно допома
гають чолое-ік 5—7, не
враховуючи
секретарів
первинних
КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ. От звідки береться
пасивність молоді Хоча
кілька позитивних прикладІЕ маємо.
Ось взяти колгосп іме
ні Куйбишева. Довгий час
комсомольська
робота
там була запущена Спіл
чан нараховується до со
рока чоловік. Секретар
первинної тем була люди
на далека від молодіжних
справ. Поїхав я в колгосп.
Переговорив з головою
правління і секретарем
партерганізації. Зійшлися
на одній думці: запропо
нувати очолити колгоспну
комсомслію інженеру по
техніці
безпеки Ользі
Ясиновенко. І вона не від
мовилася,
а навпаки з
вогником і завзяттям взя
лася за доручену роботу.
І рада, що їй довірили та
ку серйозну і відпові
дальну роботу.
Ось коротко мої /лірнуеання щодо перебудови у
внутріспілковій ДІЯЛЬНОСТІ
комсомолу
В. НОБССАД,
перший секретар ДобревеЛИЧНІЕСЬИСГО рЗЙ-,
йому комсомолу.
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Без спостерігачів
дого колгоспника, робіт
ника, студента чи інжене
ра. Скільки можливостей
криється в позавиробничін
чи позаслужбовій діяль
ності для молодої людини!
Із самого початку людина
повинна, по-перше, усвідо-

обдарований хистом витів
ника замість загону дру
жинників займеться в пов
ну силу художньою само
діяльністю. Варто пам’ята
ти іі про те, що доручення
бувають і тимчасовими, і
колективними, що їх зміст
і форма у прямій залеж-

митн, що давати доручен
ня кожному — річ обов'яз
кова. Не потурати ухилян
ням з найхитромудрішимп
причинами («у мене не ви
йде», «немає покликання»
тощо) — комсомол як
спілка борців тим і силь
ний, що в його лавах не
має місця спостерігачам,
пасивним молодим людям.
Крім того, виконання до
ручення добре впливає на
спілчанина, формує в ньо
му необхідні організатор
ські здібності.
Надумане питання й про
нереальність дати проду
мане доручення кожному.
Просто їх не варто «вимис
лювати», їх треба визнача
ти для кожного конкрет
ного випадку. І, головне,
бути оригінальним, не пе
реймати
сліпо чиїхось
форм — вони винаходились
для себе, тож універсаль
ними бути навряд чи мо
жуть. Доручення розподі
ляються згідно можливос
тей. Менше буде підстав
для
трагікомедій, коли
безголосий почсркіст «ки
дається» не па хор, а таки
в редколегію стіннівки, а

пості від категорії молоді,
з якої складається дана
комсомольська
організа
ція тощо. Негарно вдава
ти, що це все «надумане,
зайве і штучне», треба іно
ді мати не меншу мужність,
щоб зізнатися у своїй не
компетентності и якомусь
питанні.
У вигляді методичних
рекомендацій можна було
б побудувати окрему стат
тю, причому, більша час
тіша напевне б пішла лиш
на перелік одних видів до
ручень. їх . справді сотні.
Узяти для прикладу, одну
лиш робітничу й сільську
молодь: член виробничомасової комісії, організатор
посвят у робітники, член
ради молодих раціоналіза
торів, громадський інспек
тор по техніці безпеки.
Відповідальний за озеле
нення території, мікрора
йону; пропагандист, робсількор, член ради клубу
за інтересами; керівник
спортклубу,
організатор
або комісар військово-спор
тивного табору для підліт
ків. Член побутозої комісії
'чи . редактор стінгазети

«НЕСЕКРЕТИ» СПІЛЧАНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ

Скахсемо відверто, що
тема ци — розподіл ком
сомольських доручень і їх
виконання — потрапила в
ранг делікатних. Не зов
сім зручно, виявляється,
прямолінійно чи при слові
цікавитись ще й спілчан
ською активністю завзятого слюсаря або дояркишеститясячниці. За міц
ним валом процентів і по
наднормових
кіловат-го
дин, тонн і карбованців чи
й здогадаєшся, скільки літ
і зим за плечима у такого
активіста. Тим паче, якщо
знайомство попервах заоч
не, Але й зустріч мало
дає: охочіше пригадуються
трудові здобутки, аніж пе
ремоги на фронті бороть
би за людину. Тут більше
поразок, а розповідати
про них менш приємно, ніж
за успіхи. І зовсім погано,
коли зусиль проявити себе
ще н організатором чи ре
форматором не помітно
або вони
мізерні. На
жаль...
На жаль тому, що цей
процес можна зупинити.
Можна й треба твердо ска
зати рішуче «ні» сірятині
в людській подобі, розкри
ти очі на розмаїття барв
життя, навчити завжди не
стримно тягнути догори
руку: «Довірте мені!». Во
но, ясно, простіше — спо
стерігати, як хтось із таких
допитливих набиває синці
в пошуках істини, а само
му солідно чекати розв’яз
ки, прибравши поставу ме
цената за покликанням.
Невже не обридло вті
шати себе приналежністю
до більшості? Треба бути
активістом принаймні че
рез свій вік і статус моло

