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ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ПЕРЕДСВЯТКОВА
ШШ
Радянські люди йдуть назустріч 62-й річниці Вели

кої Жовтневої соціалістичної революції — всенарод
ному святу, торжеству свободи й свідомої праці. 
«Жовтень, — говорив товариш Л, І. Брежнєв, — це 
знамено великих змін, піднесене над двадцятим стб- 
літтям волею і руками трудящих мас». І звучить сьо
годні над світом полум’яний клич ленінської партії із 
Закликів ЦК КПРС до 62-ї річниці Великого Жовтня:

— ХАЙ ЖИВЕ ВЕЛИКА ЖОВТНЕВА СОЦІАЛІСТИЧ
НА РЕВОЛЮЦІЯ — ГОЛОВНА ПОДІЯ XX СТОЛІТТЯ, 
ПОЧАТОК ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНОГО ПОВОРОТУ 
ЛЮДСТВА ВІД КАПІТАЛІЗМУ ДО СОЦІАЛІЗМУ!

По Жовтню звіряємо ми свої думи, діла і плани, 
кожен свій крок на марші п’ятирічки. Це вже стало 
традицією в трудових колективах: напередодні свята 
рапортувати партії, народові про свої досягнення у 
праці, про виконання і перевиконання річних зав
дань, зобов'язань, зустрічних планів.

І сьогодні сотні комсомольсько-молодіжних колек
тивів, тисячі юнаків і дівчат Кіровоградщини з гор
дістю доповідають: разом зі старшими товаришами 
вони успішно виконують грандіозні накреслення ХХУ 
з’їзду КПРС. Щодня редакція отримує десятки пові
домлень про справді звитяжну, натхненну працю мо
лодих гвардійців п’ятирічки. Це їм адресований пе
редсвятковий заклик партії:

— КОМСОМОЛЬЦІ, ЮНАКИ І ДІВЧАТА! НАПО
ЛЕГЛИВО ВЧІТЬСЯ КОМУНІЗМУ! ОВОЛОДІВАЙТЕ 
ЗНАННЯМИ, КУЛЬТУРОЮ, ПРОФЕСІЙНОЮ МАЙ
СТЕРНІСТЮ!

БУДЬТЕ АКТИВНИМИ, СВІДОМИМИ БОРЦЯМИ ЗА 
КОМУНІЗМ!

На полях і фермах, у заводських цехах і наукових 
лабораторіях — на всіх ділянках народногосподар
ського виробництва області ударна переджовтнева 
вахта позначена самовідданістю і заезяттям у праці. 
«Великому Жовтню — гідну зустріч!», «П’ятирічці 
ефективності і якості — ентузіазм і творчість моло
дих!», «Завдання п’ятирічки — до 110-ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна!» — під такими гаслами роз
горнулося нині соціалістичне змагання молоді Кіро- 
воградщиии. Приклад досягнення наміченої мети по
казують правофлангові змагання. Невеликий екіпаж 
екскаватора, очолюваний наставником молоді Дмит
ром Трохимовичем Савчуком, з вуглерозрізу «Моро- 
зівський» виробничого об'єднання «Олександріяву- 
гілля» вже виконав завдання чотирьох років п’ятиріч
ки; свою трудову перемогу вій присвятив 62-й річни
ці Великого Жовтня «Відзначити завершальний рік 
десятої п'ятирічки високими показниками у праці 
планую не тільки я, а й... усі працівники ферми», — 
сказала депутат Верховної Ради СРСР, молода доярка 
колгоспу імені Шевченка Голованівського району 
Любов Лівітчук, відповідаючи на запитання кореспон
дента «Молодого комунара» про її найближчі пла
ни; а зобов’язання на нинішній рік — надоїти від 
кожної корови своєї групи 3000 кілограмів молока — 
Люба вже виконала. Зразки справді самовідданої 
праці демонструє комсомольсько-молодіжна брига
да плавильників, очолювана Миколою Петровим із 
Світловодського заводу чистих металів; на трудово
му календарі колективу — травень 1982 року, до 
110-ї річниці з дня народження В. І. Леніна КМК зо
бов'язався виконати завдання двох років наступної 
п’ятирічки.

Це на їх честь ЦК КПРС проголошує*.
— СЛАВА ПЕРЕДОВИМ КОЛЕКТИВАМ, УДАРНИ

КАМ П’ЯТИРІЧКИ, ЯКІ ЙДУТЬ В АВАНГАРДІ КОМУ
НІСТИЧНОГО БУДІВНИЦТВА!

У переддень Великого Жовтня партія звертається 
до кожного загону трудящих, до кожного робітника, 
сільського працівника, інженера, науковця — до всіх 
радянських людей з напутнім словом. Заклики ЦК 
КПРС окрилюють, кличуть до нових висот. І обов’я
зок усіх нас — використовувати й примножувати ге
роїчний досвід минулого, позначати кожен день на
шого невпинного поступу вперед високими досягнен
нями в праці, ударною творчою роботою. Це стане 
ще одним красномовним свідченням нашої одно
стайної підтримки політики партії, її величних твор
чих планів. Це буде ще одним свідченням нашої мо
нолітної єдності навколо рідної Комуністичної пар
тії — партії великого Леніна.

— ХАЙ ЖИВЕ НАША ВЕЛИКА БАТЬКІВЩИНА — 
СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК!

— ПІД ПРАПОРОМ МАРКСИЗМУ-ЛЕНІНІЗМУ, ПІД 
КЕРІВНИЦТВОМ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ — ВПЕРЕД, 
ДО ПЕРЕМОГИ КОМУНІЗМУ!

МошіОий кожцнар
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

ВСІ — НА СУБОТНИК!

Більше,
ніж у звичайні
дні

27 жовтня, у день рес
публіканського комсомоль
сько-молодіжного суботші- 
ка 50 юнаків і дівчат Дру
гого імені Петровського 
цукрокомбінату (секретар 
Анатолій Тищенко) збира
тимуть, доочпщатимуть і 
сортуватимуть маточні бу
ряки. Норма кваліфікова
ного робітника радгоспу па 
зміну — 3 кубометри очи
щених стандартних буря
ків. Молодь заводу дала 
слово не відстати від буря- 
ководів.

А понад 200 молодих ро
бітників у деігь суботппка 
заступають па ударну вах
ту на робочих місцях. Во
ни мають намір виробити 
більше цукру, ніж* у зви
чайні дні.

В. ГРЕБІННИК, 
відділом 

ор- 
Олександ-

райкому

завідуюча 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
ганізацій 
ріаського 
ЛКСМУ.

л

Всім
училищем

В комсомольській органі
зації нашого СПТУ-6 — 
380 членів ВЛКСМ. Готує
мо себе до праці в сіль
ському господарстві, тож 
доля цьогорічного врожаю 
нам пе байдужа.

У день комсомольсько- 
молодіжного суботппка, 
присвяченого 61-й ■ річниці 
ВЛКСМ, мп всім учили
щем виїдемо в колгоспи 
району і з бадьорим на
строєм, дружнім ентузіаз
мом потрудимося на вро
жайних нолях. І
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Як ми вже повідомляли, 19 жовтня відбувся пленум 
обкому комсомолу, який розглянув питання «Про 
стан і заходи по дальшому поліпшенню добору, роз
становки і виховання звільнених працівників і вибор 
ного активу обласної комсомольської організації у 
світлі рішень XXV з'їзду КПРС, XVIII з’їзду ВЛКСМ, 
листопадового (1977 р.) Пленуму ЦК Компартії Ук
раїни».

З доповіддю на пленумі 
обкому комсомолу О. О.

виступив першим секретар 
Скічко.

Ленінський комсомол, 
сказав но пленумі перший 
секретар обкому комсомо
лу О. О. Скічко, має бага
тий досвід комуністичного 
виховання молоді, участі в 
держа впому, господарсько
му й культурному будів
ництві. Виконуючи рішен
ня XXV з’їзду КПРС, 
XVIII з’їзду ВЛКСМ. 
XX111 з’їзду комсомолу 
України, рішень Пленумів 
і Центрального Комітету 
Компартії України, облас
ний комітет, комітети ком
сомолу області зосередили 
головну увагу иа здійснен
ні центрального завдання 
комсомолу—дальшого по
силення комуністичного 
виховання молоді.

Широкого розвитку на
брав в області масовий 
патріотичний рух «П’яти
річні ефективності і якос
ті — ентузіазм і творчість 
молодих!», у якому беруть 
участь сто тисяч юнаків і 
дівчат, понад тисячу ком
сомольсько - молодіжних 
колективів. В авангард5 
цього руху — молодь міст 
Кіровограда, Олександрії. 
Світловодська. Олександ
рійського. Олександрій
ського. Новомнргородсько- 
го районів.

