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Досвід і нове—завжди поруч
Зростає число молодих плавильників у нашому цеху, котрі 

виконали особисті п’ятирічні плани. Наче не гак давко до них 
приєдналася комсомолка Ольга Рогозіна, а вже випуск:.є вона 
продукцію в рахунок березня 198! року Досвід, потяг до 
вітроваджеиня всього нового на виробництві — це складові її 
успіхів у праці,

Ольга трудиться на заводі вже сьомий рік. Нинішньої п’яти
річки вона перейшла па розширену зону обслуговування; за
мість трьох плавильних установок працює щозміни на чоти
рьох. Усю продукцію здає з першого пред’явлення. І ве прихо
вує свого професійного вміння ні від кого. За час роботи на 
підприємстві вона навчила п’ятьох молодих робітників пла
вильної справи. Кожен із її колишніх учнів успішно виковує 
планові завдання.

X. КАМАЛЕТДІНОВ, 
бригадир комсомольсько-молодіжної бригади плавиль
ників цеху № 8 Світловодського заводу чистих металів 
Імені 50-річчя СРСР.

ВІВ В і заздрили
DD ffiS

ХЛОПЦІ
Майстри із майстрів 

©тримали путівки на 
республіканський кон
курс молодих електро
зварників, що прохо
див минулої суботи на 
заводі «Червона зірка».

3 усіх областей України 
з’їхалися помірятися про
фесійним умінням зде
більшого імениті молоді 
робітники. Серед першо
річників і тих, які вже 
працюють за обраною 
професією кілька років, 
чимало призерів профе
сійних конкурсів — за
водських, районних, мі
ський і обласних. Сергій 
Басильцов із Запорізько
го енергомеханічного за-
воду, наприклад, у пер
ший рік своєї трудової ді
яльності зумів завоювати 
аж тричі перше місце в 
районному, міському і об
ласному конкурсах май-

виконує по півтори нор
ми. Юрій особисто за
воював почесне звання 
кращого молодого робіт
ника своєї професії. Сло
вом, конкурс у Кіровогра
ді обіцяв бути напруже
ним, цікавим впертою бо
ротьбою за перемогу. За
пал змаганню додавала 
ще й така обставина — 
вперше у конкурсі брали 
участь дівчата: Тамара Ан- 
пілогова з Дніпропетров
ського заводу металур
гійного обладнання і Яд- 
віга Жигадло з Херсон
ського комбайнового заво
ду — усього двоє серед 
45 претендентів на пер
шість.

Перед змаганням Тама
ра Анпілогова сказала:

— У своєму технічному 
училищі я була в числі 
перших двох випускниць, 
які опанували професію 
зварника. Нині в нашому 
цеху працюють уже по 
кілька років десять дівчат 
і жінок. Думаю, що на та-

Юлія СТОЯН, 
яну ви рачите 
на знімну, пра
цює тваринни
цею в радгос
пі «Маріампідь- 
сьний», що у 
Петрівсько м у 
районі. Працює 
завзято. Про 
це свідчить 
графік вико
нання соціаліс
тичних зобо
в’язань четвер
того року п’я
тирічки. Від 
кожної закріп
леної за нею 
корови вона 
вже одержала 
близько двох
тисяч кілогра
мів молока. 
Щодня Юлія 
надоює по 12 — 
13 нілограмів 
молока від но
рови.

Фото С. АН- 
ДРУСЕНКА.

ІНІЦІАТИВА 
ШКОЛЯРІВ

На початку червня цьо
го року комсомольська 
організація Деріївськоі 
середньої школи Онуфрі- 
ївського району виступи
ла з ініціативою — взяти 
шефство над заготівлею 
кормів для громадської 
худоби в місцевому кол
госпі «Дружба». І наступ
ного ж дня учні 7—10 кла
сів вийшли на косовицю 
сіна.

На сьогодні школа за
готовила 4 тонни сіна для 
овець. Найактивнішими в 
роботі були Світлана Пе-

ЗАГОТІВЛЯ КОРМІВ —

ТУРБОТА

КОМСОМОЛЬСЬКА

лилась, Микола Пивовар, 
Сергій Зайвий, Людмила 
Пелипась, Таня Рябиніна, 
Світлана Сагач, Анатолій 
Перевернихата.

Нині турбот у школярів 
прибавилось: вони допо
магають колгоспові стриг
ти овець, вигодовувати 
шовкопрядів, продовжу
ють заготовляти корми.

А. ДОЛИНА, 
секретар — завідуюча 
відділом шкільної мо
лоді Онуфріївського 
райкому ЛКСМУ.

ЖНИВА-79:

БУДНІ НАСТУПУ

ХЛІБ І СОВІСТЬ

ТИМЧАСОВО і... назавжди!
Один день

на 
не 

хіба

перє- 
спеки, а 
посіріло 

хіба це 
Кожної' 

і кожно-

комсо- 
групи,

Наш земляк Юрій ЛИТ- 
ВИНКОВ із заводу «Червона 
зірка» виборов перше міс
це на республіканському 
конкурсі молодих елек
трозварників серед тих, 
чий стаж роботи вимірює
ться одним роком.

Фото В. ГРИЬА.

стерності. Маючи такий 
же короткий стаж, Василь 
Борняков із Трипільської 
ГРЕС Київської області 
носить титул переможця 
обласного конкурсу мо
лодих електрозварників. 
Групкомсорг із Запорізь
кого енергомеханічного 
заводу Валерій Явор здо
бував перші місця в ра
йонному та обласному 
конкурсах майстерності у 
своїй віковій групі. А ось 
Юрія Литвинкова з цеху 
№ 15 заводу «.Червона 
зірка» іменитим ще не 
назвеш. Усього одинад
цять місяців працює він 
на заводі, включаючи у 
цей строк і час опануван
ня професією зварника. 
Він — член бригади В. Гу
ляева, яка щомісяця

ких конкурсах, як ніде, на
дається можливість до
вести, що дівчата-зварни- 
ці нічим не поступаються 
у цій професії хлопцям.

Нинішній конкурс ЕИ- 
явився для Тамари Анпі- 
логової найкращим міс
цем перевірки на ділі сво
їх слів. Вона набрала най
більшу кількість балів се
ред усіх учасників кон
курсу. 2,3 бала (заохочу
вальні) жюрі присудило 
їй за швидкість та якість 
у роботі.

Наш земляк Володимир 
Петрунін із заводу «Чер
вона зірка» поступився 
гості лише на кілька ба
лів. То тим більше почес
на першість дніпропетров
ської зварниці: мала до
стойних суперників.

...Конкурси професійної 
майстерності — це зав
жди хороша перевірка 
знань та вміння молодих 
робітників. І нерідко бу
ває так, що саме під час

(Закінчення на 2-й стор |.

«I нел\ає на світі запаху 
приємнішого, ніж запах 
хліба». Ці слова Микола 
Москаленко адресує своє
му вчорашньому одно
класникові, з котрим щой
но зустрівся і виборові 
котрого (йти вчитись 
агронома) ніскільки 
дивується. Справді,
може бути щось прекрас
ніше за хлібне поле, за 
оці комбайни, за їхній, ка- 
зарнянський, степ! І нехай 
сьогодні знемагає земля 
від сонця і пилу, нехай і 
у самого Миколи 
сохло в горлі від 
біляве волосся 
від пилюки, та 
найголовніше? 
весни буде сівба
го літа — жнива. І нехай 
сьогодні врожай не радує, 
та -хіба зрікаються люб
лячи;

Непомітно спостерігаю, 
як допомагає Микола (бо 
ж посада у нього — по
мічник комбайнера) зайти 
в загінку своєму старшо
му братові Леоніду Мос
каленку, ловлю спокій і 
впевненість в очах іншого 
Москаленка, Михайла, ін
женера по ремонту й екс
плуатації машинно-трак
торного парку, людини, 
яка безпосередньо відпо
відає за якість роботи 
агрегатів на жнивах, — і 
відчуваю, як і у мене десь 
на денце душі лягає 
кій. А отого 
скептика, що 
вранці в автобусі здіймав 
паніку відносно невро
жаю, хочеться негайно 
відшукати і поставити по
руч братів Москаленків, 
трьох механізаторів кол
госпу 
ського 
і буде 
є такі 
своїй і 
реможності.

