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• Вівторок, 24 листопада І98І року •

ЗВІТИ І ВИБОРИ в КОМСОМОЛІ

ЗРОС ТАТИ!
21 листопада відбулася V звітно-виборна комсомоль

ська конференція на Кіровоградському заводі трактор
них іідроагрегатів. із звітною доповіддю па пін висту
пив секретар завкому комсомолу Валентин Дудник.

. У роботі конференції взяв участь і виступив па ній-з 
промовою пертий секретар обкому Компаріії Украйні 
ЛІ. М. Кобильчак.

У роботі конференції взяли участь другий секретар 
міськкому партії Ю. Г. Фоменко, перший секретар Кі- 
ровського райкому ЛКСМУ м. Кіровограда Олексій Ро
манов.
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Ніхто з них не сказав: 
«Дайте нам більше!» Ніхто 
не скаржився, що його обі
йшли увагою. Кожен корот
ко повідомив про те, що 
зробив сам, чого добився 
його колектив, 
про завтрашній 
кого турбувала 
допя рідного підприємства, 
на якому вони утверджу
ються як справжні господа
рі.

їх — понад 900, і всі вони, 
спілчани, були причетні до 
того, що колектив підпри
ємства ще 5 грудня 1980 
року виконав заздання де
сятої п'ятирічки по обсягу 
продукції. Минуло десята 
місяців першого року но
вої п'ятирічки. Понад плач 
випущено продукції на 
304 тисячі карбованців, реа
лізовано на 437 тисяч кар
бованців.

На заводі розгорнулося 
змагання під девізом «Змін
не завдання — меншою 
кількістю». Це — ініціатива 
колективу комсомольсько- 
молодіжної бригади Воло
димира Бадова.

Замість 34 тепер у брига
ді 29 чоловік. Але щозміни 
завдання виконують і за 
тих п'ятьох, та ще й три 
норми щодекади понад зав
дання, в рахунок наступного 
місяця.

За ініціаторами пішли 
комсомольсько - молодіжні 
колективи А. Скворцова, 
В. Талди,1 В. Єршова, В. Ні- 
менко.

Знову і знову нові почи-. 
нання. Серед них — «Осво
єнню нової продукції — 
ко/мсомольську турботу!» 
Більше1 тисячі юнаків і дів
чат спрямували свої зусил
ля на те, щоб налагодити 
серійний випуск гідроста
тичних трансмісій. Комітет 
комсомолу ствзрюс нові 
колективи, влаштовує ко ■>- 
курси на кращого по про
фесії, діють пости якості. 
Комсомольські ватажки за
кликають молодих умільців 
активізувати свою творчу 
роботу. За звітний період 
юнаки ! дівчата подали 225 
рацпропозицій, до фонду 
економії внесли понад 175 
тисяч карбованців.

Розгорнулась реконструк
ція підприємства. Одразу в 
кожному цеху організували 
ударні загони. Міськком 
комсомолу підтримав почи
нання агрегатників — будів
ництво нових цехів заводу 
було оголошено ударною 
комсомольською будовою.

Так, вони зробили чимало. 
Та, звітуючи про досягнуто,

Більше — 
день. Кож- 
завтрашчя

ці молоді неспокійні люди 
ставлять ніби претензії до 
самих себе. І до своїх тоаа- 
ришіп по змаганню. І до 
своїх ровесників із сусідніх 
цсхіа, від яких залежить ви
конання загальнозаводсько
го планового завдання. 
Свердлувальниця Світлана 
Суярова, інженер Ольга 
Панфілова, оператор Сергій 
Лоссе, розподільник робіт 
Наталя Лунгол, майстер 
Олександр Котоз, інженер 
Віра Тарасова, інші делегати 
конференції принципово, 
по-діловому говорили про 
підвищення якості продук
ції, яку вони 
Комсомольські пости якості 
на дільницях і лініях, 
ється, зробили свою справу. 
Бо за три квартали порівня
но з минулим роком втрати 
від механічного браку, ска
жімо, знизились на 25 про
центів. Але підприємство 
прийняло за цей період 47 
претензій, збитки від них— 
понад 24 тисячі карбованців. 
На адресу заводу надійшло 
понад 50 скарг покупців, які 
придбали товари агрегатни
ків. Це 
вжитку,

іще й у тому, щоб 
ти, усунути брак 
ментальному цеху. Бо саме 
у випуску нової продукції 
хороший інструмент має 
неабияке значення. Чіткіше 
повинні працювати й техно
логи, конструктори: коли-
не-коли та й надходять ' молодих 
креслення, зроблені з від
хиленнями. І робітник почи
нає робити корективи, поба
чивши по/иилку. А якщо не 
побачить? Знову буде брак.

А скільки втрачає завод 
від тою, що не заміняється 
старе устаткування!

випускають.

зда-

Ось де г.оле діяльності 
для комсомольських акти
вістів. Ось де треба було 
сдарити вчзсно тривогу 
комсомольським ' «прожек
тористам». Щоправда, вони 
не сиділи склавши руки: 
провели 47 оейдів, випусти
ли понад 50 листків «КП». 
Було виявлено десятки ви
падків порушення трудової 
дисципліни, зафіксовано 
великі втрати стисненого 
повітря, електроенергії. За
фіксовано, але справу не 
доведено до кінця. Отже, 
дієвість виступів листків 
«КГ1» низька. Тому й віддачі 
немає.

* * *

товари широкого 
що надходять у 

торговельну мережу. Та ще 
більшу тривогу викликає ін
ший факт: надійшло 15 пре
тензій на те, що випущено 
неякісні насоси.

Чому так сталося? Делега
ти знову були самокритичні. 
І з претензією до членів 
КОМСОААОЛЬСЬКИХ бюро ЦЄ- 
хів: на багатьох виробничих 
дільницях брудно, то там, 
то тут відходи від вироблю- 
ьальної продукції 
проїжджих 
складських 
Отже, робоче місце робіт
ника далеке до зразкового. 
То які ж можуть бути про
дуктивність праці, ефектив
ність, якість, 
шкоди?

Вони шукають резервів, 
їак, 224 молодих вироб
ничники брало участь у ра
ціоналізаторській роботі. 
Але не всі їхні пропозиції 
мали віддачу. Бо не було 
потрібного контакту з ними 
молодих спеціалістів під
приємства. На дільниці над
ходить браковане 
тож і деталь, яку 
буде зробити, теж 
бракова (додамо, що є ви
падки, коли на деяких діль
ницях цей процес триває, і 
тоді виходить, що робітни
ки виконують тринадцять 
місячних завдань, одне — 
зайве — брак). Оператор 

■ Сергій Лосєв бачить вихід

А як же особиста відпові
дальність кожного члена 
ВЛКСМ за честь колективу, 
за свою робітничу честь?

Агрегатникам є на кого 
рівнятись. Позаздріть по- 
доброму комсомольцю Во
лодимирові Олійнику, Який 
повсякчас удосконалює 
свою майстерність, 
публіканському 
г.рофмайстерності,
провело Міністерство 
ськогосподарського 
побудування, його

вони на 
доріжках, на 
майданчиках.

коли є пере-

литао, 
треба 
буде

На рес- 
конкурсі 

який 
сіль- 

маши-
визнали 

кращим молодим фрезеру
вальником. За ударну пра
цю урядових нагород удо
стоєні Іван Мошнягуца, Ва
силь Ткаченко. Та як розумі
ти той факт, коли секретар 
комсомольської організації 
механоскладального цеху 
№ 1 Олександр Брижельць- 
кий сам допустив недисци
плінованість, відійшов від 
колективу і навіть не спла
чував членських внесків.

На конференції було на
ведено ще дві Ц.,.фн„. э 
296 молодими робітниками 
працюють 260 
— ветеранів і 
виробництва. Але 
ряти ефективність 
ьицтва, приміром, у цсху 
№ 4, як оцінити роботу це
хового КОМСОМОЛэСЬКОГО 
бюро б цьому напрямі, ко
ли тут деякі молоді робітни
ки не виходять 
ТИЖНЯМИ, І 
приклад, ' 
А. Антонюк).

ци.фри: з

1 наставників 
і передовиків

* як вимі- 
настаь-
У цеху

На роботу 
місяцями (н<3_ 

Матвієнко,

Ми ведемо розмову про 
економне витрачання сирр- 
вини на кожному робочому 
м-сщ, про те, що6 ножеУ

робітник, залишаючи цех, 
вимкнув світло, перекрив 
вихід стисненому повітрю. 
Комітетники вдарили триво
гу — треба прибрати бруд, 
відходи, браковані деталі, 
метал у цехах. Треба! Та яка 
ж особиста відповідальністо 

робітників, коли 
навіть у своєму гуртожитку, 
котрий вони заселили не
давно (нині там проживає 
273 робітники), не можуть 
навести порядок — усюди 
бруд, пошкоджені стіни, 
двері, невпорядкована тери
торія, що прилягає до гур- 
-.ожитку! На суботник ком
сорги «тягнуть» мешканців 
гуртожитку за руку.

