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ДЕНЬ РЕСПУБЛІКИ

МІСЦЕ 
ПРИЗНАЧЕННЯ— 
САЯНИ

ЗУГРЕС Донецької об
ласті. Унікальне замовлен
ня будівельників Саяно 
Шушенської ГЕС на по
ставку кранів-бетопоукла- 
дачів виконав Зуїиськніі 
е пер том ех а в і ч 1111 й завод 
Закінчено відправку комп
лекту деталей останнього, 
дванадцятого підйомника.

Кожний з цих механіз
мів здатний доставляти до 
50 тонн вантажу на висо
ту п’ятдесятвиовсрхового 
буднику з швидкістю 100 
метрів на хвилину. Такі 
можливості сталевих ве
летнів дадуть змогу буді
вельникам укласти в греб
лю найбільшої електро
станції десять мільйонів

кубометрів бетону за небу
вало короткий строк.

ТОННА 0ЛН
З ГЕКТАРА

ОДЕСА. Потужні преси, 
здатні щодобово видавати 
понад сімсот тонн олії, 
включено па місцевому 
олієжиркомбіпаті: поча
лася масова переробка со
няшнику нового врожаю.

Посіви сонячної квітки 
займають в області близь
ко двохсот тисяч гектарів. 
Вперше в усіх збирально- 
трапспортпих загонах 
впроваджено єдину техно
логічну схему «поле — 
елеватор — комбінат». В 
основу збирання і перероб
ки врожаю покладено ме
тод ямпільців — змага
тись за максимальний кін
цевий результат, одержати 
з кожного гектара посівів 
по тонні високоякісної 
олії.

Е УВ випускний вечір у 
® професійно-технічному 
училищі комбінату «Кіро- 
воградважбуд». Наряди; 
юнаки і дівчата востаннє 
сиділи всі разом в одному

ияа

S Я S Л И Н Я
залі. І ніхто, звичайно, не 
знав, що вже через рік 
тринадцять їхніх ровес
ниць стануть кращим у ра
йоні комсомольсько-моло
діжним колективом.

11с думалося і нинішньо
му групкомсоргу бригади 
малярів Любі Рябошапці, 
її подругам Валі-Ковальо
вій, Люді Храначовій, Ва
лі Скляренко, що працю
ватимуть вовн в одній 
бригаді, що матимуть собі 
за наставниць зовсім іще 
молодих, але вже вправ
них майстрів—випускниць 
училища попередніх років 
Валю Мазур, Лену Соло
губ, Любу Компанієць. Не 
відали й про те, що Надія 
Кравець, їхній бригадир, 
уже три роки була ватаж
ком, а тепер вирішила очо- 
лп і п комсомольсько-моло
діжну, разом зі своїми ро
весницями навчити юнок 
працювати на совість, при
носити радість людям тво
ріннями своїх рук.

А така комсомоль
сько-молодіжна бригада 
малярів появилася у пер
шому будівельному уп
равлінні тресту «Кірово- 
градміськбуд».

Мабуть, паііпепевпіше 
почувала себе Люда Хра- 
начова, якій ніс й сімнад
цяти і;с виповнилось. Інші 
дівчата теж несміливо 

«ЗЕЛЕНИМ ЖНИВАМ» — 
КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

Клич молоді Новомиргородсьного райо
ну — взяти під комсомольську опіку за
готівлю кормів для громадської худоби — 
знайшов відгук і серед комсомольців та 
молоді нашого господарства. Причому не 
тільки серед шоферів, механізаторів, а й 
серед трудівників інших професій.

Виникла потреба організувати роботу

Учні дев’яти других кла
сів середньої школи №19 
м. Кіровограда першими в 
області приступили до 
складання нормативів нс*

ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН пі И| ц І НІ

бралися до роботи в перші 
дві.

Але бригадир розставля
ла дівчат так, щоб поруч 
кожної була досвідченіша 
б у ді вол ь 11 п ця. Ми мо вол і 

придивляючись до роботи 
наставниці, випускниці 
профтехучилища не почу
вали себе підсобницями, а 
«па льоту» брали до уваги 
манеру триматися па лаш
тунках, найефективніший 
напрям руху малярської 
щііки та інше важливе в 
повсякденній роботі.

Згідно з положенням, 
єдиним для всіх будівель
них організацій, випускни
кам профтехучилищ зни
жують па кілька місяців 
норми виробітку. Та з пер
шого місяця виявилося, 
що всі випускниці успішно 
справляються з нормою. 1 
цс була радість для колек
тиву — стали ж бо на рів
ні погп...

Були різні об’єкти — 
великі й маленькі. Та най
більше здружило бригаду 
малярування в буднику 
№ 42 по вулиці Пацаева і 
в магазині продтоварів по
близу. При здачі житлово
го будинку їхню робо
ту (однії з під’їздів) 
прийняли з оцінкою «доб
ре». За нормами цс іі 
справді добре. Ллє дівчата 
й інші не можуть заспо
коїтись: якби лише від 
них усе залежало, то зро
били б квартири лялечка
ми. А то ж довелося після 
слсктр и !< і в, са птех віків,
тенловпків залатувати, за
шпакльовувати...

А сьогоднішня будова 
дівчат бригади Надії Кра
вець — дев’ятиповерховий 
гуртожиток для студентів 
педагогічного інституту — 
великий екзамен. Можли
во, сьогоднішні студенти 
вузу вчптимуть майбутніх 
дітей юних будівельників. 
Тим-то дівчатам хочеться, 
щоб у затишних, гарно 
опоряджених кімнатах 
майбутні вчителі готували 
себе до того, то вчити- 
муть дітей цінувати люд
ську пращо, старанність, 
турботу.

День будівельника став 
першим святом для брига
ди, визначним святом — 
комсомольсько - молодіж
ній бригаді мулярів при
судили звання колективу 
комуністичної праці.

Грамоти, премії, паго-і 
роди...

— Приємно, дуже при
ємно, — розповідає брига
дир Надія Михайлівна 
Кравець. — Це схвилюва
ло й порадувало всіх — 
війна но нашу роботу. Від
верто кажучи, я навіть не 
сподівалася, що ці три
надцять дівчат усі, як од
на, роботящі, запальні і, 
уявіть собі, непримиренні 
до недоліків. Тільки й 
чуєш: «Що за фарбу при
везли? Де оліфа? Оцією 
мазутою фарбувати вікна? 
Ходімо до виконроба!»

Нещодавно бригаді вру
чили перехідний Червоний 
прапор Кіровського рай
кому комсомолу. Серед 
комсомольсько - молодіж
них колективів їхній ВИ
ЯВИВСЯ правофланговим у 
соціалістичному змаганні. 
Успіх бригади — початок. 
Добрий, гідний насліду
вання. За молодими буді
вельниками — ще вищі 
рубежі.

Р. МАРЧЕНКО.

агрегату по виготовленню трав’яного бо
рошна у дві зміни, і комсомольці відра
зу ж відгукнулися. Одним із перших — 
кіномеханік Будинку нультури Володи
мир Сторчак. Удень і ввечері він показує 
фільми, а в нічну зміну обслуговує АБМ. 

За його прикладом художній керівник 
Будинку нультури Леонід Нестеренко у 
вільний від роботи час теж працює на 
виготовленні трав’яного борошна.

€. ИОННИК, 
секретар комітету комсомолу 
колгоспу «Росія».

Стартують 
«До стартів
ГОТОВ!»

вого ступеня комплексу 
ГПО для дітей 7—9 ро
ків — «До стартів готові». 
Ступінь запроваджено з 
1 вересня нинішнього 
року.

188 восьмирічних школя
рів протягом одного дня 
склали норми ГПО з кро
сового бігу, метання те
нісного м’ячина в ціль і з 
човникового бігу.

Розповідь про цю подію 
читайте в одному з на
ступних номерів газети.

ЯКІ ВМІЮТЬ 
ПРАЦЮВАТИ

Плантацією колгоспу 
«Дружба» до смеркання 
снують КСТ-ЗА та РКС-6. 
Від них відвозять1 у кагати 
солодкі корені, а гичку— 
на корм худобі.

Гектар за гектаром, до
лаючи втому і незручнос

ті, пов’язані з надокучли
вою пилюкою, звільняють 
площу від буряків члени 
комсомольсько - молодіж
ної бригади № 2 колгоспу 
«Дружба» Новоукраїн- 
ського району.