Хіба цс не цікаво — бу
ти там, де важче, де ти 
потрібен, де тебе чека
ють, на тебе розрахову
ють і тобі вірять! Леонід

спо- 
/ліського 
сьогодні

«Союз» Знам’ян- 
> району. Є люди — 

хліб. Головне, що 
люди, впевнені у 

силі, у своїй непе-

Москаленко, середній із 
братів, хотів це сказати на 
зборах комсомольської 
групи, створеної на пе
ріод жнив і очолюваної 
ним. кращим молодим 
комбайнером, призером 
районних змагань, наго
родженим Почесною гра
мотою ЦК ЛКСМУ і Дип
ломом ВДНГ УРСР. Але, 
засоромившись власної 
патетичності (бо хліборо
би красномовні тільки у 
праці), сказав буденно, 
просто:

— Хлопці, трьба дати 
хліб.

І одинадцять 
мольців, членів
зрозуміли свого ватажка. 
Бо й самі відчували, як 
багато залежить від їхніх 
організованості, відпові
дальності, зібраності,
вміння, від усього того, 
що вміщається в таке гар
не слово — совість. Стом
лений спекою і чеканням 
хліб, тепер цілковито за
лежить від них — Леоніда 
Москаленка, від обох його 
братів, від Сашка Богуна, 
невтомного жартуна і са
ме через те — улюбленця 
бригади, від мовчазного 
Петра Могили і трошки 
гордовитих шоферів Вік
тора Овчинникова та Ми
коли Матвієвських, від 
усіх інших членів групи.

Працюють хлопці на 
совість, по півтори змінні 
норми вже першого дня 
виконали молоді комуніс
ти Олександр Богун і Пет
ро Могила: жатками по
клали зернові у валки на 
площі 25 гектарів.

Хоча групу створено 
тимчасово, на період 
жнив, відповідальності 
тимчасової не буває. Не 
може хлібороб почувати 
себе тимчасовим на землі, 
коли змалку звик до по
нять постійних і вічних: 
сонце, небо, земля.

Спільна 
ність за 
об’єднала 
м’янського району 
комсомольських груп. На 
косовиці працюватимеспо-

відповідаль- 
долю врожаю 
молодь Зна- 

у 18

із життя комсомольської групи на жнивах
ЗНАЙ НАШИХ! "

Змагання почалося ще ■ 
під иас заготівлі кормів, В 
коли при вивантаженні В 
еспарцету раптом з’ясу- В 
валося, що за один і той В 
же час досвідчені кол- ® 
госпники розвантажили — 
одну машину, а вчорашні В 
(Закінчення на 2-й стор.). |

чоловік комсо- 
і молоді, 400

над 1200 
мольців 
школярів У боротьбу за 
хліб включилися 18 ком
сомольсько - молодіжних 
комбайнових, 
більних і 10 . г_...
екіпажів. 14 штабів 
постів «Комсомольського 
прожектора» контролю
ватимуть роботу жниварів 
району.

27 автомо- 
тракторних

і і 46

Помічником на жнивах у комбайнера, навалера 
ордена Трудового Червоного Прапора Івана Костян
тиновича КУЧЕРЯВОГО — його дочка ГАЛИНА, учени
ця Трепівської середньої школи.
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(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.|. 

школярі”—- дві. І сміху бу
ло, і жартів. А коли поча
ли косовицю, то дехто з 
досвідчених відчув одра
зу, що буде не до жар- 
тів: так упевнено й чисто 
повіз комбайн Леонід 
Москаленко. Досвідчені 
механізатори, котрі не 
тільки досвід, а й урядові 
нагороди /лають, — Ва- 

- силь Петрович Крюченко 
та Михайло Мефодійович 
Горбатко, — поділили між 
собою того дня друге й 
третє місця з твердим на
міром завтра випередити- 
таки Москаленків. Мріяв 
про це й Петро Крючен- 

. ко-молодший, який тиж
день тому закінчив де
сять класів, а помічником 
у батька на жнивах уже 
третій рік.

«Живеш у рідному селі 
й уваги на нього не звер
таєш, нічого наче гарного 
в ньому й немає, а по
їдеш кудись—серце стис
кається і так хочеться на
зад, у свою Казарню», — 
такої думки про своє село 
шофер Сашко Кривозер- 
ський. Бо Казарня, рідний 
колгосп, його люди для 
Сашка Кривозерського є 
невід’ємною часткою жит
тя. Старанно підготував 
він свою машину до пере
везення хліба, щоб жодна 
зернина не пропала. 
Якість збирання—в центрі 
узаги 
групи,
Леонід Москаленко, від 
комбайна котрого хлопець 
відвозить хліб, задовго до 
початку косовиці закрили 
всі щонайменші канали 
втрат зерна, вкотре пере
вірили справність 
ної техніки. Адже 
кладом іпатовців 
байнер, і шофер

I
І

комсомольської
тому і Сашко, і

дозіре- 
за при- 

і ком- 
тут од-

паково відповідають і 
вболівають за долю вро
жаю. Та й сорому нз об
берешся, коли хоч одну 
загублену зернину помі
тить помічник вагаря Саша 
Коаач, симпатична чорня
ва дівчина. Королева вчо
рашнього випускного ба
лу — сьогодні прискіпли
вий контролер і один з 
арбітрів змагання, голов
ний показник якого — 
якість.

Крім Саші Козач, сім 
школярок працюють на 
току господарства. І хоча 
праця їхня відповідальна 
і потрібна не менше, ніж 
праця комбайнера, зазд
рять дівчата двом своїм 
ровесницям—Наталці Фі- 
піпповій і Галинці Кучеря
вій. їм таки повезло: умо
вили батьків узяти поміч
ницями на комбайни.

Цьогорічні жнива для водія нолгоспу «Союз» Мико 
ли МАТВІЄВСЬКИХ — четверті. Ударно трудиться 
комсомолець на перевезенні зерна.

ЧИ СКОРО
«МК» НА НОВОБУДОВІ

продукція?

