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MOGK.BA, 22 вересня. 
(Кор. TA PC В. КУЛИКОВ, 
к. ЩЕЛОВ). Серп і молот 
в обрамленні колосся ста
ли емблемою зустрічі тру
дящої молоді соціалістич
нії'; країн «Ми будуємо со
ціалізм і комунізм». Сьо
годні в Москві відбулись 
урочисті збори, присвячені 
відкриттю форуму юності.

Естафета дружби і спів
робітництва зібрала в сто
лиці нашої Батьківщини 
понад триста посланців 
60-мільйоппого загону юна
ків і дівчат — членів брат
ніх комуністичних спілок 
молоді. Багато з них доб
ре знають одне одного. Во
ни за.чрнінля свої робітни
чі «автографи» на буді
вельних майданчиках Усть- 
Ілімського лісопромисло
вого комплексу, атомної 
електростанції в ПДР, 
КреМнковського металур
гійного комбінату в Бол
гарії, місі і Дархапі в Мон
голії. Будовами дружби 
ссали також газопровід 
Оренбург — Західний кор
дон СРСР, Баіікало-Амур- 
еька магістраль, школа 
«Сейба-7» на Кубі, елек
тростанція «Тушіміцс-2» з 
Чсхоеловаччіїпі та іііші ін
тернаціональні об'єкти 
РЕВ.

. Чудовою традицією тру
дівників «Червоного Чепе- 
ля» продовжили молоді 
робітники Волзького об'єд
нання авгоВАЗ, які висту
пили ініціаторами соціа
лістичного змагання на 
честь 30-річчя Ради Еконо
мічної Взаємодопомоги.

Ударна праця, міцніюча 
рік у рік співдружність 
молоді активно сприяють 
зростанню могутності со- 

v ціаліспічної співдружнос
ті. Бсззавіию віддані ідеям 
маркспзму-лепіпізму, юна
ки і дівчата вносять важ-

ливпй вклад у зміцнення 
миру та безпеки па плане
ті, в розвиток дружніх від
носин і 
між народами.

У президії зборів — 
повідаль'іі працівники 
К11РС, міністерств і 
домети, секретарі 
ВЛКСМ, герої праці, 
сланці радянської молоді, 
гості з братніх країн.

Присутні посли соціаліс
тичних держав в СРСР.

Зустріч відкрив перший 
секретар ЦІ< ВЛКСМ 
Б. М. ГІастухов. Він пере
дав учасникам зустрічі 
привітання і побажання 
Генеральної о секретаря 
Ц1\ КГІРС, Голови Прези
дії Верховної Ради СРСР 
Л. І. Брежнєва — плодо
творно працювати на благо 
спільної справи, зміцнюва
ти єдність народів 
лісгичШіх країн.

Знаменно, що 
трудящої молоді 
кається в рік 30-річ 
сказав Б. М. ГІастухов. По
няття «соціалістична інте
грація» ємко і точно вира
жає суть процесів у краї
нах <— членах РЕВ. Цс і 
зближення рівнів розвитку 
продуктивних сил, і роз
ширення господарських 
відносин, і поглиблення по
ділу праці. Співдружність 
дає не тільки економічні 
плоди, а н дозволяє досяг
ти важливих результатів у 
сфері ідеології, у вихован
ні НОВОЇ ЛЮДНІШ. зміцнює 
дух взаємодопомоги, ко-- 
лективізму, товариського 
рівноправного партнерства. 
У реалізації комплексної 
програми соціалістичної 
економічної інтеграції бе
руть активну участь братні 
спілки молоді.

Гірничо - збагачувальний 
м і д 11 о - м о л і б де 11 о в її й комбі
нат «Ердепст» у Монголії,

металургіііпіій гігант «Ка
товіце» у Польщі, залізни
ця «Єдність» у В’єтнамі та 

взаєморозуміння інші будови стали справж
ньою школою інтернаціо
нального виховання юна
ків і дівчат, школою ро
бітничої майстерності. Ба
гатий досвід спільного 
шефства нагромаджено в 
ході будівництва газопро
воду «Союз». Вперше в іс
торії співдружності молодь 
шефствувала над об’єктом 
комплексної програми со
ціалістичної економічної 
інтеграції.

Досягнення країн соціа
лізму вражають,, відзначив 
Б. М. ГІастухов. Воші гово
ри іь про те, з яким неви
черпним творчим натхнен
ням працюють паші наро
ди. Соціалізм забезпечив 
молодому поколінню неба
чені можливості для все
бічного розвитку. Всі со
ціальні і громадянські сво
боди •— право на працю, 
освіту, вільний вибір про
фесії та інші — стали нор
мою нашого життя.

Форум юності відкрито. 
Під склепінням залу зву
чить «Гімн демократичної 
молоді». «"Дружба — пшп- 
язнь — фройндінафт — ба- 
раті.паг — амістад!» — різ
ними мовами скандують 
юнаки і дівчата. Попере
ду — зустрічі на ударних 
комсомол ьськи х будовах, 
конкурси професійної май
стерності, дискусії па мо
лодіжній науково-практич
ній конференції.

«к
Посланці молоді соціа

ліст інших країн відвідали 
Центральний музей В. І. 
Леніна, ознайомилися з 
виставкою «Славшій шлях 
Ленінського комсомолу», 
зустрілись на ВД1ІГ СРСР 
з передовиками виробни
цтва, героями війни і праці.

І МИНУЛОЇ суботи в Кіро 
і П* вограді відб/лося уро

чис є відкриття традицій- 
І ного обласного свята теат

рального мистецтва. Нині 
воно приурочене 325-річ- 
чю возз’єднання України з 
Росією і 35-річчю визво
лення Радянської України 

І бід німецько-фашистських 
И загарбників.

нід- 
ЦК 
ві- 
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ПЕРЕБУВАННЯ ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ І ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКУ

21 вересня Генеральний секретар ЦК 
ИПРС, Голова Президії Верховної Ради 
сРСР Л. І. Брежнев прибув у Дніпропет
ровськ.

Л. І. Брежнєв поклав квіти до пам'ят
ника В. І. Леніну і зробив поїздку по міс
ту. Він ознайомився з рядом промисло
вих об ектів, відвідав нові житлові райо
ни. Його гаряче і сердечно вітали жителі 
Дніпропс-ірозська.

Відбулася зустріч товариша Л. І. Бреж
нева з членами бюро обкому і міськкому 
партії, представниками партійного і ра
дянського активу. На зустрічі виступив 
тов. Л. І. Брежнєв.

22 вересня товариш Л. І. Брежнєв від
відав Дніпродзержинськ. Тисячі жителів 
місто на вулицях і площах гостинно віта
ли дорогого гостя.

Л. І. Брежнев побував на Дніпровсько
му металургійному заводі імені Дзер- 
жинського, на якому працював ряд ро
ків. Він відвідав прокатний цех, від
значив добру організаційну роботу його 
металургів і великі досягнення консірук-

торів, що дало змогу добитися 
продуктивності стана і відмінної 
продукції. Л. І. Брежнєв оглянув 
ництво киснево-конверторного цеху, тех
нологія і потужність якого відповідаТи- 
л-^уть найновішим досягненням науки і 
техніки.

Леонід Ілліч розмовляв з робітниками, 
майстрами, інженерами, ветеранами за- 
Еоду, з якими працюваз тут у тридцяті 
роки, керівниками підприємства, розпи
тував про хід виконання виробничих пла
нів, удосконалення технічної оснащенос
ті, зміни в умовах праці й житті колекти
ву. Л. І. Брежнєв тепло згадував, з яким 
ентузіазмом працював колектив дзер- 
жинки в передвоєнні роки, як енергійно 
і самоьіддано велась відбудова заводу 
й міста після війни. Він 
піклування проявляється 
праці.

Л. І. Брежнєв від душі 
лургам великих успіхів в

У цей же день товариш Л. І. Брежнєв 
прибув у Москву.

високої 
якості 
будів-

цікавився, яке 
про ветеранів

побажав мета- 
усіх їх справах.

(ТА PC).

зйвісї свята піднято
Біля монумента Слави 

героїв громадянської і Ве
ликої Вітчизняної ьоєн — 
учасники сеятз, представ
ники громадськості, жите
лі і гості міста.

Теплий вітер полощить 
прапори. Звучить музика. 
До підніжжя монумента 
Слави лягають квіти від 
вдячних нащадків, тих, хто 
віддав своє життя за сьо
годнішні наші будні і свя
та. Гіід марш барабанів і 
духового оркестру театра
лізована колона вирушає 
на площу імені Кірова. По
переду — прапороносці з 
прапорами республік Сою
зу РСР, далі — самодіяль
ні аматори Кіровоград
ського педагогічного ін
ституту імені О. С. Пушкі
на, новоукраїнського Пала
цу культури «Ювілейний», 
маловисківського районно
го Будинку культури, кіро
воградських Палацу куль
тури імені Жовтня заведу 
«Червона зірка» та Будин
ку культури імені Калініна 
заводу тракторних гідро
агрегатів, учасники худож
ньої самодіяльності Кіро
воградського району. Ідуїь 
актори обласних театрів— 
музично-драматичного іме
ні М. Л. Кропивницького і його мистецтва на Кіровс- 
театру ляльок.

