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ВІД АНАЛІЗУ—-ДО ДІЇ
збори активу обласної комсомольської організації

за
І.

Для втілення б життя вє- 1 
личних планів, накреслених 
XXVI з’їздом КПРС, почав 
свою доповідь Анатолій 
Перевозник, потрібні, 
словами товариша Л.
Брежнєва, політ думки, нев
томний пошук нового, під
тримка цього нового. По
трібна постійна ініціатива — 
ініціатива скрізь і в усьому.

• Тому одним з найважливі
ших завдань 
комсомолу 
ХОЕСННЯ 
ВЛКСМ, 
чат цієї 
сання 
нраїни, високої відповідаль
ності за 
ристання 
створено 
кої людини, 
належить тут 
сько/лу прожектору» як най
більш масовій формі участі 
молоді в громадському 
контролі та управлінні ви
робництвом, боротьбі з 
безгосподарністю і марно
тратством на всіх ділянках 
комуністичного будівництва.

І, що важливо підкресли
ти, нині рух «прожекторис
тів», участь молоді в гро
мадському контролі стали 
справді масовими. Ціпе-

Ленінського 
є сьогодні ви- 

у кожного члена 
усіх юнаків і дів- 
ініціатияності, вихо- 
почуття господаря

раціональне вико- 
всього того, що 
руками радянсь- 

Значно роль 
«Комсомоль-

і

!

Учись, і

молодосте!

Твори,

»доте!
Q

«Приходьте

3 ВИПУСКУ 
«ПЕРСПЕКТИВИ»

ПРОПОЗИЦІЯ

до нас...»

Як ми вже повідомляли, 5 червня відбулися збори 
комсомольського активу області, які розглянули питан
ня «Про завдання комітетів комсомолу області по поси
ленню ролі «Комсомольського прожектера» в підвищен
ні ефективності суспільного виробництва і поліпшенні 
якості роботи у світлі рішень XXVI з’їзду КПРС». З до
повіддю не зборах виступив голова обласного штабу 
«Комсомольського прожектор?», другий секретар обко
му ЛКСМ України Анатолій ПЕРБВОЗНИК.

спрямованіше, наполегливі
ше працюють штаби «КП», 
ефективнішими, дійовішими 
стали їхні виступи. Так, на
приклад, працює штаб 
«Комсомольського прожек
тора» Олександрійської 
фабрики діаграмних папе
рів. У полі зору комсомоль
ських дозорців — трудова 
дисципліна, якість продук
ції, економія сировини; по
ни не проходять мимо фак
тів безгосподарності і мар
нотратства, по-господарсп- 
кому розв'язують актуальні 
виробничі завдання.

З такими ж творчим за
палом, цілеспрямованістю, 
ініціативою працюють шта
би «КП» кіровоградського 
заводу «Червона зірка», 
Світловодського заводу чис
тих металів, колгоспів

«Дружба» Олександрійсь
кого, імені Ватугіна Новоук- 
раїнського, імені Ди/литроза 
Бсбринецького районів та 
багато інших.

Однак, сказав далі допо
відач, по достоїнству оціню
ючи внесок комсомольських 
«прожектористів» у вирі
шення завдань, що стоять 
перед трудовими колекти
вами області, треба відзна
чити, що наші 
могли 6 бути 
ми, якби для
ефективності комсомольсь
кого контролю ми викори
стовували всі резерви.

Важливе завдання, що 
стоїть нині перед комсо
мольськими «прожекторис- 
та/ли» області, продовжував 
А. Перезозних, — боротьба 
за раціональне використан-

результати 
куди кращи- 

підвищення

ЗВЕРНЕННЯ
учасників зборів активу обласної комсомольської організації 

до «прожектористів», усіх юнаків і дівчат Кіровоградщини

діаграмнпх паперів. Він 
постійно розкриває резер
ви виробництва, аналізує 
недоліки, подає конструк
тивні пропозиції, як Їх 
усунути. І робить це зі 
знанням справи. Для бага
тьох олександрійців ро
бота в штабі «КП» стала 
справжньою школою гос-

По-господарському ста
витись до нашого спільно
го надбання — вимога ча
су. Навчити нього кожного 
комсомольця, залучати мо
лодь з перших днів оди
надцятої п’ятирічки до 
всенародного руху за ра
ціональне використання 
ресурсі», скорочення різ- 

_ них утрат і відходів, вико- подарювапия. 
рсмсппя безгосподарності і 
марнотратства — сьогодні 
одне з найважливіших зав
дань Ленінського комсо
молу.

Значну роль тут повинен 
відіграти «Комсомоль
ський прожектор» 
більш масова форма учас
ті молоді в громадському 
контролі та управлінні зи- 
робництвом.

Сьогодні участь молоді в 
громадському контролі 
стала справді масовою. В 
роботі «Комсомольської о 
прожектора» Кіровоград- 
щини бере участь кожен 
восьмий комсомолець. Чи
мало штабів та постів до
биваються високих прак
тичних результатів у сво
їй роботі, мають автори
тет у молоді, народних 
контролерів, керівників 
підприємств.

Таким є штаб «Комсо
мольського прожектора» 
Олександрійсьної фабрики

Цілеспрямовано, ініціа
тивно працюють штаби 
«КП» кіровоградського за
воду «Червона 
Світловодського 
чиє тих металів, 
«Дружба»

зірка», 
заводу 

колгоспів 
Олександрі в- 

иай- ського, імені Ватутіна Но- 
воукраінського районів 
та інші.

XXVI з’їзд КПРС гост
ро порушив проблеми ра
ціональної о використання 
паливно - енергетичних, 
матеріальних і трудових 
ресурсів, закликав кожно
го трудівника підвищува
ти відповідальність за кін
цеві результати своєї ро
боти і справи колективу, в 
якому він працює. Ці про
блем и не можуть не хви
лювати молодих громадян 
Країни Рад, юнаків і 
чаг Кіровоградщини.

Ми звертаємось до 
комсомольців області 
закликом бережливо 
витись до кожного грама

дів-

всіх 
із 

ст.т-

пального, до кожного кіло
вата електроенергії, до 
кожної копійки, постійно 
вести боротьбу з марно
тратцями.

Щоб раціонально вико
ристовувалася сільсько
господарська техніка, іцоб 
збиралися врожаї зерно
вих до колоска, до зерни
ни, щоб вагомішими були 
прирости молодняка, ви
щими надої від кожної 
корови, про це новітні 
дбаї и «прожекторне і и» 
колгоспів і радгоспів.

ЛАи закликаємо молодих 
дозорців иідвищува ги 
якість, оперативність, мо
більність своєї роботи, до
биватися дієвості і резуль
тативності заходів, які 
плануються і здійснюють
ся.

« КОМсОМОЛ ьсІ- кIIіҐ~ про
жектор» сьогодні повинен 
стати оріавізатором ство
рення комсомольського 
фонду -економії. Ми за
кликаємо молодь області 
зробиш гідний внесок у 
то важливу народногоспо
дарську акцію.

Комсомольці І нссійлко
ка молодь Кіровоірзд.цн- 
»"«! Втілимо в життя звеп- 
"с"”я В. Леніна до на
родних дозорців - «діяти 
так, як того дійсно вима
гає комунізм!».

ня паливно-енергетичних, 
матеріальних і трудових 
ресурсів, за підвищення від
повідальності кожного мо
лодого трудівика за кінцеві 
результати своєї праці і 
справи трудового колективу, 
в якому він працює. У цьо
му плані заслуговує уваги 
досвід роботи штабів і пос
тів «КП» заводу «Червона 
зірка», де майже три роки 
тому було схвалено ініціал и- 
ву комсомольсько-молодіж
них колективів підприємства 
«Бтратам металу — комсо
мольський заслін!»

