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ПРОЛЕТАР? ВСІХ КРАЇН. -ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

КЛУБ .

МОЛОДОГО
ВИБОРЦЯ

Старший бібліотекар 
Олександрійської міської 
дитячої бібліотеки № 1 
Н. М. Шабаноса нещодав
но провела з юними чита
чами бесіду на тему 
«Ми — громадяни СРСР», 
розповівши про нашу, ра
дянську демократію, ра
дянський спосіб життя.

Г*-

Колективні читання «На
ша Конституція — найдє- 
мократичніша» організу
вала для старшокласників 
16-і школи м. Кіровогра
да старший бібліотекар 
книгозбірні імені П. Мо
розова Р. В. Загодецька.

У У ці дні читачі вибира-
і ють тут книги з тематич

них поличок «Закон нашо
го життя», «Дітям про ра
дянську дійсність».

■4 * *

дитячій
Кіроео-

Колективні бесіди 
книзі Є. Гіермака «Наша 
держава» проводять з уч
нями 9-ї школи в 
бібліотеці № 
граде.

4 м.

книг прочи-Гіонад 300
гали юні читачі Гайворон- 
ської районної бібліотеки 
під час літературної гри- 
подорожі за маршрутами: 
«Громадянином бути зо
бов'язаний», «Труд—спра
ва честі», «Шляхами 
знань», «Культуру — на

бродові». При бібліотеці 
працює лекторій правових 
зна^ь для школярів. Нині 
тут готують бесіди про 
радянський виборчий за
кон, про кандидатів у де
путати Верховної Ради 
СРСР.

В обласній бібліотеці 
імені А. Гайдара оформ
лено стенд і викладки лі
тератури, присвячені на
ступним виборам. Бібліо
текарі О. В. Орехова та 
В. А. Шубіна провели з 
дітьми бесіди і огляди 

тих, кому довіряє 
народ», «Кіровоград від 
виборів до виборів». 

І В. ТАРАСЕНКО,

секретар комсомоль
ської організації об
ласної дитячої бібліо
теки імені А. Гайдара.

Голосуватимуть уперше
У Кіровоградському бу

дівельному технікумі роз
містилася виборча дільни
ця № 196/408. При вій 
працює клуб молодого ви
борця. Його відвідувачі 
вивчають радянське зако
нодавство, свої виборчі 
права та обов’язки.

З радіспо візьмуть упер
ше участь у виборах до 
Верховної Ради СРСР ві
сімнадцятирічні дівчата — 
Наталя Зінченко, Ніна 
Цйбрій, Люда Остапчук 
та Валя Лсбенденко( на 
фото внизу). З хвилюван
ням і гордістю готуються 
вони віддати свої голоси 
за відомих людей Кірово- 
градщини — знатного ме
ханізатора двічі Героя 
Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталова і передового ро
бітника заводу «Червона 
зірка» В. І. Гетьманця.

У відмінників навчання 
Алли Червня, Володимира 
Дубровського, Люди Гор
ба і юк (на середньому фо
то) радість подвійна: на
передодні виборів вони 
захищатимуть дипломні 
проекти і отримають на
правлення на самостійну 
роботу. Нині їхня участь 
у роботі клубу особливо 
активна.

Серед тих, хто роз’яс
нює молодим виборцям 
азбуку державності 
викладачка історії В.
Прус (на фото вгорі). її 
розповіді про виборчу си
стему, переваги радян
ського способу життя зав
жди конкретні й цікаві.

Л. ЛАПІНЬ.
Фото автора.

ВИВЧАЮТЬ НАУКУ ДЕРЖАВНОСТІ
НА БАЗІ БОБРИНЕЦЬНО- 

ГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАР
СЬКОГО ТЕХНІКУМУ РАЙ
КОМ КОМСОМОЛУ СТВО
РИВ «КЛУБ МОЛОДОГО 
ВИБОРЦЯ»/

Длл двадцяти^ слухачів 
школи молодого лектора, 
що працює при навчаль
ному закладі, настав час, 
коли можна застосувати 
на практиці знання, здо
буті під час занять. Спе
ціальний цикл лекцій роз
роблено дпя тих, хто впер
ше віддасть свої голоси 
за кандидатів непорушно
го блоку комуністів і без
партійних, які представля
тимуть у найвищому орга
ні державної влади СРСР 
найрізноманітніші верстви 
населення нашої країни.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЩОРІЧНОГО СВЯТА 
«ВСЕСОЮЗНОГО ДНЯ ВИНАХІДНИКА 
! РАЦІОНАЛІЗАТОРА»

Президія Верховної Ради СРСР встановила свято «Всесоюз
ний день винахідника і раціоналізатора». Він відзначатиметься 
щороку в останню суботу червня.

(ТАРС).

ФОТОРОЗПОВІДЬ
ПРО БРАТЕРСТВО

«Шляхи великого єднання» — так називається фотовиставка, 
яка демонструється в Українському Товаристві дружби і куль 
тхрного зв’язку з зарубіжними країнами.

Експозицію, присвячену 325-річчю возз’єднання Укр.нш’ 
Росією, відкривають репродукції картин відомих українських 
художників, фотокопії історичних документів, які скріпили 
непорушне єднання двох народів. Експонати розповідають пре 
плодотворну силу їх доужбн на різних етапах історії, взаємо
допомогу в роки тяжких випробувань, про досяіьеїшя Радян
ської України в братній сім’ї народів СРСР.

(РАТАУ).

ГАРМІТУЄИО
ЯКІСТЬ

ОБСЛУГОВУВАННЯ
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОМСОМОЛЬ

СЬКО-МОЛОДІЖНОГО КОЛЕКТИВУ ІМЕНІ XXV 
З’ЇЗДУ КПРС І 60-РІЧЧЯ ВЛКСМ СЕКЦІЇ «МУ
ЗИЧНІ ТОВАРИ» УНІВЕРСАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬ
НОГО ОБ’ЄДНАННЯ «КІРОВОГРАД» (ЗАВІДУЮ
ЧА СЕКЦІЄЮ СВІТЛАНА ТОЛОЧЕНКО) НА Ї979 
РІК.

Леонід Льошенно, Степан 
Іиахнюн, інші активісти 
вже виступили перед то
варишами. Так, напри
клад, керівник «Клубу мо
лодого виборця» Олек
сандр Мацура прочитав 
нещодавно лекцію «Пере
ваги соціалістичної систе 
ми управління перед капі
талістичною».

У клубі активісти часто 
влаштовують диспути, те
матичні вечори, зустрічі 
молодих виборців з керів
никами виробництва, ве
теранами війни і праці. За
пам’ятався учням техніку
му нещодавно проведений 
тематичний вечір «Радян
ський Союз —наидемоира- 
тичніша країна світу». Ве
чір перетворився в цінаву, 
невимушену бесіду про на

шу нраїну. Він закінчився 
поназом художнього ніно- 
фільму «Член уряду».

Особливо цікавляться 
роботою клубу ті, йому 
почесне право голосувати 
на виборах до верховної 
Ради СРСР 'буде надано 
вперше. Тому й відвідують 
кожне заняття клубу Зоя 
Савченко, Ніна Бігун та їх
ні товариші, слухають лек
ції, беруть участь в облад
нанні 4-ї виборчої дільни
ці. що знаходиться поруч.

Клуб допомагає моло
дим виборцям пізнавати 
науку державності,

Г. ТКАЧЕНКО, 
другий секретар Боб- 
ркненького райкому 
ЛКСМ України.

Відповідальна і приєм
на робота у кожного чле
на нашого колективу — 
дарувати тисячам людей 
хороший настрій, радість 
від придбання покупки. 
Виконуючи наказ XVIII 
з’їзду Ленінського комсо
молу про шефство молоді 
над сферою обслуговуван
ня, ми працюємо під деві
зом «Високу якість обслу
говування гарантуємо!» 
Як учасники Всесоюзною 
руху «П’яіирічці ефектив
ності і якості — ентузіазм 
і творчість молодих!», ми 
успішно завершили мину
лий рік. Про виконання 
плану товарообороту трьох 
років п’ятирічки рапорту
вали до річниці прийняття 
нової Конституції СРСР. 
До кінця року реалізува
ли додатково товарів на 
85 700 карбованців. Смі
ливо впроваджували про
гресивні форми торгівлі, 
обслуговування покупців. 
Намагалися кожному зна
йти необхідний товар, 
пропонували кращі зразки, 
допомагали скомплектува
ти платівки на смак, при
слухалися до замовлень і 
побажань відвідувачів сек
ції Словом, щодня кожна 
працівниця ставила перед 
собою мету: покупці по
винні йти від нас із доб
рим настроєм і радісно 
приходити знову.