Площа 
ла цього 
сценою 
рального 
нє сонце 
фальтові 
площу в'їжджають маши
ни, відкриті кузови яких 
стали сценічними майдан
чиками, 
лізовані 
візують

імені Кірова ста
дия своєрідною 
обласного теаг- 
свята. Надвечір- 
освітлює її ас- 
підмостки. На

На них — театра- 
групи, що симво- 
дружбу україн

ського і російського на
родів, перемогу 
ського народу над 
ко-фашисгськими 
никами.

Розпочинається 
лізований виступ, « 
взяли участь 
творів І. П. Котляревсько
го — Петро (артист С. Ко- 
сяченко), Виборний (заслу
жений артист УРСР І. Крав- 
цев), Возний (народний ар
тист УгСР Г. Семенов). А 
ссь до розмови про театр, 
його значення і шляхи 
розвитку приєднуються 
І. К. Карпенко-Карий (ар
тист В. Зіноватний) і М. Л. 
Кропивницький (артист 
С. Недзаедський). Тепло 
зустріли присутні заслуже
ну артистку УРСР М. Яриш 
у ролі Мельпомени та ар
тистку Е. Садовську в об
разі Марії Костянтинівни 
Заньковецької (Занько- 
вецька, до речі, починала 
свій творчий шлях у нашо
му місті 1Е82 року).

Заступник голови облви
конкому, голова оргкомі
тету свята театрального 
мистецтва Є. М. Чабаненко 
оголошує свято відкритим.

Про розвиток театраль-

радян- 
німець- 
загарб-

театра- 
у якому 

персонажі

ральні колективи нсво'/н- І 
раїнського Палацу культу
ри «Ювілейний» та мало- 
висківського районного | 
Будинку культури — Мель
помена прийняла в сім’ю І 
народних саме на урочис- І 
тому відкритті свята. М. І 
Сиченко говорив про об
ласні театральні весни та 
конкурси на кращу поста
новку радянських одно
актних п'єс, проведення 
яких також стало традицій
ним і сприяє дальшому 
розвитку самодіяльного 
театрального мистецтва ив 
Кіровоградщині.

Було покладено квіти де 
пам ятників В. І. 
С. М. Кірову, М. 
пивницькому.

Увечері того ж
тисти українського музич
но-драматичного театре 
імені М. Я. Кропивницшго 
го показали для учасників 
і гостей свяіа комедію 1. К. 
Карпенка-Карого «Суєта».

На відкритті свята були 
присутні секретар обкому 
Компаотії України А. І. 
Погребняк, перший секре 
тар Кіровоградського мі
ськкому Компартії України 
В. О. Сокуренко, завідую 
чий відділом пропаганди і 
агітації обкому партії і. П 
Оліфіренко.

* * *

Леніну
Л. Иро-

дня ар-

градщині говорив у своє
му виступі заступник голо
ви оргкомітету, начальник 
обласного управління куль
тури М. І. Сиченко. На Кі- 
ровоградщині діють понад 
700 самодіяльних теат
ральних колективів, у яких 
об єднані тисячі аматорів. 
Семи колективам присвоє
но почесне звання «само
діяльний народний театр». 
До речі, два з них — теат-

Свято театрального 
тецтва триватиме в 
містах і районах області до 
29 вересня. Урочисте за
криття його відбудеться на 
хуторі Надія.

Л. НАРОДОВИЙ, 
старший методист ОБНТ.

мис- 
усіх

ДО ПАМ ЯТЛИВА М. Л. КРОПНВНИЦЬКОМУ.£ квіти —
ф УЧАСНИКИ ОБЛАСНОГО СВЯТА ТЕАТРАЛЬНОГО МПСТЕЦТі.А 

НА ПЛОЩІ ІМЕНІ КІРОВА.
Фото Г. СТОБЕРСЬКОГО 

та В. БАХТІНА.
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ві,нрваїії ВІД ЖІІГ-ТЯ комсо
мольської організації, не 
бувають на комсомоль
ських зборах, не звергають 
уваги на ге, що трапляю
ться часті зриви через не
задовільну явку па них 
спілчан. А був би у «Ком
сомольському прожекторі» 
вміщений хоч один кріп ку
пин виступ на що тему, 
можливо, і не існувало б 
такої гострої проблеми.

Більше тою, поза ува
гою «прожектористів» за
лишився і місцевий Буди
нок, культури — єдине міс
це, де молодь села може 
культурно відпочити. За
раз у неї такої можливості 
немає. Працює лише два 
гуртки — вокальний і ду
ховий. А щоб організувати 
вечір танціг., доводиться 
запрошувані вокально- 
інструментальний ансамбль 
аж із Знам’янки чи Олек
сандрії, тоді, як власні му
зичні електроінструменті!, 
па придбання яки?; колгосп 
виділив кругленьку суму, 
не використовуються. Не
щодавно, наприклад, кшо- 

 ......... механік змушений був від- 
ліі іїа вітрині «І\1ї» не гус-, мінити черговий сеанс, бо в 
то, або її зовсім пусто — 
то це вже ознака бездіяль
ності комітету комсомолу, 
комсомольських активістів. 
Навіть самі мошорннці ви
знають, що останнім часом 
їх ні її «Комсомольськії п
прожектор» втратив те об
личчя, яке він мав, при
наймні, років зо три тому. 
Зате для пасивних комсо
мольців життя стало при- 
вільнішим.

...Більше року вважався 
комсб м о.т ьце м О Л с кс і іі
Ковтуновець, який навід
різ відмовлявся від сплати 
членських внесків, систе
матично порушував тру
дову дисципліну. Може, 
хоч раз ній був об'єктом 
нищівної критики «про
жектористів»? 11а жали, в 
таки.': випадках воші від
бувалися відмовчанкою. 1 
ТІЛЬКИ тоді, ЯК ОХОЧИЙ £Ю- 
жннитиси колгоспним доб
ром, Іу/втуповець б;, в 
спійманий на і зрячому, за
били тривогу.

Тзье враження, ніби 
члени штабу «КіІ» взагалі

З СЕКРЕТАРЕМ комсо
мольської організації 

колгоспу «Октябрь» Оль
гою Володінню МИ зустрі
лися у Мошоринському 
дитсадку № 1, де вона пра
цює завідуючою.

— Одну робо і у поєдную 
з іншою, — пояснила дів
чина. — Важкувато, хоча 
паша комсомольська орга
нізація не гака вже іі вели
ка — 47 спілчан.

1 все ж не будемо брати 
до уваги цеп аргумент, як 
основний. Бо навіть- така 
невелика, як на перший 
погляд, первинна комсо
мольська організація здат
на успішно вирішувати по
ставлені перед нею завдан
ня, активно вилизати на 
ж-и-ітя молоді.

Вже судячи з того, як 
працює штаб «Комсомоль
ського прожектора» у кол
госпі «Октябрь», можна 
зробити висновок, що тут 
і іед оститі і ьо за іі ма ют ьс я 
питаннями внутріспілкової 
і трудової дисципліни, ви
конання спілчанами вимог 
Статуту ВЛКСМ, організа
ції дозвілля молоді. Бо ко-

залі зібралося аж... троє 
глядачів (двоє школярів і 
один пенсіонер).

Очевидно, той рівень 
культосвітньої робо 1II, 
якщі існував кілька років 
тому, ППІІІИ1Ш0 молодь вже 
не задовольняє. Потрібно 
шукати нозі, більш цікаві 
форми організації дозвіл
ля. Над цим комітетові 
комсомолу варто було б 
серйозно задуматися. А за1- 
одно і накреслити план 
спільної .роботи з народни
ми контролерами.

«Комсомольський 
жектор» — ворог 
жості, черс гвості, 
ІЦИІНІ, де і в чому 
не проявлялись», 
цей зроблено на

п ро
ба йду- 
казей- 

б вони 
.1 lärme 

панівно 
рожньому стенді «Кїі», то 
висить у приміщенні прав
ління господарства. Та ще 
не став він керівництвом 
до дії для молодих Дозор
ців колгоспу «Октябрь».

Г. ЮЖДА, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Знам ямський район.

.«Час жнив —. па вагу 
хліба!» — під таким деві
зом працювали молоді гос
подарі ланів. Влітку на по
лях і степових шляхах по
рядку ваші 61 комсомоль- 
сько-молодіжний збираль
но-транспортний заі ш, 
майже півтори тисячі авто
мобільних і 670 трактор
них екіпажів. іМгаби 
ЖШів-79, створені в усіх 
районах області, організо
вували і спрямО'Црали ро
боту близько 23-х тисяч 
КОМСОМОЛЬЦІВ і ііесиілкокої 
молоді — учасників зби
рання ранніх зернових. Го
ловною їх турботою сіа.ча 
організація соціалістично
го змагання, забезпечений 
необхідних' умов для висо
копродуктивної праці.