Але ця ініціатива не зна
йшла своїх послідовників у 
комсомольських організаці
ях області. Гірше того, пря
мо протилежні явища спо
стерігаються в діяльності 
«прожектористів» кірово
градських заводів «Більшо
вик», «Червоний дзеркаль
ник», «Червоний Жовтень». 
Слабко ведуть боротьбу -»а 
економію паливно-енерге
тичних ресурсів штаби й 
пости «КП» Ульяновського, 
Маловисківського, Новго- 
родківського районів По
части і обласний штаб зво
дить цю роботу до коротко
строкових акцій.

Предметом особливої 
уваги, наголосив доповідач, 
повинна стати для «прожек
тористів» проблема виве
зення з територій загально
освітніх шкіл області брух
ту і макулатури, зібраних 
учнями. Справді велику до
віру виявлено школярам. 
Наприклад, тільки ниніш
нього року еони мають за
готовити 6700 тонн брухту. 
Але дивним виявляється 
той фант, що місяцями гори 
цього багатства, цього хліба 
мартенів лежать на по
двір’ях шкіл. Так, наприк
лад, учні Велиховисківської 
десятирічки Маловисківсь
кого району минулого року 
зібрали 28 тонн брухту, а ви
везено його зі школи лише 
навесні нинішнього року. 
Зараї тут без руху лежить 
іще 30 тонн металолому ..

Спинившись на пробле
мах зміцнення трудової 
дисципліни і, зокрема, за
значивши. що є ще бага-о 
втрат робочого часу через 

- і про-

Нелегко поєднувати ро
боту з навчанням, та мо
лола комуністка Лідія 
Дігтяр упевнена: нині без 
грунтовних 
сподіва гнея 
вісім років, 
ціоє вона

годі
За

знань 
на успіх, 
відколи пра- 
дояркою па

молоч і ютова рп їй фер мі
радгоспу «Ташлпцький», 
переконалася в ньому. 
Тому п навчається заочно 
в Олександрійському зо
оветеринарному технікумі.

Про не Л. Дігтяр роз
повіла ва зустрічі з ни-

пускниками Плстеїюташ- 
Л’.ШЬКОЇ ССРеДЯЬОЇ +ИКОЛЦ, 
поділилася своїми плана

ми. трудовими здобутками.
За п’яті місяиія нона на

доїла по 1051 кілсіраму 
молока від корови, мріє 
досягти за рік тритисячно
го рубежу.

Запрошуючи дівчат на 
ферму, її. Діггяр нагада
ла їм. що н сама прийшла 
туди зі шкільної парти, 
але >че ні разу пе пошко
дувала. шо вибрала саме 
професію ДОЯр'С)

Б ДОНЦОВ.

ПЕРЕКОНАННЯ

До і після екзаменів
• Для 
Степанова не існувало так 
званої проблеми вибору 
професії. Бо раз і назавж
ди вирішив комсомолець 
сгатії механізатором. Го
тувався до цього Ще в 
школі.

Під час канікул працю
вав у колгоспі, закріплю
вав теоретичні знання, 
здобхті в навчально-ви
робничому комбінаті, 
практичною роботою При
слухався до пора д посві д
чених механізаторів, вив
чав технічну літературу. 1 
остаточно перекопався, 
що професія механізатора 
— його покликання-.

Тому пе забарився по
дати заяву з проханням 
зарахував! його

випускника Віктора

Є таке

тракто-

рнстом у колгосп імені Кт- І 
ропа І

В урочистій обстановці, | 
як путівку в життя, вру
чив хлопцю посвідчення 
тракториста - машиніста 
широкого ппофілю началь
ник інспекції держнагляду 
Олексанлпінського санов
ного управління сільського 
господарства В. І. Дуда- 
ренко.

Нині комсомо лень 
В Степанов іше складає 1 
внп'скні екзамени в шко- 1 
лі Та мине небагато часу, 
і він станс пенвоппавнчч 
членом численної механі
заторської сім’ї

В. ЗАУЧЕННО, 
інструктор Спекеайд- 
р>г:нсг© рвйКС/Цу 
ЛИС//У.
смт. Олександрівна.

бажання!
заиляїі-квартальним

по обсягу будівельно-
штукатх-рів. 
Тзня .Мадаьчеике, 
комсоргом

ДІЯ

О'КМН.ОЯ їх 
а гоуп- 

стала Таня

прогули, спізнення 
стоі на будівництві і транс
порті, доповідач 
завдання штабів 
«КП» полягає 
постійно 
трудової дисципліни серед 
молоді, виявити причини, 
що ведуть до її порушень, 
і вживати оперативних захо
дів Особливо це стосується 
«прожектористів» м. Кіро
вограда. Олександрівськогз, 
Голованівсьісого та ряду ін
ших районів

Ііог.ад 220 яидіе продук
ції, що випускаються на під
приємствах області, — зі 
Знаком якості. Однак нема
ло виробів, які надходять 
до споживача, — браковані,

(Закінчення на 2-й єтор.).

сказав: 
і пості з 

в тім, щоб 
аналізувати стан

З 
пям 
монтажних робіт колектив 
Маловисківського райміж- . Чмупевяч Спочатку Суло 
колгоспбмчу знову не спра
вився Вирішили па за
гальних зборах робітників 
організації проаналізувати 
причини хронічного відста
вання. спробувати знайти 
резерви ПІЛВНП1ЄННЯ про
дуктивності прані

Пропозицій — ділових, 
конкретних, майже не бу
ло: здебільшого ЧУЛИСЯ 
нарікання На сублічряц- 
нпків. постачальпиків. То
ді н узяла слово брига
дно чплярів-шт\ кятур.іч. 
кавалер ордена Трупової 
Слави ТІЇ ступеня Пійл 
Сергіївна Драна

— Подивіться на показ-. ше більше окрилило молО- 
пнкії роботи ланки Такі 
Мальченко. — сказала. — 
На 1 ІЗ пропеитів виконали 
дівчата квартальне аяв- 
танпя. Завдяки чому? Зав
дяки працьояитпгті’ В ро
боті фору вони бу.іь-ко- 
му можуть дати. Оне і ? 
па”,го.’ювнішнм наш ре.зооз.

Півроку тому шість ви- 
. пусквипь профтехучилища 

СТВОРИЛИ комсомольсько- 
моло’іжпу ланку ••япвпн.

нелегко (давалася взнаки 
відсутність досвіду). Зате 
бажання працювати висо
копродуктивно, якісно бу
ло хоч відбавляй, 
допомагала 
II. С. Драна 
ну колектив 
лідерство v 
му змаганні 
ня змінних завдань на .15 
—20 процентів стало для 
дівчат глрмею. КМК ви
йшов переможним перед 
з'їздівського змагання. 
Нагородою йому за це 
стала Почесна грамот 
райкому комсомолу. Це

Л НІС 
бригадир — 

Завдяки иьо- 
мінп-з захопив 
соніалістпчно- 
Перевикова'п-

дих будівельниць: визїгеп- 
іія?

Нині ланка Тетян» 
Мальченко по-ударпому 
працює на будіпннагяі 
пускового об’єкта молоч- 
НОТЛНЗРПОЇ ферм» в кол
госпі «Родина» Всі опо
ри іпкх'вальні роботи вона 
зоблп’я.чзлзся шшоиатн 
па 10—15 яиіп раніше 
строку

М. ПОЛІЩУК.
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ВІД АНАЛІЗУ—
ДО ДІЇ

Збори активу обласної
комсомольської організації

(Закінчення.
Початок на 1-м стор.).

не відповідають вимогам 
державних стандартів, не 
витримують гарантійних 
строків служби. Ось іще 
важливі точки прикладання 
сил комсомольських дозор
ців, і насамперед штабіз 
«КП» меблевих комбінатів, 
взуттєвої і швейної фабрик 
(м. Кіровоград).

