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КОМСОМОЛЬЦЮ! ДЕВІЗ ТРУДОВОГО дня-
< ЖСРМТИ ДОСЯГНУТЕ, ДОБИТИСЯ БІЛЬШОГО

П'ЯТИРІЧКА: РІК ЧЕТВЕРТИЙ

КРАЩІ З КРАЩИХ
За підсумками двох міся

ців 1984 року першість се
ред комсомольсько-моло
діжних колон локомотивно
го депо Знам’янка виборо
ла вантажно-електровозна 
колона (керівник машиніст- 
інструктор М. А. Пфафен- 
рот).

За цей період було про
ведено 777 великовагових 
поїздів і перевезено понад 
норму 468 768 тонн народ
ногосподарських вантажів. 
При цьому зекономлено 
70 333 кіловат-години елек
троенергії.

Найкращих успіхів досяг-

ла комсомольсько-молодіж
на бригада, у складі якої 
молодий комуніст машиніст 
Є. Постів і помічник маши- 
ніста комсомолець О. Ша- 
рапа. За підсумками люто
го бригада стала кращою 
серед локомотивних бригад 
усього депо. Є. Постій та 
О. Шарапа провели 13 ве
ликовагових поїздів і пере
везли понад план 10 761 тон
ну народногосподарських 
вантажів.

Т. БІЛЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Знам’янського 
локомотивного депо.

ч
У ПОСТІЙНИХ КЛОПОТАХ

Не буває у Дмитра спо
кійних днів. Навіть зараз, 
копи цех, де він трудиться 
майстром, не працює — та
ка вже специфіка цукрово
го виробництва, що буря- 
ісоцех включається в робо
ту лише восени. Щодоби 
тоді через усі його різно
манітні транспортери, буря
корізки, щітки проходить 
не одна тисяча тонн со
лодких коренів. На Мало- 
висківському цукровому за
воді Дмитро Стукало не 
перший рік. Починав слюса
рем, а тепер — майстер бу- 
рякоцеху. Це від його 
бригади залежить ритмічна 
і безперебійна робота всіх 
/механізмів, устаткування. 
Поки в інших цехах заводу 
йде переробка тростинної 
сировини, яка надходить із 
братньої Куби, Дмитрові 
хлопці поспішають із ремон
том у бурякоцеху.

День, як завжди, почи
нається і закінчується тур-

ботами. Своїм хлопцям 
Дмитро, звичайно ж, дові
ряє, та контроль не зава
дить, Гож не дивно, що в 
кабінеті майстра застати 
майже неможливо.

— Одна з головних рис 
його характеру — безвід
мовність, — говорять його 
товариші. — Треба їхати у 
відрядження вивчати пе
редовий досзід — їде. Тре
ба зробити рейд — обо
в’язково знайде час. Дмит
ро вже четвертий рік член 
комітету комсомолу заводу.

Робочий час — роботі, а 
коли опісля вдається зайти 
до бібліотеки, то в фор
мулярі відразу ж з’являю
ться нові записи. І обов'яз
ково серед узятих книг є 
технічні посібники.

Дмитро Стукало працює, 
вчиться, бере активну участь 
у громадському житті. Все 
встигає, на все знаходить 
час.

в: тільнов.
м. Мала Виска.

Торік за підсумками со
ціалістичного змагання 
Олександрійський завод «Ав 
тоннами» серед підприємств 
та організацій промисловос
ті області за виконання пла
нів економічного і а соціаль
ного розвитку був нагород
жений дипломом обкому 
Компартії України, облви
конкому, облпрофради і об
кому ЛКСМУ. Значна ні 
слуга в цьому і комсомоль
сько-молодіжної бригади 
монтажниць радіоапарату
ри, де бригадиром Г. 1. 
Бруслова, групкомсоргом 
Є Груша, майстром 3. І.Пн- 
роженко. Минулого року 
дівчата цієї бригади вибо
роли перше місце у змаган
ні КМК електромеханічної 
промисловості. План вико
нали на 117 процентів, 98 
процентів продукції здали з 
першого пред’явлення. Ця 
бригада і нині задає тон у 
соціалістичному змаганні.

ПРАВО
ФЛАН
ГОВІ

НА ЗНІМНАХ: 
МАЙСТЕР змі
ни. ЧЛЕН КПРС 
ЗІНАЇДА ІВА
НІВНА ПИРО- 
ЖЕНКО (У ЦЕН
ТРІ) З ЧЛЕНА
МИ кмк; за 
РОБОТОЮ МОН
ТАЖНИЦЯ РА
ДІОАПАРАТУРИ 
ЛІДІЯ КУЗЬ
МЕНКО; КОНТ
РОЛЕР ВТК 
КОМСОМОЛ К А 
ЛАРИСА КРА- 
СУЦЬКА.

В. ГРИБА.
Фоторепортаж

(Л) КРЕМІ скептики на кі- 
ровоградському заводі 

«Металіст» висловлювали 
побоювання: чи ж під силу 
лам таке завдання? Біль
шість же була одностайна в 
думці, що підвищити про
дуктивність праці па 1 про
цент і знизити собівартість 
Продукції на 0,5 процента 
під силу молоді підприєм
ства. Інженери, економісти 
з олівцем у руці зважили 
можливості заводу, і вже 
спираючись не просто на ен
тузіазм, а на точні розра
хунки, дійшли висновку, що 
справляться. Але й розра
хунки можуть залишитися 
лише на папері, якщо буде 
відсутнє бажання працюва- 
ТЛ з вогником. На загальних 

Л* зборах, де приймалися со
ціалістичні зобов’язання на 
1984 рік, комсомольці за
певнили: завдання партії 
вам під силу.

Із секретарем комсомоль
ської організації підприєм
ства Тетяною Загричан- 
ською ми зустрілися на 
дільниці, де виготовляють 
цвяхи. Перед цим вона з 
кількома молодими робіт

Коли мета згуртовує
26 січня цього року «Молодий комунар» друкував 

соціалістичні зобов’язання ініціаторів по досягненню 
у 1984 році надпланового зростання продуктивності 
праці і зниження собівартості продукції комсомоль
сько-молодіжних колективів зварювальників дільниці 
термокомпресії Київського виробничого об’єднання 
«Кристал» імені Ленінського комсомолу і гірників 
очисного вибою дільниці № 8 шахти імені А. Ф. За- 
сядька ВО «Донецьквугілля». Цей почин підтримало 
багато колективів Кіровоградіцини. Сьогодні наша 
розповідь про один із них.

никами жваво обговорюва
ла якусь проблему. На за
питання, за рахунок яких 
складових вони планують 
підвищити продуктивність 
праці" і знизити собівартість 
продукції, вона відповіла:

— Таку ціль для себе нам 
вдалося намітити в резуль
таті глибокого аналізу сво
їх ще не використаних ре
зервів. Багато в цьому на
прямі довелося попрацюва
ти інженерно-технічним пра
цівникам. Разом з тим поба
чити резерви допоміг нам 
досвід передовиків. На за

воді немає жодної людини, 
котра б не справлялася із 
своїми виробничими плана
ми. А майстер-художипк 1.1. 
Трсмбач, електрозварюваль- 
пиця О. В. Бондар, вулкані- 
заторпиця О. С. Доросеєп- 
ко, слюсар-ремонтник М. Ф. 
Баранов, автоматник Б. О. 
Обрєзов, токар В. С. Буга- 
йов, штампувальниця А. І. 
Маковей, слюсар-інструмен
тальник О. В. Слепухов пра
цюють у рахунок дванадця
тої п’ятирічки. Завзяття 
комсомольцям і молоді за

воду не позичати. Запози
чуємо досвід передовиків.

