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У ПОЛЬОТІ
КОСМІЧНИЙ КОРАБЕЛЬ
«СОЮЗ т»
МОСКВА. (ТА₽С). 16 грудня 1979 року в Радянсько

му Союзі проведено запуск транспортною корабля 
«Союз Ти у безпілотному варіанті.

Удосконалений корабель «Союз Т» створений на 
базі пілотованого корабля «Союз». На кораблі «Со
юз Т» встановлено нові бортові системи, в тому числі 
радіозв’язку, орієнтації, керування рухом і бер товий 
обчислювальний комплекс.

Космічний корабель «СоюзТ» призначений для 
проведення транспортних операцій по забезпеченню 
функціонування орбітального комплексу «Салют;:— 
«Союз».

Програмою польоту корабля «Союз Т» передбачені 
комплексне експериментальне спрацювання нових 
бортових систем у різних режимах польоту і спільна 
робота з орбітальною науковою станцією «Садют-б».

ПРО 110-У РІЧНИЦЮ З ДНЯ ' 
. НАРОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІНА

ЗА ПАРТОЮ

(ТАРС). І

СІЛЬСЬКИЙ ТРУДІВНИК

Центральний Комітет КПРС прийняв 
постанову <ІІро 110-у річницю з дня 
народження Володимира Ілліча Ле
ніна».

Титан наукової думки і справді на
родний вождь, полум'яний револю
ціонер, творець Комуністичної партії 
1 першої в світі соціалістичної дериса- 
ви, говориться в постанові, Ленін при
святив усе своє яскраве, героїчне жит
тя великій і благородній справі — бо
ротьбі за соціальне визволення проле
таріату і всіх пригноблених мас, за 
щастя людей праці.

Вийшовши па світову арену класо
вої боротьби як вірвшї’і стійкий послі
довник Маркса 1 Енгельса. Ленін все
бічно розЕниув їх революційне вчення. 
Володіючи пеперевершепим даром па

вукового передбачення, найглибшого 
проникнення в саму суть подів і явищ, 
які відбуваються, творчо застосовую
чи діалектико матеріалістичний метод 
до аналізу нових історичних умов, він 
•збагатив принципово важливими поло
женнями всі складові частини Маркси;* 
му, відкрив новий етап у його роз
витку.

і Ісоцінгшюю іде.нпо-теорсїпчиоіо і 
методологічною зброєю революціоне
рів усіх кр; їй стало /іонійське вчсппц. 
про імперіалізм, про соціалістичну ре
волюцію і диктатуру пролетаріату, 
про партію, про класових союзників 
пролетаріату в боротьбі за демокра
тію і соціалізм, про нерозривний зв’я
зок соціального і національного виз
волення, а також про принципи мир
ного співіснування держав з різним 
суспільним ладом. Важливе значення 
мають ленінські ідеї про захист соціа
лістичної Вітчизни. Вінцем теоретич
ної творчості Леніна стала створена 

ним наука про шляхи будівництва со
ціалізму і комунізму.

Хід історії, найглибші перетворен
ня, які в корені змінили обличчя су
часного світу, приносять все нові до
кази правоти і незламної сили ленін
ських ідей, відкреслюється в поста
вові.

Радянські люди зустрічають і 10 у 
річницю з дня народження В. І. Леніна і 
в обстановці високою політичного і І 
трудового віднесення. З ініціативи пе
редовиків виробництва Москви і Ле
нінграда в країні розгорнувся патріо- І 
тпчішй рух за виконання особистих І 
п’ятирічних завдань до 22 квітня 1980 
року.

Центральний Комітет КПРС поста
новив відзначити 110-у річницю з дня 
народження Володимира Ілліча Леніна 
як велико всенародне свято. Підготов
ка і святкування славної річниці по
кликані всемірно сприяти дальшому 
розвиткові трудової і громадської ак
тивності народу, мобілізації зусиль на 
виконання плану 1930 року, створен
ня доброї основи для успішного старту 
одинадцятої п'ятирічки.

Центральний Комітет КПРС поста
новив розгорнути масово соціалістичне 
.'•магапня за гідну зустріч І 10-ї річни
ці з дня лагодження В. І. Леніна, ус
пішне завершення десятої п’ятирічки, 
встановити Почесну Ленінську грамоту 
для нагородження трудових колекти
вів і передовиків виробництва, які 
виконали п’ятирічні завдання до юг-і- | 
лею.

Центральний Комітет КПРС закли
кав комуністів, комсомольців, усіх ра
дянських людей зустріти ювілей Во
лодимира Ілліча Леніна новими успіха
ми в боротьбі за комунізм, перетвори
ти завершальний рік десятої п'ятиріч- | 
ви в рік ударної ленінської роботи.

Ще свіжі в пам'яті бійців студентських будівельних гарячна трудових буд
нів і риштовання новобудов, ночі біля г.огнища і назси маловідомих населених 
пунктів... Все те було. І скоро, всього лише через зиму, буде знову. Зараз с час 
подумати над тим, яким мас стати новий трудовий семестр. Про це і йшла г.-.сва 
на недавньому обласному зльоті бійців СБЗ.

Валентина БАРАБАШ, яку ви бачите на знімну, — студентка Кіровоград
ського машинсбудІЕного технікуму, боєць загону «Кристап-79». Влітку разом зі 
сеоїми товаришами дівчина будувала шахту «Новсккргородсьна», завоювала 
лершість у еоціалістичноглу змаганні»

Фото П. ХМУРИ.

—-

Закінчилися польові ро
боти, зібрано, відвезено в 
засіки врожай. Однак у 
хліборобів жнива — цілий 
рік. Затихли, опустіли по
ля. Та гамірно стало в ре
монтних майстернях. Зем
лероби Латвійської і Турк
менської РСР, Оренбур
зької і Дніпропетровської 
областей виступили з іні
ціативою успішно підготу
вати техніку до наступних 
весняних польових робіт, 
забезпечити господарства 
кваліфікованими кадрами.

На звітно-виборних ра
йонних комсомольських 
конференціях, які прохо
дять тепер, юнаки і дівча
та, звичайно, говорять про 
те, як зробити рух «Жи
веш у селі — знай техні
ку!» більш масовим, обго
ворюють форлли МЄХР.СЄ- 
обучу. За останні роки 
трактористами, комбайне
рами стали 400 тисяч чо
ловік. Добре поповнення! 
Та ось професійна май
стерність молодих земле
робів зростає повільно. 

і на 
сіль-

ЕИ-

кур- 
всю-

Наприклад, у господарст
вах Таджикистану, Азер
байджану механізаторів 
першого і другого класів 
менше половини. Подібне 
становище і в деяких об
ластях Російської Федера
ції, Казахстану. Низька 
кваліфікація позначається 
і на якості роботи, 
закріпленні молоді в 
ськогосподарському 
робництві.

Нині йде набір на 
си мехвсеобучу. А чи 
ди згадали про випускни
ків минулих років? Чи в 
усіх комітетах комсомолу 
відбулася розмова з кож
ним механізатором, який 
так і залишився з посвід

ченням тракториста іре- 
тього класу? Важливо з'я
сувати чому та чи інша 
молода людина не підви
щує своєї кваліфікації. 
Причини можуть бути най
різноманітнішими. /Аож- 
ливо, небажання вчитися, 
викликане роботою на за
старілій техніці, яка не ви

магає нових сучасних 
знань і навичок. А можли
во, в господарстві прос
то забули про курси під
вищення кваліфікації: є 
трактористи — і добре? — 
мовляв, з роками і до по
чатківців прийдуть досвід, 
майстерність.