Бажання працювати шс 
краще, не зупинятися на 
досягнутому викликали у 
нас рішення листопадово
го (1978 року) Пленуму 
ЦК КПРС. Прийнявши їх 
до неухильного керівни
цтва і йдучи назустріч 
60-річчю комсомолу Ук
раїни та ПО-Ї річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна, паш комсомольсько- 
молодіжний колектив бере 
такі підвищені соціаліс
тичні зобов'язання на чет
вертий рік п’ятирічки:

— річний план товаро
обороту виконати до 25 
грудня, продати понад 
план товарів на ЗО тисяч 
карбованців;

— забезпечити ритміч
ність виконання плану то
варообороту по бриіадах;

— боротися за економію 
державних коштів шляхом 
схоронності товаро мате
ріальних цінностей і зни
ження природних .збитків 
V кожній бригаді;

— добитися збільшення 
юварообороту на 10 про
центів порівняно з 1978 
роком;

— закупи пі товарів на 
суму ЗО тисяч карбован
ців;

— підвищити професій
ну майстерність продавців 
секції в школі передового 
досвіду, трьох чоловік на
правити па фахове на
вчання:

— на честь бО-річчя 
комсомолу України взяти 
шефство по обслуговуван
ню ветеранів Великої Віт
чизняної війни товарами 
повсякденного попиту;

— брати активну участь 
у громадському житті тор
говельного об’єднання, від 
відуваїи гуртки худож
ньої самодіяльності, всім 
членам колективу скласти 
норми на значок ГПО:

— постійно підвищува- И 
ти свій ідейно-політичний 
рівень. \ спішно закінчити 
навчання в гуртку комсо
мольської політосвіти за 
програмою «Основ» кому
ністичної моралі», в школі 
комуністичної прані;

— відпрацювати у під 
шефпому колгоспі «Украї
на» Кіровоградського ра
йону три дні кожному під 
час сільськогосподарських 
кампаній,

— боротися за присво
єння звання колективу ко
муністичної прані.

Викликаємо на соціаліс
тичне змагання комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив імені XVIII з’їзду 
ВЛКСМ секції «Шерстяні 
тканини».

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗО
БОВ'ЯЗАННЯ ОБГО
ВОРЕНО і ПРИЙНЯ
ТО НА КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ ЗБОРАХ.
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НА ТВОЮ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТ!

ЧОМУ НЕЦІКАВО 
НА ФЕРМАХ?
У КОЛГОСПІ ІМЕНІ ЛЕНІНА ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РА

ЙОНУ ПРАЦЮЄ БАГАТО МОЛОДІ: В ГАРАЖІ, В ТРАК
ТОРНІЙ БРИГАДІ, В САДУ... А ОСЬ НА СВИНОТОВАР
НОМУ КОМПЛЕКСІ, ДЕ ПОСТІЙНО ПЕРЕБУВАЄ ПО
НАД 20 ТИСЯЧ ТВАРИН 1 МЕХАНІЗОВАНО ВСІ ТРУ
ДОМІСТКІ ПРОЦЕСИ, СПІЛЧАН УСЬОГО 7, НА МО
ЛОЧНОТОВАРНІЙ ФЕРМІ — 3... І З КОЖНИМ РОКОМ 
УСЕ МЕНШЕ ВИПУСКНИКІВ СУБОТЦІВСЬКОЇ СЕРЕД
НЬОЇ ШКОЛИ ЙДЕ ПРАЦЮВАТИ В ГРОМАДСЬКЕ ТВА
РИННИЦТВО.

II — Ніде правди діти, з 
80 членів ВЛКСМ лише 
десять зайняті у тварин
ництві, — констатує сек
ретар комітету комсомо
лу колгоспу Віктор Бон- 

х ■ даренко. — Чому це так— 
і сам не знаю. Наче і умо
ви праці хороші, і заро- 

' бітки непогані, а не йдуть 
дівчата на ферму.

Що ж, спробуємо з'ясу
вати причини цього.

1 Звісно, молода людина
' швидше приживеться там, 

де поруч працюють її ро
весники, де цікаво не тіль
ки виконувати ту чи іншу 
роботу, а й у вільну хви
лину поговорити про но
вий фільм чи щойно про
читану книгу, про модну 
пісню чи сукню. І навпа- 

> ки: скажімо, двадцятиріч
ній дівчині В КОЛЄКТИЗІ 
дорослих не завжди знай- 

* деться місце для слова. 
Тягне її до ровесників, се- 

1 ред яких і позмагатися 
знайдеться з ким, і поді
литися таємницями. Та ще 
коли поруч трудяться й 
досвідчені, до кого по по
раду завжди можна звер
нутися. Тоді кращого й 
шукати не хочеться. Сло
вом, мова йде про відомі 
переваги комсомольсько- 
молодіжного колективу. 
Знав про це комітет ком
сомолу? Ясно, що знав. 
Але у свій час, коли на 
молочнотоварній фермі 
було чимало молоді, ке 
задумався про це, а рай
ком комсомолу не підка
зав.

Сьогодні на фермі зай
няті двоє комсомольців — 
Наталка Журавко і Марія 
Прозоровська. Поки що 
ходять дівчата в «серед 
няках», особливих почес
тей не знають, на комсо
мольських зборах бува- 

і ють рідко. Словом, до 
спілкової роботи їх майже 
не залучають. То й що тут 
цікавого для молодої лю
дини?

— Здавали у нас на 
комплексі в експлуатацію 
новий відгодівельний кор
пус, — розповідає груп- 
комсорг Катерина Зубко
ва. — Ми просили прав
ління, щоб воно допомог
ло створити тут комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив. Тоді ми змогли б 
узяти й високі соціалістич
ні зобов’язання, довести 

' на ділі, що вміємо працю
вати на совість, кожен 
відповідав би за колектив. 
Але ніхто й слухати про 
це не схотів. Звичайно, 
працюють там люди різ
ного віку, а молоді сви
нарки, як і раніше, в усіх

Магазин № 9 облкпиіо- 
торгу пропонує літературу 
з питані, передового цосні 
ду в сільському ГОСІІО 
царстві:

ПІНЧУК А., ТКАЧ П. Спе
ціалізовані фабрики моло
ка. Одеса, «Маяк», 1978. У 
кинзі розглянуто досвід 
виробництва молока у спе
ціалізованих м ясо-молоч- 
нн.ч радгоспах Миколаїв
ської області, на числен 
них фактах покаьано пе 
ревагп концентраті і спе
ціалізації у виробництві 
молока. 

корпусах. Зустрічаємося 
гуртом хіба що раз на мі
сяць, як підбиваємо під
сумки роботи. Щоб про
вести комсомольські збо
ри, довгр доводиться зби
рати свою групу. І я розу
мію, чому юнаки і дівчата 
охочіше йдуть у трактор
ну .бригаду, — вони там 
завжди серед ровесників, 
їм і цікавіше, і веселіше.

і згадує свинарка, як, 
їдучи на XXIII з’їзд ЛКСМ 
України, вона розговори
лася із сусідом по купе. 
Хлопець так захоплено 
розповідав про свій ком
сомольсько - молодіжний 
колектив, про те, як вони 
разом проводять дозвіл
ля, влаштовують неділь
ники, екскурсії, відзнача
ють комсомольські свята. 
Катя в душі позаздрила 
йому...

Та не тільки це має три
вожити комітет комсомо
лу, райком. Хто ж працю
ватиме у тваринництві че
рез п'ять—десять років? 
Адже партія та уряд по
ставили важливе завдан
ня — значно - збільшити 
виробництво м’яса, моло
ка, яєць. Сподіватися ж 
на те, що незабаром при
йде юна зміна ветеранам 
ферм, поки ще не дово
диться. Коли раніше стар
шокласники місцевої шко
ли були на МТФ, на комп
лексі частими гостями, 
проходили там виробничу 
практику, то нині це вже 
забулося. Принаймні на 
свинокомплексі завтраш
ніх випускників не прига
дають, коли й бачили.