Детально спинившись на 
завданнях «прожекторис
тів» будівельних організацій 
і транспорту, А. Перевоз- 
ник, зокрема, відзначив, що 
обласний штаб «КП» дуже 
хвилює стан справ на облас
ній ударній комсомольській 
будові — на будівництві 
Липнязького цукрозого за
воду. Не зрозуміла нам по
зиція, сказав доповідач, ке
рівників будівництва. Одні
єю з головних причин неви
конання плану вони назива
ють нестачу кадрів і разом 
з тим не можуть створити 
елементарних умов для 
тик, хто виявив бажання 
працювати на будівництві.

Величезні, надто відпові
дальні завдання стоять пе
ред «прожектористами», що 
контролюють роботу транс
порту. Адже тільки минуло
го року з області зірвано 
більше ЗО тисяч автобусних 
пасажирських рейсів; є свої 
проблеми й на залізниці. 
Насамперед це повинно 
хвилювати штаби «КПо 
м. Кіровограда, Долинсько- 
го й Новоархангельського 
районів.

ГІонад 200 комсомольців— 
працівників УТО «Кірово
град», сказав далі допові
дач, шефствує над ветерана
ми Великої Вітчизняної вій
ни, партії • та комсомолу; 
тут — висока культура об
слуговування, впроваджено 
прогресивні методи роботи. 
З активною участю комсо
мольських «прожектористів» 
у торговельному об’єднанні 
успішно розвивається взає- 
модія комсомольської ор
ганізації з промисловими 
підприємствами — поста
чальниками товарів. її де
віз: «Зроблено відмінно — 
продано відмінно».

і разом з тим у багатьох 
підприємствах торгівлі та 
громадського харчування є 
серйозні порушення правил 
радянської торгівлі. Прик
ро, але почасти самі ж ком- 
сомольці-продавці діють, як 
обивателі, діють за принци
пом «ти — мені, я — тобі».

Лічені ТИЖНІ ВІДДІЛЯЮСЯ 
нас від жниз-81, продовжу
вав доповідач. Широким 
фронтом іде заготівля кор
мів для громадської худо
би. Ось чому ми повинні з 
усією гостротою ставити пи
тання збереження врожаю, 
високопродуктивної роботи 
на жнивах транспорту і всі- 
<ї сільськогосподарської 
техніки. У промінь «Комсо
мольського прожектора» 
мають потрапити і факти 
безгосподарності тваринни
ків, факти порушень зоове
теринарних норм утримання 
і годівлі худоби а літніх та
борах. Особливо ці питання 
позинні хвилювати «прожек
тористів» Бобринецького, 
Добровеличківського. Уль
яновського, Олександрійсь
кого, Кіровоградського та 
інших районів.

Водночас, товариші, про
довжував Анатолій Пере- 
возник, жодна проблема 
підвищення ефективності 
виробництва і поліпшення 
якості роботи не може роз

глядатися комсомольськими 
«прожектористами» без
зв’язку з проблемами ви
ховання юнаків і дівчат. 
Адже в народному госпо
дарстві області зайнято 
близько 200 тисяч молодих 
людей. На багатьох підпри
ємствах юнаки і дівчата ста
новлять половину, а іноді й 
більше всього складу пра
цівників. Ось чому питання 
закріплення молодих робіт
ників і спеціалістів на ви
робництві, турбота про схо
рону праці і здоров'я юна
ків і дівчат, про недопусти
мість порушень законодав
ства про працю — принци
пово важливі питання.

Увага до молодих трудів
ників має виявлятись і за 
ментами виробництва. 11 ти
сяч юнаків і дівчат області 
мешкають у робітничих гур
тожитках, які вже давно пе
рестали бути тільки місцем 
для проживання. Тут, у гур
тожитках, відбувається фор
мування сучасного трудів
ника. Тож комсомольським 
дозорцям треба пам’ятати, 
що від того, як живеться 
молодій людині в гуртожит
ку, яка атмосфера панує з 
ньому, — залежить дуже 
багато, і насамперед — на
стрій робітника, його став
лення до праці і колективу. 
Тут питання морального й 
виробничого виховання зли
ваються з одне, побут най- 
безпосередніше впливає на 
результативність праці. То
му завдання комітетів ком
сомолу, штабів «КП» — до
битися того, щоб гуртожит
ки стали сферою їхньої 
повсякденної уваги.

З кожним роком, сказаз 
далі доповідач, «Комсо
мольський прожектор» де
далі міцніше утверджується 
як робітнича школа вихо
вання громадської актив
ності молоді. Справжній ак
тивіст «КП» — це людина, 
яка вміє не тільки критично 
мислити і бачити недоліки, 
а й має здатність відстою
вати інтереси справи, дово
дити її до реального ре
зультату. В цій боротьбі 
формується людина-борець, 
людина-господар своєї краї
ни.

Ось чому завдання, що 
стоять перед «Комсомоль
ським прожектором», вима
гають значного поліпшення 
змісту, форм і методів ро
боти всіх ланок молодіжно
го контролю, дальшого під
вищення рівня керівництва 
штабами і постами «КП».

Особливу роль у поси
ленні керівництва штабами 
і постами «КП», поліпшенні 
стилю їхньої роботи віді
грають міські й районні 
штаби «Комсомольського 
прожектора». Не випадково 
ЦК 8ЛКСМ поклав керівни
цтво міськими й районними 
штабами на секретарів 
міськкомів і райкомів ком
сомолу, а Комітет народно
го контролю СРСР зробив 
правилом представництво 
міських і районних штабів 
У відповідних комітетах на
родного контролю. Всі ці 
заходи продиктовані не 
тільки високою оцінкою ро
лі «КП», а й, насамперед, 
відпозідальністю «прожек
тористів» за виконання зав
дань, поставлених у відпо
відних партійних докумен
тах.

У зв язцу з цим доповідач 
назвав ряд конкретних недо

ліків, характерних для ро
боти штабів «КП». Так, на
приклад, лише кожен третій 
міськком, райком комсо
молу розглядає на своїх за
сіданнях питання вдоскона
лення діяльності «прожекто
ристів»; протягом 1977— 
1980 років Новоукраїнсь- 
кий, Новгородківський, Но- 
вомиргородський райкоми 
взагалі не обговорювали ді
яльності дозорців своїх ра
йонів.

Суттєві недоліки є і в нав
чанні комсомольських «про
жектористів». Учаться пере
важно начальники штабів 
«КП» первинних організацій, 
надто мало залучаються до 
навчання активісти «КП».

Серйозні зауваження до
повідач висловив на адресу 
Олександрійського, Віль- 
шанського, Ульяновського 
районних і Свігловодського 
міського штабів «КП».

Спинившись на конкрет
них першочергових заходах, 
виконання яких дасть змо
гу активізувати роботу 
«прожектористів», ПІДВИЩИ
ТИ ефективність їхніх висту
пів, Анатолій Перевозник 
сказав на закінчення, що 
обласний, міські й районні 
штаби «Комсомольського 
прожектора» бачать ті не
доліки, які ще є а їхній ро
боті, повсякденно працю
ють над викорененням цих 
недоліків, удосконалюють і 
розвивають форми роботи 
комсомольських організацій 
по вихованню почуття 
справжніх господарів Бать
ківщини у юнаків і дівчат 
Кіровоградщини.

Доповідач запевнив об
ласний комітет Компартії 
України, Центральний Комі
тет ЛКСМ України в тім, 
що молоді дозорці області 
зроблять усе, щоб з честю 
виконати історичні рішен
ня XXVI з’їзду КП₽С і 
XXVI з'їзду Компартії Ук
раїни.

* * С

Досвідом роботи штабів 
«Комсомольського прожек
тора», співдружності «про
жектористів» з комітетами 
народного контролю, дум
ками щодо поліпшення ді
яльності «прожектористів» 
на зборах комсомольського 
активу поділилися: другий 
секретар Кіровоградського 
міськкому ЛКСМ України, 
голова міського штабу 
«КП» Сергій Зятін, інженер- 
технолег Світловодського 
заводу чистих металів, на
чальник штабу «КП» Ва
лентина Полікарпова, інже
нер виробничого об єднання 
«Олександріявугілля», на
чальник штабу «КП» Віктор 
Чаловський, секретар комі
тету комсомолу Заваллівсь- 
кого графітного комбінату 
Гайворонського району На
таля Сич, начальник облас
ної інспекції по охороні 
природи І. В. Аулін, деся
тикласник середньої школи 
№ 13 м. Кіровограда Вадим 
Гавричков, інспектор Оле:> 
сандрівського районного 
комітету народного контро
лю Л. І. Фоменко та інші.