НАЙГОЛОВНІША 
ПЕРЕМОГА

Іван Костянтинович 
черявий, один із найдо- 
свідченіших комбайнерів 
колгоспу, спершу вагався: 
брати чи не брати Галину 
Тіомічницею. Іільки в де
сятий перейшла, і дівчи
сько все-таки. Вчиться 
добре, може б відпочива
ла краще, бо ж тендітна 
така, як колосочок у полі. 
Ще не витримає. А потім 
згадалася йому власна 
юність. 1954—1956 роки. 
Дев’ятнадцятирічним юна
ком приїхав Іван Кучеря
вий з України на цілину 
ростити хліб. І були палат
ки, і кілочок з оптимістич
ною назвою радгоспу — 
«Урожайний», і спека, і 
степ, який, здавалося, ні
коли не підкориться лю
дині. Чим нинішні жнива 
нагадують Іванові Костян
тиновичу цілину? Суховія-

Ку-

ми і спекою? Ні, скоріше 
оптимізмом і впевненістю, 
котра сьогодні в очах йо
го Галини, всіх інших мо
лодих і не молодих уже і 
ще зовсім юних шоферів 
та механізаторів колгоспу. 
Таким же оптимізмом сві
тились очі самого Івана 
Кучерявого, всіх тих, хто 
приїхав узимку 1954 року 
підкоряти цілину. З яким 
трепетом читав Іван Кос
тянтинович Галині оці сло
ва з книги Леоніда Ілліча 
Брежнєва «Цілина»: «Зима 
1954 року видалася суво
рою, на рідкість сніжною, 
морозною. Цілина відра
зу, «з порога», випробо
вувала новоселів, обрушу
вала на них свій крутий, 
неласкавий норов. Не 
вщухаючи завивали про
низливі вітри, і кожний 
рейс по степу був незви
чайне важким, а міг ста ги 
й небезпечним. Проте ти
сячі тракторів, сотні авто
поїздів повинні були про
биватися до ще не існую
чих радгоспів по бездо
ріжжю, крізь вітер і сніг»!

Галина згадала ті слова, 
коли стояла поруч батька

пе- 
на-

У ці дні на ланах нолгоспу «Союз*.

в полі, а вітер шмагав по 
їхній «Ниві» пригорщами 
пилу, потім дощем гро- 
зився. Хотілося сплигнути 
з комбайна, побігти по
лем і, заховавшись у бать
ківській хаті, слухати, як 
б’є по шибках дощ. По
думала: мабуть, страшно 
на комбайні, коли пор/ч 
падатимуть у землю блис
кавки, як снаряди 
війні...

«Є героїзм важких 
ріодіз у житті всього
роду — прикладом може 
бути війна. І є героїзм 
буднів, коли свідомо І 
добровільно люди прирі
кають себе на тяготи, 
знаючи, що в іншому міс
ці їх могло й не бути»,---
знову спливли а пам’яті 
рядки з «Цілини», прочи
таної разом з батьком, 
рядки, котрі допомогли в 
цю мить збагнути і себе, і 
інших.

Дощу не було того дия. 
Вітер розігнав хмари, і 
косили до смеркання.

Додому вертали пішки, 
після комбайнів було при
ємно відчути під ногами 
тверду землю. І тільки се
микласник Олег Поляков 
під веселі жарти свсдо 
дядька Анатолія та брага 
Геннадія викотив з лісо
смуги блискучого, ще но
венького велосипеда і 
швидко обігнав на ньому 
гурт хліборобів. Нарешті 
на півдорозі зупинився і, 
ковтаючи куряау, що її 
збивали зустрічні машини, 
терпляче чекав, поки пі
дійдуть хлопці. Хотілося 
бути з усіма. Можливо, 
сьогодні вперше він від
чув, що спільна праця, 
плече товариша і одна пе
ремога на всіх дорожчі за 
всі нові велосипеди.

Л. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Згіам’янський район.

Обіч Маловіїсківського 
і:.осе, на околиці обласного 
центру, виростає Кірово- 
ірадс'ікин гідролізно-дріжд
жовий завод Його майбут
ні промислові обриси зрпмі 
вже сьогодні. Височить ад
міністративно - побутовий 
корпус. Закінчено монтаж 
каркасів цеху сушіння 
дріжджів, блока ремонтних 
цехів, інших приміщень і 
площадок.

Здавалося б, усе йде га
разд. Темпи будівництва 
відповідають графіку, і, ма
буть, 1931 року — па цей 
час призначено здачу під
приємства в експлуатацію— 
появиться можливість пере
різати червону стрічку й 
урочисто оголосити про по
чаток виготовлення першої 
продукції...

Мабуть. Насправді ж усе 
йде не так, як того хотіло
ся б і будівельникам, і тва
ринникам, які чекають про
дукції гідролізно-дріжджо
вого. «'Інше нинішнього ро
ку на будові необхідно 
освоїти 2 мільйони оОО ти
сяч карбованців капітало
вкладень. Сума, як бачимо, 
чималенька. Вона під силу 
більш-менш численній буді
вельній організації. При 
умові, якщо запланований 
обсяг робіт виконуватиме
ться згідно з графіком.

У ці дні на спорудженні 
гідролізно-дріжджової о по
рядкує генпідрядник. — бу
дівельне управління № 1 
тресту «Кіроаоградмашваж- 
буд>. Порядкує, звичайно, 
умовно. Ьо на об’єкті зайня
ті всього одна ланка бетон
ників Андрія Сидоровича 
Нр.окопчука та кілька муля
рів. Цс’ працівники, про 
яких можна сказані — 
сплав молодості і досвіду. 
До ланки ніхто, в тому чис
лі й виконроб Володимир 
Іванович Сгоров, не має 
претензій. Вона справляє
ться зі своєю роботою до
сить успішно. Привезуть на 
об’єкт бетон — лайка прий-

ПіСЛЯХ 
висгапм/

має і укладає його без- за
тримок. Отже, трудиться на 
совість. У колективі розумі
ють, що будова повинна 
стати до ладу діючих яко
мога скоріше. До цього його 
кличе рішення липневою- 
(1976 р.) Пленуму ЦК Ком
партії України, яким намі
чається зоільщйтн, зокрема, 
промислове виробництво 
комбікормів. Завдання ста
виться так, щоб усе зерно, 
яке йде на фуражні цілі, зго
довувалось у перероблено» 
лгу та збалансованому ви
гляді. У зв'язку з цим необ
хідно вжити заходів для 
нрискорешія будівництва 
п дрол ізно - д р іжджо в 11 х за - 
подів, зокрема в Кірово
граді.

Наш завод не вважається 
в числі пускових (нагадаю, 
що строк його здачі в екс
плуатацію — рік 1981). То, 
виходить, поспішати нікуди. 
Звідси відповідно до роз
порядження забрали основ
ну масу робітників, як ієн-, 
так і субпідрядників, від
правивши їх на «гарячіші», 
пускові об'єкти.

Вже сьогодні керівництво 
першого будівельного уп
равління тресту «Кірово- 
гр а дм а шва жбу д» п о відом- 
ляє сумні результати: спо
рудження гідролізно-дріжд
жового заводу, при такій 
кількості працюючих, за
тримається щонайменше на 
два роки. Повідомляють 
спокійно, зважаючи на не- 
стану кадр* і в. Ллє не врахо
вують статистики і фактів, 
які .коментарів не потре
бують.

Підраховано,' що лише 
один рік роботи заводу на 
повьу потужність дасть 
змогу випустити 11 тисяч 
600 тонн цінної вітамінно- 
білкової добавки до кормів. 
Л це, у свою чергу, значить, 
що тваринники області «ос
ли б одержати додатково 
23—25 тисяч топа м’яса. Є 
над чим замислитись!

А. ШИЯОШИЙ.

«у гостях —
НЕ ВДОМА»

У статті під таким заго
ловком («Молодий кому
нар» за 7 червня) були під
дані критиці комітет ком
сомолу і «студпрофком Кі
ровоградського педагогіч
ного інституту за недостат
ню увагу до умов життя в 
студентських гуртожитках.

Як повідомили редакцію 
проректор адміпістративно-

господарської частини ін
ституту Г. 1. Опанасенко га 
секретар комітету комсо
молу Л. Куценко, критику в 
газеті визнано правильною.

