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той

роз-

МАЙЖЕ два роки мину
ло відтоді, як колек

тив нашої ланки почав 
працювати за методом 
бригадного підряду. Ще 
й досі, до найменших 
подробиць пам’ятаю 
непростий період.

Почалося все з
мов, посилань на інші ко
лективи. Думки розбігли
ся: одні говорили, що 
нова форма організації 
праці часто не виправдо
вує себе, це негативно 
позначається на заробіт
ках, інші навпаки — були 
переконані в її перева
гах. Все вирішилося до
сить несподівано. Піді
йшов якось до мене ке
руючий спецгоспом і за
пропонував:

завжди відпускаємо, бе
ручи на себе обов'язки 
подруги.

Кілька слів про резуль
тати господарювання за 
перший рік. Вони відрад
ні. По-перше, не лише 
виконали, але й перевико
нали завдання по вироб
ництву м'яса та продажу 
його державі. По-друге, 
стабілізувалася, значно 
зросла зарплата. Тільки 
за кінцевими результата
ми кожен член ланки 
одержав доплату, що пе
ревищує тисячу карбован
ців. Та ще преміальні за 
підсумками кварталу, ро
ку... Слоеом, середньомі
сячний заробіток стано
вив понад 250 карбован-

Діє загін родючості
Протягом двох років у 

Світловодському районі 
успішно освоюється нова 
техніка по внесенню вапна 
в грунт. Цією справою 
зайняті молоді працівпн-

ки районного об’єднання 
«Сільгоспхімія».

Нині роботи в стадії 
завершення. Механізато
ри вже провели вапнуван
ня на 488 гектарах.

Лідерство у соціаліс
тичному змаганні утримує 
Іван Андросов. Повернув
шись із армії, хлопець 
отримав новенький трак
тор 1ОМЗ-6. У перші ж 
дні почав перевиконувати 
змінні норми. Не відста
ють від нього і комсомоль
ці Сергій Онищеико та 
Віктор Єгоров.

---------------- ---------------------------- '

Добре трудяться І ВОДІЇ 
Олександр Фомін, Сергій 
Соловей, Василь і Микола 
Гороховії, які з Олександ
рійського цукрового заво
ду перевезли 4,5 тисячі 
тонн дефекату.

В. САМОФАЛ, 
інструктор Світловод- 
ського міськкому ком
сомолу.

Потенціал
для зростання
НИМ СТАВ ДЛЯ ЛАНКИ молодих

ТВАРИННИКІВ БРИГАДНИЙ ПІДРЯД.

— Укомплектуй собі 
ланку з чотирьох тварин
ниць. Справа суто добро
вільна, отож вибирати 
можна на власний розсуд. 
Спробуємо працювати за 
новим методом.

Звернулася я до Марії 
Миценко, Марії Янчук і 
Галини Машичевої. Мо
лоді, енергійні, ті відра
зу погодилися. Ознайо
милися з системою опла
ти праці. Вона традицій
на: щомісячний аванс 100 
карбованців, решта — за 
кінцевими результатами.

Скажу відверто: пра
цюємо ми від душі. Гру
па тварин досить вели
ка — понад дві тисячі 
свиней різного віку і вго
дованості. І всіх треба до
глянути, добиватися, щоб 
тварини давали максималь
ний добовий приріст живої 
ваги. Адже саме від цьо
го показника залежить 
оплата нашої праці. Ко
жен розуміє: якщо вико
наємо планові завдання— 
матимемо гарантований 
високий заробіток.

Вже через кілька міся
ців ми вийшли на планові 
показники, а згодом по
чали і перекривати їх.

Злагоджена, дружна 
праця сприяє хорошому 
мікроклімату в колективі. 
Ми не надіємось, що ту 
чи іншу роботу 
хтось 
мо й одна на одну 
бимо вс° 
Але якщо комусь потріб
но день чи два для влаш
тування особистих справ,

за нас 
виконає, не киває- 

Ро- 
самі, разом.

Візитна
Шкода, що в представ

ників нашої професії не- 
І має таної традиції — пред- 
I ставлятися пасажирам. А 

то зміг би молодий водій 
тролейбуса Вінтор Рева 
повідати про себе немало 
цікавого.

Пригадую урочистий ве-

ПО-УДАРНОМУ ЗАВЕРШИМО РІК!
ЮНАКИ І ДІВЧАТА!

моціонам, 
фуражу до

ТРУДОВИМ 
РИТМ хн 
ПЯТИРІЧКИ

Ясна річ, високі 
зультати — то завдяки 
Вмілому господарюванню, 
розумній економії, твор- 
чрму підходу до справи. 
Ми, зокрелла, широко за
стосовуємо інтенсивні ме
тоди відгодівлі, інші фак
тори, що сприяють під
вищенню продуктивності 
тварин. Не останню роль 
відводимо виконанню роз
порядку дня, 
приготуванню 
згодовування.

Ще кращі показники 
має/ло нинішнього року. 
Колектив, як і зобов’язу
вався, достроково, напе
редодні ювілею Велико
го Жовтня, 
робничою 
двох років

Тепер у 
ших колег 
має: працювати бригадою 
І цікавіше, і корисніше. 
Та, звісно, зупинятися на 
досягнутому не слід. Ми, 
зокрема, найближчим ча
сом думаємо вдосконали
ти розрахунок за коефі
цієнтом трудової участі в 
самій ланці. Враховувати
мемо не лише внесок 
кожної відгодівельниці, 
кількість відроблених днів, 
годин тощо, а й профе
сійну майстерність, знан
ня технології. Це обо
в'язково піде на користь 
спільній справі.

Ю. НЕСТЕРЕНКО, 
ланкова свинотовар
ного комплексу кол
госпу імені Свердло
ва.

Маловисківський район.

впорався з ви- 
програмою 

п’ятирічки, 
моїх молод- 
сумнівів не-

Ц АРОДІІА мудрість 
с“ свідчить, що так. А я 
з цим рішуче не згодна! 
1 не лише я — Надія Цег
лова, Ольга 
Ольга Смолова 
Власне, всі 
Острівського

Вахрушева, 
теж. 

працівниці 
райпобут-

чекає вирішення, невдово
лення в колективі зростає. 
І це зрозуміло: більшість 
працівниць має високу 
к в а л і ф і к а ц і ю, стараються 
дівчата, план перевикону
ють. 150—230 процентів 
місячного завдання — ось,

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

Мовчання
комбінату. Поясню у чо
му річ.

Ще па початку верес
ня зверталися ми зі сто
рінок «Молодого кому
нара» до відповідальних 
товаришів з облпобутком- 
бінату. Просили допомог
ти впорядкувати систему 
оплаті), вирішити інші 
проблеми, що заважають 
високопродуктивній' пра
ці. А у відповідь мов
чання. На мою думку, це 
вже «стиль» роботи зга
даної організації, вироб
лений роками.

Тим часом, проблема

золото?
так би мовити, норма мо
лодих швачок.

Але ж ударна праця по
винна відповідним чином 
винагороджуватися. Та гля
нули б ви у відомості па 
зарплату! В них важко 
щось розібрати, збагнути, 
за якими критеріями оці
нюється внесок кожного. 
Процент виконання пла
ну?... Але ж стривайте, 
сьогодні за замовлення, 
виконані на 200 процен
тів, ми одержуємо 220— 
240 карбованців, а завтра 
— вдвічі менше... Якість?