Вже обкопування країв 
показало: гектар видає
понад 250 центнерів коре
нів. Далі буде більше. 
Піднявся настрій, забуло
ся посушливе літо, коли 
члени ланки Віктора Ан
дрійовича Бакуна хвилю
валися: чи не пропадуть 
марно старання? Чи буде 
врожай таким, як наміча
ли? Він є, І тепер його 
треба взяти без втрат і 
повністю доставити сиро
вину на цукровий завод, 
іичку — на корм худобі- 
Де й поділася втома. По
явилося лише одне: ба
жання працювати, працю
вати. Фото В. ГРИБА.

Гонами йде агрегат у 
складі трактора і причіп
ного комбайна КСТ-ЗА 
іііеидко. Вправно. Корені 
рівномірно лягають у при
чіп. З усього видно, що 
досвідчений комбайнер 
Олександр Іванович Гла- 

ма-зін задоволений робо
тою тракториста комсо
мольця Валерія Волощука 
Бо бід нього багато зале
жить. І Валерій справляє
ться зі своїми обов’язка
ми. В його роботі відчу
ваєтеся впевненість. Його 
руки вправно орудують 
важелями трактора.

Можна назвати бага
тьох. Віктора Романенка, 
С-лєксандра Савченка, Ми
хайла Титенка та інших. 
Усі вони виконують різні 
функції. Але роблять од
ну справу — збирають 
урожай цукристих. Як ре
зультат — не тільки висо
кі темпи, якість, а й висо
кий урожай. Не нахвали
ться хлопцями їхній на- 
ставник-ланковий, кому
ніст В. А. Бакун. Мовляв, 
хо^а й не мають іще тако
го досвіду, як старші, але 
беруть завзяттям, старан
ням. Таких би побільше...

УРОЖАЙ-79

...Вечір владно вступав 
у свої права. Замовкав 
гул двигунів, стишувався 
над буряковим полем га
мір. Почалися підрахунки 
зробленого за день. Вале
рій Волощук та Олександр 
Іванович Гпамазін викопа
ли цукристі з площі п’ять 
з половиною гектарів, що 
майже вдвоє перевищує 
норму. Василь Либа заван
тажив транспортером у 
кузови машин 150 тонн си
ровини і також перевико
нав завдання. А вже потім 
механізаторів повідоми
ли — весь збирально-тран-

спортний загін із денним 
завданням справився ус
пішно. Врожайність одна 
з кращих у районі.

Молодіжний збирально- 
транспортний загін пра
цює без особливих секре
тів. Він уміло застосовує 
досвід іпатовців. Прагне 
трудитися так, щоб усе 
одержане, буквально все, 
доставити на приймальник 
пункт.

Особливого справді не
має. Але спливають на 
думку слова Віктора Ан
дрійовича: «Таких би по 
більше». Хлопців, які вмі
ють працювати.

А. ШИЛОШИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

На знімну: ось такі 
корені виростили молоді 
трудівники нолгоспу «Друж
ба»; працює збирально- 
транспортний загін.
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НЕОЛОГІЧНУ РОБОТІ—НА ВИЩИП РІВЕНЬ г

ІЗ ЗБОРІВ КОМСОМОЛЬСЬКОГО АКТИВУ ОБЛАСТІ
Як ми вже повідомляли, відбулися збори актизу обласної комсомольської ор

ганізації, які розглянули питання «Про завдання комсомольських організацій об
ласті по виконанню постанови ЦК КПРС «Про дальше поліпшення ідеологічної, 
політико-виховної роботи».

З доповіддю на зборах 
Олексій СКіЧКО.

виступив перший секретар обкому ЛКСМ України

допозідач. 
удоскона

лення ідейно-політичної роботи на сучас
ному етапі. Це — комплексний підхід до 
постановки всієї справи виховання — за
безпечення тісної єдноси' ідеино-полі 
тичного, трудової о і морального вихо
вання з урахуванням особливостей різних 
груп трудящих. Важливим внеском у цю 
справу стали книги Генеральною секре
таря ЦК КПРС, Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєве 
«Мала земля», «Відродження» і «Ціли
на», заслужено відзначені Ленінською 
премією] для комсомольських організа
цій вони є справжнім керівництвом до 
дії.

Особливе значення мас постанова Цк 
КПРС «Про дальше поліпшення ідеоло
гічної, політико-виховної роботи». Бона 
знаменує собою новий етап в ідейно-пс- 
літичній роботі всіх партійних, гро/лад- 
ських оріанізацій і комсомолу.

Одним з найважливіших показників 
ефективності виховної роботи комсо
мольських організацій є зростання тру
дової активності молоді. Понад 75 тисяч 
юнаків і. дівчат Кірозоградщини беруть 
участь у русі «П’ятирічці ефективності і 
якості — ентузіазм і творчість моло
дих!». Минулого року молоді виробнич
ники впровадили у виробництво 4,5 ти
сячі раціоналізаторських пропозицій з 
економічним ефектом понад 5 мільйонів 
карбованців, що майже на один мільйон 
карбов-іьців більше, ніж у 1^/7 році.

Добрий почин має широкі крила. Бю
ро обкому ЛКСМ України схвалило іні
ціативу комсомольсько - молодіжної 
бригади формувальників ливарного цеху 
сірого чавуну заводу «Червона зірка», 
очолюваної Валерієм Оліфіренком, — 
до 60-річчя комсомолу України викона
ти плин чотирьох років п'ятирічки, а до 
другої річниці з дня прийняття Консти
туції СНСР добитися звання «Колектив 
високої родуктивної праці, високої куль
тури та зразкового громадського по
рядку». її підхопили 74 комсомольсько- 
молодіжні колективи області. Нині авто
ри печину та їхні послідовники, з честю 
виконавши високі зобов язання, успішно 
йдуть до свого нового рубежу — вико
нати завдання п’ятирічки до 110-ї річни
ці з дчя народження В. І. Леніна.

На нелегких цьогорічних жнивах 
ву показав свій бойовий характер 
байнер з радгоспу «П ятихатський» 
рівського району Андрій Грюхан. 
став кращим серед молодих жниварів 
Кіровоградщини, намолотивши 16 120 
центнерів зерна. Нещодавно Андрія бу
ло нагоооджено Почесним знаком ЦК 
ВЛКСМ.'

Однією з найважливіших ініціатив ро
ку, сказав доповідач, є почин комсо
мольців і молоді колгоспу імені Чкалова 
Новомиргородського району, які стали 
на ударну вахту по створенню міцної 
кормової бази для громадського тва
ринництва і закликали до цього всіх 
юнаків і дівчат області. В заготівлі кор
мів узяли участь близько 26 тисяч мо
лодих трудівників Кіровоградщини. Ни
ми заготовлено 189 809 тонн грубих кор
мів, 45 817 тонн сіна, 83 995 тонн сінажу, 
7821 тонну трав’яного борошна. Велику 
орі анізаторську роботу г.ровів* Новомир- 
городський райком комсомолу. Напри
клад, у ініціаторів, у колгоспі імені Чка
лова, кожен юнак, кожна дівчина зібра
ли по 13,5 тонни дикоростучих трав. Це 
ще раз говорить про необхідність під
кріплювати почини, пориви молоді жи
вою організаторською, масово-політич
ною роботою. Велику роль у цьому 
можуть і повинні відіграти наставники 
молоді, пропагандисти, лектори, агітато
ри, весь ідеологічний актив, покликаний 
пролікувати досвід новаторів виробни
цтва, створювати атмосферу принципо
вості і вимогливості.

Досвід переконує, що там, де послаб
лено увагу до молодих трудівників, де 
немає ор-анічної єдності господарської 
практики і виховного процесу, нерідко 
трапляються випадки прогулів, пияцтва, 
низька продуктивність праці. Особливо 
це стосується будівельних організацій, 
де слабо ведеться виховна робота серед 
молоді. Як наслідок, останнім часом тут 
скоротилося число комсомольсько-мо
лодіжних колективів.

Подібна «тенденція» і у сільськогоспо
дарському виробництві в деяких райо-
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нах, а в Компаніївському жоден комсо- 
мольськс-молодіжний колектив не пра
цює в цій сфері виробництва. Знизилась 
кількість молодих механізаторів у ііет- 
рівсі ко?лу, Ьозгсродківському та інших 
районах.

Комсомольським організаціям, відзна
чили доповідач і виступаючі, неоохідно 
вдосконалити організацію соціалістично
го змагання, добиватися гласності його 
результатів, широкої о поширення пере
дового досвіду, створювати необхідні 
умови для виконання молодими трудів 
никами своїх зобоз язань.