Комсомол області — ак
тивний учасник здійснення 
аграрної політики партії. 
Триста комсомольсько-мо
лодіжних колективів, 
над 20 тисяч молодих 
дівішків змагаються 
одержання високих 
жаїв сільськогосподар
ських культур. Воші взяли 
підвищені зобов'язання по 
вирощуванню кукурудзи 
та цукрових буряків.

по
тру- 

за 
уро-

ко 45 тисяч центнерів бу
ряків.

Говорячи про трудові І 
здобутки молоді, ми з по
чуттям великої вдячності 
повинні відзначити, що всіх | 
успіхів обласна комсомоль
ська організація досягла « 
під керівництвом партійних І 
комітетів, які виховують І 
комсомольські кадри, пе- І 
редають їм багатий досвід 
ідейно-політичної та орга- | 
візаторської роботи, вчать 
ленінського мистецтва ро- і 
боти в масах. Велику роль 
у цьому відіграли пленуми 
обласного, міських і район
них комітетів партії, котрі 
минулого року розглянули І 
питання «Про поліпшення 
комуністичного виховання 
молоді і посилення партій
ного керівництва комсомо
лом у світлі рішень XXV 
з'їзду КПРС, листопадово
го (1977 р.) Пленуму ЦК 
Компартії України».

Партійні й комсомоль
ські працівники стали біль 
шс уваги приділяти пер- 
впнішм організаціям, ком
сомольським групам, осо
бистому спілкуванню з мо
лоддю, активніше вплива
ти на її виховання.

Однак діяльність облас
ного, багатьох міських і 
районних комітетів комсо
молу по добору, розстанов
ці і вихованню звільнених 
комсомольських працівни
ків та виборного активу 
ще не відповідає вимогам 
партійних і комсомоль
ських органів. Ось чому 
бюро обкому комсомолу 
вирішило критично проана
лізувати стан справ у цьо
му питанні і визначити 
дальші шляхи виховання 
звільнених працівників, ак
тиву обласної комсомоль
ської організації.

Вирішальним фактором 
поліпшення складу комсо
мольських працівників є 
кількісне зростання і якіс
не зміцнення партійного 
ядра в комсомолі. Нині в

е

А. НАКОНЕЧНИЙ, 
секретар комсомоль
ської організації Голо- 
ванівського СПТУ-6.

В обстановці величезного 
політичного н трудового 
піднесення йде Ленінський 
комсомол, уся радянська 
молодь назустріч 110-й річ
ниці з дня народження 
В. І. Леніна. Тисячі комсо
мольців, юпаків і дівчат 
області гідно несуть трудо
ву вахту на чссгь цієї зна
менної дати. Так, комсо- 
М ол ьсько -мол о ді жний ко
лектив плавильників Свіг- 
ловодського заводу чистих 
металів, що ного очолює 
лауреат премії Ленінсько
го комсомолу Микола Пет
ров, вийшов па рубіж пер
шого півріччя 1982 року, а 
сам бригадир працює в' ра
хунок червня 1982 року.

Бригада формувальників 
ливарного цеху сірого ча
вуну заводу «Червона зір
ка». де бригадиром Вален
тин Олсфірепко, виступила 
ініціатором соціалістично
го змагання за виконання 
чотирьох річних норм до 
60-річчя комсомолу Украї
ни, а п’ятирічного завдан
ня — до 110-ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна, 
Колектив успішно справив
ся зі своїми зобов’язання
ми. Сьогодні па його тру
довому календарі — чер
вень 1980 року.

По-удар і-:ом у трудяться 
комсомольці і молодь па 
збиранні цукрових буряків 
та кукурудзи. Цього року 
змагання" очолює комсо
мольсько-молодіжний екі
паж Сергія Ремеза з кол
госпу імені В. Ульянова 
Олекса 11 др і йського район v, 
який комбайном РКС-6 
зібраз сировину із 160 гск- _
тарів і накопав уже близь- (Закінчення на 2-й стор.|. ■
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ПЛЕНУМ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
19 жовтня відбувся Пленум ЦК Ком

партії України. Він розглянув питання 
«Про завдання партійних, радянських і 
господарських органів республіки по 
виконанню постанов ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР про дальше вдосконалення 
господарського механізму».

З доповіддю виступив член Політбюро 
ЦК Компартії України, Голова Ради Мі
ністрів УРСР товариш О. П. Ляшко.

У доповіді й виступах учасник, з Пле
нуму відмічалось, що в постановах про 
дальше вдосконалення господарського 
х\еханізму втілено наукозий, реалістич
ний підхід ЦК КПРС, його Політбюро до 
керівництва економікою, відображено 
послідовність, наступність економічної 
стратегії партії. *

Ці важливі партійні й державні доку
менти відкривають нові можливості для 
дальшого розвитку творчої ініціативи 
трудящих, розгортання масового соціа
лістичного змагання. Організація цієї

роботи є важливим завданням, усіх пар
тійних, радянських, господарських, проф
спілкових і комсомольських органі^. 
Успішне його розв’язання безпосеред
ньо залежить від практичної організації 
справи в усіх ланках управління, від на
полегливості, бойовитості і відповідаль
ності всіх і кожного за доручену ділянку 
роботи.

Комуністи, трудящі республіки докла
дуть всіх сил для перетворення в життя 
намічених партією заходів по поліпшен
ню планування і вдосконаленню госпо
дарського механізму примножать свій 
вклад у зміцнення економічної й обо
ронної могутності Радянської держави.

На Пленумі виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, перший секретар ЦК Компар
тії України товариш Б. В. Щербицький.

В обговореному питанні Пле; ум 
прийняв постанову.

(РАЇАУ).
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ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

КАДРИ—ФАКТОР ВИРІШАЛЬНИЙ ВИХОВУВАТИ ГОСПОДАРІВ

1.

■

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.}.

комсомольських організа
ціях області працює 5035 
молодих комуністів, що 
майже на 2 тисячі більше, 
ніж 1975 року, і становить 
3,7 процента від кількісно
го складу первинних. У 
комсомольських організа
ціях Вільїнанеького району 
партійне ядро становить 
6 процентів. Кіровоград
ського — 5,9 процента, 
Ульяновського — 5,7. Вод
ночас у Гаїіворопській, Но
вом иргородеькій районних 
комсомольських організа
ціях, у комсомольській ор
ганізації Кіровського райо
ну міста Кіровограда кому
ністів усього від 2,2 до 2,7 
процента.

Окремі міськкоми, рай
коми комсомолу погано 
працюють над поліпшен
ням якісного складу ком
сомольських кадрів. Опуф- 
ріївський, Ульяновський, 
Голованівський, Устн пін
ський райкоми комсомолу 
допустили зменшення пар
тійного прошарку серед 
секретарів первіипіііх ком
сомол ьськ 11 х о р га пі з а ц і і і.
Замість ведення копіткої 
організаторської та ідсніїо- 
політочно? роботи 
ліппіешно якісного 
комсомольського 
деякі перші секретарі 
ськкомів, райкомів комсо
молу стали на шлях окоза
милювання і приписок. На 
засіданні бюро обкому ком
сомолу дано принципову 
оцінку серйозним недолі
кам у роботі з кадрами.

Поліпшенню становища 
значною мірою сприяла вс-

Яітвиииив шнмав ав 

по по- 
складу 
активу 

мі-

НАРАДА ІДЕОЛОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ОБЛАСТІ

20 жозтня відбулась на
рада ідеологічних праців
ників області.

Па нараді було обгово
рено питання про роботу 
партійних організацій по 
виконанню завдань, по
ставлених у доповіді члена 
Політ бюро ЦК КПРС. сек
ретаря ЦК КПРС товариша 
М. А. Суслова «Справа 
всієї партії» на всесоюзній 
нараді ідеологічних пра
цівників. З доповіддю по

цьому питанню виступив 
секретар обкому Компартії 
України А. І. Погребняк.

На нараді виступити та
кож начальник обласного 
відділу культури М. і. Сп- 
ченко, уповноважений Ра
ди у справах релігій при 
Раді Міністрів УРСР по 
Кіровоградській області 
С. В. Кріпак, завідуючий 
відділом пропаганди і агі
тації обкому партії І. II. 
Оліфіренко.

лика допомога з боку об
ласного, міських, районних 
комітетів партії. 1978 року 
було проведено перші звіти 
і вибори після XVIII з'їзду 
ВЛКСМ, важливим під
сумком яких стало дальше 
організаційно - політичне 
зміцнення ntpÖBHHHX ком
сомольських організацій. 
Серед їх секретарів нині 
комуністів збільшилось па 
16,8 процента. Але в таких 
районних комсомольських 
організаціях, як Петрів- 
ська, Знам’япська, Світло- 
водська, допущено змен
шення партійного про
шарку.

Ми багато говоримо про 
проценти, сказав дспог.і- 
дач, та за ними ж стоять 
люди, па яких покладали
ся певні надії. Через від
сутність уваги з боку мі
ськкомів, райкомів комсо
молу перемінилося багато 
секретарів ко меомол ьеьких 
організацій, які не працю
вали й півроку. А це, зреш
тою, призводить до ослаб
лення ДІЯЛЬНОСТІ КОМСО
МОЛ ьськ 11 х о р г а 11 і і а ці і і.