Правильно, з роками! 
Проте при бажанні ці 
строки можна значно ско
ротити. І чим скоріше, тим 
краще. Особливо тепер, 
коли мова йде про ефек
тивне використання ма
шинно-тракторного парку, 
двозмінну роботу техніки. 
Значить, потрібно у два 
рази більше механізато
рів. І не яких-небудь, е 
висококваліфікованих, на
дійних.

Комітетам комсомолу 
треба подбати і про те, 
щоб на курсах підвищення 
майстерності навчалися не 
тільки професійні механі
затори, а й ті юнаки і дів
чата, які мають права на 
керування технікою, а 
■■■амзшпішммааі

слід
На

куре

працюють в іншій галузі 
сільськогосподарського ви
робництва. Адже еони — 
резерв загону землеро
бів у напружені дні жнив.

Так, зокрема, думають 
організувати навчання ме
ханізаторів Херсонської 
області. У більшості ра
йонів вже створено штаби 
всеобучу. Разом із сіль
ськогосподарськими орга
нами працівники райкомів 
комсомолу склали списки 
трактористів, яким 
підвищити класність, 
весні, закінчивши 
перепідготовки, вони про
ведуть посівну за найви
щим класом хліборобсь
кої майстерності.

А в Любанському райо
ні Мінської області на ба
зі кращих підприємств і 
бригад, наприклад, ланки 
Героя Соціалістичної Пра
ці О. В. Казачка, вирішили 
ЕЇдкрити школи передо
вого досвіду. /Лолоді ріль
ники, механізатори озна
йомляться тут з ефектив
ними прийомами . праці, 
підвищать свою кваліфі
кацію. У районі до почат
ку весняних польових ро
біт дві третини тракто
ристів матимуть посвід
чення першого і другого 
класів.

ДоПОАЛОЖуїЬ ЕЄСТИ Зв- 
няття на курсах головні 
спеціалісти господарств, 

досвідчені механізатори, 
наставники. Якщо при май
стерні немає методичного 
куточка, можна домовити
ся і проводити навчання 
вечорами в школі, у кабі
неті машинознавства. А 
потім, до речі, і старшо
класників запросити на 
практику. Користь від та
кої співдружності буде 
взаємною: учні спробу
ють себе у справжній ве
ликій справі, а молоді ме
ханізатори вперше виступ
лять у ролі наставників.

І ще одна турбота ком
сомольського комітету — 
проконтролювати, щоб 
після кваліфікаційних ек
заменів слухачі, в тому 
числі й школярі, одержа
ли відповідні документи.

У постанові V пленуллу 
ЦК ВЛКСМ «Про роботу 
комсомолу по підвищен
ню ефективності ідейно- 
морального виховання 
молоді» відзначається: За
безпечення єдності слова 
і діла має принципове 
значення для всіх 
тів і організацій 
комсомольських 
ників і активістів, 
боротися з формалізмом, 
доводити почату справу до 
кінця, забезпечувати ви
ховний ефект кожного за
ходу».

Сідають за парту й тва
ринники. На сучасних теа-

коміте- 
ВЛКСМ, 
праців- 
Рішуче

комг.лєксат 
часом до 

тисяч наймену- 
механізмів і

пев- 
підготов- 

профтеху- 
навчають 

наладчиків 
КОМ.П-

ринницьких 
налічується 
двохсот 
вань різних 
устаткування, і працювати 
на такому виробництві мо
же лише майстер із 
ною технічною 
кою. Сільських 
чилищ, в яких 
операторів, 
для тваринницьких 
лексів, поки що небагато. 
Всього один випускник 
СПТУ припадає на 5 ферм 
на рік. Значить, треба на
вчати майстрів своїми сп
ивати в господарстві, в міс
цевій школі. До роботи є 
тваринництві комсомоль
ські активісти повинні ак
тивніше залучати юнаків: 
на комплексах, де так ба
гато механізмів, їм управ
лятися зручніше.
Наскільки успішним буде 
«семестр» сільського тру
дівника, залежить і від 
твоєї діяльності, комсо
мольський комітет. Чи ви
вірені твої робочі плани 
з навчальними і виробни
чим розкладом механіза
торів. доярок, рільників? 
Твою діловитість, актив
ність в організації зимо
вого навчання молодих 
сільських трудівників теж 
оцінюватимуть жнива.

(Прес бюдо 
кМомєсмольснсм 

правди»).

■
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Одинадцятого і сім
надцятого грудня в 
комсомольських ноліт- 
гуртках, де вивчаються

у рахунок 1980 року.
Пропагандист підкрес

лила, що високі темпи 
економічного і соціаль
ного розвитку нашої 
країни в десятій п’яти
річці здійснюються на ос
нові підвищення ефек
тивності всіх сторін 
яльності нашого 
спільства.

Ді- 
су-

На місцевих
факт

економічних 
опач», відбулися за
няття на тему «П’яти
річка 
якості.
КПРС

основи 
знань,

ефективності і 
XX У о їзд 

про головне 
завдання десятої 
тирічкн». Голова Пст- 
рівської районної **л 
тодичної ради з 
тань комсомольського 
політнавчання Т. М. 
Олійник, розповідає, як 
пройшли ВОШІ в кол
госпі імені Леніна.

іїя-

мс- 
піі-

Пропагандист В. О. 
Стулііі почала заняття- 
розповіддю про успіхи в 
господарському житті 
нашої Вітчизни за 62 ро
ки Радянської влади. На
голосила па тому, що 

І економічна політика пар
тії знаходить наукове об
грунтування в рішеннях 

1 XXV з’їзду КПРС, у ви- 
• ступах і працях Гене;

ральиого секретаря ЦК 
КГІРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР 

І товариша Л. І. Брежис- 
I ва, в матеріалах ІІлеиу- 
і мів ЦК КПРС та сесій 

■ Верховної Ради СРСР. 
І Нинішнього року- паша 
І країна відзначила 50-річ- 
I чя прийняття першого 
І п’ятирічного плану роз- 
I витку народного госпо

дарства СРСР. У зв’язку 
І з цим пропагандист ііа- 
I звала цифри, що засвід- 
I чують впевнений наступ 
І радянської економіки. . З 
І допомогою таблиці, діа- 
“ грам показала, наскіль

ки зріс валовий прибуток 
І 1 підвищилась оплата 
І праці в їхньому колгоспі 
І після березневого 

(1965 р.) Пленуму ЦК 
І КПРС.

Далі В. О. Стулііі роз- 
я повіла слухачам, як ви- 

колгоспі
по ви

продану

а х

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“—
■ ” ОВА йтиме Про досить 

І У 
ських колах на 
градщині активного 
ради церков ЄХБ І. 
нова. Саме ним. 
вкотре!) вимушені 
зайнятися радянські 
ни правосуддя у 
цього року. За що

Ііа конкретних прикла- І 
дах роботи молочного- І 
варких ферм колгоспу І 
вона проілюструвала | 
зростання ефективності 
виробництва молока. ■ 
Слухачі, співстав.іяіочп 
затрати на його виробни
цтво 1 одержані резуль
тати, визначили, що ко
лектив МТФ № 2 сира- І 
цював за 10 місяців цьо
го року ефективніше, ніж І 
тваринники МТФ № 5. 
Більше того — продук
ція МТФ № 5 виявилася 
збитковою. Учасники за- | 
нять проаналізували, чо
му так сталося, запропо
нували, як виправити 
становище. При цьому 
використовувались спе
ціальні таблиці, іп яких 
було показано резерви 
зростання рентабельності 
молочного скотарства, 
намічено шляхи підви
щення якості продукції.

Слухачі В. Каплун та 
В. Горбаисць, які працю
ють у тракторній брига
ді, розповіли, від чого за
лежить якість робіт у 
рослинництві, повели 
розмову про трудову 
дисципліну в колективі, 
про раціональне викорис
тання робочого часу.