Ні, нарікань на неї прак
тично не буває.

А ще доводиться нам 
працювати в нелегких по
бутових умовах (не має
мо навіть кімнати гігієни).

Не можна далі мирити
ся і з тим, що в райпо- 
буткомбінаті немає мехь 
піка, тому доводиться по 
кілька днів чекати май
стрів. запрошених з ін
ших підприємств. А ма
шинки застарілі,

Л. ІГНАТЬЄВА, 
секретар цехової ком
сомольської організа
ції райпобуткомбінату. 

емт Петрове.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Ми 

теж, як і авторка цього 
листа, ставимо під сумнів 
древній 
лотого» мовчання. Річ у 
тім, іцо 
ласного 
відповіло на перший кри
тичний виступ у газеті, не 
зреагувало й на нагаду
вання. Але редакція не 
збирається знімати з конт
ролю вирішення питань, 
порушених комсомолкою.

вислів щодо «зо-

керівництво об- 
управління не

картка в
чір, що відбувся в колек
тиві з нагоди двадцяти
річчя управління. Один за 
одним піднімалися на сце
ну переможці Всесоюзно
го соціалістичного зма
гання на честь ювілею Ве-

1Я
ликого Жовтня, отриму
вали заслужені нагоро
ди — грамоти ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. Був 
серед лауреатів і комсо
молець Віктор Рева. Тоді

ж головуючий привітав 
Віктора з достроковим за
вершенням виробничої 
програми року.

Працює молодий водій 
на тролейбусі № 134, що 
обслуговує сьомий марш
рут, він входить до скла
ду госпрозрахункового ко
лективу. Саме бригадний 
підряд, нотрий передбачає 
підвищену відповідаль
ність ножного члена но-

лективу за результати ро
боти, культуру обслугову
вання, сприяв високому 
результату: за одинадцять 
місяців комсомолець від
працював на лінії 2151 го
дину, впоравшись з річ
ним завданням на 126 про
центів.

О. СТРДТОНОВД, 
секретар комітету 
комсомолу тролей
бусного управління.

Працівники Кіровоград
ського міського виробни
чо-технічного вузла елек
трозв’язку завершили мон
таж нової автоматичної 
телефонної станції па 10 
тисяч номерів. Зв’язківці 
планують ввести її в дію 
до Нового, 1988 року.

Нині колектив готується 
до переходу 
госпрозрахунок 
нансування. Саме 
монтаж обладнання було 
здійснено власними 
ми, зі значним 
женням часу.

На АТС-2 продовжується 
наладка обладнання. Чи
малу допомогу у прове
денні цих робіт надають 
кіровоградцям працівники 
тресту «Укрзв’язокбуд» зі 
столиці республіки.

Нова АТС сприятиме 
вирішенню проблеми теле
фонізації обласного цент-

на повний 
і самофі- 

тому

сила- 
внперед-

знімка х. (зліва)
інженер Галина НАРАЗЄЙ; 
іде технічне тренування.

Фото В. ГРИБА.

У рахунок лютого
Перші дні зими принес

ли для членів КМН молоч
нотоварної ферми № 2 
птахофабрики «Сагайдаць- 
на» приємну новину: дів
чата працюють вже в ра
хунок лютого наступного 
року.

— Скоро у нас «потеп- 
і тижнів через два- 

вес-
жартують доярки.

діє»
три зустрічатимемо
«У.

Якщо судити по тому, 
що план двох років п’яти
річки молодь виконала 
ще на початку листопада, 
то й справді 
трудитимуться 
хунок березня

Шість членів 
дають 80 корів. Працюють 
усі в одному приміщенні. 
Це здружило їх, допома
гає нраще організовувати 
Індивідуальне соціалістич
не змагання.

— Ми бачимо, хто і ян 
працює. — розповідає до- 

I ярка Ольга Непомняща. — 
Знаємо, ян виконує ви
робничі операції та чи ін
ша комсомолка Важливо 
й те. що можна перейня
ти в подруг досвід. Часто- 
густо після доїння ми 
збираємося. обговорюємо 
свою роботу

Першість 9 індивідуаль
ному суперництві 
мують члени КМК 
Маковська, Світлана 
миразом, Тамара І 
Та найвищі
Ольги Непомнящбї.

О ЩЕРЮК. 
перший секретар Ус- 
тинівського райкому 
комсомолу

незабаром 
вони у ра-

КМК догля-

утри- 
Ніна
Се- 

Круль. 
показники у

1
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заса- 
необ- 
засо-

Йдеться про кабінет по
літнавчання, який працює у 
нас на громадських 
дах. Він обладнаний 
хідними технічними
бами, наочними посібника
ми, інформаційним мате
ріалом, літературою. Пла
ни роботи кабінету політ
освіти лаконічні, основна 
увага — методичній роботі 
та контролю за ходом на
вчання на підприємстві.

Все необхідне — методич
ні стенди, таблиці, діаграми, 
довідковий матеріал, проек
ційна апаратура тощо — в 
кабінеті є. Все це системати
зовано й розташовано від
повідно до тематики. При
міром, поряд’ зі стендом з 
контрпропаганди — підбір
ка літератури на цю тему.

Виготовлено кольорові фо
тоальбоми з ілюстраціями 
про культуру виробництва 
й наукову організацію пра
ці.

Одним словом, база для 
роботи двох методрад — 
партійного й комсомоль
ського політнавчання (го
лова — старший інженер- 
технолог П. В. Ткаченко), 
та з економічної освіти (го
лова — старший інженер- 
економіст О. В. Адельши- 
на) — створена непогана. 
Якщо врахувати, що наші 
методисти щороку зі знан
ням справи уміло прово
дять комплектацію шкіл, 
підбір пропагандистів, дбай
ливо організовують конт
роль за їх роботою.

можна робити й відповідні 
висновки про рівень всієї 
політичної та економічної 
освіти трудящих.

І все ж у нас поки що 
існують певні проблеми. Во
ни швидше морального, я б 
сказала, ніж організаційно
го характеру. Приміром, 
молодь у нас складає не 
надто велику частину ко
лективу — лише кожен 
восьмий комсомолець. Та 
все-таки 59 членів ВЛКСМ 
— не така мала сила, якщо 
кожен з них досить ініціа
тивний. Поки що ж навіть 
наш авангард — обидва 
комсомольсько - молодіж
них колективи (по вироб
ництву гірського воску й по 
перевезенню вантажів) особ
ливої зацікавленості в по-

ПОЛІТОСВІТ А: НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ

в
ак-

Калі- 
нині 
гос-

Більшість пісень із репертуару американської співачки Люсі МЕРФІ мають 
літичну чи соціальну спрямованість. Люсі — учасниця багатьох пісенних фесті

. по- 
фестива- 

так: «З найкращими 
Фото В. ГРИБА.

лів. її автограф для читачів нашої газети перекладається 
побажаннями миру і щастя. Люсі Мерфі».

літзаняттях не проявляють.
Боремося з цим, підтри

муючи тих, хто займає 
питанні політнавчання 
тивну позицію. Серед них— 
комсомолка Олена 
наїчева, котра веде 
школу соціалістичного
подарювання, де 37 слуха
чів вивчає курс «Інтенси
фікація виробництва». Під
тримка ця проявляється в 
зацікавленості справами, 
якими займається комітет 
комсомолу — приміром, 
створенням клубу молодої 
сім'ї та дискоклубу. Є вже 
й результати — знайдено 
приміщення для цих об'єд
нань.

