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СІЯЧІ ДОВГОГО, ВІЧНОГО
У 1_1К ЛКСЛ1 України відбу

лася зустріч із крайніми мо
лодими вчителями республіки.

Зустріч відкрила секретар 
ЦК ЛКСМ Украйні В. Б. Вр\б- 
левська, яка привітала вчите
лів, розповіла про їхні здо
бутки.

У своєму виступі вчителька 
Ворошпловградської середньої 
школи .V? З Т. І Власова зу
пинилася на діяльності ком
сомольсько? організації школи.

Досвідом трудового вихован
ня школярів, роботи з профс 
сінної орієнтації у Кіровськін 
середній школі Кіровоградської 
області поділився голова ра 
дії молодих вчителів школи 
М. Г. Грищеико.

Інтерес присутніх викликала 
розповідь секретаря вчитель
ської комсомольської організа
ції Львівської середньої школи 

№ 32 О. Д. Медвсдєвої про 
учнівське самоуправління в 
школі. Всі учні розподілені на 
загони. В кожному з них —* 
практично діти від першого до 
десятого класу, які живуть 
близько один від одного. Ке
рують загонами учнівські ко
місари.

Перед учасниками зустрічі 
виступив перший заступник 
міністра освіти УРСР М. Б. 
ФомЄлко.

У зустрічі взяв участь заві
дуючий сектором відділу науки 
і учбових закладів ЦК Компар
тії України В. І. Батишев.

Гості столиці України позна
йомилися з роботою комсо
мольських організацій київ
ських середніх шкіл № 187 і 
№ 57. здійснили екскурсію міс
том. 1

ЗДРАСТУЙ, ЗМІНО РОБІТНИЧА!

Коли-небудь цих юнаків величатимуть но-батькові, 
проситимуть поради, вчитимуться в них. А поки що во
ни самі — предмет турботи дружного колективу Кірово
градського ремзаводу «Укрсільгосн техніки». Бо вони — 
майбутнє підприємства, а люди завжди живуть майбут
нім. Тому вчора День молодого робітника став святом 
для всіх заводчан.

ДОБРИМ
СЛОВОМ, 
ЩИРІСТЮ...

«Не всі молоді — зеле- 
; ні», — каже гскар меха- 

' нічного цеху Володимир
• Дорофійович Лапенко. І 

він мас рацію, бо впевне
ність досвідченого робіт
ника грунтується на влас* 
йому досвіді. Справді, но- 
ваччом-нечмільцем при
йшов на Кіровоградський 
ремзавод «Укрсільгосп- 
техніки» Сергій Ілляшсв, 
як і десятки його ровес
ників. Було це рік тому. 
А сьогодні, якщо порівня
ти норми виробітку Воло
димира Дорофійовича і 
Сергія, підшефний наздо
гнав наставника. Робітни
чий учитель тільки радіє з 
такого несподіваного су
перництва (ні, мабуть-та- 
ки, закономірного, бо 
справжня педагогіка тво
рить чудеса). Сергій уже 
виконав особисте завдан
ня 1978 року, І першим 
привітав його з успіхом 

| наставник.
Нинішнього року 65 но- 

-• сачків прийшли в робіт- 
№ ничу сім’ю підприємства, 

шефство над ними взяли 
69 наставників. Та буває, 
що колективним педаго 
гом стає весь цех. На за
вод приходять хлопці, по
ведінкою яких займалася 
дитяча кімната міліції. І, ні 
для кого не секрет, 
справжніми людьми вони 
зможуть стати лише в 
трудовому колективі.

Посвячення в робітни
ки — не просто черговий 
масовий захід. У нас праг
нуть надати таким вечо
рам менше парадності і 
більше щирості. Тому во 
ни запам’ятаються не тіль
ки новеньким, а й тим, 
хто не один рік працює 
на підприємстві. Ще дов
го лишається свіжим вра
ження від теплих слів, 
сердечних побажань і 
дружніх напуттів.

Цілком можливо, що 
через рік стануть врівень 
з наставниками Олександр 
Негрій, Сергій Винник, 
Надія Терещенко, Віктор 
Ткачов, Олександр Плюш 
та їхні однолітки, бо зу
стрілися вони зі щирістю, 
дружньою допомогою на- 
ставників-заводчан. М. Г. 
Моторний, П. П. Савиць- 
кий. М. С. Сучков... їх ба
гато, щирих і добрих ро
бітничих учителів. Увесь 
колектив.

Д. ІВАНОВ, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоград
ського ремзаводу «Укр- 
СІЛЬГОСПТСХІІІКИ».

ДО РЕНОРДУ- 
НА ІМЕННОМУ 
КОМБАЙНІ
ДО ДУШІ прийшлася 

ініціатива ямпільців 
молодим буряківникам 
нашого райоьу. На комсо
мольських зборах під час 
обговорення цього патріо
тичного почину в госпо 
дарствах, в тракторних і 
рільничих бригадах—вони 
всюди брали підвищені 
соціалістичні зобов’язан
ня на період осінніх жнив 
і нині від свого слова не 
відступають. На їх грудо 
еому рахунку — майже 
четверта частина від усієї 
кількості викопаних пс 
райони ^орсніе цукрових 
буряків.

КОНТРОЛЬ
НА ВСЬОМУ
ПОТОЦІ

АГОМІ корективи внгі 
** ли трудівники нашого 
заводу до своїх соціапіс 
тичних зобов’язань на ни 
нішній сезон цукроварів 
ня. Вирішено, наприклоо 
довести вихід цу«р ' з уро 
жаю кожного 'єктарг 
цукристих до 32,9 центне 
ра. Це значно більше, ні» 
планувалось. А за рахунок 
якісного копання, переве
зення і переробки солод
ких коренів маемо одер
жати додатково ще ^00 
тонн цукру за сезон. Ці 
поправки до раніше взя
тих зобов'язань — відпо-

Характерна риса осінніх 
жнив ювілейного комсо
мольського року — всі 
молоді учасники почали їх 
без «оозкачування» — на 
повну силу одразу. Впе
ред у змаганні 
комсомолець 
Ястремський з 
імені Фрунзе.

вийшов 
Валентин 
колгоспу 
Перемо

жець трудового суперни
цтва молодих буряководів
республіки минулого ро
ку, він на Іменному ком
байні РКС-6, яким його 
нагородив ЦК ЛКСМ Ук
раїни на 72-гектарній
площі викопав майже 20 
тисяч центнерів цукрових 
буряків. Наздоганяє по 
темпах Ястремського ком
сомолець Анатолій Дерик 
із колгоспу імені Горько
го. Комбайном РКС-6 з 
75-геитарної площі він зі
брав майже 17 тисяч 
центнерів солодких коре
нів.

еідь заводчан на патріо
тична ініціативу ямпільців. 

.«Щозміни тільки удар
но!» — під таким девізом 
включилися в соціалістичне 
змагання молоді робітники 
пфпрчсмства. Змагання 
вже визначило й право
флангових. На переробці 
буряків перше місце за- 
соїссала зміна № 2, де в 
основному працює молодь. 
Оператор різальних уста- 
иоеоч комсомолець Анато
лій Сог.тан щозміни пере- 
тсбгг.с на 15 — 20 процен
те буряків понад завдан
ня. І и такий спосіб готує 
•'ореший фронт робіт опе- 
паторосі дифузій. члену 

аенсіму комсомолу Миколі 
гугайову, який теж по- 
'дарному несе трудову 

■'стафету. Він доводить сік, 
одержаний з різки, тілони 
до високої якості, в нього 
вчаться досвіду й інші 
оператори.

Близько до серця 63ЯЛИ 
молоді цукровари заклик 
ямпільців—добитися най
вищого виходу цукру з

• ВРОЖАЮ ЦУКРИСТИХ—
КОМСОМОЛЬСЬКУ ГАРАНТІЮ

На трьохрядковому 
комбайні КСТ-ЗА перше 
місце утримує комсомо
лець з колгоспу імені 
Фрунзе Григорій Чорно 
бай. Вже більш як напо
ловину виконав свої соціа
лістичні зобов’язання, взя 
ті на період осінніх жнив

Щоб наростали темпи 
збирання цукристих, при
кладають старання й мо
лоді водії. Гаряче схвали
ли вони ініціативу олек- 
сандрівських колег — за
безпечити двозмінну ро
боту транспорту на пере
везенні продуктів сіль
ського господарства. За
раз в робочому порядку 
переглядають організа- 

урожаю кожного гектара 
буряків. Біля приймально
го пункту заводу не за
тримуються автомашини, 
навантажені коренями, 
хоч потік їх і наростає. Бо 
турбуються про це тут 
так, як комсомольський 
сімейний екіпаж буряко- 
вкладальної машини в 
складі Василя Бляха і його 
дружини Любові. Яким би 
не був щільним потік ма
шин, а вони обов язково 
процентів на п’ятнадцять 
перевиконають змінне 
завдання.