Всі разом розглянули, 
які завдання по підви
щенню 
якості 
вив 
нами

НАУКА —
ДЕСЯТІЙ П'ЯТИРІЧЦІ __ 

радіоінтерв-ю 
З ПОЛЕМ

МОСКВА. Запаси вилоги 
в грунті значно швидше і 
точніше, ніж наземними за
собами, можна визначати з 
боргу літака. Анараіуру» 
яка дає змогу це робити, 
створили в інституті радіо

техніки і електроніки All 
СРСР. Вона встановлює їв
ся в літаку сільськогоспо
дарської авіації. Хвилі, які 
йдуть з грунту, приймають
ся' антеною літака, надхо
дять у прилади і перетво
рюються в електричні сиг
нали. Залежно від їх інтен
сивності спеціальний кри- 
стрііі-самоїшс креслить па 
паперовій стрічці лінії. Не
мало завдань допоможе’ 
розв’язувати нова ан 
ра. Ііа підставі її 

можна визначати
І сівби, внесення мінераль- 
I них добрив, ступінь ДОСТіІ 

гаіпія рослин.

ХРАНИТЕЛІ

^К/іїОВА итим’ 
відомого 

Й ських колах
сектант- 
Кірово- 

члена 
Аніо- 
(уже 
були 
орга- 
липні 
ж су

дити Антонова? Антонова, 
якого деякі релігійні ко
ла нашої країни і за ру
бежем наполегливо вида
ють «страждальцем за ві
ру».Не будемо інтригувати 
читача. Новоявлений «апо
стол» відбуває покарання 
за неробство і дармоїд
ство.

Для того, аби краще ви
різьбити досить непри
надну постать керівника

18 грудня 1979 року_____ _
няної війни, цей «апос
тол», прикриваючись бап
тистською заповіддю «на?® 
убий», вважав за краще 
пересидіти грізну годину 
в ув'язненні. Розрахунок 
очевидний — будь-що за
лишитися живим, а заод* 
но й видати себе мучени
ком «за віру».

Вдруге Антонов «по
страждав» за те, що, всу
переч радянським зако
нам створював нелегальні 
групи сектантів, націлю
вав їх на невизнання ра
дянських законів про 
культи.

Двічі судили Антонова 
за неробство і дармоїд
ство...

Ось такий приклад бать
ка наслідує і син — Пав
ло Антонов, електрик за-

рожу соціалізмові плат
форму. Вони розпоасюд- 
жують саморобну літера
туру, спрямовану проти 
радянських законів про 
релігійні культи.

Дуже популярно серед 
керівників розкольників 
— ставати в позу «муче
ників за віру». І, як пра
вило, створюється цей 
штучний ореол навколо 
порушників радянського 
законодавства.

Нині подібний «лавро
вий вінок» сектанти нама
гаються приладнати І. Ан- 
тонозу...

Хто ж він? Давайте 
звернемося до офіційних 
документів. Скажімо, до 
того ж звинувачувального 
акта, у якому сконцентро
вано факти з біографії

ТВОРЕЦЬ «теїздО

І

і конуються в
І плани 4-х років
І робництву і
І сільськогосподар с ь к о ї 

продукції. .

]Так, колективи молоч
нотоварних ферм № 1 1 

- № 2 достроково справи
лися з' чотирирічними 
завданнями по виробни
цтву 1 продажу молока 
державі і нині працюють

ефективиосіі і 
роботи поста- 

перод працівни- 
сільського госпо

дарства XXV з’їзд 
КПРС, зупинилися на 
матеріалах листопадово
го (1979 р.) Пленуму ЦК 
КПРС та другої сесії 
Верховної Ради СРСР 
десятого скликання.

У кінці заняття В. О. 
Студій нагадала слуха
чам, що весь радянський 
народ зацікавлений у 
зростанні ефективності 
виробництва, бо вона 
сприяє примноженню ба
гатства всього суспільст
ва 1 підвищенню добро
буту кожної людини.

Т. ОЛІЙНИК, 
голова районної мето
дичної ради з питань 
комсомольського по- 
літнавчання.

------- . И парату- И 
даних йй 

строки■1- і
1 І

на, 0 
смак л 

ичииХ та {Я ’ 
..... ......... _4 ___ продуктів & 
допоможе нова універсали- Й 
па установка — концентра- % 
тор, створена спеціалістами . 0 
фізпко-хімічиого ііісгінуту. /5 
Академії наук України. ы 

Розробка нового методу & 
продиктована турботою про 
схоронність врожаю. Ко- « 
рпстуючпсь виморожуючим % 
концентратом безперервної % 
дії, можна зберегти якість і и 
багатьох харчових продми- » 
тів, збільшити строк їх збе- ЙЙ 
рігаппя. За даними інстнту- 
ту «Магарач», наприклад, 
концентрування виноград
ного сусла дасть економіч
ний ефект в одному тільки 
Криму понад мільйон кар
бованців па рік.

НАРОДЖЕННЯ
ШТУЧНОГО

РАЮ, ЗЕМНОГО
АБО ПРАВДИВА РОЗПОВІДЬ ПРО ЛЮДИНУ, 

ЯКА ЖИЛА АЖ ІНЯК НЕ СВЯТИМ ДУХОМ

АРОМАТІВ
ОДЕСА. Зберегти 

довгий час аромат і 
різних соків, молочних 
інших харчових і

кіровоградських баптисііа, 
пригадаймо, хто такі єван
гельські ’ християни-бап- 
тисти (ЄХБ).

Баптизм — один із різ
новидів протестантів — 
виник на початку XVII 
століття. Баптисти більш 
послідовно, ніж інші про
тестанти, додержуються 
релігійного принципу спа
сіння лише шляхом осо
бистої віри, надають ве
ликого значення божест
венному 
можливості 
«спілкування 
Управляють ними 
ний преезітер і 
рада.

У 1944 році 
об'єдналися з 
ськими християнами 
церкзу

одкровеннк», 
містичного 
з богом» 

зибор-
церковна

І

МАРМУРУ
ЄРЕВАН. Гідний 

щік мармуру 
склокристалічних 
Лів ПОПОВНІВ 
декоративних облицюваль
них плит, застосовуваних у 
будівництві. Цс — сптало- 
мармур, матеріал різних 
кольорів і відтінків, одер
жуваний з місцевої сирови

ни. Його технологію розро
били вчені Вірменського і ІДІ 
каменя і силікатів. Виго
товляють ситаломармур з 
гірських порід з добавкою 
перліту в поєднанні з фто
ристим натрієм і кальцино
ваною содою.

(ТАРС—РАТАУ).

супер- 
з штучних 

магеріа- 
асортимепт

І
І
і
ІР
І
І

баптисти 
євангель- 

в 
церкзу євангельських
християн-баптистіз. Ство
рена в 1961 році так зва
на «ініціативна група», що 
об'єднувала у своїх рядах 
екстремістів від баптизму, 
невдоззі стала називатися 
«рг.дою церков ЄХБ». Ви
на прагнула будь-що за
хопити керівництво бап
тистською церквою. Роз
кольники вдалися до гру
бого порушення законів, 
закликаючи віруючих за
лишати зареєстровані гро
мади; зажадали навіть пе
регляду ленінського дек
рету «Про відокремлення 
церкви від держави і 
школи від церкви».

Керівники розколу роб
лять ставку з основному 
на молодь, закликаючи її 
бути осторонь громадсь
кого і культурного життя 
країни, не користуватися 
досягненнями науки і тех
ніки, а готувати себе для 
потустороннього життя.

