
вжитися КОЛАУНІЗМУ

Стартував 
агітпохідВчора в Будинку культури імені М. І. Калініиа обласного центру стартував агітпохід, присвячений 60-й річниці промови В. І. Леніна на третьому з’їзді РКСМ «Завдання спілок молоді».Лекцію «Життя і діяльність В. І. Леніна — приклад для молоді» прочитала кандидат історичних наук О. М. Цнбульська. Ввечері для учасників походу демонструвався кінофільм «Дорогою батьків».Сьогодні учасники агітлоходу — працівники апарату обкому комсомолу, лектори товариства «Знання» та народна агіткультбригада «Вогник» заводу «Червова зірка» — вирушили до НоЕГородки. Далі ♦'•-'Зварйірут проляже через Долннську, Устннівку, Бобрииець, Компановку.У програмі — лекції, тематичні вечори, бесіди, мітинги, зустрічі з ветеранами комсомолу, ознайомлення з історією нашого краю.Мета походу — широка пропаганда і вивчення молоддю життя і діяльності В. І. Леніна, ленінської теоретичної спадщини.

ОРГАН ОБКОМУ ЛКСМУ
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Минулої суботи в колгоспі ордена Леніна імені XX 
з’їзду КГЇРС Новоукраїнського району відбувся се- 
мінар-нарадг комсомольського активу області, «а 
якому йшла мова про виконання комсомольцями та 
молоддю завдань, що випливають з постанови ЦК 
ВЛКСМ, Міністерства сільського господарства СРСР, 
Міністерства меліорації і водного господарства СРСР, 
Державного комітету СРСР по виробничо-технічному 
забезпеченню сільського господарства, Державною 
комітету СРСР по професійно-технічній освіті про 
проведення Всесоюзного огляду технічної підготов
ки сільсьної молоді. Постанова спрямована на прак
тичне втілення в життя лозунга «Живеш на селі — 
знай техніку!»

У роботі наради-семінару взяли участь члени бюро 
та відповідальні працівники обласного комітету ком
сомолу, перші секретарі міськкомів та райкомів 
комсомолу, комсомольці та молодь, керівники кол
госпу імені XX з’їзду НПРС Новоукраїнського ра
йону.

ВСІ ЯК ОДИН

; ■

комсомолу 
ЕИНЯТКО- 
повному 

сільсько- 
БИроб-

Усім без винятку юна
ком і дівчатам колгоспу 
набути в ході Всесоюз
ного огляду технічної 
підготовки сільської мо
лоді професію сільсько
го механізатора — таке 
завдання поставили пе
ред собою молоді жи
телі села Комишуватого. 
Плани молодих — ре
альні: мають під собою 
міцну основу. Так, уже 
нині, 89 процентів юна
ків і дівчат села /можуть 
водити трактор, комбайн 
чи автомобіль і /лають 
про це посвідчення.

Комітет
колгоспу надає 
вого значення 
забезпеченню 
господарського 
ництва кваліфіковани
ми механізаторсьними і 
тваринницькими кадра
ми, створенню надійного 
їх резерву. Так, з 236 мо
лодих виробничників ві
ком до тридцяти років 
118 вже мають технічну 
спеціальність. Близько 
сіа учнів оволодівають 
професію сільського ме
ханізатора в шкільному 
профорієнтаційному цен
трі.

На базі школи створе
но учнівську 
бригаду, за 
кріплено 
одиниць техніки і п’ятде
сят шість гектарів землі. 
Заняття тут проводяїь 
досвідчені педагоги-на- 
ставники.

Тільки нинішнього ро
ку набули професії трак
ториста, коллбвйнера, во
дія, слюсаря-ремонтника 
27 молодих виробнични
ків, 19 підвищили свою 
кваліфікацію. В госпо
дарстві створено комсо
мольсько - молодіжний 
колектив автопарку, п'яіь 
механізованих ланок, на 
період збирання врожаю

Комсомольці і молодь 
імені XX з’їзду КПРС прийняли звернення до своїх 
ровесників — жителів сіл області, в якому заклика
ють їх оволодівати механізаторськими професіями. 
Бюро обкому комсомолу схвалило Ініціативу комсо- 
мельців та молоді цього господарства і зобов'язало 
номсоаіольські 'організації області забезпечити по
ширення цієї ініціативи.

(Матеріали з ссмівару-наради будуть опубліковані).

виробничу 
якою за- 

двенадцять

орга- 
разом 

ГОСПСДор- 
заяучити 
професії

ранніх зернових органі
зовано збирзльно-трен- 
єпортний загін.