З перших днів перероб
ки нового врожаю цукоо; 
вих буряків комсомольці 
підпписмства встановили 
надійний заслін втратам 
на всьому виробничому 
потоці. На кожній ділянці 
цього потоку створені і 
діють комсомольські пости 
якості. Кращий із них на 
сьогодні — пост, очолю-

- .......................................  Ll .ll КИ1ВВУ**Т> 

цію праці з метою макси
мального завантаження 
автомобілів. Найкращих 
оезультатів серед моло
дих водіїв добився комсо
молець із райсільгссптех- 
ніки Володимир Міщенко. 
На відстань ЗО кілометрів 
він перевіз 992 тонни цук- 
оових буряків.

Щедрий врожай сслсд- 
ких коренів дозрів на ла
нах району. Молоді хлібо
роби поставили перед со
бою завдання — зібрети 
його без втрат і вчасно.

В. КРАВЦОВ, 
інструктор Ульянов
ського райкому ком
сомолу.

ваний лаборанткою Раїссю 
Стефан. Ще жодної маши
ни з недоочищеними норе- 
нями не пропустили дівча
та під керівництвом прин
ципової комсомолки.

Штаб «Комсомольського 
прожектора» прооів ренд- 
перевірку якості збирання 
буряків в колгоспах «Зоря 
комунізму» і «Ленінський 
шлях». Комітетам комсо
мольських організацій цих 
господарств були надісла
ні гострі сигнали з вимо
гою вжити негайних захо
дів для виправлення недо
ліків.

Немає на заводі байду
жих до долі вирощеного 
врожаю цукрових буряків. 
Молодь першою на ділі 
показала, як треба діяти 
справжнім господарям.

В. КАЧАЄВА, 
секретар комсомоль
ської організації До- 
лннського цукрового 
заводу, делегат ХХІН 

- з’їзду «ЛКСМ України.

СВЯЩЕННЕ БРАТЕРСТВО
Імена відомих майстрів мистецтва братнього Азер

байджану поклинали у концертні зали нашої республіки 
тисячі глядачів. Одних притягає бажання почути Дер
жавний симфонічний оркестр, який носить ім’я його 
творця, осювоположиикз національної музичної нуль ту
ри Узеїра Гаджибекова. За пультом цього оркестру вже 
близько сорока років стоїть талановитий композитор, 
його художній керівник і головний диригент народний 
артист СРСР Ніязі. Інші прагнуть ознайомитися з нови
ми гранями обдарування популярного співака, народно
го артиста СРСР Мусліма Магомаева, талант якого роз
крився і на оперній сцені, і в концертах камерної музи
ки, і на естраді. Цього разу він виступає перед глядача
ми як ьеріьник і учасник Державного естрадно симфоніч
ного оркестру, що недавно, поповнив сім’ю творчих ко
лективів Азербайджану.

Любителі класичної музики поспішають на зустрічі з 
Азербайджанським камерним оркестром, Державною хо
ровою капелою Азербайджану, з обдарованим піаністом, 
народним артистом республіки Фархадом Бздалбейлі, в 
репертуарі якого твори Баха, Моцарта, Бетховена, Шопе
на, Равеля, радянських композиторів Кара Караева. 
Фікрета Амірова, Джедета Гаджиева. Тепло приймають 
трудгщі України вокальний квартет «Гая», джаз-ан- 
самбль «Мугам», вокально-хореографічний ансамбль 
«•Джуджалярім» Бакинського палацу піонерів і школярів 
імені Ю. Гагаріна.

У розпорядження гостей віддано кращі концертні зали 
Києва — Палац культури «Унраїна», великий зал консер
ваторії, Жовтневий палац культури.

(РАТАУ),

третій місяць комсомолець МИКОЛА здир пра
нки: в КІРОВОГРАДСЬКОМУ ВИРОБНИЧОМУ ОБ'ЄДНАН
НІ ВАНТАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТУ 10661. ВІН ПРИ
ЙШОВ СЮДИ ЗА НАПРАВЛЕННЯМ КОМІТЕТУ КОМСО
МОЛУ. ПРАЦЮЄ ПІДМІННИМ ВОДІЄМ. ВОЗИВ ЗЕРНО. 
ЗЕЛЕНУ МАСУ КУКУРУДЗИ, А ТЕПЕР ВОЗИТЬ ЦУКРОВІ 
БУРЯКИ З КОЛГОСПУ ІМЕНІ КРУПСЬКОІ КІРОВОГРАД
СЬКОГО РАЙОНУ. МИКОЛУ ВІДЗНАЧИЛИ ВИМПЕЛОМ І 
ГРОШОВОЮ ПРЕМІЄЮ.

НА ФОТО: М. ЗДИР.
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.
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трудові дарунки молодих

Екзамен

з бережливості

на «відмінно»
Складна це наука — 

економія, але шофер на* 
• шого автотранспортного 
підприємства комсомо
лець Леонід Рожков за
своїв її на «відмінно». Ви
робивши на автомобілі 
ЗІЛ-130 (з причепом) по-

„Молодий комунарі

над завдання 122 тисячі 
тонна-хілометрів, пере
візши з початку року 300 
тонн надпланових ванта
жів, він зуміз зекономити 
понад тисячу літрів паль
ного. На його трудовому 
календарі зже лютий 19/9 
року.

Останній день кожного 
місяця Леонід водить ма
шину на заощадженому 
пальному. Економії 
добивається шляхом

зищення коефіцієнта про' 
бігу автомобіля, збіль
шення обсягу перевезень 
Продуктивно використо
вує причіп. Тож і набігає 
щомісяця 100—120 «зай
вих» літрів.

Досвід передовика ши
роко використовують мо
лоді водії автомобілів 
Олзксандрійського АТП- 
10062. З початку року зо
ни зекономили 105 тонн 
бензину, близько 35 тонн 
дизельного палива.

Л. ХОЛОХОЛЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Олександрій
ського АТП-10062.

З жовтня І978року

В суперечці
з часом

допои і- 
триріч- 
трудові 
приезя-

Уже 16 3 20 КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНИХ колекти
вів Світловодського заво
ду чистик металів 
лн про виконання 
них завдань. Свої 
успіхи заводчани
чують річниці Конституції 
СРСР і 60-річчю ВЛКСМ.

Л комсомольсько-моло
діжний колектив апарат
ників цеху № 3, який очо
лює В. Т. Ціленко, неза
баром рапортуватиме про 
виконання завдань трьох 
з половиною років. В ра-

хунок останнього року 
п'ятирічки трудяться мо
лоді плавильники Василь 
Ратушний, Валерій Ма- 
ковськпи, Віктор Про- 
копець та багато інших.

П. СОКУРЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Світловод
ського заходу чистик 
металів імені 50-річчя 
СРСР.

НА ФОТО: БІБЛІОТЕКАР 
ОЛЬГА НЄРОДЄНКО З МО
ЛОДИМИ ЧИТАЧАМИ.

Фото 8. ГРИБА.

СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ»

За передовиками — 
зміна

У КОМСОМОЛЬСЬКО МОЛО
ДІЖНІЙ зміні верстатників 
цеху по ремонту транс
портного устаткування, 
яку очолює комсомолець

НОВГОРОДІІГВСЬКУ РА
ЙОННУ БІБЛІОТЕКУ ЧАС
ТО НАЗИВАЮТЬ МОЛО
ДІЖНОЮ. АДЖЕ БІЛЬ
ШІСТЬ її ЧИТАЧІВ — 
СТАРШ ОК Л АСН И К11. УЧНІ 
СИТУ № 6, РОБІТНИЧА 
МОЛОДЬ.

НИНІ У ПРАЦІВНИКІВ 
ЗАКЛАДУ ОСОБЛИВО НА
ПРУЖЕНІ ДНІ. ГОТУЮ
ЧИСЬ ДО КОМСО.МОЛЬ- 
СЬКОІ’О ЮВІЛЕЮ, ВОНИ 
СКЛАДАЮТЬ ТЕМАТИЧНІ 
ПЛАНИ, ВЛАШТОВУЮТЬ 
ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ,
КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ.

ПРИЗ

аналіз практики

ЧИ ЗСЕ МОЖЕ
СЕКРЕТАРІ

О ДОБРОГО дива нічого 
не буває. Стосовно да

ної ситуації можна сказати 
так: щоб протоколи лежали 
в папці, їх, принаймні, треба 
написати, не кажучи вже 
про тс, що попередньо не
обхідно провести засідання 
комітету.

Світлана Ясько, секретар 
комітету комсомолу Олек
сандрійської швейної фаб
рики, механічно перебирала 
на столі папери й мовчки 
сердилась на кореспондента, 
котрий так недоречно по
цікавився організацією со
ціалістичною змагання ком
сомольців і молоді підпри
ємства. Нарешті, закрила 
цапку, сказала якось ніби з 
полегшенням:

— НІ, немає. Мабуть, роз
дали секретарям 
комсомольських 
цій...