Більше того, розкольни
ки стали на відверто зо-

«великомученика».
«... Громадянин Анто

нов Іван Якович, уроже- 
нець с. Липне Бологов* 
ського району Калінінсь- 
кої області, будучи осо
бою непенСійного віку, з 
20 грудня 1978 року не 
бере участі у громадсько- 
корисній праці, веде па
разитичний 
Незважаючи 
лютого 1973 року притя
гувався до кримінальної 
відповідальності за подіб
не порушення закону...»

Антонов грубо ігнору
вав статтю 60 Конституції 
СРСР, у якій сказано, що 
труд на благо Батьківщи
ни — обов'язок і справа 
честі кожного громадяни
на СРСР. Стаття 214 Кри
мінального кодексу УРСР 
(ч. II) установлює кримі
нальну відповідальність 
за систематичне бродяж
ництво, жебрацтво, а та
кож за ведення протягом 
довгого часу іншого пара
зитичного способу життя...

Характерно, що після 
того, як І. Антонова по
збавили волі, ватажки ра
ди церков ЄХБ терміново 
випустили «відозву», у 
якій стверджували, що 
Антонов має повний тру
довий стаж, а притягли 
його до відповідальності 
перед радянським зако
ном, мовляв, «за релігію». 
На очі, як бачимо, — пра
гнення зробити з чорного 
біле. Прямо скажемо: не
вдячна робота. Бо факти
— річ уперта. Вони ж за
свідчують протилежне: 
трудового стажу в Анто
нова — менше п'ятнадця
ти років, зате вже чотири
— судимості.

У роки Великої Вітчиз-

спосіб життя, 
на те, що 9

кримінальної

воду «Червона зірка».
Якщо син хоч працює, 

то Антонов-старший жива 
виключно за рахунок ві
руючих. Обіцяючи їм «рай 
і небесне блаженство», 
новоявлений «апостол» 
тим часом не забуває про 
себе на землі. Ось ли
ше один приклад. Дові
давшись, що колишня жи
телька Знам'янки віруюча 
В. П. Колесник (нині вона 
мешкає у місті Щорс Чер
нігівської області) одер
жала в спадщину будинок 
і продала його, Антоне^ 
став вимагати у неї чоти
ри тисячі: мовляв, «для 
потреб церкви». Насправ
ді ж, прагнув присвоїти 
половину грошей. Коли 
жінка відмовила, «брат во 
христі» відлучив її разом 
з чоловіком від церкви, 
Аякже! Такий непослух. 
Коли всі «браття і сестри» 
стануть такими ж, то не* 
легко буде Антонову, не 
працюючи, «прогодувати» 
себе, дружину і дітей. Не 
святим же духом жити...

Діяльність
ЄХБ, до 
Антонов, 
ширше, 
ідеї 
дання, покликана створити 
ореол мучеництва навко- 
ло порушників радянсько* 
го законодавства. Акти
вісти йдуть далі, встанов
люючи зв’язки із зарубіж* 
ними антирадянськими 
центрами. І сподіваються 
на їхню моральну і мате
ріальну допомогу. І сама 
за це, як відомо, треба 
платити різного роду 
клепництвом, побрехень
ками про порушення прав 
людини у Радянському 
Союзі...

8. ЯНИШЕВСЬКИЙ.

активістів 
яких належите 
сягає навіть 

ніж пропаганд» 
релігійного страж*

Юні помічники ДАІ
Псриіий місяць зими зачастив дощами, туманами, сні

говицею. В останній декаді грудня очікується ожеледиця, 
сніг. Це ускладнює роботу автотранспорту і утруднює 
рух пішоходів.

У цей період активізують свою роботу шкільні загони 
юних інспекторів руху. Вони спостерігають за поведін
кою своїх ровесників на вулиці, запобігають порушен
ням правил руху, проводять бесіди зі школярами молод
ших класів, організовують конкурси пішоходів, іастими 
гостями у школах міста Кіровограда стали працівники 
ДАІ А. М. Головаха, В. Г. Невдаха, П. 1. Бондарчук та 
члени міського штабу 101Р «Світлофор» при міському 
Палаці піонерів Сашко Швець, ДІма Іванов, ігор Оста- 
пенко, Юра Садовський. Вони виступають на зборах 
загонів, проводять тематичні вікторини.

Набуті знання школярі закріплюють у дитячому авто- 
містечку парку імені Леніна, на спеціальних шкільних 
автомайданчнках при школах. Наступного року плану
ється обладнати такі майданчики у парку імені 50-річ- 
чя Жовтня, у дитячому садку заводу радіовнробів.

В. СОЛОВЙОВ, 
старший інспектор Кіровоградської міської держ- 
Автоінспекції.

На знімну: практичні заняття в автомістечку пар
ну імені Леніна проводить Сашко ШВЕЦЬ.

ПіСЛЯ\ 
вивтапн;

«ВИМПЕЛ, 
У СЕЙФІ»

V кореспонденції під та
ким заголовком («Моло
дий комунар» за 17 листо
пада ц. р.) йшлося про тс, 
що Світловодськніі мі
ський спорткомітет «квар
тирує» в одній невеличкій 
кімнаті разом із трьома 
іншими організаціями, що 
перешкоджає дальшому 
поліпшенню спортнвпо-ма- . 
сової роботи.

Заступник 
ловодського 
кому Г. Б.
повідомив, що виступ 
зети обговорено на 
данні міськвиконкому. 
Наступного року планує
ться виділити окреме при
міщення для міського 
спорткомитету.

голови Світ* 
міськвпкон- 
Маковськпн^ 

га* 
засі-



грудня 19*9 року

«ОЙ І КЛОПІТ

З ЦИМ ТЕЛЕФО

НОМ...»

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

^ГРУДНЕВА ПОШТА

ВІДДІЛУ ШКІЛЬНОЇ 
І ТА СТУДЕНТСЬКОЇ

МОЛОДІ

10 57
ЛИСТІВ

З епюр»

З КІНОКАМЕРОЮ І
ПО РІДНОМУ КРАЮ

Сороковим фільмом по
повнився кіиолітопис При
карпатського краю, який 
створюють любителі Дрого
бича. Нова стрічка «Відлун
ня жовтневої бурі», знята 
самодіяльною народною 
студією «Юність», розпові
дає про перших комуністів 
Галичини, про боротьбу 
трудящих краю за встанов
лення влади Рад, возз’єд- 

• паїшя з Радянською Украї- 
' кою.

В активі кіпоаматоріз — 
фільми про подвиги земля
ків у роки Великої Вітчиз
няної війни «Віковічна да
та», «Безсмертя». «Здрас
туй, батьку!». Ентузіастів 
можна побачити па нафто
переробному і долотовому 
заводах, Борпелавєькому 
фарфоровому.

Є у «Юності» і свої під
шефні. Учасники студії ор
ганізували її постійно кон
сультують понад десять 
гуртків і секцій кінолюбк- 
телів у школах, технікумах.

Г. МАЦЕККО, 
кор. РАТАУ.

Львівська область. У ЧОТИРИ РУКИ. Фото Г. ТАНСЬКОГО.

одержав 
відділ з
початку
року

Коло питань, які цікав
лять наших дописува
чів, дуже широке. Дехто 
вже турбується про но
ворічний карнавальний 
костюм (адже - свято 
Ялинки через кільканад
цять днів]. Старшоклас
ники діляться думками 
про те, як налагодити 
дружні стосунки в класі, 
поліпшити успішність і 
поведінку. Л. Максюта зі 
Світловодського району

повідомляє про зустріч Б 
учніз Калантаївської V 
восьмирічки з Миколою 
Іващенком, котрий не- • 
дазно закінчив службу в 
рядах Радянської Армії, я 
Громадський ксреспон- Я 
дент «Молодого комуна- і 
ра» В. Шульга надіслав І 
листа про роботу черво-1 
них слідопитів Листопа- ] 
дівської восьмирічної 
ШКОЛИ Новомиргородсь- І 
кого району. Гурток І 
очолює вчителька Ірина | 
Василівна
«запалює 
любов’ю 
роботи», 
відують 
партизанів, 
збирають факти про под-1 
виги народних месників І 
під час Великої Вітчиз-1 
няної війни, — пише ав
тор.