Важливість і урочистість 
моменту — ось що відчу
вала молоді, Кіровоград- 
щпіш на початку жнив. Чо
му, всупереч прїімхлнвін 
погоді, вони почалися, як 
свято. Урочисті наради 
збиральної техніки, свято 
першого колоска, посвя
чення в молоді хлібороби, 
вітальні листівки і телегра
ми на честь переможців— 
усе це Д0110мої. 10 
відчути СКОЮ 
до важливої 
справи.

і Іе могли 
абияк юнаки, 
ред початком косовиці дів
чата в національних кос
тюмах вручили хліб-сіль. 
Котрим ветерани колгосп
ного руху говорили теплі 
напутні слова. А самоді
яльні митці нагороджували 
молодих механізаторів, 
усіх хліборобів щирою кіс 
нею і запальним танком. 
Так було на полях області 
у хвилини перепочинку 
щодня. •

Під час ударних змін 
при підбитті підсумків 
більше 121) молодих лекто
рів 1 
несли
трудящим села 
редньо в поле, па токи — 
туди, де були гарячі точки 
жшів. і’ період збирання 
ранні?; зернових в області 
працювали 558 комсомоли-

ЖНИВА-79:

25 вересня 1979 року

Підсумки
ударної
праці

I

щоб 
зер-

Багато старання доклали хлібороби області, 
виростити і зібрати цьогорічним урожай ранніх 
нових. Старалися всі, хто причетний до хліба: досвід-

молиді 
причетність 
державної

нрацюват и 
котрим не-

політіиформаторів 
живе слово партії 

безносе-

мені і молоді механізатори, працівники промислових 
підприємств.

ськіїх постів якості, 810 
штабів і постів «Комсо
мольського прожектора». 
Основну увагу воші приді
ляли боротьбі з втратами 
зерна. Кращими сгалн 
«прожекторист и» Світло 
водської о. Олександрій
ського, Ульяновського ра
йонів. Бони міцно тримали 
руку на пульсі жнив, 
стінно інформували 
їхній хід обласний 
«Жпива-79», очолюваний 
другим секретарем обкому 
комсомолу Анатолієм ІІе- 
рсвозіпіком.

Особливо напруженим 
серед молодих жниварів 
було суперництво, яке роз
горнулося за приз обкому 
комсомолу і газети «Моло
дий комунар» — «Золотий 
колос».

Кращого результату в 
ньому досяг комбашіер 
раді оспу «11'ятихзтськиіі» 
ііеірівською району Ан
дрій Тргохан. Комбайном 
«Колос» він зібрав зернові 
з площі 391 гектар і намо
лотив 16 120 центнерів хлі
ба. За підсумками цього
річних жнив Андрія удо

По
при 

шіаб

стосно найвищої нагороди 
комсомолу — Почесною 
знака ЦК ВЛКСМ. Добре 
попрацював на комбайні 
цієї ж марші мо.тодш'і ко
муніст Валерій Глущенко 
з колгоспу імені Фрунзе 
Дилкнського району. Ужи
нок Валерія — 11 100 цент
нерів зерна. Високі показ
ники у • ригорія Мачелкжа, 
Володимира Лубенця, Во
лодимира Левочко з Ново- 
українського району, Ана
толія Колотигіна з кол
госпу «Дніпро» Свігловод- 
ськиір району.

5' суперниці ні жаткарів 
переміг комсомолець Ва
лерій Корявкін, механіза
тор колгоспу імені Фрунзе 
Долнаського району. Ма
шиною /КВІ1-8 він скосив 
зернові на 519 гектарах.

Серед водіїв відзначився 
комсомолець Анатолій За
єць із Знам'янки, який ав
томобілем ЗІЛ-ІЗО перевіз 
935 тонн зерна і виробив 
33 050 тонно-кілометрів.

Поруч з переможця
ми — багато виробнични
ків, які у важкі цьогорічні 
жнива утвердили своє хлі-

Під силу майстрам
У заліковій книжці студента-заоч

ника Київського політехнічного ін
ституту Григорія Панежди тільки 
«відмінно». А тепер до вузівських 
успіхів добавився і виробничий: ро-

бітник достроково виконав п'ятиріч
не завдання.

Рік тому заводові «Тичелентронри- 
лад» було доручено освоїти пристрої 
цифрової індикації для приладів з 
програмним управлінням. Керівницт
во створеною для цього бригадою до
ручили молодому комуністові Григо-

боробськс СЯ>. Д »І-.СЛН, Що 
можуть працювати не іір. 

тне ветерзнів-наставішків. 
Кращі з кращих і сгалн 
переможцям к зм зга пня 
комсомольсько - молодіж
них комбайнових, жатко- 
вих і автомобільних екіпа
жів. Усі воин працювали у 
складі збирально-транс
порт них загонів, застосо
вували іпаговський метод. 
Так, в Ульяновському ра- І 
коні молодь була об'єдна
на у 13 збіїрально-транс і 
портних загонів, 25 ком
байнових, 12 сімейних, Ц 
жаткових, 52 автомобіль
них, 37 тракторних екіпа
жів. її зусиллями зібрана 
і перевезено найбільше 
зерна в області — 223 ти
сячі тонн. Постановою бю
ро обкому комсомолу Уль
яновській районній ком
сомольській організації 
присуджено перше місці* у 
змаганні під час збіфаїшя 
врожаю ранніх зернових 
нинішнього року. А сер.,; 
первинних комсомольських 
орі анізацій переможцем 
став комсомольський осе
редок колі оспу імені Горь
кого цього ж району.

Збирання ранні.’; культур 
закінчилося. Але жнива-/'; 
продовжую і вся. Ті, ‘:і(; 
недавно був за штурвала
ми зернових комбайнів, 
жаток, хіо перевозив хліб 
— усі сьогодні порають ку 
курудзяні лани, заготовля- 
юіь корми, копають і тран
спортують цукристі. А лі 
дери доводять, що їхній 
успіх влітку був не випад
ковим. Так, Валерій Тлу-- 
щепко з колгоспу імені 
Фрунзе Долшіськию ра
йону і нчкозбиральїіим аг
регатом забезпечує шИро-“ 
кип фронт робіт для буря
кових комбайнів.

Па ударній вахті — бу- 
рякиводи, яких надихає на,, 
трудові здобутки носіапо- 
ва ЦК і\ІІрС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про додат
кові заходи по забезпечен
ню своєчасного збирання, 
перевезення і переробки 
цукрові:?; буряків урожаїв 
1У7У року».

&

л
■ ■ І

рію Панежді. А менш як через лівре-' 
ну системі змонтованих тут пристроїв 
було присвоєно державним Знак 
якості. З впровадженням новинки у 
виробництво продунтивнісгь праці 
збільшилась у п'ять разів.

3. ЧЕРНИЩУК, 
кор. РАТАУ.

Гарний подарунок одержали днями кіроао- 
градці — новий будинок побуту «Інгул».

Це — шестиповерхова споруда, ецо вирос
ла на площі Декабристів. У багатогалузево
му комбінаті працює понад 500 чарівників: 
перукарів, закрійників одягу, нравців, граве
рів, майстрів по ремонту годинників, кіно- 
фотоапаратури... В «Інгулі» виконають будь- 
яку послугу і будь-яне замовлення.

500 ЧАРІВНИК! СЛУЖБА 
СЕРВІСУ

ОДНОМУ домі
Це й справді зручно: по

ки в ательє термінової хім
чистки працюватимуть з 
вашим пальтом, можні 
зробити зачіску в перукар
ні або. скажімо, доки ремон
туватимуть ваше взуття. в 
ощадній касі па першому 
поверсі можна заплатити 
троїш за квартиру...

А на другому поверсі, у 
кімнатах погодинного му
зичного прокату, можна

пограти на фортепіано чи 
бапиі. Особливо зручний та
кий вид послуг для юних 
мешканців Кіровограда — 
вихованців музичних шкіл.

Окраса другого повер
ху — демонстраційний та 
приймальний зал фабрик 
«Індпошиття та ремонту 
одні у ♦, «їндтрикотажу». 
Одразу потрапляєш у ча
рівне королівство дзеркал, 
барвистих шовків, манеке
нів у вишуканих сукнях. 
Прикрашений зал картина
ми, які розповідають про 
історію моди. М'які крісла, 
журнали на полірованих 
столиках... Чекаючи вико
нання замовлення, можна 
відпочити, гортаючи жур
нал, слухаючи розпсш'їдо 
худо::, пика-модельєра. Хо
ча. як сказала начальник 
виробничого відділу фабри
ки «індпошиття та ремонту 
одягу». О. І. Суха, довго че
кати замовлення не дове
деться. Тут впроваджено 
«Ритм* — комплексну си
стему управління якістю 
продукції та контролю за 
строками виконання замов
лень. Три диспетчери, які 
працюють у залі, контро
люють роботу бригад, ви
вчають запити замовників.