На жаль, таке станови
ще не тільки а колгоспі 
імені Леніна. Дуже мало 
молоді на фермах у гос
подарствах «Заповіт Лені
на», «Октябрь», імені Шев
ченка, «Дружба». Це свід
чить про те, що Знам’як- 
ський міськком комсомо
лу ослабив керівництво 
сільськими комітетами 
комсомолу, не дбає про 
закріплення молоді на се
лі, про організацію ком
сомольсько - молодіжних 
ферм у громадському 
тваринництві. Як виправи 
ти становище, підкаже 
свій же, хоч і давній, дос
від роботи. А почати слід 
із зміцнення комсомоль
ських осередків на фер
мах, з підвищення дієвос
ті трудового суперництва 
молодих тваринників, за
безпечення його гласнос
ті, поширення досвіду пе
редовиків.

Р. МАРЧЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Щедрі ниви. досвід 
господарств Донбасу. До
нецьк. «Донбас», 1978 Ба
гатий урожай гнростили 
землероби Донеччини. Про 
героїчну працю хліборобів 
і тих, хто обслуговував їх 
у період жнив, про досвід 
масово політичної роботи 
по мобілізації людей па 
високопродуктивне вико
ристання техніки її розцо 
відається в книзі.

Г. КОЛЬЦОВА.

На заняттях у Іеана Фе
доровича Овчаренна, ке
рівника радіотехнічного 
гуртка обласної станції 
юних техніків, завжди ці
каво. Охоче відвідують 
гурток юні радіолюбителі. 
Часті гості в гуртку й ко
лишні вихованці Овча- 
ренка.

На знімку: 1. Ф. ОВ- 
ЧАРЕ.НКО зі своїми вихо
ванцями.

Фото Я. КРАСНОВОІ.

Останнім часом збага
тився новими вимірюваль
ними приладами та інстру
ментами Кіровоградський 
машинобудівний технікум. 
Заняття в його лаборато
ріях дають можливість 
учням ознайомитися з бу
довою і принципами дії 
приладів та інструментів, 
набути певних навиків ро
боти з ними.

На знімку: третьо
курсниці Ліля ГЕДЄ і Галя 
КОРОБКО виконують склад
ну лабораторну роботу з 
предмета «Важільно-оптич
ні прилади».

ВІСТІ З СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК

РРФСР
Репортажі з Ог.імпіади- 

80 у Москві підуть з ефір 
з Останкінської телебаш- 
ти. Тут почато монтаж но
вих антен, які допомо
жуть журналістам і зв’яз
ківцям передавати опера
тивні повідомлення зі ста
діонів, треків, ВОДнЯ* 
трас. Телебачення і радіо 
зроблять болільниками 
московської олімпіади 
сотні мільйонів людей в 
усьому світі.

УКРАЇНА
Кількасот легкових ав

томобілів можна вигото
вити з прокату, який ра
ніше ча Донецькому ме
талургійному заводі імені 
В. І. Леніна йшов у відхо
ди після випробувань на 
міцність, пружність та інші 
властивості. Відмовитись 
від проб у кожній партії 
дав змогу нозий метод 
контролю. Колектив під
приємства розробиз і 
впровадив його з допомо
гою московських учених. 
Новий метод контролю 
поряд з економією дає 
найточнішу оцінку якості 
металу. Він дає змогу при
скорити відвантаження 
прокату, зі складів. Цей 
метод впроваджується й 
на інших металургійних 
підприємствах країни.

/мітляр

«ЛЕНІНСЬКИЙ З
На виступ газети під та

ким заголовком («Моло
дий комунар» за 9 січня 
цього року) відповів 
перший секреіар Ноаго- 
родківського райкому 
ЛКСМ України В. Мигуль.

Питання про атестацію 
комсомольців і неспілко 
вої молоді району заслу
хано на бюро і засіданні 
комісії по Ленінському 
заліку при райкомі ком-

ГРУЗІЯ
Проект забудови двох 

високогірних сіл херсурів 
— етнічної групи грузиніз, 
які живуть на південних 

схилах Великого Кавказь
кого хребта і у верхів'ях 
річки Аргун, розробили 
спеціалісти Діпросільпро- 
екту і Грузинського полі
технічного інституту. Ро
бота передбзчає будів
ництво з горах упорядко 
ваних. жител для людей, 
які займаються візчар- 
стзом, виготовленням ори- 
гінапьних килимів і пред
метів, що прикрашають 
побут.

АЗЕРБАЙДЖАН
Творчі майстерні худож

ників Азербайджану і ви
ставочний салон, де вони ; 
демонструватимуть свої і 
роботи, розмістились під і 
одним дахом. Новосілля 
в «Будинку муз», споруд
женому в одному з вели
ких житлових масивіз и-з- 1 
ку, спрасили десятки ху
дожників і скульпторів. 
Це вже п'ятий комплекс, 
збудований для членів 
Спілки художників рес
публіки, яка об'єднує 
близько 400 майстрів об
разотворчого мистецтва.

(ТАРС - РАГАУ).

сомолу. Наприкінці груд
ня минулого року прове
дено семінгри секретарів 
первинних комсомоль
ських організацій району 
і начальників штабів 
«Комсомольського про
жектора», на яких питан
ням Ленінсько'о заліку 
було приділено основну 
увагу. Під час комплекс 

ноі перевірки комсомоль
ських організацій району, 
здійсненої райкомом 
ЛКСМУ на початку цього 
року, комітетам комсо
молу вказано на недоліки 
в підготовці до атестації, 
складено графік її про
ведення. Перспективним 
планом роботи райкому 
на 1979 рік передбачено 
заслухати на бюро питан

ня «ГІро роботу комітету

ЩАСЛИВИМ 
БУДЕ НАШ 
КВИТОК

РОЗДУМИ ПЕРЕД ЕКЗА
МЕНОМ СТУДЕНТКИ ПЕР
ШОГО КУРСУ ФАКУЛЬТЕ
ТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
КІРОВОГРАДСЬКОГО ПЕД
ІНСТИТУТУ ЛЮДМИЛИ 
ДОИБАН.

«Живуть студенти весе
ло від сесії до сесії»... Ма
буть и.має такого студен
та, який не знав би цієї 
веселої, бадьорої пісні. 
Але пісня — піснею. Спі
вається вона легко, нате 
сесія—якась казочка. На
справді ж ае так просто 
скласти сесійні заліки і 
екзамені.1, та ще тоді, коли 
студентом став півроку 
тому. Треба довести всім: 
і викладачеві, і всій групі, 
і, зрештою, самій собі, що 
перший у житті семестр 
пройшов для тебе пе да
ремно.

Сьогодні другий і остан
ній екзамен — з історії 
КГІРС...

Вискочила розчервоніла 
від радощів і хвилювань 
Наталя Днкусар.

— Четвірка! — скоро
мовкою вигукує г^-іа.

Наталя у нас гака непо
сидюча. енергійна. Може, 
через те, що поспішала, 
надмірно хвилювалась, і 
не досягла завітної п'я
тірки.

Скоро й моя черга. 
Страшнува і о. Боюсь не 
боюсь, хвилююсь не хви
лююсь. Не можу збагнути 
свого стану. Перша п’я
тірка з практики письмо
вої та усної англійської 
мови зобов’язує дістати

комсомолу колгоспу
«Жовтнева революція» по 
організації політичного 
навчання молоді і прове
денню громадсько-полі
тичної атестації учасників 
Ленінського заліку». Під
сумки громадсько-полі
тичної атестації буде під 
бито на бюро райкомч 
комсомолу а березні.

А Л І К»
♦ ♦ •

Статтю «Ленінський за
лік» було обгоеорено й на 
засіданні бюро Олександ
рійського райкому ЛКСМ 
України. Кришку визнано 
справедливою. В деяких 
комсомольських організа
ціях району ще формаль
но підходять до громад 
сько-полі і цчної а гест ації

СЕСІЯ

зараз не нижчу оцінку-
_  От якби ще деньок! 

Знала б на «десятку», — 
жартує моя подруга І а.т? 
Шатннсшса.

Оля Мірошник — пай- 
бойовіша в групі дівчина. 
Олімпійський спокій. По
заздрити можна.

— А чого переживати? ( 
Я добре підготувалась, — 
каже Оля.

— Як справи, товари
ство?