Не раз указувалось і:а 
слабку роботу но зміцнен
ню партійного ядра серед 
усіх категорій виборного 
комсомольського активу 
Кіровоградському міськко• 
мові комсомолу. Однак 
становище виправляється 
дуже повільно. Конкретну 
допомогу в цьому плані по
дають комітетам комсомо
лу Кіровоградський міськ
ком, КІрОВСЬКНН і Ленін
ський райкоми Компартії 
України. Тільки цього ро
ку в члени КПРС прийняте 
23 секретарі первинних 
комсомольських оргаиіза-

і кандидатами- в 
А на заводі 
21)0 молодих

комсомолу 
виховуват її у

цій. Здавалося б, така кон
кретна допомога з боку 
паргіїпшх комітетів мала 
дати відчуті результати 
Однак цього не сталося 
Якщо Кіровський райком 
комсомолу зробив певіг 
висновки і в ході ниніш
ньої звітно-виборної кам
панії групкомсоргами об
рано .па 28 комуністів біль
ше, ніж рекомендувалося, 
то про Ленінський райком 
комсомолу цього сказати 
не можна. Наприклад, на 
заводі «Червона зірка» із 
134 групкомсоргів тільки 
27 комуністів, а з 36.секре
тарів організацій з права
ми первинної тільки 18 е 
членами 
члени КПРС.
працює понад 
комуністів.

Комітетам 
слід постійно 
комсомольських працівни
ків та активістів глибоку 
комуністичну перекона
ність, уміння вчитися і за
стосовувати набуті знання 
у своїй практичній діяль
ності. Велику роль у цьому 
має відіграти Всесоюзна 
ленінська перевірка, при
свячена 110-й річниці з дня 
народження В. 1. Леніна. 
Комітетам комсомолу вже 
сьогодні необхідно розгор
нути відповідну організа
ційну та ідеологічну ро
боту.

Зростання ідейно-полі
тичного рівня комсомоль
ських кадрів повніше бути 
пов’язане з умінням орга
нізувати справу, викопати 
конкретне завдання. Ніяка 
сумлінність, ніяка партійна 
авторитетність, писав В. і. 
Ленін, не замінять того, що

Схід сонця Миис.ла ТУРЕНИО, молодий подій автома
шини колгосп», «Росія» Нокоукраїнського району, зу
стрічає в дорозі.

І так усі сім років, протягом яних комсомолець пра
цює водієм. А працює він уміло, старанно.

Фото Г. ВРАДІЯ.

є основним, а саме: 
справи... Нині при

знання 
кожно

му міськкомі, райкомі, ко- 
мітеїі комсомолу з права
ми райкому створено шко
ли комсомольського акти
ву. Всього їх в області 159. 
а слухачів — понад 26 ти
сяч. У роботі шкіл активну 
участь беруть партійні, ра
дянські, господарські ке
рівники. Воші передають 
комсомольським ватажкам 
багаторічний досвід робо
ти по комуністичному 
вихованню молоді.

Паш пленум проходить у 
період, відзначенні! важ
ливими подіями. Ми всі з 
великою увагою і почуттям 
гордості за нашу Батьків
щину слухали виступ і е- 
перильного секретаря Ціх 
КіїРС, Голови Президії 
Верховної' Ради СРСР 
товариша Л. І. Брежнєва 
на святкуванні 30-річчя 
утворення НДР. Кілька 
днів тому ми дивилися ба
гатосерійний фільм, створе
ний по кинзі Л. 1. Брежнє
ва «Відродження». Він ба
гато допоміг нам у нашій 
роботі, дає чітке уявлення 
про проведення кадрової 
політики в умовах’ розви
нутого соціалізму.

Ленінський комсомол 
завжди вчився і вчиться у 
партії працювати з кадра- 

” ----- мас
для 
Під 

ми. Досвід партії 
неоціненне значення 
комітетів комсомолу, 
керівництвом партійних І 
органів обком, міськкоми і 
райкоми комсомолу й на- ■ 
далі зміцнюватимуть за- і 
ходи поліпшення складу І 
комсомольських кадрів.

.■ 'та матим жмаЯ

нен почувати себе господ*, 
рем на підприємстві. Досій 
гають цього не відразу, а в 
Процесі ПОСТІЙНОЇ ВИХОВНО; 

роботи. На багатьох підпри
ємствах області комсомоль
ці і молодь беруть соціаліс
тичні зобов’язання з допо
могою пропагандистів. Ідей
ні наставники (а вони в біль
шості є і керівниками ви
робничих підрозділів) орга
нізовують соціалістичне 
змагання, стежать за вчас
ним підбиттям підсумків 
трудового суперництва, за 
правильним використанням 
моральних і матеріальних 
стимулів. Комітет комсомо
лу не врахував того важли
вого фактора, що велику 
допомогу у своїй роботі він 
міг би дістати від комсо
мольських пропагандистів. 
На зборах не було названо 
навіть прізвищ пропагандис
тів, не кажучи вже про 
аналіз їхньої роботи.

І все ж бажаючих висту
пити на зборах було багато. 
І в коленому виступі — вбо
лівання за стан справ у ком
сомольській організації, на 
підприємстві, бажання ви
правити недоліки, працюва
ти гю-новому, краще, ре
зультативніше. Була ділова 
критика на адресу адмі
ністрації, комітету комсо
молу. Маляра-штукатура На
талію Грозну, наприклад, 
турбує хід підготовки під
приємства до роботи в зи
мових умовах. Приміщення, 
де виконують опоряджу
вальні роботи, потрібно опа
лювати, а обігрівачі не за- 
безпечують потрібної тем
ператури. Комсомолка ви
словила побажання, щоб 
секретар комітету комсо
молу і члени комітету часті
ше бували на об єктах, знали 
потреби комсомольців, до
помагали їм.

У виступах завідуючого 
гаражем Анатолія Отроди, 
мулярів Леоніда Трояна, 
Олександра і улака та інших 
пропонувалося пожвавити 
роботу по обміну досвідом. 
Це теж виховує. Скажімо, 
комсомольсько - молодіжна 
бригада, в якій трудиться 
Олександр Гулзк, з почаїт.у 
року виконала план на 1и4 
проценти, використовує про
гресивний метод організації 
праці — бригадний підояд. 
А хто знає про успіхи цього 
колективу, про методи ЙОГО 
роботи? Дуже мало людей.

Новообраний комітет ком
сомолу обіцяв урахувати 
пропозиції комсомольців, 
перебудувати свою діяль
ність, зробити її цілеспря
мованішою, активнішою. 
Секретарем нового коміте
ту обрано . Миколу Старо- 
дубця.

В. ШАРІЙ, 
спецкор аМолодого 
комунара».

Нозгородківська міжгос
подарська будівельна орга
нізація — підприємство мо
лодіжне. В колективі близ»- 
ко 70 процентів комсо/голь- 
ців та неспілкової молоді. 
Отже, успіхи чи невдачі під
приємства великою мірою 
залежать від роботи комі
тету комсомолу і особисто 
секретаря.

На жаль, секретареві Ми
колі Стародубцю дозелося 
більше говорити про недо
ліки. Вони значні. Комітет 
невчасно проводить засідан
ня і збори, де підбивають 
підсумки соціалістичного 
змагання. На будівельних 
об єктах погано обладнано 
побутові приміщення. В кол
госпі імені Ульянова буді
вельники, якими керує ком
сомолка Ніна Горбатко, до
пустили грубий брак у ро
боті. У бригаді комсомолки 
Наталії Ізвєкової занедбано 
виховну роботу, порушують 
трудову дисципліну молоді 
шофери підприємства...

Перелік недолінів можна 
було б продовжити. Але пі
діб’ємо своєрідний підсумок: 
план будівельних робіт під
приємство виконало на 83,2 
процента, нолектив автопар
ку спразиася зі своїми зав
даннями на 73,1 процента.

Безумовно, самокритична 
доповідь робить честь прин
циповості комсомольського 
секретаря. Та, мабуть, мало 
обмежитись тільки перелі
ком огріхіз. Важливо про
аналізувати стан справ, ви
явити причини недолікіз. 
Тоді можна серйозно гово
рити про їх усунення. Нг» 
жаль, секретар цього не 
зробив, хоч і були деякі 
спроби: «Звичайно, наші ре
зультати були б кращими, 
якби ми всі глибше аналізу
вали свою діяльність, вияв
ляли недоліки, яких у нас 
іще вагою».