Робочі цехи фабрик — 
на третьому та четвертому 
поверхах. Маіі.ке 300 чоло
вік розкроюють, шиють, 
в яжуть... Тільки трикотаж
ний цех протягом року 
виконуватиме робіт на 
1 мільйон карбованців 
Для в'язання полотна туг 
нігапозлено 23 нові ма
шини.

А ось килимова доріжка 
веде сходами до красивого 
залу на другому поверсі. 
Вирізьблені на дереві ма
люнки. чеканка, оригіналь
ні світильники, виконані 
майстрами Дніпропетров
ського реклам похудб;і; ньо
го комбінату, прикрашають 
Ного стіни. Рояль, столи, 
Вкриті яскравими скатер- 
тнішми, створюють атмо

сферу урочистості і затиш
ку. Це — святковий заа 
фірми «Райдуга*, де мож
на відзначити ювілей, ве
сілля чи іншу урочисту по
дію. Поруч — кухня, об
ладнана найновішими елек- 
троплитами. холодильника
ми, робочими столами. А 
ку? арі-оформлювачі пора 
Дять скільки і яких про
дуктів треба придбати, во
ни ж святково оформлять 
приготовлені замовником 
страви. Иу, а посуд теж 
можна замовити в «.Інгулі», 
у пункті прокату, який роз
ташувався на першому по
версі.

У новому будинку побу
ту створено ьсі умови для 
роботи його працівників. 
Тут актрвий зал на 120 
місць. їдальня, кімнати для 
переодягання -"і відпочин
ку. душові. У світлих, за
тишних залах — нове ус
таткування. (•’, сміттєпровід, 
пасажирський і транспорт
ний ліфі и.

У завідуючого будинком 
побуту Василя Мануйловп- 
ча Удовиченка немає, пре
тензій до виконроба будів
ництва комсомольця Олек
сія Ярюхіна. Олексію — 
двадцять, вісім років. Це 
друга будова вихованця І£і- 
рової радського будівельно
го технікуму.

Ударно попрацювали па 
будівництві будинку побу
ту теслі бригади В. X. Ку
лика, ма.чяри. очолювані 
В. Г. Козубенком та В. М. 
Михайлюком. та багато ін
ших робітників БУ-3 трес
ту «КІрово градм і с ькбу д* 
комбінату «Кіровоградваж- 
буд». З почуттям відпові
дальності за доручену 
справу потрудились члені: 
комсомольсько - молодіж
ного колективу лицюваль
ників. де бригадиром 3. І. 
ГЛусІєпко.

Л. СЕМЕНЮК,
В. ГРИБ,
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До 35-річчя визволення Радянської України 
від німецько-фашистських загарбників

У четвертій гвардійській армії, що звільняла кілька 
районів Кіровоградської області, було багато медпра
цівників. Серед них — санітарки, медсестри, лікарі. 
У першій лінії бонових порядків підрозділів і частин 
армії ішли санітарки Тетяна Рожкова, Любов Пістуно- 
за, Наталя Сааельсза та Валентина Аненкоза з 7-ї і 
1-ї позі: ряно-десаятних, 41-ї і 62-ї гвардійських стрі
лецьких дивізій.

Якою б важкою не була 
обстановка, відважні сані
тари завжди знаходились 
там, де чекали їхньої до
помоги, і ні свист'куль, пі 
розриви снарядів не могли 
зупинити їх. Перев’язаыин 
поранених, медики виноси
ли їх з поля бою на но
силках, волокушах чи про
сто на плечах і доставляли 
в передовий пункт першої 
медичної допомоги. Діли
лися з бійцями останнім 
ковтком води, останньою 
грудкою цукру. 1 для КО.К- 
ною знаходилося, тепло 
слово, ласкава посмішка 
що зігрівали душу.

Старші лейтенанти ме 
димної служби Олександра 

: Рябиова та Марія Михай
лова з 80-ї дивізії, старши
на медичної служби Ольга 
Дивинова з 62-ї гвардій
ської стрілецької дивізії 
ВИНЕСЛИ з-під ВОГНЮ СОТНІ 
воїнів. Двома орденам»-. 
Червоного Прапора і орде
ном Червоної Зірнн відзна
чено подвиги; М. Михайло 
вої, орденом Червоного 
Прапора і бойовими меда
лями нагороджено О. Ряб
кову. Сані і арка 41-ї гвар
дійської стрілоцьної дивізії 
Ніна Васильєва у важку 
хвилину підняла підрозділ 
в атаку.

У перших рядах бойових 
порядків 40-ї гвардійської 
стрілецьиої дивізії була са
нітарка Ганна Лабутіна. Ба
гато поранених винесла- ця 
відважна дівчина з поля 
бою. У битвах гартувалась 
її вргя, народжувалась 
мужність. Та не судилося 
дівчині дожити до перемо
ги: г.ри форсуванні Дунаю 
зідважна санітарна заги
нула.

Колишній санінструктор 
саивзвиду 289-го стрілець
кого полку 97-ї десантної 
дивічії 5-ї гвардійської ар- J 
міїМ. П. Смирнова-Кухар- і 
ська назавжди вписала 
твоє ім’я в Істрію з'віль- ] 
.чения 
Особливо 
■неї е битва біля сіл

бою

закінчили курси- сапдру- 
жишшць і за покликом 
серця відправились на 
фронт. Молодшій з них, Ні
ні Вішшевській, не було й 
сімнадцяти. Ось що зга
дує про ті роки Н. Я- Впш- 
невська: «Нам доводилося 
подавати першу медичну 
допомої у безпосередньо в 
бою. Ми часто підповзали 
до охоплених димим тан
ків, і там, задихаючись в 
диму і кіптяві, навпомацки 
шукали вбитих і поране
них. Витягали їх в обгорі
лих комбінезонах і спіши
ли відіягнути якомога да
лі від танків. Адже в па
лаючій машині кожної хви
лини могли вибухну і її сна
ряди». Па полі 
і І. Вішшсвська перев’язала 
понад сто поранених тан
кістів. Операції робили н 
палатках, землянках,'*а іно
ді й під відкріпим непом.

. У яаниебезпечлішпх для 
медперсоналу умовах ро
билися переливання крові, 
хірургічна обробка ран, 
накладання шин і паві із 
ампутація. В цьому поля
гало головне завдання — 
врятувати життя бійцям 
за будь-яких умов.

Знам'янка і Кіровоград 
посідають особливе місце в 
бойовій біографії Н. Я. Виш- 
невської. Саме тут вона 
одержала високі нагороди 
Батьківщини — ордени Чер- 
.воної Зірки і Вітчизняної 
війни II ступеня. Нині Н. Я. 
Вишневська живе і працює 
в Москві. Вона — заступ
ник секретаря паргкому 
Міністерства енергетики і 
електрифікації СРСР; пише 
вірші і кореспонденції про 
воєнні будні, проводить ве
лику військово-патріотичну 
роботу.

Одним з визволителів 
]\ іро вот р з дської області
від німецько-фашистських 
заіарбпиків був паш зем
ляк Іван Устпповнч Вер- 
бовський, уродженець І Іо- 
воархапгельського району. 
Після Донецька, Таганро
га, Харкова, коли почався 
переможний наступ на 
всіх фронтах, санінструк
тор І. N. Вербовськии брав 
активну участь у звіль
ненні Олександрії, Зна
м’янки, Кіровограда. За ро
ки війни гвардії старшина 
Вербовський врятував бли

зько 500 поранених солдатів 
і офіцерів, йому не тільки 
доводилося подавати ме
дичну допомогу, а й не раз 
вступати в бій. Він ніколи 
не розлучався із зороєю. 
Був санітаром і розвідни
ком. На його рахунку 23 
знищені фашисти, він узяв 
у полон дев’ять гітлерів
ців. За виявлену мужність 
і відвагу санінструктору 
Всрбовському присвоєно 
звання Героя Радянського 
Союзу.

Багато хто з медпраців
ників, які брали участь у 
звільненні Кіровоградщинп 
від німецько-фашистських 
загарбників, працює в лі- 
кувально 
закчадах 
містах і 
країни.

