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ПОВІДОМЛЯЄ

«Хліб — усьому голова». 
«Хліб — це життя». «Хліб 
на столі — в хаті радість».

Часто чуємо ми ці сло
ва. Але чуємо й таке: на 
хлібі не зекономиш. Ду
мається, святе ставлення 

■<

РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ

до хліба насущного, вихо
вання поваги до звичайні
сінької хлібини, до праці 
тих, хто вирощує, збирає і 
пече хліб, це і є найваж
ливіший, найголовніший 
економічний показник. І 
моральний...

І не випадково, що по
над два з половиною ро
ки тому знатний хлібороб 
Кіровоградщини Герой 
Соціалістичної Праці Вік
тор Степанович Андріяш 
свою розмову з молодим 
сучасником на сторінках 
«Молодого комунара» по
чав з роздумів саме про 
наш найбільший скарб — 
хліб- «Хліб і 
ний» — так 
стаття В. С. 
опублікована 
1983 року.

А чи все зробив ти, мо
лодий сучаснику, для би- 
сокоефентквного і раціо
нального використання 
землі, техніки, всіх мате
ріальних ресурсів і капі

зростання
совість

тальних вкладень у сіль
ське господарство! Ще 
треба зробити, аби забез
печити невпинний поступ 
уперед, виконання зав
дань одинадцятої п’яти
річки і Продовольчої про
грами!

Ці питання і стали пред
метом розл\ови на сторін
ках нашої газети. У жваве, 
зацікавлене обговорення 
включились механізатори, 
доярки, робітники спеціа
лісти, секретарі комсо
мольських організацій.

На початку нинішнього 
року розмову продовжив 
молодий фрезерувальник 
кіровоградського заводу 
«Гідросила», депутат Вер
ховної Ради СРСР Іван 
Машнягуце.

Загалом участь у розмо
ві під рубрикою «П'яти
річка і ми. Розмова з мо
лодим сучасником» взяло 
60 чоловік. Це публікації, 
де молодь, рапортуючи 
про успіхи, схвильовано ді

лилась своїми виробничи
ми і побутовими пробле
мами, пропонувала шляхи 
усунення недоліків.

Кілька днів тому у за
ключній розмові, яка 

проходкла на тракторній 
бригаді № 2 колгоспу «Ро
сія» Новоукраїнського ра
йону, взяли участь В- С. 
АНДРІЯШ—бригадир трак
торної бригади № 2 кол
госпу «Росія», Іван МАШ- 
НЯГУЦА — фрезеруваль
ник інструментального це
ху заводу «Гідросила», де
путат Верховної Ради 
СРСР, Віктор ПАЦКАН - 
механізатор тракторної 
бригади № 2 колгоспу 
«Росія». Олександр МЕЛИ
ХОВ — бригадир К/ЛК по 
механічній обробці базо
вої деталі каретки оброб
ного виробництва кірово
градського 
об'єднання
Віктор МИЗІН — завідую
чий відділом комсомоль
ських організацій Ново- 
українського райкому ком
сомолу

(Розмову за «круглим 
столом» «МК» читайте 
на 2-й стор.|.

Прискорення науково- 
технічного прогресу по
стійно в центрі уваги ко
мітету комсомолу вироб
ничого об’єднання по сі
валках «Червона зірка». 
Тримають його на контро
лі й комсомольські орга
нізації цехів і відділів. В 
об’єднанні за XI п’ятиріч
ку від впровадження орга
нізаційно-технічних захо
дів умовно вивільнено 
понад 1300 чоловік. Впро
ваджено, крім того, 780 
одиниць нового облад
нання, у півтора рази зрос
ла питома вага напівавто
матів, спеціальних та агре
гатних верстатів, понад 
8 мільйонів карбованців 
економічного ефекту на 
рахунку раціоналізаторів 
і винахідників об'єднання, 
серед яких багато молоді.

Сьогодні на нашому го
ловному підприємстві діє 
12 комплексно-механізо- 
ваних дільниць, 45 поточ- 
но-механізованих і 3 авто
матичні лінії. Це дозволи
ло перевести з ручної 
праці на механізовану 457 
працівників, зекономити 
4700 тонн металопрокату, 
6500 кубо/летрів лісома
теріалів, 318 мільйонів кі
ловат-годин електроенер
гії.

Триває в об'єднанні й 
робота по реконструкції 
діючих потужностей, впро
вадженню нової техніки. 
Зоозуміло. що нині всю

Про дострокове виконання 
п’ятирічного плану можуть 
рапортувати й окремі ко
лективи нашого об’єднання 
Так, зокрема, екіпаж екска
ватора Е-2503 № 12 розрізу 
«Бандурівський» (бригадир 
В. Погрібний, групкомсорг 
П. Ольховик) виробниче зав
дання XI п’ятирічки завер
шив ще до свого професій
ного свята Дня шахтаря — 
25 серпня. За результатами 
усіх чотирьох кварталів ос-

у колег
роботу по механізації й 
автоматизації слід розгля
дати лише як передумову 
для переходу до якісно 
нового етапу розвитку на
шого об’єднання. Чудоео 
розуміємо це і ми, спе
ціалісти бюро роботиза
ції. Знаємо: на дванадця
ту п’ятирічку накреслено 
довести питому вагу про
гресивного технологічно
го обладнання із 35 до 53 
процентів, встановити і 
впровадити 100 верстатів 
з числовим програмним 
управлінням, 10 верстатів 
типу «Опрацьовуючий 
центр», 120 роботів, мані
пуляторів і робототехніч- 
них пристосувань, 10 авто
матичних і напівавтоматич
них ліній, в тому числі 2 
гнучкі виробничі системи. 
У зв’язку з цим на пер
ший план виходить питан
ня про кадри, які обслу
говуватимуть цю нову тех
ніку.

Нам, інженерам, дово
диться іноді спостерігати, 
як невміле користування 
новими машинами майже 
напевне веде до їхньої 
непридатності, браку.
Чимало працівників «Чер

воної зірки» навчається на 
спеціальних курсах у на
ших колег і друзів по зма
ганню — кіровоградсько
му заводі «Гідросила». Це 
підприємство охоче йде 
нам назустріч. 7 робітни
ків інструментального це
ху нашого підприємства 
збагатили знання на «Гід- 
росилі». Нині успішно зна

РЯДОК У РАПОРТ

П’ЯТИРІЧКУ
таннього року п’ятирічки 
саме цей колектив займав 
перші місця серед КМК 
об’єднання.

До 25 серпня також ра
портував про виконання ви
робничого завдання п’яти
річки й комсомольсько-мо
лодіжний колектив бригади 
прохідників дільниці гірни
чо-капітальних робіт шахти 
«Світлопільська» (бригадир 
В. А Прохоренко, групком- 
сорг М Смоляр). А КМК 

йомляться з методами ро
боти на автоматичних лі
ніях і працівники ремонт
но-механічного цеху. Від
діл технічного навчання 
об’єднання буквально «за
кидав» листами-прохання- 
ми окремі підприємства, 
які могли б навчити на
ших робітників працюва
ти на еерстатах з ЧПУ. Ді
йшли до домовленості із 
Воронезьким обласним те 
Ленінградським навчаль
ними комбінатами. Со
лідну підготовку в ре
зультаті здобули, зокре
ма, Дмитро Улановський, 
Володимир Паршутін, Ва
лентин Консевич.

Чималу допомогу в ос
воєнні нової техніки нада
ють нам і болгарські ко
леги. Під час обміну ро
бочими групами на Толбу- 
хінському заводі «Маяк», 
саме у них ми запозичили 
досвід роботи на верста
тах з ЧПУ. Ось тільки Кі- 
роваканський завод пре
цизійних верстатів нам 
відмовив, хоча саме туди 
ми мали намір послати на 
кавчання єлектронників- 
неладчиків. А об’єднання 
відчуває гостру потребу в 
таких спеціалістах.

Заважають міжвідомчі 
бар’єри, неузгодженість 
між відділами технічного 
навчання нашого та інших 
підприємств. Над цим слід, 
звичайно, працювати спіль
но.

І. БЕРЕСТОВЕНКО, 
начальний бюро відді
лу роботизації кірово
градського виробни
чого об’єднання по сі
валках «Червона зір
ка».

бригади ГРОЗ видобувної 
дільниці № 1 шахти «Вед- 
межоярська», яким керує 
В, С. Головань (групксмсорг 
О. Боровик), доповів про 
завершення п'ятирічки на
передодні 68-ї річниці Ве
ликого Жовтня Соціаліс
тичне змагання назустріч 
з'їздові триває- Все нові ко
лективи рапортують про ви
конання планів п’ятирічки.

К. КОЧУБЕЙ, 
заступник секретаря ко
мітету комсомолу ви
робничого об’єднання 
«Опександріявугілля».

м. Олександрія.

нттм

Залучення .молоді до тех
нічної творчості для Олек
сандрії, можна сказати,— 
досить болюче питання.