У соціалістичних зобов’я
заннях працівників підпри
ємства є багато пунктів, які 
допоможуть підвищити про
дуктивність праці і знизити 
собівартість продукції. Ось, 
наприклад, — забезпечити 
економію сировини і мате
ріалів — 2 тонни цементу, 
70 тонн металу, 74 тисячі 
кіловат-годин електроенер
гії. Планують знизити втра
ти робочого часу на 12 про
центів, 54 робітники зобо
в’язалися підвищити свою 
кваліфікацію, 12 — опану
ють суміжними професіями 
(для прикладу: на дільниці 
по виготовленню цвяхів за
мість токаря і фрезеруваль
ника працюватиме одна лю
дина, па виготовленні това
рів на замовлення двох чо
ловіків замінить слюсар-зва- 
рювальник). Отже, будуть 
кваліфіковані працівники, 
матимуть вони додаткову 

сировину і необхідний час 
для виготовлення додатко
вої продукції. А збільшен
ня випуску продукції з мі
німальними затратами пря- 
мопропорціональні зростан
ню продуктивності праці.

Багато уваги приділяється 
па підприємстві й економіч
ному навчанню. Чим краще 
людина розумітиме закови 
виробництва, свої завдання, 
тим краще вола з ними 
справлятиметься. Цього ро
ку в економічній школі на
вчаються 25 виробничників, 
17 відвідують заняття шко
ли комуністичної праці. І як 
наслідок усі комсомольці 
борються за звання ударни
ка комуністичної праці. 
Найкращих результатів до
моглися нормувальник
Т. Пріпцак, автоматники 
С. Барбой та К- Мамалига, 
слюсар С. Семененко, інже
нер-тех полог В. Сотник, ху- 
дожннк-гальванік Л. Трем- 
бач.

Із 23 бригад на заводі 12 
працюють за підрядною 
формою з оплатою за кін
цевим результатом, 2 —• по 
розподілу заробітку за 

коефіцієнтом трудової учас
ті. У цьому році ще два ко
лективи прагнуть працюва
ти за методом бригадного 
підряду.

Колектив заводу широко 
впроваджує досвід передо
вих підприємств країни, що 
допомагає виявити додатко
ві резерви. Нині на підпри
ємстві планується впровади
ти досвід Дніпропетров
ського метнзного заводу по 
виготовленню цвяхів, Бер
дянського нафтопереробного 
заводу по прогресивній тех
нології фарбування діжок. 
Разом з. тим підтримано по
чин передових підприємств 
по випуску товарів народ
ного споживання.

Комсомольці і молодь 
дружно, організовано пра
цюють над виконанням зав
дань четвертого року оди
надцятої п'ятирічки. І згур
тувала їх спільна мета —• 
успішно справитися із взя
тими соціалістичними зобо
в’язаннями

В. АФАНАСІЄНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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ДАЛИЙ
РОЗГІН

ДОСВІД

Спираючись
на актив

«Прожекторист» — не професія, це, якщо хочете, по- 
I кликання. Лише людина неспокійної вдачі, небайдужа і 
І справедлива зможе в повній мірі виправдати довір’я то
варишів, бути вимогливою і в гой же час об'єктивною у 
будь-якій ситуації.

Саме на таких людей пощастило штабові «Комсо
мольського прожектора» шахти «Новомиргородська». Він

І має сім секторів. До складу кожного входить один член 
штабу і два-три комсомольці. На перший погляд, штат 
немалий. Та коли перераховувати обов’язки «Комсомоль
ського прожектора», виявляється, що роботи достатньо 
всім.

Посудіть самі: контроль за економією матеріалів, 
електроенергії, за дотриманням техніки безпеки, еконо- 

| ^ією робочого часу, умовами праці, побуту, відпочинку, 
І за роботою харчоблоку — все це, звичайно ж, турботи 
І «Комсомольського прожектора».

Один із останніх фоторсйдів було проведено у гурто- 
I житку шахти. «Прожектористів» цікавили умови побуту 
І і відпочинку молоді. І що ж? На жаль, недоліків вняви- 
I ли немало. Порушується техніка безпеки: електропровід 
І в аварійному стані, без ізоляції. Про те, що в багатьох 
І місцях немає електричних лампочок, нічого вже й гово- 
I рртн. Також виявили порушення правил протипожежної 
І безпеки.
І Що ж стосується дозвілля мешканців гуртожитку, то 
І й тут не все гаразд. Занедбана культурно-масова робо- 
І та. Вихователь гуртожитку навіть не має своєї кімнати. 
І Точніше, кімнату виділено, але розміщуєтеся там... перу- 
| каряя. Звичайно, перукарня в гуртожитку — це добре: 
І зручно й вигідно, та‘тільки графік роботи її дуже днв- 
I ний. Вона працює всього дві години на тиждень (!?). 
І Будь-який інший графік, виявляється, економічно неви

гідний для райпобуткомбінату.
Хороші вечори, культурні заходи у гуртожитку — рід

кість. Відсутність потрібної апаратури — то ще півбіди. 
Гірше, що немає де зберігати ту, що вже є. Кімнати, де 
Комсомольці могли б готуватися до вечорів, різних за
ходів, — теж немає.

Як завжди, штаб спрацював оперативно, і незабаром 
на стенді «Комсомольського прожектора» з’явилися ма
теріали рейду. Відразу ж було направлено листи заві
дуючому райпобуткомбінатом та на адресу адміністрації 
гуртожитку. 1 «прожектористи» не чекають відповідей 
склавши руки, добиваються дієвості.

«Комсомольський прожектор» регулярно інформує 
комсомольців і молодь шахги про роботу комсомольської 
організації, трудові успіхи всього колективу, його куль
турне життя. З використанням наочної агітації «КП» до
помагає робітникам вивчати матеріали Пленумів партії, 
комсомолу.

Роботи у членів штабу В. Неживенка. В. Гаянського, 
Горнцького, В. Тучика завжди вистачає.

В. ПРИЗ.
м. Новомиргород.

Якось одного дня чер
говий лист «Комсомоль
ського прожектора» без
слідно зник з дошки. Зло
вмисника, звісно ж, ніхто 
не бачив. Лишалося тільки 
здогадуватися, що ним 
був хтось із прокритикова- 
них. Але не спійманий — 
не злодій, говорить при
кілка.

Гісля зміни зайшов до 
кабінету секретаря комі
тету комсомолу Василь 
Карасьов — начальник 
штабу «Комсомольського 
прожектора» Олександ
рійського рудоремонтного 
заводу. Настрій був неве
селий. Подібного випадку 
давненько ніхто не пам'я
тав.

— Виходить, когось за- 
чепилй за живе. Значить, 
критика наша дієва, то чо
го ж носи повісили? За 
роботу! — сказала секре
тар комітету комсомолу 
заводу Л. Косяк.

Нездовзі новий випуск 
«КП» красувався під 
склом. *

Випадок хоч і неприєм
ний, але, виявляється, ві
діграв позитивну роль. Го
ловне, що «прожектористи» 
переконалися: до їхнього 
слова прислухаються, і тим, 
кого критикують, несолод
ко доводиться.

Перш за все комсомоль
ські «прожектористи» взя
ли під контроль питання 
економії електроенергії. 
Раніше її перевитрата на 
заводі була чималою, те
пер ця цифра зведена до 
мінімуму. І гордість сек
ретаря за роботу «Комсо
мольського прожектора» 
зрозуміла. Сама не раз 
брала участь у рейдах, по
тім неодноразово пере
віряла відповіді з цехів: 
чи справді брались за еко
номію світла, чи це були 
лише відписки. Добряче 
тоді дісталося винним.

Один з останніх рейдів 
не був запланований, але 
його конче треба було 
провести. Зварники все 
честіше скаржилися, що 
їм не вистачає електродів, 
і тому вони не можуть 
продуктивно працювати. 
Після перевірки, яку було 
проведено в ковальсько- 
пресовому цеху і в цеху 
ремонту гірничого облад
нання, виявилося, що 
електроди зварники вико
ристовують неекономно. 
Залишки їх довжиною від 
150 до 450 міліметрів час
то викидалися, в той час, 
коли вони повністю були 
придатними для роботи. З 
результатами перевірки 
відразу ж познайомили 
керівників вищезгаданих 
цехів. Відповідь із цеху 
ремонту гірничого облад
нання прийшла досить ско
ро. Майстри В. Д. Петров 
і Д. С. Титов повідомляли, 
що проведена роз’ясню
вальна робота із зварни
ками щодо бережливого 
використання електродів.