На зборах було звернуто увагу на стан 
роботи в системі поли навчання. Нині в 
різних ланках партійного і комсомоль
ського політнавчання вчиться понад 45 
тисяч юнаків і дівчат, на п'ять з полови
ною тисяч більше, ніж у 1?/о році, оаіа- 
то комітетів комсомолу добре дбають 
про якість проведення занять, про -зміц
нення матеріально-технічної бази гурт
ків. Широко розгорнуто рух «Пропаган
дист і агітатор — п ятирічці ефективнос
ті і якості».

Але в осіанізації політичного навчан
ня молоді ще існують серйозні недолі
ки. Значною мірою це стосується Мало 
вискіеського та Онуфріївського райко
мів комсомолу, комітетів лерзинних 
комсомольських організацій цих районів 
Загальновідомо, що ефективність політ- 
навчання, рівень занять багато в чому 
залежить від особистості комсомоль
ського пропагандиста, його уміння пра
цювати з молоддю. На жаль, в числі 
пропагандистів ще немало людей, які 
не мають вищої чи незакінченої вищої 
освіти, допущено високу змінність про
пагандистських кадрів зокрема в Онуср- 
ріївському районі. Є серйозні недоліки 
і в роботі Кіровоградського міськкому, 
.Ленінського та Кіровського райкомів 
комсомолу обласного центру по підго 
товці пропагандистів.

Необхідно поліпшити якість занять, 
зміцнити матеріально-технічну базу 
гуртків.

Важливе місце в масово-ноліглчніи ро 
боті належить лекційній пропаганді. За 
перша півріччя нинішнього року для мо
лоді було прочитано 8 тисяч лекцій, Під
вищилась роло активних форм лекційної 
пропаганди — кінолекторіів, вечорів за
питань і відповідей, традиційних агітпо- 
ходіз... Лпе не слід забувати й про сут
тєві недоліки в організації лекційної 
прегагапди, про низьку оперативність, 
нєііісуальність, що часто свідчить про 
недостатній рівень підготовки лекторів 
для молодіжної аудиторії. Та й самі ком
сомольські працівники ще не досить 
активно беруть участь у лекційно-прспа- 
ГсіНДИСТСЬКІИ роботі. Не всі активісти ВМІ
ЮТЬ своєчасно і переконливо дати відсіч 
наклепницьким вигадкам буржуазної 
пропаганди. Внаслідок цього ворожа нам 
ідеог огія інколи потрапляє в молодіжне 
середовище.

Залишається на порядку денному і пи: 
та.чня про підвищення ролі атеїстичної 
пропаганди в -житті комсомольських 
організацій. Не можна миритися назіть 
з поодинокими фактами участі юнаків і 
дівчат у релігійних угрупуваннях.

Доповідач докладно спинився на пи
таннях морально-правового виховання 
молоді.

Звичайно, право кожного вибирати фа
сон одягу, зачіску. Але це не відбирає у 
комсс/лольських організацій 
тикувати копіювання гірших 
хідної моди. Такі елементи 
розпущеності як неохайний 
ріння серед дівчат часто
продовження — хуліганство, 
Стали частими випадки пияцтва 
молоді в місті Олександрії, 
ському, Світловодському, Бобринецько- 
му, Кіровському (м. Кіровоград) ра
йонах.

Багато комітетів комсомолу ще слаб
ко пов'язують питання запобігання пра
вопорушенням з внутріспілковою, орга
нізаційною роботою, недостатньо дба
ють про підвищення відповідальності 
планів ВЛКСМ за виконання статуїник 
вимог, гро створення обстановки нетер
пимості, принципового ставлення до 
правопорушників. Зокрема, це стосує
ться Сііітлободського міського та Ново- 
миргородського районного комігсііа 
ЛКСМ України.

Значна частина правопорушень припа
дає на долю профтехучилищ. Тобто мо-
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ва йде при недоліки у вихованні 
новітніх. Це наслідок того, що 
мольські організації училищ і 
безпринципозо стазляться до 
аморальної поведінки окремої 
молоді.

У виховній роботі з молоддю, відзна 
чалося на зборах, у боротьбі за утверд
ження норм комуністичної моралі важ
ливу роль відіграє організація змістов
ного дозвілля молоді, її вільного часу, 
особі.изо за місцем проживання.

У цьо/лу нагромаджено чималий дос
від. Ірадиційними стали кінолекторії, 
фестивалі комсомольської пісні, конкур
си бальних танців, спортивні змагання. 
Є й непоіана база — бібліотеки, клуби, 
кінотеатри, спортивні майданчики.

Але сказати, що комсомольськими 
організаціями області все зроблено для 
розв'язання проблеми відпочинку моло
ді, значить іти проти істини. Робота ця ще 
подекуди носить епізодичним харакіер, 
комітети комсомолу рідко використову
ють вихідні дні для проведення цікавих 
культурно-масових заходів, а головний 
недолік — немає у НИХ ТІСНИХ КОНІ актів 
із закладами культури, ілюстрацією цьо
го може послужити відсутність таких кон
тактів між Олександрізським райкомом 
комсомолу і районним відділом культу
ри. Культмасова робота тут зводиться до 
демонстрування кінофільмів та прове
дення вечорів танців, хоча є можливість 
широко залучити молодь до участі в ху
дожній самодіяльності.

Дещс поліпшилась робота по відбору 
і направленню молоді в Олександрійське' 
культурно-освітнє училище, але комсо
мольські працівники все ще недосганьо 
допомагають культпрацівникам в орі а- 
нізєції роботи клубів, бібліотек, будин
ків культури. Ще високий процент ПЛИН
НОСТІ кадрів працівників культури. На
приклад, в Опуфріївському районі змі
нилося 40 процентів працівників клубів, 
в Новгородківському — 33, в Ноаоархан- 
тельському і Добровеличківсьхому — 
26 процентів.

Та й у містах області приміщення клу
бів і палаців культури, спортивні 
іноді бувають порожніми навіть у 
козі й вихідні дні.

Збери комсомольського актизу 
нули уьагу ще й на таку проблему: ро
бота з молоддю за місцем проживання, 
в гуртожитках. Ніяких культурно-масових 
заходів не проводиться у новозбудсва- 
ному гуртожитку Кіровоградського заво
ду друкарських машинок, хоча заселили 
його більш, ніж півроку тому. Вихователі 
тут займаються здебільшого розв язан- 
ням чисто господарських проблем, і цей 
випадок, на жаль, не винятковий.

Отже, образно кажучи, комітети ком
сомолу, комсомольські активісти мають 
налаштуватися на роботу в другу зміну, 
допомагати вихователям у їхній роооіі, 
заручившись підтримкою адміністрації, 
профспілкових організацій.

Не слід забувати про значення есіе- 
гичного виховання юнаків і дівчат. Б об
ласному центрі вже нагромаджено чима
лий досвід роботи з творчою молоддю. 
Традиційними стали таорчі відрядження 
молодих художників, їх активна участь у 
оформленні наочної агітації на комсо- 
мсльсоко-молодіжну тематику. Ядро 
клубу творчої молоді міста Кіровограда 
становлять актори обласного музично- 
драматичного театру імені М. Крспиз- 
ницького.

Однак ще нерідко випускаються з по
ля зору комсомольських організацій 
проблеми творчого зростання молодих 
талантів. Потребує допо/логи комсомоль
ська організація обласної філармонії, де 
нещодавно створено новий молодіжний 
творчий колекіив.

У розв’язанні цих проблем має сказа
ти своє слово міська рада по роботі з 
творчою молоддю.

У справі комуністичного виховання 
юнаків і дівчат важливу роль відіграє 
утвердження в свідомості молодого по
коління ідей радянського патріотизму, 
пролетарського інтернаціоналізму, по
чуття гордості за свою Батьківщину, го
товності стати на її захист, відзначалося 
на зборах.

У VIII етапі Всесоюзного походу по 
місцях революційної, бойової і трудової 
слави радянського народу, присвячено
му XXV з’їзду КПРС і 60-річчю Великого 
Жовтня, ззяло участь близько 12о тисяч 
молодих кіровоградців. Юні слідопити 
установили близько 800 імен воїнів, раиі-
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ше ьсеідомих, створене» близько 100 му
зеїв, кімнат бойової, революційної і тру
дової слави, понад 100 пам’ятників та 
обелісків на могилах загиблих воїнів. 
Але комітети комсомолу ще недостат
ньо координують свою діяльність з гро
мадськими організаціями, не удоскона
люють ферм і методів такої роботи.

Важливе місце в організації змістовно- 
ю дозвілля молоді займає спорт. І тут є 
чимало нерозв’язаних проблем. Прямим 
наслідком формального підходу до їх 
розв язання стало те, що на VII літній 
Спартакіаді Української РС? команда 
Кіровоградщини, значну частину якої 
складали комсомольці, зайняла останнє 
місце.

