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В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

ФЕРМАМ - СПРАВЖНЮ ТУРБОТУ КОМСОМОЛУ
Надаючи виключно важ

ливого значення виконан
ню рішень XXVII з’їзду 
КГІРС і XX з’їзду комсо
молу, реалізації Продоволь
чої програми, і з метою 
активізації роботи міськко
мів і райкомів комсомолу 
по шефству над фермами, 
обком ЛКСМУ прийняв по
станову «Про організацію 
обласного соціалістичного 
змагання між фермами, над 
якими шефствують міськ
коми і райкоми комсомолу»-

Учасники змагання роз
поділені на чотири групи: 
перша — Світловодський, 
Добровелнчківськнй'., Олек- 
сандрівськнй, 1-Іовомнрго-

родський, Устппівськин і 
Вільшанськпй райони; дру
га — Головапівський, До- 
лннський, Компаніївський, 
Ульяновський і Петрівський 
райони; третя — Бобрн- 
пецькин, Гайворонський, Кі
ровоградський, Маловис- 
ківський та Онуфріївський 
райони; четверта — Ново- 
український, Новоархан- 
гельський, Олександрій
ський, Знам’янськнй і Нов- 
городківськпй райони.

Підсумки трудового су
перництва будуть підбиті 
по кожній з чотирьох груп 
до 15 січня 1988 року. Обо
в’язково враховуватиме
ться продуктивність гро-

мадського стада, сортність 
та жирність молока, зни
ження затрат на вироб
ництво одного центнера 
продукції.

Буде також звернуто 
увагу на проведену комі
тетами комсомолу роботу 
по створенню на підшеф
них фермах комсомольсько- 
молодіжних колективів, на
правленню у тваринництво 
випускників шкіл, заготівлі 
високоякісних, кормів на 
період зимово-стійлового 
періоду утримання 1987— 
1988 рр.

Колективи-переможці по 
кожній з груп будуть наго
род ж єні тел е в і зо р а ми.

V КВІТНІ сірійський на- 
” род відзначив 41-у річ
ницю національної неза
лежності. Цьому святу бу
ло присвячено урочисте за
сідання клубу інтернаціо
нальної дружби Кірово
градського інституту сіль-

РУКУ, РОВЕСНИКУ!

да, Мохамеда Ісса, Азуза 
Майсари, Мохамеда Хадри, 
Ноблана Ясара та студента 
з Йорданії Аль-Рімаві Ай
мана. Народні пісні й тан
ці, міні-спентакль про бо
ротьбу палестинців «Ми 
переможемо», сценки із 
студентського життя...

Керівник організації сі-

ДРУЖБА ДАРУЄ СВЯТО
ськогосподарського 
нобудування.

На вечорі було 
цікавого. Присутні 
лися немало про 
й сьогодення сірійського 
народу, переглянули теле
передачу про життя цієї 
арабської країни, підго- . 
товлену сірійськими сту
дентами. Відбувся нон- 
церт за участю самоді
яльних артистів з Латин
ської Америни, Азії й Аф
рики. Найбільший 
на ньому випав на 
сірійців

маши-

багато 
дізна- 

історію

успіх 
долю 

Джуми Ахма-

рійськпх студентів у м. Кі
ровограді Мохамед 
сказав: «Сьогодні ми ще 
раз відчули, що дарує нам 
дружба між народами. І 
ми завжди пам'ятатимемо, 
як нас. п'ятьох сірійпів, 
прийшло привітати із на
ціональним святом так 
багато людей з інших 
країн»...

Ю. КУЧИНСЬКИЙ, 
викладач КІСМу.

1сса
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1 НЕОБХІДНОСТІ

Групкомсорг комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу водіїв Олександ
рійської райсільгоспхімії 
Олег РОЗЗУВАЄВ нині 
транспортує мінеральні 
добрива в господарства 
району. Доведені завдан
ня виконує на 125—130 
процентів.

Олег зобов’язався зекономити не менше 
600 літрів бензину. А з виробничою 
програмою року по перевезенню народ
ногосподарських вантажів молодий во
дій прагне впоратися до 70-ї річниці Ве
ликого Жовтня.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.
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Тр АКОЇ затяжної, холод- 
й ної весни, як нинішня, 
навіть старожили не па
м’ятають. Сонячні дні 
змінюються похмурими, 
дощі чергуються зі сні
гом. Тому й грунт прогрі
вається повільно. Для 
кукурудзоводів ця обста
вина має неабияке зна
чення, адже до сівби ка
чанистої можна приступа-

приклад, з батьком М. П. 
Швецем його син комсо
молець Анатолій. Одним 
з перших вивів він свій 
.широкозахватний агрегат 
на закриття вологи. Ви
сока якість, щоденне пе
ревиконання норм стали 
правилом для молодого 
тракториста.

— Інакше і бути не мо
же. — говорить М. П. 
Швець. — Сипи — наша

Він — депутат сільської 
Ради. Недавно односель
ці висунули його канди
датом у депутати район
ної Ради народних депу
татів. Добре трудиться та
кож Микола Приходченко.

Захоплено розповідала 
Ольга і про молодого 
спеціаліста, випускника 
Олександрійського рад- 
госпу-технікуму Олек-

Застереження на старті
ти тільки тоді, коли ріл
ля прогріється до десяти 
градусів.

Неспокійно на серці у 
молодих механізаторів під
рядної ланки № 2 кол
госпу «Шлях до комуніз
му». Раніше, траплялося, 
о "цій порі вже й' сходи зе
леніли. а нині господар
ство ніяк не впорається з 
сівбою ранніх зернових 
культур. Члени комсо
мольсько-молодіжної лан
ки Віктор Нужненко. Сер
гій Клименко, Сергій Бон
дар та їхній наставник 
Микола Павлович Швець 
одними з перших у госпо
дарстві поставили на лі
нійку готовності грунто
обробну техніку та сіваль- 
ні агрегати, провели за
криття вологи на всій 
500гектари і й площі, від
веденій ПІД кукурудзу. 
Тепер залишилося одне: 
чекати погожої днини, ко
ли можна буде приступити 
до сівби качанистої. Ні, 
вони не збираються сиді
ти. склавши руки, очі
куючи. коли ж. нарешті. 
склалутьеИ оптимальні аг
ротехнічні умови. Комсо
мольці без вагань вклю
чилися в інші польові ро
боти: закриття вологи, до
гляд за посівами озими
ни.

Радує, що молоді ні в 
чому не поступаються до
свідченим механізаторам. 
Успішно змагається, на-

зміна. І кому ж, як не їм, 
брати на себе почесну мі
сію — ростити врожай. 
Міцні знання, отримані в 
професійно-технічних учи
лищах, дозволяють їм ро
бити це. Старанності, ба
жання працювати хлоп
цям теж не позичати.

Саме так і трудяться 
комсомольці, відчуваючи 
себе повновладними гос
подарями землі.