Але, звичайно, головна 
увага — безпосередній ді
яльності всіх наявних шкіл 
(13 — соціалістичного гос
подарювання, 2 — політна-

вчання, 1 — суспільно-полі
тичних знань). Вони охоп
люють усіх працівників за
воду. До речі# 395 з них 
ударники комуністичної
праці, це говорить багато 
про що.

Що найбільше хвилює 
ідеологічних працівників за
воду сьогодні? Щойно за
вершено економічне навчан
ня інженерно-технічних пра
цівників і службовців, що 
передувало переведенню на
шого підприємства з 1 січ
ня 1988 року на повний 
госпрозрахунок і самофі
нансування, введенню в дію 
Закону СРСР «Про дер
жавне підприємство (об’єд
нання)». Нині в розпалі на
вчання бригадирів.

Як і ДЛЯ решти ділянок 
ідеологічної роботи, для 
вивчення цього курсу в ка
бінеті ’ підготовлено мето
дичний матеріал, наочність, 
зокрема — таблиці для ви
значення нормативів плану
вання виробництва тощо. 
Вивчено запити пропаган
дистів і розгорнуто роботу 
по втіленню в життя їхніх 
численних пропозицій. Важ
ливо, що ця справа прохо
дить ПІД керівництвом парт
бюро підприємства та при 
діяльній участі комітету 
комсомолу.

Н. ФЕСУН, 
завідуюча кабінетом по
літосвіти Семенівського 
заводу гірського воску.

Олександрійський район.
т

Конференція
МЖК

між кандидатами у члени 
МЖК ■ ‘
МЖК вчителів. '<^5

Для подальшої коорди- |||)|||||

та проект статуту 
чителів.

вчителів
У Кіровограді відбулася 

міська конференція по за
твердженню штабу МЖК 
вчителів. Були розглянуті 
ритання про участь вчите
лів та працівників дошкіль
ник закладів у всесоюзно
му русі МЖК, про пер
спективи створеного МЖК 
Вчителів.

Конференцію уступним 
словом відкрив голова 

. Штабу МЖК, вчитель се
редньої школи № 18 Юрій 
Леоноз. Із доповіддю про 
стан і перспективи роботи 
з учителями у міському 
молодіжному центрі ви
ступив директор моло
діжного центру Олег Тре- 
пгяков. Про виникнення, 
розвиток і проблеми МЖК 
у місті докладно розповів 
заступник директооа мо
лодіжного центру Олек
сандр Коломацький.

Ініціативу вчителів під
тримали перший заступ
ник голови міськвиконко
му В. О. Ткаченко та го
лова міськкому профспіл
ки працівників вищої та 
Середньої освіти О. О. Гу- 
палюк.

На конференції були 
затверджені проект умов 
Соціалістичного змагання

нації роботи МЖК та мі
ського молодіжного цент
ру учасникам конференції 
були запропоновані анке- 
ти-заяви.

В. ЯВОРСЬКИЙ.

Буде
піонерський
теплохід

Виблискуючи проти 
лячних променів яскраво- 
пурпурною фарбою, кра» 
сснь-«ЛИАЗ-677» повільно 
від’їжджає від парадного 
входу Світловодського Па
лацу піонерів і школярів 
імені «Героїв «Спартака». 
Всі, хто бачив цей автобус, 
звертали увагу па зробле
ний на ньому напис: «70-річ- 
чю Великого Жовтня».

Першими пасажирами’ ав
тобуса стали учасники ма
сового мітингу, яким за
вершився у Світловодську 
один з етапів республікан
ської операції «Піонери —- 
рідному місту». Під час мі
тингу і відбулася урочиста 
передача автобуса, виготов
леного із зібраного і здано
го юними ленінцями мета
лобрухту, комсомольсько- 
молодіжному екіпажу во
діїв автопідпрнємства 13507.

Кращим піонерським за-

со-

ДВА ЕПІЗОДИ
Парк імені 50-річчя Жовт

ня. Вечір. Осінь. На танц
майданчик осипається листя. 
Летить воно химерно у світ
лі ліхтарів, навіває мрійли
вий настрій. І музики грають 
вже рідше, ніж улітку. Ме
лодії, що кличуть до танцю, 
повільні й трохи сумні.

Валя В. після трудового 
дня жила очікуванням роз
ваг, свята душі, але тут де 
не візьмись — гурт хлопців. 
Настрій як рукою зняло. 
Почали чіплятися до дівчи
ни, дехто навіть заохочував 
себе лайкою. Всі були на
підпитку і, знахабнівши 
вкрай, погрозами стали про
ганяти дівчину з парку.

Дівчина закричала. На її 
крик підійшов старшина мі
ліції Олекса Жорняк з дру
жинниками. Затримали ху
ліганів. Не залишили, звн-

2 А СВОЇ вчинки людина

має відповідати. За зло

чин, за хуліганство, за кра

діжку, за порушення громад

ського порядку. Відповіда

ти вже з 14 років. Та чи

всім це зрозуміло?

подяки юним ви- 
начальник автоко- 
4 Світловодського

гонам і дружинам шкіл 
міста були вручені грамоти 
міського комітету комсомо
лу. Серед відзначених — 
п’ятикласники дружини іме
ні Зої Космодем'ямської 
СІП № 3 Юрій Кучеравчук, 
Надія ГІасько і Юрій Гро
мов, члени загону імені Зі- 
ни Портнової піонерської 
дружини імені Чкалова де
сятирічки № 1 Сергій Різни- 
ченко і Вячеслав Басан- 
ський, на рахунку яких най
більша кількість зібраного 
брухту.

Слова 
словили 
лонп №
автопідпрнємства 13507 В. Ф. 
Герасимов, водій екіпажу 
автобуса молодий комуніст 
10. Б. Бузинник.

...Лине піонерська пісня з 
автобуса, радісні обличчя, 
посмішки. За кермом — 
комсомолець Микола Гера
сименко. Це йому доручено 
провести перший рейс — 
рейс вдячності громадськос
ті міста за дарунок, який 
зробили піонери своєю без
корисливою працею.

Незабаром юні приготу
ють ще один вагомий пода
рунок рідному місту: йде 
здача металевого брухту на 
піонерський теплохід.

В. КАРДИТ.
м. Світловодськ.

СЛУЖБА: ДНІ І НОЧІ

Не секрет, що багато мо
лодих людей віком від 14 до 
18 років ігнорують найпро
стіші правила радянської мо
ралі, намагаються «підняти
ся» вище над своїми ровес
никами в дуже дивний спо
сіб. А що, як випити одну, 
ДРУГУ чарчину горілки? Ди
вись, і сміливіший станеш. 
І не розуміють такі підліт
ки. що після вживання 
спиртного вони не керують

чайно, без уваги і Валю В., 
провели додому.

...Міліціонери підрозділу 
патрульно-постової служби 
управління внутрішніх справ 
облвиконкому старшина 
Олекса Жорняк і старший 
сержант Іван Брушницькпй 
охороняли громадський по
рядок на Колгоспному рин
ку. До них звернувся стри
вожений громадянин Л.: у 
мене тільки що зірвали з го
лови шайку. Де? Хто? В 
якому напрямку побіг? З’я
сувавши прикмети правопо
рушника, співробітники мі
ліції почали обстежувати 
найближчі під'їзди біля ав
товокзалу № 2. Незабаром 
звернули увагу на людину, 
яка поводила себе підозрі
ло. Помітивши міліціонерів, 
невідомий кинувся бігти, 
звернув у прохідний двір.