гуртожитку, відповідаль
ний за вивчення умов по
буту молоді, яка не про
живає в гуртожитках то
що... А взяти таке важли
ве комсомольське дору
чення, як комсомольська
путівка! Не лише на удар
ну будову, чим іноді за
спокоюються секретарі —
так урочисто й серйозно
направляють юнаків і дів
чат також на курси меха
нізаторів, освоєння нової
техніки, на ділянки вироб
ництва,
де
виникають
«вузькі місця» і такс інше.
Справжній океан для іні
ціативи! І розумний лоц
ман ніколи не розгубиться
на капітанському містку,
якщо він вболіває за спра
ву.
Так я б підсумував роз
мову з секретарями, ком
соргами й рядовими чле
нами Спілки, скажімо, зі
Світловодського кераміч
ного
заводу
(бригади
О. Кецько й С. Бондар з
цеху розпису фарфорових
виробів), експерименталь
ного заводу швядкомонтоваїшх споруд Світловод
ського виробничого об’єд
нання «Дніпроенергобудпром» (комплексна комсо
мольсько-молодіжна брига
да арматурників І. Пост
никова з арматурного це
ху), станції
Знам’янка
(бригада В. Зайченко з
кондитерської дільниці рес
торану), Олександрі вської
СІІ1 № 2 (колишній секре
тар комітету комсомолу
Вікторія Войніловнч), Кі
ровоградського ремонтномеханічного заводу імені
В. К. Таратути (комсо
мольсько-молодіжна брига
да
токарів
МЄЦ№ 2
М. Дрозда) як і ще з півдссятком колективів. «Плю
си», тобто, хороше розу
міння ними усієї відпові
дальності у цін справі,
можна було б умовно ви

ставити КМК токарів з
кіровоградського заводу,
бригаді арматурників зі
світловодського об’єднан
ня та, либонь, кондитерам
зі Знам’янки. Решта ще не
до кінця усвідомила: пев
на анархія в спілчанських
питаннях, зокрема, в роз
поділі доручень і контролі
за їх виконанням рано чи
пізно і, відповідно, менше
чи більш болюче вдарить
по їхній організації.
Є бажання кинути до
кір у занадто відвертому
поділі на «чорне» й «бі
ле»? Наведу сумну розпо
відь одного ватажка. У
текстах соціалістичних зо
бов'язань двох цілком про
тилежних бригад худож
ник (треба вірити, нсумисне) переставив номери
цехів. 1 що ж? Протягом
року комсомольсько-моло
діжний колектив наполег
ливо працював над... збіль
шенням кількості настав
ників для учнів підшефно
го Г1ТУ, а бригада слюсарів-ветсранів... завзято
виборювала чергові титу
ли «Кращий за профе
сією» н активно брала
участь у легкоатлетичних
змаганнях
підприємства.
Ніхто не сумнівався, чи
реальні для
них такі
пункти й доручення —
«як можна, воно ж зрозу
міло, що всі зобов’язання
завжди передбачають ви
вільнення резервів».
Повчально? На жаль, і
не менш типово. Зробити
так, щоб це іменувалося,
як кажуть філологи, дав
номинулим часом, можна.
Почати слід із того, що
гнати геть таких спостері
гачів, яким привільно за
чужою спиною, за чийсь
рахунок. А позбавлений
по.<щіз корабель іде впе
ред веселіше і помітно
швидше.
I. КУЦЕНКО.

НТП: ЗНАННЯ, УМІННЯ, ТВОРЧІСТЬ

В НОВОМУ
ЦЕХУ
жмивнвмв Корпункт «МК»

Відмінно трудяться у радгоспі «Більшовик», що в Олександрійському районі,
члени табору праці і відпочинку «Патріот». Завдання у школярів різні: одна
ланка випасає худобу, друга доглядає просапні культури. А С. Удовиченко,
О. Мухін, В. Мироненко, І. Кульбий та інші працюють біля АВМ. При нормі 3,5
тонни трав’яного борошна хлопці разом із старшими виробляють по чотири.
На

знімну:

біля механізмів Сергій УДОВИЧЕНКО і Олександр
МУХІН.
Фото В. ГРИБА.

fr7"1'1'....

ЧВЕРТЬ ЛІТНЯ, ТРУДОВА

лин, щоб був цукор і со
лодке печиво для людей.
Голова правління кол
Поле — як зелене мо сонце, і річку, і зелені госпу Анатолій Кузьмо
ре. Ясніє далина, сміється береги, і зоряні вечори. вич Чорноіваненко похва
сонце, тихий вітерець ко Канікули у них особливі, лив дівчат перед усіма
лише пшеницю, а від яру бо дівчата дружно, до колгоспницями за те, що
лине пісня:
бровільно, по-комсомоль- кожна прорвала по гектару
«Ой, у полі нивка,
ськи
поринули у свою буряків.
кругом материнка,
літню трудову чверть.
Такі вони завжди. Нав
Там дівчина жито жала,
Доглядаютьзасмаглі чаючись, ніколи не стоять
сама чорнобривка».
красуні колгоспний баш осторонь справ рідного
Співають засмаглі, в бі тан, щоб були червоні, як колгоспу — на токах, на
лих
кофтинках, у синіх жар, кавуни, запашні ди фермах, у полі.
косинках дівчата — Тетя ні.
Тетяна
Лазаренко за
на
-Назаренко, Світлана
— Пам'ятайте, — ка всіх так і каже:
Яшан, Валя Ліщенко, Ла жуть
вони,
жартуючи,
— Хіба ж нам, комсо
риса Панпул, Галя Ша- бригадирові О. М. Мірош мольцям,
можна діяти
кун. Ніби
вчора вони ниченко, — Олено Мики інакше? Адже це наш кол
складали екзамени за де тівно, що перший кавун- госпі Ми й у жнива піде
в'ятий клас. І ось тепер пудоаик — нам!
мо на токи, до комбайнів
вони
десятикласниці.
Під час екзаменів теж збирати хліб.
Правда, переступлять по дружно у вільний час хо
м. СТОЯН.
ріг школи аж у вересні, дили на буряковий лан Колгосп імені Куйбишева,
А поки що літо дарує їм і формувати густоту рос Ноаомиргородський район.