І це не відписка. У цеху 
тепер не валяються цінні 
залишки, та й ті, що вико
ристані, не під ногами, а в 
спеціальних ящиках. А от 
із ковальсько-пресового 
цеху не спромоглися пові
домити про вжиті заходи. 
Та все ж і тут помітні зру
шення.

У папці акуратно підши
ті акти рейдів, перевірок, 
відповіді. Одним словом, 
документація штабу «Ком
сомольського прожекто
ра» рудоремонтного заво
ду в повному порядку. Ос
танній акт складений після 
перевірки використання 
робочого часу в механіч
ному цеху. Цей рейд «про
жектористи» проводили 
разом із представниками 
народного контролю заво
ду. Виявлено чимало не
доліків. Наприклад, 28 лю
того цього року лише в 
першій зміні згаяно 420 
робочих хвилин. А за мі
сяць це складає 154(!) лю
дино-години, в результаті 
чого цех недодає продук
ції приблизно на 1000 кар
бованців.

Комісія для ліквідації 
цих недоліків запропону
вала заступникові началь
ника цеху П. Є. Запорож
цю взяти під особистий 
контроль використання 
робочого часу. Давалися 
практичні поради і пропо
зиції.

Але вони до адміністра
ції цеху не дійшли. Вихо
дить, залишилися просто 
акуратно підшитими в сі
рій папці...

Що ж сталося? Невже 
«прожектористи» цим за
довольнилися? Чому не 
довели чергової справи 
до кінця? А трапилося 
ось що. Комсомольці ви
рішили, що лист для вжит
тя заходів направлять в 
цех їхні старші товариші 
з народного контролю. А 
ті, в свою чергу, подума
ли навпаки.

Що ж, правду кажуть, 
що ложка дьогтю бочку 
меду зіпсує. Але ще: не 
помиляється той, хто ні
чого не робить. І все ж 
гірко вчитися на власних 
помилках.

Розгін взято хороший. 
Це лише початок справж
ньої, серйозної роботи. 
Враховуючи побажання на
чальника штабу Василя 
Карасьова, секретаря ко
мітету комсомолу заводу 
Людмили Косяк, хочеться 
нагадати комітету комсо
молу виробничого об'єд
нання «Олександріявугіл- 
ля», якому підпорядкова
ний завод: слід система
тично проводити навчан
ня начальників штабів 
«Комсомольського про
жектора» і всіх «прожек
тористів».

3. КУЦЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Олександрія.

УКРАЇНСЬКА РСР. У роки Великої Вітчизняної війни у 
Ровно, в глибокому тилу ворога діяв радянський розвід
ник Микола Кузнецов.

На Україні свято шанують пам дть радянського пат
ріота Героя Радянського Союзу. Іменем Кузнецова у Ров
но названі площа, вулиця, школа, йому споруджено 
пам’ятник, на місці явочної квартири розвідника діє ме
моріальний музей М. І. Кузнецова. Про подвиги героя 
написано багато книг, складені вірші, пісні. А неподалік 
від споруджуваної в області Ровенсьної АЕС виникло но
ве місто — Кузнецовсьн.

На знімку: меморіальна дошка на одній із ровен- 
ських вулиць, що носить ім’я Героя Радянського Союзу 
М. І. Кузнецова. Фото В. БЄЛОВА.

Фотохроніка ТАРС.

ДО ВІДДАЛЕНОГО
СЕЛА СЛУЖБА СЕРВІСУ

ФОТОЗВИНУВАЧЕННЯ

Довгий час через невпо
рядкованість Центрального 
ринку і занедбаність авто
бусних зупинок кіровоград
ська вулиця Карла Лібкнех- 
та поблизу кондитерської 
фабрики викликала у пере
хожих бажання чимхутчіш 
проскочити це місце. Ри
нок оновився, навколишні 
будинки піддалися косме
тичним операціям, а пере
скакувати все одно дово
диться. Через баюри, куди 
в негоду брудна вода сті- 
кається, здається, з усього 
міста. У зв’язку з цим ре- 
данція пропонує представ
никам служб, які наводили 
марафет на цей район, ві
дірвати замилувані погля
ди від гарно розфарбова
них будівель і подивитися 
собі під ноги.

Фото В. ГРИБА.

Весняна дорога неохоче 
підкоряється автомашині. 
Колеса то моторно біжать, 
а то враз забуксують під 
некрутим згірком, і вже 
має клопоту водій.

Зрештою далекий шлях 
від райцентру до Ново- 
петрівки подолано. Тетяна 
Петрівна Волкова квапли
во готується до роботи: 
ось сумка з квитанціями 
та чистими бланками, руч
ка, а тут поруч відремон
товані речі — будильник, 
взуття, акуратно складені 
пальто, костюми, що побу
вали в хімчистці.

Доярки якраз закінчили 
обіднє доїння. Одна за 
одною підходять до ма
шини побутового обслуго
вування. Котрась із жінок 
бідкається, заздрісно див
лячись на добре вичище
не пальто, котре тільки-но 
одержала її подруга по 
роботі:

— Так шкода, що не за
хопила з собою синового 
костюма! Оце б здала в 
хімчистку...

— А я вас почекаю, — 
привітно обзивається Те
тяна Петрівна. — Можли
во, ще комусь із сусідів 
треба щось почистити чи 
відремонтувати, то пере
кажіть, що машина стоїть 
біля ферми.

Поки Т. П. Волкова 
приймала замовлення та 
видавала вже відремонто
вані речі, чимало жителів 
Новопетрівки встигли ско
ристатися послугами побу
тового пункту. Втомлена, 
але задоволена щирим 
спілкуванням з трудівни
ками поверталася вона з 
невеличкого села в рай
центр.

Т. П. Волкова порівняно 
недавно працює в сфері 
побутового обслуговуван
ня населення. Дехто скеп
тично усміхався, коли бра
лась за роботу: чого ти, 
мовляв, доб’єшся, заві
дуючи цим комплексним 
пунктом, коли в райцентрі 
он який триповерховий 
красень райпобуткомбі- 
нат, і всі жителі користую
ться його послугами? Те
тяна Петрівна уважно при
слухалась до подібних 
міркувань, аналізувала 
суть справи, погоджува
лась, що роботу доведе
ться планувати по-новому: 
не чекати, поки люди при
йдуть в комплексний 
пункт, а самій іти до них, 
якомога більше надавати 
побутових послуг, не від-

риваючи трудящих від ви
робничих справ.

Основну увагу у повсяк
денній роботі завідуюча
Новоархангельським комп
лексним пунктом побуго- 
вого обслуговування при- '
діляє ремонтним видам
послуг, адже це так важ
ливо для кожної сім'ї! 
Особливо ретельно зано
товує Тетяна Петрівна 
поопозиції та зауваження 
стосовно надання побуто
вих послуг жителям відда
лених сіл, де нема комп
лексних пунктів.

Саме в такі села і про
лягає двічі на тиждень 
маршрут побутового авто
мобіля, в кабіні якого по
руч із шофером сидить 
молода жінка. Жителі ба
гатьох сіл Новоархангель- 
ського району знають і 
чекають її. Тетяна Петрів
на також знає багатьох 
доярок, механізаторів, 
рільників, пристарілих жи
телів віддалених сіл і що
дня прагне своєю роботою 
принести їм радість.