Це вже прийшла «по. о- 
літи» за нас Валентина 
ІОліївна Касянчук, наш 
куратор. Вона сама не 
гак давно була студент
кою, тож розуміє, що зна
чить сесія, та ще н перша, 
її присутність заспокоює 
нас.

— Ану хутенько розка
жи мені основні іпиання 
праці Леніна «Дитяча 
хвороби «лівизни» в кому
нізмі», — звертається до 
Оді ісполатовської Ната
ля Ярова.

— Будь ласка.
Ленінські праці Оля 

знає блискуче.
Цікаво, а як там, за 

дверима? Мабуть, страш
но? Який квиток витягнуг 
Тринадцятий, перший, ос
танній..?

З аудиторії повільна 
виходить Вала Чепіга, ііу. 
звичайно ж, у неї «відмін
но». От щаслива! З цієї 
хвилини для неї почалися 
канікули. Бо вже завтра 
не потрібно буде вставати 
рано-рано, ханатиея за 
підручники, конспекти і 
мчаїп до «читалки». Пер 
ші студентські канікули! 
Як чудово! Поїду в рід
ний Бобршіець, побачу 
старих шкільних друзів...

Щось я пе про те ду
маю. Екзамен попереду, а 
я розмріялась...

— Людо, твоя черга!
Ну от і закінчились мої 

роздуми...
Ні пуху, ні пера!

Роздуми студентки за
писала Т. КУДРЯ.

комсомольців, прийняття 
комплексних планів учас
ників Ленінського заліку 
«Рішення XXV з’їзду 
КПРС — у життя!» На цс 
вказано комітетам комсо
молу колгоспів «Прогрес», 
«Зоря комунізму», імені 
Кірова та іншим.

Районний штаб розро
бив • графік проведення 
громадсько-політичної ате
стації і направив його у 
первинні організації. За 
кожним членом штабу за
кріплено К О М СОМ ОЛ ЬСЬІІІ
організації. Питання учас
ті комсомольців у Ленін
ському заліку розглянуто 
на семінарах секрета^*^ 
к о м сом ол ьськ и х ор г ані за- 
цій, гр\пкомсоргів, стар
ших піонервожатпх.

У первинні організації 
надіслано зразки особис
тих комплексних плант, 
рекомендованих обласним 
комі іегом комсомолу.
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На 
лінії 

читач*
З ПОЧАТКУ РОКУ 

«МОЛОДИЙ 

КОМУНАР»

ОТРИМАВ 450 ЛИСТІВ

уІ&ЗШТА ВІДДІЛУ ШКІЛЬНОЇ
■ і ^УДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Закінчилися зимові канікули. Після десятиденного 
відпочинку школярі оступили в друге навчальне пів
річчя. Третя чверть! Зона найдовша за часом. І най
відповідальніша!

У піонерів відразу ж появилися нові плани, нові тур
боти. Адже цими днями старгуваз третій етап Всесоюз
ного маршу «Піонери всієї країни справі Леніна вірні!»

У комсомольців проходить громадсько-політична ате
стація.

Про всі ці та інші турботи ми дізналися з ваших 
листів, друзі.

Але менше сьогодні пишуть нам студенти: триває се
сія — відповідальна, напружена пора.

В окремих листах — і такі хвилюючі питання: «Яки
ми нам бути?», «Якої набути професії?» Чимало листів 
присвячено знатним людям нашого степового краю, 
бажанню наслідувати їхній приклад. У багатьох із 
них — подяка старшим за турботу, за щасливе дитин
ство, безхмарну існість.

Наталя Шевченко, учениця 7 класу Розумівсьної 
восьмирічки Оленсандрісського району, повідала нам 
про свою першу вчительку Олександру Василівну Зи- 
менчо. «...Вона для мене як рідна мати», — пише дів
чинка. А ось іще один лист: група робітників радгоспу 
імені Карпа Маркса Долинсьнзга району щиро дякує 
вчителям Л. В. Соколенко, Н. П. Козицькій, В. М. Пли
гуну за чудову виставу «Сватання на Гончарізці», не
щодавно показану в радгоспному Будинку культури.

Ми чекаємо від вас, друзі, нозих листів. А сьогодні 
пропонуємо добірку з останньої пошти відділу.

АКТУАЛЬНО

КСШКТИ8 — 
СИЛА!

Ігор Хаарук учиться у 
п’ятому класі. Хороший, 
здібний к.топчцк, але з по
ведінкою у нього було не 
все гаразд. Так і чекай від 
Ігоря якоїсь витівки.

Одного разу я прийшла 
до п яіиклаоніїків гогува
ти черговий збір загону. 
Всім знайшлася робота.а 
Хаврук зпдву без діла. І Іо- 
бачивши, що товариші 
заннягі кожен своїм, Ігор 
узяв горн і спробував за- 
горнпти. І загорннв так, 
як не зуміє жоден учень 
у класі. Відтоді жодне 
піонерське свято в класі і 
навіть у школі не обхо
диться без Ігоря Хаврука. 
Змінилося ставлення дру
зів до нього, змінився на 
єюаще й сам піонер.

' ^2)сь що значить сила 
колективу!

4ї'Л. НОСУРАК, 
старша піопервожаїа 
Бобринецької школн- 
інтернату.

[ПРИКЛАД

ГОСПОДАР 
ЗЕМЛІ

І
І

Хто не знає в Иосипівці 
Максима Леонтійоа-їча 
Матковського! Та й чи 
можна його не знати! 
Він — плоть від плоті хлі
бороб. І як доля його не 
випробовувала, свого ре
месла не зрадиз.

Ще змалку працював у 
колгоспі на різних робо
тах. А підріс — став по- 
>«мником комбайнера. З 
Перших кроків трудового 
життя завзятого хлопця 
примі Найвищою від
знакою для нього був 
особистий дарунок голо
ви колгоспу — червоно- 
армійська форма.

Знадобилась вона йому: 
прокляті фашисти пішли 
на нас війною. Довелося 
комсомольцю Максимові 
разом з друзями змінній 
кермо трактора на гвин
тівку.

Тяжкі роки війни. Її 
нелегкий шлях Матксз- 
ський пройшов від почат 
ку до кінця. Після пере
моги повернувся В рідне 

1 знову 8 поле.
демяя дочекалася ла

ті ДНИ\і^А?ОЛЯСТИХ рук.
Миналя дні, роки. Міц

ніло, набирало сили гос
подарство, розправляли 
плечі люди. Колгосп іме- 
ні Леніна стаз одним із 
кращих у районі. До бо- 
йозих нагородІ Максима

Леонтійозича приєднали
ся трудові. Вже в перші 
позоєнні роки комуністи 

села прийняли його до 
своїх лав.

Не так давно в нашому 
Будинку культури відбув
ся вечір-портрет, присвя
чений 60-річчю М. Л. Мат- 
ковського. Вдячні одно
сельчани проводжали ве
терана війни на заслуже
ний відпочинок. Теплі 
слоза подяки, подарунки, 
пісні на честь ювіляра.

— Зміст мого життя, — 
гозориз схвильований 
Максим Леонтійозич, — 
бачу з праці, в тому, щоб 
завжди служити людям.

Часто приходить він до 
нас у школу. Розповідає 
про себе, про своїх ро
весників. і нам хочеться 
бути схожими на нього і 
з навчанні, і з праці.

В. ГОРЕНКО, 
учень Йосипівської 
восьмирічки Віль- 
шанського району.

ВДЯЧНІСТЬ

УЧИТЕЛЬ, ДРУГ, 
ТОВАРИШ

Ми, учні струнного від
ділу Кіровоградського му
зичного училища, хочемо 
розказати про свого улюб
леного вчителя Олександ
ра Юхимовича Духовного. 
Він став взірцем для кож
ного з нас. Талант і май
стерність цієї людніш 
особливі: Олександр Юхи
мович — добрий і іернля- 
чий, товариський і дотеп 
ний, дбайливий і перед
бачливий. Здається, що 
внутрішня енергія цієї лю
дини безмежна.

Він учить нас і постійно 
вчиться сам, ніколи не со
ромлячись цього перед на
ми. Ми для нього не прос
то учні, якім треба пере
дать навики гри. Він учить 
нас ціни пі все хороше, 
бачній погане,, поважати 
справжнє, любити свою 
майбутню професію.