ПРАЦЮЮТЬ З ПІСНЕЮ ДІВЧАТА

Мн у світлому просто
рому приміщенні іаструментального цеху вироб
ничого об’єднання по сі
валках «Червона зірка».
Інструментальне
вироб
ництво недаремно приваб
лює молодь — цікаво пра
цювати на нових склад
них верстатах.
— Навіть звичайний то
карний верстат налічує від
1000 до 1500 деталей, а в
процесі його виробництва
виконується до 10 тисяч
різних операцій, — розпо
відає змінний
майстер
дільниці запуску інстру
менту Марат Мемнровськнй.
йому 23 роки, він ком
сомолець і, як і багато ін
ших молодих працівників,
нещодавно влився у ко
лектив інструментального
цеху. Нові тут не тільки
кадри. Власне кажучи, но
ве все, бо в нинішньому
році згідно плану техніч
ної реконструкції підпри
ємства, яку розроблено V
відповідь
на
рішення
XXVII з’їзду КПРС, ін
струментальний цех пере
базувався на нові вироб
ничі площі корпусу № 91,
наймолодшого в об'єднан
ні. Нові верстати не тіль
ки
високопродуктивні,
особливо точні, а й забез
печують
високу
якість
штампів, оснастки, Інстру
менту — основна вимога,
ЯК}'
пред’являють сьо
годні інструментальникам

колективи інших цехів.
Колектив інструменталь
ного цеху повів рішучу
боротьбу за поліпшення
якості продукції. На якість
працюватимуть верстати із
числовим програмним уп
равлінням, дисплеї, мік
ропроцесори. Молоді інже
нери і майстри, наладчи
ки і робітники спрямову
ють свої зусилля на те,
щоб швидше освоїти но
ві потужності інструмен
тального цеху, удоскона
лити професійну майстер
ність.
На Всесоюзному
конкурсі молодих токарів
вийшов переможцем Ми
кола Горбунов, славу од
ного із кращих фрезеру
вальників завоював Юрій
Степашок. Обидва вони
вибороли право на при
своєння звання «Кращий
молодий робітник за про
фесією — відмінник якос
ті підприємства». Вісім
молодих робітників об'єд
нання удостоїлись цього
звання за підсумками ос
таннього місяця, 1 серед
них двоє із інструменталь
ного цеху.
Чимало талановитої мо
лоді трудиться і на діль
ниці запуску інструменту.
Ось зосереджено стоїть
біля свого верстата токар
Гсшіадій Іваненко. Зазда
легідь продумавши кожну
дрібницю, він розподілив
завдання
між членами
своєї
комсомольсько-мо
лодіжної бригади, чітка

Від
солдатів
правопорядку
Вдень і вночі
несуть
свою нелегку вахту
по
охороні громадського по
рядку молоді міліціонери.
Комсомольці Кіровоград
ського загону лейтенант
міліції А. Ковбасюк, стар
шина міліції
М. Селезньов, старший
сержант
міліції В. Колос, виконав
ши свій обов'язок в Чор
нобилі і Прип'яті, прибу
ли в Іванків, де продов
жують
охороняти гро
мадський порядок у се
лах сусіднього району.

За
відданість
своїй
справі, проявлені
ініціа
тиви наказом начальника
Прип'ятсько - Чорнобиль
ського
міськрайвідділу
внутрішніх
справ
всіх
трьох заохочено.
Комсомольці А. Коабасюк, М. Селезньов, В. Ко
лос вирішили перерахувати половину премії на
рахунок № 904. У фонд
ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС—
від солдатів правопоряд
ку.
Л. ПАПЧЕНКО,
старший дозиметрист
Прип’ятсько - Чорно
бильського міськрай
відділу
внутрішніх
справ.
с. Сидоровичі,
Київська область.