Проводячи пленуми, за
сідання президії з будь- 
яким порядком денним, 
щоразу аналізуємо раціо
налізаторську діяльність 
молоді міста. І з сумом 
мусимо визнати, що за 
весь період існування мі
ської ради ВТВР позитив
но оцінити на якомусь під
приємстві роботу МОЛОДИХ 
раціоналізаторів так і не 
вдалось. На одному із ве
дучих підприємств нашо
го міста, . електромеханіч
ному заводі, де молоді до 
ЗО років більше 3 тисяч, 
раціоналізаторів з її числа 
всього Я4. Зате па думку

міськкому комсомолу, ро
бота тут по залученню 
молоді до технічної твор
чості поставлена добре!

Перша ланка — це ство
рення первинних організа
цій товариства при Па
лаці піонерів та сгайнії 
юних техніків. Разом з 
ними ми влаштовуємо різ
ні заходи по технічній 
творчості, проводимо ог
ляди на кращий технічний 
гурток. Переможців неод
мінно відзначаємо. Однак, 
у роботі цих закладів бе
руть участі> не гак і бага
то школярів Тому за ре
комендацією обласної ра
ди ВТВР ми прийняли по
станову «Про створення і 
роботу організацій ВТВР 
в загальнопснїтпіх шко-

лах, міжшкільних навчаль
но-виробничих комбінатах, 
позашкільних закладах у 
світлі реформи загально
освітньої школи». Наллємо 
методичну допомогу по 
створенню таких організа
цій і в закладах освіти

Цілеспрямовано прово
дять що роботу в проф
техучилищах та техніку
мах міста, де організову
ють школи молодого ра
ціоналізатора, технічні 
гуртки. Добре в цьому пи
танні поставлена робота 
в СПТУ № 31. П’ять—сім 
рацпропозиції’! па рік — цс 
небагато, але відчутно. 
Є, однак, «нюансі;». Якщо 
пропозиції стосуються 
продукції, що виготовляє
ться для заводу, той її

оплачує як справжні рац
пропозиції. Якщо вони 
стосуються самого учили
ща — справа із нараху
ванням винагороди стоїть 
па місці Матеріальне за
охочення із фонду дирек
тора? Звичайно, це не ви
хід. Крім того, усі учні 
технікумів та профтехучи
лищ — члени ВТВР. Та з 
їх приходом на вироб
ництво, як нам відомо, ще 
не було жодного випадку, 
щоб хтось із них звернув
ся в місцеву раду ВТВРз 
проханням поставити їх 
па облік. Міська рала то
вариства нараховує 12 200 
членів, та молоді серел 
них — 2.9 тисячі чоловік. 
Тобто за її рахунок ряди 
міськради ВТВР практич
но не зростають. Таким 
чином, питання із обліком 
членів ВТВР у пас по ви
рішено.

На жаль, комітети ком
сомолу пе хочуть братися

за вирішення цих питань. 
Хоч задумок у нас багато. 
Зокрема, для таких спіль
них акцій у пас розробле
на пам’ятка з розділами 
про соціалістичне змаган
ня серед молодих ра
ціоналізаторів, про ство
рення і творчу діяль
ність комсомольсько-моло
діжних бригад раціо
налізаторів, про організа
цію змагання за присвоєн
ня звання «Кращий моло
дий працівник за профе
сією», «Кращий комсо- 
мольсько-молодіжпин ко
лектив» тощо. Однак, різ
номанітність цих форм 
належного застосування 
ще не знайшла. Коли я 
вперше перевіряв роботу 
комітету комсомолу та ра
ди ВТВР Олександрійсько
го заводу підйомно-тран
спортного обладнання, із 
прикрістю констатував, 
що керівники згаданих 
організацій не мали най

меншого поняття, які за 
ходи по НТТМ знаходя
ться в їх компетенції.

Погана інформованість 
очевидно, є причиною не
достатньої уваги до пи
тань науково-технічної 
творчості серед молоді 
Було б добре, якби про
ведення зльотів молодих 
раціоналізаторів. впста 
вок НТТМ, тематичпи' 
конкурсів молодіжних тех 
нічних розробок стало 
традицією. Та й засобам 
масової інформації нові 
домлятп про це слід часті 
ше, аналітпчніше Не слід 
забувати.- що за молоддю 
потяг до нового, творчого 
вкорінився не сам собою 
Здобутки, які вже Є. СЛІ 1 
неодмінно ПІЛТВеріЖУВЯ 
ТИ НОВИМИ.

А. СНІГОВИЙ, 
голова міської ради 
ВТВР

м. Олександрія.



2 стор «Молодий комунар» 10 грудня 1985 року

К9Р.: Зовсім недавно став свідком ситуації, про

яку ас раз писали іазеїн, говорили по радіо. Із мага

зину вишили ще молодий мужчина і хлопчик років

п'яти Ьатььо и син. Хлопченя, пощипуючи м’яку бул

ку, ненароком впустило її. Хотіло було підняти, та

батько зупинив: «Полиш!». 1 днгина «відфутболила»

хліб, воляче, сумно стало. Пригадалась жахлива

картина з фільму «Блокада Ленінграда»: скибка хлі-

ба, покладена на мої млі на іііскарьовському кладо-

вищі, під якою записка: «Мамо, я принесла тобі хліб,

який ти мені віддала...».

В. С. АіідР<✓<и.і: 1\о/м.а 
робота по-своєму 
і погрібна 
стоїть біля 
прилавком, 
принципові
•ж
навчає дітей ) іи.ю.н.
хан ви прямо н не ири- 
чегні до вирощування х.н 
оа, але нам ятаєте: хтось 
оре і засіває литу па щед
рий колос, в якому схова
но велику, доору і радісіь 
силу хліоа. 
на тій силі 
мається.

почесна
Агось 

■ні за 
апв .ає 
рбоога 

хтось
г IV-

людям, 
верстата -і 
хтось 
схеми 

маніпулятора.

11ам яіаіпе, (и 
все живе Т|»ІІ-

ДО хліоа

ХЛіО

по- 
теиер

1 іс-

не
ДО

звикаю і ь з да
лекого дитинства, іцоо по
тім до останніх діііц з ним 
це розлучатись. Це всі 
знають. Знають, але не 
завжди бережуть. А мені 
пригадується опалеиіш 
війною .хліб мого дитин
ства, пригадує гься
ПІСЛЯВОЄННІЇ.!, коли я вже 
працював на МіС. про 
зароблені гроші заоували: 
це видали - не іида. Лот 
хліб...

Старі люди час і о 
зторююі ь: не т а 
мо ладь, легкова ж н а.
правда. За мину.іі роки в 
нашій країні виросло нове 
покоління люден, для яких 
війна, блокада, голод — 
поняття, на щастя, невідо
мі. Але хліб і сьогодні 
безцінний, бо дістається 
дорогою ціною. Мозолями 
иа долонях, потом на спи
ні. І погано, коли ми, 
батьки, які знаємо справж
ню ціну хлібові, хлібороб
ській праці, змалечкх 
прищеплюємо любові
найбільшого нашого скар
бу. А таке трапляється.

Минуле хліба, майбутнє 
хліба... Перший радян
ський хліб нам дала ре
волюція, хліб сьогодніш
ній даємо ми, хліб май
бутнього дадуть наші діти. 
У них, дітей, виховувати 
повагу до хліба — наше 
найперше завдання, і то
ді, пізніше, наші нащадки 
скажуть нам спасибі.

Зараз багато говорять 
про людський фактор, про 
людську совість, про той 
потенціал трудового сум
ління, який закладено у 
кожного без винятку. В 
нашій тракторній бригаді 52 
механізатори, і про кож
ного я можу сказати: со
вісний. Звідки це? А це 
традиція. Ми вже кілька 
років і мови не ведемо 
про тверезий спосіб жит
тя — це давно для нас 
норма. Пас, при досить ви
соких показниках, хвилю
ють інші питання: як узя
ти від землі максимум, 
що вона може дати? і тут 
з кожним роком просу
ваємось уперед. Ідуть ро
ки, омолоджується брига
да, а пошук кращих мето
дів господарювання три
ває. Може тому й збирає
мо по 400—500 центнерів 
буряків з гектара, а деякі 
сусіди по 200—250, куку
рудзи по 50—60. з деякі— 
по 35—40.

Я часто їду у справах до 
Кіровограда, і мій погляд 
завжди оцінює розкидані 
обабіч автостради поля. 
Відверто скажу: бачу ще 
безгосподарність. ГІриїжд-

додому і довго 
заснути: не всі 
па землі. Ось і 
бачив наспіх поски-

не 
ще 
IIC-

Ж <а ІО

можу 
хазяї 
давно
дані у катати буряки, які 
давно вже треба переро
бити па цукор. А якісь же

як би

люди про це знають, а 
сплять спокійно!

Щоб ПІДНЯТИ ЛЮДСЬКИМ 
трактор, мало однієї сві
домості. Ірсиа вміти іі ра
хувати. Не видав своєчас
но получку — зіпсував на
стрій механізатору, і сьо
годні він зробить менше, 
ніж міг би. У нас у брига
ді немає . іііізькооплачува- 
них роии. а являю,
ми програли, якби, примі
ром, при обробітку 
рядь трактором 
ввели чО-процеигної 
бавкії.