Учасники зборів прийня
ли відповідну резолюцію, а 
також звернення до комсо
мольських «прожекторис
тів», усіх юнаків і дівчат об
ласті, яке- сьогодні друкуєть
ся.

яг

Літо
в піонерському 
галстуці

А Піонерські та

бори відпочинку 
прийняли своїх пер

ших мешканців.

А Щоб відродити 
колишню славу ра- 
кетомоделістів...

Здрастуй,
літо піонерське!

...У лісі, у пралісі, не 
за тридев’ять земель, а 
зовсім недалечко, за міс
том Знам’янкою, Олек
сандрівною чи Кіровогра
дом — у Трепівці, Кір
ках чи в районі Новоми- 
колаївки є дивне царство. 
У тім царстві-государстві 
завжди буяє літо, нашін- 
туюгь казки дерева. Там 
на троні велично сидять 
і правлять усім дитячі 
Радість і Сміх. А стере
жуть їх вірні слуги — 
хлопчики і дівчатка в 
червоних галстуках. Од
ного разу Нудьга і Лінь 
— найзапекліші вороги 
того царства — лиш по
ткнулися у ворота, як 
тут же впали, стяті 
дзвінким:

Хорошо у костра 
вечерком!

Эхо звонкое нам 
подпевает.

ВАБЛЯТЬ КОСМІЧНІ ПРОСТОРИ
Відродити колишню сла

ву ,тип:ківськнх ракстомо- 
делістів, котрі не раз ви
ступали па обласних і рес
публіканських змагання <, 
ми вирішили давно. А ос
таннім часом предметніше 
взялися за цю псзаслуже- 
ііо забуту, але дуже хоро
шу й потрібну справу.

Ваблять юппх небо, но
го загадкові, незвідані 
простори. Часто думками 
линуть учні вслід реактив
ним літакам, що переорю
ють небесну башо над се-

ПІОНЕРСЬКА ВОЖАТА. (Світлана Ковальчук — піонер 
вожата Новгороднівської СШ № 1).

Фото С. ФЕНЄНКА*

Ііто с походною 
жизнью знаком,

Тот ни скуки, ни лени 
не знает.

Ви не вірите в казку? 
То побувайте в піонерсь
кому таборі «Червоні 
вітрила» чи «Дружба >, 
що за Кіровоградом — 
у районі Новомиколаїз- 
ки.

І Радість та Сміх зу
стрінуть вас привітно, а 
слуги вірні — все цар
ство покажуть: срібло- 
злато туристського спо
рядження, багаті спальні 
кімнати, ігрові залп, 
їдальню та альтанки... І 
пісню почуєте про «ма
лую картошку-тошку», на 
вогнищі побуваєте—цс ж 
бо відкриття сезону. Не 
реконаєтесь: казка є. І 
творять її школярі, во
жаті, вихователі, кухарі, 
художники і музикапти,

лом. І па останніх сторін
ках учнівських зошитів 
учителі дедалі частіше ви
являють космічні попурі...

Та яка ж мрія ие здій
сниться, коли нею тільки й 
живеш! Здійснилася й па
ша. А допоміг нам у цьо
му досвідчений знавець 
р а кет ом оделювапня Лна то- 
лііі Степанович Лут.

... І ось нарешті довгож
дана урочиста хвилина за
пуску. Останні передпуско
ві секунди ис менш напру
жені, ніж на Байконурі. 

дбаючи, щоб день на 
день несхожий був. А по
чинається вона з першо
го піонерського вогнища, 
що запалало на відкрит
ті, з пісні, що крилато в 
небо злетіла.

14 тисяч школярів 
проведуть літні канікули 
в піонерських таборах 
профспілкових організа
цій області. 16 замісь
ких, 8 санаторного типу, 
4 спортивно-оздоровчих, 
136 міських з денним пе
ребуванням, 244 табори 
праці і відпочинку, 83 
міжколгоспних і колгосп
них — ось скільки див
них царств піонерською 
літа на КіроЕоградщині.

Тріпоче прапорець на 
флагштоці, грають сур
ми зорю — піонерське 
літо почалося.

Відпочивайте, наби
райтеся сил і здоров’я!

Догоряє шпур, якусь мить 
усіх обдає пороховим ди
мом, і ракета, розчахнув
ши стужавіле ві і тиші по
вітря, *зі свистом шугонула 
у вись, розтанула в небес
ній енні...

Гуртком номер один на
зивають учні ракстомо- 
дольний у школі. І хоча 
поки що обмаль матеріа
лів, примітивне приміщен
ня, де працює гурток, та 
порівняно за невеликій; чаг 
гуртківці зробили понад 
двадцять копій космічних 
кораблів, провели багато 
оригінальних запусків ра
кет. А нещодавно кілька 
моделей юних конструкто
рів Тіішківки побувало на 
обласній виставці дитячої 
та юнацької технічної 
творчості.

Не припиняється робота 
гуртка і влітку. Гуртківці 
планують розробити ще 
складніші конструкції з 
кабінами для пасажирів, 
фотоапаратами... Словом, 
для них настало творче лі
то.

С. КУЛИНИЧ, 
учень Тишківської се
редньої школи № 2 
Добровеличківськ ого 
району.



політос-

в системі

До підсумків

І навчального року

І комсомол ЬСЬКОІ

Молодий комунар** З стор

політосвітии
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ І
ПРОПАГАНДИСТ
23 роки.. Багато це чи 

мало? Якщо стосовно віку, 
то це лише початок життя, 
пора надій і сподівань. А як
що цс — навіть не трудовий 
стаж, а вимір у часі дано- 
ю тобі доручення? Постій
ного, комсомольського. Ти 
вийшов за цей час із ком
сомольського віку? Нехай. 
Але доручення ж не вихо- 
ДІІТЬ.З віку. До тої О Ж ЕОЇІО 
так і лишається за тобою.
* ._ Молена й у двадцять 
зістаритися, — сміється Ле
онід Миколайович Завраж- 
ннй, наладчик цеху № 5
Кіровоградського заводу 
радіовиробів. 1 пояснює; -- 
Душею. А я серед молодих 
сам молодію. Люблю свою 
пропагандистську роботу. 
Вона — як друге моє по- 
кликання...

Він справді завжди се
ред молоді. В цеху, в Пала
ці культури, в гуртожитку. 
Без нього не обходиться жо
ден західт тому й знає, що 
саме люблять його хлопці, 
чим займаються, що чита
ють. над чим з.т.мисліоютьсд. 
Довір'ям платять йому мо
лоді. Новачки, ледве пере
ступивши поріг цеху, обо
в'язково чомусь звергаються 
до Леоніда Миколайовича,

відразу відчувають у ньому
’ Т.ІЧ\ 1 і ФЛОЛПІППЛстаршого друга, товариша. 

Йдуть до нього по пораду, 
з усім, що хвилює і турбує. 
І все життя потім вважа- 
■сі> ного своїм наставником.

Па заводі багато хоро
ших, умілих пропагандистів. 
Леоніда Миколайовича виді
ляє серед них якесь особли
ве вміння зацікавити, зда
валося б, зовсім буденним. 
Па заняття до нього поспі
шають, як на лекції відомих 
міжнародників.