Підсумки соціалістичного 
змагання серед молоді в 
цехах підбивають щомісяця, 
у фабричному масштабі — 
щокварталу. Комсомоль- 
е/. ко-молодіжних колекти
вів тут досі не створили. 
Отже, комітет комсомолу в 
цьому році мав визначити 
кращих два рази, тобто за 
два квартали. Оскільки 
Світлана не могла пригада
ти. колі: це було, довелося 
звернутись до Надії Горо
ве цької.

— Все 
там, щоб 
а вони... 
ципками, 
щось робити.

Цікаво якось виходить. В 
кожному цеху можна дізна
тися, хто і якого місяця ви
борював звання «Краща мо
лода робітниця за профе
сією». Інформує про це спе
ціальний екран змагання. 
Зауважимо, правда, що її 
тут не щомісяця відомі пе
реможці (як, скажімо, в 
четвертому цеху). 1 все ж 
таки на загальнофабрич
ному фоні трудове супер
ництво в цехах виглядає не 
так і погано. Вірніше, ви
глядало б, якби...
~ ОБСІЛІ випадково я спи- 

тав Світлану, хто часті
ше стає лауреатами, комсо
мольці чи неспілкова 
лодь.

— Змагання на

кажу, кажу дівча- 
інформувалі: мене. 
Відбуваються обі- 
Звичаїіно, треба

колектив, який можна було 
створити в розкрійному це
ху, але так і не створили, 
теж нс плюс. Щодо організа
ції цього колективу члени 
комітету так і не дійшли 
одностайної згоди. Світлана 
впевнена: гак і бригаду ство
рити — реальна справа, секре
тар цехової комсомольської 
організації Надія Антоненко 
спочатку сказала сні», а по
тім «так». Невідомо в що вона 
більше вірить, але бригаду 
створити можна. Тут не кон- 
веиєрнпй метод роботи, що 
па нього нарікають комсо
мольські активісти (мовляв, 
люди виконують пеоні опе
рації і тому по хочуть пере
учуватись, переходити з 
місця на місце, та н началь
ники цехів не підуть на та
ке «переселення»!.

Шлях до комсомольсько- 
м ол од і ж н її х—скл а дії и н Але 
чи завадило б освоєння су
міжних операцій самим 
швачкам? Зайве запитання, 
бо універсалізм одна з 
ознак високої професійної 
майстерності. На першому 
етапі формування молодіж
них бригад, безумовно, не 
уникнути труднощів. Та 
практика давно показала, 
що у підсумку підприємство 
виграє і в економічному, і в 
моральному плані.

І Іеред комсомольським 
активом фабрнкнЧіокп що 
стоїть завдання куди прості
ше — почати з розкрійного 
цеху. Там конвейерного 
•году роботи немає.

МЄ-

цехових 
організа-

Потім ближче до справи:
— Протоколи що треба 

написати. Не вистачало ча
су. Хіба секретар з усім 
впорається?

Тут варто сказати, що до 
складу комітету комсомолу 
фабрики входить п’ятнад
цять дівчат, кожна з яких 
відповідає за певну ’ ділянку 

женця Світлани 
погодьтеся, 
Адже, за П 
виробничий 
секретар 
с;....
Горовецька. Хоча це, 

від Обов'язку бути” 
формованою в тому, 
кн разів нинішнього

роботи. Тож останнє заува- 
......  і викликає.

деякий подив, 
твердженням, 
сектор веде 

комсомольської 
організації цеху № 1 Нація 
Горовецька. Хоча цо, звц- 
чаіііщ ис звільняє С. Ясько 

проін- 
скіль- 

вбиралися засідання коміти- 
г-\ з метою визначення по- 
гюможцім ЗМагалпя. .

(Арисрмстииа, па перший 
__ 110 ДУЖ0 складна.

мо-

честь 
60-річчя ВЛКСМ... Ми під
биваємо підсумки роботи 
лише комсомольців. Неспіл
кова молодь у нас іде по 
лінії профспілки.

Секретарі цехових комсо
мольських бюро на таке за
питання' лише стенули пле
чима: мабуть, секретар ко
мітету має рацію, принаймні, 
в переможцях ходять лише 
члени ВЛКСМ. Неспілкова 
молодь становить п'яту час
тішу працюючих, зле во
ни — по лінії профспілки...

Світлана Ясько погоджує
ться, що нинішнього року 
комітет комсомолу ВІДІЙШОВ 
під соціалістичного змаган
ня молоді, виробничий сек
тор запустив роботу.

— Незабаром зберемо за
сідання. підіб’ємо підсумки. 
У жовтні — звітно виборні 
збори, треба про щось зві
тувати.

Важко уявити, як комітет 
комсомолу звітуватиме пе
ред спілчанами. Треба спо- 

• діватися — самокритично. 
Бо умови соціалістичіщго 
Зіиагания, діючі нині, — ще 
минулорічної давності. і 
комсомольсько. - молодіжний

ПРО ОПЕРАТИВНІСТЬ

0 ПЕРСПЕКТИВУ

На Олександрійському за
воді підйомно-тракдпортно- 
ю устаткування заіальні 
звітно-виборні комсомоль
ські збори відбудуться теж 
у жовтні. Як пообіцяв сек
ретар комітету комсомолу 
Григорій Глушко без про
блем не обійдеться, коли 
мова зайде про соціалістич
не змагання.

— Головна з них — це 
оперативність підбиття під
сумків у цехах. Вона ж, 
оперативність, залежить 
найиерш від секретарів ком
сомольських організацій. 
Оскільки вони не звільнені, 
працюють за верстатами, 
підрахунки, аналіз виснов
ки доводиться відкладати 
на позаробочий час.

Як би там не було, але 
інформація в комітет ком
сомолу надходить вчасно, 
не пізніше десятого числа 
кожною місяця. Правда, 
буває, підводить кЬмсомоль- 
ське бюро крайовою цеху, 

мишмммммаашшедмммпмезааммвмменшпввявпкз

Не часті такі випадки, але 
вони трапляються, і розмова 
про це обов'язково відбуде
ться на головних зборах ро
ку. Тим більше, що для 
прикладу можда взяти ме
ханоскладальний цех, де, до 
речі, краща комсомольська 
організація підприємства.

Форми змагання: індивіду
альне (за звання «Кращий 
мелодий робітник») і між 
комсомольсько - молодіжни
ми колективами. їх на під
приємстві п'ять: по два в 
механоскладальному і кра
новому цехах і один в енер- 
гомеханічному відділенні 
За підсумками другого 
кварталу і першого півріччя 
першість дісталась колекти
ву зміни майстра В. Г. Ко
тика з МСЦ. На сьогодні 
його дещо випереджає змі
на В. Л Коваленка. Ці ко
лективи верстатників най
частіше лідирують у трудо
вому суперництві." 1 "ось 
проблема: специфіка роботи 
у них однакова, а це наба
гато полегшує контроль за 
змаганням у цеху. Якщо ж 
узяти бригаду електриків 
ЕМВ чи колектив заготовчої 
дільниці, то важче порівню
вати, хто з них кращий в 
«парному.» змаганні.

— Створити можна 
дві бригади — слюсарів- 
складальннків металокон
струкція в енергомеханічно- 
му відділенні і електрозвар
ників у крановому цеху. — 
впевнений Григорій. — Ми 
вже готуємо для цього 
основу.

У змаганні на честь 60- 
річчя ВЛКСМ бере участь 
більше 520 молодих робіт
ників заводу (неспілчанм, 
до речі, теж). Кращі .за 
професією сьогодні токар 
Антоніма Бец,"""електрозва
рювальним Марія Андре
ева, модельник ливарною 
цеху Микола Могильний.. 
їх знає молодь заводу, їх 
прагнуть наздогнати. Бо 
там, де справжнє змагання, 
вічних лідерів не буває.

* * *

а

ще

Анатолій Сазонов, уже 
три робітники виконали 
соціалістичні зобов'язан
ня, взяті на честь 60-річчя 
ВЛКСМ і першої річниці 
нової Конституції СРСР. 
Це — токарі Олександр 
Додатно, Микола Рабп- 
шок та Олександр Главпи- 
чеико. Якість роботи 
молодих ремонтників від
мінна, вони мають на 
своєму рахунку дві ра
ціоналізаторські пропози
ції, економія від яких ста
новить 1200 карбованців.

Т. АКІСТРАТЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Олександрій
ського рудоремонтно
го заводу.

ІМЕНІ
посилення ро- 
комуністично- 

учнівської 
________ J кіно в 

і постанов ЦК КПРС і

З МЕТОЮ 
боти по 

му вихованню ; 
молоді засобами 
світлі 
Ради Міністрів СРСР «Про 
дальше вдосконалення не
знання, виховання учнів 
загальноосвітніх шкіл і 
підготовки їх до праці» та 
«Про заходи по дальшому 
поліпшенню культурного 
обслуговування сільсьного 
населення» і в зв'язну з 
60-річчям з дня народжен
ня видатного педагога, Ге
роя Соціалістичної Праці 
8. О. Сухомтинського, об
ласне управління кінофі
кації, обласний відділ на
родної освіти, обком ЛКСМ 
України, обком профспіл
ки працівників культури 
вирішили встановити що
річний обласний перехід
ний приз імені В. О. Сухо- 
гллинського за кращу ро
боту сільського кіномеха
ніка по комуністичному 
вихованню учнівської мо
лоді засобами кіно.