Темою недавніх ком
сомольських зборів уч
нів 10-А Новгородківсь- 
кої СШ № 2 було обго
ворення матеріалів V 
Пленуму ЦК ВЛКСМ. 
Про це ми довідалися з 
листа секретаря комсо
мольської організації 
класу ї. Киришок.

Світлана Криворучко 
розповідає про дитячу 
флотилію Світловодсько
го клубу юних моряків і 
річковиків, яка і 
вже вісім років.

Відділ дякує всім ко
респондентам за цікаві 

і повідомлення і хвилюючі 
розповіді.

розуміємо Я 
цих контактів ІЗ 
тепер, коли 

сільського гос- Я 
невпинно зро- В 

про це го- Я

ЗЙЗ£ЛЕНІЄ 
ЛЕНІНСЬКІ
АЛЕЯ

на-

Омельчук, яка 
ДІ7ЄЙ СВОЄЮ 

до пошукової 
Слідопити від- 
сім'ї КОЛИШНІХ 

по зернині

міцніють. Ми 
важливість 
особливо 
масштаби 
подарства 
стають. Саме 
вориз Леонід Ілліч Ьреж- І 
heb на листопадовому | 
(1У79 р.) Пленумі Ці\ І'
КПРС.

Протягом навчального 
року часто бувають у шко- І 
лі передовики сільсько
господарського виробниц- І 
тва, члени правління кол
госпу, розповіді яких про 
сучасне і майбутнє їхньо
го господарства 
гають 
життєву дорогу, 
саме під час однієї з та
ких зустрічей Володимир 
Харківець, Сергій Шомен- 
ко, Микола Щербина, 
Олександр Євко, Микола 
Гасленко, Ольга Мишина 

і твердо вирішили: «Пра
цюватимемо в селі».

і Нині у колгоспі про них 
доброї думки.

1 І. ЛІПИМ,
директор Нечаївської 

І середньої школи 
Компаніївського ра 
йону.

допома-
школярам обрати

Мабуть,

УСИІШКИ
ДРУЗІВ

• і
і
І
і

ПРОПОНУЄ ВИДАВНИЦТВО
ЦК ЛКСМУ «молодь»

спрямування 
видавництва 

1980 році ви* 
актуальними 

комуністично- 
підросгаю-

Тематичне 
літератури 
«Молодь» у 
значаеться 
завданнями
гр виховання 
чого покоління, поставле
ними XXV з’їздом КПРС. 
участю комсомолу в кому
ністичному будівництві, 
широким спектром читаць
ких інтересів молоді.

ВИДАННЯ ДО 119-ї 
РІЧНИЦІ З ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ 

В. І. ЛЕНІНА
Ленін В. 1. «Завдання 

спілок молоді».
Шістдесят років минуло 

від того нам ятиого дня, 
коли Володимир Ілліч Ле
нін із трибуни III Всеро
сійського з'їзду РКСМ ви
голосив промову, що ста
ла програмним докумен
том діяльності Ленінсько
го комсомолу, немеркну
чим дороговказом для 
мблодого племені Країни 
Рад.

Видання ілюстроване, у 
подарунковому оформлен
ні.

Рекомендується ДЛЯ 
вручення у райкомах 
ЛКСМУ прийнятим до лав 
ВЛКСМ.

«Ленін і діти». Збірник. 
Володимир Ілліч Ленін, 

творець першої в світі 
країни робітників і селян, 
дуже любив дігей.

Із вміщених у збірнику 
спогадів діячів більшо
вицької партії і міжнарод
ного комуністичного та 
робітничого руху читач 
дізнається про надзвичай
но чуйне ставлення вож
дя революції до своїх ма
леньких друзів.

Рубай В. К. «Відпові
дальне доручення».

Понад десять років юні 
жителі села Копне гнаа 
Хмельницької області зби
рали матеріали для музею 
В. І. Леніна, віддаючи цій 
почесній справі багато зу
силь.

Тепер юні творці музею 
особливо пишаються за
лом «Ленін і діти». Зібра
ні тут експонати яскраво 
засвідчують, як гаряче лю
бив Володимир Ілліч ді
тей, як багато зробив для 
їх щастя.

Про повчальний досвід 
роботи по створенню цьо
го музею та його діяль
ність і розповідається в 
книзі.

бібліотечка 
комсомольського 

ЛКТИВіСТ/\
Порадник комсорга.
Тебе обрали секретарем 

комсомольської організа
ції. З чого почати? Які 
ефективні форми і методи 
організаційної та вихов
ної роботи застосувати?

Про не тн довідаєшся з 
книги «Порадник комсор
га». Тут знайдеш відпові
ді па багато, організацій
но-статутних питань, які 
часто виникають у прак
тичній роботі, дізнаєшся 
про деякі основні напря
ми діяльності комсомоль
ських організацій.
ЛІТЕРАТУРА З ПИТАНЬ 
ІДЕЙНО-ПОЛ іти много 

ТА МОРАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ молоді 

Замалєєв О. Ф-. Зон 
В. П. «Богослови шукають 
бога». -

Ця книга — критичніш 
аналіз богословських роз
ходжень про пізнання бо
га, які свідчать про кри
зу релігії. Автори, канди-

дати філософських наук, 
поставили собі за мсту па 
історико - богословському 
матеріалі осмислити
твердження В. І. Леніна 
про тс, що коли оди/і бо
гослов критикує основи 
ідеалізму іншого, то від 
цього виграє тільки мате
ріалізм (атеїзм). Аналі
зуючи богословські трак
тати Стефана Угорського, 
автори доводять непере
конливість 
словських 
існування

Русаков 
і долар».

У книзі 
найхарактерніші явища 
суспільно-політичному _ 
культурному житті г” 
останніх років.

Автор, власний 
попдепт «Правды», 
лий час перебуває 
таделі <.' 
на основі 
тичного і 
зує розтлінний 
жуазпого < " 
па американську молодь.

Ри маренко 10. І. «Укра-1 
їнськнй буржуазии»! націо
налізм — ворог молоді і 
єднання народів».

Ця книга — розповідь 
про реакційну суть бур
жуазного націоналізму 
взагалі і українського 
буржуазною націоналізму 
зокрема, про тс, як згуб
но діє він тіа підростаюче 
покоління.

Автор, посилаючись па 
численні випадки з життя, 
цитуючи архівні докумен
ти та періодичні видання, 
розвінчує діяльність укра
їнських буржуазних націо
налістів.

різних бого- 
обгрунтувапь 

надприродного. 
Є. М. «Фрондер

ПІІСОІТЛЮІОТЬСЯ 
в 

та 
США

корсс- 
трива- 

- . . у цц: 
«вільного світу» і 

і великого фак- 
матеріалу пока- 

іі вплив бур- 
способу життя

«110-й річниці з дня 
роджений В. І. Леніна 
110 ударних днів!» — з 
такою ініціативою висту
пили комсомольці Ново- 
миргородської середньої 
школи № 2. На мітингу, 
що відбувся кілька днів 
тому, секретар комсомоль
ської організації школи 
Валентина Хмельницька 
закликала учнів навчати
ся без трійок. Старшо
класники зобов’язалися 
зібрати до ювілею 15 тонн 
металобрухту і 10 тонн 
макулатури. У подарунок 
школі кожна комсомоль
ська група виготовить на
очне приладдя. А учні 9-Б 
класу на чолі зі своїм 
комсоргом Костянтином 
Склярепком взялися поса
дити у місті алею пам’яті 
Леніна.