Леонід Миколайович умі
ло використовує прослуху
вання радіо і перегляд те
левізійних передач, діафіль
мів. Індивідуальну роботу, 
всі співбесіди будує так, 
Щоб пробудити у слухачів

Навчаючись у гуртку, слу
хачі не тільки вивчали тео
ретичні основи наукового 
атеїзму, а й самі вели вели
ку роз’яснювальну атеїс
тичну роботу в колективах, 
брали найактивнішу участь 
у нових, радянських обря
дах, що запроваджуються 
на заводі.

Л. М. Завражний — умі
лий вихователь. Особистим 
прикладом запалюючи мо
лодь на високі трудові до
сягнення, він не втомлюєть
ся наголошувати, що саме в 
праці найчіткіше виявляєть
ся життєва позиція молодо
го трудівника. Па початку 
року,* коли слухачі гуртка 
беруть нові соціалістичні зо
бов'язання, пропагандист 
обов’язково проводить до
датково заняття, па якому 
обговорюють, незалежно від 
теми, кожен пункт. Слухачі 
завжди приходять на занят
тя зі своїми планами, наміт
ками. Це вже стало тради
цією — щоразу інформува
ти на занятті про хід соціа
лістичного змагання па 
своїй ділянці роботи, про 
успіхи і недоліки. 1 слово 
пропагандиста — завжди 
вирішальне в обговоренні.

При вивченні матеріалів 
XXVI з’їзду КІІРС Леонід 
Ми к о л а й о вич з а п р о і ну в з в
на заняття делегатів з’їздів 
КПРС і Компартії України, 
кращих виробничників, ве
теранів війни 
сприяло ще 
гортанню 
молоді. І як 
слухачам

І

ЗАКІНЧИЛИСЯ підсумко
ві заняття а системі 

комсомольської 
віти, виставлено оцінки на , 
екзаменах і заліках, у те
матичні папки покладено 
матеріали, зібрані слухача- | 
ми під час підготовки до 
співбесід і конференцій. 
Настала пора підсумків, 
аналізу, висновків.

Понад 40 тисяч юнаків і 
дівчат Кіровоградщини на
вчалося в гуртках і семі
нарах комсомольської по
літичної та економічної 
освіти. Враховуючи зрос
лий інтерес молоді до пи
тань практичної дії-льності . 
Комуністичної партії, місь
кі й районні комітети ком
сомолу в березні, КОЛИ 8 
системі політнавчання по
чалося вивчення матеріа
лів XXVI з’їзду КПРС, ство
рили додаткові гуртки і се
мінари. П'ять тисяч комсо
мольців поглиблювали 
свої знання в 218 гуртках 
«Молоді про партію», з 61 
до 167 зросла кількість 
гуртків «Наш, соціалістич
ний 
ках 
тах 
лю, 
ної

О Аналізуючи — { —
кого залежить ефективність занять?
0 Навчальний рік завершився, але 

канікул у системі комсомольської по
літосвіти немає.

плануй. ф Від

РОБОЧЕ
ПОЧАЛОСЯ для ПРОПАГАНДИСТІВ 

І СЛУХАЧІВ СИСТЕМИ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОСВІТИ

•*»

д

"Іїсрес до теми, обов’язково 
навчити їх вести ділову, 
компетентну дискусію. Пе
реконавшись, що всі члени 
г-ртка вміють самостійно 
Працювати над першоджере
лами, він пропонує, КОЖНО
МУ окремо, теми для напи- 
(апіія рефератів. Проводить 
конкурси їх, щоб слухачі 
Самі оцінили свої реферати, 
Означили кращі.

У нинішньому навчально
му році Леонід Миколайо
вич вів гурток «Основи нау
кового атеїзму», Нолітпав- 
'іаиня комсомольців він зу
мів організувати так, щоб 
курток став центром усієї 
»теїстичної роботи на заво
ді. Методичними розробка
ми слухачів з окремих пи
тань атеїзму користувалися 
всі заводські лектори.

І
І
І
І
І

спосіб життя». В гург- 
і народних університе- 
економїчною профі- 
в школах комуністич- 
праці вчилося більше

2 тисяч молодих виробнич
ників.

Характерною особливіс
тю нинішнього навчально
го року в системі комсо
мольської політичної та 
економічної освіти є висо
ка трудова й громадсько- 
політична активність слуха
чів. Відмітно, що не тіль
ки в цехах, на дільницях, 
будовах — на робочих 
місцях, а й на заняттях 
гуртків і семінарів у пері
од підготовки до XXVI 
з’їзду КПРС, під час вив
чення матеріалів історич
ного форуму комуністів 
народилося багато цінних 
починів, ініціатив. Так, у 
відповідь на рішення черв
невого (1980 р.) Пленуму 
ЦК КПРС слухачі гуртка 
«Вчення, що перетворює 
світ», керівник якого 
Л. Криштоп (завод «Черво
на зірка»), виступили з 
ініціативою «Кожного пе- 
редз’їздівськогс дня — 
півтори норми виробітку», 
їхнє слово не розійшлося
3 ділом: у день відкриття 
з’їзду вони рапортували 
про успішне виконання 
соціалістичних зобов’я
зань.

Як і намітили на одному 
із занять, план першого 
року одинадцятої п'ятиріч
ки виконали до 23 лютого 
всі слухачі гуртка «Основи 
економічних знань», у яко
му пропагандистом
І. Лохоня (Олександрій
ська фабрика діаграмних 
паперів) На цю ж дату 
завершили план першого 
кварталу члени комсо
мольсько - молодіжного 
колективу доярок, слухачі 
гуртка «Основи наукозого 
атеїзму» Несзатківського 
відділка радгоспу 2-го 
імені Петровського цук- 
рокомбінату (Олександрій
ський район), яких очолює 
пропагандист М. Скічко, 
відзначена за вклад у 
справу розвитку і вдоско
налення комсомольської 
політосвіти Грамотою Пре
зидії Верховної Ради 
УРСР.

П’ятирічку за три роки 
зобов'язалися виконати 
слухачі політгуртка, яким 
керує В. Анищенко (Світ- 
лоаодськ). І таких прикла
дів молена навести багато.

гурт- 
шкіл 

політичного й економічно
го навчання свідчить, що 
ефективність занять, їхня 
результативність великою 
мірою залежать від про
пагандиста, його вміння 
зацікавити слухачів, спря
мувати їхню енергію і

і НАЛІЗ роботи 
•** ків, семінарів,

знання на корисні, хороші 
справи.

Багато комсомольських 
пропагандистів області 
вже набули досвіду орга
нізації навчання і вихо
вання молоді. На високо
му ідейно-політичному 
рівні, з* активною участю 
всіх слухачів проходили 
заняття в гуртку, яким ке
рує Л.Голсбородько (Но- 
воархангельська районна 
лікарня). Вміння тісно по
в’язувати вивчений теоре
тичний матеріал з практич
ними завданнями, які сто
ять перед колективом, 
показали на підсумково
му занятті слухачі гуртка, 
де 
Л.

пропагандистом 
Завражний (Кірово

градський завод радіови- 
робіз). Добре зарекомен
дували себе нові форми 
занять, що їх першими 
стали застосовувати у се
бе пропагандисти Л. Сте- 
панова (Кіровоградське 
головне підприємство ви
робничого 
«Друкмаш»), 
(Олександрійська швейна 
фабрика).

Як ніколи раніше, в ни
нішньому навчальному ро
ці велика увага приділяла
ся самостійному написан
ню слухачами рефератіз. 
Майже 2,4 тисячі пропа
гандистів і слухачів сис
теми комсомольської по
літосвіти області взяли 
участь у республікансько- .

об’єднання 
Г. Бригіда

му конкурсі рефератів, 
присвяченому XXVI з’їз
дові КПРС.

Відкриті уроки, 
активного 
грамового матеріалу, до
кументів 
КПРС—це наше надбання □ 
системі комсомольської 
політосвіти, позитивні зер
на спільних зусиль.
Д ЛЕ, ДЕЩО захопив- 

шись кількісним зро
станням гуртків і семіна
рів, у Кіровоградському, 
Нозоархангельському рай
комах, Світлозодському 
міськкомі комсомолу не 
дбали про зміцнення ма
теріальної бази політосві
ти. Це й привело до то
го, що більшість пропаган
дистів працювала нині без 
посібників, наочної агіта
ції, технічних засобів.