І Іричини криються насамперед у недо- 
с.атньому розвитку спорту на селі. В ба
гатьох колгоспах Устинівського, Кірово
градського. Онуфріївського, Компаніїв- 
ського районів не створено спортивних 
секцій, немає навіть найпростіших спор
тивних споруд. І, що найгірше, деякі ко
мітети комсомолу вперто чекають, коля 
ж їм збудують спортивні майданчики. А 
в цій справі насамперед необхідна іні
ціатива самих комсомольців, активістів, 
адже це їхня вина в тому, що багато 
юнаків і дівчат не склали норм комплек
су ГПО.

Постанова ЦК КПРС зобоз язує комі
тети ксмсомолу серйозно проаналізува 
ти свою роботу з молоддю, що навчає
ться. Творче оволодіння марксистсько- 
ленінською теорією має підкріплюва
тись систематичною, цілеспрямованою 
роьогою комсомольських організацій по 
пропаїанді політичних знань.. Необхідно 
зьагатити зміст ленінських уроків, дис- 
лупв і дискусій, вечорів запитань та від- 
ііозідєи, спираючись на допомогу стар
ших тезаришів. л

Варто регулярно практикувати виступи 
комсомольських працівників, проііаіаіі- 
дистів, гекторів у школах, середніх спе
ціальних та вищих навчальних закладах. 
Ще недостатньо залучаються до цього 
молоді вчителі, яких в області налічує
теся понад 2 тисячі чоловік.

Крім того, є проблема молодого вчи
теля. Міськкоми та райкоми комсомолу 
мало цікавляться умовами його праці та 
побуту. Як Наслідок, у школах спостері 
гається плинність кадрів. Ось цифри: в 
1976—1978 роках в область прибуло 1535 
молодих педагогів, а вибуло 407, що ста
новить 26,5 процента. Через відсутність 
нормальних житлово-побугових умов у 
Голованівському, Устинівському та Кіро 
воградському районах виїжджає кожен 
третій учитель, який тільки почав свою 
трудову діяльність. А створювати умови 
для рс-Ооти і відпочинку — прямий обо- 
в язок комітетів комсомолу.

За цими проблемами не слід забуватл 
й про якість знань студентів і учнів. У 
К.ровоградському педагогічному інсти
туті імені О. С. Пушкіна, у середніх шко
лах Ульяновського та Устинівського ра 
йонів ще низька успішність із суспільний 
дисциплін.

гіе контролююіь хід набору в школи 
робітничої молоді, відвідування занять 
у цих школах, деякі комітети комсомолу 
міста Кіровограда, Новоархангельського, 
Світлсводського, ГІетрівського 
Мало займаються цим і штаби 
мсльського прожектора». В
близько 12 тисяч чоловік віком до 30 ро
ків не мають середньої освіти і ніде не 
навчаються, хоча щороку виконується 
план набору в школи робітничої мо 
лоді.

Нині проходять звіти і вибори в ком
сомольських організаціях. Просто необ
хідно використати трибуну зборів для 
глибокого аналізу роботи по комуністич
ному вихованню молоді, самокритично 
оцінити результати цієї роботи, намітити 
реальні перспективи. На жаль, у Новоук- 
раїнському, Снуфріївському та деяких 
інших районах, у місті Знам янці слабко 
підготувалися до кампанії, часто трап
ляються випадки перенесення зборів 
Де вже тут говорити про конкретну, ді
лову розмову! _

Збори комсомольського активу облас- 
сті розглянули питання добору і підго
товки комсомольських працівників і ак
тивістів, проблеми навчання ідеологічно
го активу, теоретичної підготовки тих, 
хто виховує молодь. Недооцінка цих пи 
тань, відзначили учасники зборів, є зе- 
лики/д недоліком у реалізації всього 

і комплексу ідеологічної, попітико-вихов- 
ної роботи.

районів. 
«Комсо- 
області

Учасники зборів запевнили, що комітети комсомолу, комсомольські активіст« 
і надалі удосконалюватимуть форми і методи роботи по комуністичному вихо
ванню юнаків і дівчат, по мобілізації молоді на боротьбу за гідну зустоіч 
річниці з дня народження В. І. Леніна і XXVI з’їзду КПРС, наполегливо і ціпе 
спрямовано втілюватимуть у життя завдання, висунуті в постанові ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення ідеологічної, політико-еиховної роботи».
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БІЛИЙ ПТАХ
НАД ВУЛИЦЕЮ

Я сто у.

«Кожні ЗО секунд у Ла
тинській Америці поми- 
рм з голоду дитина. Ко- 
ікен десятий мексіканець 
не доживає до п’ятиріч
ного віку. Причина — 
голодна смерть. Тільки 
половині аргентінців, що 
вступають до 
щастить здобути 
йову освіту, інші 
шають навчання, 
прогодувати себе, а іно
ді й своїх безробітних 
батьків...»

школи. 
почат- 

зали- 
щоб

(Із записника голов
ного бухгалтера кол- 
(Оспу імені Димит
рова).

Володя поспішав, біг 
стежиною до зупинки, 
Ловлячи долонями перше 
бсіннє листя: за кілька 
Хвилин автобус повезе йо
го до Вільшанки.

— Добридень, Петре 
Федотовичу, — привітався 
До головного бухгалтера 
колгоспу. Петро Федото
вич Нєдєлкоз першого ве
ресня виступав у їхній 
школі на Ленінському уро
ці. Володя бачив тоді, як 
зволожились теплі очі 
бухгалтера, коли вручали 
першокласникам подарун
ки правління. Чого там 
тільки не було! І зошити, 
і книги у блискучих обкла
динках, і різноколірні 
блівці...

— Ти куди це біжиш, 
шибайголово?

— У Вільшанку, до шко
ли мистецтв.

Бухгалтер розчулено 
дизивгя вслід маленькому 
хлопчині, який весело біг 
Стежиною, притискаючи 
До грудей теку з нотами і 
думав: як щасливо вони 
живуть, діти села Доб
рого! Може, й село тому 
так називається, що добре 
жити з ньому українським, 
російським, болгарським 
дітям. Зупинити б цьою 
хлопчину і спитати, чи знає 
зін, що означають «най 
мит», «десятина», «коза
чок» та багато інших слів, 
які давно стали архаїзмами 
і на які діти Країни Рад 
натрапляють лише годі, 
коли гортають сторінки 
підручників з історії.

Він, головний бухгалтер, 
міг би розповісти добрів- 
ським дітям, скільки сти
пендіатів учиться за раху
нок господарства у вузах і 
технікумах, скільки коштів 
виділяє колгосп хлопцям, 
Які повертаються з лав 
Радянської Армії. Міг би 
розповісти й про те, скіль
ки коштують музичні ін
струменти і костюми 
оркестру 
дикку культури; яку 
плату одержує шофер Ва
силь Ралєв, котрому дові
рили перевезення учнів 
до школи з віддаленого 
села.

Гордість колгоспу—но
вий дитсадок. Його побу
дували торік за рахунок 
фондів соціального стра
хування. 146 000 карбован
ців пішло на це. На садок 
господарство виділяє що
року 40 тисяч 984 карбо
ванці. Доглядають дітей 
люди з вищою та серед
ньою спеціальїною осві

для
сільського Бу- 

зар-

тою. Люблять свою робо
ту і дітей молоді вихова
тельки Наталя Бобова, Ні
на Яковлєва. І, як і Петро 
Федотович, вважають, що 
діти в нашій країні — єди
ний привілейований клас. 
Дитячий світ села Добро
го — це світ добра, ра
дості, щастя. Так вважають 
і шофер колгоспу Василь 
Кантар, який поспішає до 
дитячого садка за своїми 
близнюками, і член ланки 
по вирощуванню цукро
вих буряків Люба Жер- 
денко, яка нині спокійно 
працює в полі, бо цілком 
довіряє виховання сина 
Володі недавній випускни
ці педагогічного училища, 
виховательці Наталі Тон- 
чевій. До речі, дітей усіх 
колгоспників, а їх близько 
90, утримують у дитячо
му садку безплатно.

Нехай ясніє усмішками 
дитячий світ села Добро
го, ми всі в одвіті за цей 
світ і чекатимемо від ньо
го ясності, благородства.

Ось про що думав го
ловний бухгалтер кол
госпу, зустрівши сільсько
го хлопчину, що поспішав 
до школи мистецтва.