— Відстаючих немає?— 
запитую в заступника сек
ретаря комсомольської 
організації Ольги Мосій- 
ченко.

— НемаєІ Усі задають 
тон у соціалістичному 
змаганні.

«Усі», як виявилося, це 
названі вже Віктор Нуж
ненко, Анатолій Швець, 
а також Микола Чорний, 
що трудиться на грей
ферному навантажувачі 
ПЄ-0,8. Чому ж так мало, 
адже колектив механіза
торів нараховує близько 
п’ятдесяти чоловік?

— Ще чотири комсо
мольці працюють в авто- 
гаражі і стільки ж у тва
ринництві, — продовжу
вала заступник секрета
ря. — Портрет комсо- 
мольця-водія Сергія Бон
даря — на Дошці пошани.

сандра Коробченка. Всьо
го близько року працював 
він ветфельдшером кол
госпу. Але й за цей час 
встиг проявити себе не 
лише хорошим фахівцем, 
а й здібним організато
ром, непримиренним до 
порушень дисципліни.
Партійна організація,
правління колгоспу вису
нули його на керівну по
саду — завідуючим тва
ринницькою фермою № 3.

Хороших справ на ра
хунку комсомольської ор
ганізації чимало. Відчу
вається палке прагнення 
спілчан якнайактивніше 
включитися у подолання 
відставання, допущеного 
господарством у поперед
ні роки.

— Торік чисельність на
шої організації зросла 
на чотири чоловіки, — під
креслила Ольга.

— Кого ж прийняли в 
комсомол?

— Нікого. Взяли на об
пік чотирьох новоприбу
лих...

Це, звичайно, добре, що 
прибувають комсомольці 
в село. Але де ж свої, так 
би мовити. домороіцені. 
котрі вже пустили норін-

ня в рідну землю? Вияв
ляється. ніхто по-справж
ньому не дбає в госпо
дарстві про духовне зро
стання молоді. розвиток 
її Ініціативи. творчості. 
Тому й не затримується 
вона в селі Будинок куль
тури не відповідає своїй 
назві. Робота його зводи
ться до демонстрування 
кінофільмів. відзначення 
свят і проведення диско
тек Навіть агітбригади 
тут немає, яка б обслуго
вувала трудівників у полі, 
надавала гласності соціа
лістичному змаганню. Від
сутні Й ГУРТКИ художньої 
самодіяльно •ті ЯвгО не
допрацьовують КОМСОМОЛЬ
ЦІ _ директор будинку 
КУЛЬТУРИ ігор Нікітенко 
та художній керівник 
Сепгчі Мороз, яле ніхто з 
них ля це не питає

Злається, немає особ
ливих підстав для критики 
на адресу комсомольців 
колгоспу «Шлях до кому
нізму» Весняний комп
лекс затягується, це так. 
Але ж винна погода, три
вала весна... Разом з тим. 
ось про що подумалось: 
через день-другий. коли 
нарешті можна буде ма
сово вийти в поле, дове
деться механізаторам
працювати майже ціло
добово надолужуючи про
гаяне От де б могли зна
добитися молодечий за
пал енергія! I.U риси, без 
сумніву. проявляють і 
Сергій Клименко. Віктор 
Нужненко, їхні товариші 
з КМК кукурудзоводів 
Та їх, молодих, у трактор
ній мало. І це має насто
рожити керівників госпо
дарства змусити їх вже 
сьогодні подумати про 
завтрашній день колгосп
ного виробництва

В ОСТРОВЕРХОВА, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Знам’янський район. .

Вітровій 
рину і жбурляє па землю 
сніг з дощем. Богдан Ми
хайлович насунув капелю
ха аж на самі очі і мов
чить. Щоб перервати па
узу. запитую, коли ще 
пригадує таку затяжну 
весну.

— У 1980 році, як по
вінь була у Кіровограді, 
пам'ятаєш? — відпові
дає. — Того разу ми по
чали сівбу ранніх ярих 
19 квітня. Нинішнього 
року також день у день 
строки збіглися.

— А який тоді був уро
жай? — запитую.

— Непоганий, — відпо
відає і дістає записник, 
щоб назвати цифри.

Богдан Михайлович Гра
нат кілька десятків років 
працює головним агроно
мом колгоспу імені Вату- 
тіпа Кіровоградського ра
йону. Господарство в ро
ки сприятливі і не дуже за 
погодними умовами має 
високі врожаї сільсько
господарських культур. У 
цьому велика заслуга і 
Богдана Михайловича. 
Йому присвоєно звання 
заслуженого агронома Ук
раїнської РСР, вів — кан
дидат у члени Централь
ного Комітету Компартії 
України.

— Хліборобський 
багато в чому 
від погоди 
ват, — та 
людей, їх 
етерності.

Ми стоїмо на краю по
ля, що починається відра
зу за тракторною брига
дою. Комсомольсько-мо
лодіжною тракторною 
бригадою, яку очолює Ми
кола Смпчепко. Бригадир 
оглядає сівалки що за
ходять в загінку. Ного 
кличе головний агроном Т 
пропонує розповісти про 
плани задуми

— Рік нинішній небува
лий для нас, як за погод
ними умовами, так і за 
збігом важливих сільсько
господарських робіт. Че
рез засушливу осінь, ози-

цех 
залежить 

— каже Гра- 
основпе — від 

вміння, май-

мої пшениці залишилось 
зовсім мало. Сіяти ярих 
доведеться більше двох 
тисяч гектарів тільки у 
нашій бригаді. Ми поста
вили собі за мету — ран
ні ярі посіяти за три дні. 
Роботу організували у дві 
зміни. Перша зміна пра
цює з шостої години ран
ку до другої години дня. 
Друга — з чотирнадцятої 
до двадцять третьої го
дини. Технічне обслугову
вання машин проводимо 
безпосередньо у полі. По
дбали і про людей. Гаря
чі страви їм доставляю
ться до місця роботи.

Бригадир розповідає і 
весь час позирає на поле, 
де снують агрегати. Тере
щенко проводить культи
вацію під ячмінь. Перед 
ним веде свого МТЗ-80в 
агрегаті із розкидачем доб
рив РМГ-4 комсомолець 
Петро Симонець. А далі 
веде сівалку Микола Сме
та ній.

Комсомольсько • моло
діжна тракторна бригада 
зобов'язалася нинішнього 
року виростити і зібрати 
з гектара по 33.4 центне
ра зернових, у тому числі 
по 47,8 центнера куку
рудзи. Цукрових буряків 
тут планують взяти з гек
тара по 299 центнерів, на
сіння СОНЯШНИКІВ — по 
21.6 центнера. Для такого 
врожаю з осені внесли у 
середньому по десять тонн 
органічних добрив на гек
тар ріллі.