Якість — ось головний 
критерій нашої роботи. 
Скажу чесно, я нсвлкоікпг- 
ия норми снрніїму спокій
ніше, ніж дізнаюсь, що ро
бота виконана абияк. Не 
раз переконувався, що на
ші досвідчені механізато
ри і молоді хлібороби — 
Олег Марку шев, Віти 
Иацкап, Володя Вакулен
ко, інші — це добре розу
міють.

Скажу ще про роль ке
рівника у людському фак
торі. Велика вона, ця 
роль. Треба бути ближче 
до людей, турбуватись про 
цих. Відчують воші це — 
можна бути спокійним: 
працюватимуть на совість. 
Але н дисципліна повинна 
бути сувора: коли треба, 
покарати карбованцем, не 
допускати послаблень. По- 
пустиш — важко потім 
повертати втрачене...

І. МАШНЯГУЦА: Не міг 
без хвилювання слухати 
слоза Віктора Степанови
ча. Хоч із його позицією 
був загалом знайомий 
(пригадую ту ж публіка
цію в «Молодому комуна
рі»), сьогодні він підказав 
теми для роздумів про ін
ші речі. Так, коли мова за
ходить про честь робітни
ка, колгоспника, інтелі
гента, слід чітко з’ясувати 
для себе — що це кон
кретно для твого випад
ку, для твоєї спеціальнос
ті. Скажу так: для мене 
це — нероздільність по
нять честь і совість. У 
найширших їх трактуваннях. 
Пояснюю, що саме маю на 
увазі.

Перш за все, небайду- 
жість. Недарма особливо 
тепер, коли не за горами 
для кожного громадянина 
Країни Рад — чесна й са
мовіддана робота в ново
му п'ятиріччі, причому 
робота з якісно новими 
прийомами й вимірами 
ефективності, — я, мій 
сусід, увесь наш цех, за
вод, споріднене підпри
ємство і далі не маємо пра
ва недооцінювати чи й 
просто ігнорувати важли
вість отакої зацікавленої

між-
i-7(J пс

над-

небаидужості до 
що поруч;
побуту, 
Тільки 
справи 
ефект. Іншими словами 
розумію це так), мова і 
йде пра так званий люд
ський фактор. Про те, що 
не може йти самотужки 
чи бути ліпшим без втру
чання людської активнос
ті, пошуку, ініціативи, 
здавалося б, на 
погляд, похідні 
подекуди і 
люРляюгь.
один факт, 
розповідав, 
на сторінках 
комунара» на початку ни
нішнього року. Сьогодні 
вже ні для кого не дивина 
почути: такий-ю КМК за
мість планованих цифр 
підвищення продуктивнос
ті праці та зниження со
бівартості продукції (4-1; 
—0,5 процента) досяг, ска
жімо, показників 2,5 і 0,8.

всього, 
виробництва, 

дозвілля тощо, 
такий підхід до 

і арантуватиме

Ці,
перший 

величини, 
справді не по-
Нагадаю про 
про який уже 

виступаючи 
«Молодого

Сила цифри в іншому — 
як, за рахунок чого ви
робничники вивільнили ре
зерви. Тому я й вважав за * 
потрібне пригадати, що 
саме з боку КМК нашого 
підприємства у цих питан-

il и з 45 зібрано у серед
ньому лише 31,3 центнера 
пшениці з гектара.

Уважно вивчивши при
чини недобору врожаю, 
дійшли висновку; за шеф
ство треба були братись 
раніше, ще у вересні 1984 
року, коли сіяли озимі. 
Годі ж треба було подба
ти про склад ланок, добір 
і розстановку комсомоль
ців. Не зуміли ми, райко- 
мівці, повністю «вибити» 
у рансільгосптехпіки і рай- 
сільгос их і м її не доста ю-
чих для виконання робіт 
техніку і добрива.

Ніші недоліки в органі
заційній роботі райкому 
враховано. Кількість ла
нок зали йшлась такою ж, 
зміцнено їх кращими мо
лодими механізаторами. 
Взимку проведемо навчан
ня ланкових і групкомсор- 
ііи, причетних до виро
щування пшениці за ін
тенсивною технологією. 
Зобов’язання залишилися 
такими ж — треба їх усе 
ж виконати! Словом, про 
врожай райкомівці і мо
лоді механізатора дума
ють задовго до його зби- 

цсрання. Вважаю, що 
принесе свої плоди...

О. МЕЛИХОВ: Мету, 
ставив перед собою, 
годжуючись взяти участь

яку 
по-

гат.о хго працює по шаб
лону, для «галочки». А ре
зерв покращення роботи 
тут величезний. У змаган
ні народжуються рекор
ди. Якби всюди воно було 
правильно, творчо органі
зоване, ми жили б ще 
краще.

Особисто я змагаюсь із 
Віктором Попругою. Ще 
підсумки року не підбиті, 
але відчуваю: випередив 
вій мене. Радий за Вікто
ра, бо і я йому допоміг 
перемогти. По-перше, сам 
старався, цим його підга
няв у роботі, а, по-друге, 

. допомагав, коли ламалась 
техніка. Аякже, у нас же 
не капіталістична конку
ренція, а соцзмагання! В 
той же час наступного ро
ку сподіваюсь сам стати 
переможцем соцзмагання.

Взагалі, ми допомагаємо 
не тільки одна одному в 
нашому колективі, а її ін
шим бригадам, навіть су
сіднім колгоспам. Ось у 
цій кімнаті записано наш 
девіз «Поле сусіда — не 
чуже поле!». Працею, тех
нікою допомагаємо тим, 
хто потрапив у нелегку 
ситуацію. Цього року, на
приклад, підсобили під 
час жінці четвертій трак
торній, колгоспу імені 
Фруїізе. Впевнені, і нам,

школі і потім скрутно хи
таємо головою; знову роз
літаються випускники ХТО 
куди, у колгоспи не пішов 
НІХТО...

Коли я буваю в школах 
НоЬоукраїпки, то, по-пер
ше, школи не агітую учнів 
залишатися в колгоспі. Ко
лись почув, як учні пере
мовлялися; «Аидріяш і 
Поплавська прийшлії агі
тувати в колгосп!» (ІІо- 
плавська — передова до
ярка нашого колгоспу). 
Тоді я зрозумів, ЩО прос
то агітувати і агітувати 
всіх — річ невдячна. Ко
мусь хочеться стати ака
деміком, комусь — учите
лем, хтось мріє бути кос
монавтом — ці професії 
теж погрібні. Але не пе
ревелись і хлібороби! 
Отож, коли я приходжу в 
школу, то в простій заду
шевній бесіді розповідаю 
про здобутки колгоспу, 
ного проблеми, перспек
тиви. В кінці розмови —. 
запрошую, до себе на літ
ню виробничу практику.

По-друге, лриходячи у 
школу, йду в .молодші кла
си, до дітей. Адже багату 
хто вже змалку думає 
про своє майбутнє і допо
могти їм стати на хлібо
робський шлях значно 
легше.

НАШОГО ЗРОСТАННЯ
нях було висунуто чимало 
цікавих починів, ініціатив. 
Володимир Бадов з меха
носкладального цеху № 2 
разом з активом своєї 
бригади винесли на обго
ворення усього колективу 
таку пропозицію: за ко
жен випадок порушення 
трудової дисципліни, гро
мадського порядку кож
ним членом бригади увесь 
КМК мав позбавлятися 10 
процентів премії. І вироб
ничники реально оцінили 
всю перспективність та
кої «профілактики»- На
слідок? Відсутність заліз
нень і прогулів, підвище
на вимогливість до себе і 
товариша, на думку ко
лективу, і сприяли тому, 
що основні виробничі по
казники поліпшились. Це, 
повторюю, саме той випа
док, коли краще взятися 
за одну ініціативу й до
вести її до кінця, аніж 
«хапатися» за все підряді 
з підсумку спіймати об- 
лизня всюди.

В. МИЗІН: Продовжу 
думку Івана. Що таке іні
ціатива? Це той фактор, 
який здатний піднести
нові висоти виробничі по
казники. Паш район 
таїїні.мп роками часто ви
ступає ініціатором добрих 
починань. Минулого року, 
наприклад, виступили з 
ініціативою в області про 
шефство над вирощуван
ням кукурудзи, 
сказати, успішно 
справу до кіпця.