на це, 1885 року 
налічувалось ли- 
письменних чоло- 
28 жінок. З 1903 

рік у списках

«1873 року у Вільшанці 
засновано земську по
чаткову школу. Згодом 
було збудовано примі
щення двокласного на
родного училища. Незва
жаючи 
в селі 
ше 447 
віків і 
по 1917 
земської школи щороку 
числилося 167—172 учні, 
а закінчувало її всього 
12—14».

(< Народна освіта в Є.ти- 
саветградському пові
ті Херсонської губер

нії в КЮЗ £оці»).

осіннього вітру 
зеленим лис- 

— символ мо- 
непореможності

квіти посадили
і середньої 

її приміщення ---
білого 

гра-

сві- 
парги в 
книг у 
молода 

крейдою 
А ось

У Вільріанці автобус зу
пиниться, і Володя бігтиме 
через селищний парк до 
знайомої світлої вулиці — 
вулиці Миру. Зупиниться 
біля високого обеліска з 
білого мармуру, коло під
ніжжя котрого палахкотять 
яскраві осінні квіти. А по
руч від 
шелестять 
тям дуби 

гутносгі і 
народу.

Дуби і 
учні і вчителі 
школи. І 
поруч, і відблиски 
мармуру обеліска 
ють крихітними зайчиками 
в її великих вікнах. Крізь 
прозоре скло видно 
жопофарбовані 
класах і стелажі 
бібліотеці. Ось 
вчителька пише 
на дошці рівняння, 
у великій кімнаті, яскравій 
від червоних вимпелів, 
блискучих горнів і пузатих 
барабанів, пише щось ру
сява дівчинка в коричне
вому форменому плат
тячку. Це голова ради за
гону, відмінниця навчання, 
шестикласниця Галя Кос- 
тюк. Галинка недавно по
вернулася з «Артеку» і 
оце пише листи своїм но 
вим друзям у різні куточ
ки країни. Адже недарем
но з багаття дружби дів
чинка привезла і зберігає 
вдома вуглинку. А ще Га
линка привезла Диплом 

Всесоюзного піонерського 
табору, яким її нагороди
ли за активну участь у ро
боті дружини.

Сьогодні вона відпові
дає на листи — Жанні Зо- 
товій у Воронезьку об
ласть, Каріму Букарбаєву 
в Киргизію, Едіті Ужмеш- 
кіте в Литву та багатьом 
іншим хлопчикам і дівчат
кам, з котрими познайо
милася в таборі. Протя
гом року в «Артеку» по
бували, крім Галини, Оле
на Кириченко та Олена 
Пироженко з Вільшан- 
ської середньої школи, 
Світлана Алфьоренко з 
Иосипівської восьмиріч
ної. Світлана, до речі, не 
просто відпочивала в та
борі — їздила на семінар 
юнкорів, бо вона активно 
дописує до районної га
зети, ' член редколегії 
шкільної стіннівки. Мріє 
стати журналісткою. І, 
звичайно, вважає себе 
щасливою, хоча росте дів
чинка без батька, а у ма- 
тері-інваліда, крім Світла
ни, ще двоє дітей. Усюди, 
де б не була Світлана, — 
в рідній Йосипівці чи 
золотистому березі 
ного моря, — вона 
чуває тепло і турботу 
родну про її долю, 
долю всіх дітей 
Рад.

на
Чор 
від- 
на- 

про 
Країни

«До революції Віль
шанку і навколишні села 
волості обслуговував ли
ше один фельдшер».

(З розповіді старожила).

А Володя йде далі вули
цею Миру. Назустріч — 
усміхнена молода жінка з 
немовлям на руках. Так це 
ж викладач музичної шко
ли, куди так поспішає Во
лодя. Наталя Хвостова не
се доньку на профілактич
ний огляд в районну дитя
чу лікарню. Не так давно 
вчителька музики хвилю
валася за здоров я донь
ки, яка потрапила до лі
карні в тяжкому стані. 
Сьогодні тривоги позаду. 
Радісно усміхається рятів 
ник—лікарпедіатр комсо
молець Анатолій Рижен- 
ко: багатьох тривожних
годин і недоспаних ночей 
коштувала йому сьогод
нішня безтурботна усміш
ка молодої матері.

У Вільшанській дитячій 
лікарні створено всі умо
ви для найшвидшого оду
жання маленьких пацієн
тів. Головну увагу у своїй 
роботі лікарі приділяюіь 
профілактичній роботі. В 
усіх школах району прохо
дить нині огляд здоров'я 
учнів. Дітей диспансерної 
групи регулярно оздоров
ляють безплатно в санато
ріях, будинках відпочин
ку. Профілактичне оздо
ровлення в міжколгоспно
му піонерському таборі 
пройшли цього літа понад 
170 хлопчиків і дівчаток. 
600 юних вільшанців від
почивали на оздоровчих 
майданчиках.

З особливою 
ставляться в лікарні 
малюків. Щодня під при
міщенням дитячої 
сультації — ескорт яскра
вих колясок. Завідуючу 
консультацією комсомол
ку Людмилу Риженко ці
кавлять вага дитини, на-

увагою
ДО

кон-

„МОЛОДИМ КОМУНАР"

сірій, самопочуття, апетит. 
І щоразу кожна молода 
маїи дістає кваліфіковані 
поради щодо здоров’я 
свого немовляти.

З початком навчального 
року добавилось роботи 
медичним 
сультації 
Людмилі Дремлюзі і Люд
милі Бодюл. І хоча не ду
же радо зустрічають 
школярі в класах суворих 
дівчат у білих халатах (ко
му подобаються уколиі), 
поняття туберкульоз і 
дифтерія, стовбняк і кок
люш стали для дітей таки
ми ж архаїчними, як і по
няття «класова нерівність».

У свідомості дітей Віль- 
шанського району відби
лися соціальні зміни на
шого дорослого світу. 
Став іншим спосіб життя і 
приніс у наші будні нові 
поняття. Такі, наприклад, 
як «молочна кухня» — од
на з частин комплексу, де 
щоденно 
готують молочні суміші; 
такі, як 
ків», де одержали кварти
ри всі молоді спеціалісти 
районної лікарні. Це теж 
одна з турбот про забез
печеність лікарні кадрами, 
а значить, і здоров я ма
леньких вільшанців,—вва
жає секретар комсомоль
ської організації, заступ
ник головного лікаря ра
йонної лікарні, педіатр 
Людмила Терещенко.

сестрам кон- 
комсомолкам

для немовлят

«будинок меди-

«В автобіографії Шев
ченко описав випадок, 
коли його було покарано 
за те, що він у відсут
ність своїх панів при 
свічці перемальовував 
лубочну картинку про 
донського отамана Пла
това. «Пан с остервене
нием выдрал его за уши 
надавал пощечин за то, 
дескать, что он мог не 
только дом — город 
сжечь. На другой день 
пан велел кучеру Сидор- 
ке выпороть его хоро
шенько, что и было ис
полнено».

(З розповіді вчитель
ки па уроці літера
тури).

із села 
Владоа.

Часто, особливо ввечері, 
коли над Вільшанкою сто 
їть тиша, до вікон лікарні 
долинають ніжні звуки 
рояля. То йдуть заняття в 
школі мистецтв, куди й по
спішав сьогодні 
Доброго Володя 
Ця двоповерхова сучасна 
споруда теж розташована 
на вулиці Миру. І коли 
Володя ковзає поглядом 
по виставці дитячих ма
люнків, погляд його чо
мусь завжди зупиняється 
на одному: хлопчик і дів
чинка стоять на оксамито
вому полі, всіяному квіта
ми. А на дитячих доло
нях — готовий злетіти у 
блакитне небо білий го
луб. «Голуб миру» — так 
називається робота вихо
ванця художньої студії 
школи Ігоря Ткаченка. Во
лоді, коли він дивиться на 
цей малюнок, здається, 
що білий птах змахне 
крильми, опише дугу над 
блискучим чорним роя
лем і попливе над 
цею Миру, над її 
верховою дитячою лікар
нею, новою школою, кра
сивими житловими будин
ками — новими, повними 
світла і повітря споруда
ми, обладнаними для жит
тя, навчання, роботи, ігор, 
заняття спортом — сло 
вом, для всього того, що

вули- 
двопо-

потрібне дитині для все
бічного розвитку..