організація,
оперативне
планування — один із ос
новних чинників підвнщеиня продуктивності праці,
Робота на єдиний наряд
із застосуванням
коефіучасті .jp
цієнта трудової
згуртувала колектив, ди
сциплінує його, виховує
почуття відповідальності
за кінцевий результат. Ви
ковують свої виробничі
завдання на 120—130 про
центів Анатолій Чабанов,
Володимир Марченко. Ан
дрій Касьянснко, Петро
Максимець, Кандидати в
члени КПРС Гсннадій Іва
ненко та Павло Будплін і
запальним словом, і осо
бистим прикладом у пра
ці ведуть колектив впе
ред, націлюють його на
вирішення тих проблем,
які стоять перед цехом.
Одна із таких проблем—
це освоєння нових високо
продуктивних
верстатів,
яке поки що не на висо- Ш
кому рівні, і це, безпереч
но, ’впливає на виконання
дільницею
виробничого
плану. Не завжди вчасно
одержують робітники діль
ниці заготовки з інших це
хів. на що теж витрачають
робочий час, з’являються
додаткові ускладнення з
роботі.
У відповідь на рішення
XXVII з'їзду КПРС, які мо
лоді виробничники сприй
няли як програму свого
життя, колекдяв інстру
ментального цеху вже до
кінця року прагне збіль
шити виробництво інстру
менту на 25 процентів за
рахунок підвищення про
дуктивності праці, впро
ваджень
науково-техніч
ного прогресу. Тож мо
лодь енергійно включилась
в роботу І в новому своє
му цеху працює по-ново
му, завзято, енергійно, а
повного віддачею.
Я СЕМЕНЮК.

— 26 червня 1986 року

«Молодий комунар»
тельно поранений оскол
ком снаряда. Г. Міклею
було присвоєно
звання
Героя Радянського Сою
зу...»

ЗА ЕФЕКТИВНУ ПРАЦЮ
І ЗДОРОВИЙ ПОБУТ

ЗАСТЕРЕГТИ
СЛОВОМ

1. І. Шепетов вивів ди
візію з оточення, її воїни
знову завдавали ударів по
фашистських
полчищах.
У листопаді 1941 року І. I.
Швпетову було присвоєн
ня звання Героя Радян
ського Союзу. Тоді він
уже був генералом. Коли
йому вручили нагороду,
військовий кореспондент з

Культосвітні заклади Кіровоградщннн активно вклю-

в республіканський огляд роботи

культурно-ос

вітніх і медичних закладів, комітетів Товариства Черво

З стор.
мольців, котрі були свід
ками
героїчного
бою
Г. Міклея і його гармашів,
згадує мужніх спартаківців, котрі також були не
скореними...
А ветеран Великої Віт
чизняної війни Т. Д. Гусинський з Кіровограда досі
захоплюється
мужністю
свого бойового побрати
ма молодшого лейтенанта
Миколи
Нікуліна, який
брав участь в боях під
Оршею. Він супроводжу
вав
бомбардувальників,
прикривав наземні
вій

ного Хреста, який триває протягом 1986 року. Викорис

3 ПОШТИ ЦИХ ДНІВ

товуються різні форми і методи культосвітньої роботи
по протиалкогольній пропаганді: читання лекцій, прове

дення бесід, молодіжних вечорів, вечорів запитань і від
повідей, вистав.

В усіх містах і селах об
ласті відбулися сходки,
учасники яких колективно
вирішували, як утверджу
вати тверезий спосіб жит
тя. Село ірепівка Знам’янського району: жителі на
вколишніх сіл поклали за
боронити продаж спирт
них напоїв на всіх відділ
ках за винятком централь
ної садиби, де створити
спеціалізований
магазин.
Виконком сільської Ради
приділяє особливу увагу
тЙрьтурно-спортивній ро
боті, профілактиці пияц
тва. Культурно-освітні за
клади разом із сільською
бібліотекою провели усні
журнали: «Тверезість —
норма життя», «За здоро
вий побут в одвіті кожен»,
провели зустріч з праців
никами міліції і медви
тверезника.
Завоювали в селі авто
ритет спортивні заходи:
«Тато, мама і я — спор
тивна сім'я», «Усією брига
дою — на старт». Органі
зовує фізкультурну роботу
член координаційної ради
культурно - спортивного
комплексу, вчитель фіз
культури їрепівської се
редньої школи А. 1. Андріяшин. Уся спортивна
база загальноосвітніх шкіл,
колгоспу,
підприємств
ефективно використовує
ться сільськими
спорт^бнами. Спортзали шкіл,
наприклад, надаються сіль
ським спортсменам 4 ра
зи на тиждень.
Щомісяця в кінотеатрі
імені Т.
Г.
Шевченка
м. Світловодська
про
водяться засідання постій
но діючого клубу «Щит і
меч». Очолює його май
стер виробничого навчан
ня СПТУ № 5 В. Д. Ново
селова. Ось теми окремих
засідань: «Причини скоєн
ня злочинів неповнолітні
ми», «Основні напрямки
посилення боротьби з пи
яцтвом і алкоголізмом».
Часті гості клубу — пра
цівники
міськрайвідділу
внутрішніх справ О. М.
Чорноус, С. П. Яценко,
прокуратури — В. І. Дромашко, юристконсультаціі
^йА. Г. Добрі ян, А. І. Влащенко, лікарні — М. Я.
Власенко.
Недавно в кінотеатрі ра
зом з учнями середньої
Школи N2 2 проведено чи
тацьку конференцію «Про
блеми молодої сім’ї», в
ресторані «Дніпро» — ве
чір «Тверезість — норма

БУДЕ
ЛЮДЯМ
ЖИТЛО
ЗО студентів Кіровоград<£КОГО інституту сільськоЯбподарського машинобу
дування у складі СБЗ «Бу
дівельник» (командир —
Сергій Гречка, комісар —
Федір Комлев) 17 червня
почали свій третій трудовий
семестр.
Місце дислокації загону
— село СукачІ »занківсько-