— Весна нелегна. — ка
же головний агроном кол
госпу Б. М. Гранат. — та 
в хліборобській роботі 
взагалі не буває легних 
років. Кожний чимось 
своєрідний І завдання хлі
бороба — примхам при
роди протиставити орга
нізованість. чітність у ро
боті. У цьому е наших хлі
боробів багатий досвід. 
Нині механізатопи пра
цюють у дві зміни. На 
відміну від попередніх ро 
ків. працюють за мето
дом колективного підря
ду. тобто, на кінцевий ре
зультат. А це зобов'язує 
постійно дбати не тільни 
про темпи, а н про якість 
побіт.

В. ЦВЄТАЄВ. 
Кіровоградський район.
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У доповіді на XX з’їзді ВЛКСМ перший секретар 
ЦК ВЛКСМ В. І. Мироненко акцентував, що най- 
гострішою соціальною проблемою для молоді е жит
лова. Розв’язати цю проблему тільки для молоді, не 
беручи до уваги інших категорій трудящих, населен
ня, неможливо. Проблема ця загальнодержавна, за
гальнонародна, і розв’язувати її треба усім суспіль
ством. І МЖК — реальна можливість для цього.

Один із найперших і на сьогодні найкращих МЖК 
у країні — Свердловський. Нещодавно Кіровоград
ським центром науково-технічної інформації було 
організовано виїзд групи спеціалістів нашого міста 
для вивчення досвіду свердловчан. Один із її учас
ників старший інженер Кіровоградського ЦНТІ Олек
сандр ТКАЧЕНКО сьогодні ділиться своїми вражен
нями про побачене.

□ ДОСВІД

шиільних клубах «Гн-мик» 
і «Малюнок». Розташова- 
ні вони у двох двокімнат
них квартирах, добре об
ладнані дитячим спортив-

ОБРЯДИ НАШІ, РАДЯНСЬКІ

по 
по

О ИМАЛО вже написано 
про молодіжні жит

лові комплекси, чимало 
сказано і про Свердлов
ський МЖК... Але все ж 
хотілося побачити його 
своїми очима, відчути ат
мосферу співжиття осо
бисто.

І ось трамвай під но
мером 23, рівномірно від
стукуючи колесами 
колії, котить мене
Свердловську до зупинки 
«Кам’яні намети», до ві
домого в країні МЖК 
№ 1. Ще з мосту я поба
чив комплекс величезних 

І шістнадцятиповерхових бу
динків. Це — мікрорайон 
«Комсомольський». А бу
динки МЖК (їх шість), ні
би очолюють, початкую- 
чи від шосе, увесь архі- 

! тектурнйй ансамбль. То 
і тут, то там майорять ви- 
I сотні крани — йде будо

ва. На одному з плакатів 
; я прочитав, що тут сила

ми МЖК будується куль- 
| . турно-оздоровчий центр.

«Молодці хлопці, — поду
мав,— не зупиняються 
на досягнутому!..».

Член оргкомітету Ана
толій Костін — діловий 
хлопчина — повів мене 
по комплексу на екскур
сію. Перше, що вражеє 
на виході із адміністра

тивного будинку — це міс
течко патріотично-вихов
ної роботи. Стоїть справж
нісінька бойова техніка: 
списані самохідна артиле
рійська установка, важкий 
танк «КВ» і реактивний 

! літак. Навколо техніки ба- 
І гато дітвори. Сьогодні тут 
Іне проходять заняття, і 

Анатолій пояснює, що за
няття проводяться регу
лярно кваліфікованими 
спеціалістами. Не без гор
дості додає: «У цих 
будиннах-велетнях

лініка. У ці двері я вирі
шив зайти. У просторих і 
світлих фойє всі стіни у 
персонажах з мультфіль
мів. А малювали їх, як 
мені пояснили, самі ді
ти. У просторих кабіне
тах стоїть найсучасніше 
медичне обладнання. Черг 
до лікарів майже немає. 
Поліклініка лише для 
МЖК? Будували силами 
МЖК, але для жителів

ним інвентарем, цікавими 
іграшками, І ось для чого 
було утворено ці нлуби. 
Скажімо, у вас є бажання 
(а може вже й квиток), у 
театр, у кіно, чи ви запро
шені у гості, а дітей за
лишити ні на ного. От тут 
і виручає нлуб. Одна з 
мам сьогодні чергова. У її 
розпорядженні розробле
ні заздалегідь розважальні 
програми для діток, інстру
мент та матеріал для уро- 
нів праці, іграшни. Коли 
я відчинив двері одного з 
цих нлубів, то дітвора, не

ЗАВІТАВ
До листопада ниніш

нього року в області три
ватиме огляд роботи куль
турно-освітніх закладів по 
обслуговуванню працівни
ків тваринницьких ферм 
під девізом: «Тваринни
цтву — відмінне ідеоло
гічне забезпечення!». Ме
та огляду — поліпшення 
рівня організації куль
турного обслуговування 
тваринників, падання до
помоги партійним і ком
сомольським організаціям 
у мобілізації трудящих 
на вирішення завдань, по
ставлених XXVII з’їздом 
КГІРС, іншими партійни
ми документами.

Сільські будинки куль
тури та клуби області на
магаються широко вико
ристовувана різноманітні 
форми і методи культос
вітньої роботи. Зокрема, 
буваючи на фермах, культ
працівники висвітлюють 
досягнення науки і техні
ки, передовий досвід у 
промисловості і 
му господарстві, 
гують переваги 
ського способу 
зростання добробуту 
селення, виховують у тру
дящих комуністичне став
лення до прані і соціаліс
тичної власності. Свід
чення цього — вечір у 
Голованівському район
ному будинку культури, 
який відбувся нещодавно. 
На ньому 
передові 
можи, і 
змагання.
Тетяна Топольник зверну
лася до всіх своїх колег 
із закликом — виконати 
соці а л істнч 11 і зобов’язанії я 
двох років п’ятирічки до 
70-річчя Великого Жовт
ня. її починання знайшло 
активну підтримку. Нині

досвід
сільсько- 

пропа- 
; радян- 

життя, 
на-

вшановувалися 
доярки. пере- 
соціалістичного 
Молода доярка

НА ФЕРМУ ХОР
В районі набуває все шир
шого розмаху трудове су
перництво за дострокове 
виконання особистих пла
нів і зобов’язань, підви
щення продуктивності гро
мадського тваринництва.

Колективи першої та 
другої молочнотоварних 
ферм колгоспу 
Кіровоградського району 
протягом тривалого часу 
успішно виконують пла
ни по продажу державі 
молока. З трудовою пере
могою трудівників приві
тали культармійці. Зустрі і 
відбулася у кімнаті відпо
чинку тваринників. Багато 
добрих слів гості адресу
вали передовим Д°яР“ам 
Тетяні Малихіній, Ніні 
Саутіиій. Євгенії 
Катерині Копії. 
ДергачовШ. НкД11’

даостві підтримали заклик

Ніні 
Савенко, 

Любові 
Коваль. 

Цс* вони першими в госпо
дарстві підтримали заклик 
єііожіїій Фермі — трити
сячні надої!».