І прийти на урок до 
Олександра Юхимовича 
іієпідготовлєііпм—це зна
чит». образити його, втра
тити ного повагу і довір’я, 

часто буваємо у 
свого вчи і еля дбма. - слу- 
х а є м о м уз 111; у, гр а є м о сам *..

Скоро нашому виклада
чеві виповниться сорок ро
ків. [ ми бажаємо йому 
творчої наснаги, щасливо

го довголіття.
Учні ктасу скрипки 

ВОДОЛАЗКІНА, ГІТ- 
МАНОВИЧ, ЛИТВИН, 
МАЛАГА, МАРТИ
ШОК.

„МОЛ ОДНІЇ КОМУНАР"

ВІТРИНА ВІКТОРИНИ
У новорічному номері 

нашої газети було вміще
но жартівливу вікторину 
за малюнками кіровоград
ського хуіожніїка-гумо- 
риста Володимира ІІосто- 
єнка. Редакція отримала 
більше сотні відповідей- 
підгшсів від читачів різ
ного віку.

На перше запитання 
вікторини: «На якій авто
бусній зупинці такс мої до 
статися?» (Дід Мороз без
надійно виглядає місько
го транспорту) — відпові
ли майже всі правильно. 
Скажімо, О. Уманець (ін
ше, що такс могло стати
ся в Кіровограді’па марш
руті автобуса № 23; Л. Ки- 
рнловнч доповнює, що по
дібну картину можна спо
стерігати на автобуснш 
зупинці в селі Димигрово-

ВІДГУКИ НА НАШІ 
ПУБЛІКАЦІЇ

«БУДИНОК 
ДИТЯЧОЇ 
ДОЛІ»

Під таким заголовком у 
нашій газеті за 13 січня 
цього року було опублі
ковано матеріал про Кі
ровоградський Будинок 
дитини. Редакція отрима
ла на нього ехзильовані 
відгуки читачів, уривки з 
деяких ми сьогодні дру
куємо.

СПіВЧ.УсГіИБО
У нашому місті є дві 

школи-іьтернати. Біла од
нієї з них я мешкаю. Доб
ре знаю, як жизуть там 
учні. У них усе €• одяг, 

' світлі класи, підручники, 
спортивний інвентар, їдаль
ня, телевізор. У кімнатах 
чисто, тепло.

У цих дітей усе є, 
«крім... материнської лю
бові і ласки,

М. ФЕЛОНЕНКО.
м. Бобрипець.

КАТЕГОРИЧНО
Я знаю одну сім ю, де 

батько і мати — п’яниці. 
День і ніч вони зазира
ють на дно чарки, топля
чи в горілці не тільки кра
щі свої роки, а й літа езо- 
їх дітей. А їх у них чет
веро.

Яке виховання такі бать
ки можуть дати своїм си
нам і дочкам? Можливо, 
я категорична у своїх суд
женнях, але вважаю, що 
алкоголіки не мають пра
во на батьківство. І наші 
суди роблять дуже гуман
ну справу, позбавляючи 
їх батьківських прав.

Л. ЩЕРБИНА.
м. Кіровоград.

>б¥

че ло аси

гоаопйса Р.ігмнчно.

Музыка И. ЯКУШЕНКО.

Он ШЭЛ по

По вешней

«• зиа но

«СТО ДОРІГ — 
ОДНА ТВОЯ»

Продовжують надходи
ти відгуки на лист Натал
ки Богачук, надрукований 
у сторінці для старшоклас
ників «Вітрила» 21 грудня 
минулого року.

Як і Наталя, (і вчусь у 
дев’ятому класі. Цього ро
ку при нашій школі почав 
діяти навчально і.иробии- 
чий комбінат, цс старшо
класники оволодівають 
професіями швачки, опе
ратора машинного доїння, 
гракторпета. шофера.

Мені по поталанило, як 
я ще недавно думала, бо 
записали мене па опера
тора машинного доїння. 
Зрозуміти хибність цієї 
думки допомогла мені вчи
телька Ганна Василівна, 

Прочитавши Паталчнно- 
го .чиста в газеті, я поду- 

- дніла: якби не Ганна Васп- 
лййЕЬч.не 11 пінрї. теплі 
слова, «УРОКИ життя», 
і я теж. с,™'“ „б
схожою на г№тал~,П1' па‘ другу Ларисі іспер я 
розумію, наскілУ 111 неІ,Ра* 
ва Лариса. V

З повагою \
Теїяна ГОРОБ?:ЦС. ПІДВІІСОКС,

Новоархашсльськіїк 
район. 

му Уст київського району. 
О. Возник з Олександрії 
уточнює, що мова йде 
про автобусний маршрут 
№ 52 у їхньому місті.

Отже, транспортники 
нашої області виявились 
чи не найиопуляриіінпмн 
в новорічній вікторині 
«Молодого комунара».

Під інші малюнки вдалі 
підписи дали В. Дорошко 
з Олександрійського, 1, Со- 
лонар з Новоархангсль- 
ського, О. Коваленко з Го- 
лованівського, С. Фененко 
з Долпнського районів та 
багато інших читачів, які 
взяли активну участь у 
нашій вікторині.

Переможцем визнано кі- 
ровоградця Сергія КО
ЛЕСНИКОВА, котрий до 
всіх малюнків В. Постоєн-

Росте хлопчина... Фотоетюд нашої читачки
Л. ЛАПІНЬ.

ЗАПРОШУЄМО
ДО РОЗМОВИ

ДІВОЧА 
ГОРДІСТЬ, 
ЯКА ВОНА!
Мені дуже подобається 

хлопець з нашого класу. 
Але він на мене не звер
гає ніякої уваги. Я знаю, 
що дівоча гордість — це 
той бар'єр, який наважи
ться переступити далеко

Як і завжди, до «Диск-залу» надійшло багато листів 
від шанувальників естрадної пісні. Про своїх улюблених 
виконавців Аллу Пугачову, Льва Лещенка, Валентину 
іолкунову, Анну Герглзн та багатьох інших пишуть нам 
А. ХОМЕНКО з Кіровограда, О. КОВАЛЕНКО з Маловисиів- 
ського, В. ДОРОГАНЬ з Новомиргородського, Н. ТРОЯН з 
Долинсьного районів. Звичайно, ми враховуємо побажан
ня наших читачів.-

От і зараз — нова пісня, яка зібрала серед вас най
більше прихильників.

Слова Я. ГАЛЬПЕРИНА.

ЛЮБОВЬ
РЯДОМ БЫЛА

Жил человек средь песен 
и звезд, 

Искал он любовь за тысячи 
верст, 

земле с открытой 
душой, 

земле за светлой 
мечтой.

пев:-

■9 ' - ; - :

А г.іиь

При
А любовь рядом была, 
Следом шла, цветы рассыпала. 
А любовь рядом была, 
Только сердце об этом

не знало.
Счастью в глаза хотел 

заглянуть.
К счастью искал 

единственный путь.
И верил в любовь, как верят 

о друзей,
На крыльях ветров 

он мчался за ней.
Припев:

А любовь рядом была, 
Следом шла, цветы рассыпала. 
А любовь рядом была, 
Только сердце об этом 

не знало.

І Редактор М. УСПАЛЕНКО.

ка придумав віршовані 
підписи.

Скажімо, перший малю
нок він прокоментував 
так:

Видно, ЛЮДИ С АТП 
К выдумнам охочи... 
Дед пошел на смех 

судьбе 
Пешим среди ночи. 
Ііа інший сюжет (соба

ка веде мисливця по ялин
ковому сліду) народилися 
такі рядки у С. Колесиш 
кова:

Вперед, Барбос, 
вперед, дружок!

Такая дивная погодка! 
Закончим этот 

марш-бросок —
И будет нам наградой 

елка.
Як ми і обіцяли, пере

можцю буде вручено спе
ціальний сувенір (він че
кає ного в редакції «Мо
лодого комунара»),

Наостанок ми дякуємо 
всім учасникам новорічної 
вікторини і чекаємо від 
них нових дописів, гумо
ресок і віршів.

не кожна дівчина. Тож я й 
не знаю: можна мені пер
шій освідчитись цьому 
юнакові чи ні? Як на це 
подивляться старші, мої 
подруги, ровесники?

І все ж Пушкін, дуже 
тепло і з великою симпа
тією поставився до своєї 
героїні Тетяни Ларіної, що 
осмілилася першою 
зати свої потаємні 
Євгенію Онєгіну.