Міліціонери затримали зло
дія. Ним виявився раніше 
судимий М. Хворостовськкн,

Це лише два епізоди, мо
же, навіть не найяскравіші, 
з життя й служби комсо». 
мольців О. Жоряяка й 
І. Брушнипького. Скромні, 
сумлінні, для виконання 
службового обов’язку на 
жаліють ні часу, ні
ров’я. Для прикладу: вони 
першими погодились

ЗДО-.

першими погодились торік 
нести службу в Чорнобилі, 
А нині роблять усе, аби бу
ло якнайменше порушень 
громадського порядку в 
парку імені 50-річчя Жовт
ня й на території Колгосп«, 
ного ринку обласного центі

Так, дільничним інспекто
ром А. Гі. Команом були за
тримані неповнолітні А. По
пов, В. Кочерга, С. Царенко, 
В. Качура, яні розпивали 
спиртні напої на території 
фортеці м. Кіровограда. Зро
зуміло, що виникає запитан
ня до батьків цих підлітків: 
чи знають вони, що їхні ді
ти проводять свій вільний 
час як хочуть і де хочуть? 
Чи піде добре вихований 
син чи доньна розпивати 
спиртні напої?

В 1985 році вступив у си
лу Указ Президії Верховної 
Ради Української РСР «Про 
заходи по посиленню бо
ротьби проти пияцтва та 
алкоголізму і викоріненню 
самогоноваріння». Доречно 
нагадати тим, хто ного за
був, що Указом передбачає
ться: поява в громадських

м. синьоон,

100 ГРАМІВ • ••

ДЛЯ ХОРОБРОСТІ
розумом, що потьмарена 
свідомість заважає мислити, 
штовхає часом на непоправ
ні вчинки. Може, не знають 
неповнолітні та їхні батьки 
законів? Не знають, чим 
займатися у вільний від на
вчання та роботи час? Мо
же, беруть принлад із бать- 
нів? Чи за браком часу бать
ки усунулися від виховання 
дітей? А, можливо, ще тому, 
що в свідомості багатьох 
людей правова заборона та
ких дій, як самогоноварін
ня, розпивання спиртних на
поїв, втягнення неповноліт
ніх в пияцтво сприймається 
не обов’язковою. Інакше ка
жучи, засудження з бону 
громадської думки не стало 
поки основною моральною 
санкцією на прояви пияцтва 
і алноголізму.

Сьогодні ще багато лю
дей нерідко збираються за 
чаркою вина, щоб спілку
ватися з друзями, порозмов
ляти «по душах», просто 
щоб позбавитися самотнос
ті. І ніхто не замислювався, 
як це шкідливо впливає на 
стосунки в сім’ї, як посту
пово це відбивається у сві
домості дітей. 1, починаючи 
з 14 (а деякі навіть із ІЗ ро
ків), підлітки відзначають 
«свої свята» зі спиртним. 
До півночі блукають вули
цями міста, шукаючи при
год.

місцях у п’яному вигляді 
підлітків віком до 16 років, 
а також розпивання ними 
спиртних напоїв карається 
адміністративним штрафом 
від 30 до 50 карбованців, 
який накладається на бать
ків або осіб, які їх. замі
няють.

Нерідно ще трапляються 
випадки, коли дорослі, ба
жаючи зробити щось «хоро
ше» для юнаків, купують у 
магазинах спиртне для не
повнолітніх. Мовляв, що ж 
поганого я зробив? Під час 
проведення рейду дільнич
ним інспектором у справах 
неповнолітніх Ю. Барановим 
затриманий робітник заво
ду «Гідросила» Галушкін, 
який купив 2 пляшки вина 
неповнолітнім. Громадянин 
Галушнін та неповнолітні, 
яким було передано вино, 
на щастя, були вчасно за
тримані працівниками мілі
ції. А чи задумувався такий 
«добродій» над тим, снільки 
може лиха накоїти ота 
пляшка?

Дуже часто зустрічаються 
випадки, коли неповнолітні 
вживають спиртне з бать
ківського «благословіпня», 
«А хіба не можна дитину в 
16 років на день народжен
ня пригостити вилом?» — 
часто чуємо. В Указі гово
риться, що батьки або інші

особи, винні в доведенні не
повнолітнього до стану 
сп’яніння, якщо ці дії за 
своїм характером не тягнуть 
карної відповідальності, 
підлягають адміністративно
му стягненню у вигляді 
штрафу від 50 до 100 кар
бованців.

Прилучення неповноліт
ніх до пияцтва підлягав 
карній відповідальності і ка
рається позбавленням волі 
до 5 років.

Продажа спиртних напоїв 
неповнолітнім суворо забо
ронена. Однак деяні праців
ники торгівлі ставляться до 
своїх обов'язків байдуже. 
Ефективна форма боротьби 
з цим явищем — рейди ви
явлення порушень правил 
торгівлі спиртними напоями.

Дільничним інспектором 
у справах неповнолітніх 
Г. Гребньовим був затрима
ний продавець магазину 
№ 2 В. І. Туча, який продав 
пляшку горілки неповноліт
ньому Кривоносу. В. І. Туча, 
мабуть, забув, що порушен
ня правил торгівлі горілкою 
та іншими спиртними наї 
поями працівниками торго
вельних підприємств І під
приємств громадського хар
чування нарається адмініст
ративним штрафом і ’ 
100 карбованців.

Успіх боротьби 
твом, алкоголізмом 
жить, насамперед 
роклімату в сім’ї, 
матичного контролю з боку 
школи та батьків, стану 
правової пропаганди, від 
налагодженості побуту, від 
рівня його культури.

Для цього повинні бути 
більш пристосовані діючі І 
побудовані в нашому місті 
нові будинки культури, ка
фе, інші заклади, де про
даються 
пої.

Тобто 
потрібні місця, 
бажаючий 
вість зустрітися з друзями, 
розважитися, тобто куль
турно відпочити за чашкою 
нави, чаю. із смачними 
безалкогольними коктейля
ми. запашними тістечками,

Т. ПОДАШЕВСЬКА, 
інспектор у справах не
повнолітніх Кіровсьного 
РВВС м, Кіровограда.

від 50 де

з шіяцч 
зале» 

від мік- 
систе-.

безалкогольні не*

сьогодні, як ніколи, 
, де кожен 

мав би моткли-
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ЗРОБЛЮ ЧУДО, з ЧОГО?
Те, що на столі в за

ступника директора учи
лища № 5 В, ф, Коломій. 
ця справжній для
людей, закоханні в мік
росхеми, транзистори, па
яння, складання, одним 
словом, в технічну твор
чість, можна було здога
датися вже по назвах. 
Термометр аналоговий 
для визначення темпера- 

' тури кожного опору, при
пої. звичайний та елек
тронний випробувачі тран
зисторів, випробувач мік
росхем.'

Це далеко не все, що 
К роблять хлопці, — лише 

маленька частина тих,хто 
диплом захищав (а ці ро
боти є дипломними) до
строково. Попереду — 
служба в лавах Радян
ської Армії.