В Олександрійському 
районі відбулася зустріч 
передових доярок району, 
які в минулому році на
доїли понад 3000 кілогра
мів молока від корови. У 
ній взяли участь члени 
бюро райкому Компартії 
України, працівники ви
конкому районної Ради 
народних депутатів і рай
кому комсомолу, керівни
ки РАГІО. Відзначалося, 
що ряди передовиків мо
лочної галузі в районі по
стійно зростають. Торік, 
скажімо, дев’ять доярок 
подолали чотиритисячний 
рубіж, понад двісті — 
тритисячний. Перед учас
никами зустрічі виступив 
перший секретар райко
му Компартії України 
10. Г. Целнх, який вручив 
дояркам, котрі надоїли 
від корови понад 4000 кі
лограмів молока, свідоцтва 
про трудову доблесть, а 
завідуючим фермами, ко
лективи яких добилися 
найвищої продуктивності 
худоби, поздоровні адре-

си. Закономірно, що учас
ники зустрічі звернулися 
до тваринників району із 
закликом примножити зу
силля в боротьбі за збіль
шення виробництва про
дукції ферм, успішно ви
копати завдання і соціа
лістичні зобов язання. Бу« 
до також прийнято рішен
ня про організацію клубу 
доярок - чотиритнеячниць. 
Він стане центром робо
ти по поширенню передо
вого досвіду, г 0Л030Ю 
клубу обрано доярку рад- 
госпу-техпікуму М. В. Во
рох.

Традиційними стали в 
області погиики-вшану- 
вання трудівників тварин
ницької галузі. Останнім 
часом вони відбулися у 
Яовгородківському. Олек- 
сандрівському. Бобрийець- 
кому. Г.айворонському, 
Маловясківському та Ін
ших районах.

Цікавим і змістовним 
був вогник у малому залі. 
Палацу культури заліз
ничників м. Знам’янки. Від 
імені своїх делегацій 
/ступили Герой Соц 
Ітичиої Праці, 
Верховної Ради 
голова 
народів 
Леніна 
голова
М. П. Вурсало, чиї 
стри високих надоїв 
домі в усій області.

Оплесками учасники свя
та зустрічали вдетупи 
учасників Суботцівсько- 
го будинку культури, бог- 
данівських аматорів, хор- 
ланку з Веселого Кута. Це 
внесло в свято елемент 
особливого зворушення і 
піднесення, ОПТИМІЗМУ.

В. БОГДАНОВА, 
старший методист 
культоезітньої робо
ти обласного науко
во- методичного цент
ру-

ви-
Я ЛІС • 

депутат 
УРСР, 

Дружби 
імені

ордена
колгоспу

В. М. Гуртовий, 
колгоспу «Союз» 

май- 
вЬ

*

шести
... ................. живе

більше трьох тисяч чоло-
У 

а,
янвік». (Не проживає, 

нас звикли говорити, 
зазначте, живе!).

Далі — різні спортивні 
споруди, дитячий майдан
чик із цікавими розва
жальними спорудами, літ
ній концертний майдан
чик, схожий на цирковий 
манеж, і навколо багато 
вирізаних з дерева казко
вих персонажів.

Поряд два дитячі сад
ки (їх тут називають ком
бінатами) і дитяча ролік-

усього мікрорайону.
Найцікавіше ж було у 

будинку культури. При 
вході я прочитав графік 
роботи клубів, секцій і 
студій, які тут працюють: 
шкільний клуб 
жіночий клуб 
ка», радіоклуб 
туристичний 
мут», 
слайдклуб «Скіф», 
тивно-оздоровчий 
«Аеробіка», клуб 
телів музики 
хореографічна студія, сту
дія сучасного бального 
танцю, студія пантоміми, 
музичний театр.

На одному з поверхіз 
розташовані відеоцентр 
і відеостудія. У фонді ві
деостудії більше ЗО ху
дожніх та мультипліка
ційних фільмів для діт^й.

На закінчення своєї екс
курсії я побував у

«Мрія», 
«Рябінуш- 

«Марс», 
клуб 

кіноклуб,
«Ази- 
фото- 
спор- 
клуб 

люби- 
«Студія-7»,

звертаючи на мене уваї и. 
(мабуть вже звикли до 
фотографів), продовжува
ла жваво гойдатися і дир- 
чати автомобілями. Так, 
цей народ у гурті не су
мує! А ви, батьки, відпо
чивайте спокійно, 
діти цікаво і корисно 
ведуть час за вашої 
сутності.

Трохи сумно було 
ставатися із усім і 
ченим, (хоч і бачив 
леко не все), із тією друж
ньою молодою атмосфе
рою... Але я втішав себе 
думкою, що незабаром 
щось подібне буде і з нас 
в Кіровограді. Адже ро
бота по створенню Кіро
воградського МЖК не 
припиняється, а, навпаки, 
набирає темпів, завойо
вує прихильників.

АНОНС!

ваші 
про
від-

роз- 
поба- 

да-

ЧИ ЛЕГКО БУТИ
Чи легко сказати про се

бе правду? Про що свід
чить ця правда? Певно, но
вий фільм Ризької кіносту
дії «Чи легко бути моло
дим?» змушує глядача від- 
позісти ще й на такі питан
ня. Мабуть, вперше радян
ський кінематограф з 
кою проникливістю -й 
вертістю 
проблеми 
лоді 80-х.

Стрічна ,
Поднієкса — художньо-пуб
ліцистична. Присутність у 
фільмі живої, гостросучас- 
ної конкретики життя ство
рює враження строгої до
кументальності, підсилене 
авторсьною присутністю в 
надрі. Калейдоскопічна змі
на обстановки, нові облич
чя, явища — і всюди при
сутня людина з мікрофоном,

їх — та- 
схо- 
сьо-

говорить 
становлення

та- 
від- 
про 
мо-

режисера Юріса

МОЛОДИМ? 
яка хоче зрозуміти 
иих різних і таких
жих — молодих дня 
годнішнього.

Кожен кадр, кожна зустріч 
на екрані додає все нових 
штрихів до цього «колек
тивного портрета», все глиб
ше проникаючи до соціаль
но-психологічних коренів 
подій...

Зав язку фільмові дає 
факт по суті безпрецедент
ний — розгром збуджени
ми заміським 
шанувальниками 
ки вагона 
якій вони 
Ригу. Суд, суворі 
суддів, 
осуд... Але автори не зупи
няються на півдорозі, вони 
хочуть проникнути до суті 
прихованих причин того, 

цьому

концертом 
рок-музи- 

електрички, на 
повертаються в 

. і обличчя 
безапеляційний

шляху вони натрапляють на 
ряд проблем гострих, за
старілих, прихованих за по
казним благополуччям.

Символічним кадром за
кінчується фільм:’ люди і 
море («Синій нолір — колір 
надії», - ' -------------- ----- -
героїв 
ризьких 
вражає, хвилює, змушує за
думатися, Ця сповідь моло
дих призначена в першу 
чергу для молодих, дає їм 
можливість глянути на себе 
збоку.