А як же дівоча

вика- 
чуття

гор-

З стор.

НОВІ ОБРЯДИ

ВЕЧІР
ПОСВЯЧЕННЯ
Стало традицією прове

дення вечорів посвячення 
в міліцейську справу в 
ленінській кімнаті Кірово
градського міського відді
лу внутрішніх справ. У 
нас є з кого брати при
клад. 1 старші товариші з 
великим задоволенням 
ідуть назустріч молодим 
співробітникам, щедро ді
ляться з ними багаторіч
ним досвідом.

Нещодавно у пас відбув
ся такий обряд посвячен
ня в міліціонери. Началь
ник відділу підполковник 
міліції В. А. Вихристюк 
надав слово ветеранам. 
Просто й зрозуміло роз
повіли про свою багаторіч
ну службу в органах внут
рішніх справ Л. І. Зелень- 
ко І В. 1\1. Липа, які у 50-х 
роках після звільнення в 
запас із лав Радянської 
Армії стали солдатами 
правопорядку.

Колишній армійський 
старшина Л. І. Зелснько 
нині підполковник МІЛІЦІЇ, 
має великий авторитет у 
товаришів по роботі та ба
гатьох мешканців Кірово
града. Кавалер ордена 
Червоної Зірки старшина 
В. АІ, Липа виховав понад 
20 молодих працівників 
міліції.

Нелегка служба праців
ників міліції. Вдень і вночі 
стоять вони на варті со
ціалістичної законності, 
бережуть спокій трудя
щих. 1 почесна їхня місія.

Ветерани дали наказ 
молодим чесно н невтомно 
працювати, постійно під
вищувати службову її по
літичну підготовку.

Новачкам Володимирові 
Процьку і Вікторові Коп- 
дратенку підполковник мі
ліції В. А. Вихристюк під 
бурхливі оплески вручив 
міліцейську форму одягу

С. КІГРАР, 
інструктор відділу УВС • 
облвиконкому, капітан 
внутрішньої служби.

дість? Чи, може, у Ларіної 
її не було?

Валентина К.
м. Олександрія.
ВІД РЕДАКЦІЇ: А ЯКОЇ 

ДУМКИ ТИ, ЧИТАЧУ, ПРО 
ДІВОЧУ ГОРДІСТЬ! ЧИМ 
ВОНА ХАРАКТЕРИЗУЄ
ТЬСЯ І В ЧОМУ НАЙБІЛЬ
ШЕ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ! 
ПИШИ НАМ.

ЧЕКАЄМО ВІД 
ЛІСТІВ-РОЗДУМІ8, 
ТІВ-РОЗПОВІДРЙ.

НА-

ТЕБЕ 
ЛИС-
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ВІВТОРОК-
ЗО СІЧНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час» 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Мультфільми. 
9.35 — «Клуб і<і воло доро
же«». 10.35 — Телефільм 
«Горн, щоб світити». 5 се
рія. По закінченні — но
вини. 14.55 — Урочисте 
засідання, присвячене 
325-рі ч ч іо возз’єднанії а
України з Росією. Свят
ковий концерт. В перер
ві — «Сонячне коло». «Ак
туальна камера ». 20.00 — 
Кінопрограма «По Радян
ській Україні». 20.45 —
«На добраніч, діти!» 2100 
— «Час». 21.35 — Альма
нах «Поезія». По закінчен
ні — «Сьогодні у світ:»

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 ' 
— «Чаг». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Вперед, хлоп
чаки!» 10.05 — П. Чайков- 
ський. Сюїта з балету 
«Луекунчнк». 10.30 — Те
лефільм «Горн, щоб світи
ти». 6 серія. По закінчен
ні — новини. 14.30 
вини. 14.50 — Док. 
фільми 15.15 — А 
хов. «Вишневий

сн-
— Но- 
теле- 

П. Чс-
..........   сад» 

15.45 — «Шахова школа». 
16.15 — «На будовах п’я 
тирічнм». Пускові об’єкти 
року. 17.00 — " 
сик-Телсспк».
вистава. (К-д). ____
«Школа трудового гарту». 
Виступ секретаря обкему 
комсомолу Т. О. Метляно 
вої. (К-д) 18 00 — «Життя 
науки» 18.30 — «День :.а 
днем». (К-ц). 18 40 — Ою- 
лошеннл. (К-д). 18 45 —
«Сьогодні у світі» 19.00 — 
«’Людина і закон». 19.30 — 
Фільм «Валерій
21 00 — «Час». __
Чемпіонат Європи з фігур
ного катання. Парне ка
тання. Коротка програмі. 
По закінченні — «Сіогоц- 
чі у світі >

К т. «Іва-
Лялькова 
17.50 —

Чкалов».
21.35 —

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.90 
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9 05 — ■ Відгукніться, 
сурмачі!» 9.35 — Концерт. 
10.30 — Фільм «Валерій . 
Чкалов». По закінченні — 
новини 14.30 — Новіінн. 
14.50 — Док. телефільм 
«По берегах угорського 
Дунаю». 15.20 — «Основи 
Радянської держави і пра
ва». 15.50 — — ...
мова». 16.35 - 
Кам’янського 
козачого хору 
«Телестадіон». 
«Книга в твоєму

«Російська 
— Концерт 

народного 
17.00 — 

17 ЗО - - 
____  _ .......... ./ житті». 

П, БаЖов 18.00 — «Ленін
ський університет .’.ІІЛЧІІО- 
ні в» 18.30 — «Веселі нот
ки». 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — Алкоголізм 
Бесіди лікагя. 19.30 — Чсм- 
піопат Європи з фігурного 
катання. Парне катання. 
Довільна програма. 21.00 
— «Час». 21.35 — Закрит
тя Днів культури Респуб
ліки Куба в СРСР. По за
кінченні — «Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА 10 90 
— Новини. 10.15 — Фільм- 
опера «Богдан Хмельниць
кий-'. 11.40 — «Шкільний 

\ екран». 10 клас. Україн
ська література. 12.10 — 
Концерт. 14.30 — Новини. 
14.50 — «По Сибіру і Да 
декому Сходу». Док. філь- 

-мм. 15.50—М Гоголь «Ре
візор». 16.35 — Чемпіонат 
СРСР з гандболу. «Жаль« 
гіріс» (Каунас) — ФС’Г (Ба
ку). 17.05 — «Мамина шко
ла». 17.35 — «Молодість
Куби». 18.25 —Мультфільм 
«Кішки-мишки». 18.45 —
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
«Назустріч виборам до 
Верховної Ради СРСР». 
19.15 — «До 325-річчя воз
з'єднання України з Ро
сією». Святковий концерт. 
21.00 — - Час. 21.35 — Кі- 
нопрограма. По закінчен
ні — новини.

. ДРУГА ПРОГРАМА. 10.09 
— «Чуття єдиної родини». 
Відсорепортаж про урочне- 
те засідання, присвячене 
325-річчю с.оз.ч'еднання Ук
раїни з Росією.
• Ппацею 
11.20 —
< Верасн» 11.4 
ний

10.50 — 
ми здружені*. 
Фільм - концерт 
::.4О — «Шкіль- 

гкц-іг» 8 клас. Істо
рія. 12.10 « Виконуючії на
кази виборців». 12.20 — 
• Екоан молодих». 15.55 — 
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.15 — «Комуніс
ти 70-х». 16.45 — «Любите
лям балету». 17.30 — «Сто
рінки великої дружби». 
13.00 — Спортивна про
грама. 19.45 — «Актуаль
на камера». 20.15—С. Люд- 
кепич. Кантата «Заповіт«. 
20.45 — «На добраніч, ді
ти’» 21.00 — «Час». 21.35 
— Л. Горбашов. «Єдина 
перевага» Вистава В пе
рерві — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55 
— Для малят. «Срібний 
дзвіночок» 16 10 — Ка- 
хп пінні концепт. 16 40 — 
«Віл виборів до виборів», 

не про-17.10 — «Вогню __
йти» 17.30 — Для школя
рів. «Старти надій». 1$()0
— Реклама. Оголошення 
13.20 — «-Ми -- інтсрн-іціо- 
папісти». 18.30 — «Візе
рунки». Концерт. 19.00 — 
• Актуальна камера». 19.30
— «Мовою плаката». 19.45
— «Олімпійська естафета» 
20.45 — «Па добоаніч. ді-

ні по _ лЧас>. 21.35 
«Стпогови». 
— Концепт 

муг.нкн. По 
новини.