Ось із чого треба почина
ти членам новообраного 
комітету комсомолу — про
будити сповна почуття^ осо
бистої відповідальності кож
ного члена ВЛКСМ, кожно
го молодого робітника.

Так, їм треба допомогти. 
Але й спитати суворо і 
принципово, пс-комсомоль- 
ському треба. Комсомоль
сько-молодіжні колективи 
бригад нині працюють з де
візом «XIX з’їздові ВЛКСМ
— 19 ударних декад!» За 
словом має йти діло. Кінце
вий результат залежить від 
кожного члена колективу. 
Отже, треба бути відпові
дальними — так, як у брига
ді орденоносця Володимира 
Бадова.

Тож нехай кожен із моло
дих заводчан прислухається 
до ветерана Великої Вітчиз
няної війни Миколи Семе
новича Лободи, який те к 
виступив на конференції. 
Він підняв над головою 
СВІЙ КОМСОМОЛЬСЬКИЙ квиток 

' сказаЕ:
— Мене приймали в пар

тію в дні запеклих бою під 
Москвою. Там я став ком
соргом полкової батареї. 1 
нині я, комсомолець трид
цятих років, вважаю сеое 
членом вашої Спілки. Тому
- з вами. І нам че личить 
зупинятися. Зростати нам 
треба. Зростати духовно, 
зростати господарями сво
го заводу.

Він закликав їх примно
жувати традиції' старших по
колінь, по-батьківському ви
магав: не бути байдужими.

Делегати нагадували, не
має у робітників завод} 
жодного спортзалу, жод
ного спортивного майданчи
ка, навіть біля гуртожитків 
їх не обладнано. А ветеран 
назвав точну адресу, де - 
вже готовий зал, тільки на 
обладнаний, де е місце для 
спортивних комплексів, але 
там бракус робочих рук 
Так і в цеху, на кожній ви
робничій дільниці. Микола 
Семенович вів з молодими 
задушевну розмову. І з ним 
погодились: треба діяти,
діяти без формалізму! іре- 
ба зростати!

М. ВІНЦЕВИЙ,,

Що не день, 
женішим 
ритм 
лодіжних і 
бригад і ланок 
Адже недалеко 
час, коли вони, як і вся > 
комсомолів країни, рапор- і 
іувати.муть про досягнуте і 
XIX з'їзду ВЛКСМ. <

Більше 2 тисяч молодих < 
виробничників включилися І 
у рух «XI п'ятирічці — І 
ударну працю, знання, іні- і 
ціативу і творчість моло
дих,!» Визначилися вже й і 
перші переможці: комсо- і 
мольсько-молодіжні ко
лективи кролезвірофабри- . 
ки колгоспу імені Петров- І 
ського, авгогаражів ксл- і 
госпу імені Дзержинсько- 
го та радгоспу імені Ди
митрова. Завершує вико
нання річного зобов’язан
ня наймолодша доярка і 
колгоспу .імені Леніна 
комсомолка Ніна Панчен
ко. Надій молока від коро
ви у її групі сягає вже 
трьох тисяч кілограмів. 
Зваживши свої можливос
ті, Н. Панченко стала іні
ціатором трудового почи
ну «До 60-річчя утворен
ня СРСР — 60 тонн молока і 
ВІД групи корів».

Далеко за межами ра
йону відомі імена моло
дих ударників першого 
року одинадцятої п’яти
річки доярки радгоспу 
«Устинівський» Віри Хвали, 
механізатора колгоспу 
імені Карла Маркса Ана
толія Іванченка.

Глибоко переконаний, 
що для успішної діяльнос
ті будь-якої районної 
комсомольської організа
ції необхідна одна най
важливіша справа, якій 
приділяється найбільша 
увага, навколо якої буду
ється вся робота.

Такою справою для ра
йонної комсомольської 
організації стало створен
ня на фермах і в трактор
них бригадах комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів.

Тепер у районі діє 19 
комсомольсько- молодіж
них колективів, які об'єд
нують 148 членів. Хочу 
розповісти про один такий 
колектив створений кілька 
років тому з числа шофе
рів колгоспу імені Дзер- 
жинського. І до об'єднан
ня в КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО
ДІЖНИЙ хлопці працювали 
добре, перевиконували 
норми виробітку. Однак, 
лише створивши колектив, 
навчившись уболівати за 
спільну справу, молоді 
водії змогли розкрити 
свій талант працелюбів, 
їхні успіхи стали помітни
ми не тільки в господар
стві, а й у районі, вони не 
раз виходили переможця
ми обласного з/иагання.

Торік керівник колекти
ву Микола Шевченко вста
новив на жнивах респуб
ліканський рекорд. Льот- 
чик-космонавт В. Шаталов 
з цього приводу надіслав 
йому вітальну телегра
му. За успіхи у виконанні 
планів десятої п'ятирічки 
Микола Шевченко наго
роджений медаллю «За 
трудову доблесть».

У нинішньому році пе
редовий водій ще на по
чатку жовтня рапортував 
про виконання особистих 
річних зобов’язань.

За його пропозицією зсі 
члени колективу вивча
ють у школі політнавчання 
курс «Бережливість — ри
са комуністична». Разом зі 
своїм пропагандисто/л 
8. Нестерчук на заняттях 
комсомольці шукаюто 
шляхів підвищення про
дуктивності праці кожно
го члена колективу, резер
ви економії пального, мас
тил, деталей. На останньо
му занятті відбувся своє
рідний звіт слухачів про 
втілення набутих знань у 
практику, у щоденне жит
тя. Показники переконли
ві: на рахунку Миколи
Шевченка — 2 тисячі 887 
кілограмів зекономленого 
пального, групкомсорга 
Сергія Гребенюка — 342, 
Миколи Алхімова — 681 
кілограм.

Про успіхи й проблеми 
— а їх ще немало — ком
сомольсько - молодіжних 
колективів йтиме мова на 
районній звітно-виборній 
комсомольській конфе
ренції. Вестимемо мову й 
про участь молодих тру
дівників у цьогорічному 
збиранні врожаю.

Кожен п ятий комсомо
лець району працював на 
жнивах нинішнього року. 
Два збирально-транспорт
них загони, 22 комбайно
вих, 8 жаткових і 38 авто
мобільних екіпажів зібра
ли зернові на площі 5 ти
сяч 427 гектарів. Молоді 
хлібороби району засипа
ли в засіки держави 158 
тисяч 821 центнер зерна.

Гордимося ми, що ком
сомолець радгоспу імені 
Димитрова Сергій Саяте- 
лик прославився рекорд
ними жнивами, виробітка
ми на всю республіку. На 
його рахунку 367 гектарів 
скошених площ, 11 тисяч 
447 центнерів намолоче
ного зерна.

Дві провідні галузі у 
господарстві нашого райо
ну: землеробство і тва
ринництво. І щоб родили її 
ниви, ми вже сьогодні по
винні думати про попов
нення хліборобської сім’ї 
людьми, які не бояться 
труднощів, уміють верши- 
іи справу з розмахом, по- 
ксмсомольськи. Отже, на 
порядку денному питання 
про підготовку МОЛОДОЇ 
зміни, про тр/дове вихо
вання в школі, закріплен
ня випускників у рідних 
господарствах.

І завтрашній день нашо
го тваринництва вимагає 
припливу молодих спеціа
лістів у цю галузь. Тому 
так актуально звучить для 
номсомолії району, для 
юнаків і дівчат, котрим на
лежить
ти.ои ферм 
девіз, що 
XXVI з’їзді 
рИННИЦТЕС 
фронт!»

І

попознити колек- 
! комплексів, 

прозвучав на 
партії: «Тва- 

— ударний

А. ЛИСОГОР, 
другий секретар Усти- 
ніеського райкому 
комсомолу.
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Снігова завія, гака ще не; 

звична а листопаді, нарешті 
ьщухла. Перестаз стугоніти 
вітер, не цокали більше об 
шибку снігові дрібки. У 
кімнаті стало тихо й світлі
ше.

Ніна напнула велику квіт
часту хустку, вийшла на га
нок. І не впізнала села. У 
білих шапках дахів, з різко 
окресленими контурами
безлистих дерев, воно наче 
відпочивало. Цегляні буди
ночки по обидва боки цент
ральної вулиці, палахкотіли, 
рк маківки, на білому тлі 
снігу.

Недавно закінчилася за
метіль, а вже он скільки 
протоптаних стежин. Навіть 
на леваду хтось ходив. «Хто 
б це? — подумки прикину
ла Ніна. —Не інакше, як Ра- 
їса Кузьменко — завідуюча 
поливними площами горо
дини».