Торішнє завдання, на
приклад, Новоархангель- 
ський комплексний пункт 
побутового обслуговуван
ня населення виконав до
свята Великого Жовтня, 
надавши трудящим побу
тових послуг на суму 
ЗО 987 карбованців. Зав- 
дання першого кварталу 
нинішнього року зобов’я
зались виконати достро
ково, до 18 березня. І з 
завданням справились. За 
січень і лютий Т. П. Вол
кова надала побутових по
слуг на суму 8095 при 
квартальному завданні 
8765 карбованців. Це 136,1 
процента минулорічного
показника.

Так виконує свій трудо
вий обов’язок комуніст 
Тетяна Петрівна Волкова, 
створюючи людям блага і 
зручності у повсякденно
му житті. Відома ця /лоло- 
да трудівниця серед по- 
бутовиків району і як гро
мадський активіст. Вона — 
заступник секретаря пар
тійної організації, заступ
ник голови місцевкому 
профспілки. Кожну спра
ву, за яку береться Т. П. 
Волкова, буде виконано 
добре. її колеги в цьому 
не сумніваються.

Н. ГОНЧАРУК,
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Новоархангельський 
район.
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Ау дят ор і я
СТОРІНКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ ТА УЧНІВ СЕРЕДНІХ

СПЕЦІАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

«Молодий комунар» З стер

(Г1 БО І ОДНІ на денному 
та вечірньому відді

леннях нашого технікуму 
навчається 1800 учнів. У 
світлих просторих аудито
ріях, сучасно обладнаних 
кабінетах та лабораторіях 
пізнають юнаки і дівчата 
основи машинобудування. 
З перших днів навчання 
теорія обов’язково під
кріплюється практикою. 
Тетяна Голобородько та 
Лариса Білнк, як і їхні то
вариші — у майбутньому 
техніки інструментального 
виробництва — па прак
тичних заняттях у механіч
них майстернях технікуму 
виготовляють деталі до 
макетів висівних агрега
тів, які виробляють на ви
робничому 4 об’єднанні 
«Червона зірка».

Свої обов’язкові на
вчальні заняття учні поєд
нують із заняттями в гурт
ках художньоїЛамодіяль- 
ності — хоровому, танцю
вальному, у спортивних 
секціях. Частими у нас є 
вечори відпочинку, кон
курси «Нумо, хлопці!», 
«Нумо, дівчата!», в актово
му залі систематично де
монструються художні 
фільми. Особливо хочеться 
сказати про спортивну ро
боту у технікумі. Ми по 
праву пишаємося досяг
неннями наших вихованців. 
Цьому сприяє успішна ро
бота різноманітних спор
тивних секцій, у яких під

керівництвом досвідчених 
викладачів тренується чи
мало хлопців і дівчат. Во
ни мають змогу займатися 
волейболом, тенісом, руч
ним м’ячем, баскетболом. 
На в н у т р і те х п і к у м і в с ь к и х 
змаганнях між групами, 
відділеннями майбутні ма
шинобудівники демонстру
ють своє вміння, силу, 
спритність. У нас уже під
готовлено два майстри 
спорту СРСР, п’ять канди
датів у майстри спорту та 
багато першорозрядників 
з різних видів спорту.

Відомий у нашому місті 
музей В. І. Леніна, ство
рений силами учнів та ви
кладачів технікуму, який 
почав діяти у 1975 році. 
Сьогодні він став центром 
усієї виховної роботи. Тут 
проводяться студентські 
наукові конференції, ле
нінські читання, уроки 
мужності, зустрічі з вете
ранами війни та праці, з 
передовиками виробництва. 
Віддати шану великому 
вождю приходять школя
рі міста та області, студен
ти, делегації зарубіжних 
країн. Зокрема, у нас уже 
побували гості із Куби, 
Лаосу, Мозамбіку, Кампу- 
чії, В’єтнаму, Болгарії, 
НДР.

Саме тут, у музеї В. І. 
Леніна, новоспеченим спе
ціалістам вручаються дип
ломи. Недавно їх одержа
ли більше трьохсот юнаків 
і дівчат, а Т. Мороз, Р. Со
боль, А. Дегтяр, В. Ханен- 
ко, 1. Ташматовій та ще 
тринадцятьом випускни
кам були вручені дипломи 
з відзнакою.

Особливу увагу держав
ної кваліфікаційної комі
сії привернув захист реаль
них дипломів. Цс творча 
колективна праця над те
мою, котра розробляється 
не тільки теоретично, а й 
впроваджуватиметься у ви
робництво або в навчаль
ний процес. Група випуск
ників під керівництвом до
свідчених педагогів С. І. 
Степанчука, Є. В. Алек
сеева, В. П. Щерби, А. Б. 
Єлисаветського, В. Н. Гай
дукова та Л. Г. Єлпсавет- 
ської працювали над проб
лемами «Капітально-від- 
новлювальний ремонт го
ризонтально - фрезерного 
верстата 6ІІ82 та розроб
ка деталей сівалки ССТ 
12Б з наступним впровад
женням у виробництво». 
Економічний ефект від за
стосування розробленої 
учнями технології стано
вить більше двох з поло
виною тисяч карбованців, 
а впровадження цього 
верстата в механічних май
стернях технікуму дає 
можливість заощадити 
більше 1000 кіловат-годин 
електроенергії.

Кожного року десятки 
наших випускників стають 
членами великої сім’ї ра
дянських машинобудівни
ків.

3. МОСКАЛЕНКО, 
викладач Кіровоград
ського машинобудів
ного технікуму.
На знімку: Танк ГО

ЛОБОРОДЬКО та Лариса БІ- 
ЛИК на практичних занят
тях у механічній майстерні 
технікуму.

Фото Ф. ПЛАХТІЯ.

ПОЗИВНІ ТРЕТЬОГО ТРУДОВОГО

У ПОШП відділу учнівської і студепт- 
* ської молоді можна виділити окрему 

категорію листі» — це скарги від меш
канців гуртожитків. У зворотній адресі 
таких листів найчастіше вказано — 
м. Олександрія. Не беремось судити, з 
чим цс зв'язано, одначе факт залишає
ться фактом. Скаржилися па незадовіль
ні умови проживання учні сільського 
профтехучилища № 3, медичного учили
ща, останній лист прийшов від мешкан
ців гуртожитку № 2 радгоспу-технікуму. 
У кожній із скарг зачіпались в основно
му однакові проблеми — це відпочинок, 
побут, взаємовідносини з адміністрацією 
гуртожитку. Давайте спробуємо через 
цей останній лист проаналізувати моти
ви, які спонукали хлопців чи дівчат на
писати до редакції.

Відразу відзначу одну рису, яка харак
терна для кожного листа. У жодному з 
них не вказаний конкретний адресат. Під
писувались по-різному — група така-то, 
учні Олександрійського медучилища, 
мешканці жіночого гуртожитку радгоспу- 
технікуму. Ні у кого не вистачило смі
ливості написати своє прізвище. Так зруч
ніше — сховатись за загальною фразою. 
Бо підписуючись, треба відповідати за 
свої слова, за наведені факти. А вони 
інколи, м’яко кажучи, не зовсім точні. На 
що розраховують такі адресати, поси
лаючи листа до редакції? На те, що 
прийдуть, розберуться, допоможуть. Але 
тут позиція авторів листа ясна — навіщо 
накликати на себе гнів адміністрації гур
тожитку чи навчального закладу за те, 
що виносиш сміття з хати. А чи варто 
взагалі виносити оце сміття?

Звернемось до листа учнів радгоспу- 
технікуму. З нього дізнаємось, що у гур
тожитку «немає ніякої музики і ніяких 
розваг». Не влаштовують дівчат і годи
ни самопідготовки. І особлива образа у 
них на виховательку, яка «може нагру
біянити будь-кому і вважає це кращим 
методом для виховання».