Свій прилад Сергій Ши- 
манськии зробив, можна 
сказати, по виробничій 
необхідності. Проходив

практику на заводі, пере
віряв придатність до ро
боти різних нестандартних 
пристосувань, йшла сила 
часу на такі перевірки. 
Саме тоді і зробив в|н ви
пробувач транзисторів. 
Цей невелиний за розмі
рами, простий в експлуата
ції, доступний всім при
стрій швидко визначає 
придатність транзистора. 
У цьому ми легко переко
налися. Золодимир Федо
рович простягнув тран
зистор:

— Ану, перевір.
За хвилину Сергій вста

новив «діагноз»:
— Зіпсований.
Швидко, зручно — і на

дійно. Ось такий пристрій 
було б дуже добре вста
новити навіть в магази
нах «Юний технік».

Хлопці справді можуть 
зробити будь-що, і це зав
дяки тим гурткам техніч
ної творчості, які тут ді
ють. Сергій, наприклад, 
займався в гуртку автома
тики, яким керує Л. В. 
Брагінський. Допоміг гур
ток І Сергію Мамченку 

зробити невеликий пере
говорний пристрій (пода
рував його В. Ф. Коло- 
мійцю, будете, МОВЛЯВ, із 
секретарем говорити), і 
Олександру Шпаделі — ви
готовити для нового учи
лища електронний годин
ник. А усім колективом 
разом із наставником 
хлопці зробили для ново
го училища також пода
рунок — переговорний 
пристрій па 12 абонентів. 
Так, що директорові вар
то буде тільки натиснути 
кнопку, і...

Все було б чудово, ко
ли б не одне «але».

— А що гуртки ще го
тують для нового учили
ща? — спитала, надіючись 
на якісь неймовірні вигад
ки учнів.

— Робити можна, ноли б 
було з чого, — розвіяв мої 
фантазування В. Ф. Коло- 
міець. — Матеріалів-то не
має. Це наша найважливі
ша проблема. Деяні заво
ди нам трохи допомагають, 
а решта... Ось робили 
хлопці цей переговорний 

пристрій, все паяли, скла
дали, чаклували над ним, 
а дійшла справа до комп
лектування — і хоч кри
чи. Нема з чого. То вже 
Л.. В. Брагінський, керів
ник, діставав по якихось 
своїх особистих наналах, 
бігав, випрошував.

Ще раніше гуртківці 
могли знайти щось для 
себе серед заводського 
браку, який купами ле
жав на подвір’ях підпри
ємств. Тепер заводи стали 
заощаджувати свої ресур
си, весь брак переважно 
переробляють наново, а в 
магазинах «Юний технік», 
де й має бути все необ
хідне, важко щось знайти. 
Інколи доводиться пере
плачувати втридорога, 
щоб дістати якусь потріб
ну річ. Але навіть янщо 
вони є. гуртки закупити 
не можуть — платити тре
ба готівкою, а училище 
може тільки перерахуван
ням.

— Ми пробували навіть 
заключати договори з під 
приє.мствамн, — говорить 
майстер групи О. М. Ви
кова. — Так це заводу 
невигідно, бо ми не може
мо брати деталі сотнями, 
нам потрібні одиниці.

Тут — невигідно, там 

тільки за готівку, а ба
зові підприємства не до
помагають. Як зачароване 
коло. Так не тільки в 
Світловодському СПТУ 
№ 5, практично в усіх 
училищах. Адже власне че
рез брак матеріалу не один 
юний технік закинув свою 
роботу подалі.

— Це серйозне питан
ня. Чим більше будуть 
зайняті учні чимось ціка
вим, захоплюючим, — 
тим менша ймовірність, 
що вони стануть наркома
нами, алкоголіками і т. д. 
Це по-перше. А по-друге, 
наскільки розвивається їх
ня творча активність, ба 
жаиня щось конструюва 
тії, вигадувати, особливо 
коли бачать користь від 
того, що зробили Непо 
трібом ніхто тут не зай
мається. — 1 В. Ф. Коло 
місць підтвердив свої сло 
ва прикладами.

Є в училищі електротех
нічний гурток. А. Г. Дави- 
борщ зі своїми вихован
цями зробив пристрій для 

визначення освітленості 
нласів. А училищний при- • 
лад, двопроменевий осци
лограф, який виготовив ' 
радіогурток із колишнім 
викладачем І. Д. Чередни
ченком, зайняв перше місце , 
на ВДНГ УРСР у 1985 році. 
А зараз хлопці з цього ж 
таки гуртка разом з В. Т. 
Вдовиченком готують на ’ 
Виставку досягнень на
родного господарства УРСР 
радіотестер для настрою
вання телевізорів і радіо
приймачів. Цей прилад 1 

^навіть кращий від того, 
який випуснається нині, 
бо за допомогою радіо
сигналу швидно, точно ви
являє неполадки. А коли < 
училище перейде в нове $ 
приміщення, радіотестер 
стане однією з продукцій ' 
учнівських майстерень. (

Т. ТАРАСЕНКО. ( 
м. Світлозодськ. <

ПРОФЕСІЯ-ГОРДІСТЬ моя
Ці апетитні желе, торт, коровай, салати приготу

вали учні Кіровоградського СПТУ № 15. Може, їм і 
допомагали майстри виробничого навчання — так це 
зоозуміло: дівчата тільки вчаться. Взагалі, того дня 
в училищі було багато смачних страв — учні дуяіе 
старалися спеціально для гостей, щоб поназаги свої 
вміння, смак, фахову фантазію.

А гостей на традиційне свято «Професія моя —- 
гордість моя» зібралося багато. Були й учні кірово
градських шкіл, І представники обласного управлін

ня профтехосвіти, і ви- 
пуеннияи училища мину
лих років. Добрими сло
вами згадували колишщ 
учні своїх перших вчите- 
лів-наставників, дякували 
за науку, розповідали про 
свої трудові будні та ус
піхи.

Урочисто, святково відбулося 
першого курсу в робітничий клас, 
року, нині майстер-кулінар, 
ресторану «Весна» М. Т. 
відмінниці навчання Н.

посвячення учнів 
Випускниця 1950 

завідуюча виробництвом 
Чала передала факел Знань 

БАРСУК. „ „„„„жФото В. ГРИБА.

МАЛЕНЬКІ ПОРАДИ МАЙСТРУ НА ВСІ РУКИ
• Якщо розбився чи 

розколовся якийсь фарфо
ровий посуд, його можна 
легко склеїти: _ потрібно 
добре нагріти місця зло-

му, а між ними вкласти 
поліетиленову плівку й 
добре стиснути.

> Ножіші треба гостри
ти тільки крупнозернис-

тим бруском, проводячи 
ним під кутом від кінця 
до осі.

А Щоб важкий чемодан

легше транспортувати, дн 
нього варто приробити ко- 
леска в одному з нижніх 
кутів, а в протилежно
му — ручку.

ЩЕ не так давно в нашо
му Кіровоградському 

СПТУ № 6 почастішали
випадки правопорушень. 
Учні, які приїхали на на
вчання з інших міст і сіл 
області, відчули себе без 
батьківської опіки надто 
«самостійними», і деякі 
вирішили, що їм дозволе
но все. Багато підліт
ків і раніше не зна
ли, що таке батьківський

но-вихоаній роботі М. Г. 
Будака «Роль громад
ськості в профілактиці пи
яцтва».