Жінка.вдивлялася у про
зору, аж голубу, далечінь і 
не переставала дивуватися 
змінам. Здасться, ще вчорз 
жовтіла левада, ще вчора 
останні овочі збирали там, 
а сьогодні — біло, зимно.

Навіть на Молодіжній ву
лиці, отій, що ген вгору тяг
неться, не видно нікого. А 
це ж найгомінкіший куток у 
селі. Молодята там живуть. 
Колгосп на весілля найчас
тіше їм такий подарунок ро
бить — вручає ключі він но- 
зозбудованого житла.

Влітку Ніна, бувало, о чет
вертій на ферму йде, а на 
Молодіжній вже сміх чи 
музика лунає...

Жінка мружилася од яс
кравого снігу, всміхалася 
помічаючи переміни, а під
свідома думка: «Котра годи
на?»» вже звично підганяла 
її. Наближалася пора обід
нього доїння.

— Ніно, у твоїй групі ко
ли починається ■ масовий 
розтіл? — зустріла її .на 
фермі запитанням наставни
ця Галина Іванівна Вавінова.

— У. грудні. А хіба що?— 
здивузалася молода доярка.

Наставниця лише лукаво 
всміхнулася.

А через кілька хвилин її, 
Ніну Панченко, наймолод
шу доярку колгоспу імені 
Леніна вже оточили інші до
ярки, вітали, тисли руку:

— З Новим роком! З ус
піхом! З перемогою!

У цей день Ніна Панченко 
виконала річне зобов’язан
ня, сягнувши тритисячного 
рубежу.

2»-
Якщо Кузьменко-старший 

говорив щось, то ніколи ні
хто ні в чому не суперечив 
йому. Знали всі: кожне сло
во у глсханізатора — на ва
гу золота, обдумане, спра
ведливе.

Віктор завжди вірив у 
добру силу і мудрість свого 
батька.

Він закінчував школу. І все 
частіше обдумував — куди 
піти далі. Всі професії по
добалися, в усьому хотілося 
спробувати себе. Нікому не 
розповідав про свої ваган
ня, та батько якось сказав: 
«Що там думати — йди а 
механізатори. Як дід Са- 
фо.ч, як я».

І Віктор, уже не вагаю
чись, сміливо ступив у до
росле життя. А незабаоом 
відчув, »що земля — йою 
покликання, що вже не мо
же без хлібного ПОЛЯ, без 
росяних світанків.

Коли після служби з ря
дах Радянської Армії по
вернувся у тракторну брига
ду, з батьком працював уже 
молодший браг — Володи
мир. Тоді в Криничуватці 
хтось і напророкував: «Те
пер усі рекорди — на оран
ці й на жнивах — Сафонч 
заберуть».

------------- т—--------- »»Молодяі иеовау
У селі Кузьменків багато. : рюзав колгосп, будував йо- 

Аби виділити цей рід, їх зо- " ‘
вуть Сафонами. Бо Сафо- 
ном звати найстарішого 
Кузьменка. Того, що ство-

то, ростив перші врожаї. Він 
• тепер ревно стежить, як 
ходять біля землі його сини 
— Леонід, Гоигорій, Воло-

димир. Супить брози, коли 
слухає гарячі суперечки 
знукіз — Віктора і Володи
мира, теж механізаторів. 
Це так, аби не розбалувати

ЗеА В Ж Д И
НА ПЕРЕДНЬОМУ

□ а

Зр&ета/пи-ъ

Сьогодні на обласній повірці 
Устинівська районна 
комсомольська організація

71 первинна і 54 з правами первинної комсомольсь
кі організації діють в Усгииівському районі. Кожна 
з них — це бойовий загін молодих виробничників, 
ентузіастів іромадською життя, справжніх патріотів 
свого краю. Сьогодні наша розповідь — про одну з 
них, комсомольську організацію колгоспу імені Лені
на, яку очолює Іван Заєць.

Колгосп імені Леніна — господарство багатогалу
зеве, міцне, з багатими трудовими традиціями. Навіть 
у наннесприятлиьіші роки тут збирають високі вро
жаї, справляються з планами і соціалістичними зо
бов’язаннями. Так і нинішнього важкого для земле
робів року в господарстві зібрано з кожного гектара 
по 25,8 центнера зернових, по 14,1 центнера соняш
нику; у бригаді № 2 врожайність цукрових буряків 
нанвиша в районі — 260 центнерів коренів з гектара.

За десять місяців на фермах господарства виробле
но 18 тисяч 365 центнерів молока при плані 17 тисяч 
460 центнерів, 8 тисяч 183 центнери м’яса.

У цих успіхах трудівників колгоспу велика заслуга 
комсомольців, неспілкової молоді. їм довірено найвід
повідальніші ділянки роботи, найскладніші питання. 
Головним інженером господарства працює член комі
тету комсомолу Олександр

аїрономом — комсомолець Микола Гордієнко, керу
ючим відділком № 1 — Василь Хмельницький, заступ
ником бригадира тракторної бригади № 1 —Віктор 
Чабанник.

— Без перебільшення можна сказати, що кожен 
комсомолець господарства це правофланговий зма
гання, передовик виробництва, — такої високої дум
ки про молоде покоління колгоспу секретар парткому 
Л. С. Сезоненко.

І це справді так: далеко за межами району відомі 
імена молодих доярок Ніни Панченко і Тетяни Фля
ги, операторів по відгодівлі свиней Люби Ткаченко і 
Тетяни Мойсеевої, механізаторів Віктора Кузьменка 
і Олександра Цермолонського. Добре працює пасіч
ником Ізаи Губаль.

Найактивніші контролери, «прожектористи» — ком
сомольці. Найбільше учасників сільської художньої 
самодіяльності — молодь Ьі їь , молоди і ; о всьо 
діло, вони завжди і в усьому прагнуть бути попере
ду. Комсомольський неспокій у їхніх серцях.

Ій пощастило, вважає 
лода доярка Ніна Панченко. 
Адже колектив ферми, на 
яку иона прийшла працюва
ти, першим у колгоспі імені 
Леніна став колективом три- 
тисячниць. У передових до
ярок училася комсомолка 
долати труднощі, піднімати
ся до нових висот.

Знаменним стаз у її житті 
перший рік одинадцятої п’я
тирічки. Готуючи гідний да
рунок XIX з’їздові ВЛКСМ, 
Ніна сягнула тритисячного 
рубежу надоїв молона від 
норови. Вона міцно вдержує 
першість серед молодих доя
рок господарства. А нещо
давно комуністи виявили їй 
високе довір’я, прийнявши її 
кандидатом у члени КП РС.

Він виріс біля землі. У неї силу брав, пісенність її І 
просторів перелляв у своє серце. І не уявляє себе 
Василь ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (на знімку вгорі) без роботи 
йа полі, без пахощів весняного лану.

Закінчивши Бобринецьний сільськогосподарський 
технікум, В. Хмельницький повернувсл в рідний кол
госп і працює тепер керуючим відділком № 1. А весь 
свій вільний час віддає пісні, що полонила його з ди
тинства.

Поважають у колгоспі комсомолку Тетяну ВІЛЬЧИК 
(крайня справа). Сумлінна, невтомна в праці, весела 
співуча в житті. Без її участі не обходиться жоден 
концерт, жодна вистава в сільському клубі. Із сестра
ми Тамарою І Лідією вона із складі сімейного тріо не 
раз виходила перемокшем районних конкурсів учас
ників художньої самодіяльності.

Клнмовський, головним

Від діда до батька, від батька до сина з покоління в 
покоління передавалась у хліборобському роду Кузь- 
менків любов до землі, шана до праці. Вірне сімейним 
традиціям І нинішнє, наймолодше, покоління Кузь
ме нкі в.

На знімну: механізатор Леонід Сафонович
КУЗЬМЕНКО із синами Віктором (злів.ч) та Володими- 
Р°м- ___________

Від конференції до конференції
ЧЕРВЕНЬ 1980 РОКУ. 

Колектив шоферів автога- 
ража радгоспу імені Ди
митрова (групкомсорг 
Сергіїї Трофимович) за 
підсумками другого квар
талу вийшов переможцем 
змагання КАЇК району, а 
в обласному змаганні по
сів третє місце.

СЕРПЕНЬ 1980 р. «Ра
дію вашим успіхам. Ба
жаю здоров я, щастя, ус
піхів, нових трудових пе
ремог», — телеграму тако
го змісту надіслав льоічик- 

космонавт, двічі Герой Ра
дянського Союзу. В. Ша
талов водієві колгоспу 
імені Дзержннського ком
сомольцю Миколі Шевчен
ку, який встановив рес
публіканський рекорд, пе
ревізши за добу 93 тонни 
зерна.