Спочатку претензії мешканок я вирі
шила висловити адміністрації технікуму, 
З директором, на жаль, зустрітись не по
щастило, а говорили ми з секретарем 
партбюро Л. А. Зощенко, головою уч- 
профкому Т. М. Шевченко, завідуючою 
ветеринарним відділенням О. В. Нако
нечною і секретарем комсомольської ор
ганізації Наталією Журбою. Ось що во
ни мені розповіли стосовно наведених у 
листі фактів. Почали з навчання.

На самопідготовку учням дається дві 
години — з 19-ї до 21-ої. Цс зумовлено са
мим розпорядком роботи навчального за
кладу. Заняття закінчуються о 17-й го
дині (в окремі дні о 13-й — коли менше 
уроків). В оцей період — від кінця занять 
до початку самопідготовки — працюють 
гуртки: предметні і художньої самодіяль
ності. спортивні секції, відбуваються різ
номанітні зустрічі, тобто час цей насиче
ний цікавими і потрібними справами. По
тім настає пора готуватись до завтраш
ніх уроків. У технікумі вирішили, що 
найоптимальніший варіант — в.ід сьомої 
до дев’ятої вечора. Це затвердив і наказ 
директора. Його довели до відома всіх 
учнів, він був затверджений і на засі
данні ради гуртожитку (справа в тому, 
що хлопці й дівчата готуються до занять 
саме у гуртожитку, тому й винесли це 
питання на засідання ради). Як запевни
ла Т. М. Шевченко, всіх задовольняв цей 
час для самопідготовки і незрозуміло, чо
му тепер з'явилися нарікання.

Я говорила з багатьма дівчатами, і 
жодна з них мені не сказала твердо: так, 
мене не влаштовує цей час. Скаржились 
на інше. Під час самопідготовки у гурто
житку закриваються двері і, як пишуть 
дівчата, не випускають і не впускають ні
кого (при зустрічі вже говорилось, що 
можна відпроситись на телефонні пере-

ГУРТОЖИТОК — ДРУГИЙ ДІМ

Сміття 
з хати?
говори, у кінотеатр). Деякі майбутні 
зоотехніки висловили побажання взагалі 
відмінити ці години. На що завідуючий 
ветеринарним відділенням В. К. Мужи- 
чук сердито відповів:

— Аякже, їм би тільки танці. Більше 
нічого не треба.

На жаль, для декого танці стали єди
ним відпочинком і заняттям. Мені так і 
сказали: ви запитайте у дівчат, хто з них 
бере участь у художній самодіяльності 
чи спортивних секціях. Запитала. Вияви
лося, що у секціях тренуються одиниці, 
а самодіяльних артистів взагалі немає.

Учні за те, щоб танці влаштовувати у 
будь-який день, крім суботи, адміністра
ція ж дозволяє робити їх тільки у субо
ту. Інакше постраждають завтрашні уро
ки. У гуртожитку музика дозволяється 
до семи годин (до самопідготовки) і го
дину після — до відбою. А учні цим 
зловживають, тому виникають постійні 
конфлікти між пішії і вихователькою.

Про те, що Т. І. Рибалко — вихователь
ка гуртожитку — може інколи погаряч
кувати. погодились і в технікумі. Дівча
та теж не відмовлялись:

— Тетяна Іванівна може підвищити го
лос. коли не винесе чергова по секції 
вчасно сміття, може розкидати його і 
примусити прибирати. Однак щоб вона 
грубіянила, ніхто не чув.

Симпатії мешканок на боці коменданта 
Л. А. Колесниковой Вона працює у гур
тожитку зовсім недавно, на роботі буває 
несистематично (часто хворіє дитина), 
тому основна частина турбот лягає на 
плечі виховательки. Тетяна Іванівна ви
магає від дівчат виконання всіх правил і 
обов’язків, суворо стежить за порядком, 
хоч інколи і поводиться не зовсім педа
гогічно. Це повз увагу мешканок не про
ходить. Тому й недолюблюють сопи вихо
вательку.

Не знаю, чи відповіла я на всі запи
тання учениць технікуму. Авторів мені 
знайти не пощастило, та й не було це 
самоціллю. Однак, хоч як дружно запе
речували дівчата наведені у листі факти, 
відчувалось, що це нещиро. Звичайно, 
була й частка правди у їх претензіях. Та 
саме тим і цікаве наше життя, що воно 
сповнене проблем, перепон, які треба ви
рішувати, переборювати. Тільки у труд
нощах гартується характер, виховується 
воля. 1 тільки той, хто йде в майбутнє 
прямо, не ховаючись за спину товариша, 
відчує всю чарівність, всю силу життя на 
землі. Бути чесним нелегко, але необхід
но. Перед старшими, перед товаришами, 
перед самим собою. Варто згадати ще 
одну стару давно відому істину: ніхто не 
зробить життя дівчат цікавіш, якщо во
ни самі не прагнуть до цього. Одних 
танців для активного відпочинку і для 
зростання юнака чи дівчини як громадя
нина, як особистості замало. Як би не 
сталось так, як тій стрибусі бабці, що 
протанцювала все літо, а восени зали
шилась, по суті, без нічого.

х - О. СКИРТАНЬ,
спецкор «Молодого комунара».

м. Олександрія. і

КАНІКУЛИ—
В СТУДЕНТСЬКИХ 
ЗАГОНАХ

Календар відлічує дні першого весняного місяця. У 
розпалі - навчальний семестр. І хоча до літньоі єн:за- 
менаиійної сесії лишилося не так мало іа»У> багато юнаків і дівчат уже бачать себе 
нівській формі. Бони працюватимуть у рЬних місцях 
1 на пізчих об’єктах. Хто збиратиме хліба на полях, 
хтоХодитиме у далеких тайгових .селищах школи 
дитсавки хто будуватиме нові залізничні коли, це 
буде влітку, коли на зміну навчальному семестру пр 
ЙДЗаТпоШдоИмленням прес-центру обласного штабу СБЗ 
активну підготовну до нього розпочали всі вищі і се 
^е/їні Спеціальні навчальні заклади. Перші повідом- 
лення надійшли з Кіровограда.

хошерст. 
приділяється 
лекторських груп у заго- 
11 'інститут сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня. Серед кращих загонів 
відзначаються «ІІнва», «су
часник», «Електрон», буд- 
загіи імені ІО. Гагаріна. У 
цих загонах успішно про
йшло формування і за
твердження особистого 
складу загонів. Зараз під
готовлені плани роботи на 
наступний трудовий се
местр. Будзагопівці праг
нуть працювати ще краще. 

Медучилище імені Є. о.
Мухіна. Влітку 1984 року

Перші повідом-

Державний педінститут 
імені О. С. Пушкіна. Тут 
планується створити 
студзагонів. На факульте
тах проведені зустрічі бій
ців СБЗ з тими, хто ще не 
працював у таких загонах, 
булці організовані фотога
зети. які розповідали про 
роботу і відпочинок юна
ків і дівчат. Штаб трудо
вих справ і комітет комсо
молу інституту затвердили 
командирів і комісарів май
бутніх студзагонів. Серед 
лих відмінники навчання, 
вузівські ветерани будза- 
гонівського руху Ольга 
Похил, Світлана Харченко, 
Лариса Кваша, Тетяна Ли-

Ве.чнка увага 
підготовці

школу трудового гарту 
пройдуть 180 юнаків 1 дів
чат училища, які працюва
тимуть -лінійними фельд
шерами в студзагопах об
ласті та санітарками у лі
карнях міста. При коміте
ті комсомолу працює штаб 
трудових справ, котрий 
проводить роботу по під
бору учнів у санітарні за
гони. ' Сьогодні майбутні 
медики подовгу засиджую
ться у кабінетах 1 лабора
торіях над книгами 1 кон
спектами для того, іцоб 
зміцнити, поповнити свої 
знання. Серед крайніх учні 
ігор Кашки. Ірина Мірош
никова. Ольга Ратушна. 
Алла Тонька. Валерій Лап
шин, Ольга Безрукава.