У студентських гурто
житках №№ 1 і 2, збудова
них у 1958 і 1962 роках, не 
було жодного капітального 
ремонту. і

Нинішнього року буде 
здано в експлуатацію новий 
гуртожиток на 640 місцща Д 
1980 року планується, поча- 
ти будівництво ще одною. 
Це дасть можливість за
безпечити студентів жит
лом і в наступні роки здійс
нити капітальні ремонти 
існуючих гуртожитків.

.../ здздрш їй хлопці
(Закінчення.

(Поч. на 1-й стор,(.

таких змагань у перемож
ці виходять не настільки 
вже й відомі майстри. Од
ним пощастило: змагання 
не виключає такої мож
ливості. Іншим... Інші вва
жають, що не змогли ви
користати найсприятливі
ших умов для найбільшо
го розкриття своїх про
фесійних можливостей.

За одностайним тверд
женням саме про такі 
умови для учасників рес
публіканського конкурсу 
подбали на заводі «Чер
вона зірка». Партійна, 

і комсомольська, профспіл- 
ікова організації, дирекція 
підприємства підготовку 
до ’змагань почали зазда

легідь. Робітники кількох 
цехів тільки цим і займа
лися. Було виготовлено 
спеціальні зразки для зва
рювання. Досвідченіші 
спеціалісти заводу випро
бували їх. Співставивши 
результати випробувань 
червонозорівців із вимо
гами ГОСТу, члени жюрі 
визначили розрахункові 
норми часу і рівень якос
ті виробів.

Найбільша складність 
виникла при підготовці 
робочих місць учасникам 
поєдинку майстерності. 
Під час робочої зміни ні 
вільних кабін, ні зварю
вальних апаратів просто 
не було: у колективу за
воду напружене планове 
завдання. За рішенням 
завкому; комсомолу,’ за 

згодою парткому і проф
кому після другої змі
ни спеціально створена 
бригада підготувала робо
чі місця для гостей. Під
готувала так, що в ході 
змагань бездоганно пра
цювали всі зварювальні 
апарати, під рукою у кож
ного учасника конкурсу 
були всі необхідні інстру
менти, матеріали. Завод
чани подбали навіть про 
те, щоб забезпечити спец
одягом, закисними засо
бами тих, хто забуа їх 
удома.

Така підготовка до зма
гань створила хороші 
умову: поєдинки проходи
ли без зайвої метушні, 
поспіху, між учасниками 
конкурсу одразу встано

вився настрій доброзич
ливості, товариськості, хо
ча перемогти мріяа ко
жен. Приємної нотки до 
цього настрою додав ще 
й такий факт: спеціально 
тієї суботи вийшли на ро
боту кухарки їдальні кор
пусу N2 90, де проходив 
конкурс, щоб почастувати 
гостей смачними снідан
ком та обідом. Тамара 
Анпілогова вважає, що 
вибороти першість їй до
поміг не тільки шестиріч
ний досвід роботи зварю- 
вальницею, а й ге, що во
на на конкурсі почувала 
себе як вдома, на рідно
му заводі. Одразу ж, як 
тільки увімкнула апарат, 
прийшла впевненість; все 
буде добре.

І заздрили їй потім 
хлопці...

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодо
го комунара».

У Тамари АНПІЛОГОВОї 
і Ядвіги ЖИГАДЛО (зліва 
направо) — бійцівський 
настрій. Обидві приїхали 
на республіканський кон- 
нурс молодих майстрів до
вести, іцо професія елек 
трозварнина — цілком дів

чача. Тамара у поєдинках 
з юнаками завоювала 
перше місце. її нагород
жено золотою медаллю 
конкурсу, Дипломом І сту
пеня ЦК ЛКСМ України, 
Цінним подарунком.

Фото в. ГРИБА.
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ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ

Горн 
звучить 
для 
„Чайки“

ПЛАНЕТА «МК»

Звуками сріблястого 
горна, дитячим дзвінкого- 
лоссим швидко збігають 
дні а піонерському таборі 
«Чайка», що в Олександ
рійському районі. Він 
розташований у зеленому 
оточенні тополь, лип та 
кленів на березі спокій
ної Бешки. Умови для 
400 відпочиваючих дітей 
гірників створено чудові.

Як і належить, у таборі 
свій розпорядок дня, свої 
традиції. Відразу після 
сніданку дістає наряд 
трудовий десант — навес
ти чистоту біля корпусів і 
всередині приміщень. 
П'ятикласники Сашко
Кріт, Толя Литвин і Костя 
Гончаренко не вважають 
складним принести зай
вий раз води, помити під
логу чи підмести алею.

Що не день, то нові за
хоплюючі справи, змаган

ня, цікаві зустрічі з людь
ми, навколишнім світом 
природи. Кожному знахо
диться справжнє діло до 
смаку. Скажімо, хочеш 
бути сильним і спритним 
— поспішай стати учасни
ком «Веселих стартів». 
Якщо ти бажаєш співати— 
будь ласка, бери участь у 
конкурсі г.існі і строю. А 
любителів пригод може 
задовольнити «День Шер
лока Холмса».

Якщо головне захоп
лення хлоп'ят — футбол, 
то дізчагка люблять до
глядати квіти, господарю
вати. Відзначилися вони 
на «Дні Самсробкіна», 
який успішно провела 
піонервожата Надія Ру
дим. Із кольорового папе
ру, фольги, стрічок Люда 
Іванник, Лена Фарафон і 
Світлана Семененко ви
готовили красиві сувені-

ри-листівки, аплікації з 
квітів. Не менш цікаво 
пройшов конкурс «Нумо, 
дівчата!», де учасниці зма
галися за майстерне во
лодіння голкою, вміння 
сервірувати святковий 
стіл, зустрічати гостей.

Згадається сестрам Свє- 
ті і Наталі Козинцям уро
чиста лінійка, присвячена 
Міжнародному року ди
тини, де вони читали вір
ші, співали улюблених пі
сень.

Дітям щастило на хоро
ших старших друзів-піо- 
нерзожатих. Це — комсо
мольці Сергій Дяченко, 
Надія Рудич, Антоніна 
Гросул та Олександр Ши- 
шацький — випускники 
Олександрійського педа
гогічного училища. Всі во
ни люблять своїх вихо
ванців, уміють створюва
ти біля себе атмосферу

доброго настрою, трудо
вого й спортивного супер
ництва. І не дивно, .що під 
час відвідання табору 
батьками, дехто з них за
писав перші слова подяки.

І знову мешканців 
«Чайки» скликають звуки 
горна. На дітей чекають 
походи по рідному краю, 
цікаві ігри... Довго пам’я
татиметься всім прощаль
не піонерське вогнище, і 
захоплять у дальшу, 
шкільну дорогу хлопці і 
дівчата слова нових пі
сень, барви і мелодії не
забутнього сонячного літа,

Д. ТАНСЬКИЙ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

На фото: Антоніна
ГРОСУЛ зі своїми вихован
цями.

РЕПЛІКА
ПОРАДИ ЛІКАРЯ

^кЛзШРТУ ВАННЯ
ФОКУС!

9 Не знаю, чн зміг бн зна
менитий фемусянк Ігор- 

І КІО зробити з. піску ВОД \ , 
* або з борошна — пудру. 

Мабуть, ні. Куди йому! 
І Такі дива під силу, оче- 
9 фидпо, лише працівникам 

І кіровогридсіжоїо магази
ну № 58 міськхарчотор- 

9 гу № 1.
Власне, це приміщення 

І нічим не нагадує циркову 
арену. І все ж...