життя», на який були за
прошені ветерани Великої
Вітчизняної війни.
Тематичний вечір «Крап
ля крові» пройшов у Олександрізському районному
будинку культури. Заступ
ник головного лікаря райлікарні М. Г. Васько роз
повіла про досягнення ра
дянської медицини, про
людей, які віддають свою
кров для врятування жит
тя людей. Донори О. Ги
рич та М. Марієнко розка
зали про те, як перший
раз здали кров, скільки
років є донорами. Хви
люючою була розповідь
В. Бондаренка, якому О. Ги
рич прийшов на допомо
гу в критичний момент
його життя.
Подібні зустрічі відбули
ся в Долинському, Онуфріївському, Гайворонському та інших районах.
У СШ № 2 м. Ульяновки
пройшов семінар голів
шкільних первинних орга
нізацій товариства Черво
ного Хреста. Голова райтовариства Ж. Є. Крижановська поставила завдан
ня
комітетам шкільних
первинних організацій, лі
кар санепідемстанції А. А.
Кучеренко познайомила з
актуальними
завданнями
громадських
санітарних
інспекторів у школах. Ці
кавим був відкритий урок
«Свято здоров'я». Учні мо
лодших класів показали, як
надати
першу медичну
допомогу хворому, зроби
ти компрес...
Агітаційно-художні брига
ди культосвітніх закладів
області висміюють нероб,
п'яниць, бюрократів, ви
ступаючи на виробничих
ділянках колгоспів і рад
госпів. В активі агітколек
тивів Олександрівського,
Онуфріївського, Компаніївського, Кіровоградсько
го,
Новоархангельського
районних Будинків куль
тури, Рівненського, Софіївського сільських програ
ми: «Очевидне — неймо
вірне», «Пияцтву — бій»,
«Обережно — алкоголь» та
інші.
Запобігти — головне зав
дання культосвітніх, ме
дичних, спортивних закла
дів у антиалкогольній ро
боті.
В. БОГДАНОВА,
старший методист від
ділу культурно-освіт
ньої роботи обласного
науково - методичного
центру.

го району Київської облас
ті. Тут хлопці разом з бу
дівельниками
ПМК-304
тресту
«Кіровоградсільбуд» зводитимуть житлові
будинки для сімей, що по
терпіли в Чорнобильській
аварії. Зокрема, студзагонівці муруватимуть фунда
мент під майбутнє житло.

По прибуттю на місце
студентів чекало наметове
містечко, де вони житимуть,
налагоджено побутові умо
ви, харчування. Словом, в
все для продуктивної, ви
сокоякісної праці.
Т. БОРИСЕНКО.

ПРО ПОДВИГ, ПРО СЛАВУ
Ж ИСТИ травня. Червоні
*• слідопити,
комсо
мольські активісти, наші
громадські кореспонден
ти повідомляли про ге
роїко - патріотичні акції,
присвячені дню Перемо
ги, писали про участь
юнаків і дівчат у поході
«Шляхами слави батьків».
Вони передусім розпові
дали про своїх земляків,
які здійснили свій подвиг
в останні дні війни, на під
ступах до Берліна.

У червні — про початок
Великої Вітчизняної, про
події, які відбулися 45 ро
ків тому. Г. Шевцов з
Днілродзержинська
пи
ше про мужність і геро
їзм воїнів 96-і гірської
стрілецької дивізії, якою
командував
полковник
І. І. Шепетов. Її підрозді
ли відбивали атаки воро
га за селом Красногіркою
Голованівського
району.
«Сили
гітлерівців були
переважаючі. Але шепетівці відстояли зайнятий
плацдарм, виконали наказ
командування — зупини
ли наступ фашистів. 78
палаючих танків, 13 гар
мат, 19 бронемашин, 200
мотоциклів, сотні гітлерів
ців залишились назавжди
на цій священній землі,
яку захищали мужні вої
ни. 2 серпня особливо
відзначились
бійці 209
полку, яким командував
майор Геннадій Міклей.
Коли вже не було кому
вести вогонь, командир
сам став до гармати. Стрі
ляв, поки не був смер-

діючої армії
писав
у
«Правде»: «Кожна зірка
Героя Радянського Союзу,
видана в нашій країні лю
дям, що вкрили свої імена
вічною славою, має свою
історію, що повна відзаги,
сміливості, боротьби жит
тя зі смерттю. І кожна
людина, отримуючи Золо
ту Зірку, де б вона не
була, в освітленому люст
рами Кремлівському па
лаці чи в сільській хатині
при світлі гасової лампи,
— овіяна народною сла
вою за своє велике життя,
відвагу,
подвиг,
нена
висть до смерті...»
Розповідаючи про щепетівців, Г. Шевцов, зга
дує красногірських номсо-

ська. За мужність і геро
їзм М. Я. Нікулін був на
городжений двома орде
нами Червоного Прапора.