ЛЮТИЙ 1981 р. Ком
байнеру радгоспу «Усти- 
нівський» Миколі Кравчи
ні, його помічнику Миколі 
Петренку, комбайнеру 
птахофабрики «Сагайдаць- 
ка» Миколі Селезньову,

К Р А

июферові колгоспу імені 
Дзержннського Миколі 
Шевченку вручені Знаки 
ЦК ВЛКСМ «Золотий ко
лос» як переможцям все
союзного змагання моло
дих жниварів у 1980 році, 

КВІТЕНЬ 1981 р. По
свідчення трактористів 
після закінчення дворічних 
курсів мехвсеобучу одер
жали 476 юнаків.

СЕРПЕНЬ 1981 р. Пер
шим у районі завершив 
жнива комбайнер радгос
пу імені Димитрова Сер
пи Святелнк. Зібравши

24 лясиоалда

переводу 
їм 

нащад-

їх, суворо супиться. А в ду
ші радіє: немає 
хліборобському роду, 
же, наймолодшим) _. 
кам, наказує: «Ви ж комсо-

хліба 367-гектарній
площі, він намолотив 11 
тисяч 447 центнерів зерна 
і став переможцем район
ного та обласного змагань 
серед жниварів, які пра
цювали на комбайні СК-5. 
Ного портрет занесений на 
районну та обласну Дош
ки пошани.

ЛИСТОПАД 1981 р. На 
районну Дошку пошани 
вперше занесений колек
тив Криннчуватського 
сільського Будинку куль
тури, який очолює комсо
молець Іван Левицький.

1981 року —___
МОПі»ЦІ ----- ГО л леошісгь ц

усьому тримати повинні. Сі- 
фони тільки тзх звфсли»,

Пішоз у армію брат Вікто
ра — Володимир, і ниніш
ніх жнив наймолодший 
Кузьменко — член комітету 
комсомолу, активіст, легко- 
атлет, сів на комбайн сам 
Уже ке помічником (зони З 
Володимиром П ять років 
жнивували помічниками), а 
комбайнером. Та змагатися 
Віктору і ц*зого року дове
лося з Кузьменком ■— Д8О. 
юрідчим братом Володими
ром. За тим суперництвом 
увесь колгосп слідкував. То 
Віктор — син Леоніда, внук 
Сафонз, вийде на перше 
місце, то Володимир — син 
Володимира, внук Сафона,
— лідиром визнається.

— Найкраще серед моло
дих жниварів потрудилися 
обидва Кузьменки, — гово
рить секретар парткому 
Л. С. Сезоненко. ;— У бать
ків, у діда вчилися хлопці 
любити землю.

А з Криничуватці такий 
родовід мають багато сі
мей. Он Шевченко Григорій
— сам передовий водій, і 
над синами шефствував до
ти, поки їх не вивів у пере
довики. Росте, міцніє тепер 
династія водіїв Шезченків.

Наймолодші з Горбенків, 
Дем’яненків, Єфременків — 
ударники праці, переможці 
змагання, депутати сільсь
кої Ради народних депуіа- 
тів, члени штабу «Комсо- 

/гольсьхого прожектора», 
активні учасники художньої 
самодіяльності. Комсомоль
ці — гідні нащадки хлібо
робського роду.

Кажуть, не хлібом єдиним 
живе людина. Що правда, 
то правда. Не було б у кол
госпі Будинку культури, ста
діону, не було б у школі су
часного спортзалу — хіба 
залишалася б молодь в 
Криничуватці чи в Березу- 
ватці? А так — щороку 7— 
10 випускників шкіл попов
нюють колективи ферм і 
тракторних бригад. Бо зна
ходять вони тут справу для 
душі.

Здавна Криничуватка сла- 
Еилася своїми піснями. У 
селі навіть стверджують, що 
«Ой у полі криниченька»... 
народилася саме у них. Так 
це чи ні, але співають у 
Криничуватці всі — і до
рослі, й малі. Як приїжджа
ють на огляд чи на концерт 
в райцентр, то в найбільшо
му залі — жодного вільного 
місця. Бо рідко хто співе» 
так злагоджено, як тріо 
сестер Великород.

Хто може ще так захоп
лено зіграти Сірчиху чи ’_ек- 
лету у виставі «За двома 
зайцями», як криничуватсью 
аматори?

І духовий, І вокальний 
славиться...

А директор у сільському 
Будинку культури — чи не 
наймолодший у районі — 
комсомолець Іван Левищ>- 
кий. Дві агітбригади хор — 
це його заслуга.

Он і зараз: щойно верну
вся з ферми, де з партгру
поргами обговорював сце
нарій новорічних вітань пе
редовикам, і знову подався 
до контори. З економістом 
про зустріч домовився

Аякже! Комсомольські 
щедрівки повинні бути з 
конкретними цифрами » 
фактами. Щоб зацікавили 
всіх і запам'яталися.

Проблем та й проблем У 
директора Будинку культу
ри. Молоді механізатори ви
явили бажання створити 
естрадний оркестр, дівчаті 
загорілися «вечорницями.

Неспокійні люди молоді 
криничуватці.

Н. ЧЕРНЕНКО.
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ОСОБИСТО
ВІДПОВІДАЛЬНІ

Значення 
да» відоме, 
йому. Це, 
«Словник 
термінів», 
ркісь події __
витий казковістю, фантас
тикою. У конкретному ви
падку мова ніде саме про 
«легендарну» подію, при 
активній участі значної 
кількості ліодеії: про бу
дівництво першої1 серед
ньої школи (ніші вона 
восьмирічна) м. Кірово
града. 1’риває воно неба
гато-немало — десять ро
ків.

Давно стали дорослими 
ті, хто вперше почув про 
нове шкільне приміщення 
з просторими коридорами, 
світлими класними і 
тами, спортивним і 
вим залами... Дехто 
привів у школу вже 
дітей, але, па жаль, 
ту вимріяну, нову і 
сиву, а в стареньку, тісну, 
котрій і не порахувати 
скільки літ.

Не раз «Молодий кому
нар» своїми критичними 
виступами на адресу буді
вельників намагався допо
могти школярам приско
рити новосілля. Остання 
кореспонденція «Коло нав
коло школи» побачила 
світ ЗО липня нинішнього 
року. Невдовзі ми отри
мали лпет-відповідь на 
критику з Кіровоградсько
го обласного ремонтно-бу
дівельного тресту, якому 
доручено спорудження 
об’єкт):

«На кореспонденцію, 
вміщену в газеті «Моло
дий комунар» під назвою 
«Коло навколо школи» 
облрембудтрест повідом
ляє, що нині роботи на 
даному об’єкті відновлені. 
Виділено штукатурів і му
лярів, на допомогу РБУ 
№ 2 облрембудтресту ор
ганізації міста направили 
сім різноробочих і авто
кран.

Керуючий облрембуд- 
тресгом А. В. ОТЯН».

— Ну, нарешті, — полег
шено зітхнули ми. — Зна
чить, наступне перше ве
ресня школярі Кущівки 
зустрінуть у новій школі.

Та підписаний завідую
чим міським відділом на
родної освіти М. М. Ніко- 
лаєкком інший лист, що 
надійшов до редакції тиж
нів через три після пер
шого, розвіяв усі перед
часні радощі.

«З часу публікації ко
респонденції «Коло навко
ло школи» на будівництві 
школи № 1 великих змін 
не відбулося. Лише зов-

слова «леген- 
мабуть, кож
ні; зазначає 
літературних 

переказ про 
чи людей, опо-

кімна- 
. акто-
з них 

: своїх 
не в 

кра-

сім недавно 
рудження 
вказівкою 
РБУ № 2 облрембудтрес- і 
ту тов. А. О. Давидова 
тут працює лише один ро
бітник. Керівництво обл
рембудтресту давно обі
цяє виділити мулярів для 
виконання опоряджуваль
них робіт, але через відсут
ність теплотраси їх вико
нувати неможливо. Таке 
недбале ставлення до бу
дівництва школи дає пра
во сумніватися в тому, що 
десятирічка буде готова 
до наступного навчального 
року».

Наш висновок був та
кий; слід обов’язково ще 
побувати на цьому об’єк
ті. Ми спеціально не ви
рушили на Кущівку відра
зу ж після того, як одер
жали вказані листи. Спо
дівалися: може, за три 
місяці справи налагодять
ся? Однак знову помили
лися.