Якось Тамара Колісни- 
чеііко зайшла сюди (зна
ходиться магазин по ву
лиці Комарова), щоб ку- 
нити цукру. Заплатила 

І гроші — за цукор. А роз- ' 
Я горнула дома папір і... 

очам не повірила; замість 
солодких кристаликів у 

| голубому пакегику вияви- І 
лнсь грудомахи кухонної 

І солі.
Звичайно, такі «експе

рименти» працівників 
прилавку не до вподоби | 
покупцям. А секрет цієї 
«ілюзії» — дуже простий І 

І і прозаїчний. Він — у по
рушенні елементарних І 
норм розфасування спп- 
ккх товарів та розміщен
ня їх на полицях. Саме 
тому у продуктовому ВІД- І 
ділі можна легко переплу-

І
тати круцу ір сіллю чи і 
сіль із цукром.

Прикрі недогляди? Мож
ливо Та, коя« мн говори
мо про культурне обслу- І 
газування в магазині, то ' 

■ насамперед маємо на 
1 увазі старанність праців- І 
І нйкіз прилавку і їхнє ко- 
I рентне ставлення до по- 
I купців. Але, на жаль, про- 
і! давці навіть не поспішили і 

вибачитись перед матір'ю 
І Гамари (вона, до речі, і і 

( написала листа до редак
ції), а навпаки почали 
обурюватись і звинувачу
вати саму Тамару І\оліс- І 
нпченкб в... неуважності.

Т. ЛЯЩУК. 
Я м. Кіровоград.

Малюк безтурботно ба
вився в колисці, викли
каючи щасливу усмішку' 
молодої матері. Та раптом 
затих, наче до чогось до
слухаючись, потім став 
кричати. Нічого не розу
міючи, маги вихопила йо
го з колиски, пригорнула. 
Та крик не вшухав. На 
прийомі в поліклініці піс
ля обстеження малюка-лі
кар заспокоїв молоду ма
тір.

— Звичайний отит. Ви
лікуємо.

Яка ж це хвороба при
мусила так страждати ди
тину і матір?

При отитах уражається 
середнє вухо. У маленьких 
дітей це захворювання ви
никає відносно часто. Од
нією з причин їхньої під
вищеної схильності до 
отитів є вікові особливос
ті будови вуха. У немов
лят значно легше, ніж у 
дорослих, різні мікроби 
-потрапляють із носоглоі- 
ки в барабанну порожни
ну. В ранньому віці малю
ки часто хворіють на ка
тар верхніх дихальних 
шляхів. При подібних за
хворюваннях завжди роз
вивається запалення в но
соглотці, і мікроби, що 
скупчуються на її Слизо
вих оболонках, потрапля
ють у середнє вухо. Спри
яють розвиткові отиту 
часті нежиті, запалення 
придаткових пазух носа, 
розростання аденоїдної 
тканини в носоглотці.

У немовлят гостре запа
лення середнього вуха по
чинається раптовим кри
ком, виразним неспокоєм. 
Під час годування немов
ля теж неспокійне.

У нього підвищується 
температура, а в тяжких 
випадках виникає блюван
ня, ослаблення шлунка. 
Діти старшого віку скар; 
жаться на сильний біль і

закладеність у вусі, зни
ження слуху, загальне не
здужання. їх морозить, їм 
не хочеться їсти.

Ознаки захворювання у 
дітей ослаблених, худень
ких іноді виражені ке так 
яскраво, як у тих, що 
розвиваються нормально.

Як правило, отит кін
чається через кілька днів. 
У ДИТИНИ повністю віднов
люється слух, до неї по
вертаються хороший • на
стрій та апетит. Але не
рідко катаральне запален
ня вуха переходить у міій- 
не. Тривалість гнійного 
отиту досягає іноді трьох 
тижнів. Щоб дитина 
швидше одужувала, їй по
трібні хороший догляд, 
харчування, багате вітамі
нами. Для ’ загального 
зміцнення організму необ
хідно вживати риб’ячий 
жир, препарати заліза, а 
також глюконат кальцію, 
хлористий кальцій... Дуже 
важливий ретельний до
гляд за вухом. П'ять— 
шість раз на день треба 
чистити його тампоном із 
вати, змоченим у трипро
центному розчині водню, 
потім обережно осушити 
слуховий отвір сухим там
поном. У дні . ....... ..
рекомендується 
масаж барабанної 
тинки.

У тих випадках, 
надто низький опір 
иізму хворобі, або 
призначення лікаря 
куються, процес запален
ня середнього вуха може 
поширитись па 
оболонки. Часом 
ває довго, отвір 
банній перетинці 
крнваеться.
госгрен.чя процесу,’ що пе
реходить у хронічний і мо
же призвести до зниження 
слуху, викликати : небез
печні ускладнення.

одужаїшя 
робити 

псре-

коли 
орга

не всі
ВПКО-

У
не

виникає

мозкові 
це ТрН- 

бара- 
33- 
за-

Для профілактики отиту 
потрібно вчасно лікувати 
захворювання носоглотки і 
придаткових пазух носа, 
видаляти збільшені аде
ноїди, бо воші сприяють 
виникненню нежиті й оти
ту. Слід навчити дитину, 
що хворіє пожиттю, пра
вильно очищати ніс: по
чергово кожну половнику 
носа, затискаючи щільно 
носовичком то ліву, то- 
праву ніздрю. Такий при
йом утруднює попадання 
слизу і мікробів у гюрож- 

’иипу середнього вуха. У 
профілактичних цілях вза
галі треба, щоб отоларин
голог раз на рік обстежу
вав дитину. Але перед
усім необхідно дбати про 
зміцнення організму дити
ни, берегти її від інфек
ційних захворювань, ката
рів дихальних шляхів.

До БИИПКІІСНИЯ отитів 
іноді веде переохолод
ження дітей. Мати новин
ка уважно стежити за 
тим, щоб маля не промо
чило ніг, не гуляло довго 
на сильному вітрі, щоб 
обов'язково було одягне
не відповідно до сирої й 
холодної погоди. Головне 
завдання у плані. профі
лактики — цс постійне за
гартування організму ди
тини. Методичне, терпля
че. Загартований організм 
швидко й раціонально 
реагує на коливання тем
ператури, розумно «захи
щаючись» від її несприят
ливого впливу.

Поєднуючи всі ці мето
ди профілактики, можна 
уберегти дітей від захво
рювання отитом. Молоді. 
батьки, дорослі, всі, хто 
виховує дітей, повинні па
м’ятати, що це захворю
вання може позначитися- 
на загальному стані здо
ров'я в старшому віці, на 
формуванні характеру то- 
то. Найлегше 
захворюванню, 
ресах батьків 
ства

запобігти 
Це в інте- 
і суспіль-

п. КОВАЛЬ, 
головний отоларинго
лог міста Кіровограді.

ОАД 
ПРОТИ 
сомоси

У квітні 1965 року по
над 40 тисяч морських пі
хотинців США висадились 
у Санто-Домінго і приду
шили народне повстання. 
Тоді Організація амери
канських держав (ОАД) 
підтримала інтервентів, і 
окупаційні війська Сполу
чених Штатів діяли під 
прапором «сил миру» 
ОАД.

Минуло півтора десяти
річчя, і американський ім

періалізм зробив спробу 
повторити той же ма
невр — послати під пра
пором ОАД свої війська 
на допомогу пікарагуан- 
ському диктатору Анасга- 
сіо Сомосі. Але на цей раз 
«машина голосування», 
що безвідмовно діяла в 
минулому, не спрацювала. " 
Американська пропозиція 
про посилку військ. США 
в Нікарагуа не пройшла. 
Більшістю голосів на сесії 
держав — членів ОАД бу
ло прийнято резолюцію з 
вимогою усунення Сомоси 
від влади. До 16 країн, що 
проголосували за неї, зму
шені були приєднатися і 
США. Проти голосували 
тільки представники Ні
карагуа і Парагваю. Утри
мались міністри інших п’я
ти диктаторських режи
мів: Гватемали, Гондура
су, Сальвадора, Уругваю і 
Чілі.