А було б краще, якби сек
ретар тут же, на зборах, за
глянув у суть роботи комі
тету комсомолу, проаналізу
вав її основні напрями. 
Сдин із них. мабуть, най:о 
повніший, це, як зазначало
ся на цих же зборах, — 
виховання нової людини. 
Допомогти цьому покликані 
гуртки політичної освіти та 
економічного навчання, ком
сомольські пропагандисти. 
Але саме про цей бік діяль
ності комсомольського комі
тету було сказано небагато і 
ніби між іншим. Було тільки 
названо комсомольців, які 
погано відвідують гуртом по '■ 
літ освіти, і зроблено їм за
уваження.

А питання слід було б по
ставити серйозніше, Чому, 
скажімо, шофери Григорій 
Ковальов, Борис Шестаков, 
Анатолій Крячков та інші 
відмінно трудяться, активні 
в громадському житті, а Вік
тор Манжула, Анатолій Ба- 
гаєскул працюють аби день 
до вечора, порушують тру 
дову дисципліну? Чи не за
лежить це від загальної куль

тури людини?
Молодий трудівник пови

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ФОНД ЕКОНОМІЇ

У жовтні — листопаді за рішенням секретаріату 
ЦК ВЛКСМ проходить двомісячний Всесоюзний рейд 
«Комсомольського прожектора» по раціональному 
використанню паливно-енергетичних ресурсів.

Щойно закінчився спільний рейд обласного штабу 
«Комсомольського прожектора», комітету по те
лебаченню і радіомовленню та газети «Молодий 
комунар» в господарствах Компаніївського району.

РЕЙД «МК»

« ц.»ґ.’\1іпціо І ПОрЯ- 
л док. Вони панували 
на складі пального і мас
тил у другій тракторній 
бригаді колгосп}' імені 
Іельмана. Це враження 
склалося у всіх пас, членів 
рей/щ-.ої бригади, як тіль
ки мк зайшли на терито
рію складу. І не змінилося, 
хоча після цього побували 
ще в кількох господар
ствах району.

Чіткий облік пального і 
млегил веде обліковець 
бригаді!, секретар пар і ор
ганізації другого відділка 

Іван Ларіоіговкч Русій. Ві. 

нього ми довідалися, що у 
бригаді є чимало механіза
торів, які раціонально ви
користовують пальне, дба
ють про ного економію. 
Називав Іван Ларіонович 
імена тракториста Володи
мира Павловича Оверчу- 
ка, бульдозериста Миколи ■ 
Русіпа, молодих тракто
ристів Олексія Лимаренка 
та Олександра Гончаренка.

До речі, Олександр Гон
чаренко — один із кращих 
молодих механізаторів гос
подарства. Працює на 
тракторі Т-150, а влітку 

під час жнив сів на списа

ний комбайн, перед цим по
лагодивши його. І що ж? 
Посів у змаганні жниварів 
третє місце. Бережливо, 
екрномпо витрачає пальне, 
датуй на його Т-150 зав
жди добре відрегульова
ний.

Та ось що характерне} 
дані, хто скільки зеконо
мив, відомі тільки обліков
цеві. Немає у механізато
рів живої заінтересованос
ті результатами товаришів, 
не визначив собі кожен 
конкретних зобов'язань. 
У бригаді чимало молоді. 
Якраз би комсомольцям 
узятися за цю справу, ор
ганізувати змагання за 
економію нафтопродуктів, 
налагодити його глас
ність.

Правда, не можна сказа
ти, що комсомольська ор
ганізація колгоспу стоїть 

осторонь цього питання. 
Недавно в господарстві 
відбулися комсомольські 
збори. На них говорилося 
про раціональне витрачан
ня пального, електроенер
гії. Та комітет комсомолу, 
його секретар А пата'.і її 
Кріпак, на наш погляд, 
формально провели збори. 
Па них ніхто з механізато
рі»-комсомольці» другої 
тракторної бригади пе 
був...
II ОТІМ шлях наш ліг до 
” колгоспу імені К’рлва, 
на центральну нафтобазу 
села Червобовершкн. Заві
дуючий базою Григорій 
Степанович Бурікіи з гор
дістю показує своє госпо
дарство. А подиві;іщь і 
справді є на що. Вдосталь 
ємкостей для пального, 
відповідають вона всім

КАПАЄ, ТЕЧЕ,
вимогам, рівний асфальто
ваний двір, щойно встано
вили колонки для за
правки.

Але майже відразу почав 
Григорій Степанович скар
житися.

— Щоденно подаємо за
явки до «Сілыоси 1СХІІІКИ!» 
про іе, що не вистачає 
мастил ТАХ-15, Ф-8. У від
повідь — лише «нобачп- 
мо». /Мовляв, ще дивитиму
ться, привезти чи ні...

Досить дивна система 
постачання мастил склала
ся в райсільгоснтехніці...

До речі, за технічними 
нормами пальне має від
стоятися перед заправкою 
не менше доби. Тоді не по
траплятимуть у двигун 
різні домішки і працюва
тиме вій нормально.

П ОДПВИВШИСЬ на за- 
■* правку біля гаранта 
сусіднього колгоспу «Друж
ба», ми пересвідчилися, що 
про технічні норми і вимо
ги незручно навіть було 
говорити. Бо ця заправ
ка — наче експонат на ви
ставці безгосподарності. З 
труб капало пальне, дві 
колонки були розібрані, 
вигляд інших — не наба
гато привабливіший.

У колгосп пом у гаражі 
майже третина колективу—* 
молодь. Як про роботящих, 
сумлінних хлопців говорив 
завідуючий Володимир Ва
сильович Юрченко про 
Сергія Стороженка, Павла 
Сала, Миколу Мусузенва 
та їхніх товаришів. І пра
цюють КОМСОМОЛЬЦІ добре, 
і палиме стараються еко- 
НОМіІТіІ.
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названо
Протягом даох днів зап 

Будинку культури «Авіатори 
був переповнений, і все од
но він не зміг умістити всіх 
бажаючих — такий популяр
ний у кіровоградцід тради
ційний конкурс молодіжно» 
пісні. «Юність МОЯ — КОМ
СОМОЛ». Нинішнього року з 
ньому взяло участь 19 учас
ників вокально-інструмеи- . 
кальні, вокальні ансамблі, 
солісти і гітаристи.

Шостий міський показав 
зрослу виконавську май
стерність його учасників. їх
ній багатий і різноманітний 
рзлертуар, своєрідне оформ 
пення кожного номера. Свід
чення того —заключний нон- 

•> Цсрт. Перед його початком 
глядачам було показано пер
шу в Кіровограді виставу 
Зон-опери «Люоов... любов...» 
за мотивами казки Г. X. Ан- 
дарсена. Прем’єру тепло 
сприйняли глядачі. Нароби
лася вона в жіночому во
кально - інструментальному 
ансамблі Кіровоградського 
технічного училища № 4 
«Гарний настрій», що є 
дипломантом Всесоюзного 
фестивалю політичної пісні 
1979 року.

Ансамбль цей і стаз пере
можцем конкурсу (художній 
нерівний О. Агура). Друге 
місце присуджено сокально- 
інсгрументальному ансамб
лю «Камертон» Кіровоград
ського інституту сільсько
господарського машинобу
дування.

Сергд солістів переміг у 
конкурсі Сергій Дьомін, учас
ник художньої самодіяль
ності Будинку культури ^а- 
цівників державної торгівлі. 
Другим призером стала со 
лістка «Гарного настрою-» 
Людмила Шевченко.

За виконання патріотичної 
пісні заохочувальний приз 
вручено тріо гітаристів се
редньої шноли № 14, за кра
щу комсомольську пісню — 
ВіА «Глобус» (Будинок нуль- 
іури працівників державної 
торгівлі). Спеціальний приз 

артистизм завоювала во 
кальна група «Мозамбік», ; 
Складі якої мозамбікські сту
денти.

V! міський конкурс назвав 
лауреатів^ Попереду — об
ласний.

К. БЕРЕЖОК.

♦•Чув, що при Кіровоградському інсти
туті сільгоспмашинобудування діє підго
товче відділення. Хочу дізнатися про ньо
го повніше.

Микола ПЕТРОВ.
Олександрійський район».

«Цього року я закінчила десятирічку, 
г/іріяла стати студентною КІСМу, але «о 
пощастило: не пройшла за конкурс »' 
недавно прочитала оголошення про набір 
юнаків і дівчат на робітфак, тобто підю- 
тозче зіддіпення. Хто може навчатися на 
ньому, кому віддається перевага?

Світлана К. 
Малозисківський район».

МАЙБУТНІМ 
СТУДЕНТАМ

Гї ОДІБНИХ листіз до ре- 
дакції надходить бага

то. І ми звернулися до за
відуючого підготовчим від
діленням Кіровоградсько
го інституту сільгоспмаши
нобудування кандидата 
економічних наук доцента 
Бориса Дмитровича Пташ
ка з проханням розповісти 
про так ззаний «нульовий 
курс».