Будівельний технікум. 
Цей навчальний заклад 
формує не тільки власні 
загони, а й готує майстрів 
для будзагонів області. Як 
правило, майстрами при
значаються ті хлопці, які 
проявили себе, працюючи 
в СБЗ влітку минулого ро
ку. Кожна кандидатура об
говорюється на засіданні 
комітету комсомолу техні
куму. Уже зараз затверд
жено майстрами 15 юна
ків.

Машинобудівний техні
кум. Під час третього тру
дового семестру в області 
працюватиме чотири сіль- 
госпзагони і один будівель
ний загін технікуму. Пара
лельно з їх формуванням 
проводиться запис у брига
ди мулярів і штукатурів, 
які нинішнім літом будуть 
працювати па будівництві 
гуртожитку цього навчаль
ного закладу.

БОЛГАРІЯ. Великий багаж не тільни теоретичних, а й практичних знань, що дозво
ляють молодому спеціалісту з першого дня активно включитися в напружений ритм 
сучасного виробництва, — такі риси вирізняють випуеннинів Вищого машинно-елек
тротехнічного інституту імені В. І. Леніна в Софії. Набути цих якостей у період на
вчання допомагає відділення навчально-виробничої діяльності під назвою «студент
ський завод», яке уже цільна років діє при інституті.

На знімку: студенти-старшокурсники в інформаційному обчислювальному 
центрі «студентського заводу». Фото БТА — ТАРС.
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А ЦТ (І програма)
3.00 — «Час». 8.353.00 — «Час». 8.35 — До

кументальні фільми. 9.15 — 
Телефільм «Довга дорога в 
дюнах». 1 серія. 10.30 — В 
концертному залі — школя
рі. 11.30 — Новини. 14.30 — 
Р.ореиъ. 14.50 — П'ятирічка
— .-.права кожного. Доку- 
мїЛ'іо. ьні телефільми. 15.50
— Коні.срт Державного ан
самблю тані ю Башкирсько' 
АРСР. 1П.25 -• ІІгуково-по- 
пулярннй ф;гіу «Хто про
кинеться іі'іякм?». Про роль 
біологічних рг .мів у житті 
людини 16.45 — Новини. 
16.50 - І. ;.:і упніться, сурма
чі' і 7 23 — Разом — дружна 
сім’я. 17 5:1 — Документаль
ний телефільм «Хрестоносці 
XX С'ГОКІ'ТЯ». Ведучий — по- 
л 'тишй оглядач Ф. Сей
фу иь їлуліоков. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.05 — Люди
на і закон. 19.40 — Теле
фільм «Довга дорога в дю
нах». 2 серія. 21.00 — «Час». 
21.3гі — Старовинний росій
ський романс і вальс. 22.35
— Сьогодні у світі.
А ЦТ (II програма)

11.40 — Основи Радянської 
держави і права. 8 кл. 11.10
— Шахова школа. 12.15 — 
«На землі батьків». Телена
рис. 13.40 — Природознав
ство. З кл. 14.00 — Сторінки 
історії. «Молоді господарі 
землі». 15.00 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — «...До 
шістнадцяти і старші». 19.00
— Джерела. 19.30 — Бесіда 
голови Радянського комітету 
захисту миру ІО. Жукова. 
20.00 — Вечірня казка. «Ча
рівник смарагдового міста». 
20.25 — Світ і молодь. 21.00
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Тайговий моряк». 22.40 — 
СЬорт за тиждень. 23.10 — 
Новини.

церт «Зустріч з «Пісняра
ми».
спорт і складові 
пості». 12.00 
16.00
«Срібний дзвіночок». 16.30— 
Телефільм «Якщо поруч на: 
ставник». 17.00 — «Вогні
ударної». На будівництві Ки
ївського картонно-паперово
го комбінату. 17.30 — Про
довольча програма — спра
ва кожного. 18.00 — «Крила
та професія». (Кіровоград). 
18.30 — Фільм-концерт. 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— «Школа і час: проблеми, 
пропозиції». 19.45 — -Обід 
у їдальні». Із циклу «Слово 
за вами». 20.45 — «На доб
раніч, діти!». 21.00 — «Час». 
21.35 — Ю. Едліе. «Солом'я
на сторожка». Вистава. (Кі
ровоград). У перерві —
■ День за днем». (Кірово
град).
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Науково-популярний фільм

■ Історія одного автомобіля».
8.35, 9.35 — .Астрономія. 10 
кл. 9.05. 13.00 — Німецька 
мова. 10.05 — Учням ГІДУ. 
Фізика. 10.35, 11.40 — За
гальна біологія. 9 кл. 11.05
— Тележурнал «Сім’я 1 шко
ла». 12.10 — В. Катаев. «Сип 
полку». 4 кл. 12.40 — На
уково-популярний фільм 
«Подорож по Москві. Ленін
ський проспект». 13.30 — 
Про творчість Ф. Тютчева. 
14.10 — « Космічний вік. Сто
рінки літопису». Фільм 3 — 
• Перший загін». 15.10 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.20
— Документальний фільм. 
•■Здрастуй, Махачкала». 18.30
— Мамина школа. 19.00 —
Сільська година. 20.00 — Ве
чірня казка. «Чарівник сма
рагдового міста». 20.20 —
Виступ вокального ансамб
лю «Лілео» хорового това
риства м. Тбілісі. 20.30 —
Тележурнал «Співдружність». 
21.00 — «Час», 21.35 —Фільм 
«Сьома п'ятниця». 22.40 — 
Новини.

11.30 «Автотраи- 
ефектив- 

12.00 — Новини.
Новини. 16.10 —

«Молодий комунар» 20 березня 1984 року

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Від

гукніться. сурмачі! 9.05 — 
Телефільм «Довга дорога в 
дюнах». 2 серія. 10.20 — До
кументальні фільми. 11.25— 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — Комуністи 80-х. До
кументальні фільми «Ін
терв'ю на фоні сопок-». 
•^Внесок душі». 15.35 — Піс
ні воєнних років. 16.05 — 
Новини. 16.10 — «...До шіст
надцяти і старші». 16.55 — 
Розповідають наші корес
понденти. 17.25 — Фільм- 
концерт «Весняні забави». 
17.55 — Ми будуємо БАМ. 
18.25 — Мультфільм. 18.45— 
Сьогодні у світі. 19.00 .—
Футбол: Кубок УЕФА. ‘/і фі
налу «Спартак» (Москва) — 
«Андерлехт» (Бельгія). По 
закінченні — Якщо хочеш 
бути здоровим. 21.00 —«Час». 
21.35 — Кубок європейських 
чемпіонів з футболу. '/> Фіналу. «Динамо» «Бухарест) — 
«Динамо» (Мінськ-); Кубок 
володарів кубків з футболу 
’/< фіналу. - Шахтар» (До 
пецьк) — «Порто» (Португа
лія). У перерві — Сьогодні 
у евіті.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Музичний фільм «Лине піс
ля». 10.35 — «Шкільний ек
ран». 8 кл. Російська літе 
ратура. 11.10 — Фільм-кон-

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — До

кументальні фільми «Глибо
ка нафта Башкирі!'», «Лісові 
етюди». 9.15 — Мультфільми 
«Фантазер», «Пісні весни», 
• Паровозик із Ромашкова». 
9.50 — Концерт з творів 
А. Віїзальді, К. Вебера, А. Гра- 
наДоса. 10.15 — Клуб манд
рівників. 11.15 — Новини. 
' ' " 14.50 —

Доку- 
ка- 

< Оновлюю- 
Поволжя»,

11.15 
14.30 — Новини.
Сільські горизонти, 
ментальні фільми «На 
вузькій землі», 
ться селища 
■Діла і турботи села ГГятп- 
іори». 15.55 — До відкриття 
Всесоюзного тижня музики 
для дітей та юнацтва. Кон
церт дитячих художніх ко
лективів. 16.45 — Новини. 
16.50 — Дітям про звірят. 
17.20 — Наука і техніка. 
17.30 — Шахова школа.
18.00 — Ленінський універ
ситет мільйонів. 18.30 — У 
кожному малюнку — сонце. 
18.45 — Сьогодні у світі.