Голова сесії домінікан
ський міністр іноземних 
справ Рамон Еміліо Химе
нес назвав рішення ОАД

«перемогою гідності аме
риканського континенту». 
І Іро розрив відносин з Со
мовою оголосили Панама, 
Еквадор і Бразілія. Рані
ше це зробили Коста-Ріка 
і Мексика. Вивчають цс 
питання країни апдської 
групи — Венесуела, Перу, 
Колумбія, Еквадор і Бо
лівія.

Мексиканський міністр 
іноземних справ Хорхе 
Кастаньёда заявив, що 
війська Сомоси варвар
ськії руйнують міста і се
ла, безжалісно винищують 
цивільне населения. В цих 
умовах, підкреслив мі
ністр, народові Нікарагуа 
нічого не залишилось, як 
використати своє священ
не право па повстання 
проти тиранії, як цс зро
бив сімдесят років тому 
мексиканський народ.

Реакційні сили США 
одержали хороший урок. 
Особливо важливо, що 
цей урок був піднесений у 
слухняній їм досі регіо
нальній організації. В сво
їй редакційній статті мек
сиканська газета • «Ель- 
діа» писала: «Нинішня 
Латинська Америка — цс 
вже не та Латинська Аме
рика, яка спокійно спосте
рігала інтервенцію в До
мініканській Республіці. 
Наполягати зараз па то
му, що США повніші збе
регти за собою права і 
привілеї імперії, — озна
чає не тільки виявити ан
тиісторичну пиху, але й 
закликати до катастро
фи...»

Ці слова звучать як 
серйозне попередження- 
тим силам у США, котрі, 
одержавши відсіч від сво
їх південних сусідів на 
дипломатичній арені між
американського форуму, 
все ще не відмовились від 
планів одностороннього 
поєного втручання в Ніка
рагуа з мстою врятувати 
«загнаного звіра» Со.мосу,- 
що сховався від народно
го гніву в бетонному бун
кері.

Мехіко.

В. ТРД2КІН, 
власкор АПН.

США. Спрага слали і грошей примушує 69-літнього 
американця Кена БАТЛЕРА здійснювати тані «стриб
ни смерті». А, можливо, ризиковані тріони — остання 
надія цього сміливця заробити собі на життя.

Фото ЮПІ - ТАРС.

Банківський службовець 
Робсрт Бсвкс може дода
ти: «І для здоров’я без
печніше». П'ять з лишком 
тисяч доларів він запла
тив за тс, щоб до його 
чуприни, яка рідшає, 
«пришили» попе синтетич
не волосся. Та операція 
виявилась невдалою, і те
пер віл у лікарні: навколо 
і.мпЛинтованих волокон не 
росте шкіра. Лікування 
коштуватиме йому ше 
дванадцять тисяч доларів. 
Такі пацієнти стали до
сить звичайним явищем, 
пишуть лікарі У. Хапке і 
В. Бергфельд у журналі 
Американської медичної 
асоціації. Після лосьопів, 
різних ліків, лікування 
гормонами, париків і пере
садки волосся нова техно-

логія «насадження» син
тетичного волосся здала
ся багатьом лисіючим чо
ловікам тріумфом. Проте 
на відміну від трансплан
тації натурального волос
ся пересадка синтетично
го порушує захисні функ
ції організму. В деяких 
випадках через інфекційні 
захворювання пацієнт мо
же втратити своє волосся, 
що лишилося. Крім того, 
виявилося, що ті, хто пра
цює в центрах по пере
садці волосся, рідко бува
ють кваліфікованими спе
ціалістами. Наприклад, го
ловний лікар такого цент
ру в Беллморі (штат 
Нью-Йорк) виявився спе
ціалістом з... гінекології.

(АПН). •



4 стор „молодим
ФУТБОЛ

РАЛІСТ“ 1:1
В останньому матчі пер

шого кола чемпіонату Ук
раїни з футболу кірово
градський «Радист» (за
вод радіовпробів), на ста
діоні «Піонер» обласного 
центру зустрічався з иер- 
во м а й с ьк и м «Фрегатом», 
що на Миколаївниші.

Перед цим матчем гос
подарі поля мали 12 очок, 
а гості — 11. У турнірній 
таблиці кіровоградці були

на першій сходинці, а лер- 
Еоманці — па другій. На 
цю гру тренери виставили 
свої найкращі склади, ад
же від її результату зале
жало, хто па проміжному 
фініші стане одноосібним 
лідером третьої зони. КІ- 
ровоградіи запропонували 
своїм колегам швидкий 
темп, і на тринадцятій 
хвилині «Радист» вийшов 
уперед — 1:0. Такий раху-

кок протримався 
рерви.

Другий тайм 
атаками «Фрегата». Ніл 
час однієї з них на п’ят
десят п’ятій хвилині не
впевнені дії воротаря за
водчан Олексія Іонова 
дозволили спортсменам 
«Фрегата» встановити рів
новагу — 1:1.

Паші земляки тепер ма
ють ІЗ очок при різниці 
забитих і пропущених го
лів — 13:6. «Радист», які 
раніше, попереду.

Друге коло стартує 14 
липня.

В. ШАБАЛІН.

добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Телефільм 
♦Варчииа земля». 1 серія. 
По закінченні — новини.

12 ЛИПНЯ

втор
10 ЛИПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9 05 — «Паші Голов- 
льовп *. Філ ;-м -вистава.
12.00 — « Міфи і Дійс
ність». 14.30 —• Повний. 
14.50 — Док. фільм «На 
землі Салавата». 1-5.40 - - 
Телефільм «СйіпиІ». З і 4 
серії. 16.30 - Концерт
Уральського російського 
народного хору. 17.15 -- 
«Для вас. абітурієнти». Ки
ївський політехнічний ін
ститут. 17.45 — Творчість 
М. Асєєва. 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.00—«Лю
дина і закон ». 19.30 — К. т. 
«Як квітка до квітки». Кон
церт самодіяльного народ 
ного ансамблю пісні і тан
цю «Горлиця» Кіровоград 
ського РБК. (К-д). 20.00 — 
-.День за днем». (К-д). 20.10
— «Велика Вітчизняна» 
Фільм 19 — «Остання бит
ва війни». 21.00 — «Час». 
21.35 — «Контрольна для 
дорослих*. 22.20 — «Сьо
годні у світі * 22.35 — Грає 
Б. Которович (скрипка).