— За рішенням ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР від 
20 серпня 1969 року, — 
сказав він, — для підви

щення заіальноосзіїньої 
підготовки і зступу до ін
ститутів робітничої, сіль
ської молоді, звільнених у 
запас воініз у багатьох ву
зах створили підготовчі 
відділення. З Кіровоград 
вони успішно працюють 
при інституті сільгоспма
шинобудування і держав
ному педагогічному інсти
туті імені О. С. Пушкіна.

— Кого приймають на 
відділення?

— На основі співбесіди 
на відділення зараховують 
осіб із закінченою серед

ньою освітою з числа пе
редових робітників, кол
госпників, а також звільне
них у запас із рядіз армії 
і флоту за направленнями 
промислових підприємств, 
будов, підприємств тран
спорту і зв язку, колгоспів, 
раді ослів, міжгосподар
ських підприємств і вироб
ничих об'єднань сільсько
го господарства, команду
вання військових частин. 
Усі вони повинні мати 
стаж безперервної прак
тичної роботи не менше 
одного року. При цьому 
учнівський стаж не врахо
вується. Це означає, що 
випускники десятирічок 
1979 року нині на підготов
че відділення не можуть 
вступити.

— Нас запитують: як ор
ганізовується навчання 
тих, хто кілька років тому 
занінчив школу?

— Зрозуміло, що у та
кої частини молоді знання 
з часом стираються. А ро
бі гфак допомагає віднови
ти їх з обсязі середньої 
школи, а також відновити 
навики роботи над книгою. 
І ті, хто прагне вчитися і 
стати кваліфікованим ін
женером, хоче зробити 
свій внесок у технічну дум
ку, успішно справляються

із завданнями підготовки 
до навчання в інституті.

— Розкажіть донладніше 
про свій робітничий фа
культет.

— За десять років свого 
існування відділення під
готувало до вступу в інсти
тут понад 300 юнаків і дів
чат. Абсолютна більшість 
їх закінчила інститут і, ді
ставши спеціальність інже- 
нера-механіка, повернули
ся на роботу в народне 
господарство, а виробничі 
стипендіати — на свої під
приємства і в колгоспи. 
Так,- Микола Андрійович 
Чалюк працює головним 
інженером Вігьшанського 
районного об'єднання по 
виробничо-технічному за
безпеченню сільського 
господарства, Володимир 
Спиридонович Конфеде- 
рагенко — головний інже
нер радгоспу «Більшовик» 
Нозоукраїнськсго району, 
Віктор Миколайович Соку- 
ренко — науковий співро
бітник Київського інститу
ту надтвердих матеріалів, 
Володимир Іванович Ва
сильєв — інженер Запо
різького автозаводу. Всі 
вони з вдячністю згадують 
про підготовче відділення, 
яке відіграло в їхньому 
житті неабияку роль.

Двадцять процентів усі» 
нинішніх студентів денної 
форми навчання — випуск
ники підютовчого відді
лення. Серед них — кому
ністи Михайло Журавський, 
Олег Кшеминський, Мико
ла Волкоз, Олександр Мо
гильний, Микола Моска
ленко, комсомольці Михай 
ло Джус, Олександр 
рудь...

— Які документи потріб
ні для зарахування на під
готовче відділення?

— Заява, направлення 
підприємства, будови чи 
колгоспу (форма № 2 абс. 
№ 3), документ про , се
редню освіту (оригінал), жа 
ракт еристика, підписане 
керівником підприємства, 
секретарем партійної
(комсомольської) організа- 
ції, керівником профспіл
кової організації, медична 
довідка (форма № 286), 
виписка з трудової книж
ки, завірена керівником 
г ідприємсгва, 6 фотокар
ток розміром ЗХ^ см.

Приймання заяв від ро
бітників і колгоспників — 
по 10 листопада, від звіль
нених у запас — по 15 січ
ня 1980 року. Початок за
нять з 1 грудня 1979 року.

На знімках: перемож
ці конкурсу. Соліст Сергій 
ДЬОМІН, ансамбль «Гарнии 
Настрій».

Обговорюємо ЛИСТ 
Г. Ракул 
»Пишаюся 
сином-шахтарем»

ВЕЧІР ЩИРОЇ 
РОЗМОВИ

Цього разу в гуртожитку 
Ні 2 Кіровоградського заво
ду радювиробів осінній ве
чір зіорав у червоному ку г. 
ку молодих робітників, 
вихователів, комсомоль
ський актив. В обговореній 
листа Галини Миколаївни 
Ранул узлли участь усі 
присутні. Власне, цей печір 
вилився в щиру й відверту 
розмову про трудову зви
тягу і місце в житті нашо
го молодого сучасника.

Фрезерувальник цеху 
№11 Микола Жанталаи го-

У НАШИХ БОЛГАРСЬКИХ ДРУЗІВ

ВТРАЧАЄТЬСЯ
Економія економією, та 

якщо буває в гаражі пере
витрата пального, це те к 
проходить непоміченим. Ці 
за економію не преміюють, 
ні за перевитрату не нака
зують.

Є й інші причіпні віра? 
пального.

Що думають із цього 
. приводу солова колгоспу 

•Олександр Федосінович 
‘Козій, секретар комсо
мольської організації Ста
ніслав Жученко?

Чимало прикладів без- 
Iосиодарності побачили ми 
й на складі дизельного 
мастила і заиравочпііі кол
госпу імені Чапаева. Тут 
»дна з цистерн виявилася з 
незакритим люком. І це 
не викликає особливої три
вога. Чи дощ заливатиме,

чи пил потрапить—те, оче
видно, нікого ие хвилює.

Заправляють машини в 
цьому колгоспі з допомо
гою відра. Л поруч сгоїть 
замкнена па замок колонка. 
Слід лише встановити її. 
Районна інспекція держ- 
технагляду вже оштрафу
вала Анатолія Васильови
ча Гасленка, головного ін
женера господарства. Та, 
як ми пересвідчились, він 
продовжує подібним чи
ном «економити» пальне.

Зайве говорити, як по
трібна всім господарствам, 
де ми побували, допомога 
штабів «Комсомольського 
прожектора», їхня участі, 
у вирішенні проблем, ЩО 
виникли. Тож лише споді
ваємося, що райком ком-

сомолу вдосконалить ме
тод діяльності «прожекто
ристів», перед якими, як 
бачимо, багато невідклад
них завдань.

Рейдова бригада: 
Л. ГОМОНЮК — інже- 
нер-інспектор держ- 
технагляду районного 
управління сільського 
господарства, А. КОЛ- 
ТУНОЗ — інженер ра
йонного управління 
сільського господар
ства, А. ЧЕКМЕНЬОВ— 
заступник начальника 
обласного штабу «КЛ», 
Г. ЛОПУШЕНКО — ко
респондент обласного 
телерадіоко м і т е 7 у,

Р. МАРЧЕНКО— 
спецкор «Молодого 
комунара».

ворие у своєму виступі, що 
лист Г. Ракул не тільки за
лишив у його душі глибо
кий слід, а й зачепив по
таємні почуття. Адже робо
ча людина в нашій країні — 
повноправний господар 
своєї долі і завоювань ве
ликого Жовтня. Минола 
сказав: «Галина Миколаїв
на Ранул з гордістю гово
рить про свого сина ян 
справжнього патріота на 
шоі Батьківщини, Він 
своєю працею наближає 
завтрашній світлий день, 
його ударний труд — чудо
вий стимул для інших, і ян 
приємно оуло дізнатися, що 
Василь — наш земляк».

Робітник цеху Н» 3 Мико
ла Кривошей, ніби продов
жуючи думну М. Жанталал, 
сказав: «Галина Миколаїв- 
.фланговим завжди не ті іь- 
ни почесно, а й відпові
дально. Прапор робітничої 
честі можна нести тільки 
чесними й працьовитими 
руками. «Ми, — додав 
М. Кривошей, — повинні 
всі. кожен на своєму ро
бочому місці, множити 
знання та досвід, щоб пе
ретворити трудові будні в 
будні творчого злету. І са
ме тут чудовим орієнтиром 
для нас є приклад Василя, 
який не шукав у житті лег
кого шляху. Його шлях — 
це шлях робітничої гордос
ті і совісті*.

Лист Г. М. Ракул викли
кав на дружню розмову 
молодих і літніх учасників 
вечора. Вихователь гурто
житку Л. Зареба загострила 
увагу присутніх на пробле
мах пооуту і дозвілля ро
бітників заводу. «Гуртожи
ток, — сказала вона, — це 
рідний дім для багатьох 
хлопців і дізчаг. І все ж 
мені хочеться нагадати де. 
яким молодим заводчанам, 
що їхні батьки з нетерпін
ням щодня очікують вісточ
ки від сина чи дочки. Тож, 
живучи в гуртожитку, не 
забувайте про батьківський 
дім. Хочеться, щоб ножна 
мати, ян Галина Миколаїв
на, сказала на повний го
лос: «Горджуся своїм си
ном».