Чемпіонат світу з 
Жінки.

поезії. 23.05 — Сьогодні у 
світі.
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
• Срібний дзвіночок». 16.30 — 
Республіканська фізико-ма- 
тематична школа. 17.00 — 
Кіпопрограма «У світі пре
красного». 17.45 — «Екран 
пошани Українського теле
бачення». Нарис про доярку 
колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського райо
ну Кіровоградської області 
М. А. Монашу. (Кіровоград 
на республіканське телеба
чення). 18.00 — Фольклорні 
мотиви. 18.30 — Актуальна 
камера. 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Динамо» 
(Київ) — «Торпедо» (Моск
ва). У перерві — «День за 
днем». (Кіровоград). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«.Час». 21.35 — <3 людьми і 
для людей». Нарис. 22.10 — 
«У світі балету». 22.45 —
Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Науково-популярний фільм 
«Папір і час». 8.35, 9.35 — 
Загальна біологія. 10 кл. 
9.05. 13.15 — Іспанська мо
ва. 10.05 — Учням ПТУ. Лі
рика С. Єсеніна. 10.35, 11.40
— Зоологія. 7 кл. 11.00 — 
Наш сад. 11.30 — Науково- 
популярний фільм. 12.05 — 
Географія. 6 кл. 12.35 — Ака
демія художеств СРСР. 13.45 
-Науково-популярний фільм 
«Голубе намисто Шинга». 
14.00 — Фільм із субтитра
ми «Йшов собака по роллю». 
15.05 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — «Через обста
вини, що склалися». 19.10 — 
Концерт Державного камер
ного оркестру Союзу ГСР. 
19.45 — Вечірня казка. «Ча
рівник смарагдового міста». 
20.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Зеніт»—«Дніпро». 
2-й тайм. 20.45 — Народні 
мелодії. 21.00 — «Час». 21.35
— Короткометражні теле
фільми за оповіданнями 
А. Чехова. «Чоботи», «Твір 
мистецтва». 22.10 — Кубок 
СРСР з хокею з м’ячем. Пів
фінал. 22.55 — Новини.

18.15
19.00 
фігурного катання.
Довільна програма. 19.55 — 
Телефільм «Довга 
дюнах». З серія.
■Час>. 21.35 — 
світу з фігурного 
Жінки. Довільна 
22.10 — Вечір і

. дорога в 
21.00 — 

Чемпіонат 
катання, 

програма, 
кубинської

А ЦТ (І програма)
8.00 — Час». 8.35 — Ді

тям про звірят. 9.05 — Теле
фільм «Довга дорога в дю
нах». З серія. 10.10 — Кон
церт оркестру симфонічної і 
естрадної музики ЦТ і ВР під 
керуванням О. Михайлова. 
10.55 — Документальні те
лефільми «Жива вода», «Че
гем». 11.25 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Докумен
тальні фільми соціалістичних 
країн. 15.30 — Російська мо
ва. 16.00 — Москва і моск
вичі. 16.30 — Новини. 16.35
— В гостях у казки.
фільм «ІЗолотоволоска». 18.15

— Наш сад. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Веселі 
нотки. 19.15 — Наука і знят
тя. 19.45 — Телефільм «Дов
га дорога в дюнах». 4 серія. 
21.00 — «Час». 21.35 — Чем
піонат світу з фігурного ка
тання. Парне катання. До
вільна програма. 23.05 — 
Сьогодні у світі-
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.35
— «Шкільний екран». 9 кл. 
Фізика. 11.05 — Виступає 
струпний квартер Литов
ської РСР «Вільнюс». 11.35

Телефільм «Кар'єра робіт
ника». 12.05 — «Наука і час». 
12.50 — Новини. 16.00 —
Новини. 16.10 — «Срібнйй 
дзвіночок». 16.30 — «Сіль
ські зустрічі». 17.15 — «Бо
йова слава». Передача, при
свячена 40-річчю визволен
ня Кіровоградщйнп від ні
мецько-фашистських оку
пантів. (Кіровоград). 18.00 — 
«Закон і ми». 18.30 — «Кіро- 
воградщина спортивна». (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Чемпіо
нат СРС.Р з хокею: «Крила 
Рад» — «Сокіл». 2 і 3 періо
ди. У перерві — «День за 
днем». (Кіровоград). 21.00 — 
«Час». 21.35 — «В сім'ї воль
нії), новій». Урочисті збори 
і концерт у Колонному залі 
Будинку Спілок, присвячені 
170-річчю з дня народження 
Т. Г. Шевченка. В перер
ві — Новини.
А ЦТ (II програма) -

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм 
«Відкриття 210». 8.35, 9.35 — 
Історія. 4 кл. 9.05, 13.10 — 
Англійська мова. 10.05 — Уч
ням ІІТУ. Астрономія. 10.35,
11.40 — Історія. 7 кл. 11.05 — 
Естетичне виховання. 12.10
— Природознавство. 4 кл.
12.40 — «Школа Кобахідзе».
Теленарис. 13.40 — Науково- 
популярний фільм «Ново
сельці в Кодрах». 13.50 —
Творчість Кукриніксів. Пе
редача 2. 14.20 — Знай 1
умій. 15.05 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — «Через 
обставини, іцо склалися». Пе
редача 2. 19.10 — «По слідах 
Шеклтона». Розповідь про 
експедицію англійського до
слідника Антарктиди Е. Шек
лтона. 19.30 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Крила Рад»
— «Сокіл». 2 і 3 періоди. У 
перерві — 20.05 — Вечірня 
казка. Мультфільм «Чудо-па- 
вучок». 21.00 — «Час». 21.35
— «Петра», Телефільм із 
циклу ■ Телефон поліції 110». 
(НДР). 23.00 — «Підемо, по
бачиш...». Документальний 
телефільм про ріку Вятку. 
23.15 — Новини.

АБВГДейка. 9.05 — 12-й ти
раж «Спортлото», 9.15 — Те
лефільм «Довга дорога в дю
нах». 4 серія. 10.30 — Біль
ше хороших товарів. 11.00 — 
Пісня залишається з люди
ною. 11.55 — По музеях і ви
ставочних залах. Калузький 
художній музей. 12.30 — До
кументальний телефільм 
«Вірність» із циклу «Люди 
великої долі». 13.00 — Пере
можці. Клуб фронтових дру
зів. Зустріч ветеранів 51-ї 
армії. 14.30 — Новини. 14.45
— Світ рослин. 15.30 —
Сім'я і школа. 16.00 — Об’єк
тив. Відкриття фотоконкур
су «Вітчизну славлю». 16.10
— Новини. 16.15 — Бесіда 
політичного оглядача В. Бе
кетова. 16.45 — Фільм — ді
тям. «Нахабеня». 17.40 — 
Світ проти ядерної війни. 
Телеміст Москва — С—Ж.’ 
той.
сы.-пх і американських вче
них. 18.40 — Мультфільм. 
19.00 — Документальний те
лефільм «Новосілля» із цик
лу «Сільські повісті». 20.00
— Чемпіонат світу з фігур
ного катання. Чоловіки. До
вільна програма. 21.00 
«Час». 21.35 — Майстри 
рана. Народний

Вашіпг-
Конференція радян-

18.40 — Мультфільм.