Кірової радщішн. 
пам’ятною для 

Леж- 
і івкя і 11ервои(»гэ Кута. У 
Г"*ях за ні населені пункти 
медсестра винесла з поля 
гою близько ЗО поранених. 
А взагалі за період боїв і;-т 
Кіровоградщіш! Смирнпьа- 
Кухарська врятувала ь :н- 
зі-і; і 50 радянській воїнів. 
Медсестр а С м і; р іі опа-К у- 
хчрська була нагороджена 
орденом Леніна. Вона 
удостоєна ордсніз Черво- 
пої Зірки та Вітчизняної 
війні Н ступеня, медалі 
-2а відвагу». Одну зі своїх 

нагород вона заслужила па 
кіровоградській землі. 1973 
[юку Міжнародний комітет 
Червоного Хреста нагоро
див в числі кількох радян
ських жінок Смнрнову- 
Кухарську вищою пагоро- 
Дню — медаллю Флоренс 
Най'інгейл. Нині Марія 
ІГ-грівна працює старшом) 
медсестрою однієї з район
ках лікарень Кокчетав
ської області. І в мирні дні, 

1 в роки війни, її працю 
виплачено урядовою наго- 
Р'Мою: у березні 1976 року 
вона удостоєна ордена 
трудового Червоного Пра
йора.

В'йсгішу самовідданим 
”Ув подвиг 13 санітарних 
Дружинниць 32-ї Зпам’як- 
ської ордена Суворова тан
кової бригади. Тринадцять 
Дівчат з міста Конаково

- профілактичних 
області, в інших 

селах нашої

А. МАКОЗОЗ, 
о. горський.

м. Кіровоград.

і

ГРАНІ
МОРАЛІ
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ДОВГОТА
Ця доброта зовсім неве

личкого зросту і непоказ
на на вигляд. Тендітна по
стать дівчиська, тоненькі 
засмаглі руки, високо під
няті, ніби здивовані брови: 
«А що я такого роблю? До 
речі, мені зовсім не важ
ко».

Власне, ім'я у цієї доб
роти теж не якесь там ар- 
хімодерне, а лагідне і світ
ле — Наталя. Теплі, широ
ко відкриті очі і важка ру
сява коса, золотавим пере
веслом перекинута через 
плече.

Появилась вона в нашій 
сім і три року тому. Саме 
тоді, коли я зліг у ліжко і 
не зміг уже поратись по 
господарству (моя хвора 
дружина не може підняти 
навіть відра води).

І ось у цей час якось на 
порозі нашої господи ста
ло соромливе невисокого 
зросту дівча:

— Добрий день, — про
говорило воно. — Я хочу 
вам допомагати.

— А, шефство береш 
над нами, — посміхнувся 
я. — Це що, твоє піонер
ське доручення?

— Ні, ні ви не думай
те, — якось швидко, наче 
виправдовуючись, загово
рила гостя, — я сама... Ад
же вам тяжко зараз...

—Тяжко, — зітхнувши, 
зізналась дружина, — але 
ж чим ти можеш, дитино, 
нам зарадити?

— Ви тільки не хвилюй
тесь, я все робитиму.

І. справді, з того часу в 
нашій хаті ніби посвітліша
ло. Щодня (цілих три ро
ки!) навідувалась до нас 
русява тендітна помічниця. 
Вона носила воду, ходила 
за покупками в магазин, в 
аптеку — за ліками, пора-

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ 
ЧИТАЧІВ

ДОБАЛАКАЛИСЬ
Якось з міста у село,
Що понад рікою, 
До стареньких занесло 
Зятя.із дочкою.
Все сподобалось дочці:
Груші, сливи, дині...
Та побачила: в хлівці 
Є у батька свині.
— Фі, татусю! Стид який! 
Це вже старомодно!
Запах від свиней тяжкий, 
Так неблагородно...

1979-й — МІЖНАРОДНИЙ РІК ДИТИНИ

Фотоетюд Г. КОРОТКИХ.«БУДЕМО ЛІКАРЯМИ».

ЗГАСЛО «ВОГНИЩЕ»
На дза наших села, Тру- 

дівки і Гіетрозагір'я, є од
не, так би мовити, вогнище 
культури—бригадний клуб. 
На жаль, це «вогнище» і 
не світить, і не гріє.

Ось уже протягом двох 
років ми ніяк «не знайде
мо спільної мови» з ди
рекцією районної кіноме
режі. Саме з цієї причини 
у нас не демонструються 
кінофільми.

Ще факти. Клуб не опа- 

лась на городі, в садку. Ма
ленькі і лагідні її руки тво
рили найбільше диво, яке 
називають людською доб
ротою.

Комсомолка Наталя Род- 
зісвська і вчилася добро. 
Школу закінчила відмінни
цею.

Життєвий шлях її тільки 
починається. Буде на ньо
му все: і прикрі хвилини 
невдач, і погожі дні ви
мріяного щастя. Але нам з 
дружиною хочеться поба-

Зять мерщій напружив
слух 

Та й собі співає:
— Спразді, цей свинячий

ДУХ
Ніздрі забиває. 
Слухав-слухаз батько їх, 
Та терпець ввірвався,
И до гостей міських своїх 
Так старий озвався:
— Як такі у вас носи
І тендітна вдача, 
То не їжте ковбаси, 
Бо й вона свиняча.

Любов ГНІДЕЦЬ.
с. Тишкізка, 
Доброве личківського 
району. 

люсться. Тут не можна по
бачити газет чи журналів. 
Ні книг, ні шахів у нашому 
«вогнищі культури» не
має...

Як ми проводимо своє 
дозвілля? Хто як може. 
Одні лузають насіння, інші 
грають у карти, треті... Од
ним слозом, — «розва
жаємося»...

Мешканці сіл Трудів- 
ки та Петрозагір’я. 

Олександрійський район.

жати Наталі високої Долі 
на всіх життєвих пере
хрестях. Хай її добре і щи
ре серце ніколи не крижа
ніє черствістю і байду
жістю.

Будь завжди такою, якою 
ми тебе знаємо, дорога 
наша помічнице.

М. СКАКУН,
с. Підлісне, 
Новоархангельський 
район.
На знімку: ось вона, 

наша Наталя.
Фото В. ГРИБА.

ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОЗИ

НЕ ДИВУЮТЬСЯ

У вихідіїі дні Будинок 
куль т ури Кіровоградсько
го вищого льотного учили
ща влаштовує вечори тан
ців. Години дозвілля за
повнені популярними ме
лодіями сучасних компо
зиторів, зустрічами друзів 
і подруг.

Але паші хлопці вже не 
дивуються, коли на танц
майданчик виходить юна 
представниця прекрасної 
статі із сигаретою в зубах 
і намагається п’яною лай
кою «полонити» свого об
ранця.

Нерідко на таких вечо
рах дівчата «з’ясовують 
стосунки», псуючи одна 
одній чудові зачіски та 
розмазуючи щоках

У матеріалі під таким за
головком було піддано кри
тиці колгосп «Дружба» Зна- 
гл’янського району за нера
ціональне витрачання наф
топродуктів («Молодий ко
мунар» за б вересня).

Секреіар парткому гос
подарства А. К. Іванов по
відомив редакцію, іцо ви
ступ газети було обговоре
но на комсомольських збо
рах. Намічено ряд заходів 
по раціональному витра
чанню нафтопродуктів.

Члени штабу «Комсо-

З cm op. «і

Вітаємо
переможців!

і 
наді- 
СііОЇ 

про 
і МИ- 

споруди

21 бере 111Я цього року 
обласне відділення Україн
ського товариства охорони 
пам'ятників історії іа 
культури і обласна газета 
«Молодий комунар» оголо
сили на честь 60-річчя ком 
сомолу України фотокон
курс «Миє рідне місто» 
Десятки фотоаматорів 
професійних МИТЦІВ І 
слали до редакції 
знімки, які розповіли 
архітектурні пам’ятки 
нулоіо, про нові 
міст і сіл області.

Жюрі щиро дякує всім 
учасникам конкурсу і на
зиває імена переможців.

Першу премію присуд
жено В. ( РИБУ (м. Кіро
воград) — за знімки, вмі
щені в газеті №№ 41, 63 
і 89.

Другу премію виборов 
Г. ТАНСЬКИИ (м. Олек
сандрія) — знімки, вміще
ні в №№ 66 і 81.

Дві третії премії присуд
жено В. ЗЕМНОРІІО 
(м. Гайворон) — за фото, 
вміщене в газе’іі № 54 і 
і В. МАЛЮКУ (м. Кірово 
град) — знімок буде опуб
ліковано в одному з най 
ближчих номерів «Моло
дого комунара».-

За активну участь у кон
курсі Почесними грамота
ми обласного відділення 
Українського товариства 
охорони пам’ятників ісго-. 
рії та культурі! і обласної 
газети «Молодий комунар-; 
нагороджено А. ВЕНЦ- 
КОВСЬКОГО (м. Світло- 
водськ), А. БУДУЛАТЬЄ- 
ВА, І. КОРЗУНА, Л. ЛА
ПІ ИЬ, В. ЧАНГАРСЬКО- 
ГО. Г. СТОБЕРСЬКОГО 
(м. Кіровоград), М. СМОГ- 
ЛІЄ11КА (Віл’ьшаїїський 
район) і С. ФЕНЕІІКА 
(Долпнськпп район).