Маючи певний 
скажу: виступати
тпвою — непроста справа, 
як то може здатися на 
перший погляд. Ось цього 
року ми не все продумали, 
а вийшли па область з іні
ціативою 
пшеницю 
полях, 
шефство 
жай па 80 процентах площ 
району. І що ж? Безпосе
редні ініціатори — моло
ді механізатори колгоспу 
імені Карла Маркса — 
добилися 40-цситперної 
врожайності при зобов’я
занні 55. Пе справилась із 
зобов’язаннями й молодь 
інших господарств. Сло
вом, замість передбачува-

на

ос-

1, треба 
довели

досвід.
з ініціа-

поборотися за 
на «інтенсивних» 
Комсомол взяв 
боротись за spo

у «круглому столі» «Мо
лодого комунара», я б 
сформулював так: послу
хати найпершо інших. Про 
свою бригаду можу роз
повісти багато, причому, 
як кажуть, із різних боків. 
Та зараз скажу не зовсім 
звичне для нас. (Цю дум
ку мені підказав Віктор 
Мизін). Мова саме про 
такі прикрі для 
колективів 
чиясь 
тично 
ших і 
жаю, 
маючий колектив може 
власними силами 
підхід до вирішення проб
лем. Для цього зовсім не 
обов’язково повторювати 
помилок інших. У мене 
шістнадцять років брига
дирського стажу, тож де
яке уявлення про специ
фіку трудового об'єднан
ня людей маю. Останні 
чотири роки стою на чолі 
комсомольсько - молодіж
ного колективу. Основне 
— це невичерпна енергія 
молодих. Знаю ціну 
няттю «неправильно 
поділена енергія», 
свіжі в пам’яті ті 
коли ми активно обгово
рювали права, які відкри
вав перед нами ухвале
ний Закон про трудові ко
лективи. Однак, замислю
вався й над обов’язками. 
Та, бачу, недостатньо. Іні
ціативу треба направляти, 
попередньо сформував
ши, — це факт. Гріш їй 
ціна, коли все тільки й за
лишиться на папері, а на 
ділі люди працюватимуть 
за старими канонами. Раз 
молоді властиво шукати— 
даваймо їй цю можли
вість. Найкраще, гадаю, 
це і може проявитися у 
творчому ставленні до 
організації та проведення 
соціалістичного змагання. 
Чи я помиляюся? Зреш
тою, саме такий акцент 
робиться у цих питаннях 
і в проектах партійних до
кументів до XXVII з’їзду 
КПРС, які нині обгово
рюються.

В. ЛАЦКАН: Ти, Олек
сандре, пс помиляєшся. 
Гак, соціалістичне змагай■ 
пя передбачає, насампе
ред, творчість. Але ще ба-

ко.тп буде треба, завжди 
допоможуть.

І. МАШНЯГУЦА: 
чайно, соціалістичне 
гання в будь-якому 
розділі попри його 
ЛИву

Зви- 
зма- 
під- 

мож- 
«специфічність» все

Запитайте мене; скільки 
треба в пату бригаду ме
ханізаторів, і и скажу: сім. 
Це порівняно небагато. К 
принципі, ми досить спо
кійно обходимось іі наяв
ним складом. Ллє чому 5

<

підказав І
саме
і багатьох 

випадки, коли 
ініціатива автома- 

«програмує» для ін- 
чиїсь помилки. Вва- 
що здоровий ду- 

й 
знайти

й по- 
роз-
Ще

часи,

СОВІСТЬ
ж має певні загальні за
кономірності. Висока про
дуктивність праці, хоро
ший мікроклімат в колек
тиві і той же діловий ритм 
соціалістичного 
ня--- це
складові і і 
ки вдалої 
тики.

Бути на 
нелегко. А проте слід. Не 
перший рік за верстатом, 
тож трохи навчився під
мічати плюси й мінуси і в 
організації виробничого 
процесу, і в організації 
підготовки до цього про
цесу Уже говорив проте, 
як важливо насамперед 
молодій людині чітко, а, 
головне, вчасно зразу 
вияснити для себе: потрі
бен ти саме тут чи все- 
таки в іншому місці. На
ставництво ефективне лиш 
за умови, якщо підшеф
ний сам докладає зусиль 
для свого зростання. Од
нак, на сьогодні на «Гід- 
росилі» і, зокрема, в на
шому цеху, «літуни» се
ред молодих спеціалістів 
все ж є. От важко йому, 
потенційному класному 
токареві чи фрезеруваль
нику, збагнути необхід
ність виховувати в собі та
ку рису сучасного робіт
ника, яіс аналітичність! 
Думати треба за себе, за 
свою окрему роботу, 
її високу якість, 
жоден наставник, 
товариш, що прийде 
твоє місце, за тебе 
ту не зробить.

В. С. АНДРІЯШ: 
рн. До недавнього 
пригадується, ми були за 
них спокійні. Вистачало і 
доярок, і механізаторів. А 
тепер схвильовано чекає
мо останнього дзвінка в

змаган- 
повноправні 

реальні наслід- 
кадрової полі-

своєму місці

за 
Інакше 
жоден 

на 
робо-

Кад- 
часу,

не подбати про ідеальний 
варіант?

Говорю про свій колек
тив, а добре знаю, що в 
багатьох колгоспах спра
ви з кадрами набагато 
складніші...

О. МЕЛИХОВ: Ще кіль
ка слів, про кадри. Претен
зій особливих нині да 
своїх колег як бригадир 
не маю. Це, однак,, не 
означає, що зсе було та
ким і спочатку. У бригаді 
є «професійні» виконавці. 
Звичайно, чудово, коли 
керівник не має сумнівів, 
буде виконано доручення 
чи ні. Та цього сьогодні 
вже »дало. Потрібні, 
резонно зауважив 
нягуца, думаючі 
ники Які б і тому самому 
бригадирові могли компе
тентно підказати (бо й він 
залишається просто лю
диною з властивими їй 
слабостями). А таких — 
мало. Не скажу, що вони 
повинні приходити вже 
такими — хоч в ідеалі 
мислиться саме так. Вони 
в силах були б формува
ти і якісно новий колек
тив.

Звідси я б провів пара
лель до внутрівиробничих 
резервів. Що виходить на 
ділі? «Погана вівця» часто 
просто сіє смуту спочатку 
серед сусідів, потім серед 
більшої і більшої кількос
ті, щоб у результаті на
роджувалися репліки: «А 
Це всі так думають (роб
лять, знають, хочуть то
що)!». Піди знайди при
звідця опісля! Тому в се
бе починали шляхом про
філактичним. Дисципліна? 
Так хай це буде справді 
дисципліна. Кожен у нас 
на виду, як, зрештою, і в 
бригаді 8. С. Андріяша.

1.x т_> хП.~

як 
І. Маш- 
праців-
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Бригада в нас 
зрозу- 

.. — це 
і складніше. Лег- 
хлопці й дівчата 
разом А склад
непросто ДіИТИ

Що це дає? Менше «пань- 
каємося» із порушниками 
(коли таке бувало) — це 
так. Через ставлення до 
роботи, до її організації 
вивіряємо й інші людські 

* ’якості-
комплексна, мене

* &..Мііоть, якщо скажу,
і краще, 
йіе, бо 
постійно 
'ніше, бо
до кожного, точніше, про- 
ІГ..^•'онтролювати кожен його 

•^|9ОК. Тому працівник і 
розуміє; важить його осо
бистість, порядність, прин
циповість, у першу чергу, 
до себе самого. Питання 
ставимо так: будь-яке по- 

’^.рушення — надзвичайна
, подія в житті колективу. 

Але підходимо су.о інди
відуально, ще и не ч-у.іо 
«рубання голів.), /мусила 
якось одна роиі;н»._,я че
рез хвороЬу матері і.евен 
час їздити до Нов. огодки. 
Р| МИ розуміли --- ьм,,;ю
правильним у тій ситуації 
було зчинити так: зважити 
на обставини і відпрацьо
вувати за неї. езичанно, 
Зайвим буде казати — 
опісля несподіваних при
крощів від неї чекати ні
чого, людина зрозуміла, 
що з нею рахую,ься.

той же час цінуємо 
^^ролік. Чітке бачення своїх 

■норм, можливостей і ре
зервів — то все допомагає 
досягати порядку. Ми, на- 

“ приклад, уміємо довести,
у що конкретно для ви
нуватця втілюється допу
щений ним брак. Причо
му, не тільки і не СТІЛЬКИ 
карбозанцем вчимо. Здає
ться зже банальщиною ця 
істина, однак у нас вона 
себе виправдовує: часто 
відверта принципова роз
мова «сам на сам» 
ящика з відходами 
ефективніше-

Цим пояснимо і свої ус
піхи. Перезиконання пла
нових показників на ЗО— 
40 зідсотків — то лише 
цифра. Головне — якими 
Зусиллями зона далася. 
Чи не половина заслуг у 
цьому маємо саме заздя- 
ки нормальним взаєми
нам.

біля 
діє

ТРУДОВА!

Чому ж тоді 
чуємо; погода 
Думаю, такі

В. ЛАЦКАН: Для меха
нізаторів суто погода — 
поняття важливе. Погодь
тесь, якщо, приміром під' 
час збирання сільгоспкуль- 
тур постійно йде дощ, до
биватись високих резуль
татів важко. Та справжній 
землероб, на мою думку, 
виправдовувати невдачу 
цим не стане.