Переможцями конкурсу 
будуть вважатися ті сіль-

ські кіномеханіки, які 
безпечагь 
проведення
лі в, тематичних кїнопока- 
зів, всесоюзних Тижнів ди
тячого та молодіжного 
фільму. Заохочуватиме
ться робота кіноклубів і 
кінолекторіїв історино-ре- 
волюційної, герої но-патрю- 
тичної та інтернаціональ
ної тематики, профорієн
тації, морально-правового, 
трудового та естетичного 
виховання, робота шкіль
них самодіяльних та піо
нерських Нінотеатрів на 
засадах дитячого самоуп
равління; використання кі
нофільмів на заняттях 
гуртків і семінарів комсо
мольського політнавчання, 
діяльність кіноуніверсите- 
тів по пропаганді серед 
учнівської молоді передо
вих досягнень науки, тех
ніки і культури.

В день 60-річчя з дня на
родження В. О. Сухомлин- 
ського в області було про
ведено тематичний кінопо- 
каз «Моральний ідеал -» 
учитель».

за- 
систематичнв 
кінофестива«

С. ІЛЛЯШЕНОД 
управління 

Кірово--
редактор 
кінофікації 
градського облвикон
кому.

ЕНЕРГОМІС1 ЧЕРЕЗ КАРПАТИ
ЛЬВІВ, 29 вересня. (РАТАУ). Завершено споруджен

ня найбільшої в Європі високовольтної лінії електроде- 
редачі — Вінниця — Лобертірша (УIIP). Свої одні по
ставлено під проектну напругу в 750 кіловольт її остан
ню дільницю — підстанцію Західноукраїнська — Дер
жавшій кордон. СРСР. Для будівельників це була най
важча ділянка траси. В складних гірських умовах на 
висоті 500--1100 метрів над рівнем моря в Карпатах 
встановлеї о 349 металевих. опор висотою 42 метри. Па 
лінії змонтовано найскладніше електротехнічне облад
нання в тому числі два трансформатори потужністю 
один мільйон кіловсльтів-амперів кожен. Підстанцій 
Західноукраїнська являє собою цілий енергетичний комп
лекс, який розкинувся на площі понад 60 гектарів.

З введенням ЛЕИ 750 почався новий етап у розвитку 
багаторічної традиції широкого експорту та імпорту 
електроенергії між соціалістичними країнами. Якщо до 
цього часу в енергосистему «Мйр», що охоплює всі євро
пейські іфаїни — члени РЕВ, від Радянського Союзу 
входила лише Львівська енергосистема, то нині з нею 
з'єднано величезний енергоміст Донбас -— Дніпро — 
Вінниця з цілим сузір ям електростанцій південної час
тини СРСР. В результаті довжина екєргомосга переви
щує тепер 1300 кілометрів.

Нова лінія будувалася в тісному співробітництві з- 
країнами — членами РЕВ. До кінця десятої п'ятирічні 
ЛЕГІ-/50 прийме також струм двох атомних станцій — 
Чорнобильської і Ровеисі.кої, завдяки чому передача 
енергії в братні країни подвоїться.

• ПІСЛЯ виступу «мк»

Звичайно, ззітно-зиборні 
збори дадуть об’єктивну 
оцінку практиці соціалістич
ного змагання і на фабриці, 
і на заводі. Комсомольці 
говоритимуть про перспек
тиви. Але якщо заводчани 
йтимуть у рік наступний 
вже з позицій досвіду, ТО 
комітетові комсомолу фаб
рики потрібно 
есе мало не 
чинаги, щоб 
жити...

починати 
спочатку. По

лотім продоз-

А. 
спецкор
комунара».

РОМАН ЮК, 
« МолОдого

ПОФАРБОВАНИМ БРАК“
Питання недоброякісно

го ремонту сільськогоспо
дарських машин у май
стернях «Сільгосптехніки», 
порушені 3 кореспонденції 
під таким заголовком 
(«Молодий комунар» за 
1 липня), були темою сер
йозної розмови на зборах 
первинної комсомольської 
організації Знам’янського 
районного об'єднання 
«Сільгосптехніка» і на бю
ро Знам’янського міськко
му комсомолу.

Зокрема, на зборах в 
об’єднанні (секретар комі
тету комсомолу П. Медве
дева) відзначалося, що за
галом робота спеціалізова
ної майстерні заслуговує 
доброго слова, за 1977 рік 
не надійшло жодного анту- 
ренламації на погане ла- 
.гоД,“е2<”п тракторів МТЗ-5 
І сОМЗ-6. на ремонті яких 
спеціалізується майстер
ня В цьому чимала заслу
га поста якості, очолюва
ного слюсарем А. Лежнен- 
ком.

Водночас на зборах на
голошувалось На тому, що 
Трепівсьие відділення
«Сільгосптехніки» допус
кає ще випадки брану.

За рішенням зборів бю
ро первинної комсомоль
ської організації відділен
ня щомісяця звітуватиме 
на комсомольських-зборах 
в об’єднанні «Сільгосптех
ніка» про свою роботу. При 
обмінному пункті створено 
комсомольський пункт 
приймання сільськогоспо
дарської техніни. Тепер 
усі вузли й агрегати, що 
надійшли зі спеціалізова
них майстерень інших ра
йонних об'єднань, прохо
дять через цей пост.

Бюро міськкому ЛНСМ 
України заслухало звіт 
секретаря комітету ком
сомолу об’єднання Г. Мед- 
ведєвоі про роботу комсо
мольської організації, вка
зало на недоліки.- Воно 
схвалило заходи комітету 
комсомолу —
спрямовані 
недоліків, і.,_
В кореспонденції ‘ «Пофар
бований брак».

Чв повідомила ре
дакцію «молодого комуна
ра» перший секретар міськкому комсомолу Н, «I- 
верник.

об’єднання, 
' на усунення 
про які йшлося
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Урочистий 
начальник 

управління 
І. Сиченко. 

успіхи само-

ЦЯ ИНУЛО1 суботи восьме 
обласне свято теат

рального мистецтва ви
дзвонювало в сонячні ли
таври на садибі нашого 
славетного земляка І. Кар- 
пенка-Карого. 
мітинг відкрив 
обласного 
культури М. 
Про творчі 
діяльних митціз і профе
сіональних колективів на 
Кіровоградщині говорила 
у своєму виступі заступ-

театрального мис- 
імені І. Карпенка- 
I. О. Волошин та

ії ра- 
діячі

сцені

НАДІЇ
ник голови облвиконкому 
Є. М. Чабаненко.

Схвильовано прозвучав 
виступ гостя з братнього 
Азербайджану, народного 
артиста Радянського Сою
зу Махті Асудулайовича 
Мамедова.

Почергово до мікрофо
на підходять доктор мис 
тецтвознавчих наук, член 
правління Українського 
театрального товариства 
М. К. Йосипенко, письмен
ник Р. Я. Шлапак, канди
дат мистецтвознавчих на
ук, доцент Київського ін
ституту 
тецтза 
Карого 
інші.

Живою вервечкою ви
довжилася стишена коло' 
на учасників театрального 
свята до пам'ятника Іва
нові Карловичу Карпенку- 
Кврому. Квіти до підніж
жя кладуть партійні 
дянські працівники, 
культури, гості.

На імпровізованій 
в центрі садиби-заповід- 
ника відбувся концерт, у 
якому взяли участь учас
ники художньої самоді
яльності і професіональні 
митці. Над кронами сто
річних дубів, під високим 
сонячним небом Надії 
срібно розлилося:

Чорнії брови, карії ОЧІ, 
Темні, як нічка, ясні, 

ян день...
Співає народний артист 

УРСР, соліст Одеського 
театру опери та балету, 
лауреат міжнародних кон
курсів Микола Огренич.

За доброю 
учасники 
свята на 
відвідали 
вище, де 
Карпенка-Карого.

Восьме традиційне свя
то театрального мисте
цтва, присвячене річниці 
Конституції СРСР і 60-річ- 
чю ВЛКСМ, фінішувало в 
заповіднику І. К. Карпен' 
ка-Карого. Під блакитним 
небом хутора Надія воно 
опустило свою барвисту 
завісу до наступної осені.

В. ГОНЧАРЕНКО.

традицією 
театрального 

Кіровоградщині 
сільське кладо- 
похозано І. К.‘

А МОЖЕ,
НЕХАЙ
сидять?

Не раз доводилось ме
ні спостерігати таку не
привабливу картину: в пе
реповненому в години пік 
тролейбусі чи автобусі літ
ні чоловіки і жінки стоять, 
а школярі, та ще й у чер
воних галстуках, сидять, 
байдуже дивлячись 
щось за вікнами.

Як же так?! Хлопчаки, 
які своїм нинішнім благо
получчям завдячені саме 
людям старшого поколін
ня, отак зневажливо став
ляться до літніх людей.