Думаю, що цей вечір на- 
довго лишиться в пам'яті 
його учасників як сторінка 
біографії багатотисячного 
нолективу заводчан. Сто
рінка, списана цікавими й 
схвильованими виступами 
робітників заводу радіови- 
робів,

Н. МАЛИХіНА, 
інструктор Кіровоград
ського міськкому ком
сомолу,

ДОПОМІГ ДОСВІД І
Геофізичний колектив з . 

міста Балчпка — молодіш '1 
і молодіжний. Він постійно І 
перевиконує доведені зав- І 
даний. В цьому геофізикам і 
допомагає досвід радяи- І 
ськпх колег. Зокрема, за З 
стосувашія групового су
хого зондування грунту та |Т 
інших прогресивних мето- а 
дів праці дало можливість І 
знизити собівартість робіт І 
на 5 процентів.

НА УДАРНІЙ п
ВАХТІ

Молоді трудівники Три- І 
котажиої фабрики «Геор- ! 
гін Сотиров» (м. Кавариа) * 
вирішили продовжити 
ударну вахту, присвячену 1 
35-річчю соціалістичної рс- | 
волюції в Болгарії. Комі- 1 
тет комсомолу нідприєм- І 
ства підтримав цю пагріо і 
ти'їну ініціативу.

СПІВДРУЖНОСТІ І 

ряд підприємств СІЛЬ- •;
ськогосподарського манні- і 
побудування Радянського д 
Союзі випускає техніку з ;

ЗВИЧАЙНИЙ ДЕНЬ
Йордан Іванов зупинив 

мотоцикл. 11а сході роже
віло небо — день обіцяв 
бути погожим. А навкруги 
розкинулися поля, куди 
ось-ось виведуть трактори 
ного друзі. Виведуть, бс 
про безперебійну роботу 
техніки турбується 
бригадний механік.

Звідси, з пагорба, видно 
бригадний стан. Один- за 
одним виїжджають з воріт 
трактори. Та що це — па 
подвір’ї завмерла одна ма
шина? Серце стпслося в не
доброму передчутті. Ху
тенько завів мотоцикл і че
рез деякій"! час був на міс
ці. Розгублено оглядану 
«Беларусь» Ілія Стоянов.

— Яка хвороба? запитав 
Іванов.

Механізатор знизав пле
чима: мовляв, діагноз не 
встановлено. Почали ра
зом докопуватись причини 
і невдовзі Стоянов виїхав у 
поле. Йордан уже витирав 
клоччям руки, КОЛІ! 
гукнув здалеку:

— Не,забудь же — вве
чері комсомольські збори!

Все-таки нагадав, хоч 
1 Іордан і сам добре знає, ще 
сьогодні йому звітувати на 

І них про хід соціалістично
го змагання серед молодих 

! механізаторів бригади. 
Іі.тькн комсомольців у ко- 

І лектпві більше п'ятдесяти, 
воші її вне гупають зачина
телями добрих справ се 

' ред механізаторів. Скажі
мо, під час цьогорічних 
жнив завоювали перше міс
це в АП1\ «Ленін» за зраз- 

І кову підготовку техніки. А 
І інші треба ще побувати у 
І давніх суперників по зма

ганню, дізнатися, як ідуть 
І справи у них. Можливо, 

вдасться запозичити щось 
нове, та й поділитися є чим.

У сусідів затримався: 
знову довелося зайнятися 
«лікуванням» трактора, а 
потім ще домовлялися про 
і спільні заходи, ______
І ревіркп. Коли прибув у НОВА ПРОГРАМА 
І свою бригаду,
День закінчувався добре: 
всі механізатори значно 
перевиконали змінні зав
дання па оранці та сівбі 
озимих. Дух трудового су
перництва вони принесли з 
поля прямо па свої комсо
мольські збори.

Стоян ЛОЗИНСЬКИЙ.

ВІН,

ТОІІ

взаємопе-

електронними пристроями, g 
ЩО їх виготовляє Толбухін- h
ськпй завод «Зена». Такі 
пристрої болгарські друзі 
надсилають і на кірово
градський завод «Червона 
зірка», де вони монтуються 
на сівалки СУПН-8. Нині 
конструктори «Зени» пра
цюють над виготовленням 
автоматичного водія для 
комбайнів «Херсонець». 
Чимало творчих знахідок 
на рахунку молодих інже
нерів заводу Веселипа 
Мнрчева та Атанаса Кова- з 
чева.

ПІОНЕРСЬКИЙ ЗБІР
В урочистій тиші виши

кувалися піонери міста 
ІІІабла навколо пам’ятника 
героям революції. Сьогодні 
для них, як і для тих, кого 
вони приймуть до своїх 
лав, святковий день. І ось 
настає хвилюючий мо
мент — ветерани партії 
вручають галстуки новому 
поповненню болгарської 
піоисрії. Піонери дали 
клятву на вірпісіь партії і 
народу.

вечоріло «МОЛОДОСТІ»
Велику популярність мас 

дискоклуб «Молодість», що 
діє (ірії окружному Будин
ку молоді. Недавно тут 
підготовлено нову програ 
му. її першими виконавця
ми стали учні старших кла 
сів шкіл округу.

!|
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П<-д). 19.30 — «Рядки, обпа. 
лені війною». Вірші поетів,
полеглих у боях Великої —___ А У * І
Вітчизняної війни. 20.10 —
«Звучить духова музика».
20.45 — «Па добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час>. 21.35— 
І. Вільде, Б. Антків. «Сест
ри Річйнські». Вистава. В 
перерві — новини.

25 ЖОВТНЯ
23 ЖОВТНЯ

ПРОГРАМА. 8.00 
8.40 — Гіииасти- 
— Мультфільми 

,< Загадкова 
- Телефільм

ПЕРША
— «Час».
на. 9.05 
«Три банани» 
планета». 0.35 
«Час обрав нас». 1 серія.
10.45 — «Пісня далека й 
близька. По закінченні — 
новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — До Міжнародного 
року дитини. Док. телефіль. 
ми. 15.45 — Архітектура 
Московського Кремля. Пе
редача 2. 10.15 — Ніжна 
родний товариський матч
З ВОДНОГО 
СРСР —
16.45 —
музики, 
молодих, 
йому ід_____ „ _____
18.45 — «Сьогодні у світі». 
19.00 — Людина і закон 
19.30 — Грас квартет ро
сійських народних інстру
ментів «Сказання». 19.45— 
Телефільм «Час обрав пас». 
2 серія. 21.00— «Час». 21.35
— Зустріч з письменником 
В. 'Астаф’євим в Концерт
ній студії Останкіно. У пе
рерві — «Сьогодні у світі»

поло. Збірна 
збірна Угорщини. 
Учителю — урок 

17.45 — 'Адреси 
18.30 — «У кой: 

малюнку — сонце».

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.-10 — Гімнасти
ка. 9.05 — Дітям про звірят. 
9.35 — Концерт симфоніч
ного оркестру Московської 
філармонії. 10.20 — Спор- 
клуб. По закінченні — но
вини. 14.30—Новини. 14.50
— «Той самий Головчеп- 
ко>. Фільм-призер Всесотоз. 
ного фестивалю телефіль
мів «Наш радянський спо 
сіб життя». 15.45 — Росій
ська мова. 16.15 — Твор
чість С. Прокоф’єва. 17.00
— Шахова школа. 17.30 —
«Відгукніться., сурмачі». 
18.00 — Ленінський універ
ситет мільйонів. «Соціаліс
тична співдружність V бо
ротьбі за мир». 18.30 — 
Вірші — дітям. 18.45 —
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
Виступ ансамблю «Сопо». 
(Латвія). 19.15 — Пошта 
програми «Час». 19.50 — 
Телефільм «Час обрав нас*. 
З серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Що? Де? Коли? Телевік- 
торшіа. У перерві — «Сьо
годні У СВІТІ!".

27 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти- 
ка. 9.00 — АБВГДейка. 9.30
— Телефільм «Час обрав 
нас». 4 і 5 серії. 11.45 — 
«Більше хороших товарів».
12.15 — «Ранкова пошта». 
12.45 — «Спортлото». 13.00
— Тслеіслуб «Москвичка».
14.15 — «Радянський Союз 
очима зарубіжних гостей». 
14.30 — Новини. 14.45 — 
«Здоров’я». 15.30 Грає ду
ховий оркестр. 15.45 — Зу
стрічі на ваше прохання 
Па листи телеглядачів від
повідає політичний оглядач 
В. П. Бекетов. 16.30 — Оче
видне — неймовірне. 17.30
— Мультфільм «Пригода з 
подарунком». 17.40 — Бесі
да па міжнародні теми г.о. 
літичного оглядача газети
Правда» ІО. О. Жукова.

18.25 — Телефільм «.Нова». 
21.00 — «Час». 21.35—«Чер- 
вона гвоздика». Міжнарод
ний фестиваль політично) 
пісні у м. Сочі. По закін
ченні — новини.