Н. МАСОНСЬКА, 
старша піонеряожата 
Нозомиргородськ о ї 
СШ № 2.

му навчазея з аероклубі 
ДТСААФ.

Юні конструктори Ігор 
Загоруйко, Сергій Решет- 
няк, Петро Торба, Юрій 
Доценко, Вадим Руденко 
вже двічі брали участь в 
обласних змаганнях, де 
показали непогані резуль
тати.

Минуть роки, закінчать 
хлопці школу. Для одних 
авіація так і залишиться 
юнацьким захопленням, а 
для інших, можливо, стане 
справою всього життя.

О. ГІБАЛЕНКО, 
член гуртка «Юнкор» 
Комишуватської СШ 
Новоукраїнсь кого 
району.

АЛЛ і 
зтшш'
АВІАЦІЄЮ

СТЕЖКОЮ 
СВОЇХ 
БАТЬКІВ

14 із 27 цьогорічних ви
пускників нашої десяти
річки залишилися працю
вати з рідному селі. І не 
випадково. Бо зв'язки 
школи з місцевим колгос
пом «Дружба» постійно

крес- 
моде- 
такий 

кожен

Саітлочубий юнак, схи- | 
лившись над споїм діти- | 
щем — моделлю планера, 
— востаннє перевірив п 
найважливіші вузли і дета
лі. За мить легкокрила ма
шина стрімко злетіла в 
блакитну височінь.

Від найпростіших 
лень до складних 
лей літаків — 
шлях проходить
член авіамодельного гурт
ка нашої школи. Про
тягом кількох років гур
ток цей дуже популярний 
серед школярів, адже ро
бота в ньому - дополіагає 
краще засвоювати точні 
науки, розкриває таємниці 
техніки. '

Незмінний керівник і 
настазник гуртківціз — 
Андрій Петр'озич Доцен- 
ко, котрий сам у минуло-

Зал. ще якусь хвилю І 
тому такий гомінливий, І 
ураз завмер, коли па сце- І 
пу піднялася група смаг
лявих юнаків.

11а наше запрошення І 
семеро в’єтнамських сту- Я 
центів завітали на вечір І 
радянсько - в’єтнамської І 
дружби, що його влашту
вав клуб Інтернаціоиаль- я 
пої дружби 
школи № 32. Розповіді 
наших гостей доповнили 
повідомлення про в’єт
намську дітвору, життя, 
боротьбу і працю геро
їчного народу, які ста- 

і ранно підготували акти- 
. вісти клубу.

... Під склепінням 
лу зринає пісня. У 
проводі гітари гості 
пою мовою співають 
вождя в’єтнамського 
роду Хо Ші Міна. Потім 
російського мовою — 
про солдат, іцо не повер
нулись з воєнних доріг. 
— «Журавлі». А знаме
ниту «Катюшу», яку за
співали дев’ятикласниці,, 
підхопили всі присутні. І 
зал розцвів радісними 
усмішками. Усмішками 
друзів.

А. МАЛИНОВСЬКА,

середньої

за- 
су- 

рід- 
прс
на-

учениця восьмого кла
су, член комітету ком
сомолу Кіровоградсь
кої середньої ШКОЛИ 
№ 32.

Л23Е1.И ІИІм Іг1****^

В. І. Леніна відмінни
ці навчання, десятикласниці Верблюзької ссРе£”Ь°1 
школи Новгородківського району Світлана МАЙ ‘ 
ХІНА і Тетяна ЛИТВИН.
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18 ГРУДНЯ

23 ГРУДНЯ

19 ГРУДНЯ

8.00ПЕРША 
— «Час».

ров’я». 13.30 
на; . 1-1.30

(юнаків, звільнених із 
ів Радянської Армії) 

навчання за спе-

телефільм, 
телефільм 
меридіан». 

-День за днем». 
18.15

ки>. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Пісні
М. Тарнвердієва па вірші 
М. Светлова. 19.45 — Док. 
телефільм «Відродження». 
За книгою Л. 1. Брежнева. 
Фільм 5. 20.45 — «На доб
раніч. діти!» 21 00 — •Час’-. 
21.40 — Худ. фільм «ЯОлу- 
ка сорок першого року». 
По закінченні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
«Час». 8.40 — Гімнасти

ка. 9.05 -- «Творчість
юних». 9.35 — Багатосерій
ний художній фільм «Смак 
хліба». Фільм 1 
наш насущний». 
Концерт. " ‘
14.50 — 
ЗІЙШІЙ 
фільм.
15.50 —

■ «Мамина школа». 16.50 
— Зустріч юнкорів теле
студії «Орля» з Героєм Со
ціалістичної Праці, заслу
женою вчителькою шкдля 
РРФСР Л. Г. Сєнченковою. 
17.35 — Концерт. 18.00 — 
«Життя науки». 18.30 — «В 
кожному малюнку — сон
це». 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — Прем’єра 
док. фільму «Хто сіє ві
тер...» 19.50 — Вперше па 
екрані ЦТ багатосерійний 
художній фільм «Смак хлі
ба». Фільм 2 — «Хліб і вем- 
ля». 21.00 - «Час». 21.35 - 
Міжнародний турнір з хо
кею па приз газети «Извее-- 
тпя». Збірна СРСР — збір
на Фінляндії.

— «Хліб 
10.55 - 

14.30 — Новини. 
«Хурамап». Телсві- 

доку ментальний 
15.20—Телестадіон. 
«Наставник». 16.2t)

20 ГРУДНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». Я.40 — Гімнасти
ка. 9.0а — Зустріч юнкорів 
телестудії «Орля» з Героем 
Соціалістичної Праці, за
служеною вчителькою ніко
ли ₽ІЖР Л- г- Сенченко- 
вою. 9.50 — Концерт. 10 15 
•— «КлУб кіноподоро-.кей». 
14.30 — Новини. 14.50 — 
<Це в серці було моєму». 
1 елевізіниий художній 
фільм-монбграфія про 
творчість В. ВИшневського. 
15-55 — Шахова школа 
16.25 — Адреси Молодих. 
17.15 — Архітектура села. 
17.45 — «Народні мело,дії». 
18.60 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». 18 30 
-- 'Веселі нотки». 18.45 — 
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
«Алкоголізм». Бесіди ліка
ря. 19.15 — Вперше на ск
рапі ПТ багатосерійний ху
дожній фільм -Смак хлі
ба». Фільм 3 -- «Хліб і лю
ди». 21.00 — «Час». 21.35— 
До Міжнародного року ди
тини. 22.20 — «Сьогодні у 
світі». 22.35 —1 валлійські 
музичні картинки.

9.35 — «Для вас. батьки!» 
10.05 — «Більше хороших 
товарів». 1035 — «Розломі- 
ді про художників». 11.00— 
Музична програма «Райко
ва пошта». 11.35 — < Це і.в 
можете». 12.25 — Тираж
• Спортлото». 12.40 — «Здо- — 4МОС1{ВПЧ 

Порипи. 14.45
— «Сьогодні — День впер 
гстика». 15.00 — Музична 
програма до Дня енергети
ка. 15.45 — 'Паш огляд». 
16.30 — Прем’єра телевізій 
ного спектаклю «Ватаггі 
«Сім вітрів». Історія 6 — 
«Суперечка». 17.15 — «Оче
видне — неймовірне». 18.15
— Програма мультфільмів. 
18.45 — «9-а студія». 19.45
— Вперше на екрані ЦТ 
багатосерійний худ. фільм
♦ Смак хліба». Фільм 4 — 
«Хліб Еітчизші». 21.00 — 
«Час». 21.35 — До підсум
ків міжзональних шахових 
турнірів в Ріо-де-Жанейро 
2200 — «Па прекрасному 
голубому Дунаї». Концерт з 
творів І Штрауса. Переда
ча з Відня.