Вітаємо переможців!

щедрий шар косметики.
Не знаю, наскільки 

«модно» те, щоб дівчина 
з’являлася у нетверезому 
стані на танцмайданчику і 
лихословила, але мені осо
бисто така поведінка юних 
кіровоградчанок не подо
бається. Тож хотілося б 
почути від самих дівчат 
думку про тс, чи справді 
вульгарний лексикон, роз
в’язність, чарка, сигаре
та — обов’язкові атрибути 
жіночої гордості? Чи 
справді добропорядність, 
скромність настільки заста
ріли, що гак легко посту
пилися місцем «модерну»?

С. СЕФЕРИДІН, 
курсант КВЛУ.

глольсьиого прожектора* 
разом із членами -'рупи на
родного контролю прово
дять рейди-персвірки вико
ристання пального у трак
торній бригаді, автогаражі, 
на молочнотоварні х фер
мах, де працюють кормо
кухні, на польових робо
тах. Матеріали цих рейдіо 
обговорюються в трудових 
колективах виробничих 
підрозділів, факти безгос
подарності, марнотратства 
висвітлюються у «Комсо
мольському прожекторі» та 
стіннівці «Голос народного 
контролера».

і*
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«Кристал» - «Зірка» - 4:1
У 35-му турі чемпіонату країни з фут

болу «Зірка» і рала на виїзді. В Херсоні 
т.па зустрілася з «Кристалом». Ці клуби 
с сусідами в таблиці другої української 
зони. Гості, маючи в своєму активі 37 
очок, знаходилися на восьмому рядку, а 
господарі, в яких на одне очко менше, — 
на дев'ятому. В першому копі поєдинок 
цих суперників закінчився з мінімаль
ним результатом 11:0) па користь кірово- 
градців. Звітний матч для херсонців мав

25 верес}іл 1919 року----------

ВІВТОРОК.
25 ВЕРЕСНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімиасти- 
)са- 9.05 — Мультфільми. 
9.30 — Фільм «Люди на 
мосту». 11.05 — И. Брамс.

В Соната для віолончелі, .і 
фортепіано фа-мажор. По 
закінченій — новини. 15.55 
-• -. Рідна ирі-рода». ц; і --
— іСцдртижшй клас». 17.69 
-- «Мн будуємо БАМ». 
1 7.30 — І фсілшчіль само-

ІЬНОЇ худод.ні.ої і|гр- 
’гості Народної Республіки 
Болгарії в СРСР. присвяче
ний 35-річчю соціаліс гич- 
иоі революції в Болгарії 
Концерт. 18.15 — Телена-

* Пропагандисти».
18.30 — ♦Мальовнича Ук
раїна». «Там. де Ятраіп- 
круто в’ється». (К-д). 18.15
— «Сьогодні у світі». 18.00 
-- Тележурнал - Джерела». 
‘К-ді. 19.25 — «гКнгтл на
уки». 19.55 -- Д. Шостако
вич. «Ніс». Вистава. (21.00
— «Час»). По закінченні— 
«Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. .9.05 — Мультфільми.
9.30 — Фільм «Люди на 
мосту». 11.05 — Чемпіонат 
СРСР з тенісу. 11.35 — Для 
дітей. <ІО.!ІІВЄЦЬ-Малюг-Є:>.Е».
14.30 — Новини. 1 І 50 —
Кіиоцрограма. 15.55 — Для 
маляг. «Срібний дзвіночок». 
16.15 -- «Тслсіїост на удар
ній будові». 16.30 -- -На
родні таланти». 17.00 —
Док. телефільми. 17.30 — 
-Вахта врожаю». 18.00 — 
Док. фільм ‘Архітектори».
18.30 • Актуальна каме
ра». 19.00 Чемпіонат
СРСР з хокею: < Сокіл» 
(Київ) - «Спартак» (Моск
ва). 1 і 2 періоди 20.25 — 
«>В ефірі - пісня» 20.45 — 
«На лобрашч. діти!» 21,00 — 
«Час». 21 45 Чемпіонат 
СРСР і хокею: «Сокіл» — 
«Спартак*. З період. 22.10

■ • і'ечірия музична пош
та». По нчеіші — но
вини.

СЕРЕДА.
26 ВЕРЕСНЯ

ПЕКІНА ПРОГРАМА.' 8.00
— «Час». 8.40 ■ Гімнасти
ка. 9.0-5 - - Д. Шостакович. 
-ІІіе ■ Вистава. ІГо закін
ченні новини. 14.30 — 
Повніш. 14.50 - До націо
нального снята Пє.менської 
Арабської Республіки — 
Дня революції. Док. Фільм 
«Повий Йемен». 15.30

■ Велька арена юного спорт
смена» 18.00 — Тележур
нал -Наставник». 16.30 — 
«Росій< ька мова». 17.00 — 
•-•Що іешшк епніалістично- 
ю -змагання». Шахта «С.віт- 
лопільсг.ка-. (К-д). 17.25 --
♦ Брига а». Теленарис 17.40 

• «Цс ви можете». 18.35 —
«День за днем». (К-д). 18.45 

«Сьогодні V світі». 19.00 - 
Співає М. 3ir.i-.iy. 19.45 — 
Фільм «Докер». 21.60 —
«Час». 21.35 -- Альманах 
«Поезія». У перерві —
♦ С'ьОі'іГ'НІ V світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Повніш. 10.10 — Теле
фільм «Обіцяння щастя». 
11.20 — «Вахта врожаю». 
1.1.40 -- - Шкільний екран». 
Історія. 10 клас. «Великий 
їіпдсліг на Малій землі». 
(Про книгу .’1. І. Брежнєва 
«Ма ча земля»). 15.55 — Для 
малят. • Срібний дзвіно
чок». 16.15 - -На допомо
гу пропагандистам». 16.30
— «Гусеня». Лялькова ви
става. 17.00 — ФІпьм-коп- 
церт 17.10 — «Мальовнича 
Україна». 18.00 — «Кому
ністи 70-х». 18.30 — Грає 
ансамбль народних інстру
ментів Харківської філар
монії. If1.no -- -Актуальна 
камера». 19 45 — Кіноепо- 
пея «Белика Вітчизняна». 
Фільм 8. «Перемога під 
Сталін градом . 20.45 — «Па 
добраніч, літи!» 21.00 — 
«Час». 21.3.5 - Естпалний
концерт. 22.0.5 — «Старг». 
По закінченні • новини.

ЧЕТВЕР,
27 ВЕРЕСНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА’. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти

Тфмнцпновс значення іцс й тому, що попи 
цриіралм чотири зустрічі підряд.

Па початку матчу важко було сказати, 
■’•Ь- іі!» .такій литься з таким результатом' 
Адже до 22-1 ХВИЛИНИ він проходив В обо
пільних атаках. Та ось херсонці викори
стовують штрафний удар — і;0. відпо
чивши. господарі перешили до рішучих 
ДІЙ. Па 48-й хвилині «Кристал» одержуй 
право пробити пенальті і чітко реалізує 
ного. До кінця зустрічі м'яч ще двічі 11О- 
< м ав у ворогах, які захищав Валерій Му. 
• >нчук. Па чотири пропущених голи наші 
ММЛЯКП ВІДПОВІЛИ лише одним. Це зро
сив Олександр Алексєєв.

В. ЩАБАЛІН.

ка. 9.05 — Фільм «Докер».
10.15 — «Клуб кінонодоро-
жеіі». 11.15 — Співає В. Ву- 
ди.'іін. По закінченні — но
вішії. 15.30 — Матеріаліс
тичне розуміння історії. 
16.00 — -Шахова школа». 
16 зо — «Відгукніться, сур
мачі!» 17.00 — «Унійереіа- 
да-79». (Мсксіка) 17.35_
«ЦІНІ повідомляє». іК-д). 
18.00 — «Книги — вісники 
дружби». Про підсумки ро- 
Сотії Московської Міжіів* 
родноі книжкової шістав- 
ьи-ярмарку. 18.30 -- «Уро
жайне поле Кіропоградіцп- 
ни». Репортаж з Новомир- 
іородського району. (К-д). 
18.45 — «Сьогодні у світі». 
Ш 00 — « Екран молодих». 
Підсумки роботи студенг- 
секих будівельних пагонів. 
«,'К-ді. 19.20 — Фільм «Біля 
озера». 1 серія. 21.00 —

Час». 21.35 Фільм «Біля 
озера». 2 серія. По закін
ченні — «СЬОГОДНІ V свічі». 