Лауреат республікан
ського конкурсу СОПІСТ 
Київської державної фі
лармонії Володимир Та
син, виступаючи в кон
цертному залі Вільшан- 
ської школи з фортепіан
ним циклом П. І. Чайков- 
ського «Пори року», ви
словив своє щире захоп
лення музичними інстру
ментами школи. І після за 
кінчений концерту, по
просивши у директора 
Олександра Іванова клю
чі від залу, до півночі, 
впродовж чотирьох го
дин, грав на новому роялі.,

— Взагалі, у нас два 
роялі. Цей, «Естонія», кош
тує 3500 карбованців, — 
розповів нам директор 
школи мистецтв. І тут же 
додав, що крім двох роя
лів у школі є 12 піаніно. 
Діти вчаться грати й на 
баянах, акордеонах, дом
рах, гітарах, цимбалах, 
кларнетах, тромбонах, 
флейтах, гобоях, скрипках, 
альтах і навіть на сопіл
ках.

Кожного дня оживають 
чисті, світлі класи, і народ
жується в дитячих серцях 
музика. Вона народжує
ться не відразу. Доводи
ться і сидіти з бібліотеці 
(школа має у своєму ко
ристуванні наочної і му
зичної літератури на 4 ти
сячі карбованців), і про- 
сРуховувати платівки із за
писами концертів (у тео
ретичному класі встанов
лено стереофонічний про
гравач вартістю 400 кар
бованців). Ну й, звичайно, 
гамми, без них не можна. 
Музика починається з 
праці. Але ж і в алгебрі, 
фізиці не все відразу стає 
зрозумілим.

А втім, вони — компе
тентні, діти Вільшанської 
музичної школи. На пе
рервах вони вільно оперу
ють у розмові такими тер
мінами, як «пасаж», «кла
вір» тощо. А коли молода 
викладачка Неля Сергіїв
на Красникова розповіда
ла новачкам про дитячий 
альбом Чайковського, сце
ни і п’єси альбома аком- 
понували на роялі діти. 
Взагалі, вони часто висту
пають із концертами у 
своєму актовому залі на 
170 місць. І кожен екза
мен у школі перетворює
ться тоді на концерт. А 
третьокласник Валерій Ле
бедев підготував само
стійно сольний концерт, 
виступивши з ним спершу 
перед ровесниками в кон
цертному залі школи мис
тецтв, а згодом — у Йоси- 
півській восьмирічній шко
лі перед односельчанами.

Чимало здобутків у ко
лективу школи мистецтв. 
Наприклад, на республі
канському огляді творчої 
майстерності учнів дитя

чих музичних шкіл ор
кестр тембрових баянів 
школи було відзначено 
Дипломом другого ступе
ня. А пісні, директора 
Олександра Іванова вхо
дять до репертуару бага
тьох дитячих колективів 
Радянського Союзу. До 
Юрія Володимировича 
Очеретяного приходять 
радитись викладачі інших 
шкіл та батьки. Молодий 
викладач музики має без
заперечний авторитет у 
«важковиховуваних» під
літків. «Бездарних дітей 
немає!», — не просто сло 
ва молодого педагога, він 
підтвердив їх ділом, на
бравши на навчання у від
діл духової музики підліт
ків, що були на обліку □ 
дитячій кімнаті міліції. Ра
зом зі своїми вихованця
ми виступав Очеретяний у 
концертах, навіть у піо
нерському таборі відпочи
вали діти поруч з викла
дачем.

А учні художнього від
ділу люблять недавнього 
випускника інституту, сво
го викладача Миколу Са
мойлова. Вони допомага
ють йому розшукувати у 
старожилів книги з етно
графії, які Микола пере- 
фотографовує, цікавля
ться, як і наставник, при 
кладним мистецтвом. Ми
кола знайомить юних 
вихованців школи зі спад
щиною Рєпіна і Ренуара, 
Пікассо і Рембрандта. А 
«живий» музей для них — 
рідна природа: поле, де 
копають буряки, береіи 
Синюхи... Діти вчаться 
розуміти прекрасне. І 
перш за все прекрасне у 
праці і житті свого сели
ща, району. • Побачене а 
пслі переноситься на по
лотно, народжується в піс
ні. Щасливим дитинством, 
вдячністю партії і народо
ві за піклування, нічим не 
скутою фантазією диха- 
юта на виставці, присвя
ченій Міжнародному року 
дитини, малюнки юних ху
дожників Вільшанки. «Хай 
завжди буде сонце» — 
назвала свою картину уче
ниця школи мистецтв 
донька колгоспного шо
фера Людмила Драга- 
нова...

У них, юних вільшанців, 
такі різні захоплення. .1 ха
рактери різні. І вік. Є се
ред них веселі й серйоз
ні, слухняні й пустотливі. 
Дітям ще багато вчитись, 
багато пізнавати, бо пе
ред ними світла дорога з 
майбутнє: від перших
гамм і невмілих креслень 
до вернісажів, сольних 
дебютів і міжнародних 
симпозіумів...

Л. СЕМЕНЮН, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Вільшанський район.
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ВІВТОРОК
18 ВЕРЕСНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Чае». 8.40 — Гімнасти- 
ка. 9.05 — Мультфільми. 
9.35 — Телефільм <В по
шуках істини». 1 серія.
10.45 —' «Джерело». Фільм- 
коїщерт. По закінченні — 
новини. 11.25—Телефільм 
«Якіцо я полюблю». 14.30
— Новини. 14.50 — «Сіль
ські будні». Кійопросрама.
15.40 — «Розповіді про.де
кабристів». Іван Пущин.
16.40 — «Рідна природа». 
17.00 — -Хлоп’ята справле
ні». 17.30 — «Народні та
ланти». 18.00 — «Життя 
науки». 18.30 — «У кож
ному малюнку — сонце».
18.45 — «Сьогодні у сві
ті». 19.00 — «Людина, до
рога. автомобіль». (К-Д). 
19.20 — Док. телефільм 
про шкідливість алкого
лізму. «Історія хвороб!!». 
19.50 — Телефільм «У по
шуках істини». 2 серія 
21.00 — «Час». 21.35 — Ве- 
чір поезії С. Наровчатова 
в концертній студії Остап- 
кіно. У перерві — «Сьо
годні V світі».

ДРУГА ПРОГРАМА'. 10.00
— Погини. 10.15 — 1. Фран
ко. «Я син народа, що вго
ру йде...». Літературні чи
тання. 10.55 — Співає
Р. Кириченко. 15.55 — Для 
малят. «Срібний дзвіно
чок». 16.15 — -Вахта вро
жаю». 16.35 — Концерт-на- 
рис. 17.10—Док. телефільм 
«Біля самого синього мо
ря». 17.30 — Грає Д. Лок
шин (гуслі). 18.00 — «Знай 
люби, бережи». Репорта.і: 
з Київської виставки аква
ріумних риб. 18 30 — Му
зичний фільм «І’пає баян 
на весіллі». 19.00 — «Ак
туальна камера»? 19.30 — ’ 
III Всесоюзний музичний 
Фестиваль «Золота осінь». 
У перерві — <1Іа побранім, 
діли!». 22.00 --- Тележур
нал «Старт». По закінчен
ні" — новини.

ка. 9.00 — «Зірочка». КІ- 
ноальманах для дітей. 10.00
— Пісні радянських ком
позиторів. 10.20 — «Клуб 
ніцоподороіксй». 11.20 — 
«У зеленому домі». Юні лі
сівники Харківщини. 11.30
— Новини. 14.50 — Док.
фільми про охорону при 
роди: -Море Балтики»,
-Вода». 15.35 — Всесоюз
на художня виставка «Фіз
культура і спорт в образо
творчому мистецтві». 16.05
— «Справи московського 
комсомолу». 16.35 — «Чи
таючи Л. М. Толстого». 
Конкурс молодих читців.
17.20 — Р. Штраус, Бур
леска для фортепіано з ор
кестром ре мінор. 17.40 — 
«З історії зовніпіиьої полі
тики». 18.00 — «Кірпво- 
і радщина спортивна».
(К-Д). 18.40 — Оголошення 
(К-д). 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — Концерт 
Державного кубанського 
козачого хору. 19.50 — Те
лефільм «У пошуках істи
ни». З серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — До Міжнародного 
року дитини. «Обличчя 
друзів». 22.15 — «Сын одні 
V світі». 22.30 — Романси 
М. Римеького-Корсакова і 
О. Гречаніпова.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Теле- 
пост на ударній будові». 
10.30 — -Літературний те
атр». 11.00 — Концерт ін
струментальної музики.
11.20 — Новини. 15.55 —
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.15 — «Комуніс
ті! 70-х». 16.45 — Музич
ний фільм «Ніжність». 
17.00 — «Республіканська 
Фізико, математична шко
ла». 17.30 — «Вахта вро
жаю». 18.00 — Реклама. 
Оголошення. 18.30 — Для 
дітей. «Сонечко». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— ПІ Всесоюзний фести
валь «Золота осінь». 20 45
— «Па добраніч, діти’». 
21.00 — «Час». 21 35 — До 
35-річчя визволення Украї
ни від німецько-фашист
ських заіарбникін. «Доро
гами слави». 22.25 — Те
лефільм «Зустріч проїз
дом». По закінченні — по
вний.