10.00 
«По- 
Засі- 
ради 
теле- 
газе-

ДРУГА ПРОГРАМА. 
— Новини. 10.15 — 
купець і продавець», 
дання громадської 
якості Українського 
бачення 1 «Робітничої 
ти». 11.20 — Камерний кон
церт. 12.00 — Худ. теле
фільм «Пам'ять». З серія. 
15.55 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.15 — 
Фільм-копцерт. 16.30 — Со
ціальний портрет колекти
ву колгоспу ім. Я. Галана 
Радехівського району
Львівської області. Переда
ча 2. 17.00 — ” 
рів. «Пароль
17.30 — Док.
♦ Кам’яна веселка». 17.45— 
«Телепост па ударній будо
ві». 18.00 — Реклама. Ого- 
іопіення. 18.30 — - Показує 

рейдова». Рейд по збиран
ню буряків в Олександрій- ! 
еькому і Опуфріївс.ькому 
районах. (К-д). 18.45 —
«День за днем». (К-Д). 18.55 

Оголошення. (К-д). 19.00 
«Актуальна камера».

19.30 — «Старт». 20.15 — 
«•Дзвени, бандуро*. КоїР 
церт. 20.45 — «Па добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час. 21.35 
— Телетурпір «Сонячні 
кларнети». По закінченні— 
новини

Для школя- 
« Дружба*, 
телефільм

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— ІІовишг. 10.20 — «Паліт
ра». 10.50 — «Нахабеия». 
Вистава. 15.55 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок» 
16.15 — Концерт. 16.30 — 
Соц. портрет колективу 
колгоспу їм. Я. Галана Ра- 
дехівського району Львів
ської області. Передача 4. 
17.00 — «Республіканська 
фізико-математичиа шко 
ла*. 17.30 — «Орбіти друж
би». 18.00 — Кіножурнал. 
18.10 — «Візерунки». Кон
церт. 18.30 — Док. теле
фільм. 19.00 ... «Актуальна 
камера». 19.30 — Телеопе- 
ра 'Моя Кармен». 20.30 — 
Док. фільм «Розповіді про 
агати». 20.45 — «Па добра
ніч. діти’* 21.00 — «Час». 
21.35 — «На крилах бра
терства». Но закінченні — 
повний.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Повніш. 10.15 — «Кон
церт дружби*. 11.15 — Док. 
фільми. 12.00 — "Суботній 
репортаж». 12.30 — Кіно- 
програма «У світі цікаво
го». 13.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Спаотап» — 
«Сокіл» (Київ). 15.15 —
В. Кіршоц. «Чудесний 
сплав*. Вистава. 16.40 — 
«Закон і ми». 17.10 — Для 
дітей. «Мандрівки Гнатика- 
юшіатикз». 17.50 — «Сати 
пичннй об’єктив. 18.15 — 
Концерт оркестру народних 
Інструментів Українського 
телебачення і радіо. 19.00 

«Актуальна камера». 
19.30 — «Співак народний 
артист СРСР А. Солов’я- 
пепко». 20.25 — Споптнв 
ний телефільм. 20.-15 —
«ЛІа добоаніч. ліги!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Хул. фільм 
«Підозра». По ояьїпченіїі — 
НОЯИІШ.

31іа.И*ЯЕЕЄІ»КЄ

технічне училище № 2

ПРИЙМАЄ СЛУХАЧІВ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ 
ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ:

машиністів електровозів (строк навчання — 2 роки; 
приймають звільнених у запас із лав Радянської Ар
мії, що мають середню освіту),

чергових по станції (строк навчання — 1,5 року; 
дівчат і юнаків-із середньою освітою),

слюсарів-слектрйків по ремонту тепловозів (строк 
навчання — 1 рік; юнаків із середньою освітою),

помічників машиністів тепловозів (строк навчання— 
1,5 року; юнаків із середньою освітою),

помічників машиністів тепловозів та електровозів 
(строк навчання — 2 роки; юнаків із середньою осві
тою) ,

електромеханіків зв’язку па транспорті (сірок на
вчання — 2 роки; юнаків із середньою освітою),

оглядачів-ремонтннків вагонів •(строк навчання —
1 рік; юнаків із середньою освітою),

слюсарів по ремонту вагонів (строк навчання — 
1 рік; юнаків із середньою освітою).

Учням училища виплачують стипендію в розмірі, 
встановленому для учнів третього курсу технікумів, а 
відмінникам навчання — підвищену стипендію. Вихо
ванців дитячих будників, дітей інвалідів першої і дру 
гої груп беруть на державне забезпечення.

При училищі є їдальня. Тим, хто мас потребу, вада 
ють місце в гуртожитку.

Вступники подають заяву па ім’я директора, харак
теристику зі школи або з місця роботи, довідки з міс
ця проживання і про склад сім'ї, довідку про стан 
здоров’я (форма № 286), свідоцтво про народження,., 
документ про освіту, автобіографію, 6 фотокарток 
розміром 3X4 см.

Всі вступники за направлениям училища проходять 
медичну комісію у Знам'япській залізничній полік
лініці.

Випускників училища направляють на роботу за 
спеціальностями на підприємства, вони користуються 
всіма пільгами працівників залізничного транспорту.

Адреса училища: Кіровоградська обл.. м. Знам’янка 
вул. Роти Люксембург. 6.

ДИРЕКЦІЯ.

26 ЖОВТНЯ

ЖОВТНЯ
ПРОГРАМА. 8.00 

8.40 — Гімиастн- 
Мультфільм 

9.25 — Теле- 
обрав нас».

ПЕРША
| «Час».

ка. 9.05 
і -Лабіринт».
I Фільм «Час иирии 
я 2 серія 10.35 — Клуб кіно- 

і подорожей. По закінченні 
! новини. 14.30 — Нови

ни. 14.50 — «Твій труд —’ 
і.ся і исота». Кіиопрогра- 
;а: «Рогун — Сторінка дру- 

іе». < Г. Баїнтанюк, брига
дир’. -ЦІ добрі клопоти». 
(Київ). 15.45 — Бесіди про 
право. 16.15 — Грас лау
реат" міжнародних конкур-

II сів В. Селивохін (фортепіа- 
I но). 16.70 — Спор-клуб. 
І 18.00 — Життя науки. 18.30 
І — Веселі нотки. 18.45 —

♦ Сьогодні у світі». 19.00 — 
І Спортивна програма. 21.00

— «Час». 21.35 — Концерт 
І естрадно-симфонічного ор- 
I кесгру Узбецького телеба- 
I чення і радіо. 22.00—Спор. 
І тивпа програма. У перер

ві — «Сьогодні у світі».

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Відгукніться,
сурма?!. 9.35 — Телефільм 
«Час. обрав нас». З серія. 
10.45 — Концерт народного 
ансамблю пісні й танцю. 
(Вірменія). По закінченні— 
новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. телефільми.
15.50 — «Твоя Ленінська 
бі бл і отека ». < І мпе р і а л і зм. 
як вища стадія капіталіз
му». 16.20 — Співає народ
на чоловіча хорова капела.
16.50 — Велика арена юно
го спортсмена. 17.20 — 
Поезія. ’ ~
18.00 
18.30

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.20 — «Шах
тарські горизонти». 10.50
— Концерт. 11.35 — Фото
етюд -Наші діти». 11.40 — 
«Шкільний екран». 9 клас. 
Українська література. 
12.10 — «Наука — вироб
ництву». 15.55 — Для ма
лят. «.Срібний дзвіночок». 
16.15 — «День за днем». 
(К-д). 16.30 — Соц. портрет 
колективу колгоспу імені 
Я. Галана Радехівського 
району Львівської області. 
Передача 3. 17.00 — Музич
ний фільм «М. Кондратюк». 
18.00 — Док. телефільм 
-Ярослав Галап». 18.30 — 
«■Актуальна камера». 19.00
— «ЦІПІ повідомляє». 
«Проблеми економії палив- 
но-енергетичиих ресурсів».

Львівськії й 
лісотехнічний 
інститут
ПРИЙМАЄ СТУДЕНТІВ 
НА ПЕРШИЙ КУРС

ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
«ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Приймають осіб без об
меження віку, що мают^ 
середню спеціальну освіту 
або працюють за спеціаль
ністю не менше 6 місяців 
(працівники лісового гос
подарства, лісової про
мисловості, зеленого бу
дівництва, захисних лісона
саджень, лісовпоряджен
ня, а також звільнені в за
пас із лав Радянської Ар
мії).

Вступники складають ек
замени з математики (ус
но), фізики (усно), : хімії 
(усно), української або ро
сійської мови та літерату
ри (твір).

/Медалістів шкіл, випуск
ників середніх навчальних 
закладів і середніх ГІГУ, 
що мають диплом з від
знакою і працюють за ви
браною спеціальністю, 
приймають до інституту 
без вступних екзаменів.