У Кіровограді фільм 
Ю. Поднієкса «Чи легко бу
ти молодим?» {автори сце
нарію — д. Кльоцкін, 

€. Марголін, Ю. Поднієкс, 
оператор К. Залцманіс,. 
композитор М. Браунс) бу
де демонструватися з 27 
квітня по 7 травня. В трав
ні він появиться також на 
екранах міст і сіп області.

пояснює ОДИН з 
фільму). Стрічка 

кінематографістів

Свердловськ — 
Кіровоград. сталося.

О. ТКАЧЕНКО.

с ■ і«

ЕЛЕКТРОННИЙ
ТЕЛЕФОН
9ув лише одним із численних експонатів на обласній 
технічній виставці художньо-прикладної творчості і ра- 

ЦКЖ$лІзацІі, яка відкрилася в Кіровоградському
СИГУ №’6. А щё уйаГу відвідувачів привернули трена-

жер для монтерів телефонного зв язку, водонагрівач для 
спаювання твердих сплавів, діюча модель зварювально
го напівавтомата. Перші в переліку експонати предста
вили юні умільці з дев’ятого, а два останні — із вось
мого профтехучилища обласного центру. А особливий 
захват у присутніх викликала модель парусника «Орел» 
часів заснування петровського корабельного флоту, 
Г.уртківці Олександрійського СПТУ № 13, зокрема, ви
ставили міні-автомобіль-амфібію (керівник гуртка — 
майстер виробничого навчання закладу Л. Ф. Грабенко).

УчнлІш^блІсїі’Тї“ УМІЛЬЦІ 3 28 колективів профгех-

.а
м- литвинов, 

ХТЯп?ЄТОДНС\ТЄХНІЧНОІ тв°Рч°сті обласно
го управління профтехосаіти.

Фото В ГРИБА
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ВИПУСКУ «АУДИТОРІЯ»

З стор

В. ПАНЧЕНКО: Ми зі
бралися, щоб поговорити І 
на тему, яка однаково ці- < 
кава студентці IV курсу 
українського відділення 
філологічного факульте- 
ту Наталії Козловій, Інзі 
Сліпченко з третього кур
су, другокурсницям Світ- 
лвні'Воловик та Інні Дмит- = 
рієвій, першокурснику 
Олегу Шверненку. Всі 
ВОНИ—майбутні вчителі-фі- 
ЛОЛОГИ. Тема нашої роз
мови так і має бути сфор
мульована: як я уявляю 
свою майбутню профе
сію. -
л КОР.: Отже, перше пи- 
гання сформулюємо так: 
що таке вчитель! Як ви 
про нього думаєте! Поч
немо з вас, Володимире 
Євгеновичу.

д. П.: Я дуже багато 
’ про це думаю. Недавно 
, написав книжку «Худож-

НЯ література і проблеми 
шкільного виховання», в 
якій цілий розділ присвя
чую творчості В. Тендря
кова, його шкільним по
вістям «Ніч після випус
ку», «Розплата», «60 сві
чок». Письменника зав
жди, особливо в останній 
період творчості, турбу
вало, яким повинен бути 
вчитель і яким повинен 

^ути учень. Учитель — це 
Проповідник. Не носій 
інформації, хоч на від
міну від месії він не знає, 
що таке істина, але він

і знає шлях, яким можна 
. дійти істини. Такий погляд 
• на місію вчителя існував 
, ще в середньовіччі. Особ

ливо на Сході, 
імені людини, яку 
жали, додавали 
«вчитель». Мені 
не хотілось би визнавати, 
але сьогодні роль вчите
ля у нашому житті при
низилась.

КОР.: Можливо, ми всі 
стаємо проповідниками?

В. П.: А що про це 
маєте ви, друзі? Ось 

^.Наталю. Залишилося 
’так багато часу, і ви 
нете сіяти розумне, доб
ре, вічне. Яким ви бачи
те вчителя?

Н. К.:
Я це зрозуміла ще 
першому курсі, 
зіткнулася з тими, 
вчить. 1 тепер це 
ваю. Ідеальних 
не існує. Хоч є дуже хо
роші вчителі. Не тільки 
такі, що знають свій пред
мет, але вміють бачити в 
учнях індивідуальність. 
Відчувати в них спільни
ків. Тут важлива мораль
на стійкість вчителя. Ні в 
якому разі вчитель не по
винен говорити неправду 

^^або чинити одне, а гово- 
, рити інше.

■
(

..

І

і
і '1

<

8. С.: На мій погляд, 
вчителю сьогодні не ви
стачає загальнолюдської 
культури. Я це на собі від
чула, коли проходила 
практику в школі. Вузько 
мислять вчителі. Мабуть, 
при прийомі до вузу тре-

Н. К.: Я б особливо ні
чого не змінювала, але 
взела б вільне відвіду
вання. Є лекції, які нічо
го не дають. Треба при
вчати студентів до само
стійної роботи.

В. П.: Для цього необ-

І, Д.: Не всі викладачі 
вчать мене, якою треба 
бути. Більшість прийде, 
відчитає лекцію, не тур
буючись, слухаю я її чи 
ні — і всього найкращо
го! Хіба в таких умовах я 
стану проповідником?

нашому навчанні 
не вистачає.

В. Г1.: Не вистачає 
предметів: історії
тецтва і ораторської 
стерності.

В. С.: Ой, справді,
як прийшли в інститут, не

чогось

двох 
мис- 
май-

Ми

де до 
пова- 
слово 

зовсім

ду- 
ви, 
не 

ста-

Є різні вчителі, 
на 

коли 
хто нас 

відчу- 
вчителів

вує наша система оцінок. 
Вона себе не виправдо
вує.

КОР.: Один викладач 
філософії ніколи не ста
вив своїм студентам від
мінну оцінку. Чому! Вва
жав, що на відмінно фі
лософію знають хіба що 
дазньогрецькі філософи. 
Та це між іншим... Не 
здається вам, що у нас 
існує культ оцінок!

В. П.: Справді, існує. 
Оцінка сьогодні — корінь 
зла. До оцінок існує ва
ловий підхід і в школі, і в 
інституті. І зовсім не існує 
культу знання.

КОР.: Ми самі у всьому 
винні. Скільки років учи
тель чомусь не має права 
ставити незадовільних оці
нок. Двійка! Що ви, як 
можна! «Поставте хлопчи
ку «трійку»...

Н. К.: Підхід до оцінки 
повинен бути індивідуаль
ним. Враховувати можли
вості кожного учня.

КОР.: Це знову набли
ження до золотої середи
ни. Треба оцінювати, як 
того заслуговує. Не натя
гувати «трійку» з мінусом, 
копи треба поставити 
«двійку» з плюсом.