Через сорок літ Т. Д.
Гусинський
зустрівся з
М. Я. Нікуліним у Москві.
Згадуючи ту зустріч, під
креслює:
«Залишаються
•се далі і далі дні сол
датські, та не згасне по
чуття дружби фронтови
ків, воно незгладиме, як
грані кришталю. Пам'ять
про фронтових друзів віч
на...»
Ніхто не забутий, ніщо
не забуте. Ветерани Ве
ликої Вітчизняної І. М.
Скринник згадує про пла
цдарм, який утримували
гвардійці З і 5 окремих

повітряно десантних
бригад разом з піхотин
цями. На місцях боїв з
ворогом нещодавно побу
вали червоні слідопити 19
і 25 кіровоградських се
редніх шкіл. Там, на ко
лишньому Дніпровському
плацдармі, вони зустрі
лись з фронтовиками, за
писали спогади генералмайора у відставці О. С.
Сорокіна. Створюючи ру
кописну книгу про подвиг
гвардійців, школярі ілю
стрували її фотознімками:
вони стоять поруч з по
сизілими ветеранами, яким
давали клятву на вірність
Батьківщині.
Відділ військово-пат
ріотичного виховання
та спорту.

На Кїровоградщині пе
ребувала
велика група
фронтовиків з міста-героя
Волгограда, які визволя
ли наш край від німецькофашистських загарбників.
Вони зустрілись з комсо
мольцями
і
піонерами
м. Кіровограда, Долинського,
Новоархангель
ського
районів,
взяли
участь в
героїко-патріотичних акціях, що відбу
лися на підприємствах, у
колгоспах. Наші гості від
відали
музеї,
поклали
квіти до підніжжя пам'ят
ників полеглим воїнам.
На знімку: ветеран
Великої Вітчизняної війни
,0. П. ЛЕОНОВ з школяра
ми Долинсьної.
Фото М. ХОРЕНЖЕНКА,

«ЯК У НІНІ »
Чи є необхідність пов
торювати постулат: «Всі
жанри хороші, крім нуд
ного»? Ми, глядачі, слуха
чі. читачі, чуємо його до
сить часто. Здавалось би,
все всім ясно, але...
Ось вкотре мюзикл. Ну
що ж, має право на існу
вання. Але жанр, а не йо
го убоге дискредитуюче
чадо.
«Танцмайданчик». Це і
назва, і тема, і головна
думка. А відштовхуючись
від назви, танцюватиме
мо від печі (вибачте за
каламбур).
В
«Комсомольської!
правде» кілька років тому
точилася жвава дискусія,
започаткована саме стат
тею під таким заголов
ком. 1 обговорювались у
дискусії звичаї, що пану
вали на танцмайданчи
ках. В певній мірі обгово
рення це принесло ко
ристь, хоча б питаннями,
що ставились, можливіс
тю, наданою
постійним
відвідувачем,
поглянути
на себе збоку.
Цей
«Танцмайданчик»
теж орієнтований па мо
лодь. Сюжет: до курорт
ного містечка
прибуває
молодий проектувальник з
конкретною професійною
метою — знести майдан
чик під будівництво пан
сіонату. Та після проник-

ненпя у «глибоку душу» і
давні традиції цієї міс
цинки проектувальник пе
реходить на бік майдан
чика і рятує ганці від за
гибелі, а попутпьо знахо
дить на «топтушці» і свою
майбутню долю у вигляді
милої, несамовитої, але
згодом прирученої Саіиі.
Все. Кінець фільму.
Якщо згадати про «ма
сову культуру», від наяв
ності впливів якої на на
ше кіно ми довго відка
раскувалися,
то
цей
фільм — типовий її пред
ставник. Можуть запере
чити: мовляв, що вимага
ти від мюзиклу, легкого
жанру? Можливо.
Тоді
навіщо екскурси в героїч
не минуле, то називаєть
ся. притягування за вуха
епізодів з суто візуальни
ми ознаками воєнних часів
у цей поверховий, полег
шений «фантик»?
Карикатурні музиканти
шістдесятих років, карика
турна публіка з манера
ми того ж часу. А така не
величка деталь сучаснос
ті: ВІЛ поступились міс
цем на ганцях наймодерновішим
звуковідтворюючим апаратам. Зараз і на
далекій периферії уявлен
ня
про
вечори ганців
трансформувалися до нев
пізнанності. І виникає пи
тання: що це — носталь-

гія авторів за не таким же
й далеким минулим чи
їхні дійсні уявлення про
сучасний та нцмайданчик?
Головні
герої: Костя
(Е. Дворжсцький) і Саша
(О. Яковлева) знаходять
ся у стосунках, м’яко ка
жучи, схематичних. Костя
— герой із тих, що десят
ки років не сходять з кіцоконвейєра. який виго
товляє штампованих інте
лігентів. Майже єдиною
«прикметою» інтелігентнос
ті є окуляри. Сафа—типо
вий і разом з тим позбав
лений будь-якої індивіду
альності кінообраз войов
ничої, мужньої молодої
жінки, яких легіон. Треба
обмовитись, що й типо
вість не життєвого плану,
а знову таки кшошгамп. І
хіба що Настя — едина,
хто справляє враження
живої людини у цьому
ходульному світі.
Цікаво, де тут проблема
чи бодай конфлікт? Порятування майданчика? А
чи не замало для цілої
години екранного часу?
Навіть бутафорські син
ці і опіки на обличчі бла
городного героя не ряту
ють цієї немудрящої істо
рійки, яка «палає синім
полум'ям».
і
значно
швидше, ніж підпалений
героїнею іанцмайданчнк.
Як
витікає з теми:

ДУМКИ,
ВІДГУКИ,
РЕЦЕНЗІЇ

фільм адресований молоді.
Але не зайвим буде іще
одне питання: на який
же рівень інтелекту моло
дої людини вів розрахо
якщо Саша, не
ваний.
знайшовши у кімнаті сест
ри Насті, пояснює гляда
чеві: «Немає її. Не прий
шла»?
Фільм досить відомих
сценариста і гумориста
Аркадія Ініїїа та режисе
ра
Самсона Самсонова
(відомого
кіноглядачеві
стрічкою «Одинакам на
дається гуртожиток») яв
но не вдався. І якщо про
вищезгадану стрічку ще
можна в якійсь мірі спе
речатись, то «Танцмайдан
чик», як кажуть, не витри
мує критики.
І
оздоблення фільму
приємною музикою Є. До
ги також не поліпшує ста
новища. Отже, ми одер
жали всупереч позитивним
зрушенням у нашому су
часному
кіномистецтві,
чергову «жувачку», зроб
лену, напевно, з такою яг
легкістю, як і брикетик
солодкої гуми. І коля вже
вичерпає себе отой зна
віснілий жанр, про який
тільки й можна сказати:
«Як у кіні»?..
в. СИДНІН,
член кіноклубу «Ек
ран».

м. Кіровоград,

26 червня 1986 року

(«Молодий комунар»

4 стор. фУТЕОЛ

СКА (Київ) —
/О

«ЗІРКА» —

29 ЧЕРВНЯ

5:0

Дсбрыо вам здчюв'л. 13.30
— Музичні зустрічі. 14.30 —
Катрусин кінозал. 15 ЗО —
Село і люди. 16.00 — Слава
солдатська. 17 00 — Грає
джаз-ансамбль
«Алегро»17.30 — Програма «БратЄр;
ствс».
19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Би вам пй:
сили. 20.15 — Чемпіонат
СРСР із стрибків у воді’. З
II програми ЦТ. 20.45 — Н»
добраніч, діти! 21.00—«Час» 21.45 — Художній
фільф
«Алмазна стежки 2 серія.
22.55 —' Повний

А, ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40—Рит
мічна гімнастика. 8.10 —
«Радянський патріот». Кіно
журнал. 9.20 — 26-й тираж
«Спортлотб». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — Ран
кова пошта. 11.30 — Клуб
мандрівників. 12.30 — Му
зичний кірск. 13.00 — Сіль
ська година. 14.00 — Зустрі
чі
на радянській землі.
14.15 — Світ рослин. 15.00
— «Наш дім». Тележурнал.
15.45 — Документальний те
лефільм. «Життя па землі».
2 серія. 16-40 — Новини.
16.45 — «Джерела». 17.20—
Мультфільми. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 —
Щоденник VIII Міжнародно
го конкуосу їм. П. Чаііковського. 19.30 — Новини.
19.35 — Фільм «Ми з джазу».
21.00 — «Час». 21.45 - На
VIII Міжнародному конкурсі
ім. П. Чаііковського. 22.00—
Чемпіонаг світу з футболу.
Фінал. У перерві — 22.45—
Новини.

Іще одна поразка «Зір
ки» в матчі, під час якого
суперники наших футбо
лістів мали повну перева
гу і в фізичній підготовці,
і в тактиці, вони показали
справді атакуючий фут
бол, не дали кіровоградцям використати навіть
тон шанс, коли кияни за
лишились на полі вдеся
тьох. Тоді «Зірка» програ
вала з рахунком 3:0. Од
нак столичні футболісти
іцс двічі «розстріляли» во
рота гостей.
Сьогодні
кіровоградці
зустрінуться з житомир
ським «Спартаком». Маю
чи в своєму активі 18 очок
(8 виграшів, 2 нічиї, 9 про
грашів, різниця забитих і
пропущених
м’ячів
—
І0—34), «Зірка» займає
дев’ятий рядок в турнір
ній таблиці. Лідирують ки
ївські армійці, які мають В удсох йдено дорогою життя.
25 ОЧОК.
’!

А

_ А
Фотоетюд С. ФЕНЕННА.

ут

10.00 — Новини. 10 20 —
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Програма,
присвячена
Ціно
радянської молоді.
12.45 — Новини. 13.00 —

А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядну ста/^^І
8.15 — Телефільм ‘Три дні
і два роки». 9.20 — Маминй
школа. 9.50 — Програма те
лебачення Казахської РСР.
11.15 — Чемпіонат світу з
футболу. Матч за 3-є місце’.
12.00 — Фільм — дітядї.
«Петько в космосі». 13.05 -ег
^Фестиваль солдатської піс
ні у БІловезьній Пущі». Зу
стріч молоді м. Бреста і
Брестської області з воїна
ми Збройних Сил СРСР.15.05 — Телефільм «Ставка,
більша за життя». 14 серія.
-Едіта». 16.05 — «Світ і мо
лодь».
16.40 — Радянське
образотворче мистецтво. Ре
волюційний плакат. 17.10
Розповідають наші
коресг
пондепти. 17.40 — Докумен
тальний телефільм 18.00—'
Концерт
артистів театру
опери та балету Татарської
АР.СР ім. М. Джа.ііля 18.45
— Мультфільм. 18.55—Рек
лама. 19.00 — У світі тва
рин. 20.00 — Вечірня казка.
20.45 — Якщо хочеш бути
здоровим.
21.00 — «Час».
21.45 — Фільм ‘Остання
жертва».