Думається, найбільша

на

авіамодель ного 
Кіровоградської 

станції юних так

часто 
дозвіл- 

на кож- 
що ВІД

«Шановна редакціє!
Звертаються до тебе 

піонери та комсомольці— 
члени 
гуртка 
обласної 
ніків.

У вашій газеті 
йде розмова про 
ля підлітків. І нас 
ному кроці вчать, 
почизати треба розумно, 
що нічого тинятися у 
під’їздах і так далі. А чим 
же саме займатися у віль
ний час? До чого приклас
ти своє вміння і зусилля? 
Всі гуртки станції давно 
вже розпочали свою ро
боту. Але иаш гурток до 
цього часу не працює і, 
як нам сказали, «взагалі 
не буде працювати». В 
минулому році до нашого 
гуртка записалося до 100 
учніз. Та у зв’язку з тим, 
що для роботи гуртка не 
стзорено належних умов, 
нас залишилося лише 20 
чоловік. Та й так дивно,

ГУКУ, 
РОВЕСНИКУ!

МЕРИДІАН
ДРУЖБИ

П'ятнадцять юнаків і 
дівчат з далекого Алтаю з 
хвилюванням під’їжджа
ли до Новоукраїнки. Які 
ж вони, наші друзі? Адже 
до цих пір знайомство бу
ло лише заочним.

І ось з букетом яскра
вих квітів ступив назу
стріч жаданим гостям нер- 

вина в цьому вчителів (ін
коли вчитель «чужої» 
школи теж стоїть поруч 
учнів, які сидять). Нерідко 
й батьки потурають цьому 
неподобству. Зроби зву
ження, так на тебе з та
кою лайкою накинуться, 
що хоч з автобуса виска
куй.

Очевидно, не всі врахо
вують, що загальна куль
тура соціалістичного су
спільства залежить • від 
культури кожного грома
дянина зокрема. А коли 
ж, як не в 
щеплювати 
культури 
етики?

Байдуже 
поганої поведінки школя
рів і взагалі дітей, неша
нобливе ставлення їх до 
літніх, та й взагалі до 

юні роки, при- 
міцні навики 
поведінки та

споглядання

любимо

директор 
ремон-

що ми цілий рік працю
вали тут. Мабуть, це лише 
тому, що дуже 
свою справу.

Коли раніше 
станції займався 
том телевізорів для своїх 
знайомих у своєму кабі
неті, то зараз він повніс
тю перейшов у нашу ла
бораторію, де постійно 
стоять телезізори, 
весь час змінюються 
шими. Половину 
займають інші 
пітні приладдя, 
для нас там не 
ться місця. «Я 
ваш гурток», — 
ми чули від директора не 
один раз торік. Тепер ми 
опинилися перед закрити
ми дверима і нічого не 
розуміємо: чому ми не 
можемо займатися своїм 
улюбленим авіамоделю- 
ванням? Не будемо ж ми 
бігати вечорами по вулиці 
та лякати перехожих. Хо-

які 
ін- 

кімнати
різнома- 
так що 
залишає- 
розжену 
ці слова

району, і тс, як вча- 
та допомагають стар- 
школярі. З величсз- 
задоволеиням вони 

І Іовоукраїи- 
па- 

ком- 
Будикок

ший секретар райкому 
комсомолу Олег Іщенко. 
Міцні потиски рук. Запи
тання. Молодих посланців 
з Мамонтовськогб району, 
що в—Алтайському краї, 
цікавила іі історія ордено
носної Новоукраїнської 
комсомольської організа
ції, і трудові здобутки мо
лоді 
ться
тим 
НИМ 
відвідали 
ськпй міжшкільний 
вчально-виробничий 
бінат, міський 
піонерів. Палац культури 
«Ювілейний». Побували і

СЛУЖБА

СЕРВІСУ ,

Коли не заві
тають кірово- 
градці а їдаль
ню № 6, де за
відуючою Л. І. 
Тарасенко, тут 
завжди с вели
кий вибір гаря
чих страв, кон
дитерських ви
робів. І обслу- 
говувэння тут 
на належному 
рівні. Найбіль
ше подяк відві
дувачі адресу
ють молодим 
кухарям, кулі
нарам.

На фото: 
молоді праців
ники їдальні 
планують свою 
роботу на ви
хідний день.

Фото В. ГРИ&А.

старших віком людей 
шкодить насамперед мо
лоді: якою вона виросте?

Необхідно підняти го
лос громадськості проти 
цього явища, мобілізува
ти зусилля вчителіз, вихо
вателів, батьків, комсо
мольських і піонерських 
активістів на виховання 
підростаючого покоління 
в дусі шанобливого став.- 
лення до старших, де б це 
не було — в салонах гро
мадського транспорту, в 
кінотеатрах, скверах чи на 
вулицях.

В. КОСТЕНКО.

Лист у номер!

четься конструювати мо
делі.

Валера Сидоренко, 
Саша Крутько, Юра 
Шевцоа та інші члени 
аніамоделі.ндго і ур г- 
ка Кіровоградської 
станції юиих техніків».

ВІД РЕДАКЦІЇ: Наш ко
респондент побував на 
станції юних техніків. 
Дійсно, приміщення май
стерні, призначеної для 
занять гуртка азіамоделю- 
вання, скоріше нагадує 
підсобне приміщення стан
ції. Пилюга, брудні верста
ти, розламані планери, 
розібрані телевізори. Лед
ве змогли віднайти бруд
ний подертий журнал від
відування занять. Він ви
явився торішнім, у цьому 
році заняття не розпочаті, 
так як немає керівника 
гуртка. Публікуючи цього 
листа, редакція сподіває
ться, що обласний відділ 
народної освіти допоможе 
станції налагодити роботу 
авіамодельного гуртка, 
який користується такою 
популярністю у юних меш
канців нашого міста. Ціка
во, що думають з цього 
приводу наші азіатори: 
студенти і викладачі Кіро
воградського вищого авіа
ційного училища. Кому, як 
не їм сьогоднішнім і май
бутнім льотчикам, протяг
нути руку допомоги стан
ції юних техніків?

в Комишуватській десяти
річці, яка є ініціатором 
впроваджений механіза
торського всеобучу.

У щоденних зустрічах, 
Жвавих бесідах, цікавих 
екскурсіях дні пролетіли 
непомітно. Настав час роз
луки.

На знак дружби друзі 
обмінялися сувенірами, 
адресами, дали слово зав
жди дружити.

В. РУДНЄВ, 
секретар - завідуючий 
відділом учнівської мо
лоді. Новоукраїнської о 
райкому .ЛКСА1У.

Д ПУСТИВШИ до 
*7 ніг туго на
битого портфеля, 
молодий чоловій 
натиснув кноп
ку електродзвін- 
на. Двері розчи
нилися — і влас
ниця квартири 
запитливо гляну
ла на незнайомо
го візитера.

— даниленкб з 
телеательє, — 
чемно відреко
мендувався чоло
вік. — Якщо не 
помиляюсь, аи 
маєте телевізор 
з чорно-білим зо
браженням?

— Саме так. 
А що?

— У зв’язку з тим, що в 
Кіровограді здійснюється 
перехід на кольорове зо
браження у вашому апа
раті можуть виникнути 
серйозні пошноди.

— Ой, лишенько! — роз
хвилювалась жінка. — Го 
що ж робити? Мені на дру
гу зміну треба збиратися...

— Та ви заспокойтесь. 
Справа — десять хвилин, 
Я швиденько переладнаю 
діапазони і все буде га
разд.

Зінаїда Олексіївна ще 
встиглії й розібратися 
несподіваній ситуації, 
вже на столі у вітальні 
виросла ціла купа деталей 
з придбаного нею рік на
зад «Садко». Поміж ділом 
майстер тактовно цікавив
ся жнттлм-буттям хазяйки, 
шукав .дотепне продов
ження розмови. Відчувши, 
що в цьому домі до нього 
звикли, веселун, мов дири
гент паличку, загримав у 
руці викрутку і зненацька 
наніс підступний удар, 
зв’язаний з фінансовим 
бюджетом господарки:

— І ви впевнені, що ма
шина працює бездоганно?

— Ніби нормально. Іноді 
трапляються якісь

— Смуги? Копи 
Ось гляньте сюди, 
док обсмалений. У

ве
У 
а

смуі и. 
б так. 
Прові- 

__________  . голов
ному каскаді полетів опір. 
Це означає, що через тиж
день вас можуть спіткати 
серйозні прикрощі. З цими 
опорами скільки мороки.

У жінки ледве мову не 
одібрало від переляку. До 
сьогодні все начебто було 
гаразд. Люди хвалили куп
лений телевізор. У мага
зині запевняли, що довгий 
час його ремонтуватимуть 
безкоштовно. «Може від
правити його на завод?.» — 
поділилася сумнівами з 
«майстром».

— Дивіться, справа ва
ша, — враз спохмурнів 
спеціалісті».’Щоб часом не 
прорахувалися. Запасних 
деталей на цю марку бра
кує. Хіба що я попрошу 
цей оиір у когось зі своїх 
колег?