ти!» 21 00 —
— Телефільм 
5 серія. 22.40 
симфонічної 
закінченні —

дитина», По закінченні — 
новині:. 14.30 — Новини. 
14.50 — «Сільські будні». 
Кінопрограма. 15.55—Для 
малят. «Срібний дзвіно
чок». 16.15 — Концерт. 
16.45 — «Рік четвертнії, 
ударний». 17.30 — «Д-ні 
вас, вчи гелі». 18 00—«Мо
сква і москвичі». 18 30 -- 

• День за днем» (К-д). 18 '*5
— «Сьогодні у світі». 19.0<» 
Співає Н. Ткаченко. 19.Зо
— «Крах маоїсте і кого екс
перименту в Кампучії». Ве
де передачу А. Каверзнев. 
19.55 — .Бенефісе Народ
ний артист РРФСР С. 
тінсон 21.00 — «Час». -1-35
— Чемпіонат Європи з фі
гурного катання. Чоловіки. 
Довільна програма. 2~.4о
— «За вашим проханням». 
«Ранкова пошта». По за
кінченні — «Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю.00
— Новпвп 10 15 — М По* 
годін. «Третя патетична». 
Вистава 11.40 — «Шкіль
ний екпан». 9 клас. Фізи
ка. 12.10 — Продовження 
вистави «Третя патетич
на». 13.25 — «Шахтарські 
горизонти». 13 40 — «їм 
салютувала Москва». До 
35-річчя визволення Ровно 
і Луцька від фашистських 
загарбників'.*1 1 10 — «Ор 
біта дружби >. Іо.ао 
«Творчість К. Чуковсько- 
го» 16.40 — Копцоптнин 
зал телестудії «Орля».
17.40 — Док телефільм 

«Республіка 11.1пі Ланка». 
18.00 ’ — Фільм - концерт. 
18.15 — Віл виборів до 
вйбопів». 18.30 — Док. те
лефільм «Чисті плеса». 
19 00 — «Актуальна каме
ра". 19.30 — Кониепт. 19.45
— Чемпіонат СРСР з бас
кетболу: Будівельник»
(Київ)-’ РТІ (Мінськ) 20.30
— «В ефірі — пісня». 20.1 >
— «.На добрані’’. діти.» 
21.00 — «Час» 21.35—Те
лефільм «Строговн». 6 се
рія. 22.50 — Концепт ан
самбля старовинної музи 
ки Одеської державної Фі
лармонії. По закінченні — 
новини.

на. 9.05 — «Творчість
зонах». 9.35 — «Для вас, 
батьки». 10.05 — «Вистав
ка Буратіно». 10.35 —
«Більше хороших това
рів». 11.05 — «Ранкова 
пошта». 11.30 — «ГІо му
зеях і внетапо-іних залах». 
12.05 — Тиране «Спортло
то». 12.20 — «Музичний 
абонемент». 12.50 — «Здо
ров’я». 13.35 — «Літера
турні чигання». В. Коро
ленко. «Ріка грає». 14.15
— Фільм-концерт «Пісні 
Паяла Аєдоницького». 
15.00 — Фільми • ЛссеІ 
врятовує Пуме.’» і «Мінли
вості долі». 15.50 — «На
зустріч виборам до Вер
ховної Ради СРСР'. 16 05
— «Веселка». Третій Між
народний фестиваль теле
програм народної твор
чості Фінляндія 16.35 — 
.Очевидне — неймовірне»
17.35 — М. Глігіка. Дві 
п’єси для арфи 17.45 — 
Мультфільми. 18 15 — «Ні
карагуа: боротьба тпивас». 
19.00 — Чемпіонат Європи 
з.фігурмого катання. Спор- 
типні тавпі 21.00—«Чає».
21.35 — «Цс було недавно, 
цс було давно». Естрадна 
програма о участю 
Л. Утьосова. В Тонкова. 
Б. Владимирова. Л. Гур
ченко 22.25 — Чемпіонат 
світу з ковзанярського 
спопту. Жінки. 1560 м. По 
закінченні — новини.

раніч, діти!» 21.00—«Час». 
21.35 —• Телефільм «Стро- 
гови». 7 серія. 22.45 — 
Фі л ь м кой це рт « М о ца р г ?.

2 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 3.00 

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — -Кгіііп V твоє
му житті» П. Бажов 9.35— 
«ГПсіїя далека і близька». 
10 30 — Телефільм «Пізні

з ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

■ «Час». 8.40 — Гімпасги-

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.06
— Новини. 10.15 — «На
родні таланти». 11.00 — 
.Суботній репортаж». 11.30 
—" Концерт. 12.15 — «Па 
головній внетаг.пі респуб
ліки». 12.45 — «З нових 
поезій В. Бповчепка». 
13.15—«Наука Радянської 
України». Південний на
уковий центр. 14.15—«Зо
лотий ключик». Зустріч 
школярів з Ігорем КІо 
15 05 — О. Аобузов. «Ір
кутська історія». Тслеви- 
става. 17 2б — Камерний 
концепт 17.50 — «Присвя
чено О Грибоєдову» «Ось 
вам випадок зі мною». Лі
тературний театр. 19 06 — 
.;Актуальна камера» 19.30

•Щльм-коннегіт 19 45 — 
Чомпіопл-г СРСР з баскет
болу' «Жпльгіріс (Каунас)
— ••Будіпгльннк» (Київ) 
20.30— > Хореографічні мі
ніатюри» 20 45—«На доб-

4 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка для дітей. 9.00— Співає 
тріо Мареничів. 9.30 —
«Будильник». 10.00 —
«Служу Радянському Сою
зу». 11.00 — Телефільм 
«Золота качка». 12.00 — 
«Музичний кіоск». 12.30 — 
«Сільська година». 13.30— 
Чемпіонат Європи з фігур 
ного катання. Жінки. До 
вільна програма. 11.30 — 
Док. телефільм «Станок 
лення». 14.55 — Музична 
програма для трудящих 
Сибіру і Далекого Сходу. 
15.45 — Фільм «Ведмідь».
16.30 — «Клуб кіиоподоро- 
жсіг». 17.30 — Мультфіль
ми. 18.00 — «Міжнародна 
панорама». 18.45 — На
родні мелодії. 1.9.00 — По
казові виступи иаіісильпі- 
піпх фігуристів Європи. 
21.00 — «Час». По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Для 
дітей. «.Веселий поїзд». 
Музична програма. 10.40 — 
«Телеслужба хорошого па 
стрето». Попі туристські 
маршрути. 11.20 — «Доб
рого вам здоров’я». 11.50
— Для дітей. Лялькова ви
става. 12.50 — «Екран мо
лодих». 13.15—Муз. фільм 
«Телеграми... Телеграми...

Телеграми...» 14.15—Мульт- 
фільми. 14.45 — Телепро
грама •’АВТОМОбІЛІСГ».
15.30 — «Слава солдат
ська». 16.30 —«Пісня екдн- 
кус друзів». Відкриття ЦгЛ? 
публіканського -гелеві.зву 
ного фестивалю піонер
ської пісні 17.30 — Кіпо- 
програма «По рідній краї
ні». 18 30 — «Недільний 
сувенір». 19 00 — «Акту
альна камера». 19.30 — 
«Сонячні кларнети» Тслс- 
конкурс 20.45 — <Па доб
раніч діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Стро- 
іорн». 8 сепія. 22.50 — 
Чемпіонат СРСР з баскет
болу. «Статіба» (Вільнюс)
• Будівельник» (Київ) Но 
закінченні — новини.

ШАХТА 
«ЛЕНІНСЬКА» 
ВИРОБНИЧОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ 
«СВЕРДЛОВСЬК- 
АНТРАЦИТ», 
м. СВЕРДЛОВСЬК 

ВОРОШИЛОВГРАД
СЬКОЇ ОБЛАСТІ

Свердлоеськ — молоде 
будоване місто з населен
ням 170 тисяч чоловік. 
Значна частина населення 
працює на десяти шахтах 
виробничого об’єднання 
«Свєрдловськантрацит».

Однією з порівняно 
«молодих» шахт цьою 
об'єднання є шахта «Ле
нінська», яку пущено в 
експлуатацію 1956 року з

проектною потужністю 600 
тонн вугілля на добу.