ІЦо такс погана погода? 
Цс складніші умови для 
господарювання. Якщо ко
лектив навчився боротися 
з негодою — візьме з поля 
максимум, 
ще часто 
завадила... 
механізатори просто одра
зу миряться з невдачею і 
не роблять усього, то їм 
під силу. А тоді восени 
руками . розводять: що, 
мовляв, поробиш, цогода 
підвела.

Правильно сказав ціли
ноградським механізато
рам Михайло Сергійович 
Горбачов. Не з трибуни 
сказав, а прямо в полі: по
рода у нас установилась 
одна на сто років.

У нашій бригаді нарі
кань на примхи погоди ні
коли не почуєш. Навпаки, 
чим гірша погода, тим 
краще і настирливіше ми 
працюємо. Правильно, ад- 
іке хліб до зернятка тре-

пе
ревірка 
совісті.

ба брати при всіляких об
ставинах. І М|| беремо. То- 
му й збираємо кожного 
року високі врожаї.

Погана погода для 
ханізатора — це не| 
потенціалу його 
Коротко і ясно!

* * *

учасни- 
нід ку-

Вийшло так, що 
ки розмови вели її 
том значимості виробничої 0 
совісті, трудового сумлін-1 
ня, людського фактора, і к 
це не дивно. Справді, якби х 
кожен із нас цінував кож- | 
ну робочу хвилину, про- \ 
дуктивно використовував ї 
її — кращою, багатшою а 
була б наша Батьківщина, || 
краще і багатше жили б р 
і ми. р

Зупинись на мить, хлібо- 
роое, робітнику, спеціаліс- 
те, науковцю! Оціни свій ( 
внесок у виконання зав-а 
дань и яінрічки, ІІродо- р 
вольної програми! Що то-а 
бою зроблено, що не встиг-1► 
путо? Чи можеш ти завтра р 
працювати краще, ефек- а 
тивніше, ніж сьогодні? Що р 
для цього потрібно? (І

* * * Р

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ
«Круглий стіл» «Моло

дою комунара», який сьо
годні друкує газета, завер
шує рубрику «П’ятирічка 
і ми. Розмова з молодим 
сучасником». Та, ясна річ, 
це не означає, що поруше
на в опублікованих під 
нею матеріалах проблема
тика, не продовжуватиме
ться на сторінках моло- 
діжки і в п’ятирічці на
ступній. Скоріше, навпаки. 
Проблемам пошуку 
резервів зростання 
ничего потенціалу, 
ристания якісно 
форм і методів господарю
вання особливу, навіть ви
няткову увагу приділено в 
проектах партійних доку
ментів до XXVII 
КПРС, всенародне 
рения яких триває, 
мол і неспілкова 
вбачають у них величних 
накресленнях партії й уря
ду великий фронт діяль
ності й для себе. Гвардія 
молодих робітників, кол-

нових 
вироб- 
вико- 
повнх

з’їзду 
обгово- 
Комсо- 
молодь

справді р 
іій кам- р

ГОСПНИКІВ, службовців, уч- ) 
пінської та студентської.) 
молоді складає справді) І 
значний резерв у ній кам- 
папії творення для стар- $ 
тих товаришів. *

Постійно пам’ятаючи про а 
це, редакція «Молодого д 
комунара», як і дотепер, у А 
наступному п’ятиріччі на- д 
даватиме слово кожному, * 
кому буде іцо розповісти ® 
про ритм трудових буднів ® 
у своєму колективі; хто з Р 
допомогою молодіжки ба- С 
жатиме збагнути ті чи ін- V 
ші питання навколишнього х 
життя, свою позицію й міс- \ 
це у вирішенні проблем, X 
що постають у ході вироб- і 
пичої чи дослідницької ді- і 
яльності, навчання й зміс- х 
тонною дозвілля. Хай ста- > 
не твоя газета твоїм же і 
співбесідником — рівно- і 
правшім, уважним зарад- і 
ліпнім. Ти не проти? На-л- ц 
дуємо лиш ще раз: запро- і 
покуй взамін рубрики XI \ 
п’ятирічки нову. Отже, ) 
журналісти «Молодого по- а 
мунара» чекають на твої д 
пропозиції. і

Розмову за «круг
лим столом» записали 
А. БЕЗТАКА, І. КУ
ЦЕНКО, спецкори 
«Молодого комуна
ра».

Новоукраїнський район.

Ніхто не стане зеперечу- 
вати: квіти здатні неабияк 
підвищити настрій, крім то
го, — послужити щирим 
знаком небайдужосгі, пова
ги, любові. Тому, мабуть, у 
руках юнака чи сивого ве
терана побачити палахко
тіння троянд чи гвоздик 
можна у всяку пору — і на
провесні, і в гріскучу груд
неву днину. Сьогодні хо-

Про газету... забули
Редакція газети «Моло

дий комунар» разом з 
представниками обласно
го та міського агентств 
«Союздруку» провели 
рейд по кіосках міста з 
метою перевірки своєчас
ної доставки свіжих газет 
в торговельну мережу та 
вивчення попиту щодо 
кращого розповсюдженн я 
обласних газет.
'Насамперед, рейдова 

бригада побувала в мага
зині «Газети і журнали», 
що по вулиці Леніна. Від
відувачі магазину ма
ють змогу уже о 9 годині 
ранку ознайомитися з сві
жими номерами обласних 
газет Своєчасно достав
ляють газети і в кіоски, 
що по вулицях Шевченка, 
Карла Маркса, біля бу
динку побуту «Інгул». Сло
вом, в ті торговельні точ
ки, які знаходяться в 
центрі міста. А вже далі 
від центру вранці свіжої 
газети у кіоску не купиш. 
Так, скажімо, ми побували 
у кіосках, що біля швей
ної фабрики, на Комуніс
тичному проспекті, вули
цях Беляева і Пацаева. Ту
ди газети надходять ли
ше після 12 години.

— Центральну і респуб
ліканську пресу нам пізно 
доставляють, — пояснює

четься згадати добрим сло
вом про квітникарів. Зокре
ма, про колектив кірово
градського ремонтно-буді
вельного управління зеле
ного будівництва.

За цифрами видно людей, 
їх непогану працю: за де
сять місяців нинішнього ро
ку підприємство падало по
слуг та виконало робіт на 
862,9 тисячі карбованців.

начальник міського агент
ства «Союздруку» В. Г. 
Степаненко.

Можливо, це й так. Але 
ж чому обласні газети з 
таким запізненням надхо
дять з торговельну ме
режу?

— Шофери винні, бо 
автомашини зі свіжими 
номерами «Кіровоград
ської правди» і «Молодо
го комунара» відправляє
мо ще о 8 годині ранку,— 
виправдовується В. Г. Сте
паненко.

Ні, мабуть, тут не лише 
шофери винні. Безвідпові
дальність і безконтроль
ність у цій справі прояв
ляє керівництво міського 
агентства «Союздруку». У 
шість кіосків взагалі не 
надходить для продажу 
«Молодий комунар» А в 
окремі кіоски її одержу
ють у роздріб лише 2—4 
примірники.

А як же розповсюджу
ються газети? У місті є 
чимало добросовісних, 
сумлінних кіоскерів Це— 
комуніст С. П. Дремук, 
Є. 3. Бульбаха, Є. М. Ззе- 
рінська, Ф. Ш. Мотхіна, 
Ж. М. Квікер та інші. Во
ни і порадять, і запропо
нують, прагнуть вчасно 
продати періодичні ви
дання-

Це означає, що значна час
тина квітів, які продаються 
в обласному центрі, на
дійшла саме звідси. Про це 
турбується и Оксана МІЛЯР 
(знімок у центрі). Піс
ля закінчення Дмитрівсько- 
го СОТУ № 9 працює ком
сомолка тут майстром зі 
спеціальністю квітникар-де- 
коратор.

А в тепличному госпо

Але так працюють не 
всі. Наприклад, кіоскерка 
кіоску № 1 Т. П. Ткач не 
дбає про своєчасне роз
повсюдження газет і жур
налів, байдуже ставиться 
до роботи.

У суботу, 7 грудня, рей
дова бригада знову по
цікавилася, коли надійшли 
обласні газети в кіоски 
«Союздруку». Виявилося, 
що вранці у роздрібну 
торгівлю «Молодий кому
нар» не надійшов. Ми по
просили пояснити причи
ну працівників експедиції 
міськагентстза «Союз- 
друк».

— Забули відправити,— 
пояснила експедитор А. Ка- 
мардаш.

Коментарі, як кажуть, 
зайві.

Варто сказати ще про 
одне. Більшість кіоскерів 
нарікали: мало йде об
ласних газет, особливо 
«Молодого комунара», у 
роздрібну торгівлю. Га
даємо, що обласне агент
ство «Союздрук» вирішить 
це питання

с. юр єв, 
І. БОЙКО.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Коли вер
стався сьогоднішній но
мер газети, з обласного 
агентства «Союздруку» по
відомили, що у роздрібну 
торгівлю м. Кіровограда 
нині надходить газети 
«Молодий комунар» на 100 
примірників більша- 

дарстві готуються постави
ти місту квіти до найближ
чих свят. Десятирічний тру
довий сгаж, яким можуть 
пишатися Світлана РОМА
НОВА та Катерина ТКА
ЧУК (на знімку внизу), 
закріпив за ними хорошу 
славу добросовісних праців
ниць і справжніх знавців 
своєї справи.