В, П.: Ви вважаєте, що 
орієнтація повинна бути 
на вищого учня. Мені зав
жди оцінку ставити най
важче. Але повернемося 
до нашої попередньої 
розмови. Навчив вас вуз-

ПРЕС-КЛУБ «АУДИТОРІЇ»

Сьогодні гостей нашого прес- клубу представляє доцент кафедри 
української мови і літератури Кіровоградського педінституту кандидат фі
лологічних наук Володимир Євгенович ПАНЧЕНКО

ба враховувати не лише 
обсяг знань з потрібного 
предмета, але й рівень 
загальної культури. Щоб 
запобігти таким ситуаціям, 
як у фільмі «Опудало».

В. П.: Що дає вам і чо
го не дає інститут?

і. С.: Знання предмета 
дає, а знань, як виховати 
особистість---- ні.

B. П.: Одна з претензій 
до школи полягає в тому, 
що вона дає знання, але 
не вчить жити.

C. В.: Вчитель — це ви
хователь. Знання можна 
почерпнути і з підручни
ка. На перше місце треба 
поставити вміння вчителя 
зрозуміти учня. З цього 
починається виховний про
цес.

Н. К.: Коли я прийшла 
на свою першу практику, 
то зрозуміла, що я серед 
ровесників. Ми провели 
диспут «Людина... Як ти 
розумієш це?». Виявляє
ться, що наші думки ба
гато в чому схожі. Гово
рять, ніби діти мало 
тають.
то не 
ти під 

і інколи 
: телі.

клеїти дитині ярлик .«важ
кий підліток» і махнути 
на неї рукою. Мовляв, 
нехай міліція займається, 
Я це зрозуміла, працюючи 
в нашому інститутському 
педзагоні «Товариш». Іно
ді навіть не цікавляться, 
що зробило учня «важ
ким підлітком», А тут і 
сімейні обставини, і умо
ви навчання.

КОР.: Мені багато до
водиться спілкуватися з 
юними, і я згодна, що не 
справедливо підходити до 
виховання з загальними 
мірками. Та мені найбіль
ше зрозуміла думка Інги 
Сліпченко про відсутність 
загальнолюдської 
тури у вчителя.

В. П.: Коли б ви 
міністро/л освіти, 
предмети зняли, 
ввели?

чи- 
Це неправда. Прос- 
треба все підганя- 

одну рамку, що й 
роблять наші вчи- 

Найпростіше при-

Збираючись на XX з’їзд комсомолу країни, Віктор Кравченко (на знімку) про
вів у Бобринецькому райкомі комсомолу «пряму лінію», під час якої уважно но
тував усі важливі запитання й доручення. Сьогодні, повернувшись додому, учень 
третього курсі' агрономічного відділу Бобрпнецького сільськогосподарсько
го технікуму імені В. В. Цорика (він — комсорг групи) прагне не лише розпо
вісти про минулий з’їзд, а й спільно з колегами розробити план подальшої роботи.

На знімку: делегат XX з’їзду ВЛКСМ В. КРАВЧЕНКО.
Фото в. ГРИБА.

були
і сильні

сильні
сту-

куль-

були 
які б 
а які

хідно, щоб
викладачі 
денти.

О. Ш.: Я
ти
ся 
повинен сидіти на лек
ціях, на яких мені нудно?

дуже хочу бу- 
вчителем, але вчити- 
— ні! Чому й справді я

О. Ш.: Мені кожен день 
твердять, що вчитель по
винен займати передові 
позиції, а де вони, ці по
зиції, ніхто не знає! і ви
кладачі не знають.

І. С.: Мабуть, Олег де
що перебільшує, але в

і

1

І
вміючи говорити, так і 
залишаємо його...

В. П.: Інго, 
витесь до 
Тендряков, 
ставився до 
но.

!, С.: Мене не влашто-

а як ви ста- 
відмінникіа? 

наприклад, 
них обереж-

«У семи
няньок.,.»

З лютого під таким за
головком в «Молодому ко
мунарі» було опублікова
но критичну кореспонден
цію рейдової бригади про 
незадовільну підготовку 
парку культури та відпо
чинку імені 50-річчя Жовт
ня до зимового спортив
ного сезону.

Редакція одержала від
повідь від голови Кіров- 
сьіоіго райвиконкому міста 
Кіровограда В. Є. АЛЕК
САНДРОВИЧА:

«На засіданні виконкому 
Кіровської районної Ради 
народних депутатів роз
глянуто статтю «У семи 
няньок» про незадовільний 
стан парку імені 50-річчя 
Жовтня.

Виконкомом розроблені 
та затверджені заходи з 
упорядкування парку, а 
вже нині силами заводу

радіовпробів проводиться 
ремонт літнього майданчи
ка. ОКП «Укркомунрем- 
шляхпроект» розроблено 
документацію реконструк
ції другої черги парку.

На 1987 рік виконкомом 
заплановано освоїти 803 
тисячі карбованців, в то
му числі будівництво оз
доровчого комплексу та 
дитячого кафе.

Значну частину заходів 
по благоустрою та озеле
ненню планується провес
ти під час двомісячника 
благоустрою міста».

«Сон 
пральної 
машини»
Так називалася корес

понденція («МК» за 21 
січня ц. р.) про незадо
вільні житлово-побутові 
умови в гуртожитку кіро-

воградського виробничо
го об’єднання по сівалках 
«Червона зірка».

На публікацію відповів 
голова Ленінського рай
виконкому м. Кіровограда 
Л. 1. ФЕНЬКО:

«За недоліки п підго
товці гуртожитків до зи
ми, незадовільні умови 
для проживання в них су
воро вказано заступнику 
генерального директора 
«Червоної зірки» В. Г. По- 
номаренку. Дане питання 
в порядку контролю буде 
розглянуто в травні ц. р., 
про що ВИКОНКОМ ПОВІДО

МИТЬ додатково».
Ясно, що мешканці гур

тожитку чекають не стіль
ки рішення виконкому, 
скільки змій на краще за 
місцем свого проживання.

ВЕЛОСПОРТ

ПЕРЕМОГЛИ 
ГОСПОДАРІ

В Олександрії Відбулася 
першість області з вело
спорту па шосе серед ви
хованців дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл системи 
Міністерства освіти.

Добротну Підготовку про- 
демонстрували вихованці 
Олександрійської ДЮСШ 
№ 1, які перемогли в за
гальнокомандному залі
ку. завоювавши право 
представляти область на 
першості* У РСР 7-Ю трав
ня у Вінниці.

В окремих видах про
грами переможцями стали 
Т. Терепіойко. М. Малише- 
вп. Л. Сливенко. С. Стрель
бищ.на О, Стручковський. 
Р Гамза. О. Кузьменко, 
В. Орлов. Т. Сльота. О. Ба
бій. О. Рябоволик, В. Щад- 
ська з Олександрійської 
ДЮСШ № 1, І Чернишова. 
10. Супрупеяко з кірово
градського «Буревісника» 
та 1. Селезпьова, О. Доб- 
р'бвольський, В. Святоха. 
О. Пархоменко. N. Сніжко 
з ДЮСШ № 4 м Кірово
града.

Г. ІВАСЕНКО.
м. Олександрія.