... Того дня (десятого 
листопада) на будівництві 
школи було всього сім ро
бітників — чотири штука
тури і три різноробочих. 
Через відсутність у примі
щеннях тепла (за прокла
дання теплотраси відпові
дає спецуправління по са
нітарних роботах облрем- 
тресту, керуючий В. И. 
Верзуб) будівельники не 
могли приступити до опо
ряджувальних робіт. Та 
хіба в затримці впині тіль
ки сантехніки? В які тіль
ки організації не звертає
ться директор нинішньої 
восьмирічної школи № 1 
Іван Тн.мофіноввч Клюев 
з проханнями підсобити 
будматеріалами, механіз
мами, робочою силою. 1 
скрізь чує одне і те ж: 
«Немає, не можемо, не бу
де...» Лише автобаза трес
ту «Кіровоградводбуд», 
де начальником Михайло 
Іванович Варлавін, зав
жди допомагає будівницт
ву.

1 знову виходить замк
нуте коло навколо школи. 
Коли ж воно врешті-решт 
розірветься? Це запитання 
ми адресуємо керуючому 
облрембуд трестом А. В. 
Отяну, начальнику спецуп
равління «Електромон
таж» № 411 тресту «Дніп- 
рослсктромонтаж» Б. М. 
Осадчому, начальнику спе
ціалізованої пересувної 
мехколони № 518 тресту 
«Укрсільгоспснер г о м о н- 
таж» В. К. Шеїну, з вини 
яких затримується споруд
ження важливого об’єкту.

Т. СТОРОЖУК.
м. Кірозоград.

почалося спо- 
когельні. За 

начальника

У дні, коли проходили 
Пленум ЦК КПРС і шоста 
сесія Верховної Ради СРСІ , 
робітники нашого цеху по
довгу затримувались після 
зміни в червоному кутку. 
Приносили свіжі газети, 
читали повідомлення, вми
кали приймачі, слухали 
виступи керівників п»ртп.

З глибоким задоволен
ням сприйняли червонозо- 
рівці промову на Пленумі 
Генерального секретаря Ци 
КПРС товариша Л. І. Брг*и’ 
нева. Адже в ній зроблено 
всебічний аналіз економіч
ного й соціального розвит
ку нашої країни.

На Пленумі Леонід Ілліч 
приділив велику увагу 
проблемам галузі сільсько
господарського машинооу- 
дування, в якій ми працює- 
■мо. Генеральний секоетар 
ЦК КПРС, розглядаючи ста
новище в сільськогоспо
дарському машинобудуван
ні, поставив перед нами 
завдання — піднести тех
нічний рівень, підвищити 
надійність і довговічність 
машин. Розв’язувати проо- 
лему шляхом будівництва 
нових заводів, сказав він, 
не можна. Отже, треба по
ліпшувати роботу нз дію
чих підприємствах. Можли
вості для цього є.

Ці питання хвилюють і 
червонозорівців. Ззздання 
підвищення продуктивнос
ті праці і якості продукції, 
що випускається, стало 
справою честі кожного 
комсомольця нашого цеху.

Так, скажімо, молодий 
електрозварник Микола 
Рибаг.ьченко, якого за тру
дові досягнення в десятій 
п’ятирічці нагороджено ор
деном Трудової Слави тре
тього ступеня, вже рапор
тував про виконання пл іиу 
першого року одинадцятої 
п’ятирічки. Микола підтри
мав почин депутата Вер
ховної Ради УРСР токаря

І

Бобрннчани добре знають н в овличчя’ мігта
критою усмішкою завжди зустрічає и^ого
біля прилавку магазину «Мелодія» Б°®РИаНЦуБЕН 
райспоживтовариства комсомолка ЛЮДМИЛ 
КО. Продавець завжди ввічлива й уважна РозУм'^ь- 
ся на сучасній музиці, чудово орієнтується Р
мах і стилях. її поради завжди дуже слуш • 
магазин «Мелодія», де працює комсомольс ’ •
діжна група, очолювана секретарем 
організації райспоживтовариства Віктооом Якубе ,
користується великою популярністю у молоді іс .

За відданість своїй роботі і гарну Лпшиї'по”
Людмилу товариші. Фото Людмили на До ц 
шани райспоживтовариства. м ЛИТЗИНОВА,

Л. гі. Чернеги «П’ятирічну 
— за чотири роки». аино. 
нуючи підвищені СОЦІДЛІС 
тинні зооов язання, М. рц- 
бальченно щозміни вико
нує завдання на 150—160 
процентів.

Працює Микола на діль
ниці зварювання замків 
для конвейєра складання 
машин С3-3,6. Деталі ці 
для сівалок дуже потрібні, 
під їх якості, довговічності^ 
знаємо, залежить уся ро’ 
бота агрегату. Відрадно, 
що ми не маємо рекламацій 
на виготовлення замків, А 
досягли цього так; кожен 
робітник дільниці, ЯК І Ми
кола Рибальченко, став 
сам собі контролером якос
ті роботи. Найменше від
хилення чи брак у роботі 
одного позначається на ро
боті всіх. Відповідальність 
перед колективом дисцип
лінує.

Цех де ми працюємо, но
вий, обладнаний найсучас
нішим устаткуванням. Та 
не тільки це вирішує успіх 
справи. Продуктивність 
нашої роботи залежите, не 
лише від устаткування та 
умов праці, а й насампе
ред, від сумлінності, від 
ставлення кожного до ви
конання своїх обов’язків.

На Пленумі відзначало
ся, ще немає справи більш 
важливої, більш благород
ної, ніж задоволення н.іи- 
життєвіших потреб народу. 
І ми, молоді робітники-чер- 
вонозорівці, вважаємо за 
честь бути причетними до 
цієї справи.

Н. КОЦЮРБА, 
секретар комсомоль
ської організації зва
рювально - складаль
ного цеху заводу 
«Червона зірка».

книгами.

ЩО ОЗНАЧАЄ 
БУТИ СУЧАСНИМ?

У популярній пісні є та
кі слоза: «Молодість! Все 
може молодість!» Справ
ді, багато під силу моло
дим. Вони вирощують 
хліб і плазлять метал, під
порюють неприступні вер
шини і складають чудозі 
пісні. Вони навчаються і 
будують небачені за свої
ми масштабами і склад
ністю об'єкти, закохують
ся і одружуються. Шука
ють своє місце в житті, у 
сучасному, такому не
простому світі з його су- 
першвидкостями і над-< 
складними проблемами. 
Саме це для багатьох і 
означає бути сучасним, і 
раптом ось такий лист.

«Мені просто жаль тих 
людей, котрі цілі вечори 
сидять дома за
Вони втрачають дорого
цінний час. Що 
вони в житті!

Якось я сказала Ірці з 
нашого під'їзду про це і 
запросила її в свою компа
нію. Так ця мамина донь
ка зміряла мене таким 
поглядом і каже: «Ви ж 
там вино п’єте». А я їй: «І 
куримо теж!» Так вона 
ледве свідомість не втра
тила... А я вважаю, що тут 
нічого такого немає. Так 
зараз прийнято...»

Цього листа написала 
Світлана П. з Кіровограда. 
Він свідчить про те, що 
дехто з молодих людей, 
намагаючись видазатися 
сучасним — не бути, а са
ме видазатися, — 35^ва. 
ється з дороги. Не там шу
кає себе.

«Зустрічаються щс в 
нас, на жаль, такі собі 
«молоді старички» — Пи. 
ше ветеран війни і праці 
Є. І. Різницька, — котрі 
понад усі духовні багат
ства цінять етикетку на 
джинсах. Вони «все бачи
ли, все знають» (так самі 
вважають, в усякому разі).

Пишіть про них! Допо
можіть їм!»

Можливо, авторка мал3 
на увазі саме «компанію» 
Світлани П.?

Робітник заводу «Черво
на зірка» І. Т. Чорноіван, 
який багато років читає 
нашу газету, пише про ін
ше. Він щиро захоплюєть-

бачать

ся хлопцями та дізчатами, 
котрі працюють на удар
них будовах, на колгосп
них ланах і в цехах заво
дів та фабрик, захоплюєть
ся їхньою енергією, енту
зіазмом, ініціативністю, 
цілеспрямованістю. Його 
лист — це теж, власне, 
відповідь Світлані.

і ДІТИ»
Цьою року 23 листопа

да вп’яте відкривається 
традиційний театральний 
тиждень «Театр і діти».

Запрошують малят до 
театру клоуни. У фоне — 
виставка кращих робіт уч
нів дитячої художньої 
школи. В день відкриття 
тижня наші юні глядачі 
самі стали учасниками 
спектаклю, тому що нова 
робота творчого колективу 
«Бука» за п'єсою М. Супо- 
ніна — впстава-гра, у про
грамі якої атракціони, 
танці, жарти.

У нас в гостях побува
ють учасники самодіяль
них колективів Палацу 
піонерів, ГІаліївської шко
ли Маловпсківського та 
Первозванівської Кірово
градського районів. І'урт- 
ківці покажуть па сцені 
фрагменти зі своїх вистав, 
концертні номери.