19 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Дітям про зві
ряті. 9.35 -• Телефільм «У 
попиках істини». 2 серія. 
10. ■"> — «Пісня далека й 
близька••>. По закінченні — 
новини. 14.30 — Новини.'
14.50 — -Твій труд — твоя
ви сота ’». К і ноп ро грама.
15.50 «Російська мова».
16.20 — «Пк людина пізнає 
світ». 16,50 — О. Скоябіи. 
Снг.і.фо:іія А» 2. 17.35 —
«Відгукніться. сурмачі'.». 
18.05 — «Людина і закон».
18.30 -- «День за днем».
(К-дї. 13.40 — Оголошення. 
(К-д). 18.45 — «Сьогоші у 
світі». 19.00 — Кубок
УЕФА з футболу: «Дина
мо» (Київ) — ЦСКА. «Сеп- 
темврійг-ько знаме». Бол
гарія. 21.00 — «Час». 21.35
— Кубок європейських 
чемпіонів з футболу: «Лі
верпуль» (Англія) — «Ди
намо» (Тбілісі). (Лівер
пуль). У перерві — «Сьо
годні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— ІІ0ЕНІ1П. 10.15 — Л. Бет
ховен. 7 симфонія. 11.00— 
Док. телефільми. 11.40 — 
Шкільний екран. Україн
ська література. 9 клас. 
12.10 — Для дітей. «Візе
рунки емлпагдових г>р». 
Вистава. 15.55 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок». 
16.15 — « Шкільний вальс». 
17.10х— - Вахта врожаю».
17.30 —- Фільми «Махачка
ла». «Благовещенск». 18.00
— Для дітей. «Дівчатка — 
хлопчики». 18.30 — «Ак
туальна камера». 19.00 — 
Ф і л ь м- ко п п е рт « Етюді!». 
1.0.30 — <• Літературний те
атр». 20.00—«Мелодії воз
з’єднаного краю». Кон
церт. 20.45 — «Па добра
ніч. діти’». 21.00 — «Час».
21.30 — Кіноепопея «Вели
ка Вітчизняна». Фільм 0. 
«Війна н Арктиці». 22.20 — 
Співає Юлій Гуляев. По 
закінченні — новини.

21 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША’ ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. . 9.05 — . «Відгукніться, 
сурмачі!». 9.35 — .Теле
фільм «У пошуках істини». 
З серія. .10.45 —■ До 35-річ- 
чя визволення України від 
німецько-фагамс.тських за
гарбників. «Дорогами сла
ви». 11.40 — Шкільний ек
ран. 8 клас. Основи Радян
ської депжавп і права. 
12.10 —.. Телефільм «Зуст
річ проїздом». 13.00 
«Джерела».- 14.30 — Нови
ни. 14.50 ■ - Док. фільми 
про спорт. 15.35 — «Життя 
і книги О. Грїпа». 16.20 — 
«Шахова школа». 16.50 —
— Портрет, скрипачки»/ 17.15
— «Завтра — свято теат
рального мистецтва». (К-дї 
17.35 — Телефільм. (К-д)_. 
17.45 — < Спор-іслуб». 18.45
— «Сьогодні у світі». 19.00
— «Подвиг». 19.30 — «По
казує рейдова». Рейд-пере- 
вірка збереження сілС- 
еькогосполярської техніки. 
(К-д). 19.40 — Телефільм
«У пошуках істини». -І се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
К. т. М. Лесков. «Росій
ський секрет». Вистава 
Орловського обласного
драматичного театру імені 
І. С Тургенева. (К-д). В пе
рерві — «День за днем». 
(К-Д).

ка. 9.05 — «Виставна Бура- 
тіно». 9.35 — Телефільм 
«У пошуках істини». 4 се
рія. 10.55—«Для вас. бать
ки». 11.25—«Ранкова пош
та». Музична програма. 
1J.55 — «Ради і життя». 
12.25 — Тираж- «Спортло
то». 12.40 — Архітектура 
Московського Кремля. 13.10
— «Музична Естонія».
Фі льм-коицерт. 13.45 —
«Здоров’я». 14.30 — Нови
ни. 1-1.45 — «Веселка». НІ 
Міжнародний фестиваль 
телепрої рам народної твор
чості. ФШІ. 15.20 — Фільм 
для дітей, «До нас приліта
ють птахи». 16.30 — «Зу
стрічі за вашим прохан
ням». Політичний оглядач 
В. П. Бекетов відповідає па 
запитання річковиків Вол
зького пароплавства. 17.30
— «У світі тварин». 18.30 — 
«Для віс. трудівники села» 
Концерт. 19.30 — Тележур
нал «Співдружність». 20.00
— «Пере.іолімпійськин тиж
день в Лейк-Плес.іді». Фі
гурне катання. Парне ка
тання. Довільна програма. 
(СІНА). 21.00-«Час». 21.35
— Телетеатр мініатюр «13 
стільців». 22.45 — «Очевид
не — неймовірне». По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.(:0
— Новини. 10.20 — До 
Міжнародного року дити
ни. «Суботній репортаж» 
(К-д на Республіканське 
телебачення). 10.50 — Те
лефільм «Тлллін переполім- 
піиський». 11.20 —- Музич
ний фільм естонського те
лебачення • Береги, що зву
чать». 11.55 — Для дітей 
< Олівсць-малювсць». 12.30
— «Екскурсія на ваше 
прохання». Закарпатський 
музей народної архітекту
ри і побуту. 13.00 — «Неп- 
ііісаж». Молодіжна респуб 
лікапська художня вистав
ка. 13.20 — «Сатиричний 
об’єктив». 13.45 — «Біло
руські водевілі». Вистава. 
15.50 — Концерт ліриіної 
пісні. 16.10 — Для дітей. 
Телефільм «Пястух Янка». 
1 серія. 17.15—Телетупніо 
«Сонячні кларнети». 18.30
— «Актуальна камера» 
19.00 — ‘ Чемпіонат СРСР 
з хокею: «Сокіл» (Київ) — 
«Динамо» (Москва). 20.15 
«Па чобраніч. діти!». 21.00
— «Час». 22.10 — Кіноепо
пея <Велика Вітчизняна» 
Фільм 7 «Оборона Сталін- 
грала». По закінченії*. —

. новини.

20 ВЕРЕСНЯ 
ПЕРША ПРОГРАМА. '8.00 

— «Час». 8.35 — Гімиасти-

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— ІІовнин. 10.15 — Висту
пає народна хорова капе
ла «Баян» Бережанського 
будинку культури Терно
пільської області. 10.45 •— 
М. Мусоргський. «Картин
ки з виставки». По закін
ченні — новини. 15.55 '
Для малят. «Срібний Дзві
ночок». 16.15—Маленький 
концепт. 10.30 — «Рік чет
вертий. унарний». 17.15 — 
Фільм «Звичайне чергу
вання». 17.35 — Концерт. 
18.00 — «Підняті вітрила». 
Репортаж. 18.20 — Кіно
журнал «Наука і техніка». 
18.30 — Музичний фільм. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — ПІ Всесоюз
ний фестиваль «Золота 
осінь». 20.45 — «ІІа добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час». 
21.35 — Художній фільм 
«Цитадель відповіла». Но 
закінченні — новини.