Нині шахта дає 1350 
тонн вугілля на добу. Та
кого виробітку колектив 
підприємства добився зав
дяки освоєнню вуглевидо
бувної техніки.

На шахті три лави, всі 
еони оснащені механізо
ваними комплексами. Од
на з них працює на стру
говій імпортній установці 
«Вестфалія-Люнен», дві 
інші — на в'пчизняно/лу 
комплексі КАЛК-97 з ком
байном 1К-101.

Усі прохідницькі вибої 
оснащено породонаванта
жувальними машинами 
1 ПНБ-2.

На шахті працюють чо
тири прохідницькі брига
ди, однією з них керує Ге
рой Соціалістичної Праці 
Б. В. Стеценко, бригада 
якого за 1978 рік про

йшла 1170 погонних мет
рів розкривних і підготов
чих еиробок.

На шахту потрібні гір
ничі робітники очисних 
вибоїв, прохідники, крі
пильники. Спеціальностей 
гірничого робітника очис
них вибоїв, прохідника, 
кріпильника можна набу
ти в навчально-курсовому 
комбінаті виробничого 
об’єднання. Строк навчан
ня — 4 місяці, з них 1,5 
місяця теоретичного на
вчання. В цей період ви
плачують стипендію в роз
мірі 120—130 карбованців

на місяць. 2,5 місяця — 
практика на робочих міс
цях.

Середній заробіток гір
ничих робітників очисного 
вибою і прохідників ста
новить 380—500 карбован
ців на місяць.

Проживати ви будете в 
сучасному чотириповер
ховому гуртожитку шах
тарського селища Харків
ського. **

Якщо укладете трудо
вий догевір з підприєм
ством на три рони, ви 
одержите 1000 карбован
ців одноразової допомоги.

ЮНАКИ! ВАШІ МОЛОДІ РУКИ, КО/АСОМОЛЬ- 
СЬКИЙ ЕНТУЗІАЗМ ПОТРІБНІ ПІДПРИЄМСТВУ. ЧЕ
КАЄМО ВАС, І МИ ВПЕВНЕНІ. ЩО СВОЄЮ САМО
ВІДДАНОЮ ПРАЦЕЮ Ей ВНЕСЕТЕ СВІЙ ВКЛАД У ВИ
ДОБУТОК ХЛІБА ПРОМИСЛОВОСТІ — ВУГІЛЛЯ.

З УСІМА ПИТАННЯМИ ЩОДО НАПРАВЛЕННЯ НЕ
ОБХІДНО ЗВЕРТАТИСЯ В МІСЬККОМИ, РАЙКОМИ ТА 
ОБКОМИ КОМСОМОЛУ.

ВОРОНЕЗЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ПРОДОВЖУЄ ПРИЙМАТИ СЛУХАЧІВ 
НА ЗАОЧНІ КУРСИ ПО ПІДГОТОРШ 
ДО ВСТУПУ В ІНСТИТУТ.

Па курси приймають осіб, котрі мають середню осві
ту, та учнів 10-х класів.

Заклад готуг інженерів таких спеціальностей: 
лісове господарство, лісоінженерна спраг-а, машини і 

механізми лісової й деревообробної промисловості, 
технологія деревообробки, автомобілі та автомобільне 
господарство.

Слухачів курсів забезпечують методичними вказівка
ми, їм д лоть контрольні завдання, які вони виконують 
і присилають нз перевірку та рецензування до інсти
туту. Після перевірки вказані роботи з рецензіями та 
оцінками повертають курсантові для аналізу допуще
них помилок. Курсантів, що виконали всі контрольні 
роботи, з 15 по ЗО липня 1979 року викличуть до ін
ституту для підготовки до складання вступних екзаме
нів, без додаткової плати. На період підготовки і скла-

дання вступних екзаменів курсантам надають гурто
житок.

Підготовка провалиться з математики, фізики, хімії, 
російської мови і літератури в обсязі вимог вступних 
екзаменів до технічних вузів.

Вступники на курси подають особисто або висила
ють поштою заяву па ім’я ректора інституту, вказав 
шн в ній вибраний факультет, рік закінчення навчаль
ного закладу; довідку в місця побої и або навчання 
(для школярів); поштову квитанцію про переказ гро
шей за навчання на курсах.

Плата за навчання па курсах — 20 карбованців (за 
весь строк навчання) — переказується через будь-яке 
поштове відділення па розрахунковий рахунок 141021 
Воронезького міського управління Держбанку.

Паша адреса; 394613, м. Воронеж, вул. Тімірязєпа. 8, 
лісотехнічний інститут, підготовчі курси. Тел. 64-6-80.

РЕКТОРАТ.

ДЛЯ РОБОТИ У ВИРОБНИЧОМУ 
ОБ’ЄДНАННІ 
«ОЛЕКСАНДРІЯВУПЛЛЯ» 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З 
ГОТУЄ НА КУРСАХ РОБІТНИКІВ

ЗА ПЕРЕЛІЧЕНИМИ НИЖЧЕ СПЕЦІАЛЬНОСТЯ
МИ З ЧИСЛА ОСІБ. ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС кк 

ЛАВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ: 
прохідник горизонтальних і похилих виррбок 

(строк навчання—10.5 місяня, зарплата після члівиП" 
ваппя па роботу — 280 крб.),

електрослюсар підземний (строк навчання — Ю.З 
місяця, зарплата — 220 крб.),

гірничий робітник очисного вибою — для НГ.іХТИ 
еНовоммргородська» (строк навчання — 7,5 місячи-, 
зарплата — 200 крб.),

машиніст електровозів підземних — для шахти «Во- 
вомиргородська» (сірок навчання — 10,5 місяця, зарп
лата — 200 крб.).

Учням виплачують стипендію в розмірі 100 карбован
ців на місяць. При проходженні виробничої практики 
на підприємствах вони одержують додатково до сти
пендії 50 процентів віл заробленої суми.

Заяви із зазначенням вибраної спеціальності пода
ють па ім’я лнректорп.

До заяви додають атестат про середню освіту, сві
доцтво про народження, характеристику, 4 фотокарт
ки онзмірем 3X4 см.

При собі мати паспорт і військовий квиток. 
Початок занять — у міру комплектування гр\в. 
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олек

сандрія, площа Кірова, 18, технічне училище Лг2 3. Те
лефон 2-14-32.

ДИРЕКЦІЇ.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

• МОЛОДОЙ КОММУНАР^ _ 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. КироДогряд.
Гачені псчат;і£КЯ 

на украинское «зыке.
Наша адреса і телефони

Газета виходить 
у вів терок, четвер, 

суботу.

316050, ГСП. Кіроеоград-50, вул. Луначарсьиого, 36 
Телефони: відповідального секретар» ге відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
гідділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2*46-87*

БК 30847, індекс 61197, Обсяг 0,5 друк. арн.

Друкарня імені Г. М. Днмнтрова
видавництва «Кіровоградська Правда» 

Кіровоградського обкому Комрїрт{-|- України 
м. Кіровоград, вул. ГлАз <. 2.

робо гу. ‘__________
»раж 56 000.Зам.

ПРОДОВЖУЄ ПРИЙМАТИ СЛУХАЧІВ 
НА ШЕСТИМІСЯЧНІ підготовчі курси 
для вступу до інституту в 1979 році.

Заняття за програмою встушш.х екзамені» прово
дяться тричі на тиждень у вечірній час (без відриву 
від виробництва). ,

На курси приймають громадян, що працюють п Ус' 
таиовах і на иідкрік'метвдх ггародпого господарства, 
колг^яЯгікїв, воїнів, звільнених у запас із лав’Радян- 
ської Армії.

Приймають осіб із закінченою середньою освітою.-, 
а також учнів десятих класів.

Вступники подають заяву на ім’я ректора, квитан
цію про внесення плати за навчання (гроііц?“г 
крб. — перераховують поштовим переказом на р<>3' 
рахунковий рахунок 14118 у Кіровоградському місь
кому управлінні Держбанку па ім’я КІСМу).

Документи приймають щодня, крім неділі, з 
по 18.30, у суботу — з 9.00 но 14.30 па адресу: м. »<’" 
ровоград, вул. Орджопікідзс, 5, аудиторія 237-А.

РЕКТОРАТ-
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