Для вихованців дитячих 
садків відбудеться урочис
те посвячення в глядачі. А 
юні читачі дитячої бібліо
теки імені А. Гайдара зу
стрінуться з героями 
улюблених книжок.

Колектив театру підго
тував цікаву програму для

---  3 епюр.--- -—* 
учнів дитячої спортивної 
школи, а в «День сільсько- 
і о і.іядача» у нас в гостях 
побувають учні шкіл Кіро
воградського району.

Ьуратіио запрошує юних 
художників взяти участь 
у виставці дитячих малюн
ків, яка відбудеться 27 
листопада.

Урочисте закриття тиж
ня «Театр і діти» — 29 
листопада у приміщенні 
музично-драма пічного те
атру імені М, Кропивниць- 
кого.

3. ТАТАРОВА, 
педагог - організатор 
виховної роботи об
ласного театру ляльок, 
м. Кірозоград. ,

Зустріч
з читачем

Вона відбулася з Кіро
воградському машинобу
дівному технікумі. Завіду
ючий відділом листів і гла- 
сової роботи редакції 
П. Селецький розповіа 
хлопцям та дівчатам про 
роботу колективу «Моло
дого комунара» з листа
ми читачів, поділився пла
нами на наступний рік, від
повів на запитання при
сутніх.

На зустрічі було сказана 
чимало хороших слів на 
адресу позаштатних ко
респондентів газети, про
звучали вірші самодіяль
них поетів. Учні технікуму 
відповіли на запитання 
пе’реднозорічної анкети 
«Молодого ко/иунара».

А. СОЛОНІНКІНА.
м. Кіровоград.

LI

вона, звичайно ж, звер
неться за порадою до 
своєї коглсомольської га
зети. Хотілося б, щоб у 
ній більше писалося про 
проблеми роботи комсор
гів, а також про досаід 
кращих».

Ми повністю згодні з ав
торкою. Пропонуємо на-
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МОЯ ГАЗЕТА
НАША ГАЗЕТО

Якою буде наша газета в 1932-му! Це хвилює не 
тільки редакцію, а й читачів «Молодого комунара», 
які надіслали відповіді на наші анкети і пропонують 
нам нові теми і рубрики, діляться своїми роздумами 
про «Молодий комунар» — 32.

• _ - •____ І* і гч г» ниячзу чзпитзи,

— це значить яким!» і треба ска- 
шукають на нього відпо-

Мабуть, найчастіше зустрічається в листах запитан- 
ня «Бути сучасним - . 
зати, що деякі читачі самі 
віді.

ОГЛЯД ЛИСТІВ

Взагалі, пошта редак
ції засвідчила великий ін
терес читачіз усіх поко
лінь до цього питання: що 
означає бути 
Думається, що 
ному році ми

сучасний? 
з наступ- 
обов’язко- 

во повернемося до нього, 
посперечаємося, спро у- 
мо дійти спільної думки. 
Що може молодість? По
шукаймо відповіді разом.

ЧИТАЧ ПРОПОНУЄ
І ЗАПЕРЕЧУЄ 

Пам’ятаючи, що «одна 
голова — добре, а дві 
краще», ми в передмово 
річній анкеті звернулися
до наших читачів за пора
дою, попросили і" 
вісти на цілий ряд 
тань. Діалог удався.

їх відпо- 
запи- 
Прав- 

Д_а, Думки з деяких питань 
розійшлися, але в голов
ному, — У тому, Щ°:газе- 
та повинна < , 
ною і цікавою, 
повна одностайність^

«...

бути змістов- 
, і цікавою, — була .
і сі идгі^-.---------- •

Наприклад, обрали 
людину вперше «ОМС°Р; 
гом, — пише л. м. з се 
редньої школи № 2 міста 
Знам’янки. - Найперше

шим читачам: якщо у вас 
виникають якісь проблеми, 
якщо ви у чомусь сумніва
єтеся, пишіть нам.

Дехто з читачів нарікає 
ка те, що окремі наші те
матичні випуски, — зокре
ма «Клуб молодої сім’ї», 
«Диск-зал», «Вітрила», — 
виходять нерегулярно або 
не так часто, як ‘ 
б. «Бажано, щоб 
з’являлися 
«Молодого 
«Г роно», 
«Перспектива».
наша читачка Вікторія Па
цюк.

«Поза увагою газети не- 
заслужено, на мою думку, 
залишаються такі теми, 
як фантастика, пригоди, 
мало говориться про 
проблеми виховання мо
лоді...» {Тетяна Мала, Світ- 
ловодський район).

Редакція повідомляє, що 
у наступному році біль
шість тематичних добірок 
виходитиме 
«Диск-зал», 
частіше — 
місяць, Однак те,

хотілося 
частіше 

на сторінках 
комунара» 

«Диск-зал», 
пише

щомісяця, а 
скажімо, ще 

2—3 рази на
чи бу-

дуть ці сторінки цікавими 
для всіх, залежить не 
тільки від нас, але й від 
вас, шановні друзі, — від 
наших робкорів, сількорів 
та юнкорів. Ваші листи, де 
ви повідомлятимете про 
ті чи інші події в житті ва
шого колективу, про ціка
ві вечори відпочинку, кон
церти художньої самоді
яльності, хороші ініціативи 
комсомольців та молоді 
вашого міста чи села — 
все це може стати підста
вою для написання ціка
вого матеріалу.

Вже зараз ми маємо чи
мало ділових пропозиц.й. 
Зокрема, читачка з міста 
Долинської Тетяна Тарака- 
нова запропонувала варту 
уваги тему — трудовлаш- 
тування випускників се
редніх шкіл. І вказала ад
реси пошуку — міста Кі
ровоград, Олександрія, 
Доличська. Вона ж про
понує більше уваги приді
ляти працівникам торгів
лі, а також висвітленню 
підготовки до наступних 
з’їздів комсомолу.

Дехто з наших читачів 
висловив і критичні заува
ження на адресу редакції. 
На жаль, їм здебільшого 
бракує конкретності. Так, 
15-річча Інна Б. пише:

«Багато мені в газеті й 
не сподобалося, але я не 
запам'ятала, що саме».

Звичайно, нам важко 
зробити якісь висновки з 
такого розпливчатого за
уваження. Сподіваємося, 
що в наступному листі до 
редакції Інна внесе 
го ясність.

В обговоренні 
публікацій взяло 
багато читачів

В HSO-

наших 
участь 

від тих, 
хто лише почаз передпла
чувати газету, і до «вете
ранів», котрі її читають 
протягом десяти і більша 
років.

Чимало анкет з вашими 
побажаннями й зауважен
нями, шановні читачі, зі
бралося у нас в редакції. 
Робота над ними триває. 
Всі цінні пропозиції обо
в’язково будуть враховані 
в плачах на наступний рік. 
А від вас, шановні ДР’/зі, 
ми чекаємо нових цікавих 
листів, нових ідей.

Відділ листів 
і масової роботи.1
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Вівторок

закінченні — новн- 
— Новини. 14.о0 — 
будні. Кіиопрогра- 
ОІ'НОЗСМ'Я. НйбЛН-

А ЦТ
8 00 «Час?. 8 50 — Гім 

мастика. 9.15 - Творчісгз
юних 9.45 — Телефільм
«Твій син. земле». 1 серія. 
10.50 Виступ Академічну 
ю хору російської ПІСНІ ЦІ 
і ВР. По 
ни. 14.30 
Сільські 
ма «Неч_,------
»кення до ІСТИНИ?. «ІІУХ’РІ 
польова». «Побачення з Л,ф/* 
бутнім». 15.45 — Знай і умін.
10.30 — Об’єктив. 17.00 — 
Народні мелодії. 17.15 — На- 
ставник. Тележурнал. 17.45 

Адресі: МОЛОДИХ- 18.4 > — 
Сьогодні у світі. 19.00 - Піс
ня далека й близька. 19.45 
- «По Підмосков'ю». Кіао- 
замальовка. 19.55 — Теле
фільм «Твій син. земле». 2 
серія. 2100 — «Час». 21.45 

Життя науки. 22.30 — 
Сьогодні у світі. 22.45 —
Р. Штраус. Симфонічна пое
ма «Дон Жуан».