хоч якій-небудь самостій
ності?

Н. К.: Ваші лекції на
вчили. На них байдуже 
сидіти не можна.

В. П.: Дя кую. А відвер
тіше?

О. Ш.: Я за вільне від
відування лекцій і за пра
во обирати: записувати їх 
чи ні.

В. П.: А ти твердо знаєш, 
чого ти хочеш? Багато 
розчарувань починається 
з того, що студент не знає 
ні своїх можливостей, ні 
своїх прагнень. Я — за 
самостійність. Студент са
мостійно повинен вироби
ти для себе програму. Але 
самостійність не тільки у 
вільному відвідуванні.

КОР.: Олег, а що ти ро
битимеш, коли не ходити
меш на лекції!

О. Ш.: Хіба мало :прав?
КОР.: Але ж ти вступив 

до інституту з певною ме
тою. Ні, мабуть, щоб го
ворити про вільне відві
дування, про свободу дій, 
треба змінити 
у школі.

І. Д.; А для 
ба підвищити 
теля.

КОР.: Хто це зробить! 
Можливо, ви!

С. В.: Можливо, й ми 
теж.

стан справ

цього тре- 
роль вчи-

Розмову вела 
а. левочко.

Хоч листа н не було надруковано
Із села Шишкиного 

Компаніївського району 
надійшла скарга на неза
довільну роботу місцево
го БК. Відділ культури 
Компаніївського райви
конкому повідомив у від
повідь на лист:

«Будинок культури
с. Шишкиного довгий час 
не працював через пога
ну електропроводку. Кі
нофільми не демонстру-

ЧИТАЙТЕ

★ Тобі 17—18. 
Чи знайшов ти 
своє місце в жит
ті! Йдеться про 
неформальні об’
єднання молоді,

■

с.

і 
Iі. 
с

И
''

валися в зв'язку з аварій^ 
ним станом стелі у залі 
для глядачів. Всі масові 
заходи проводяться 9 
фойє, де грає вокально- 
інструментальний ан«
самбль. Приміщення бу
динку культури потребує 
капітального ремонту. Від
ділом культури виділено 
10 тисяч карбованців на 
його проведення»,

останні «крики» 
моди і обов’язок 
перед суспіль
ством...

Публіцисти ч н І 
роздуми.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ

таж
26 КВІТНЯ

'А ЦТ (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
<Час». 8.05 — Грає ураль
ське тріо баяністів. 8.30— 
Ритмічна гімнастика. 9.15 
!— Тираж «Спортлото». 9.30 
— Будильник. 10.00 — Слу
жу Радянському Союзу! 
11.00 — Ранкова пошта.

11.30 — «Наш дім». Теле
журнал. 12.15 — Докумен
тальний телефільм. 12.30— 
'Музичний кіоск. 13.00 —
Сільська година. ” ‘ 
Здоров-'я. 14.45 — 
фільм. 15.10 — , 
тальннй телефільм 
биль: два кольори 
Фільм 2. 16.15 — 
майстрів мистецтв 
ЧО! молоді Киргизії 
ральному 
лі. 18.00 
норами.
відпочиваємо. 19.25 
токонкурс 
улюблена моя».
Новини. 19.35 - 
става Московського

14.00 —
- Мульт- 
Докумен- 

«Чорно- 
часу». 

Концерт
1 твор- 
в Цент- 

концертному за- 
— Міжнародна па
їв.45 — Як ми

Фо- 
« Батьківщина

19.30 —
Фільм ви- 

ци ган-

ського театру «Ромен». «Ми
— цигани». 21.00 — «Час». 
21.40 — Хокей. Чемпіонат 
світу. Збірна СРСР — збір
на Швеції. В перервах — 
Футбольний огляд. 00.05 — 
Новини.
▲ УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Ритмічна гімнастика. 10.45
— З української класики.
Художній фільм «Наталка- 
Полтавка». 11.15 — Кон
церт естрадно-симфонічно
го оркестру Центрального 
телебачення 1 Всесоюзного 
радіо. 13.05 — Новини.
13.15 — Мультфільм на за
мовлення. 14.25 — Л. Кос-

тенко, «Маруся Чурай».
15.55 — Науково-популяр
ний фільм «Мова тварин».
16.55 — Художній телефільм
для дітей. «Гостя з майбут
нього». З серія. 18.00 — Ку
бок федерації футболу 
СРСР «Динамо» (Київ) — 
«Дніпро». 19.45 — Актуаль
на камера. 20.20 — Росій
ський романс. 20.45 — На 
добраніч. діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Художній 
телефільм «Протистояння». 
З серія. 22.50 — Актуальна 
камера. Вечірній випуск. 
23.20 — І тільки музика.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ста-

вайї 8.15 — Фільм «Весня
ний призов». 9.45 — Із скарб
ниці світової музичної куль
тури. в. Шебалін. Симфо
нія № 3. 10.30 — Російська 
мова. 11.00 — Документаль
ний телефільм. 11.45 —
'«Що таке ,‘цнрк». Фільм- 
концерт. 12.25 — Шляхи, 
які ми вибираємо. 13.15 — 
«Слово про тверезість». На
уково-популярний фільм. 
13.25 — У нашому клубі 
заводському. 13.50—Мульт
фільм. 14.10 — Реклама.
14.15 — Очевидне — ней
мовірне. 15.15 — Програма 
телебачення Комі АРСР.
16.15 — Світова художня

культура. Найдавніші 
м'ятники мистецтва.
— Толевистава «Одна 
генерала Скорнякона» 
тор А. Сульянов. 17.50 „
«Вітчизни рідні Імена». На»

НІЧ 
Ав«: 

1
у ко’во ■ популярний ф і л ьм
«Скульптор Томський. Спра. 
ва всього життя». 18,20 —і 
Художня гімнастика. Між
народні змагання на приз 
журналу «Советская женщи
на». 18.50 — Хокей. Чем. 
піонаг світу. Збірна Кама, 
ди — збірна Фінляндії. 2 і З 
періоди. У перерві — 19.30—*] 
Вечірня казка. 20.30 — Кін
ний спорт. Кубок 
21.00 — «Час». 21.40- 
«Ідеальний чоловік».

СРСР. 
ФільМ

ІНФОРМУЄ МОСКОВСЬКІЙ МІЖОБЛАСНИЙ 
ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ ТОРГОВОЇ РЕКЛАМИ!"

ЦКРО «ЕЛЕКТРОНІКА».

НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ 

•ЭЛЕКТРОНИКА

ЯКОГО КОЛЬОРУ МУЗИКА?

ЖЄНІІІ.

пере-

ЭЛЕКТРОНИКА ♦

< -6-15»
12- 41»
13- 11»
13-12»

цифровий електронний
НАСТІЛЬНИЙ ГОДИННИК-БУДИЛЬНИК'

«Електроніка 8-3» \
живлення автономне, ін- / 
дикація рідиннокристаліч- £ 
на. і

Мініатюрні настільно- \ 
кишенькові годинники 

«Електроніка 1-07» 
«Електроніка 20-01» 
«Електроніка 22-01» 

зручні у поїздці, відряд- ' 
ЖЄНІІІ. і

Корпуси ГОДИН-\

Власники світломузичних пристроїв 
«Електроніка» можуть відповісти 
на це запитання цілком визначено.