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00
— Новини. 10.20 — ФіЛіМ 
♦Пригоди Мгера у відпуст
ці» 11.30 — «Сонечко». 
12.00 — Новини. 14.15 — 
Теленарис. 17.45 — Док. 
фільм. 18.00—Співає Є. Мі
рошниченко. 18.30 -- Хар
ківська художня школа 
ім. І. Репіиа. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
♦ Говорять яг. рубіжні гості 
України». 19.45 — Естрад
ний концепт 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21,00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Легко бути дебпим» 2 се
рія. 22.40 «До Спарта
кіади народів СРСР». 
закінчеп новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 6.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти 
ка. 9 05 — Концертний зал 
телестудії «Орля». 9.50 — 
Телефільм «Аревік». По за
кінченні — новини. 14 39
— Новини. 14.50 — «Сіль
ські будні». 15.40 — Теле
фільм «Скіппі». 7 і 8 серії. 
16 30 — «НІахона школа». 
17.00 — Док. фільм «Де
мократична Республіка 
Сан-Томе і Прінсіпі». 17.20
— ф. Мендельсон Квартет 
X« 1. 17.45—«Поезія». П. Не
руда 18.50 — «Веселі нот
ки». 18 45 — «Сьогодні У 
світі». Ю.ОО -- Футбол: 
«Торпедо» (Москва) — 
«Спартак» (Москва). 21.00
— «Час». 21.35 — «Розпо

віді про театр». «В домі 
ІО Завадського». 22.45 — 
Арії з опер у виконанні 
О. Бардіної.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Док. 
телефільми. 11.15 — Те
лефільм «Смок і Малюк». 
2 серія 16.45 — «Вам. абі
турієнти». Київський інже
нерно-будівельний інсти
тут. 17.15 — «Вперед, ор
лята!» 18.00 — Концерт. 
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 — Ф>тбо.т. «Дп 
памо» (Київ) — «Чорномо
рець». 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Вар
кіша земля». 2 серія. 22.25
— Футбол: «Зоря* — «Шах
тар». 2-й тайм. По закін
ченні — новини.

на. 9.05 — «Виставка ,Бу- 
ратіио». 9.35 — «Для нас. 
батьки». 10 05 — Р. Г.чієр. 
Концерт для арфи з орке
стром. 10.30 — «Велика 
Вітчизняна». Фільм 20 — 
«Невідомий солдат». 11.25
— «Російське мистецтво 
XVIII століття». (Ленін
град). 11.55 — «Райкова 
пошта’. 12.25 — «Це ви 
можете». 13.30 — «Спорт
лото». 13.45 — «Здоров’я». 
14 30 — Новини. 14.45 — 
-.Завтра — День металур
га». 15.00 —• Кснцерт з 
участю ансамблю «Шсня- 
рн», М. Магомаева, Л. Сєн- 
чииої, дусту «Ліне». 15.25
— Док. телефільм «Спад
щина». 1625 — III Міжна
родний фестиваль теле
програм народної твор
чості. (Пакистан). 10.55 — 
«У світі тварин». 17.55 —

«Співдруж- 
— Мульт- 

'4 3 
заводу 

21.00 — 
21.35 — Концерт 

..... ,__  Матьє у Москві». 
22.20 — Концерт артистів 
балету. По закінченні — 
новини.

Тележурнал 
иіеть». 18.40 
фільми. 18.50 — ЗустрГ 
•і руДівішками
< Ростсельмаш». 
«Час».
< Мірсіі

а

ІЗ ЛИПНЯ

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
- Новини. 10.15 — «Кому

ністи па жнивах». 10 45 — 
Концерт. 11.15 — Лялько
ва вистава. 12.10 «Дорога
ми Франції». 12.50 — «Со- 
печко» 13.10 — І’.пркоиа 
прогпама. 13.55 — «Сати
ричний об'єктів». 14.20 — 
Співає ї. Панаровська. 
15 05 — «На старті — тре
тій трудовий». 16.05 — Ви 
ступає Ленінградська хо
рова академічна капела 
імен: М. Г.піики. 16.55 — 
«Джерела». 17.55 — Теле
фільм «Вьнчипа земля*. 
4. серія. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Док. 
телефільм. 20.00 — П. 1. 
Чайперський. «Мазепа». 
Вистава. 20.50 — «На доб
рані т. діти!» 21.00 — «Час*. 
21.35 — Продовження ви
стави «Мазепа». В перер
ві — повний.

КОМУНА !>*

ПРИЙМАЄ КУРСАНТІВ

Л О липня 1919 року

почався

ПРИЙМАЄ УЧНІВ

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ДИРЕКЦІЯ.

ПРИЙМАЄ УЧНІВ

в авіа-

НА 1979-1980
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА 1979-1980
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

КРИВОРІЗЬКИЙ 
ГІРНИЧО- 
ЕКОНОМІЧНИЙ 
ТЕХНІКУМ

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 6

НА ЗАОЧНИЙ ВІДДІЛ 
НА БАЗІ 10 КЛАСІВ.

mmu вчитися
КІРОВОІ РАДСЬКЕ ВИЩЕ ЛЬОТНЕ УЧИЛИЩЕ 

ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ (КВЛУ ЦА)

НА 1979-1980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

слюсар • інструменталь
ник,слюсар-склг.дальник, 

слюсар-ремонтнин, 
столяр, електрозварник, 
електромонтер промис

лового устаткування.
Запрошують па навчан

ня юнаків і дівчат, іцо 
мають освіту за 10 класів.

Строк навчання — 10 
місяців, для звільнених у 
запас із лав Збройних 
Сил — 7,5 місяця. Стипен
дія — 80 крб.

Початок занять з 1 ве
ресня 1979 р. і 15 січно 
1980 р.

Адреса училища: 316050, 
Кіровоград, вул. Декаб
ристів, 26. Тел. 2-50-20.

и липня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— - Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9 05 — А Барто. «Пе
реклади з дитячої». 9.50— 
«Клуб кіноподорожеіі». 
10.50 — «Велика Вітчизня
на». Фільм 19 — «Остання 
битва війни». По закінчен
ні — новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — «До Дня пе
ремоги народної рево.по- 
нії в Монголії». Док. теле
фільм «Легенда, що стала 
дійсністю». 15.30 — Ца- 
і очііі мелодії. 15.40 — Тс- 
-ю(1 ки м «Скіппі». 5 і 6 се- 

16.30 — «Російська 
мова*. 17.00 — «ВІдгушіЬ 
тьев. сурмачі!» 17 30 — 
С. Люпкевич. Кантата на 

ІНсвчсика «Заповіт». 
18.00 — к. т. «Народна 
творчість». Художня само
діяльність профтехучилищ 
•мповоградшипи. (К-д>.

З? ~ 4Двпь за днем» 
<К-д). 13.40 — Оюлошення' 
(К-д). 13.45 — «Сьогодні V 
світі». 1.0 00 — «Життя на
уки». 19.30 — Телефільм 
«Аревік». 21.00 — «Час» 
21.35 — Тележурнал «Му
зичне життя».

ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00 
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Велика арена 
юного спортсмена». 9.35 — 
фільм для дітей. «Пасажир 
з «Екватора». 10.55 —
Концерт ансамблю танцю 
«Самоцвіти». По закінчен
ні — новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — «По Сибіру 
і Далекому Сходу». 15.40 — 
Телефільм «Скіппі». 9. 10. 
11 серії. 16.55 — - Москва і 
москвичі». 17.25 — а<День 
за днем». (К-д). 17*35
Зустріч з учасниками ви
сокоширотної і науково- 
спортивної полярної екс
педиції «Комсомольской 
правды». 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.00 — «До 
національного свята Іра
ку — Дня республіки». 
Програма телебачення Іра
ку. 20.05 — «Велика Віт
чизняна». Фільм 20 — «Не
відомий солдат». 21.00 -• 
«Час». 21.35 — «Пісия-79». 
У перерві — «Сьогодні у 
світі». По закінченні 
«Кіровоградщина жнивує». 
(К-Д).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — Теле
фільм «Смок і Малюк». 
1 серія 18.30 — «Орбіти 
доужбн». 17.00 — Концерт. 
17.30 — Для школярів.
«Олімпійці в нашому дво
рі». 18.00 — Реклама. Ого
лошення. 18 30 —• Кіно
журнал. 18.40 — «АктуалЬ- 
на камера». 19.15 "Фут
бол: ЦСКА — СКА (Ростов- 
на-Дону). В перерв! — «На

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 
— Новини. 10.15 — «Со
нечко». 10.40 — Телефільм 
«Смок і Малюк». З серія. 
16.30 — «Старти надій». 
17.00 — «Рік четвертий, 
ударний». 17.45 — Фільм- 
концерт. 18.00 — «Піонер
ське літо». 18.30 — Теле
фільм «Особисто відпові
дальний». 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — 
Співає Олександр Чепур
ний. 19.50 — «Меблі в на
шому домі». 20.45 — «Па 
Добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Варчийа земля». З серія. 
22.35 — Співає Є. Марти
нов. По закінченні — но
вини.