ЮОО __ «Актуальна каме
ра». 10.35 Телефільм.
11.20 Фільм-концерт. 11.40 

«Шкільний екран». 7 
клас. Фізика. 12.10 — «Шах
тарські голоси». Музична 
програма. 16.00 — Новини.
Пі. 10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.35 — Фі іьм-кон-
церт. 17.20 — Телефільм.
47.30 — «Любителям цирку». 
38.00 _ «ЮТ 81». 18.30 —
< имфонічна музика. 19.00 — 
«Актуальна камера», 19.30

- «Знайомство зблизька».
20.45 — «На добраніч, діти'». 
21.00 — «Час». 21.45 — «Сло
во — пісня». Пісні про ко
хання. Випуск 2. Но закін
ченні — Новини,

ГА ЦТ (IV програма)
19.00,..-- Бесіда на .мі.і:на

родні темп політичного огля
дача газети «Правда» Ю. Пі 
кова. 19.45 — «Вечірня каз
ка». 2000 — Програма до
кументальних ге!і?фі іьміп. 
20.40 -- Концерт 21.00 -
«Час”. 21.15 — Художній
фільм «Нам ніколи чекати».

Середа
'▲ ЦТ

8.00 • Час». 8.50 Гім
настика. 9.15 — Концерт. 
9.40 — Телефільм «Твій син. 
земле», 2 серія. 10.45 —
Фільм-концерт «Зустріч з 
Ау мірою Стасюнайте». По 
закінченні — Ношіші. 1130 
— Новини І 1.50 — Док. те 
лефільмп. 15.45 - - Російська 
мова. 16.15 — Чого і як нав
чають в ПТУ. 16.45 — Пісні 
й танці народів СРСР. 17.25 

Відгукніться, сурмачі!
17.55 — Концерт Вюртембер
зького камерного оркестру 
(ФРН). 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Економіка во-

війта бути економною. 19.20 
— Ним дні візерунки. Кон
церт. 19.50 — Телефільм
..Твій СИН. сем-ле». З серія 
21.00 — «Час». 21 -15 — Чем- 
ціонат світу з спортивнії 
ГНМПИСТЙКЙ. Чоловіки. До- 
вільна програма. 22.15 —
Сьогодні у світі. 22.30 — Се
ренада. Музична програма.

▲ УТ
10.00 — «Актуальна нам». 

|-а>. 10.35 — Концерт. 11.20 
— Телефільм. 11.40 —
«Шкільним екран». 9 клас, 
історія. 12.10 — «Знайомст
во зблизька». 13.10 — «Ад
реса досвіду». 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.35 — «На допо
могу школі». 17.05 -• Кон
церт. 17.50 — Документаль
ний телефільм. 18.00 — К. г. 
• День за днем» . (Кіровоград). 
38.15 — Телефільм. (Кірово
град). 18.30 — К. т. «ЦНТІ
повідомляє». (Кіровоград). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Музичний 
фільм. 19.45 — Телеогляд 
«Знімається кіно». 20 45 — 
«На добраніч. діти»1 21.00 — 
«Час». 21.45 — Художній
фільм «Острів співучих піс
ків». По закінченні — Нови
ни.

▲ ЦТ (IV програма)

19.00 -- Концерт. 19.20 — 
«Мирний». 19.45 — «Вечір
ня казка». 20.00 — «Сільсь
ка година». 21.00 — «Час».
21.45 — Художній фільм
«Берег юності».

Четвер
А ЦТ

8 00 — «Час». 8 50 — Гім
настика. 9.15 — Відгукніть
ся. Сурмачі! 9.45 — Теле
фільм «Твій сни. земле». З 
серія. 10.55 —Фільм-концерт 
«Імпровізації». Но закінчен
ні — Новини. 14.30 — Поби
ті. 11.50 — Док. телефільм 
«Осягання». 15.15 — Шахова 
школа. 15.45 — До річниці 
проголошення Монгольської 
Народної Республіки. Док. 
фільм «Високе небо Монго
лії». 16.40 — Копиерт Дер 
жданого ансамблю пісні, п 
танцю Монгольської Навод
ко» Республіки. 17.10 — До 
75-річчя з дня народження 
кінорежисера Р. Кармена. 
Док фільм «Спільна віра».
17.25 — Концертний зал те
лестудії «Орля». 18.10 — 
Ленінськії П університет
мільйонів. 18.-15 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею - Спартак» — 
ЦСКА. 21.00 — «Час». 21.35 
— Чемпіонат світу з спор
тивної гімнастики. Жінки. 
Довільна програма. 22.20 — 
Сьогодні у світі. 22.35 — До 
180-річчя з дня народження 
О. Варламова. Романси ком 
іжзптора у виконанні Г. Ни 
саренко.

А УТ
16.00 Новини 16.10 — 

■ Срібч1. й дзвіночок». 16 4') — 
Концерт. 17.20 — «Гарії'Пій 
цех республіки» 18.00 —

К т. «День за двом». (Кіро
воград). 18.15 - Оголошен
ню. (Кіровоград). 18.25 — 
,-’°™Хвіпиііка. (Кіровоград). 
іопА — «Народні таїанги». 
и.00 — «Актуальна каме- 
£а>. 19.30 Чемпіонат
С.. р 3 хокею -Сокіл» — 
«іжстр.ль», (Іжевськ). 2 та З 
иеріодп. 20.45 — «На добра
ніч, діти»! 21.00 — «Час».

листопада
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21.35 — Д. Щеглов «Троє».
Те.чевт така. в перерві — 
Ноімшп.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — Концерт. 10.45 —

- Вечірня казка». 20.00 
Програма науково-полуд яр- 
них фін.мів». 20 30 — Кон
церт камерної музики 21.00
— «Час». 21.35 — Художній 
телефільм « Лев Турин Сп- 
ІІІІЧКІН».

П’ятниця
А ЦТ

8.00 - «Час». 8.40 - Гім
настика 9.05 — Дітям про 
звірят. 9 35 — Очевидне — 
неймовірне. 10.3» — Виступ 
народних художніх Колекти
вів. По закінченні —• ' Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50— 
Док. фільми «Робочий час — 
роботі», «Кожний ч нас». Ві
зит інспектора». 15.40 -- Ді
ла московського КОМСОМОЛУ. 
16.10 — ТваршшпцтЕо — 
ударний фронт. 16.25 —-

Д Д. Шостаковпч. Перша 
симфонія фа мінор. 17.00 — 
шрідріх Енгельс. Сторінки 
життя. 17.45 —- Спор-клуб. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.05 — Тележурнал «Спів- 
дружність». 19.35 — Грає 
камерний ансамбль . «Барок
ко». 19.55 — Телефільм 
«Твій спи. земле». 4 серія. 
21.00 — «Час». 21.35 — Че.м-

г'іонат світу з- спортивної 
і імнаетіікн. Багатобооство. 
Чоловіки. Фінал. 22.20 —
Сьогодні у світі. • 22.35 —
І.Чспя-81. <

А УТ.
10 00 ■ »Актуальна каме

ра». 10.35 — Телсог.чяд «Зні
мається кіно». 1135 —
Д. Щеглов. «Троє». Телеви- 
става. 16.00 — Новини. 16 10
— «Срібний дзвіночок». 1(і.40
— Концерт. 17.20 — «Дід та 
журавель». Лялькова виста
ва. 1800 — К. т. « День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
К. т. — «Дієвість партійного 
керівництва». Виступ секре
таря Устішівського райкому 
Компартії України А. М. 
Мельника. (Кіровоград). 18.30
— Хорові твори україн
ських радянських компози
торів. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Коротіго- 
метр.ажний художній фільм 
• Чіп». 19.55 — М. А. Рим- 
сышй-Корсаков. «Моцарт і 
СальсрІ». Вистава. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
•Час». 21.45 — «Новіш:: кі
ноекрану». По закінченні — 
Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — Чемпіонат СРСР 

з хокею: «Крила Рад» «- 
• Динамо» (Москва). 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
фільм «Джузеппе Всрді».

Субота
▲ ЦТ

• 8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Умілі руки.
9.35 — Телефільм «Твій сип. 
земле». 1 серія. 10.10 — Для 
вас, батьки. •-11.10 — Весел
ка. IV Міжнародний фести
валь телепрограм народної 
творчості. «Іскра в камечі» 
(СФРІО). ІІі-ЗО — Рух без не
безпеки. 12.00 — 48-й тираж 
Спортлото. 12.10 — Музич
ний абонемент. 13.05 — По
музеях і виставочних залах. 
Виставка молодих художни
ків у ріалах Академії худо
жеств СРСР. 13.35 — Роман
сі-. С. Танеева. О. Глазунова, 
М. Римського-Корсакова ви
конує пароднпй артист СРСР 
М. Рейзси. 13.45 — Людина. 
Земля. Всесвіт. 14.30 — Но- 
піші. 14.45 — Фільм для ді
тей «Червоний півень плі- 
мутрок». 15.50 — Народні 
мелодії. 16.00 •— У світі тва
рин. 17.00 — Бесіда політич
ного оглядача В. Бекетова. 
.’7.30 — Концерт у Колонно
му залі Будинку спілок, при
свячений 50-річчю радянсь
кого телебачення. У перерві 
мультфільми. По закінченні 
— Чемпіонат світу з спор
тивної гімнастики. 21.00 — 
« іас». 21.35 — Кінопанора-
ма. 23.10 —’ Чемпіонат сві
ту з спортивної гімнастики. 
Багатоборство./Кіпки. Фінал. 
По закінченні — Новини.