КВАРЦЕВЫЕ

БАГАТОКОЛЬОРОВІ ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ДО
ЗВОЛЯЮТЬ ЗНАЧНО ПОСИЛИТИ СПРИЙМАН
НЯ МУЗИЧНИХ ПРОГРАМ, ВІДТВОРЮВА
НИХ ПОБУТОВОЮ РАДІОАПАРАТУРОЮ (МАГ
НІТОФОНАМИ. ЕЛЕКТРОФОНАМИ. РАДІО
ПРИЙМАЧАМИ) І ЕЛЕКТРОМУЗИЧНИМИ 
СТРУМЕПТАМИ.

Моделі «Електроніка» ЦМ-31. ЕІ-04М, ЦМ-16,
УЦМ-03 мають умонтовані оптичні системи, моделі 
«Електроніка» ЦМ-46, ЦМ-301, ЦМ-01 комплектую
ться виносними багатокольоровими освітлювачами. 
В новинці — «Електроніка» модель ЦМ-01 — перед
бачена можливість підключення додаткових освітлю
вачів.

ЦЕ — 
висока точність 

ходу, 
зорова зручність 

сприйняття 
показників часу, 

гарантія своєчасної 
подачі звукового 

сигналу.
Моделі 

«Електроніка 
«Електроніка 
«Електроніка 
«Електроніка

мають катоднолюміне- 
сцентну індикацію і пра
цюють від мережі 
мінного струму.

В моделях 
«Електроніка 2-11» 
«Електроніка 2-14»

ників виконані з 
металу з декора
тивним покриттям, 
пластмаси різно
манітної кольоро
вої гами або оз
доблені різними 
породами дерева.

ЦКРО «Електроніка».ДО ВІДОМА МЕШКАНЦІВ
З 15 КВІТНЯ НА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ТЕЛЕГРАФ

НО-ТЕЛЕФОННІЙ СТАНЦІЇ ВВЕДЕНА НОВА 
СЛУЖБА 052 — «ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКОВА 
СЛУЖБА МІСЬКОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ».

НАБРАВШИ НОМЕР 052, ВИ ЗМОЖЕТЕ ДОВІ
ДАТИСЯ ПРО ІСНУЮЧІ ТАРИФИ МІСЬКОГО ТЕ
ЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ, ПРО ГОДИНИ ПРИЙОМУ 
ВІДВІДУВАЧІВ КЕРІВНИЦТВОМ й СЛУЖБАМИ 
ТЕЛЕГРАФНО-ТЕЛЕФОННОЇ СТАНЦІЇ, СТРОКИ 
РЕМОНТУ ТЕЛЕФОНІВ ТА ІНШІ ПИТАННЯ, ПО
В’ЯЗАНІ З РОБОТОЮ МІСЬКОГО ТЕЛЕФОННОГО 
ЗВ’ЯЗКУ.

ГОДИНИ РОБОТИ СЛУЖБИ 052: 3 8.30 ДО 17.30. 
ВИХІДНІ - СУБОТА, НЕДІЛЯ.
По номеру 052 також встановлено чергування бри

гадирів ремонтних бригад міського телефонного зв'яз
ку з 17.00 до 18.00 за таким графіком:

понеділок — бригадир ремонтної бригади по обслу
говуванню абонентів АІС-2 і АТСКУ-4;

вівторок — бригадир ремонтної бригади по обслу
говуванню абонентів АТС-3 й АТС-6;

середа — бригадир ремонтної бригади по обслугову
ванню абонентів АТС-7.

Економія на сірниках?
Не тільки

ПОБУТОВІ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНЕ ЗА 
ПАЛЬНИЧКИ
ЗРУЧНІ,

МІСТА КІРОВОГРАДА:
і

Одночасно повідомляємо нумерацію екстрених служб 
служби «Сервіс» міста Кіровограда.

оі — 
02 — 
03 — 
04- —

Екстрені служби:
Пожежна охорона,
Міліція,
Швидка медична допомога, 
Аварійна служба газової мережі.

Служба «Сервіс»:
Служба замовлень міжміського телефонного07 —

зв’язку,
09 — Довідкова служба міського телефонного зв’яз

ку.
000 — Служба обслуговування туристів,
001 " ,* '
004 — Довідкове бюро міжміського автобусного 

транспорту,
005 — Довідкове бюро залізничного транспорту,
006 — Довідкове (лоро агентства Аерофлоту,
007 — Довідкове бюро міжміського телефонного 

зв’язку, ’’
008 — Централізоване бюро ремонту міського теле

фонного зв’язку,

Служба погоди,

вул. Луначарського,
Індекс 61103.БК 01671.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

БЕЗПЕЧНІ, 
СУЧАСНІ!

ЗП-ОЗЗ, ЗП-В1-32, 
ЗП-10ІГ «Рось», 
— всі ці моделі

ЗП-ОЗІ, 
«П'ЄЗОКЕРАМ-85», 
«Електроніка ПВ-1» 
побутових п'єзоелектричних запаль
ничок виконані з урахуванням остан
ніх досягнень промислової естетики 
і при правильній експлуатації гаран
тують безвідмовну роботу протягом 
багатьох років.

ЦКРО «Електроніка»

050 — Служба замовлень по газу, “І
051 — «Побутрадіотехніка», !
052 — Інформаційно-довідкова служба міського те- !: 

лефонного зв'язку,
054 — Замовлення

сполучення.
055 — Замовлення
056 — Замовлення
058

квитків міжміського автобусного

залізничного транспорту, 
Аерофлоту,

квитків
квитків

Замовлення таксі,
059 — «Ремпобуттсхніка»,
061 — Довідки про адреси кіровоградців та іного

родніх,
062 — Репертуар видовищних заходів,
064 — Служба ремонту таксофонів,
065 — Інформаційна міська служба контролю до

ставки преси,
066 — Служба прийому телеграм по телефону,
067 — Довідкова служба про лікувальні препарати, 

які є в наявності в аптечній мережі,
поп Інформаційна довідкова служба поштового

— Інформаційно-диспетчерська служба об’сд- 
«Продтовари»,
— Головний міський диспетчерський пункт.

АДМІНІСТРАЦІЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ТЕЛЕГРАФНО-ТЕЛЕФОННОЇ СТАНЦІЇ.

Довідкова служба про лікувальні препарати, 
! II ЗОПіІЛГТІ О ПИТЛІІИІМ .•

069 -
зв’язку,

086 
пання

080

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; підділів 
робітничої молоді та внутріспілкового 
життя, сільської молоді — 2-53-94; про
паганди, листів і масової роботи — 
2-59-82; учнівської молоді, морально- 
естетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83,
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