фото 8. ГРИБА.

ЯК НЕЗАБУТНІЙ 
СПОГАД

Недавно, в один з лис
топадових рачків екскур
сійний автобус із студен- 
тамн-фідологами рушив 
до Павлпша. В музеї ве
ликого українського педа
гога В. О. Сухомлинсько- 
го екскурсовод розповіла 
нам про його жнттевігіі і 
трудовий шлях, ми позна
йом и.ісь з експонатами, 
побувалії в кімнатах, де 
колись жив і працював 
вчителі..

Пас вразила бібліотека 
в кабінеті великого педа
гога. Полиці заставлені 
сотнями кнні. журналів, 
брошур... А як цікаво в 
кімиаті-казці, де навчаю 
ться наймолодші школярі!

Того ж иія ми відвіда
ли в Кременчуці педаго
гічно-меморіальний музей
A. С. Макарснка, якого
B. О. Сухомлшіськин на
зивав своїм «названим 
батьком».

Стомлені, але щасливі, 
переповнені небуденним« 
враженнями, повернулись 
ми до Кіровограда. Ця по
дорож залишиться в па
м’яті незабутнім спога
дом.

Т. МАКАРИНСЬКА, 
студентка Кіровоград
ського педагогічного 
інституту імені О. С. 
Пушкіна.
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А ЦТ (і програма)
8.00 — «Час». 8.35 —

О ОстровськиЙ. «На всякого 
мудреця доволі простоти». 
Фільм-вистава Малого теат
ру Союзу РСР. 11.45 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— «Для радянської люди
ни-. Документальні фільми. 
15.30 — Виставка Буратіно. 
16.00 — Новини. 16.05 —
Стадіон для всіх. 16.35 —
Фільм-концерт «Нова грань». 
Про народну артистку Гру
зинської РСР Л. Ісакадзе. 
17.00 — «Покликання». Те
лежурнал. 17.3о — Виступа
ють художні колективи Тю
менської області 18.00 —
Наш сад. 18.30 — Мульт
фільм. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — «Пошта цих 
днів». Ведучий політичний 
оглядач В. Бекетов. 19.30 — 
«Зимовий ескіз». Кінозама- 
льовка 19.40 — Новини.
19 45 — Назустріч XXVII
:< їзду КПРС. Програма теле
бачення Таджицької РСР. 
21.00 — «Час». 21.35 —
Фільм «Івонна». 22.55 — Сьо
годні у світі.

▲ УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Фільм-концерт «Настрої». 
10.35 — Шкільний екран. 7 
клас Фізика. 11.05 — «На
родні таланти» Виступ на
родного самодіяльного хору 
«Барвінок». (Кіровоград на 
Республіканське телебачен. 
ня). 11.35 — Короткометраж
ні художні телефільми. 12.35
— «Країна чудес — мульти
плікація». 13.15 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30 — 
Республіканська фізико-ма- 
тематична школа 17.00 — До
кументальний фільм. 17.20
— «Звучить арфа». 17.30 — 
«У нас V колективі». 18.00— 
Телефільм «Волзька тверди
ня». 18.30—Музичний фільм 
«Композитор Р. Гаджієв». 
19.00 — Актуальна камера. 
19.30 — «Цифри нашого зро
стання». 19.40 — Люблю я 
струн гітарних дзвін. 20.10— 
«З людьми і для людей». 
20.45 — На добраніч, діти! 
2і.оо — «Час». 21.35 — «Кві
ти — ювіляру». Відеорспор- 
таж з ювілейного вечора 
народного артиста УРСР 
А. М. Кривохижі. (Кірово
град). 22.55 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
« Г реи л андськнй тюлс нь» 
Науково-популярний фільм 
8.35. 9.35 — Природознав
ство 2 клас. 8.55 — Доку
ментальний телефільм. 9.05, 
12.40 — Французька мова. 
9.55—«Ефективність бригад 
нового типу в ВТК». Науко
во-популярний фільм. 10.05 
— Учням СИТУ. Естетичне 
виховання 10.35. 11.40 —
Географія 6 клас. 11.05 — 
Шахова школа. 12.10 —
О. Пушкін. «Дубровський». 
5 клас. 13.10 — «Зустріч з 
минулим» Владимире) Суз
дальська земля. 13.55 —
Драматургія і театр Тема 
Великої Вітчизняної війни 
на сучасній сцені. 15.10 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Зустрічі з компози
тором Є. Мартиновим. 19.05 
— Міжнародний турнір з 
гандболу на приз газети 
«Заря Востока». Чоловіки 
Збірна СРСР — збірна Поль
щі. 19.30 — «Співдружність». 
Тележурнал. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — «...До шіст
надцяти і старші». 21.00 —
«Час». 21.35 — Кубок воло
дарів кубків з баскетболу. 
Чоловіки. ЦСКА — «Вевей» 
(Швейцарія) 22.15 — Но
вини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Телефільм «Ефект пошуку». 
10.35 — Шкільний екран. 6 
клас Музика. 11.05 — На
уково-популярний кіиоаль- 
манах «Горизонт». 11.40 —
Шкільний екран, 8 клас. Ро
сійська література. 12.10 — 
«З людьми і для людей». 
12.45 — Документальні філь- 
ліи 13.40 — Новини. 13.55 — 
Телевистава «Старовинний 
детектив». 15.25 — Музич
ний фільм «Кохання тихії 
слова». 16.00 — Новини.
16.10 — •■Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Для школярів. 
«Зелений вогник/", 17.05 — 
Б Буєвськнй Шоста симфо-

нія. 17.30 — «Продовольча 
програма — справа кожно
го-» 18.00 — Корисні пора
ди. 18.30—Вечірній концерт 
19.00 — Актуальна камера. 
19.30 — «Обговорюємо, про
понуємо. схвалюємо». 19.45

Музичний фільм 19.55 — 
Молодіжна студія «Гарт». 
20.40 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Перша Бас- 
тилія». 22.45 — Новини.
А ЦТ (II програма)

В 00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документа .’.ь«:ИЙ фільм. 8.35, 
9.35 — М. Ф:. р.монтов. «Боро
діно». 4 к9.05, 12.40 —
Німецька ко:.;; 10.05 — Ро
сійські народні історичні 
пісні. 10.35. 11.40 — М. Не
красов «Мороз. Червоний 
Ніс». 6 клас. 11.05 — «Сім’я 
і школа». Тележурнал. 12.10
— Загальна біологія. 9 клас. 
13 10 — Естетичне вихован
ня. 13.40 — Школярам — 
про фізіологію і гігієну. Фі
зичний розвиток підлітка.
14.10 — Скульптура першої
половини ХІХ ст. 14.40 —
Етика і психологія сімейно
го життя. 15.10 — Новини. 
18.00 — Новини 18.10 — VI 
Міжнародний фестиваль те- 
лепроі |.пм про народну твор- 
чіс.,і «Бесс.л.а «Рибацькі 
ритми» (ІПрі Ланка). 18.30— 
Нарис про директора заво
де автотракторного електро
обладнання А Пидріпа. 19.00
— Музичний кіоск. 19.30 — 
Шахова школа 20.00 — Ве
чірня казка 20.15 — Люди
на і закон 20.45 — Доку
мент; іьний Т’.’••фільм. 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм
«Випробувальний строк».
23.10 — Новини

4 ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 —Твор

чість юних. 9.15 — Фільм 
«Івонна». 10.35 — Клуб ман
дрівників. 11.35 — Новини 
14.30 — Новини. 14.50 — До
кументальні фільми 15.30— 
Музичний фольклор народів 
СРСР. 16.10 — Новини. 16.15
— Габріель Гарсіа Маркес 
По сторінках творів 17.15— 
«...До шістнадцяти і старілі». 
18.00 — Наука 1 життя 18.30
— «Я хочу почути музику».
Виступ хору хлопчиків «Ча- 
барок» м. Бреста. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00—Про
грама нашого життя Обго
ворюємо проекти партійних 
документів. 19 15 — Футбол: 
Кубок УЕФА. 1/8 фіналу 
«Хайдук» (Югославія) — 
«Дніпро» В перерві — 20.00
— Новини 21.00 — «Час».
21.35 — Балетна музика
П. Чайковського. 22.00 —
Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фі. 
палу. «Нант» (Франции — 
«Спартак» (Москва). В перер 
ві — 22.45 -- Сьогодні V
світі

А ЦТ (І програма)
3.00 — «Час». 8.35 — Ви

ставка Буратіно 9.05 —
Фільм «Випробувальний 
строк» 10 40 — V світі тва
рин 11.40 — Повзи в 14.30 — 
Новини. 14.54 - Докумен
тальні фільми - До
80-річчя революції і 605 — 
1907 років в Росії Розповіді 
про партію «Отречемся от 
старого мира». 16.15 — Но
віші- 16.20 П Гайдн. Сим-. 
фенія .V 90 16.50 — Доку
ментальний Фільм 17.00 — 
Зустріч школярів з секрета
рем Ленінського райкому 
КПРС Івановської області 
Я. Мигуиовою. 17.40 — Спі
вають «воронезькі дівчата» 
18.00 - «За словом — діло». 
Обговорю.« мо проект нової 
редгжції Програми КПРС 
18.30 — У кожному малюнку 

сонце 18 45 — Сьогодні 
у сьіті. 19.00 — Світ і мо
лодь 19.35 — Новини. 19.45 
— Телефільм -Перед самим 
собою» 1 серія 21.00 —
-Час». 2135 — Телефільм 
«Перед самим собою». 2 се. 
і ія 22.40 — Сьогодні у світі.