ДО НОВОРІЧНОГО СТОЛУ —

ВИРОБИ З М’ЯСА, РИБИ, ТІСТА, ОВО- 
ЧІВ, НАПІВФАБРИКАТИ ТА ГОТОВ) 
СТРАВИ

ПРОПОНУЮТЬ МАГАЗИНИ «КУЛІНА
РІЯ» СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.0G 
Новини. 10.20 — «Біло

церківський варіант». До.е- 
від будівельників. Переда
ча 1. 10.50 — Фотоетіо’.
«Зима». 10.55 — «Тієї дале
кої осені». ТелеЕИстава. 
11.40 - «Шкіл: пий екран -. 
8 клас. Фізика. 12.10 Кон
церт. 15.55 — Для малаг. 
«Срібний дзвіночок». 16.20 

«Господарський меха
нізм: особливості 1 пробле
ми». 16.50 — Телефільм 
«Медее», і7.00 ■ «Годин
ник із зозулею». Лялькова 
вистава. 18.00 «Партком 
і змагання». (Н д). 18.20 
Телефільм. (К 18.30 

19.
Чемпіонат СРСР з руд

ного м'яча. Жінки. «Жаль- 
гіріс» — «Спартак» (Кі-.ї.і). 
Ім.ЗО — «День за днсг.;>. 
(К-д). 19.45 Док телефільм 
«Відроджгішя». За книгою 
Л. 1. Брежнєва. Фільм 4. 
20.45 — «На добраніч, ді
ти». 21.69 — «Час». 21.40 — 

телефільм «Синє не- 
ГІо закінченні — но

вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— .Новини. 10.15 — Для 
шко іярів. «Старти надій», 
і 0.45 — «Білоцерківський 
варіант». Досвід будівсль- 
і.часін. Передача 3. 11.15 — 
«Друзі Тьоми Откриткіпа». 
15.55 — Для маллг. «Сріб
ний дзвіночок».' 16.20 —
-Народні таланти». 16.50 — 
Спортивним 
1.7.00 — Дек. 
-> игмчатський 
18.00 ~*і
(К-д). 18.15 — Телефільм.
• К-;і). 18.30- «Орбіти друж
би». (К-д). 19.00 Актуаль
на камера». 19.30 —О. Боро- 
'іін. «Князь Ігор». Вистава. 
В перерві — «На добраніч, 
діти!» По закінченні — но
нина. чемпіонат СРСР я во
лейболу. Жінки. ♦ Мёд! тії 

і» (Кчїг).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.60 
-- Новини. 10.20 — Ранко
вий концерт. 11.05 — Сьо
годні — День енергетика. 
• Голосую за професію». 
Док. фільм «Кроки енерге
тики». 13.00 — «Лоніарнк»- 
Лялькова вистава. 14.00 — 
«Закон і ми». 14.30 — «На
родні таланти». Концерт. 
15.05 - «Суботній репор
та:«». 15.35 — Дія дітей. 
Худ. фільм «Таємниця пар
тизанської землянки». 16.40
— Коннерт. 17.25—«Подвиг
батьків — крила сипів». 
18.50 — «Актуальна каме
ра». 19 30 — Спортивна 
програма. Чемпіонат СРСР 
з волейболу. Жінки. «Со
кіл» (Київ) — «.Уралочка» 
(Свердлове ьк). Чемпіонат 
СРСР з баскетболу. Жінки. 
«Кібіркштіс» (Вільнюс) 
«Спартак» (Лсніиград). 
перерві — « Вечірня казн 
21.00 -- «Час». 21.35 -Док. 
фільм «Вернісажі села Прс- 
лесного». 22.00 — «Сонячні 
к.чьрнсти». акінченві
— новини.

У РЕСТОРАНАХ ТА КАФЕ ДЛЯ 
ТЕЙ — ПО СЕЯТКОВОМУ НАКРИТІ 
ЛИ, ПРИЄМНА МУЗИКА, І, ЗВИЧАЙНО, 
ПО-НОБОРІЧНОМУ ПРИКРАШЕНЕ ПРИ
МІЩЕННЯ.

ГОС-
СТО-

БАЖАЄМО ЩАСЛИВОГО НОВОГО 
РОКУ!

УКРКООПТОРГРЕКЛАМА.
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛИА.

ПРОГРАМА.
8 40 — Гімнасти 

на. 9.05 - Вірші — дітям.
9 35 — «Смак хліба». Бата, 
тосерійннй художній фільм. 
Фільм 2 «Хліб і земля». 
10.40 — Концерт. 14.30 — 
Повніш. 14.50 — До Міжна
родного року дитини. 15.30
— Міжнародш'.й турнір а 
хокею на ппііз газети -113- 
вестня». Збірна ЧССР — 
збірна Швеції. 17.45 — Ро
сійська мова. 18.15 — «Від
гукніться. сурмачі!» 18.45
— «Сьогодні у світі». 19.00
— Міжнародний турнір з
хокею на приз газети «И ;- 
вестия». Збірна СРСР — 
збірна Канади. 21.00 —
«Час». 21 35 -Концерт дві
чі ЧервоиОнрапориого акс- 
демі 
і танцю 
ім. О. Б.

іііого ансамблю пісні 
Ращі.і.і.кої Армії 
Александрова.

ПРОГРАМА. 10.00

ПЕРША 
-— «Час», 
ка. 9.05 
сурмачі!» 
ба». Г 
Фільм. Фільм 3 - 
люди». 10.50 — 
-нон. «Пори року.
чеініі — новини. 
Повніш. 14.50 — 
чи колгоспного 
цтва. 15.30 — «Міжнарод
ний турнір хокею на прігі 
газети 'Известия*. Збірна 
Фінляндії — збірна Кана
ди. 17.45 — Виступ ансамб
лю танцю «Зебо». 18.15 — 
♦ Подвиг». 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.00—Між
народний турнір з хокею 
на приз газети «Известия». 
Збірна СРСР — збірна 
ЧССР. 21.00 — «Час». 21.35 
-г- Концерт естрадно-сим
фонічного оркест ру Цент
рального телебачення і 
Всесоюзного радіо.

ДРУГА __________  ____
— Новини. 10.15 — Телена
рис «Сонцю і дружбі — ар- 
теківськни салют». 10.45 — 
«Білоцерківський варіант». 
Досвід будівельників. Пе
редача 2. 11.25 — «Годин
ник із зозулею». Лялькова 
вистава. 15.55 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок». 
16.15 — Док. телефільм 
«Місто полум'яних зір
ниць». 16.50 — Для школя
рів. «Старти надій». 17.20
— Концерт ліричної пісні. 
17.45 — Телефільм «Снівао 
ІО. Гуляєв». (К-д). 18.15 — 
«День за днем». іК-д). 18.30
— «Сторінки оперної музи-

ГРУДНЯ
ПРОГРАМА. 8.00 

8.40 — Гімнасти- 
— «Відгукніться.
9.35 - < Смак хлі- 

Багатосс оійніїй худ.
- «Хліб і 
О. Глалу- 
По закіи- 

14.30 — 
До 50-рі'г- 

будівнн-

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новшш. 10.20 — Д-ьт 
юнацтва. «Орієнтир». 10.50
— Спортивний фільм. 11.С0
— «Палітра»: 11.40 —
• Шкільний екран». ІОк.іаг. 
Російська література. 15.55
— Діл малят. «Срібний
дзвіночок». 16.20 — «Пока
зує рейдова». (К-д). 16.35 — 
Телефільм. (К-д). 17
«День за днем». 
17.15 — «Магістраль 
че-. Літературна передача. 
17.50 — Мультфільм. 18.90
— Співає ?.І. Огпепич». 18.30
— Док. телефільм ♦Спіе- 
друїіїніеть». 19.00 — «Акту
альна камері.* 19.30 — Те
лефільм. 111.45 — М. Гаш
пар. «Полум’я над озером». 
Вистава. 20.45 — «Ни доб
раніч. діти!» 21.00- «Час». 
21.35 — Продовження ви
стави. 22.20 — 'Вас вітає 
«Верховина». Концерт. По 
закінченні — новини.