Не добилися широкого 
охоплення молоді всіма 
формами навчання в Кі- 
ровському, Добровелич- 
ківському райкомах, Олек
сандрійському міськкомі 
комсомолу.

Зовсім мало рефератіе 
надійшло від слухачіз і 
пропагандистів на респуб
ліканський та обласний 
конкурси з Бобринецько- 
го, Онуфріївського, Улья
новського районів.

Навчальний рік завер
шився. Але канікул у сис
темі комсомольської по
літосвіти немає. Комітети 
комсомолу повинні завчас
но продумати основні нап
рями назчання молоді в 
наступному році, викори
стати літо для назчання і 
вдосконалення майстер
ності пропагандистів, на
цілити слухачів 
мозне взяття 
та обговорених на занят
тях трудових рубежів.

У наступному році в 
гуртках і семінарах політ
освіти триватиме вивчення 
теоретичної і практичної 
діяльності Комуністичної 
партії, матеріалів XXVI 
з'їзду КПРС. Підвищити 
ефективність кожного за
няття, забезпечити відда
чу, результативності їх — 
ось головне завдання ком
сомольських працівників, 
активістів, ідейних настав
ників молоді.

О, КОРЕПАНОВ, 
завідуючий відділом 
пропаганди і культур
но-масової роботи об- 

. кому ЛКСМУ.

форми
вивчення про-

XXVI з’їзду

на безу- 
намічених

І

ТВІЙ НАСТАВНИК

І

(і

ноли чиясь 
й твоею — 

Зате по- 
по-ксмсомольсь- 

ВЧИТі> своїх слу- 
Олек-

і праці. Цс 
ширшому роз- 

змагачня серед 
результат — 12 

_____ політгуртка, що 
його очолює Л. М. Завраж- 
пий, недавно присвоєно 
звання «Ударник комуніс
тичної праці», шестеро бо
рються за це звання, всі 
мають доручення. Вони охо
че беруть участь у заводсь
ких і міських конкурсах 
професійної майстерності. А 
скосарі - інструментальники 
В. Лснбезои, І'. Щербина, 
фрезерувальинкн М. Рибак, 
В Чайка, токарі-універсали 
Б. Ткачепко, 1. Плохотчсн- 
ко —незмінні їх переможні. 

Літо. Навчальний рік у 
системі комсомольської^ ПО
ЛІТОСВІТИ завершився. Лео
нід Миколайович востаннє 
переглядає реферати, кон
спекти слухачів, відбирає 
матеріали для виготовлення 
наочних посібників. Часто 
засиджується і в кабінеті 
політосвіти, щось занотовує 
в щоденник-

_  ріід час складання 
особистого комплексно^ 
плану використаю, — поя-; 
11;оє Новий навчальній 
ПІК V системі комсомольсь
кої політосвіти починаю з 
цього. Ось уже 23 роки.

Н. МАЛИХІНА.

СКЛАДНІШІ-

Працювати можна по-різ
ному. Сам для себе, щоб 
більше заробити, або ж так 
собі, дотримуючись золотої 
середини...

А ось коли твій успіх — 
здобуток усіх, 
невдача стає 
так складніше, 
чесніше, 
кому, — 
хачів пропагандист 
сандра Григорівна Олефі- 
ренко.

І вени завжди 
дівчата з комсомольсько- | 
молодіжного колективу 
другої дільниці цеху N1 З 
СвІтловодсьного заводу 
чистих металів. Усі — 
ударниці комуністичної 
праці, передовики, пере
можці соціа ліс гичного
змагання. Одними з пер
ших завершили минулу 
п’ятирічну, успішно справ
ляються з високими зо
бов’язаннями на нинішню.

Гурток політнавчаннп 
відвідують теж усім колек
тивом. • найбільше люб
лять, коли пропагандист 
проводить заняття безпо
середньо в цеху. Такі прак
тичні заняття виховують 
уміння пов’язувати теоре
тичні положення з життє
вим досвідом, з практични
ми завданнями, що стоять 
перед колективом. Почин 
-«Кожен слухач — майстер 
по професії, активіст гро
мадського життя, носій ви
соких моральних якостей» 
успішно втілила з життя 
комсомопьсьно-молодіжна.

На знімну: комсо
мольський пропагандист . 
О. Г. ОЛЄФ1РЕНКО прово
дить прантичне заняття.

разом»
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Вівторок

мастика.
«Час». 8.40 — Гім- 
9,05 — Ф. ІИіллер.

_  Фієско в Генуї». 
Фільм-вистава. По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Нови? 
ни. 14.50 — Людина на зем
лі. Кінопрограма «Кран ви
ноградарства», «Омський ва
ріант». «Пошук». 15.35 —
Концерт алжирських артис
тів. 15.50 — Улюблені вірші. 
10.20 — Телефільм для дітей 
■«Хлопчики», 1 серія. 17.30 — 
Адреси молодих. 18.30 — Ве
селі нотки. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.05 — Життя 
науки. Академік В. Комаров. 
19.45 _ літо в Сухановому. 
Кінозамальовка. 19.55 — Те
лефільм «ЧекагіУ' 1 сподіва
юсь». 1 серія. 21.00 — «Час».
21.35 — Відкриття Днів 
культури Монгольської На
родної Республіки в СРСР 
Передача з Державної о Ве
ликого театру Союзу РСР. 
По закінченні — Сьогодні у 
світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.50 — Концерт. 11.00
— «Компас, туриста». 11.49
— «П’ять хвилин на розду
ми». Молодіжна розважаль
на передача. 16.00 — Нови
ни. 16.10 — Фільм-концерт.
16.50 — К. т. О. Толстой.
«Золотий ключик». Вистава 
Донецького російського теат
ру юного глядача. (Кірово
град). 18.10—»День за днем». 
(Кіровоград). 18.25 — Оголо
шення. (Кіповоград). 18.30 — 
Концерт. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Фільм- 
коицепт. 20.00 — Телена
рис «Піввіку в спортивно
му строю». 20.45 — «На доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм 
«Крах інженера Гаріна». 1 
серія. По закінченні — Но- 
ліши.
'А ЦТ (IV програма)

19.00 — «Народні мелодії».
19.15 — Чемпіонат СРСР з 
Кінного спорту. 20.00 — « Ве
чірня казка». 20.15 — Чем
піонат СРСР з регбі. 21.00— 
«Час». 21.35 — Художній
фільм «Бєлінський».

Середа
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 —Мультфільми 
«Вихань». «Біле верблюжа».
9.40 — Телефільм «Чекаю і 
сподіваюсь». 1 серія, 10.55— 
Фільм-концерт «Голоси і 
Фдрби». Но закінченні — 
Новини. 14.30 — Новини.

14.50 — Твій труд — твої 
висота. Кінопрограма «Дні 
академіка Блохіної». «Голо
ва» «Ганна Іванівна». 15.35
— В- Бєлінський. За листами 
і спогадами сучасників. До 
170-річчя і дня народженні-. 
16 20 — Чемпіонат СРСР з 
кінного спорту. 16.50 — Від
гукніться, сурмачі! 17.20 — 
Концерт артистів Індії. 18.05
— Спортивний клас. 18.35 —
Мультфільм «Кульбабка — 
товсті щічки». 18.45 — Сьо- 
юдні у світі. 19.00 — Путів
ка в життя. 19.35 — Виступ 
вокального ансамблю «Чер
вона гвоздика». 19.55 — Ге- 
лефільм «Чекаю і сподіва
юсь». 2 серія. 21.00 — «Час -.
21.35 — Документальний ек
ран. По закінченні — сьо- 
гсдні у світі.