а ут
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок» 16.25— 
Республіканськії фізико ма
тематична школа. 17.00 —
Атеїстичні діалоги 17.40 — 
Музичний антракт. 17.45 — 
Екр-'.і: пошани Українського 
телебачення 13.00 — «Я при
йшов сюди працювати...» 
Теленарис про бригадира 
виробничого об’єднання по 
сівалках «Червона зірка» 
Г І Меншикова (Кірово
град) 18.15 — «День за
днем» (Кіровоград). 18.30 — 
< Обговорюємо, пропонуємо, 
схвалюємо» (Колгосп «Мир» 
Гайверонського району) (КІ- 

над) 19.00 — Актуаль
на і ..мера. 19.30 — І Друце

«Молодой ком/Аунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ШСМ Украины.

На украинском языке

«Святая святих». Вистава. 
20.35 — Музична мозаїка. 
20.45 — Па добраніч діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — ІІро- ___ .
Довженки вистави І. Друце '"20.00 
« Святая святих». 22.55 — Но
вини. 23.05 — Тележурнал 
«Футбол-хокей».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний Телефільм. 
8.35, 9.35 — Природознав
ство 4 клас. 8.55 — «Аджар
ські замальовки». Науково- 
популярний фільм 9.05, 12.10
— Іспанська мова. 9.55 — 
Документальний фільм. 10.05
— Учням СПТУ. О. Твардов- 
ськнй. «За даллю — даль».

чість «Веселка». «Спогади 
про фестиваль народної му
зики». (Фінляндія). 18.50 — 
До куме н та л ьннй те лефі л ьм. 
"''З — Вечірня казка. 20.15
— Реклама. 20.20 — Мамина
школа. 20.50 — Докумен
тальний телефільм 21.00 — 
«Час». 21.35 — «Якось восе
ни». Естрадна вистава. 23.05
— Новини.

грудня
1985 року

10.35, 11.40 — М. Салтиков- 
Щедріп Казки. 9 клас. 11.05
— Наш сад 12.40 — Фільм 
< Освідчення в коханні». 1 і 2 
серії. 15.00 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — Сільська 
година. 19.15 — Ритмічна 
гімнастика. 19.45 — Вечірня 
казка. 20.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. Перехідний 
турнір «Нефтчі» (Баку) — 
ЦСКА. 2-й тайм. 20.45 — На
родні мелодії 21.00—«Час». 
21.35 — Російські пісні, ро
манси і арії з опер виконує 
В. Левченко і Московський 
оркестр російських народ
них інструментів. 22.20 
Новини.

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

стріч школярів з секретарем 
Ленінського райкому КПРС 
Івановської області Л. Ми
гу новою. 9.15 — Телефільм 
«Перед самим собою». 1і 2 
серії. 11.35 — Новини. 14.30 
-- Новини. 14.45 — «Союз 
неуки і праці». Документаль
ні фільми. 15.15 — Російська 
мова. 15.45 — Словацькі на
родні мелодії. 16.00 — Нови
ни. 16.05 — Сьогодні і зав
тра підмосковного села. 16.35 
— «Співдружність». Теле
журнал. 17.05 — В гостях у 
казки. «Фініст — Ясний Со
кіл». 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Проблеми — по
шуки — рішення. Розвиток 
паливно-енергетичного комп
лексу країни. По закінчен
ні — концерт радянської 
пісні. 21.00 — «Час». 21.35— 
Майстри мистецтв. Народний 
артист РРФСР О. Янков- 
ськкй. 22.55 — Сьогодні у 
світі 23.05 — «Строкатий ко
тел». Передача з НДР.

А УТ
10.С0 — Повний. 10.20 — 

Виробнича гімнастика. 10.30
— «В ефірі — пісня». 10.35
— Шкільний екран. 7 клас. 
Музика 11.00 — Художній 
фільм «Перша 
12.15 — ■'Козенята 
вовк». Лялькова
13.10 — Новини. . _
Для школярів «Орієнтир». 
16.00 — Новини. 16.10 —

— Срібний дзвіночок». (Кірово
град на Республіканське те
лебачення). 16.30 — Концерт.
17.10 — Олівець маліовець. 
17.40 — Пароль «Дружба». 
18.00 — Документальні філь
ми. 18.30 — Концерт радян
ської пісні. 19.00 — Акту
альна цамера. 19.35 — «П’я
тирічки крок». Назустріч 
XXVII з'їзду КПРС. Херсон
ська область 20.10 — «На
зустріч XXVII з’їзду КПРС». 
Ширити похід за економію. 
Бесіда секретаря облпрофра- 
ди В. Г. Мізерної. (Кірово
град). 20.25 —«День за днем». 
(Кіровоград) 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Концерт майстрів 
мистецтв художніх колек
тивів Херсонської області.
22.35 — Новини 
Світ поезії.

Еястплія». 
та сірий 
вистава. 

13.25 -

22.45

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний телефільм. 
8.35 — «Уральський казкар». 
Про життя і творчість П. Ба
жова 9.30, 12.55 — Англій
ська мова. 10.00 — Іііспі во
єнних років. 10.35. 11.40 —
Географія. 5 клас. 11.05 —
Поезія Д. Кугультінова. 12.10 
— Радянське образотворче 
мистецтво. П. Корін. 13.25— 
Знання — сила. Тележурнал. 

Роллан. Із спога- 
— Новини 
18 і.5 — VI 

фестиваль

14.10 — р, 
дів.. 15.00
— Новини 
народний 
програм про народну

НАША АДРЕСА:

>16050. МПС,
м. Кіровоград,
вул. Лукачарського, 36.

БК 00710. Обсяі 0.5 друк арк

1.8.00 
Між- 
теле- 
твор

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — 

церг молдавського ансамблю 
музики і танцю «Міоріца». 
9.00 — Фільм-призер XI Все
союзного фестивалю телеві
зійних фільмів «Табунщи- 
ки». 9.25 — /\вторалл1-85.
9.50 — АБВГДеііка. 10.20 — 
Товари, послуги, реклама.
10.50 — Образотворче мис
тецтво. Огляд. 11.35 — «Учи
тель». Теленарис про Т. С. 
Мальцева. 12.00 — Грає Є. Кі- 
еіп. 12.45 — Поезія. І. Шкля. 
ревський. 13.30 — VI Міжна
родний фестиваль телепро
грам про народну творчість 
«Веселка». «Пісні і танці Ту
нісу». 14.00 — «Сім’я і шко
ла» Тележурнал. 14.30 —
Новини. 14.45 — Фільм «Дим 
у лісі» 15.35 — Очевидне — 
неймовірне 16.35 — 
16.40 — Фільм-балет 
вості». 
коф’єва.
17.55 — 
на-невидимка».
19.55 — Новини
Г. Свиридов 
ні. 21.00 — 
Молодіжний 
но. Зустріч 
солдатами ___ .____
Збройних Сил СРСР. 23.30— 
Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50— 
Співає Я. Гнатірк. 11.15 —
♦ Доброго вам здоров’я». 
12.00 — «Призначається по
бачення». 12.30 — Наука Ра
дянської України в XI п'я
тирічці. 13.15 — Новини.
13.25 — Пісня скликає дру
зів. 13.55 — Телефільми.
14.35 — Концерт. 15.05 —
Факті: свідчать. 15.55 — Ху
дожній фільм із субтитрами. 
«Попелюшка». 17.15 — «Не
спокійні серця». 17.55 — Лі
тературний театр. 18.35 —
Е. Станковий. Триптих «На 
верховині». 18.45 — Скарби 
музеїв України 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 —
«Сонячні кларнети». Самоді
яльні художні колективи Кі
ровоградської області. (Кі
ровоград на Республікан
ське телебачення). 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 —
-Час». 21.35 — Художній те
лефільм 
1 серія.

Кон-

Новини. 
«Миттє- 
С. Про
рослий. 
«Люди- 

2 серії.