— То дістаньте. Чого во
но коштує? Я не поску- 
пую. — знову ожила в на
дії па допомогу хорошої 
людини жінка.

— З вас чотири шістде
сят шість. 1ю прейскуран
ту. А в п'ятницю ПІСЛЯ 
обіду опір стоятиме на 
Місці, і наш «Садко» пра
цюватиме. мов трактор. Л 
па всяк випадок залишаю 
свій телефон, — витягнув 
господарці акуратно обрі
заний клаптик паперу з 
ледь виразними караку
лями.

и умовлений час 
стер не з’явився...

Поки ишли дзвінки 
леательє і в міліцію, 
рай з сумкою телемайстра 
розшукував собі - іншу 
жертву. За підхожу ціну 
він пообіцяв одному діду
севі привезти із складу 
ательє телевізор з біль
шим енраном. «Хоч він і 
потриманий, — безсором
но брехав пройдисвіт, — 
але при розумній експлуа
тації на ваш вік цілком 
вистачить. Женіть одинад
цять сімдесят, а я вам 
завтра ж доставлю його в 
повній цілості».

«Трохи симпатії, еміру 
нахабства — і клієнт у ва
ших рунах, мов дозріле яб
луко!» — любив повторю
вати Олександр Данилен
ко, вештаючись у віддале
них від центра районах 
міста. Ідея спеціалізува
тись на ремонті телевізій
ної апаратури виникла у 
нього в березні нинішньо
го року. Оскільки вона ви
магала детальної розроб 
методів, ячі приносять 
«успіх», Даниленко засвоїв 
головне: ніколи не губити
ся перед апаратом з голу
бим екраном, адже у наш 
вік залишились ще чимало 
дилетантів цієї справи, 
особливо серед людей по
хилого віку.

Для окозамилювання 
шахрая напхав до портфе-? 
ля жмутки різнокольоро
вих проводів, конденсато
рів, опорів, роздобув па
яльник. Нерідко перед по- 
чаткуючими радіолюбите
лями гортав товстелезний 
альбом' з вклеєними туди 
вирізками радіосхем тех-" 
нічних журналів. Ііопи на

май-

в те- 
шах-

З стор

’• Хто п’є...

Тмажа

ФЕЙЛЕТОН

Даниленка

вчи- 
ніяк 
лав- 

шио- 
під- 

і спеціа- 
широну 

розвитку 
дирекція

судовому засіданні один Із 
юристів поцікавився ста
ном «відремонтованих» Да- 
нилеііком телевізорів, то 
висновки справжніх спе
ціалістів були вичерпни
ми: «Самозванець підки
нув нам роботи. Помітно, 
що біли апаратури походи
ла людина, яка дайска від 
радіосправи».

Перед початком «обслу
говування» клієнтів у тру
довій біографії Даниленка 
відбулося чимало змін. 
Природа щедро наділила 
його здібностями, яких 
бракує багатьом. Спробу
вав їх розгорнути на заво
ді «Червона зірка». Почав 
з обрубника ливарного це
ху. Мало поезії. Майстер 
позбавлений гумору, по
крикує. Колектив недруж
ний — по карбованцю ні з 
ким скинутись! Перейшов 
до механоскладального 
№ 18 точильником. Там 
теж мікроклімат непідхо
дящий. Влаштувався стро
пальником у другий меха
носкладальний. Нарешті, 
глибоко вивчивши геогра
фію цехів рідного підпри
ємства, завершив блукани
ну маляром у цеху механі
зації і верстатобудування.

«Мастило, гуркіт верста
тів, важке повітря — це 
не для мене», — вирішив 
Даниленко і направив свої 
стопи на інтелектуальну 
стезю. Нозоспеченому 
телеві музики і співів 
не вдавалося сягнути 
рів успіху. У середній 
лі замість того, щоб 
тримати здібності 
ліста і надати 
можливість у і 
його творчості, 
часто робила зауваження, 
що потрібно □ точно ви
значений час з’являтися 
перед школярами і обо
в’язково без запаху спирт
ного.

— Якщо ви мене зби
раєтесь повчати як першо
класника, то шукайте ін
шого ачителя! — грукнув- 
ши дверима директорсько
го кабінету, розпрощався 
з цією школою Даниленко.

Перейшов до' іншої і там 
теж виявилися охочі до 
повчань і критикування. 
Махнув рукою Даниленко 
на педагогіз і поспішив до 
радгоспу «Зоря», де в його 
особі чекали здібного ху
дожнього керівника. Та хі
ба ж всидиш у провінції, 
коли поруч вирує 
звабливого міста? 
чайно.

Кілька місяців 
тичного молодика 
градці бачили на 
них підмостках ресторану 
«Україна». За певні вина
городи він награвав мело
дії на акордеоні осолові
лим відвідувачам. Не від
мовлявся од частувань, 
легковажних знайомств, 
які не схвалювались адмі
ністрацією ресторану. В 
результаті треба було по
ступитися стільцем.

Останнє місце трудо- 
влаштувапия Даниленка— 
оформяювач вітрин кіро
воградських майстерень 
фірми «Рсмвзуття». Та й 
тут неспокійному інтелек
туалу не поталанило. Не 
вистачало окриленості, 
розмаху. Адже кому в ко-. 
лектнві не було відомо, що 
не байдужнії до випивок 
художник-оформлювач гу
бив рештки своїх сил у бо
ротьбі за кожен щабель 
східців на шляху до,своєї 
майстерні (другий поверх 
фабрики «Ремвзуття»).

«Музика і мистецтво — 
в них можна кохатися, а 
за їх рахунок забезпечити 
собі можливість випити 
неможливо,—такий висно
вок зробив із своїх твор
чих пошуків Олександр 
Даниленко. І тоді його по
лонила звабна ідея...

Ми довіряємо людині, 
яка чемно увіходить до 
нашого дому з добрими 
намірами. Інша справа, ко
ли знаходяться людці, що 
спекулюють на довір’ї, 
людській доброті, необізна
ності. З такими й поступа
ють відповідно: 
зривають маски і 
совому порядку 
ють взятися за першу-ліп- 
шу суспільно корисну пра
цю, не зважаючи на обда
рованість і широту натури,.

Т ДМИТРІЄВ.

життя
Ні, зви

симгіа- 
кіроао- 
естрад-

поступа- 
публічно 
в приму- 
пропону-
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з жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час*. 8.95 — Гімнастика.
8.55 — «Зустріч юнкорів те
лестудії «Орля» з Героєм Со 
ціалісп-чної Праці. заслу
женим майстром професій
но-технічного навчання В. С. 
Філіпповнм». 9.55 — А. Ма- 
найонок. «Таблетку під 
язик». Фільм вистава. 1 1.30
— «Твій труд — ївся висо
та». Документальні фільми 
3 5.15 — XV Всесоюзна спар
такіада школярів. Вільна бо 
ротьба. 15.45 — «Наш сад»
16.15 — «Знай і вмій». 17.00
— На здобуття Державної
премії СРСР 1978 року в га
лузі музичного мистецтва 
О. Холміпов. Кантата «Зара
ди життя на землі*.-Д7.15 — 
«Адреси молодих-. 18.00 — 
«Про корми, як про хліб». 
Репортаж з колгоспу «Ук
раїна* Новгооодківсьі.ого 
району. (К-д). 18,15 — Кіно
журнал «Хочу все знати». 
18.25 — «Серце віддано ді
тям*. (К-д). 18.55 — «Наоод- 
на творчість». Телеогляд.
19.40 — «За врожай 1978 ро
ку*. 19.55 — Телефільм
«Пуск». 1 серія 21.00 — 
«Час». 21.30 — «Обличчя 
друзів*. 22.15 — «Мистецтво 
Д. Ойстраха». По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Співає
Палад Бюль Бюль-огли».
10.45 — «Старти надій*.
11.30 — Теленарис. «Феодо
сія, Борисовій». 11.50—«Ру
бежі 10-1 п'ятирічки*. Ре
портаж з будівництва Кіро
воградського заводу тепло
возних дизелів. (К-д на Рес
публіканське телебачення).
12.10 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 15,55 — 
Змагання трудящих Ново- 
миколаївського району За-

тторізької області — Маса- 
хівського району Азербайд
жану. 16.30 — Для дітей. 
«Справжній товариш*. Ви
става. 17.25 — «Ватка і жит
тя». 18.00 — «Народні та
ланти*. 18.30 — Телефільм 
-Особисто відповідальний*. 
19.00 — Вісті. 19.30 — Дні 
літератури і мистецтва' Азер
байджанської РСР в Україн
ській РСР. Концерт. 20.45— 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «Го
ловне інтерв'ю» 22.55 —
«Старт». По закінченні — 
новини.