А УТ
Ю.ОО — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Музична вікто
рина. 11.20 — Художній те
лефільм «Крах інженера Га
ріна». 1 серія. 12.25 — «Га
лузь: досвід, проблеми».
16.00 — Новини. 16.10 — 
«Вінні-Пчх». Лялькова вис
тава. 17.20 — «У сопячніїі 
Болгарії». 18.00 — «День -,а 
днем». (Кіровоград). 18.10 — 
«ІЯкола світлофора». (Кіро
воград). 18.30 — Концерт.
19.00 — «Актуальна камера».
19.30 — «Твоя життєва пози
ція». 20.15 — «Уривки з опе
рет. 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Художній телефільм 
«Крах інженера Гаріна». 2 
серія. 22.40 — Коннерт сим
фонічної музики. По закін
ченні'— Новини.
д ЦТ (IV програма)

20.50 — Концерт. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Якщо я покохаю.. »

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Мультфільм 
«Баранків, будь людиною!». 
9.25 — Телефільм «Чекаю і 
сподіваюсь». 2 серія. 10.30 — 
Очевидне — неймовірне. По 
закінченні — Новини. 1.4.30 
Новини. 14.50 — Док. фільми 
телебачення соціалістичних 
країн. 15.45 — ІІїахоза
школа. 16.15 — Телефільм 
для дітей «Хлопчики». 2 се
рія. 17.20 — Концертний зал 
телестудії «Орля». 18.05 — 
Ленінський університет міль
йонів. Вчені світ^ проти за
грози ядерної війни. 18.35 — 
Мультфільм «Спасибі. Вір
ний». 18.45 — Сьогодні у
світі 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Динамо» 
(Київ) — «Динамо» (Москва). 
В перерві 1 по закінченні — 
репортажі з чемпіонату 

СРСР з кінного спорту. 21.00 
— «Час». 21.35 — Концерт 
народного артиста»- СРСР 
€ Нестеренка і оркестру ро
сійських народних інстру
ментів цт і ВР. По закінчен
ні — Новини.
А УТ

16.00 і- Новішії. 16.10 — 
Республіканська фізпко-ма- 
темг.тнчіїа школа 16.40 — 
«Народні таланти». 17.15 — 
Телефільм. 17.35 — «День за 
Днем». (Кіровоград) 17.50 -- 
О гол ОЦІ ЄНИ я. < К і ровоград). 
18.00 -— «Голосую за профе
сію». 18.30 — ’ Тележурнал 
< Кіровоградиіниа спортив
на». (Кіровоград)
• Актуальна камера». 19.30— 
Естрадні мелодії 19-55 — 
«Трикутник». 20.45 — «На 
Добраніч. діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
телефільм «Крах інженера 
1 аріна». з серія. 22.40 — 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
«Чорноморець» — «Спар
так» (Москва). 2 тайм. По за
кінченні — Новішії.

А' ЦТ (IV програма)
19.00 — Сільська година». 

20.00 — «Вечірня казка». 
20 15 — Фільм-концерт. 21.00 
— «Час». 21.35 — Художні’» 
телефільм «Довгі версти 
війни». 1 серія.-

П'ятниця
▲ ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Фільм «Бє
лінський». 10.50 — Концерт 
Державного ансамблю пісні 
й танцю Монгольської На
родної Республіки. По закін
ченні — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — До Дня пра
цівників легкої промисловос
ті. Док. телефільми. 15.25 — 
Російська мова. 15.55 — Нау
ково-популярний фільм «Бі 
ля джерел зварювання». 
16.25 — До національного 
свята Республіки Філіппіни 
—дня незалежності. Концерт

філіппінських артистів. 16.55 
— Справи московського ком
сомолу. 17.25 — І. Мінутно? 
«Я. ти та інші». Телевистаиа.
18.40 — Мультфільм «Бор
сук». 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Відверта роз
мова. 19.30 — На екрані — 
кінокомедія «Тракторист і». 
21.00 — «Час». 21.35 —
Очевидне — неймовірне.
22.35 — Сьогодні у світі.
22.50 — Концерт лауреатів 
17 Міжнародного фестивалю 
естрадної пісні «Золотий ор- фен».

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Документаль
ний тезефільм. 10.50 — Ху
дожній телефільм «Крах ін
женера Гаріна». 2 і 3 серії. 
13.00 — «Неспокійні серця». 
16.00 — Новини. 16.10 — 
♦ /иЗітурієііТ-81». 16.40 —
Фільм-концерт. 17.00 —
« Безпечна праця — запору
ка успіху». 17.30 — Фільм-
концерт. 18.00 — День за
днем». (Кіровоград). 18.15 —

Телефільм. (Кіровоград).
18.30 — «Тваринництво — 
ударний фронт». «Більше 
продукції — наш обов’язок». 
(Кіровоград). 18.45 — «Акту
альна камера». 19.15 — Кон
церт. 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Художній телефільм 
«Крах інженера Гаріна». 4 
серія. 22.40 — Програма 
мультфільмів для дорослих. 
По закінченні — Повіти.
А ЦТ (IV програма)

19.00 — «Клуб кіноподо- 
рожей». 20.00 — «Вечірня
казка». 20 15 — «Співдруж
ність». 20 45 — Концерт.
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Довгі 
версти війни». 2 і 3 серії.

Субота у
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — М. Равель.

Друга сюїта з балету «Даф
ніє і Хлоп». 9.20 -- Дітям 
■про звірят. 9.50 — Для.вас,
батьки. 10.20 — Дзвени, па
ша пісне. Концерт Великого 
дитячого хору Центрального 
телебачення і Всесоюзного 
радіо. 11.00 — Док. фільм
«Кукринікси». 11.50 — 24-й 
тираж «Спортлото». 1'2.00 -- 
Веселка. IV Міжнародний 
фестиваль телепрограм на
родної творчості. «Угорські 
картинки». 12.30 — Літера
турні бесіди. 13 25 — Теле
фільм для дітей «Літо Саха- 
та». 14.30 — Новини. 14.45— 
у світі тварин. 15.45 — Док. 
телефільм. 16.45 — Мульт-
фільм «Кицькин дім». 17.15 
— Бесіда політичного огля
дача Л. Вознесенського. 
17.45 — Співає народна ар
тистка СРСР Є. Мірошничен
ко. 18.25 — Док. фільм «Ре
портаж- з каоібського мери
діану». 19.10 — Вечір Героя 
Соціалістичної Праці, народ
ного артиста СРСР С. В. Об
разцова в 'Концертній студії 
Останкіно. 21.00 — «Час». 
21 35 — Телефільм «Заги
бель ЗІ відділу». 1. 2 серії. 
Ио закінченні — Новини.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Художній те.іе- 
фільм «Крах інженера Гарі
на». 4 серія. 11.40 — «Добро- 
ю вам здоров’я». 12.10 —
10. Яиовсьний. «Лють». Вис
тава. 14.10 — Музичний 
фільм. 14.45 — «Інтеркпуб».
15.40 — «Вперед, орлята!» 
16.10 — На міжнародній хви
лі. 16.45 — Художній теле
фільм «Червоні погони». 1 і 
2 серії. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «Скарби
музеїв України». 19.45 — 
Короткометражні художні 
Фільми. 10.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Заключний концепт 
республ і папського фесті і ва
лю мистецтв «Біла акація». 
Е перерві — Новини.

А ЦТ (IV програма)
8.00 — «Час». 8.45 —

Фільм-концерт. 9.05 — «Ма- 
Ушпа школа». 9.35 — «Ран
кова пошта». 10.05 — «Ша
хова школа». 10.35 — «Ро
сійська мова». 11.05 — «На-
Р' Лііа творчість». 11.50 — 
«Життя науки». 12.30 — Те- 
леклуб молодожонів. 13.45 — 
Сисин .ч балету Л. Мішсуса 
♦ Доп-Кіхот» 14.05 —
М. Горький. «На дві». Фільм- 
вистава. 17 00 — Фільм-коч- 
порт. 17.45 — «Здоров’я».
18.30 — «Музичний кіоск». 
19.00 — Спортивна програ
ма. 20.00 — «Вечірня казка».
20.15 — Чемпіонат СРСР з 
гегбі. 21.00 — «Час». 21.35 —
11. І. Чайкорський. «Таланта». 
Фільм-олсря.