На музику 
17.10 — Світ 
Телефільм

1 і _ ..... 
20.00 —

Романси і піс- 
• Час». 21.35 — 
вечір в Оетанкі- 
призовннків з 
і офіцерами

«Життя Бетховена».
22.45 — Новини,

д. ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Якщо хочеш бути здоровим. 
8.30 — Документальні теле, 
фільми. 9.00—Ранкова пош
та. 9.30 — Програма Біло
руського телебачення. 10.55
— Кінопанорама. 12.30 —-
Телевідеофільм «Диктатура». 
Автор І. ГЛикитенко. 14.00 — 
Чемпіонат СРСР з хокею з 
м’ячем. «Зоркий» (Краспо- 
горськ)—«Динамо» (Москва). 
2-й тайм. 14.45 — «Дебют». 
Співає Асіят Кумратова. 
15.00 — Здоров’я. 15.45 — 
Музична передача для юна
цтва. 17.50 — На землі, в не
бесах і на морі. 18.20 —
Клуб мандрівників. 19.20 — 
Виступ національного мо
лодіжного ансамблю пісні і 
•ганцю «Ямал» Ямало-Ненець- 
кого національного округу. 
19,40 — «Через 200 років». 
Про історію винаходу по
вітряної кулі. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Доку
ментальний телефільм 20.30
— Міжнародний турнір з на
стільного тенісу на приз га
зети «Советская культура». 
21.00 — - Час». 21.35 — На 
екрані — кінокомедія «Ар
шин мал-алан». 23.10 — Но
вини.

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

кументальний телефільм. 
8І55 — VI Міжнародний фес
тиваль телепрограм про на
родну творчість «Веселка». 
«Болівія і її музика». 9-20 — 
50-й тираж «Спортлото». 9.30 
— Будильник. 10.00 — Слу
жу Радянському Союзу! 
11.00 — Здоров’я. 11.45 —
Ранкова пошта. 12.15 —
«Наука і техніка». КІпожур- 
пал 12.30 — Сільська годи
на 13.30 — Музичний кіоск. 
14.00 — Дитячий гуморис
тичний журнал «Єралапі». 
14 10 — Фільм «Танкер «Дер
бент». 15.45 — Документаль
ний телефільм 16.15 — «На- 
полна творчість». ТелеогляД.

індекс 6И03

17.00 — Новини. 17.05 —
«Акробатка Тамара Лязгі- 
па». Фільм-концерт. 17.30 — 
Мультфільми. 18.00 — Між-’ 
народна панорама. 18.45 — 
Виступ козачого народного 
ансамблю пісні і танцю «Хо- 
пер». 19.00 — Телефільм
«Людина-невпдимка». З се
рія. 19.55 — Новини. 20.00— 
Клуб мандрівників. 21,00 — 
«Час» 21.35 — Мелодії 1. Ду- 
наєвського. 22.20—Футболь
ний огляд. 22.50 — Новини. 
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50
— «Царівна-Жаба». Лялько
ва вистава 11,40 — Арії з 
опер. 12.15 — Грані пізнан
ня. 13.00 — Новини. 13.10 — 
«Інтерклуб». 14.05 — Науко
во-популярний фільм «При
готуватися... Пішов...». 14.25
— Мода... Мода... Мода... 15.00
— «Село і люди».. 15.30 —
Фільм-балет «Сильфіда». 
16.00 — «Слава солдатська». 
17.00 — Циркова програма.
17.30 — Літературна карта 
України. 18.10 — «Зірочка». 
Кіноальманах для дітей. 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Автограф». Народ
на артистка СРСР д. Нетри- 
ненко. 20.30 — Науково-по
пулярний фільм. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00—«Час». 
21.35 — Художній телефільм 
«Житгя ----- '----- :
22.55 —
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай! 
8.15 — У кожному малюн

ку — сонце 8.30 — Ритміч
на гімнастика. 9.00 — Росій
ська мова. 9.30 — Концерт 
Закарпатського народного 
хору. 10.00 — Документаль
ний телефільм. 10.20 _
И. Брамс. Симфонія № 4 
11.05 — В гостях у казки. 
«Фініст — Ясний Сокіл».
12.45 — У світі тварин. 13.45 
— Програма Оренбурзької 
студії телебачення. 14-.50 
Розповідають наші корес
понденти. 15.20 — Світ і мо
лодь. 15.55 — Телефільм «Ті
ні зникають опівдні». 5 се
рія. 17.00 — Чемпіонат СРСР 
з футболу. Перехідний тур
нір. ЦСКА — «Чорноморець» 
(Одеса), «Нефтчі» (Баку) -Д 
«Даугава» (Рига). Переклик.
18.45 — Видатні радянські 
композитори — лауреати Ле
нінської премії. Р. ІЦедрГц, 
19.25 — Кубок СРСР з 
кронного плавання. 2().0(і^^Ь. 
Вечірня казка. 20.15 — ІУлИ* 
народний турнір з настіль
ного тенісу на приз газети 
«Советская культура». 21.00 
-г- «Час». 21.35 — Телефіль
ми «Субота і неділя», «Неді
ля з Ц до 17», «Історія од
ного запотиличника».

Бетховена». 2 серія. 
Новини.

(Наступний номер 
«Молодого комунара» 

вийде 14 грудня).
в-^-.анатту ■ -гдвзв

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ

ка вечірні шестимісячні, 
заочні й недільні (для уч
нів 9-х класів) підготовчі 
курси, які працюватимуть 
за програмою вступних 
екзаменів.

На вечірніх курсах за
няття проводитимуться 
тричі на тиждень, вечора
ми, для заочників — один 
раз на місяць по неділях 
працюватиме консульт- 

. пункт.
Приймають осіб, які ма

ють середню освіту, а та
кож учнів 10-х класів, ос
танніх курсів училищ, тех
нікумів.

Учні 9-х класів загально
освітніх шкіл, другого кур
су училищ і третього кур
су технікумів для більш 
поглибленого повторення 
програм з математики, фі-

зики 
тури 
дільного лекторію, 
працюватиме по неділях.

Вступники полають: 
заяву па ім'я ректора, 
квитанцію про внесення 

плати за навчання.
Плата за навчання на 

шестимісячних курсах — 
18 карбованців, на заоч
них — 20 карбованців, у 
недільному лекторії — 15 
карбованців.

Гроші надсилати пошто
вим переказом на поточ
ний рахунок 14118 на ім’я 
КІСМу.

Прийом документів що
дня. крім неділі, з 9.00 до 
18.30, у суботу — з 10.00 
до 14.00 за адресою: м. Кі
ровоград, проси. «Правды», 
70-а, ауд. 503.

і російської літера- 
запрошуються до н 

які

ДОНЕЦЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО 
ПРАПОРА ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ПРОДОВЖУЄ ПРИ
НА ПІДГОТОВЧЕ

НА 1985—1986
із числа військовослуж

бовців, звільнених в запас 
із лав Збройних Сил СРСР.

Форма навчання — ден
на, з відривом від вироб
ництва.

Відбір і направлення 
молоді на підготовче від
ділення здійснюється без
посередньо командуванням 
військових частин за реко
мендаціями партійних і 
комсомольських організа
цій.

Особа, направлені на 
навчання, представляють 
в приймальну комісію та
кі документи:

заяву;
направлення або реко

мендацію військової час
тини;

документ про середню 
освіту (оригінал);

характеристики, видані 
командуванням військової 
частини, секретарем пар
тійної або комсомольської 
організації;

виписку з трудової книж
ки, завірену керівником 
підприємства;

6 фотокарток 3X4 см;
медичну довідку (форма 

№ 286 або 086/у),
Паспорт і військовий квіт-

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; аідпо- 
еідального секретаря — 2-46-87; відділів 
робітничої молоді та анутріспілкового 
життя, сільської Молоді — 2-46-57; про
паганди. листів І масової роботи — 
2-45-36; учнівсьної молоді, морально- 
естетичного виховання — 2-46-87; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-45-35; оголо
шень — 2-56-65; коректорської — 3-61-83
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ИОМ СЛУХАЧІВ
ВІДДІЛЕННЯ 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
гоц пред’являють особис
то.

При зарахуванні на під
готовче відділення бе
руться до уваги результа

ти співбесід з профілюючих 
дисциплін в обсязі програ
ми середньої школи, служ
бова і комсомольська ха
рактеристики, загальний 
трудовий стаж.

Зарахованих на підго
товче відділення забезпе
чують гуртожитком і сти
пендією, як студені ів ву
зів.

Слухачів, які успішно 
складуть випускні екзаме- 

ПІДГО- 
зара- 
курс 

іпстн- 
вступ-

нп, по закінченні 
товчого відділення 
хбвують на перший 
денних факультетів 
туту без складання 
них екзаменів.

Прийом документів 
15 січня 1986 року.

Документ н приймають 
щодня (крім неділі) з 9.00 
до 16.00 (у суботу до 14.00 
годин) за адресою: 340066. 
м. Донецьк, вул. Артсма, 
58, кімната 212 першого 
учбового корпусу.

Комісія по організа
ції прийому на під
готовче відділення.

до

Газета виходить у вівторок, 
четвер 1 суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитрооа 

видавництва 
«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, вул. Гпінки, 2.
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