Добре зарекомендува-
ла себе в училищі прак-
тика проведення усних
журналів. Щороку вони
організовуються під деаі-
зом: «Це заважає нам
жити».

Ось як, наприклад,, про-
ходив один з випусків ус
ного журналу «Пияцтву —

ПРАВОПОРУШЕННЯ
ПІД ГРАДУСОМ

догляд і контроль, части
на їх стояла на обліку 
інспекцій у справах непов
нолітніх. Біда, зрештою, 
була ще й у тому, що 
училище не мало своїх 
гуртожитків, учні жили на 
приватних квартирах.

Все це причини об’єк
тивні, але миритися з тим 
становищем, яке сталося, 
не можна було. Особливо 
нас насторожувало, що 
більша частина правопо
рушень здійснювалася в 
нетверезому стані. Ано
німне анкетування, яке 
ми проводили, показало, 
що серед учнів немає 
жодного, хто ніколи не 
вживав спиртних напоїв. 
Деякі покуштували алко
голь із 10-11 років, бага
тьох першими пригостили 
батьки. А на питання ан
кети: «Яку шкоду прино
сить пияцтво?» — біль
шість відповісти не змогли.

Ось чому одним із го
ловних напрямів у роботі 
по формуванню б наших 
учнів високих моральних 
якостей стала антиалко
гольна пропаганда, яка 
включає в себе як масові 
заходи (лекції, конферен
ції, тематичні вечори то
що), так і індивідуальну 
роботу з учнями.

Читають лекції не тіль
ки викладачі, майстри і 
медпрацівники. Виступають 
перед учнями юристи На 
такі, наприклад, теми: 
«Карно-правова боротьба 
з пияцтвом та алкоголіз
мом», «Відповідальність за 
транспортні злочини скоє
ні в нетверезому стані».

У групах проводяться 
бесіди: «Якої шкоди зав
дає алкоголь», «Чому 
особливо небезпечний ал
коголь для неповноліт
ніх». Досить часто органі
зовуються й обговорення 
лекцій, доповідей Де
тально й цікаво обгово
рювалась, наприклад, до
повідь заступника дирек
тора училища по навчаль-

бійі». Психонарколог роз
повів про згубний вплив 
алкоголю на організм не
повнолітніх, підтверджую' 
чи це конкретними при
кладами зі своєї медичної 
практики. Офіцер управ
ління внутрішніх справ 
облвиконкому пояснив уч
ням основні документи, 
спрямовані проти пияцтва. 
Співробітник обласного 
управління КДБ присвятив 
свій виступ викриттю ме
тодів буржуазної пропа
ганди, яка намагається 
негативно впливати на на
шу. молодь. А потім висту
пили учні В. Кожухар, 
Т. Ткаченно, С. Босий. Во
ни повели схвильовану 
розмову про тих своїх то
варишів, пні полюбляють 
спиртне.

Значне місце антиалко
гольна пропаганда займає 
у викладанні спеціальних 
і, особливо, суспільних 
дисциплін. Викладачі на 
конкретних прикладах і 
фактах за допомогою ста
тистичних даних розкрива
ють величезну шкоду пи
яцтва для чіткої організа
ції праці на підприємст
вах, підвищення • продук
тивності праці, якості про
дукції, культури побуту.

Створення обстановки 
загального осуду пияцтва 
— одна з найдієвіших 
форм впливу на нестійких 
учнів. І друга сторона 
впливу — широка пропа
ганда позитивних прикла
дів із життя сучасної мо
лоді. Наша практика по
казує, шо боротьба з пи
яцтвом, обмежена тіль
ки роз’ясненнями шкоди 
вживання алкоголю, не 
дає результатів. Важливо 
розкрити причини і умо
ви, які передували цьому.

Зроблено немало, 1 осе 
ж проблема попереджен
ня випадків пияцтва се
ред учнів запишається 
актуальною.

М ПОЛТАРАНіН, 
викладач Кіровоград
ського СПТУ М9 6.
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Пам'яті батька
{Продовження. Поч. у за 14, 17, 19,

24 листопада, 1 та 5 грудня ц. р.).

Та де там! Не чують, не бачать — наче сліпнуть і 
глухнуть, і тільки грізний окрик може вплинути на 
них, злякає, змусить оторопіти, принишкнути. Але я 
не хотів на них гримати і тому, так і не відпочивши 
як слід, мусив рушати — навпростець до села Калу
ги, яке вгадувалося ген там за горою, у долині річки 
Висуні.

Все було б добре в цьому просуванні навпростець, 
якби не босі Андрійкові ноги. Де була стерня, будят 
ни або яка інша жалива, — він надівав шкарпетки, 
але й вони не завжди захищали від шпичаків; він ру
кався повільно, щокроку вибираючи місце, куди 
можна безпечно ступити, терпляче зносив болі й не 
скаржився.

Під лісосмугою завиднів літній табір вівчарів: буд- 
ка-вагончик і два вагони для овець. Над будкою ма
йорів подертий, вицвілий прапор. На ньому чиєюсь 
незграбною рукою були намальовані череп і кості,

— Пірати, тату! — сполохалися діти.
— Та ні, — заспокоював їх. — То пастухи так роз

важаються. їм тут скучно, от вони й вигадують каз
на-що.

Втім, довколишня місцевість була таки глухуватою. 
У таких-от місцинах на справжніх чи, як тоді казали, 
правдивих чумаків, не раз чигала небезпека — у ті 
часи (а хіба тепер —ні?..) водилося чимало любите
лів дуринки, легкої наживи. У чумаків крали гроші, 
худобу, а їх самих нерідко вбивали. Знаючи, що в 
дорозі може статися всяке, 
найрізноманітніших місцях, 
мацький віз-мажа — був не тільки транспортним за
собом, а й коли треба — і стіною, якою чумаки об
городжували свою стоянку. І спати лягали чумаки 
здебільшого так, щоб голова була під мажею, на 
важниці. — чумацькому дерев'яному домкраті, — 
на випадок, коли злодій здумає вдарити по голові— 
то щоб не влучив... Але коли злодій потрапляв чу
макам у руки — його чекав скорий і страшний суд 
(чи то пак — самосуд). Карали по-різному, і кожна 
кара, як правило, закінчувалася смертю злодія. А 
якщо хто й лишався після тих тортур живим, то — 
калікою на все життя, із страшною пам’яттю про 
свій злочин і про чумацьку кару за нього.

І ще одне лихо підстерігало чумака в дорозі: шин
ки. Дехто лишав там не тільки гроші, а й розум. Не
дарма в одній із чумацьких пісень /ловиться: «Ой 
шинкарочка молодая, вона ж його давно знала, гей 
вона ж його давно знала, меду й вина надавала. Гей 
меду й вина надавала, на сто рублів нащитала. Ой на 
сто рублів нащитала, вийшла й воли залигала. Гей, 
вийшла, та ще й дурнем обізвала. Ой дурний чумак, 
ще й ледащо, пропив воли, не зна й за що. Гей, про
пив воли, пропив вози, пропив ярма ще й занози. Ой 
пропив дрючки ще й важницю за чорняву молоди
цю».