ек-
;---- . Народний артист
СРСР М. Черкасов. 22.30 — 
Співає Карел Готт. 23.15 — 
Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Фільм-концерт «Співає, тріо 
Маренки». 10.55 — «Доброго 
вам здоров’я». 11.25 —- «Га
лузь. досвід, проблеми». 12.00
— «Призначається побачен
ня». Естрадна розважальна 
передача. 12.30 — Докумен
тальні фільми. 13.10 —
М. Старпцький. «Дай серцю 
волю, заведе в неволю». Ви
става. 15.30 — Художній
фільм «Капітан Немо». 1 се
рія. 16.55 — «Сатиричний 
об'єктив». 17.20 — Концерт 
патріотичної пісні. 17.40 — 
«Резонанс». 18.30 — Концерт 
оркестру народних інстру
ментів. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.55 — «Нові кни
ги». 20.40 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.35
— Художній телефільм «Ми,
що нижчепідписані». 1 серія. 
22.45 — Новини. 23.10 —
«Наші гості».
А ЦТ (II програма)

Теле- А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Поради фізкультурникам. 
11.25 — Документальні теле
фільми. 9.00 -- «Ранкова 
пошта». 9.30 — Клуб манд
рівників, 
ми, роби 
за нас. 
Томської 
12.40. — 
13.] 0 — Стадіон для 
13.40 — «Вас запрошує Іслан
дія Шульженко». 14.45 —
Міжнародний огляд. 15.00 — 
Камера дивиться у світ. 10.15 
— «Знайомтесь, зарубіжний 
цирк». 16.45 — Москва. Ве
ликий зал консерваторії. 
Концерт академічного Вели
кого хору ЦТ і ВР. 18.30 — 
Кубок світу з лижного спор
ту. 10 км. Жінки. 19.15 — 
Кубок СРСР з хокею з м'я
чем. Фінал. 20.00 — Вечірня 
казка. Мультфільм «Зайчат
ко заблудилося». 20.15 —
Здоров'я. 21.00 — «Час». 
21.35 — 1. Тургенев. «Провін
ціалка». Телевистава.

10.30 — Роби з на- 
як ми, роби краще
11.30 — Програма 

студії телебачення. 
_ Музичний кіоск.

всіх.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Те- 

леогляд-конкурс. Грає духо
вий оркестр м. Калінінграда 
Московської області. 8.50 — 
На землі Еллади. Кінопро- 
грама. 9.30 — Будильник. 
10.00 — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 «Здоров'я».
11.45 — «Ранкова пошта». 
12.15 — Зустрічі на радян
ській землі. 12.30 — «Сіль
ська година». 13.30 — Му
зичний кіоск-. 14.00 — За за
конами мужності. Теленарис 
про двічі Героя Радянського 
Союзу В. Леонова. 14.30 — 
Телефільм « Формула пам’я
ті». 1 і 2 серії. 16.50 — Клуб 
мандрівників. 17.50 —Мульт
фільм «Ловись, рибко». 18.00
— Міжнародна панорама.
18.45 — Музична передача 
«За вашими листами». 19.30
— Чемпіонат світу з фігур
ного катання. Довільний та
нець. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Світ і молодь. 22.10 — Фут
больний огляд. 22.40 — На» / 
вини.
д УТ

10.00 — Новини. 10,20 — 
Ранковий концерт. 10.35 — 
«Село і люди». 11.05 — «Кат- 
русин кінозал». 12.05 — Но
вини. 12.15 — Художній
фільм «Капітан Немо», 2 і З 
серії. 14.30 — «Слава солдат
ська». 15.30 — «В цей день 
40 років тому». До 40-річчя 
визволення м. Хмельницько
го від німецько-фашистських 
загарбників. 16.15 — Теле
фільм «Традиція». 16.30 — 
«Пісня скликає друзів». 17.20
— Програма «Братерство», 
19.00 — Актуальна камера. 
19.30 — Для старшокласни
ків. «Товариш». 20.00 — Кон
церт симфонічної музики.
20.45 — «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожнії) телефільм «Ми, що 
нижчепідписані». 2 серія. 
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Концерт камерного хору 
«•.Віват» Московського облас
ного хорового товариства. 
8.35 — «Експедиція за...з-. 
Науково-популярний фільм 
про вивчення народних про
мислів. 9.00 — Російська мо
ва. 9.30 — Документальні 
фільми про міста • Кам’я- 
нець - Подільський», «МІСТО 
Калініп». «Солікамський аль
бом». 10.15 — А. Дворжак. 
«Слов'янські танці». 11.00«^
— У світі тварин. 12.00 — \ 
В гостях у казки. Те
лефільм «Золотоволоска».
13.40 — Розповідають па
ші кореспонденти. 14.10 —• 
Ш. Гуно. «Фауст». Фільм-опе- 
ра. 16.35 — Документальний 
фільм «За п’ять кроків од 
вічності». 16.50 — Телефільм 
«Голубка». 1 серія. 18.00 — 
Видатні радянські виконагі- 
ці —. лауреати Ленінської 
премії. Святослав Ріхтер. 
18.25 — Кубок світу з лиж? 
ного спорту. 15 км. Чолові
ки. 19.10 — Мультфільм
«Капризки». 19.30 — Держав
ний Російський музей. 
Портретний живопис першої 
половини XIX століття. 20.00
— Вечірня казка. Мультфільм
«Чудо-павучок». 20.20 —
Концерт класичної музики.
20.40 — «Пам'ять віків». До
кументальний «Фільм. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм «Ляль
ка з мільйонами».
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на спеціальності

зі строком кавчання 3 роки:
столяр-верстатник,
монтажник конструкцій — 

муляр,
лицювальник - плитковик-мо- 

заїст,
штукатур,
слюсар-монтажник приладів і 

апаратів автоматичного контро
лю, регулювання й управління, 

маляр,
електрогазозварник, 
автослюсар-шофер, 
електромонтажник, 
автокранівник.
На ці спеціальності приймають 

юнаків і дівчат з освітою за

навчальний вік
8 класів. Особам, які закінчать 
навчання, видаються дипломи, 
присвоюється розряд з набутої 
спеціальності, а також видається 
свідоцтво про закінчення се
редньої школи.

Група зі строком навчання 
1 рік комплектується з осіб, що 
закінчили 10 класів, а також 
воїнів, звільнених у запас з 
Радянської Армії.

Спеціальності:
лицювальник-плитковик - 

заїст (стипендія 75 крб. на 
сяць),

водій автомобіля категорії 
«С» (строк навчання 5 місяців, 
стипендія 75 крб. на місяць).

До училища приймають юна

лав

мо- 
мі-

ків та дівчат віком від 15 до 25 
років без вступних екзаменів. 
На спеціальності робітник по 
вогнетривких глинах строк на
вчання 5 місяців, стипендія 90 
крб., безплатне харчування. По 
закінченні випускників забезпе
чують роботою на заводі «За- 
поріжсталь» в м. Запоріжжі.

До училища набирається гру
па з музичним нахилом і спор
тивна група з футболу.

Особи, прийняті до училища, 
забезпечуються триразовим 
харчуванням, обмундируванням, 
гуртожитком. Під час виробни
чої практики вони одержують 
50 процентів заробітку.

Час навчання в училищі зара
ховується 
трудового стажу.

Осіб, які закінчили училище з 
відзнакою, приймають до вищих 
навчальних закладів і технікумів 
поза конкурсом.

до безперервного

При училищі працюють спор
тивні секції з боксу, боротьби, 
футболу, волейболу, баскетбо
лу, гуртки технічної творчості, 
домоводства, художньої само
діяльності (хоровий, вокальний, 
танцювальний, естрадний, на
родних і духових інструментів).

На третьому курсі учні мають 
можливість набути додаткову 
професію — водія автомобіля.

Початок навчання — 1 верес-
НЯ.

Вступники подають такі документи: 
заяву на ім'я директора, автобіогра
фію, документ про освіту, довідку з 
місця проживання, шість фотокарток 
розміром 3X4 см, довідку про профі
лактичні щеплення. Паспорт або сві
доцтво про народження пред’являю
ться особисто.

Документи приймають у канцелярії 
училища за адресою: м. Олександрія, 
Перемозький мікрорайон, вул. Нагор
не, 104. їхати автобусом «А» до зупин
ки «МИТУ № 7». Телефон 2-07-74.

Дирекція.
Зам. 144.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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