17.00 — 
іК-д). 
клп-

ГРУДНЯ

ПЕРША 
■— «Чаг», 
ка. 9.05

ПРОГРАМА. 8.00 
Я. 40 — Гімнасти- 
— «АБВГДейка».

.-.вк-

З/ПРОШУЄ ШКОЛЯРІВ

провести зимові канікули у
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ПРОЕОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

7,5
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КІРОВОГРАДСЬКЕ БЮРО1 ПОДОРОЖЕЙ 
ТА ЕКСКУРСІЙ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ 
ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ HS З

по ремонту

Адреса училища:
м. Олександрія, вулиця 
Кірова, 18.

Зам. 1068.

за направленням Кіровоградського зг-воду 
радіооиробів

сгсгюшус набір учнів

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.09 
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка для дітей. 9.05 — Кон
церт. 9.30 — -«Будильник». 
10.00 - - « Служу Радянсько
му Союзу!» 11.00 — «В гос
тях у казки». -Два падім-ж 
місяців». Телевізійний худ. 
фільм. 1 серія. 12.20 --
«Звучить арфа». Фільм- 
концерт. 12.30 — «Сільськії 
години». 13.30 — «Музич
ний кіоск». 14.00 —■ Теат
ральний спектакль. Д. Па
ленії. «Дарую тобі життя». 
Фільм-спсктакль Москов
ського театру ім. М. 11. Єр- 
молової. 16 15 — Прем'єра 
телевізійного док. фільму 
«Золотий обріз» (Рига) із 
никлу «Путівка в життя» 
17.00—Прем’єра телевізій
ного фільму «Здрастуй? 
цирк:» 18.00 — Міжнарод
на панорама. 19 00—Спор
тивна програма. 20.00 
«Клуб КІНОПОДОРОЖ
21.00 — «Час». 21.35 
Прем’єра телевізійного му
зичного фільму «Жптлгл 
Бетховена» — перший приз 
фестивалю. Фільм 2.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.20 — «Пер
лини Карпат». 10.50 — 
тпричний об'єктив».
— «Співає заслужена 
тистка УРСР 0. Касистюн».
11.45 — «Стійкий олон’я-
шш солдатик». Лялькова 
вистава. 12.45 — «Доброго 
вам здоров'я». 13.15 —
«Екран молодих». 14.05 — 
«Слава солдатська». 15.05
— «Село і .чіодп». 15.50 -• 
Для дітей. Кіножурнал «Зі
рочка». 16.40 — 'Зпаііом- 
ство зблизька». 17.40 — 
ХуД- фільм «Тропка». ІП.ОО
— «Актуальна камера». 
19.30 — «Смійтесь на здо
ров’я». ЕІдеомоптаж вечо
ра гумору з Жовтневого 
Палацу культури м. Києва.
20.45 — «Па добраніч, ці- 
•пі!» 21.00 — «Час». 21.35- 
♦ Мелодії -зарубіжної естра
ди». По закінченні — чем
піонат СРСР з волейболу. 
Жінки. По закінченні 
новини.

для 
ціальностями:

прохідник горизон
тальних І похилих виро
бок;

гірких очисного 
бею;

кріпильник;
Строк навчання — 7,5 

місяця. Стипендія — 129 
крб;

машиніст електровоза 
контактної мережі для 
розрізів.

Строк навчання — 7,5 
місяця. Стипендія — 100 
рб;
електрослюсар шахт-

Сірок наєчання — 10,5 
місяця. Стипендія — 129 
крб;

слюсар 
обладнання розрізів;

Строк навчання — 7,5 
місяця. Стипендія — 
крб;

слюсар-сєнтехнін;
Строк навчання — 

місяця. Стипендія — 
крб;

машиніст преса бри
кетних фабрик;

Строк навчання — 7,5 
місяця. Стипендія — 85

машиніст екскаватора;
Строк навчання — 7,5 

місяця. Стипендія — 100 
рб.
Початок занять — у 

міру комплектування 
груп.

Для вступу в училище 
необхідно подати такі 
документи: атестат про 
середню освіту, свідоц
тво про народження, 4 
фотокартки (3X4 см), ха
рактеристику.

Паспорт і військовий 
квиток подаються осо 
бисто.

ШАНОВНІ КІРОВОГРЛДЦІ ТА ГОСТІ МІСТА!
На багатьох вулицях Кіровограда встановлені тс- 

тефони-автомати. По телефону можна викликати лі
каря, заявити про витік газу, подзвонити друзям, ді
знатись, коли відправляється поїзд або відлітає літак.

Але бувають випадки, коли необхідно подзвонити, 
а таксофон не працює: хтось кинув у нього гнуту мо
нету, обірвав телефонну трубку або пошкодив диск. І 
ви нарікаєте па працівників зв’язку. Але ж було, що 
ви.спокійно проходили мимо, бачачи, як хулігани да
лі а ю гь тел ефо п - а в то м <?і г!..

Робота таксофонів залежить не тільки від праців
ників зв’язку, а в від вашого бережливого ставлення 
до них.

Телефонно-телеграфна станція звертається до вас: 
бережіть телефони-автомати, не дозволяйте іншим 
псувати їх!

Про всі неполадки в їх роботі негайно повідомляй
те по номеру 0-00 безплатно.

Ми нагадуємо також, що безплатно можна набра
ти номери 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, (’0-8.

містах:
Вартість путівок 
на ЗО чоловік

ДИРЕКЦІЯ. !

Полтаві — 3 дні 687 крб.
Черкасах — 3 дні 736 крб.
Дніпропетровську — 3 дні 847 нрб.
Вінниці — 3 дні 695 крб.
Запоріжжі — 3 дні 767 крб.
Бресті — 6 днів 1350 крб.
По довідки звертатися не адресу: м. Кіровоград,

вул. Фрунзе, 
Тел. 7-15-23.

8, бюро подорожей та екскурсій.

(юнеків, звільнених із рядів Радянської Ар//.ії), для 
навчання за спеціальностями:

токар,
єлюсар-інструментальнип, 
сліссар-мсханін по радіоапаратурі, 
сяюсар-ремсвтник промислового обладнання 

для наступної роботи на заводі.
Строк навчання — 7,5 місяця. Початок занять—15 

січня 1980 р.
Іногородні забезпечуються гуртожитком і підвище

ною стипендією: 86 крб. — токарі та 77 крб. — слю
сарі.

По довідки звертатися до відділу кадрів заводу 
ка адресу: м. Кіровоград, Андріївська, ЇЇЗ.
Теп. 39-55-37

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

Друкарки імені Г, М. Димитрсва 
видавництва 

«•Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України,

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

наша 
адреса

316050, МСЕ1

м. Кіровоград,

вул. Лукачерського, 36

відділ листів і масоеоі роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівсьної молоді —
2- 46-87; відділ комсомольського шиття, 
відділ військово-патріотичного пихо- ' 
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція —
3- 03-53,На украинском языке. м. Кіровоград, єул. Глінки, 2.
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