Шинкарство (і супутні йому «чорняві молодиці») 
рясно з’явилися на чумацьких шляхах в дев'ят
надцятому столітті, у добу найбільшого підне
сення чумацького промислу, коли в гаманах декот
рих чумаків завелися червінці, а доти сама зустріч 
із жіноцтвом у степу була поганою прикметою; зда
леку забачивши чумацьку валку, жінки стрімголов 
тікали й ховалися, остерігаючись батогів — «щоб не 
вадило», .як вважали прадавні чумаки...

— Є тут хто? — я постукав у шибку «піратської» 
обителі. Тиша. Ми зазирнули досередини: нари, пара 
табуретів, сяке-таке начиння — свідчення житей
ської невибагливості відсутніх хазяїв.

Позичивши без дозволу води (хай простять), ми 
вийшли на дорогу, яка вела до річки. Назустріч су
нула овеча отара.

— Оце вам і пірати, — сказав я тоді, кивнувши на 
двох парубчаків, які гнали отару.

Діти недовірливо переглянулися: тутешні пастухи 
аж ніяк не скидалися на тих страшних, підступних і 
кровожерних піратів, яких вони вже звикли бачити 
на так званому голубому екрані...

Над полями двома сивими гривами зависли фон
тани води. Ми помітили спочатку їх, а потім, за гус
тими очеретами, розгледіли і річку. Перегороджена 
далі під горою невисокою гребелькою, Висунь роз
ливалася там ширше, утворюючи невеликий став. За 
Півкілометра до ставка ми вибрали місце, де очере
ти трохи відступали од берега, звільняючи смужку 
води, і мерщій полізли купатися.

чумаки ховали гроші в 
навіть у колесах. Чу-

{Далі буде).

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
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>ЛКСМ Украины.
1 На украинском языке.

«Непокірлива». 23.30 
вини.

Has

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35 — 

Документальний телефільм. 
9.00 — «Дитя миру». Музич
нії вистава за участю ра
дянських і американських 
школярів. 10.05 — Новини. 
17.00 — Новини. 17.15 —
Репортаж з Пленуму ЦК 
ВЛКСМ. 17.45 — «Хай зав
жди буде сонце’». Виступ 
дитячих самодіяльних ко
лективів Молдавської РСР. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Чемпіонат світу з 
шахів. 19.05 — Докумен
тальний фільм. 19.35 — Но
вини. 19.40 — Наш сад. 20.10 
— Концерт солістів ’ 
кестру Державного 
кого театру Союзу 
21.00 - «Час». 22.00 
ступ баяністів і акордеоніс
тів Москви і Ленінграда. 
23.10 — Сьогодні у світі.

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35-і? 

Фільм «Культпохід до теат
ру». 10.05 — Новини. 17.00-^!

«У, 
Хвй. 
Сьр,; 
Ексй 
най« 
ака-.

А УТ

і ор- 
Вели- 
РСР.

— Ви-

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ліричні наспіви. 10.35 —
Шкільний екран. 7 клас. 
Фізика. 11.05 — Доброго вам 
здоров'я. 11.30 — Село і лю
ди. 12.10 — Новини. 16.30— 
Новини. 16.40 — Срібний 
дзвіночок. 17.00 — Для шко
лярів. «Варіант». 17.35 — У 
майстерні художника. 18.10 
— День за днем. (Кірово
град). 18.30 — Народний де
путат. (Кіровоград). 19,00— 
Актуальна камера. 19.35 — 
«•Він і вона». Прем'єра ви
стави. 20.50 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40 — 
Продовження телевнетави 
«•Він і вона». 22.45 — Акту
альна камера. Вечірній ви
пуск’. 23.15 — Всесоюзний 
турнір з художньої гімнасти
ки. «Кубок Карпат».

А ут
10.00 — Новини. 10.20 — 

Художній фільм «Женихи». 
1І.40 — Шкільний екран. 
8 клас.. Російська літерату
ра 12 10 — Новини. 16.30— 
Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 — Молоді 
голоси. 17.30 — Звіти в пар
тійних організаціях Дніпро
петровської області. 18.00— 
Від мелодії до мелодії. 18.10 
— День за днем. (Кірово
град). 18.25 — Наші довідки. 
(Кіровоград). 18.30 — Грає 
дует гітаристів. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 — Кі
но без гри. 20.25 — Концерт. 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 22.00 — Ху
дожній фільм «З життя від
почиваючих». 23.20 — Акту
альна камера. Вечірній ви
пуск.

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35 — 

Хай завжди буде сонце! 
9.20 — Репортаж з Пленуму 
ЦК ВЛКСМ. 9.50 — Мульт
фільм. 10.05 — Іїовиїпі. 17.00 
— Новини. 17.15 — Фраг
менти одного концерту. Фес
тиваль радянської музики в 
Кемерово. 17.45 — «...До 
шістнадцяти і старші». Теле
міст школярів. «Ленінград— 
Сіетл». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Футбол. Ку
бок У ЕФА з футболу. «Дина
мо» (Тбілісі) — «Вердер» 
(ФРН). В перерві — 19,45 — 
Якщо хочеш бути здоровим. 
21.00 — «Час». 22.00 — Спі
ває Джонні Кеш (США). 
22.40 — Сьогодні у світі. По 
закінченні — Чемпіонат сві
ту з шахів.

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

Документальний фільм. 8.35, 
9.35 — Основи інформатики 
і обчислювальної техніки. 
10 клас. 9.05. 13.20 — Німець
ка мова. 10.05 — Учням
СПТУ. Астрономія. Сонце. 
10.35. 11.40 — М. Некрасов. 
«Мороз. Червоний ніс». 
6 клас. 11.05 — Російське 
мистецтво XVIII ст. Живо
пис. 12.10 — Фільм «Інтер- 
меццо». 13.50 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.10 —
Проблеми осушених гекта
рів. Перебудова в роботі 
меліораторів Ярославської 
області. 18.30 — Рух без 
небезпеки. 19.00 — Із скарб
ниці світової музичної куль
тури. Дж. Гершвін. 20.00 
Вечірня казка. 20.15 — Рек
лама. 20.20 — Музичний
кіоск. 21.00 — «Час». 22.00 
— Короткометражні худож- 
................   Но-ні телефільми. 22.55 
БИ1ЇИ.

Новини. 17.15 — Фільм 
добрий час!». 18.4(1 — 
лини поезії. 18.45 — 
годні у світі. 19.00 — 
коміка: роздуми про 
насущніше. Зустріч з 
деміком А. Аганбегяном.-
20.45 — Твори Н. Паганіні у 
виконанні народного ар
тиста СРСР В. Третьякова 
(скрипка) і Держанного ка, 
мерного оркестру СРСР; 
21.00 — «Час». 22.00 -й 
Фільм «Грачі». 23.30 — Сьо
годні у світі. 23.45 — Чем-* 
піонат світу з шахів.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 
Вистава «Каскадер». 12.35 —ч 
Молодіжна студія «Гарт»,- 
14.05 — Новини. 16.30 — Но
вини. 16.40 — Срібний дзві
ночок. 17.00 — Концерт.
17.30 — «Колектив і п’яти
річка». 18.00 — День за
днем». (Кіровоград). 18.15-4’ 
Телефільм. Народні мелодії; 
(Кіровоград). 18.30 — Фільм-і 
концерт «Осіннє золото», 
19.00 — Актуальна камера,
19.45 — «Темп». Те.черадіояе-. 
реклик з проблем науково-: «і 
технічного прогресу. 20.45
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 22.00 — Урок бе$
дзвінка. 23.2о — Актуальнії 
камера. Вечірній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15—. 
До кум е пта л ь н н іі тел е ф і л ьм 
8.35, 9.45 — М. Лєрмонтов. 
«Бородіно». 4 клас. 9.00. 13.35 
— Англійська мова. 10.10 — 
Географія. Земельні ресурси 
СРСР. 10.40. 11.40 - В. К0‘ 
роленко. «Діти підземелля»,- 
5 клас. 11.05 — Російські 
мова. 12.Оо — Фільм «Непрч 
кірлива». 14.20 — Новини,- 
18.00 — Новини. 18.15 
Документальний .телефільм; 
18.35 — Танцює ансамбль 
«Ритм». 19.00 — Документ 
тальпий телефільм. 19.25 
Міжнародний фестиваль тёЧ 
лепрограм народної твор»: 
чості «Веселка». «Рьонтюпі»: 
ке». 20.00 — Вечірня казка’.- 
20.15 — Наука і технікі,- 
20.25 — «Краса для всіх»’.- 
Виставка робіт народних- 
умільців. 21.00 — «Час»,
22.00 Держконцерт СРСР. 
представляє. «Емпайєр брасе 
квінтет». 23.15 — Новини.