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
т- Новини. 10.15 — Камер
ний концерт. 10.45 — Для 
дітей. «Сонечко». 11.15 — 
♦ 11а головній виставці рес
публіки». 11.45 — ' Мслоді' 
возз'єднаного краю». Кой- 
церт. 12.30 — Телефільм 
«Про збір лікарських рос
лин». (К-д). 15.55 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок».
16.15 — «Вахта врожаю».
16.35 — Р. Братунь. «Зача
рован ні) трамвай». Літера
турний театр. 17.10 — «Гос. 
подарський механізм: особ 
ливості і проблеми». 17.40 — 
Док. телефільм «Братськ». 
18.00 — «Палітра». 18.30 — 
Для школярів. ‘Зелений 
вогник». 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — - Гноя 
життєва позиція». 20.25 — 
Музичний телефільм «Ніж
ність». БО 40 — «Па добра
ніч. дігч!« 21.00 — «Час».
21.35 — До 35-річчя визво
лення України від німець
ко-фашистських загарбни
ків. 22 ЗО — Чемпіонат 
СРСР тенісу. ГГо закін
ченні новини.

П’ЯТНИЦЯ.
28 ВЕРЕСНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8 0(1
— «Чаг». 8.40 — Гімнасти

ка. 9.05 Фільм < Біля озе
ра». ІГо закінченні — нови 
чи. 15.45 «Горизонт»
16.40 — Співає Бокальпо- 
інстиумеиталі,ний ансамбль 
«Кобза». 17.10 — «Сторінки 
творчості М. Островс.ььо 
го*. 18.00—«День за днем». 
(К „■;). 18.10 К. т. «Панли- 
ські казки». (К-Д). 18.30 —
♦ До нового навчального 
року в системі політичної 
та ' економічної освіти*. 
(Іі-д). 18.45 -- - Сьогодні у 
«віті». 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Динамо» 
(Київ) —- «Спартак*. 21.60 
— «Час». 21.35 — За паши 
ми листами». 22.20 — -Сьо
годні у світі». 22.35 — На
уково-популярний фільм
♦ Походження майстра».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
Новини. 10.15 — До 

З’і-річчя визволення Украї
ни від Німецько-Фашист
ських загарбників. 11.10 — 
Естрадним концерт 11.40
♦ Шкільний екран». Росій
ська література 10 клас. 
22.10 — «Інформація і на
уково-технічний прогрес».
12.40 — «На допомоіу про 
пагапдистам*. Теленарис
♦ Довір'я». (К ;і на Республі
канське телебачення). 15.5а 
— Для малят. «Срібіїніі 
дзвіночок». 16.15 — «Сні; 
таньи трудових доріг». Юш 
лісоводи Закарпаття. 16.3л 
— Музичний Фільм «Запо
вітна пісня». 16.55 — «Рік 
четвертнії, ударний». 17.-10 
— Свої оповідання читає 
10. Збанацький. 18.00 —
Фільм-коїщерг «Ритми рід
ного краю». 18.30 — «Акту
альна камера'-. 19.00 —Док. 
телефільм «Розповім про 
себе». 19.30 - «Дружба на
родів-«-дружба літератур». 
20.10 — Концерт. 20.50 — 
«Па добраніч, діти'.» 21.00
— - Час». 21.35 — «Повніш 
кіноекрана». Но закінчен
ні — новини.

СУБОТА.
29 ВЕРЕСНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.09
— « Час. 8.40 — Гімнасти
ка 9.05 - «АБВГДейка». 
9.:;5 — «Для вас. батьки». 
Ю.05 — «Коло читання». 
10.50 — «Ранкова пошіа». 
11.20 — «Людина. Земля. 
Всесвіт •> 12.10 — Тираж
«Спортлото». 12.20 — «Ве

селка». Ш Міжнародний 
фестиваль телепрограм на- 
Р"ШОІ творчої'1 і. Італія. 
12.4о — «Здоров'я». 13.30 

До Міжнародного року 
дитини. Концерт дитячих 
художніх колективів. 14.30
— Повніш. 14.45 — .-Оче
видне неймовірне». 15.-15 — 
і елеилуб , Москвичка».
Іі.ОО -• Зустріч в Музеї ре
волюції. 17.15 - «Перед- 
ояімпійіький тиждень в 
Лейк-Влесіді». Фігурне ка
тання. Показові виступи. 
(США). 18.40 — «9-а сту
дія >. 19.40 — Телефільм
«Королі І капуста» (за од
нойменним романом 0. Ген
рі). 1 серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Королі 
і капуста». 2 серія. 22.45 —
♦ Вечірні мелодії». По за
кінченні — ПОВНІШ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
-- Повніш. 10.15 — Фільм 
♦■Лектор». 10.25 — Для ді 
теіі. Телефільм «Пригоди 
псаЦнііі.ія». 1 серія. 10.55
— Завтра — День машино- 
будівника. «Голосую за 
професію». 11.40 -— Кон
церт Державного академіч
ного російського хору 
СРСР. 12.25 — Розповідь 
про пропагандистів Оде
щини. 12.55 — «.На олімпій
ській хвилі». 13.50 — До 
75-річчя .11. О. Островс.ько- 
го. «Комуніст, боєць», пи
сьменник». 1.4.40 — А. Лар- 
ченков. «Біла, біла черем
ха». Вистава. 16.25 — «На 
допомогу пропаганди--там».
♦ Мовою плаката». 16.55 — 
Для дітей. «Хатимка-вер- 
тиика». 17.30 — Док. фільм 
-...І школа виховання». 
17.55 — »Пам'ять не про 
шає». 18-15 — «Палітра». 
Народний художник СРСР 
М. Глущенко. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
КІноепбпея «Велика Віт
чизняна». Фільм 9. «Битва • 
за Кавказ*. 20 20 — Кон
церт. 20.50 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «.Час». 
21.35 — «Мода: осінь-7.9». 
22.20 — Концерт майстрів 
мистецтв України. По за
кінченні - новини.

НЕДІЛЯ.
ЗО ВЕРЕСНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— ♦Час». 8.40 — Гімнасти
ка юіл дітей. 9.05 - - «Мело
дії Ташкента;-. 9.30 — «Ву
дильник». 10.00 — -Служу 
Радянському Союзу!» 11.00

«В гостях у казки*. 
Фільм «Чевівішк». '(Угор
щина). 12.30 — «Сільська 
година». 13.30 — «Музич
ний кіоск«. 14.00 -- І. Тур
генев. «Батьки і літи». 
Фі.чьм-висіана. 16.45 —
♦ Клуб кіиоподорожсіі».
17.45 — Мультфільм «Під
одним дахом». 18.00 —
«Міжнародна панорама».
18.45 — ‘Сьогодні — День
машинобудівника». 19.00 — 
Концерт. 19.20 • - Фільм 
«Вслга-.Волга». 21.00 —
-Час». 21.35 — «Для нас; 
трудівники села*. Концерт
22.20 - ■ Док- фільм. По за
кінченні — понтши.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повніш. 10.15 — Для Ді
тей. Телефільм «Пригоні 
пса Цивїля». 2 серія. 10.50
— Сьогодні — День маши
нобудівника. Виступ за
ступника голови Держпла- 
ну УРСР В. М. Хаяапсіпа 
-Творці сучасних машин». 
Док. телефільм «Енергія 
творення». 12.10 — Дяя 
тей. «Сонячне коло». 12.50
— «Доброго пам здоров'я».
13.20 — До 40 річчя воз
з'єднання західноукраїн- 
ських земель з Радянською 
Україною. 13.50 — < Комсо
мольська традиція». 14.50
— «Педі.чьішй сувенір».
15.20 — «Слава солдат
ська». 16.20 — «Вперед. 
орлята'.* Зустріч тимурів- 
ців з Т. А. Гайдаром. 16.55 
— Концерт хору Україн
ського телебачення і надіо 
17.25 — «Джерела». У млі- 
ївських садах. 18.10 — Для 
дітей. «Катруспн кінозал» 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Театральна 
вітальня». Зустріч з акто
рами Московського драма
тичного театпу ім. М. Ер
моловой 20.45 — «Па доб
раніч. діти!» 21.00 -- «Час». 
21.35 — Фільм -Нідсадіьі 
качка». По закінченні — [І 
погини.

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО.

Одеський 
технологічний 
інститут харчової 
промисловості 
імені
М. В. Ломоносова
ПРИЙМАЄ СЛУХАЧІВ

на підготовче відді
лення з відривом від ви
робництва для зараху
вання до інституту в 1980 
році на спеціальності:

з наступним навчанням 
в інституті імені М. В. 
Лсмоносова —

машини та апарати 
харчових виробництв,

автоматизація і комп
лексна механізація хімі- 
ко-технологічних проце
сів,

зберігання і техноло
гія переробки зерна 
(спеціалізації: зберіган
ня і технологія перероб
ки зерна, технологія 
комбікормів),

технологія м’яса і 
м'ясних продуктів,

технологія молока і 
молочних продуктів,

технологія консерву
вання,

технологія винороб
ства,

технологія хлібопекар
ного, макаронного й 
кондитерського вироб
ництв,

хімічна технологія де
ревини,

економіка та організа
ція промисловості про
довольчих товарів;

з наступним навчан
ням у Херсонському фі
ліалі інституту —

технологія машинобу
дування, металорізальні 
верстати й інструменти,

машини та апарати 
текстильної промисло- 
БОСГІ,

автоматизація і комп
лексна механізація хімі- 
ко-технологічних про
цесів,

прядіння натуральних 
і хімічних волокон,

хімічна технологія та 
устаткування обробного 
виробництва,

ткацтво,
економіка та організа

ція промисловості пред
метів широкого спожи
вання.