4 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час*. 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «Один за всіх, всі за 
одного». 9.40 — Телефільм 
«Пуск». 1 серія. 10.45 — 
«Клуб кіноподорожей*. 1-1.30
— Док. фільми 15 40—«Сто
рінки історії». «Ленінський 
плай ГОЕЛРО*. 16.10 —
«Поейія». В. Лмговський.
16.40 — «Дорога ч братер
ства». 17.00 — «Квітуче де 
рево дружби». 18.Об—«День 
за Днем». (К-д). 18.15 — «Бс 
регти Ферми від пожеж* 
(К-д). 18..30 — Концерт. 19.00
— Док. фільм «Основний 
Закон великої країни». 19.50
— Телефільм «Пуск*. 2 се
рія. 21.00 — «Час» 2130 — 
«Ролпогіді про театр*. 2'2.50
— «Співає вокально-інстру
ментальний ансамбль «Ял 
ла». По закінченні — но 
впни.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10 15 — «До
60-річчя ВЛКСМ». «Твоя 
КОМСОМОЛ І.С І.’.‘З юність*
11.15 — Клнн’пт 11.«10 — 
«Науково попмлппний маю 
матичіїші журнал «Інтс 
грал». 12 10 — Для малят. 
«Срібний віночок». 12.30
— «На л.лпях республіки*. 
16.40- Фільм-когцсрт. 17.00
— «ІКиггя науки». 17.30 — 
«Відгукніться. сурмачі!» 
18.00 — Реклама. Оголошен
ня. 18.30 — «Любителям ба
лету-. 19 00 — «Вісті». 19.30
— Республіканський огляд 
якості. «Тепла краса (Ьап- 
фору». 20.30 — Ліричний 
копперт. 20.45 — «На доб
раніч. літи!* 21.00 — «Час*. 
21.30—Док. відеофільм «Зо- 

ГГ35

рянии час» Баку*. (Фільм, 
присвячений перебуванню 
п Баку Тепер ільного секре
таря ЦК К11РС. Голови Пре 
кидії Верховної Ради СРСР 
товариша Л.
22.15 - Дні 
мистецтва 
ської РСР в 
РСР Концерт. 
НІ — ПОВНІШ.

І. Брежнєва), 
літератури і 
Азсрбайджап-

Українськііі 
По закінчен-

«5 жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «Відгукніться, сур
мачі!». 9.25 — Концерт ан
самблю пісні і танцю «Ко
лосок». 9.45 — Телефільм 
• Пуск». 2 серія. 10.50 — 
Док. фільм «Людина нп зем
лі». 14.30 — Док. фільми до 
Дня Конституції СРСР 15.25
— XV Всесоюзна спартакіа
да школярів. Спортивна 
гімнастика. 16.10 — Нарис 
«Виробниче об'єднання
«Елсктроізолі г*. 16.40 —
♦Російська мова*. 17.10 — 
Концертний з,-«.! телестудії 
•Оп-І.ч* 18 00 — Повніш.
18.15 — «Ленінський універ
ситет мільйонів*. 18.45 — 
Фільм -концерт. 19.15 — «Рі
шення липневого (1978 року) 
Пленуму ЦК КПРС — у жит
тя!» 19.30. — Док телефільм 
«До високих іпііпот*. 19.55
— Телефільм «П»ск*. З се
рія. 21.00 — «Час*. 21.30 — 
« Доку .мепта л ь»- т, іі скра п »
22.55 — П.-С. Бах.. Бпандеп- 
бур.чькнй концерт Л"’ 6 По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.20
— «Для вас. учителі». 15.50
~ «Шахтарські горизонти*
16.10 — «Друзі Тьоми От- 
криткіпа*. 16.40 — «До
60-річчя ВЛКСМ». «Тих днів 
і с змовкне слава*. 17.30 — 
Док. фільм. 17.55 — Урочис
те закриття Днів літепатурп 
і мистецтва Азербайджан
ської РСР па Україні. Б пе
рерві — «Вісті». По .такій 
ченпі — фільм «День моїх 
,с ипів -

6 жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімцастика.

8.55 — Концсртіши зал те
лестудії «Орля». 9.45 — Те
лефільм «Пуск». З серія 
10.50 — ..'Адреси молодих».
14.55 — До Всесоюзного дня
працівників сільського гос
подарства. інтерв'ю з на
чальником Обласного уп
равління сільського госпо
дарства В. Я. Мрслюченком. 
Під). 15 10 — «День за 
днем» (К-д). 15.25 — «Ша
хова школа». 15.55 — Уро
чисте засідання, присвячене 
Всесоюзному дню працівни
ків сільського господарства. 
СВЯТКСВШІ концепт. В перер
ві — «Вісті*. 21.00 — «Час».
21.30 — • Наша адреса — 
Радянський Союз». 22.55 — 
Чемпіонат світу з акробати
ки. По закінченні — повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повніш. 10.15 — «Украї
на — БАМу. Далекому Схо
ду. Сибіру*. 10.35 — Для ді
тей. «Сонячне коло»'. 11.05
— Камерний концерт. 11.40
— «Шкільний скрав». Росій
ська література. 10 клас.
12.10 — Для Малят. «Сріб 
ний дзвіночок». 15.55 — 
«Основи Радянської держа
ви і права». 16.25 — «Пісні 
В. Захарова». 17.00 — «Моск
ва і москвичі». 17.30 — 
«Поема про дитинство». 
18.00 — Повніш. 18.15 — 
Програма телебачення Ні
мецької Демократичної Рес
публіки. присвячена 29-й 
річниці проголошення НДР.
19.45 — Концбрт. 21.00 — 
«Час*. 21.30 — «Завтра — 
національне свято Німець
кої Демократичної Респуб 
ліки — День Республіки».
21.45 — Фільм «новосілля». 
По викінченні — новини.

7 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «Дружні хлоп'ята» 
Концерт. 9.25 — «Для вас, 
батьки» 9.55 — •Ранкова
пошта». 10.25 — «По музеях 
і виставочних залах». 10.55
— «Сьогодні — День Кон
ституції СРСР». 11.30 — 
«Пісні і танці народів 
СРСР». 12.15 — «Олімпіада- 

80*. 13.00 — Д. Шостакович. 
Перший концерт для фор
тепіано з оркестром. 13.20
— Програма «Здоров’я». 
11.05 — Тираж «Спортло
то». 14.20 — «У світі тва
рин». 15.20 — Мультфільм.
15.40 — Концерт Рязансько
го російського народного 
хору. 16.10 — «Я — грома
дянин Радянського Союзу» 
Поетична композиція. 16.30
— «ПІсня-78>. 17.00 — Хо
кей: «Салават ІОлаєь* (Уфа)
— «Спартак» (Москва). В 
перервах — «Радянський 
Союз очима зарубіжних гос
тей» 1 повніш. 19.20 —Фільм 
• Член уряду». 21.00—«Час».
21.30 — «Прекрасна, як мо
лодість, країна*. Святковий 
концерт. По закінченні — 
новини.

ДРУГА. ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — Г. Сви
ридов. «Патетична орато 
ріп». 10.45 — «Сталь миру». 
Репортаж з Дніпропетров
ського металургійного за
воду ім. Г. ІІетропськоїо 
1100 — Концепт. 12.00 — 
• Хвала рукам, що пахнуть 
хлібом». Інтерв’ю з Героєм 
Соціалістичної Праці, голо
вою ордена Леніна колгоспу 
імені С. М. Кірова Д. К. Мо
торним. 12.15 — Для дітей. 
»Сонечко*. 12.45 — «В сім'ї 
вольній, новій». 13.00 —
«Молодіжна орбіта». 13.35 — 
«Все для людини. Репортаж 
з Дарницького шовкового 
комбінату м. Києва. 14.05 — 
«.-Пісні юності». Антологія 
молодіжної пісні. 14.35 — 
«Народовладдя*. 14.50 —
Програма му л ьтф і л ьм і в.
15.20 —»Кяют-кампапія «Гло
бус». 16.05 — «Уклін Бать
ківщині». Концерт. 16.35 — 
«Моя ппоФесія — монтаж
ник». 16.50 — «Піти світлі 
соняшників» Телевнстава. 
Випуск 11-й. «Обжинки». 
17.50 — Концертний зал
«Дружба». 19.00 — «Консти
туція СРСР — Основний 
Закон нашого життя*. Ви
ступ Голови Президії Вер
ховної Ради УРСР тов. О. Ф. 
Ватчснка. 19.10 — Вісті
19.40 — «Чуття єдиної ро
дини*. Л ітепатурнпіі вечір. 
21.00 — «Час*. 21.30 —

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
-- -І-’-.—.ти»

«Зустрінемось біля фонта
на». Художній фільм. 22.50 
— Концерт. По закінченні — 
новіти.