А
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Компас- ту
риста». 11.05 —- До 1500-річ- 
чя Києва. «З глибини віків».
11.20 — «Сатиричний об’єк
тив». 11.50 — Музичні мі
ніатюри. 12.10 — Л. Мойсє- 
єв. «Правда серця». Виста
ва. 14.10 — «Доброго вам 
здоров'я». 11.40 — Телетур- 
нір «Сонячні кларнети». Ко
лективи художньої самоді
яльності Тернопільської та 
Черкаської областей. 17.00
- Чемпіонат СРСР з хокею: 

«Сокіл» — ЦСКА. 19.15 — 
«Актуальна камера». 19.45 — 
«Скарби музеїв України». 
20.00 — «Живе слово». 20.50
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Художній 
фільм «Щит міста». По за
кінченні — Новини.

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

нерська дружба». 9.05 —
Програма документальних 
фільмів. 10.05 — «Ранкова 
пошта.». 10.35 — Телефільм.
11.20 — «Кінокамера диви
ться в світ». 14.40 — «Шир
ше коло». 15.50 —- Кубок сві
ту з класичної боротьби.
16.20 — «Музичний кіоск».
17.20 — Клуб кіноподоро-
жей. 18.15 — «Здоров’я». 
19.00 — Кубок Інтербачення 
з художньої гімнастики.
19.45 — «Вечірня казка». 
20.00 — Документальний те
лефільм. 21.00 — «Час».

21.35 - Художній 
•Нарад-але». фільм

Неділя
▲ ЦІ і

8.00 < Час?. 8.40 - Гім-
пастиксі.' 9.05 —• «Хорошілі 
настрій». Концерт. 9.30 — 
Будильник. 10.00 — Служу
Радянському Союзу! 11.00 
«Здоров’я». 11.45 — «Ранко
ва пошта». 12.15 — «По Ра
дянському Союзу». Кіножур
нал- 12.30 —' Сільська годи
на1. 13.30 — Музичний кіоск/ 
14.00 — Док. телефільм «Ді
ла її турботи Миколи Леман
на» із циклу «Комуністи».
14.30 — Фільм концерт.
•-0. С. Пушків. «Руслан і 
Людмила». 15.25 — Концерт 
естрадно-симфонічного ор,- 
ісестру ЦТ і ВР. 15.55 — До
національного свята Соціа- 
піс.ті’чної Федеративної Рес
публіки Югославії — Дня 
республіки. Програма теле
бачення Югославії. 16.45 -
Мультфільми. 17.15 — Між« 
народна панорама. 18.00 - •. 
Відбірковіїіі матч чемпіонату ) 
світу з футболу збірна ' 
ЧССР — збірна СРСР. 19.45
— Клуб кіноподорожейі
20.45 — X. Бланко. Концерт 
для арфи і клавесина. 21.0'1
— «Час». 21.35 — Чемпіонат 
світу з спортивної гімиасти- 
г.и. Фінал в окремих видах 
багатоборства. Но закінчен
ні — Новіти.

▲ УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — С. Баласоняіг. 
«.Пеі'їлІ і Меджнун>. Балетна 
вистава. 12.15 — Програма 
до національного свята Со
ціалістичної Федеративної 
Республіки Югославії 
Дня республіки. 13.05 —• 
«Імпульс». 13.35 — «Слава 
солдатська». 14.35 — «Село 
і люди». 15.20 — Для дітей. 
Художній фільм «Варвара- 
і.раса — довга коса». 16.40 
■Ліричні мелодії. 17.35 -
Українські народні пісні у
виконанні А. Солов'яненка.
19.00 — «Актуальна каме-

60-рІччя 
Концерт 
та ху- 
Дніпро-

ра». 19.30 — «До 
утворення СРСР». 
майстрів мистецтв 
Д0Ж11ІХ ІІОЛСКТПВІП 
ііетровської області. Трансля
ція з Палацу культури «Ук
раїна». В перерві — «На 
добраніч, діти!». По закін
ченні — Новіти.

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

грама документальних філь
мів. 9.30 — «Веселка». 10.00 
— Програма художніх теле
фільмів. 10.45 — <Очевид
не — неймовірне». 11.45 — 
«Супутній,’ кіноглядача».
17.20 — Чемпіонат СРСР з 
баскетболу. 18.00 — Кон
церт. 18.30 -- «Переможці»^
19.45 — «Вечірня казка?'. 
20.00 —• «Спортивна програ-« 
ма». 21.00 — «Час». 21.35 — 
Художній телефільм «ІГаї.т- 
ка».

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.

ВИГІДНО

Й ЗРУЧНО
продавати лишки сіль

ськогосподарської продук
ції споживчій кооперації

і ось чому-
по-перше •— на будь-яку 

продукцію — овочі, фрук
ти (свіжі й висушені), 
олію, борошно, мед, а та
кож сало, м’ясо, птицю, 
кролів — завжди е попит, 
все закуповується у необ
меженій кількості;

по-друге — закупівельні 
ціни встановлено такі, що 
вдовольняють здавача;

по-третє - заготівельні 
пункти є в райцентрах, в 
крупних населених пунк
тах, отже здавач заоща
дить не лише час, а її кош
ти на транспортування 
продукції до місця реалі
зації.

Обміркуйте нашу пропо
зицію, зважте всі «за» і 
«проти», і приставайте на 
наше запрошення — про
давайте лишки сільгосп
продукції заготівельним

пунктам споживчої коопс 
рації! Кіровоградська 

облепоживепілка 
Укоопторгреклама.

Зам. 112.

ЧЕРКАСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ
ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на заочне навчиїшя зі 
спеціальностей:

«Ел ектрнф і нація сі і ьс і - 
кого господарства».

»Промислове та цивіль
но будівництво».

На спеціальність « Е іоі.-- 
трнфії.ація сільського гос
подарства». приймаються 
особи, які закінчили серед
ню школу. Вступники скла
дають екзамени з україн
ської або російської мови 
і літератури (твір), матсма 
тики (усно).

Заяви приймаються до 
зо листопада 1931 року.

Разом із заявою вступ
ники подають атестат іїро 
середню освіту (оригінал).

''довідку (форма 
сі- < ’*• фотокарткию; 4 см). пшінску з 'грудо 
рої книжки. завіроііу ке
рівником підприємства.

на 1982 навчальний пік

Вступні екзамени з і 
грудня 1981 року. Початок 
занять з 1 січня 1982 року.

Строк навчання 2 роки 
11 місяців.

На спеціальність • Про- 
шп юве і цивільну будів- 
ішцтвс ■ иіжчмаїотьея май
стри виробничих дільниць 
промислових П ІД Прием с.Т.Ч 
і будівельних організацій, 
які мають середню освіту 
і пнробннчіїй стаж за фа 
хом не менше 3 років;
майстри виробничих діль

ниць. які закінчили триріч
ні школі: майстрів і мають 
стаж роботи за спеціаль
ністю не метне 3 років;

майстрі:, які закінчили 
середні ирофесійно-техніч 
ні училища і мають ста::: 
роботи за <|»ахом на вироб
ництві не менше 3 років.

Заяви приймаються з 1 
грудня 1981 рику до 20 
іютого 1982 року.

До заяви додаються: до 
куменг про середню осві
ту (оригінал). виписка н 
трудової книжки, завірена 
начальником відділу кад
рів або керівником підпри
ємства. направлення на 
навчавня 4 фотокартки 
(3X4 см).

Для виявлення можли
вості успішного навчання 
з вступникам.: буде прове
дена співбесіда з математи
ки, за результатами якої 
і: рпвод: і ті і м е гься зараху
вання.

Початок занять з 1 бе 
резня 1982 року.

Строк навчання 2 роки 2 
місяці.

Документи в технікум 
подаються особисто.

Адреса технікуму:
257000, м. Черкаси, вул. 
Ільіна. 226, телефон 
5-12-37.

Знм. 111.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

ЗИО5О, МСП

м. Кіровоград, 
еул. Луначарського, 36.

ЕК 05278. Індекс 61Обсяг 0.5 друк. арк.

’• ПАША АДРЕСА: ТсЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального сенрет.і- 
•’3 ~ 2-46-87: відділу комсомольського 
? 1'гТЛ ~* 2-46-57; відділу пропаганди — 
> АЧ ОС учнівської молоді —

відділу військово пагпіотичного 
виховання та спорі у — 2-45-35; відділу 

«^снь ~ 2 56 65; фотолабораторії — •г-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної 
»гціі - 3-03-53.
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