Неділя
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Концерт ор
кестру баяністів. 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 — 
«Здоров’я». 11.45 — Муз-
ппогоама «Ранкова, пошта».
12.15 — Радянський Союз 
очима зарубіжних гостей.
12.30 — Сільська година.
13.30 — Музичний кіо<чь
14.00 — В. Коростильов.
♦ Про Івана-не- велетня».
Фільм-вистава. 16.05 — Клуб 
кіноподорожей. 17.05 —
Сьогодні — День працівників 

легкої промисловості. 17125 •
— Прийміть наші поздоров
лення. Музична програма. 
18.00 -•- Міжнародна панора
ма. 18.45 — Мультфільм.
19.00 —- Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Динамо» (Київ) —•’ 
«Спартак» (Москва). В пе
рерві і но закінченні — ре- 
портажі з чемпіонату СРСР 
з веслування на байдарках і 
каное. •2Г..0І1--. «Час». 21.35— - 
Альманах «Поезія». «Пуш
кіну присвячується...» 22.50
— Футбольний огляд. По за
кінченні — Новини.
а утг Мі

10.00 — «Актуальна наме
ка». 10.35 — Сьогодні
День працівників легкої про
мисловості УРСР. 10.45. — 
«У пас у колективі». 11.10— 
Концерт. 11.55 — «Натру
сив кінозал» 12.55 —■
«Джерела». 13 40 — «Мері 1
Попліне». Лялькова вистава. < 
15 30 — «Слана солдатська».
16.30 — Художній телефільм • 
«Червоні погоїш». З серія--
17.35 — Творчий вечір пое
та-) уморнс-та С. Олійника.' . 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19-30 — Кіноогляд • Ре
зонанс». 20.50 — «На добра
ніч. діти!» '■ 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм 
«У читель співу». По закінчен
ні — Новини
А ЦТ (IV програма)

8.00 — «Час». 8.45 —
«Смичка політ». 9.05^ 
«Очевидне — неймові блеску 
10.05 — «Веселка». 10.30 — 
«Виставка «Бурятию»'. 11.00
— «Спортклуб». 12.20 — 'Ге- •
лефільм. 13.10 — «Нумо, дів
чата!» 15.05 — «Катівня».-
15.30 — Чемпіонат СРСР я 
кінного спорту. 17.00 —'
Чемпіонат СРСР з футболуз 
ЦСКА — «Зеніт». 18.45 — 
Голоси народних інструмен
тів. 20.00 — «Вечірня казка».
20.15 — Документальний
фільм. 20.25 — Фільм-кон- 
перт. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Художній фільм «Учитель 
спічу».
ТЕАТР

Гастролі Ворошиловград« 
сі.кого обласного російсько
го драматичного театру.

«Гедда Габлер» — 8 черв
ня. «Останній строк» — 9 
червня. «Одруження» — 10 
червня. «Гр-> уяви» — Ти > 
червня. «Німий лицар» — 12 
червня. «А «.ранні вони про
кинулися» — 13 червням
«Смішний день» — 14 черв
ня. Початок всстав — о 
1У.30
КІІ-ІО

«КОМСОМОЛЕЦЬ». «Зор
ро». 2 серії. 8—10 червня. 
«Твій син. земле». 2 серії. 10
— 14 червня. Початок сеан
сів __ п 9.20. 12.30. 15.20, 
18.20 20.50.

«МИР». 8—14 червня. «Мя- 
ПІТОШКЛ». ТЛ”.;ІІ. тфільмп — <1 
9.30. 10.50. 12.10. 13.30 «По
бажай мені нельотної ПОГО
РИ» — о 1-1.40. 16.20, 18.30,
20.49.

«ХРОНІКА». «Ней вільний 
світ». Хрс.пікап’.но-дочумеп-ї 
тальник Фільм. «Воеи»< 
Мул ЬТ(Ь ІЛЬМИ 3—15 червня
— з <Г.0(і по 15.30. «Це силь
ніше за мене». 8—9 червня. 
«Забавні пригоди Діяв і 
Джейн». 10—11 червня. По- 
чяток сеансів — о 16.00. 
20.00. «Сиидии». 2 сепії. 12 
—14 червня — о 15.00 1 20.00.-

Редактор В. СТУПАК.

ТИМ, ХТО ШИТИМЕ ОБНОВИ ДО ЛІТА, РІЗНОМАНІТНІ ТКАНИНИ 
ПРОПОНУЮТЬ МАГАЗИНИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Легкий і практичний 
штучний шовк. Розцвітки 
— найрізноманітніші, на 
будь-який смак. Переваги 
цієї тканини — вона лег
ко переться, не .линяє і не 
віп-орає, приємна для тіла.

Вартість метра штучного 
шовку — 4 — 7 карбованців, 
тож обнова буде не тільки 
гарною, а й недорогою.

Нарядне й модне убран
ня з шерсті — п.латтп. кос
тюми Модельєри пропону
ють до шерстяних виробів 
оздобу — тасьму чи атлас
ну облямівку.

Шановні товариші!
Універмаги та магазини 

«Промислові товари» спо
живчої кооперації Кіроео- 
градщини пропонують
тканини у великому вибо
рі.

КІРОВОГРАДСЬКА 
ОБЛСПОЖИВСПІЛКА.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

Зам. 48.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ ; Я 

УЧИЛИЩЕ Н® 6 Г1ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
па 1981 — 1982 навчаль

ний рік.
Училище готує кваліфі

кованих робітників із чис
ла випускників восьмиріч
них та середніх шкіл, а 
також воїнів, звільнених у 
запас із лав Радянської 
Армії.

таких спеціальностей: 
токар' не металу, фрезе

рувальник, шліфувальник, 
слюсар -інструментальп ік, 
слюсар ремонтіїпк промис
лового устаткування. слю
сар механоскладальних ро
біт, столяр верстатник, сто- 
ляр-тссляр оздоблювал.»- 
ник моделей, модельник 
по дереву, електрозварник 
ручного зварювання, газо
зварник. електрозварник 
на напівавтоматичних ма
шинах. електромонтер по 
ексі і і уата ції п ром и с і о ного 
устаткування, електромон
тер по ремонту повітряних

ліній електропередач, елек
тромонтажник по оезіт- 
.чсіішо її освітлювальних 
мережах, слюсар-мехавік 
но радіоапаратурі, слюсар- 
монтажппк промислового 
устаткування, електромон
тажник по схемах.

Строк навчання — 10 
місяців, а для осіб, які .за
кінчили міжшкільний ком
бінат. — 8 МІСЯЦІВ. для 
воїнів, звільнених у запас,; 
— 7.5 місяця.

Початок занять з 1 ве
ресня.

Учні одержують стипен
дію в розмірі 70 крб. на 
місяць. Тим. що мають 
гостру погребу, надають 
гуртожиток.

Звертатися на адресу: 
вуя. ДекабристіЕ, 26.

ДИРЕКЦІЙ.
Зам. 46.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Ла украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050. МСП
\ I **♦ Кіровоград,

вуя. Луначарського, 36.

ЕН 05120. Індекс 61107. Обсяг 0.5 ЕРУК.
®

 ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової 
роботи, відділ пріпаганди — 2-45-36; 
відповідтльний секретар відділ учнів
ської молоді — 2-46 87; відділ комсо
мольського життя, відділ військово- 
патріотичного виховання та спорту — 
2-45-35; фотолабораторія — 2-56-65; 
нічна редакція — 3-03.53.

Зам. № 287. Тираж 64600.

Газета виходить у вівторок, 
четвер І суботу.

Друкарня Імені і М. Димигров« 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, вул. Гпінни. *»
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