22 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «час». 8.40 — Гімнасти

23 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Чає». 8.40 — Гімнасти
ка для дітей. 9.05 — Кон
церт Державного ансамб
лю пі< ні і- таипю «Мапісл» 
Марійської АРСР. о.зо — 
«Будильник». 10.00—«Слу
жу Радянському Союзу!». 
11.00 -- «В гостях у каз
ки». Фільм. «Лікар Айбо
литы». 12.30 — «Сільська 
голина». 13.30 — «Музич
ний кіоск.-. 14.00—К. Симо
нов. «Хлопець із нашого 
міста». Фільм-вистава. 15.-10
— До Міжнародного року 
дитини. «Дитинство». 16.00
— «Пістві-79» .16.30 — «Ра
дянський Союз очима за
рубіжних гостей». 16.50 — 
«Клуб кінополорожей». 
17.50 —; Мультфільм «Чап
ля і журавель». 18.00 — 
«Міжнародна панорама». 
18.45 — «Па арені цирку». 
19.30 — «Незабутні кіно
стрічки». Фільм «Стере
жись автомобіля». 21.00 — 
«Час». 21.35 — «Передопім- 
піііський тиждень в Лейк- 
Плесілі». Фігурне катания. 
Чоловіки. Жінки. Спортпв- 
ні тайні. Довільна програ
ма. (США). По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
•— Новини. 10.15 — В. Дмит- 
пісв (за п’єсою Б. Рацсра і 
В. Константинова). «Вік 
Яіиви. вік люби». Вистава. 
12.35 — Для дітей. Теле
фільм «Пастух Янка». 2 се
рія. 13.35 — «Доброго вам 
здоров’я». 14.10—«Комсо
мольська традиція». 15.10
— «Слава солдатська». 
16.10 — «Катруснн кіно, 
зал». 17.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Апарат»
— «Динамо» (Київ). 18.45 —
< Мальовнича Україна».
Кременчуцьке море. (ІС-;і 
на Республіканське теле
бачення). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — III 
Всесоюзний музичний фес
тиваль «Золота осінь». В 
перерві -- «Па добраніч, 
діти!». 22.00 — Мультфіль
ми для дорослих. По закін
ченні — новини.

В. о. редактора 
В. СТУПАК.

КІРОВОГРАДСЬКОМУ 
ОЛІЙЖИРКОМБІНАТУ
потрібні на постійну роботу:

в олійний цех — 
пресувальники IV розряду (заро

бітна плата на місяць — 140 крб.), 
шеретувальний 111 розряду (13С 

крб.),
вальцювальники ІП розряду (130 

крб.);
в екстракційний цех — 
апаратник V розряду (140—150 

крб.),
черговий слюсар IV розряду (і50 

крб.), " - л
прибиральниця (85 крб.), 
оператор па елеватор шроту (120 

крб.);
у рафінадний цех — 
сушильники фосфатидів (110 крб.);
у цех розфасовки олії — 
робітниці, (і05—108 крб.);
у парокотельний цех —
черговий паливоводоподачі (80 

крб.);
у сировинний відділ — 
траііспортерпиці (110 крб.), 
вантажники (120 крб.), 
електрик IV розряду (130 крб.), 
слюсар IV розряду (120 крб.), 
вагар (80 крб.);
в електроцех —
електрики III, IV, V розрядів (95, 

125, 145 крб.);
у ремонтно-механічний цех — 
слюсарі-сантехніки IV розряду 

(140 крб.).
На сезонну роботу потрібні: 
сушильники IV розряду (зарпла

та — 140 крб.),
кочегари III розряду (130 крб.), 
сепараторниці 111 розряду (130 

крб.),
тоаиспортсрішці III розряду (110 

крб.).
Запрошують пенсіонерів (чоловіків, 

жінок), учнів училищ, студентів.
ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 6
ОГОЛОШУЄ додатковий 
НАБІР УЧНІВ

на 1979—1980 навчальний рік
на спеціальності:

слюсар механоскладальних робіт, 
електрозварник,
електромонтер по експлуатації про

мислового устаткування.
Строї; навчання — 10 місяців, для 

звільнених у запас із лав Радянської 
Армії — 7,5 місяця.

Иа всі спеціальності приймають 
юнаків і дівчат, що мають освіту за 
10 класів і вії; до 25 років, на спеці
альності «Електромонтер» і «Електро
зварник»—мінімальний віїс 17.5 року.

Встигаючим, що вступили на базі 10 
класів, і звільненим у запас, виплачу
ють стипендію в розмірі 70 — 80 кар
бованців па місяць, відмінникам на
вчання — 90 карбованців. і

Під час виробничої практики учні 
одержують додатково 33 проценти за
робленої ними суми

Кожний учень училища може одно 
часно вчитись на підготовчих курсах 
для вступу до інституту, а також на 
бути при комітеті ДТСААФ пійськово- 
техиічпих спеціальностей.

Учні, що закінчили заклад з відзна
кою, мають право вступати до техні
куму та інституту поза конкурсом.

Час навчання в училищі зарахову
ють до трудового стажу.

До училища молодь приймають без 
екзаменів.

У закладі постійно працюють гурт
ки: хоровий, танцювальний, худож
нього слова, естрадний, технічної 
творчості, стрілецький, парашутний, 
електротехнічний, спортивні секції.

Початої; занять з 15 жовтня. 
Приймання заяв — з 5 вересня.
Вступники подають заяву, доку

мент про закінчення НІКОЛИ. СВІДОИіио 
про народження, військовий квиток 
або приписне свідоцтво. 6 фотокарток 
розміром Зх'4 см. медичну довідку 
(форма № 286) і довідку про щеплен
ня (форма № 63).

Звертатися на адресу: м. Кіровоград, 
вул. Декабристів, 26. Телефони: 
2-35-31, 2-50-20, 2-35-81.

ДИРЕКЦІЯ.

АДМІНІСТРАЦІЯ
СТАНЦІЇ
ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
АВТОМОБІЛІВ 
запрошує на роботу:

старшого економіста (оклад *— 145 
><рб.), .

старшого юрисконсульта (142 крб.), 
водіїв (160—-180 крб.),
токаря IV—V розряду (170—180 

крб.),
газоелектрозварника (160 — 186 

крб.),
комірника (112 крб.),
вантажників (132 крб.).
Доставка на роботу і з роботи — 

автобусом підприємства. їхати 3 і 24 
автобусами до зупинки «Районний 
центр».

Адреса станції: м. Кіровоград, вул. 
Виставочна, 1-6. Телефон 6-35-83.

ДИРЕКЦІЯ

ОБЛАСНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ
УПК ЦСУ УРСР
набирає слухачів
на платні курси по підготовці бухгал
терів.-промислових, будівельних ПІД- 
приємств (строк навчання — 8 міся
ців), сільськогосподарських підпри
ємств. системи «Сільгосптехніки» 
(строк навчавші — 10 місяців) та опе
ратори. обчислювально-клавішних ма
ниш (строк навчання — 4 місяці) иа 
балі 10 класів.

Початок занять з 1 вересня 1979 
року..

Адреса навчального комбінату 
316050, м. Кіровоград, прев. Плете
ний, 12 (біля обкому ДТСААФ). Теле
фон 3-1С-39.

ДИРЕКЦІЯ.

КОМБІНАТ 
«КІРОВОГРАД- 
НЕРУДПРОМ» 
запрошує на роботу 
в Кіровоградський 
гранітний кар'єр:

робітників на дробильно-ссртуеаль- 
ний завод (навчання проводить під
приємство без відрову від вироб 
иицтва), 

слюсарів по ремонту, 
електрозварників, 
електрослюсарів, 
робітників усіх будівельних спеці

альностей,
машиніста бульдозера, 
шофера, 
машиніста дизельних енскаваторів, 
токаря.
Заробітна плата відрядно-преміаль

на (180 — 240 карбованців на місяць).
Робітникам кар'єру йде пільговий 

стаж.
Звертатися на адресу: гл. Кіровоград, 

Ріинянсьне шосе, граниар’ср. їхати 
автобусами №№ 6 і 19, тролейбусами 

2 і 5 до зупинки «Парк імені 
50 річчя Жовтня».

Всіх, хто працює па комбінаті, до 
ставляють па роботу і з роботи тран

спортом підприємства.
ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ
СІЛЬСЬКО
ГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ 
приймає слухачів
(без відриву 
від виробництва) 
на десятимісячні підготовчі курси для 
вступу до інституту в 1980 році.

Заняття за програмою вступних ек
заменів проводяться тричі на тиждень 
у вечірній час.

На курси приймають громадян із 
закінченою середньою освітою, а та
кож учнів 10-х класів.

Вступники на курси подають залпу 
па ім'я ректора, квитанцію про вне
сення плати за навчання (гроші — 25 
крб. — переказувати поштою на роз
рахунковий рахунок 14118 у Кірово
градському міському управлінні 
Держбанку на ім’я НІСМу). ’

Докумеиги приймають щодня, крім 
неділі, з 10.:’,0 по 18.30 (у суботу — з 
9.00 по 14.30) па адресу: м. Кіровоград., 
вул. Орджонікідзе, 5, аудиторія 237-А.

Початок занять з 5 вересня 1979 
року. ' *■

РЕКТОРАТ.

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

На украинском языке.

Газета 
виходить 

у вівторок, 
четвер 

і суботу.

316050, МСП

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

відділ листів І масово) 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.

Друкарня Імені Г. М. Днмктрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України.
м. Кіровоград, вуп. Глінки, 2.
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