В. о. редактора
В. АФАНАСІСНКО.

Свої послуги вам пропонує
Кіровоградська міжміська телефонна станція
А БО В ЕНТАМ П РО ГІО В УЄТЬСЯ:

міжміський телефонний зв'язок в межах Радян
ського Союзу і з містами зарубіжних країн;
автоматичний міжміський телефошішї зв’язок з
усіма райцентрами області, обласними центрами рес
публіки й рядом міст СРСР;
міжміські телефоііи-автоматії;
двосторонній груповий телефонний зв’язок (МГТЗ)
у межах області іі УРСР;
прямі канали міжміського телефонного зв’язку, літі
даються в ареште користування установам, підпри
ємствам і організаціям.
Замовлення на міжміські телефонні розмови
приймаються телефоном 07. На напрями, які вклю
чені до АМТЗ, приймання замовлень по номеру 07
обмежено.
Довідки щодо прийнятих замовлень її часу їх на
дання можна одержати телефоном 007 не раніше, ніж
через ЗО хвилин після прийняття замовлення, або на
значеного для розмови часу.
Прийом замовлень на міжміські розмови за готів
ку проводиться на центральному переговорному
пункті (працює цілодобово) та на переговорному
пункті по вул. 50 років Жовтня, 1. Автоматичний пе
реговорний пункт по вул. Карла Маркса, 46 працює
з 7 до 23 години.
Продовження розмови по замовленнях з перего
ворних пунктів понад оплаченого часу заборонено.
По закінченні оплаченого часу розмови абонентів
роз'єднують без попереднього попередження.
Додаткові платні послуги:
повідомлення за адресою особи, яка викликається
для розмови на переговорний пункт або до телефону,
номер якого зазначає абонент, що викликає;
повідомлення абонента про те, хто мого викликає
на розмову з повідомленням (за проханням або
нента);
довідки про помер телефону в іншому .місті;
за всі види послуг береться плата в розмірі вар
тості однієї хвилини розмови за тарифом, по якому
замовлено розмову;
замовлення на розмови з повідомленням прийма
ються на поточний день, але не пізніше, ніж за 8 го
днії до розмови, а також в наступні 2 дні з ураху
ванням діючого розкладу роботи зв’язку. Замовлен
ня за адресами: «поштова скринька», «абонентська
скринька»; «військова частина», «до запитання»
приймаються не пізніше, ніж за 2 дні до розмови.
При замовленні розмови з повідомленням можна
зазначати лише одну адресу й не більше двох осіб.
В адресі повинні бути зазначені індекс поштового

««Молодой коммунар»

відділення, вулиця, будинок, квартира або наймену
вання установи, прізвище, ім’я і ло-батькові абонен
та, якого викликаєте.
Черговість надання розмов залежить від категорії
розмови, тарифу н часу, коли прийняте замовлення.
Л ВТО М АТ ИЧИМ Й МІ ЖМі СЬКИ Й
ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК

Пропонуємо користуватися автоматичним міжмісь
ким телефонним зв'язком з будь-якого номера теле
фону АТС міста.

Для виклику абонентів інших міст необхідно зня
ти трубку і набрати цифри «89», потім код потріб
ного міста, номер телефону абонента, якого викли
каєте, і номер телефону, з якого проводите набір.
ДО ВІДОМА АБОНЕНТІВ АТС-4!

Після набору цифри <8» ви повинні почекати до
появи в трубці сигналу «готовність» (безперервний
гудок) і далі продовжувати набір за встановленим
порядком. Якщо набір проведено вірно, то по закін
ченні набору ви почуєте короткий сигнал перевірки,
а через 30—10 секунд відбудеться з’єднання. У ви
падку утруднень при користуванні автоматичним
міжміським телефонним зв’язком звертайтеся теле
фонами 2-58-20, 2-82-18.
ОПЛАТА .МІЖМІСЬКИХ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ

проводиться відповідно до діючих тарифів, залежно
від відстані. При розмові через автоматичний зв’язок
плата береться похвплнішо, а при замовленні розмо
ви через телефоністку мінімальна плата береться як
за трихвилинну розмову.
Обробіток рахунків виковують ЕОМ. Рахунок
можна оплатити на будь-якому поштовому відділен
ні. Оплата міжміських телефонних розмов, які на
даються з квартирних телефонів у кредит, повинна
бути проведена у 15-денпий строк з дати виставлен
ня рахунку. Строк зберігання документа про сплату
по рахунку — 3 роки. У випадку несплати рахунку
В зазначений строк телефон відключається. Довідки
про оплату за міжміські розмови ви можете одержа
ти телефонами 4-85-55 (у кредит), або 4-37-57 (за
авансовими рахунками).
ЗРУЧНИЙ ВИД ЗВ’ЯЗКУ

Підприємствам, установам, організаціям, корес
пондентам газет, журналів, радіо надається право па
укладання договорів на розмови в обумовлений час.
Розмова в такому випадку надається точно в зазна
чений час, тривалість його визначається при укла
данні договору.
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