В. І. Ленін
18.25 —
Концерт 

. 18.45 — 
19.00 —
з шахів. 
Кожум’я-
19.25 — 

- Фільм
.......    театру-».
21.00 — «Час». 22.00 — «На
ша спадщина». Телеальма- 
нах. 22.45 — Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Новини кіноекрана. 11.30 — 
Естрадні мелодії. 11.40 —
Шкільний, екран. 8 клас. 
Українська література. 12.10
— Новини. 16.30 — Новини. 
16.40 — Срібний дзвіночок. 
17.00 — Республіканська фі- 
зико-математична школа. 
17.30 — Народна творчість. 
Вишивальниці сёла Розумів- 
ки Олександрійського райо
ну Кіровоградської області. 
(Кіровоград). 18.00 — На до
помогу школі. Музика. 18.30
— День за днем. (Кірово
град). 18.45 — Слайдохви- 
лннка. (Кіровоград). 18.50— 
Музичний телефільм «Думи 
мої». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.35 — Перлини душі 
народної. 20.30 — Телефільм 
«Біломорські візерунки». 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 22.00 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 23.30
— Актуальна камери. Вечір
ній випуск’.
д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8..15 — 
Документальний фільм. 8.35, 
9.35 — Природознавство. 4 
клас. 8.55 — «Подорож крізь 
віки». Науково-популярний 
фільм. 9.05, 13.25 — Іспан
ська мова. 9.55 — «Твоих 
оград узор чугунный». На
уково-популярний фільм. 
10.05 — Учням СПТУ. Істо
рія. 10.35. 11.40 — Біологія. 
7 клас. 11.00 — Наш сад. 
11.30 — «Композиція». На
уково-популярний фільм. 
12.05 — Фільм «П’ятнадця
тирічний капітан». 13.55 — 
Повний. 18.00 — Новини.
18.15 — Сільська година.
19.15 — «Східний Сибір».
Кіножурнал. 19.25 — Рит
мічна гімнастика. 19.55 —
За безпеку руху. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Грає 
тріо бандуристок. 20.45 — 
Документальний телефільм. 
21.00«— «Час». 22.00 —Фільм

тися у Леніна», 
на з’їздах партії 
«Ритми Анголи», 
ансамблю «Кнтуші». 
Сьогодні у світі. 
Чемпіонат світу 
19.05 — «Микита 
ка». Мультфільм. 
Новини. 19.30 
«Культпохід до

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35— 

Мультфільми. 9.00 — Грає 
А. Зимаков (гітара). 9.25 — 
«Перебудова. Досвід 1 проб
леми». Документальні філь
ми. 10.00 — Новини. 17.00 — 
Новини. 17.15 — Докумен
тальний телефільм. 17.40 — ’ 
Мультфільм. 17.50 — «Учн-

УВАГА!
Завтра в приміщенні 

обкому комсомолу. від
будеться чергове заняття 
молодіжної літстудії «Сі
вач».

Початок о 18-й год.Переможці і призери
В Ужгороді завершилась 

особиста першість Укрради 
ДФСТ профспілок із вело
сипедного спорту на шосе 
за трековою програмою.

Збірну Кіровоградської 
обласної ради ДФСТ проф
спілок складали вихованці

ДЮСШ заводу радіовиро- 
бів.

Переможцями в різних 
видах гонок стали 
середньої школи № 
Олександр Симоненко 
Ірина Чернишова.

В особистій
зову нагороду

учні
17
та

гонці брон- 
здобув учень

середньої школи № 18 
Анатолій Алексеев.

До першої четвірки уві
йшли Олег Самойленко 
(учень кулінарного учили
ща) та Олексій Долгирев 
(учень СШ № 17). До шіст
ки кращих велосипедистів 
України свого товариства 
увійшли Марко Чеченін 
(студент КІСМу), Сергій 
Кушніров (учень СПТУ № 8), 
Олександр Буртник (учень

СШ № 31). За підсумками 
змагань Олександр Симо
ненко, Ірина Чернишова, 
Олексій Долгирев, Олек
сандр Буртник запрошені де» 
збірної команди Укрради.

Спортсменів готували до 
змагань тренери-викладачі 
заводської ДЮСШ — май
стри спорту СРСР С. Симо-о 
ненко, С. Фисюк, В. Заяць,

В. ПЕЧИНЕНКО

♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦<■ АНОНС ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ АНОНС

РЕДПЛАТИЛИ

ТИЖНЕВИК.

ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ! 
ЯК МИ УЖЕ ПОВІДОМ
ЛЯЛИ, ІЗ і СІЧНЯ 1988 
РОКУ ГАЗЕТА «МОЛО
ДИЙ КОМУНАР» ВИХО
ДИТИМЕ КОЛЬОРОВИМ 
ТИЖНЕВИКОМ НА 12 
СТОРІНКАХ. Це, по суті, 
нове видання. Нині колек
тив редакції активно го
тує перші номери газети, 
яка виходитиме щосу
боти.

До редакції вже 
дійшли листи, в яких 
ші читачі,

читати. Всі ваші думки бу
дуть враховані при підго
товці перших номерів га
зети в наступному році.

ІОНАКИ І ДІВЧАТА!

ГАДАЄМО, ВСІ ВИ ПЕ-

СВІЙ

НАША АДРЕСА:

316050 МПС,
м. Кіровоград, 
вул. Лунгчарського, 36.

на- 
на- 

позаштатні ав
тори висловили свої дум
ки щодо нового видання. 
Спасибі.

Дорогі друзі! Чекаємо 
ваших пропозицій, порад 
про те, яким би ви хотіли 
бачити видання, матеріали ' 
на які теми хотіли б нро- 

♦♦♦♦ АНОНС

Телефони: редактора — 2-54-26; за
ступника редактора - 2-53-22; відпо
відального секретаря — 2.55-65; відді
лів; комуністичного виховання — 4-66-79, 
4-64-21; комсомольського життя та еко
номіки — 2-53-94; учнівської молоді і 
соціальних проблем — 2.59-82; фото- 
?аЛоратор“ “ 4-64-21; оголошень — 
4-28-96; коректорської — 3-61-83.
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