8 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнастика 
для дітей 8.55 — Концерт 
естрадно-симфонічного ор
кестру Українського теле
бачення і радіо. 9.30 —«Ву
дильник». 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу!». ІІ.ОО
— «В гостях у казки». Фільм 
«Варвара-краса — довга ко
са». 12.10 — Сьогодні — 
Всесоюзний день працівни
ків сільського господарства.
12.30 — «Сільська година*.
13.30 — «Музичний кіоск*. 
14 00 — «Недільний суве
нір*. Музично -розважальна 
програма. 14.50 — «Комсо
мольська традиція». 15.50 — 
«Справа, якій ти служиш». 
16.35 — «Міжнародна, пано
рама»". 17.00 — «Клуб кіно
подорожей*. 18.00 — Нови
ни. 18.15 —Мультфільм «Ве
села карусель». 18.30 — 
Док. фільм «Енергія і тво
рення-. 19.05 — До Всесо
юзного дня працівників 
сільського господарства. Ве
чір в Концертній студії в 
Остлнкіно. 21.00 — «Час*.
21.30 — Чемпіонат світу з 
акробатики. 22.30 — Кол- 
церт оркестру російських 
народних інструментів ЦТ і 
ГІР. По закінченні — новини. *

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — «Сьо
годні — Всесоюзний день 
працівників сільського гос
подарства. 11.30 — «На свя
ті дружби*. 13.00 — «Слава 
солдатська». 14.00 —М. Горь
кий. «Єгор Буличов та ін
ші-*. Вистава. 16.35—Мульт
фільм. 16.50 — Док. фільми. 
19.00 — «Актуальна каме
ра*. 19.45 — Концерт Дер
жавного ансамблю танцю 
УРСР імені П. Пінського. 
2.0.45 — «На добраніч, діти!» 
21 00 — «Час*. 21.30 —
«Майстри мистецтв — ге
роям жнив*. По закінчен
ні — повніш.

ЗАПРОШУЄМО
В ПІДМОСКОВ’Я

На навчання і на роботу.
Професііїпе училище ордена Леніна га ордена Трудо

вого Червового Прапора Орєховського бавовняного ком
бінату імені К. Н. ІІіколзєвої міста Орєхово-Зуєво 
Московської області

проводить додатковим прийом учнів
на 1978—79 навчальним рік за спеціальностями:

стрічкарки, ткалі, рівничнвцї, прадильшпіі. мотальни
ці. зні^ачкн.

Термін навчання І рік 2 місяці.
До училища і па роботу приймаються дівчата віком 

не молодші 15 років, з освітою 8, 9 ї 10 класів.
Прийом до училища без вступних екзаменів.
ІІав<ання проводиться за суміщеним навчальним пла

ном. Одночасно з виробничим навчанням дівчата здо
бувають загальну середню освіту.

Учні забезпечуються безплатним триразовим харчу
ванням, обмундируванням, одержують заробітну плату 

в перші три місяці — за учнівськими ставками, а з чет
вертого місяця навчання переводяться на відрядну 
оплату праці. На нінець навчання заробітна плата ста
новить 90—120 карбованців на місяць.

Учням надаються благоустроєні гурюжнткп (з мос
ковською пропискою), з сучасними меблями, холодиль
никами і гелеві, орами Вихованкам дитячих будинків, 
іигерп.-.тів, сиротам оплачується проїзд залізницею до 
місця навчання і роботи. Всі учні користуються пільгами 
на проїтТусіма вилами транспорту.

Для тих. .хто бажає продовжиш навчання, в місті є 
чотири веч;р:іі і сім денних технікумів, автомехачічний, 
текстилі,іній, будівельний. фінапсово-стштіомічиий інсти
тути. чотири музичні інколи Учнів, які закінчили учили
ще з відмінними оцінками, комбінат направляє за спе
ціальними путівками у технікуми 1 вузи.

Учням комбінату, направленим в інститути і технікуми, 
виплачується стипендія, підвищена на 15 процентів.

Ліг.чата, які виявили бажання працювати, можуть на
вчитися .згаданих спеціальностей індивідуально (за час 
від двех тижнів до трьох місяців).

До послуг молоді гілавалі пі басейни, спортзали, катки, 
профілакторії, стадіони, турбази та ін.

Дівчата! Ви станете членами одного з найбільших 
підприємств РРФСР та Підмосков’я.

В нашому місті працюють вісім кінотеатрів, народний 
театр «Спутник». МХАТу імені М. Горького.

Місто Орє.ховс-Зуєво знаходиться за кілька кілометрів 
від Москви.

Для встхпу необхідно подати такі документи: сві
доцтво про народження (ті. кому минуло 16 років. — 
паспорт з відміткою про виписку), свідоцтво про освіту 
(ті, хто вчиться, — довідку зі школі.), чотири фотокарт
ки розміром 3X4 см.

Діти інвалідів Великої Вітчизняної війни подають 
довідку з міськвійськкомату, а круглі сироти — з 
міськвно.

Набір проводиться до 10 жовтня 1978 року.
За довідками звертайтеся до представників комбінату 

Євгена Васитг.свпча Савчука та Тетяни Юр’ївни Масля- 
клвої на адресу: м. Кіровоград, пул. К. Маркса, готель 
«Київ», другий поверх, кімната 234, телефон 2-99-3-84 
(щоденно з 9.00 до 12.00, і з 16.00 до 20.00)

Представники супроводжуватимуть вас до місця на
вчання і роботи.

ДИРЕКЦІЯ.

агогі'нісяй інститут імені О. С. Пушкінаїїіршимрадськіги Лср;кшшпн иед
ПРИЙМАЄ СЛУХАЧІВ НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

фізика і математика фізичне вихован
ня. російська мова і література, україн
ська мова і література, англійська мова, 
педагогіка і методика початкового на
вчання. музика і співи.

Па підготовче відділення приймають 
осіб із числа передових робітників і 

колгоспників, які мають, середню освіту 
і виробничий стаж не менше одного ро
ку на останні.ому місці роботи, та 
звільнених у запас із Збройних Сил 
СРСР.

Вступники подають заяву -із зазначен
ням вибраної спеціальності, направлення 

на навчання (промислових підприємств, 
будов, організацій транспорту і зв’язку, 
радгоспів, колгоспів, командування вій
ськових частин), документ про середню 
освіту (оригінал), витяг із трудової 
книжки, характеристика з місця роботи 
(комсомольську і виробничу), шість фо
токарток (3X4 см). медичну довідку 
(форма № 286)

Зараховуються слухачі за результата
ми співбесід і висновків приймальної 
комісії. Слухачі забезпечуються стипен
дією та гуртожитком.

Осіб, які успішно складуть випускні 
екзамени, зараховують на перший к>рс 
відповідного факультету без вступних 
іспитів.

Прийом документів — по 10 листо
пада.

Співбесіди — з 11 по 25 листопада.
Початок занять — 1 грудня.
Адреса: 316050, м. Кіровоград, пул. 

Шевченка, 1, педінститут, підготовче від
ділення, аудиторія № 68, тел. 29-72-40.

РЕКТОРАТ.

Іі і |мии>г радськ її й інститут сілі»сі»ког<и*іі<» іа|»сч»кого шшівшобудуввалінів
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ

НА ДЕННЕ ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Згідно з постенсвою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
від 20 серпня 1969 року на навчання без екзаменів 
приймаються передові робітники, колгоспники, робітни
ки радгоспів і воїни, звільнені в запас із лав Радянської 
Армії, що мають направлення підприємств, колгоспів, 
радгоспів і військових частин. Направлені на навчання 
повинні мати середню освіту і безперервний трудовий

стаж роботи не /ленше одного рску на даному підпри
ємстві або в колгоспі.

Зарахування проводиться після співбесіди приймаль
ною комісією. Бсі зараховані одержують стипендію і 
забезпечуються гуртожитком.

Після успішної здачі випускних екзаменів слухачів за
раховують на перший курс інституту поза конкурсом.

Прийом слухачів проводиться по таких спеціальностях: 
організація і технологія ремонту машин; 
сільськогосподарські машини;
технологія машинобудування, металорізальні верстати 

і інструменти;

?) Наша адреса і телёфо
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кирова! рад. 
Гаїсіа иечаїясіся 

па украинском языке.

3*6050, ГСП, Кіровогргд-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масово: роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46 £7.

Друкарня їм. Г. ЛЕ Димитрова, 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкй 2.

електропостачання промислових підприємств, міст і 
сільського господарства;

будівельні, шляхові машини і устаткування;
машини і технологія ливарного виробництва; 
машини і технологія обробки металів тиском; 
автоматизація сільськогосподарського виробництва. 
Направлені на навчання подають такі документи: 

заяву (на ім'я ректора) із зазначеннялл вибраної спе
ціальності; направлення; характеристику, підписану ке
рівниками підприємства, колгоспу, радгоспу, військової 
частини, а також партійної, профспілкової і комсомоль
ської організацій; документ про сеоедню освіту; випис
ку із трудової книжки, завірену керівником підприєм
ства; медичну довідку (форма № 286), шість фотокар
ток (3X4 см).

Вступники особисто подають паспорт, військовий кви
ток або приписне свідоцтво.

Прийом заяв з 1 жовтня по 10 листопада, від звільне
них п запас з лап Радянської Армії — До 15 січня.

Співбесіда з 16 по 25 листопада ц. р.
Початок занять з 1 грудня.
Строк навчання 8 місяців.
Адреса: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 5. кімната 

№ 238, телефон 19-71-81.
РЕКТОРАТ. ,
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