Приймають осіб із за
кінченою середньою ос
вітою з числа передових 
робітників, колгоспників 
і воїнів, звільнених у за
пас із Збройних Сил 
СРСР..

На підготовче вілділен- 
нл приймають робітників 
і колгоспників, що без- 
т ерервно працювали про
тягом останнього року 
на даному підприємстві 
(в колгоспі, радгоспі) ро
бітниками чи ноліиспни- 
ками.

Осіб, зарахованих за 
підсумками співбесіди 
(без екзаменів) на підго
товче відділення, забез
печують гуртожитком і 
стипендією.

Особи, направлені на 
підготовче відділення, 
подають у приймальну 
комісію інституту (270039, 
м. Одеса, вул. Свердло
ва, 112) заяву на ім’я 
ректора, направлення за 
формою (додаток 1 або 
2), документ про серед
ню освіту (в оригіналі), 
характеристику, завіре
ну адміністрацією під
приємства, із зазначен
ням дати видачі, шість 
фотокарток розміром 
3X4 см (без головного 
убору), медичну довід
ку про стан здоров’я 
(форма № 286), виписку 
з трудової книжки.

Приймання заяв на 
підготовче відділення — 
з3№жовгня по 10 листо
пада.
Зарахування — з 25 лис

топада.
Початок занять з 1 

грудня.
РЕКТОРАТ.

Білоцерківський сільськогосподарський 
інститут

ОГОЛОШУЄ НАБІР СЛУХАЧІВ 
ПА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ 
НА 1979—1980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА 
ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІНСТИТУТУ

на агрономічний, исгеринарний та зооіііженсрншї 
факультети.

Приймаються особи з числа передових КОЛГОСПШІ- 
кш. робітників радгоспів і звІльнепих_у .запас з лав 
Радянської Армії, які мають закінчену середню 
освіту.
Робітники і колгоспники, рекомендовані до Інститу

ту, ііоішшіі мати безперервний стаж роботи не мен
ше 1 року на одному місці.

Вступішіп: подають такі документи: заяву, направ
ленья на підготовче відділення, видане колгоспом 
або радгоспом на основі рішення загальних зборів 
(Додаток № 2 або .\Ь 3), (для звільнених у запас з лаз 
Радянської Армії — направлення командування вій- 
і ькоііоі частішії), документ про середню освіту (ори- 
ГД1«1-1). характеристику. 6 фотокарток розміром 
З •. 1 СМ (без головного убору), медичну довідку про 
стан здоров’я (форма Л? 286). копію трудової книжнії.

Строк' навчання — 8 місяців. Зараховані забёзке- 
чуються гуртожитком та стипендією на заіальїшх 
підставах.

Слухачі підготовчого відділення по закінченні на
вчання здають випускні екзамени. Осіб, які успішно 
витримали екзамени, зараховують на перший курс 
відповідного факультету для навчання з відривом від 
виробництва.

За довідками звертатися на адресу: 256400, Київ
ська область, м. Біла Церква, площа Волі, 8,1.

• РЕКТОРАТ.

Олександрійське технічне училище № З
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ 

ПА 1979—1980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

кухар (осіб, що мають середню освіту).
Строк навчання 2 роки, стипендія — ЗО крб.
З числа осіб, звільнених у запас з лан Радянської 

Армії — па Спеціальності:
прохідник горизонтальних і похилих виробок — 

строк навчанні’. 7.5 міся.ія. стипендія — 1'29 крб.;
машиніст екскаватора — строк навчання 1 рік. 

стипендія — 100 крб.
Під час виробничої практики учні гірничих спеці

альностей одержують 50 проценті в від. заробленої' су
ми. решта учнів — 33 проценти від заробленої суми. 
Випускники училища одержують призначення у ви
робниче об'єднання «Олексаидріявугілля».

Для вступу до училища потрібні такі документи: 
атестат про середню освіту, свідоцтво про народ.си
ня, «1 фотокартки розміром 3x4 см. характеристику, 
довідку про щеплення. Особам, що звільнилися’у за
пас. з лав Радянської. Армії, мати при собі паспорт і 

військовий квиток.
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олек

сандрія, площа ім. Ніроеа, Я» 1, технічне училище 
№ 3, телефон 2-14-32.

і ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське технічне училище № 1
ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 

НА 1978-1980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

електромонтери станційного устаткування міського 
і сілі.сі,кого телефонного зв'язку;

оператори зв'язку:
телефоністи міжміського зв'язку; 
кіномеханіки.
Сірок навчання — 1 рік.
Учнів забезпечують гуртожитком. Тим. хто усніщпо 

навчається, виплачують стипендію .30 крб. на місяць, 
а під час, виробничої практики — такой: ЗЗ.З процента 
від. заробленої суми.

Для вступу до училища треба подати такі докумен
ти: атестат про середню освіту, медичну довідку про 
стан .здоров'я (форма № 286), довідку про склад сім’ї. 
5 фотокарток розміром З.'«! см.

Адреса училища: 316013, Кіровоград-13, вул. Ініціа
тивна, 16/32 «б». їхати автобусами ЯїЯ« 8, 5, тролейбу
сами Яе№ 1, 3, 4 до зупинки «Автовокзал». Телефон 
3-10-31.

Кіровоградське технічне училище № 6
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ' 
на 1979—1980 канчальниГі рік на спеціальності: 

слюсар механоскладальних робіт, 
електрозварник,
електромонтер но експлуатації промислового устат- 

кунашпг.
Сірок навчання — 10 місяців, для звільнених у за

пас. із лав Ррдяііської Армії — 7.5 місяця.
Па всі спеціальності приймають юнаків і дівчат, що 

мають освіту за 10 класів і вік до 25 років, на спе
ціальності «.Електромонтер» і <Електрозварник» -- мі
німальний вік 17 5 року.

Встигаючим, що вступили па базі 10 класів, і звіль- 
іісиим у запас виплачують стипендію в розмірі 70—80 
карбованців на місяць, відмінникам навчання — 90 
карбованців.

Під час виробничої практики учні одержують' до
датково .43 проценти заробленої ними суми.

Кожний учень училища .може одночасно вчитись на 
підготовчих курсах для вступу до інституту, а також 
набути при комітеті ДТСААФ військово-технічних спе
ціальностей.

Учні, що закінчили заклад з відзнакою, мають пра
во вступати до технікуму та інституту поза кон
курсом.

Час навчання в училищі зараховують до трудового 
стажу.

До училища молодь приймають без екзаменів.
У закладі постійно працюють гуртки:'хоревий. тан

цювальний. худс'я.ньо'о слона, естрадний, технічної 
творчості, стрілецький, парашутний, електротехніч
ний. спортивні секції.

Початок занять з 15 жовтня.
Приймання лаяв — з 5 вересня.
Вступники подають заяву, документ про закінчення 

школи, свідоцтво про народження, військовий кг.пток 
або приписне свідоцтво. 6 фотокарток розміром 
■ ЧУ.-1 см. медичну довідку (форма № 286) і довідку про 
щеплення (форма Л"? 03).

Звертатися па адресу, м. Кіровоград, вул. Декаб
ристів, 26. Телефони: 2-35-31, 2 50-20, 2-35-81.

ДИРЕКЦІЯ.

-’Ґ

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

Ял украинским языке.

Газета 
виходить 

у вівторок, 
четвер 

І суботу.

наша 1 
адреса | 
Еї ]■

--------------------------------- -
, , . , , , Друкарня імені Г. М. ДимитросаВІДДІЛ листів 1 масово) роботи, відділ м 1

Ло05и, ЛАСП пропаганди — 2-45 36; відповідальний видавництва
секретар, відділ учнівської молоді —

‘ м Иіплтлгпзп 2-46-87; відділ комсомольського життя, «кіровоградська правда»
м. піровоград, В|дДІЛ військово патріотичного пихо- Кіровоградського обкому

ванна га спорту — 2-45 35; фотолабо- г 1 н 1
вуп. Пуначарського, 36. раторія — 2-56 65; нічна редакція — Ко/лпартії України.

м. Кіровоград, вул. Гпінки, 2.

БК 3041J. Обсяг 0.5 друк. арк. Індекс 61197. Зам. № 472. Тираж 5G 500.


	2687-1p
	2687-2p
	2687-3p
	2687-4p