Осіб, що мають в атеста
ті середній бал не менше 
4,5 і склали два вступних 
екзамени — з математики 
(усно), »фізики (усно) — не 
менш як на 8 балів, теж за
раховують до інституту.

Ті, що не набрали 5 ба
лів, продовжують склада
ти екзамени.

Перехід на інші спеці
альності не дозволяється.

Заяви приймають по 15 
гр'шня цього року.

Вступні екзамени — в 
січні 1980 року (за викли
ком).

Вступники подають заяв/ 
на ім’я ректора, документ 
про середню освіту (в 
оригіналі). харакгеп'.гтику 
для вступу до вузу, підпи
сану адміністрацією і ке
рівниками громадських ор
ганізацій, витяг із тоудороі 
книжки, завірений адмі
ністрацією підприємства, 
медичну довідку (форма 
N9 286), чотиои фотокарт- 
ки розміром 3X4 см (знім
ки без головного убору), 
направлення підприємства 
(для осіб, яких посилають 
на навчання г’.’чо з по
становою ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР від 3 ве
ресня 1966 poicv № 729).

Адееса: 290032, м. Львів, 
вул. Пушкіна, 103, прий
мальній комісії.

РЕКТОРАТ.

к
У її а асьшііі педа гогічіпій 
інститут імені П. Г. Тичини

ОГОЛОШУЄ НАБІР
на заочні курси по підготовці до вступу в інститут 

на факультети:
вчителів початкових класів.
учителів загальпотехнічннх дисциплін і праці, 
природничий.
Вступники подають заяву на ім'я ректора інститу

ту, квитанцію про сплату 10 крб. за навчання па кур
сах на ргкупок 14102 в Уманському відділенні Держ
банку.

Адреса: Черкаська область, м. Умань, вул. К. Марк
са, 2, педінститут, навчальна частина.

28 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«Час». 8.40 — гімнасти

ка для дітей. 9.05 — Грас 
авслужений діяч мистецтв 
РРФСР Сурков (баян). 9.30 
— «Будильник». 10.00 —
Служу Радянському Сою
зу. 11.00 — В гостях у каз
ни. Телефільм «Пастух Ян
ка». 2 серія. 12.20 — На
родні мелодії. 12.80 — Сіль
ська година. 13.30 — Му
зичний кіоск. 14.00 — По 
Франції. КІлопрограма. 
14.45--«Наша Чукоккала». 
Фільм-спектакль Нейтраль
ного театру ляльок під ке- 
Г/'тлчпям народного артис
та СРСР ~ “ 
15.40 — 
Всесвіт».
па теми
С.ЫСОГО у

С. В. Образцова. 
«Люлина. Земля. 
16.25 — Фантазія 
пісень І. Дунаев- 

____  ____т........................_ . виконанні оркест. 
ла у слона мрія». «Страш- ру симфонічної і естоалпої 
””л сірий, волохатий*. ........’”•* ”’1' : ’«яп _

— «Сьогодні у світі».

‘17.20 —
І. Сельвінський.

— Москва і москвичі.
— Мультфільми «Бу-

пий.
18.45 ______ ___„ _______
19.05 —«Хліб 70-Х». 19.50 — 
Телефільм «Час обрав пас». 
4. 5 серії. (21.00 — «Час»). 
22.40 — «Сьогодні у світі». 
22.55 — Співає Сільвія Вар 
таї:. (Франція).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
—Новини. 10.15 — Телеопе- 
ра «Моя Кармен». 11.15 — 
«Господарський механізм. 
Особливості і проблеми». 
11.-10 — «Шкільний екран*. 
Основи Радянської держа
ви і права. 8 клас. 12.10 — 
♦ На крилах братерства». 
15.55 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.15 —
Фільм-копцсрт. 16.30 —
Соц. портрет колективу 
колгоспу ім. Я. Галана Ра
дехівського району Львів
ської області. Передача 5. 
17.00 — Док*, телефільм «На 
нових рубежах». 17.15 — 
«Людина, дорога, автомо
біль». (К-д). 17.55 — Оголо
шення. (К-д). 18.00 —’ Док. 
телефільм «Продовження». 
18.30 — « День за днем». 
(К-д). 18.45 — «Звіти 1 ви
бори в парторганізаціях». 
Виступ першого секретаря 
Кіровоградського міськко
му партії В. О. Сокурепка. 
(К-д). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — «Теат
ральне фойє». (К-д). 20.30 — 
Телефільм. (К-Д). 20.45 —

На добраніч, діти’» 21.00 — 
«Час». 21.35 — «П’ять хвп- 
пип на роздуми». Моло
діжна розважальна програ
ма. По закінченні —повніш.

.музики ЦТ і ВР. 16.35 — 
Клуб кіііоподорожей. 17.35
— Мультфільм «Острів по
милок». 18.00 — Міжнарод
на панорама. 18.45 — Сьо-
— ;:::! працівників

транспьр
........програма, 

і — Телефільм «Лобо» 
однойменним твором 

Е. Сетона-Томпсона. 21.00
— «Час». 21.35 — Концерт 
учнів Московського хорео
графічного училища. По 
закінченні — повніш.

іодіїі — День 
автомобільного 
ту. Музична 
19.45 - - —
за

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повніш. 10.20 — Для ді
тей. Худ. фільм < Гуси-лебс. 
ді летять». 11.-10 — «Народ
ні таланти». 12.25 — «Сьо
годні — День працівників 
автомобільного транспор
ту». 13.00 — «Доброго вам 
здоров'я». 13.30 — «Впе
ред. орлята!» 14.05 — «Сла. 
на солдатська». 15.15 —
Чемпіонат СРСР з акроба
тики. 15.45 — Циркова
програма. 16.05 — «Неділь
ний сувенір». 16 35 — Для 
дітей. «Катрусип кінозал». 
17.35 — Худ. телефільм. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Для вас, 
господарі доріг». 20.15 — 
«На добраніч, діти'». 21.00
— «Час». 21.35 — «На кри
лах братерства». По закін
ченні — новини.

В. о. редактора
В. СТУПАК.

КІРОВОГРАДСЬКЕ БЮРО; ПОДОРОЖЕЙ
ТА ЕКСКУРСІЙ

запрошує педагогічні колективи, учнів шкіл під час 
осінніх канікул здійснити подорож у туристському 
поїзді по Закарпаттю з 2 по II листопада.

Вартість путівки — 95 крб.
Звертатися на адресу: м. Кіровоград, »ул. ■ Фрун

зе, 8. Тел.: 7-02-61, 7-31-51.

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградський інститут
сільськогосподарського
и а пі п н об у д у па п п я

НАБИРАЄ СЛУХАЧІВ
НА ЗАОЧНІ Й ВЕЧІРНІ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ 
ДЛЯ ВСТУПУ В ІНСТИТУТ У 1980 РОЦІ.

Заняття — трі.чі на тиждень у вечірній час, за про
грамою вступних екзаменів.

Приймають осіб із закінченою середньою освітою та 
учнів 10-х класів.

За навчання переказують гроші па інститутський 
розрахунковий рахунок 14118 у Кіровоградському 
міськуправлінпі Держбанку. За вечірнє навчання — 
22 крб. 50 коп.. за заочне — 20 крб.

•Вступники па курси подають заяву па ім’я ректора 
та квитанцію про внесення плати за навчання.

Приймання документів — щодня, крім неділі, з 9 по 
18 гол., а в суботу — з 9 по 14 гол. ЗО хв.

Адреса: 316050, м. Кіровоград, пул. Орджонікідзс, 5 
кімната 237.

РЕКТОРАТ.

КІРОВОГРАДСЬКА 
АВТОШКОЛА ДТСААФ
ОГОЛОШУЄ НАБІР 
НА КУРСИ

автомеханіків,
водіїв першого й другого 

класів (навчання вечірнє і) 
■•заочне),

водіїв третього класу, 
водіїв-любителів і «дто- 

циклістів (навчання денне 
й вечірнє).

АДМІНІСТРАЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ 
СЕРЕДНЄ МПТУ № 7 

додатково набирає учнів 
на спеціальність 
«Плитновик- 
ляцювальник-мозаїст».

Строк навчання — один 
рік.

Приймають юнаків і дів
чат. що закінчили 8—10 
класів.

Адпеса: м. Олександрія, 
сел. Перемога, вул. Нагор- 
н.т. 104. їхати автобусом 
«А» до зупинки «Училище».

ДИРЕКЦІЯ.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

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

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

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

наша 
адреса

316050, МСП

■ м. Кіровоград,
1 вул. Луначарського, 36.

відділ листів 1 масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція —
3- 03-53.

БК 34320. рбсяг 0,6 друк. арк.
• >■" —1 ' -і' .

Індекс СІ 197. Зам. № 525. Тираж 56 500.


	2699-1p
	2699-2p
	2699-3p
	2699-4p