14 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.GO 

• «Час*. 8.40 — Гімнасти-

15 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 3.99

— «Час». 8 40 — Гімнасти
ка для дітей. 9.05 — Кон
церт Чукотсы;то ескімось
кого ансамблю пісні і тан
цю «Ергірон». 9.Г0 — «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Радянському Сою: у!» 11,00
— Док. телефільм «Добро
го ранку!» 11.30 — Мульт
фільми. 12.00 — «Музич
ний кіоск». 12.30. — «Сіль
ська година». 13.30 —
М. Анчаров. «Теорія ней- 
?ловіриості». Фільм-виста- 
г.а. 15.20—<Отімпіада-£0>. 
16.05 — «Клуб кінсподо- 
рожсіі». 17.05 — «Сьогодні
— День металурга». 17.20
— Музична програма до 
Дня металурга. 18.00 
«Міжнародна панорама».
18.45 — До національного 
свята Французького наро
ду — Дня взяття Бастілії. 
Програма телебачення 
Франції. 21.00 — «Час*. 
21.35 — «Композитор Ро
діол Щедрій*. Музичний 
телефільм. По закінченні
— новини.

ДРУГА-ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Ран
ковий концерт. 11.00 — 
«Голосую за професію».
11.45 — «Кіт у чоботях». 
Вистава. 12.45 — Концерт 
народного хору колгоспу 
«Комуніст». 13,15 •— «Сла
ва солдатська». 14.15 — 
«.Доброго вам здоров’я».
14.45 — Естрадний кон
цепт. 15.15 — «Сьогодні — 
День металурга». 17.25 — 
Фільм «Весна на Зарічній 
вулиці». 19.00—«Актуальна 
камера». 19.30—Концерт. 
20.40 — «На добпапіч. ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35— 
«Автограф». Алла Путило
ва па Українському теле
баченні. По закінченні — 
новини.

■ ■- - • - — - .--- ■ - . . ~ "1
Редактор

М. УСПАЛЕНКО.

«Молодой коммунар» - 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

БК 34212.

Газета 
виходить 
у вівторок 
четвер 
І суботу.

наша 316050, МСП,

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.

Обсяг 0.5 друк. ари.

КВЛУ ЦА готує Інженерів-пілотів для роботи 
підприємствах цивільної авіації. Строк навчання — 4 ро
ки і 2 місяці.

До училища приймають шляхом конкурсного відбору 
громадян СРСР чоловічої статі віком до 22 років (на 
1 вересня ц. р), що мають закінчену середню освіту, 
придатні за станом здоров’я до льотної роботи й успіш
но склали вступні екзамени 3 математики (письмово й 
усно), фізики (усно) та російської мови і літератури 
(письмово)

Заяви з 20 червня по 25 липня приймають зональні 
комісії. Адреси комісій; ,т*

316005, Кіровоград, вул. Добровольського, 1. КВЛУ ЦА; 
125493. Москва, пул їімлковська, 6 «А», МП ЦА;
196210. Ленінград'. М-2'10, авіамістечко, ОЛА ЦА.
Вступні екзамени за програмою, затвердженою Мі

ністерством вищої та середньої спеціальної освіти 
СРЄР. — з 1 по 20 серпня. »

Особи, що закінчили середню школу Із золотою медал
лю. відмінники середніх спеціальних навчальних закла
дів і середніх профтехучилищ складають один екзамен— 
з математики (усне). При одержанні оцінки «відмінно» 
вони решти екзаменів не складають.

Вступники подають заяву на ім я начальника учили
ща, автобіографію, документ про середню освіту в оригі
налі (атестат або диплом із вкладишем), характеристи
ку, завірену печаткою, витяг із трудової книжки (для 
працюючих!, медичну довідку (форма Кі 286), 6 фото
карток розміром 3x4 гм (без головного убору).

По прибутті до училища вступники пред'являють осо
бисто паспорт 1 військовий квиток або приписне сві
доцтво.

На період екзаменів вступників забезпечують гурто
житком, зарахованих па перший курс — стипендією, 
безплатним форменим обмундируванням, харчуванням 
і гуртожитком.

Адреса училища: УРСР. 316005, м. Кіровоград-5, вул. 
Дсброзольського, 1, НВЛУ ЦА, приймальна комісія. Тел. 
7-93-7-66.

їхати тролейбусами №№ 2, 4, 6, автобусом № 14 до зу
пинки «-Вул. Королеина».

ПРИИМЛЛЫ1А КОМІСІЯ.

ПОЗА КОНКУРСОМ
Кіровоградське виробниче об’єднання 

молочної промисловості має можливість 
рекомендувати учнів, робітників під
приємств і звільнених у запас воїнів для 
вступу до Білоцерківського, Вінницько
го, Калузького, Ленінградського, Пол
тавського. Росошанського, Харківського 
технікумів м’ясної і молочної промисло
вості, Звенигородської і Львівської спец
шкіл майстрів. *

Технікуми і інколи готують техніків-

Спеціальності: 
технологія приготування 

страв,
товарознавство та орга

нізація торгівлі продосоль- 
и'ими товарами,

матеріально-технічне по
стачання та збут.

бухгалтерський облік.
Правила прийому — .на

гальні.
Адоеса технікуму: 

342029, м. Кривий Ріг, сул. 
Ногіна, 21.

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ
ТЕХНІКУМ
ПРИЙМАЄ УЧНІВ
на 1979 — 1980 навчальний 
рік до експериментальних 
груп без вступних еизамо- 
нів. Приймають осіб, ідо 
закінчили 8 класів з сцін- 
■иами «4» ! г- --- ----- ’
альність 
пувальне

Заяви 
липня ц.

і «5», на спеці- 
« Кува льно-штам • 
виробництво», 
подавати по 26 
Р.

ДИРЕКЦІЯ.

те:.пологі в. кваліфікованих спеціалістів 
Для підприємств молочної промисловості-

Строки навчання: па базі-неповної се
редньої освіти — 3 роки і 0 місяців, іІЛ 
базі середньої освіти — 2 роки і 6 місяців.

Звертатись по довідки та подавати д0- 
кументи у відділи кадрів усіх маслоснр- 
заводів області І в Кіровоградське інї- 
пРЯ'і'7^ єднання молочної промпслд- 
м'дТ.ТІлефоІ’,О2.4™33)У'’ И3™“"™*“»'«- 

мрл‘

відділ листів І масової роботи, відділ 
пропаганди — 2 45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція —
3- 03-53,

Індекс 61197.

З роки І 0 МІСЯЦІВ. ІІЛ 
освіти — 2 роки і 6 мі-

ДИРЕКЦІЯ.

Друкарня Імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правдап 
Кіровоградського обкому 

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

Зам. № 338. Ти пащ EC 5Q0.
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