Комсомольська 
нізація колгоспу 
з правлінням 
ства вирішили 
до невчення 
сільського механізатора 
двадцять шість юнаків і 
дівчат віком до тридця
ти років, які ще не ма
ють її. З цією метою у 
колгоспі з першого груд
ня будуть організовані 
курси механізаторського 
всеобучу.

Молодь села стала 
більше уваги приділяти 
рухові «Дівчата — на 
трактор!» — як одній Із 
складових руху «Живеш 
на селі — знай техніку». 
Комітет комсомолу ши
роко пропагує серед 
юнаків і дівчат суміжні 
професії механізатора. 
Робота ця вже зараз дає 
хороші результати. Так, 
доярка комсомолка На
талія Олійник вирішила 
вчитися на водія евт смі
шний, продавець Русла- 
на Новикова хоче стаїи 
трактористкою...

Для ширшого залучен
ня молодих жителів се
ла до навчання механі
заторських професій ви
рішено зміцнювати шеф
ські зв’язки досвідчених 
механізаторів з трактор
ної бригади двічі Героя 
Соціалістичної Праці 
Олександра Васильови
ча Гіталова з учнями міс
цевої школи, добиватися 
більш ефективної 
фесійної орієнтації, 
ліпшення 
виховання 
учнівській 
бригаді і таборі праці та 
гідпочинку, виховувати в 
учнів любов до хлібо
робської праці, до рід
ної землі.

про- 
по- 

трудового 
школярів в 

виробничій

ордена Леніна колгоспу

ВСЕСОЮЗНИЙ ОГЛЯД ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СІЛЬСЬКОЇ молодо

МРІЯ РЕАЛЬНА
де б не 
мехдніз-

Тепер важно уявити со
бі будь-яку роботу на 
фермі чи в полі, 
застосовувались 
ми. Переважну більшість 
технологічних процесів у 
сільському господарстві 
механізовано. Хлібні ниви, 
тваринницькі комплекси і 
ферми нині потребують 
людей технічно грамот
них, які б уміли не тільки 
виконувати певні операції 
в рільництві чи тваринни
цтві, а й знати, як виро
щувати ту чи іншу культу
ру, технологію виробниц
тва молока чи м’-'~

Отже, технічно 
люди потрібні 
головна надія — 
дих. То чи 
юнак або дівчина правиль
но вибрати свій життєвий 
шлях? Не завжди. Дуже 
часто вони помиляються, 
а помилки ці обходяться 
потім дуже дорого. Тому 
такого важливого значення 
нині набуває професійна 
орієнтація учніс. Це питан
ня постійно перебуває в 
центрі уваги комітетів 
комсомолу.

Виховання на слс-ених 
трудових традиціях, при
щеплення любові до про
фесій хлібороба, тварин
ника найчастіше здійсню
ється під час зустрічей 
старшокласників з пере
довими механізаторами і 
тваринниками району, ек
скурсій у транторні 
бригади, на ферми, в авто
транспортні підприємства. 
Не раз буває, наприклад, 
у Новгородківській ЕОСЬ- 
мирічці передовий механі
затор колгоспу імені Шев
ченка Григорій Леонтій>- 
вич Хильченко. Ветеран 
так уміє розповісти про 
свою роботу, так захопити 
слухачів сесєю професі
єю, що їм здається, ще 
кращої й на світі не буває.

Старшокласники недале
ко від і 
фесію 
чудово. 

Ілліча 
Павло

Г. ШЕПЕЛЬ,
- завідуюча 

УЧНІВСЬКОЇ 
КоЕгеродміе-

сільськогосго- 
БИробнИЦТВ«», 

колгоспів. Так,

секретар 
від дінем 
монаді 
ськогс рамному нсм- 
< смолу.

яса.
грамотні 
скрізь, і 

на молс- 
ЗёЕЖДИ може

істини. Мати про- 
хлібороЄа — це 

, Одне тільки усві-

3E0FAX
ІНІЦІАТИВА

домлення того, що твій 
труд необхідний людям, 
ЩО ЕОНИ ЕДЯЧНІ тобі 3в ПЄ- 
ляницю, має для юнаків і 
дівчат притягальну силу. 
Саме тому й пішли в сіль
ське професійно-технічне 
училище Володимир Ко
вальов та Микола Орлоа. 
Нині бони — третьокурс
ники, майбутні тракторис- 
ти-машиністи широкого 
профілю. Хлопцям скоря
ються трактори всіх марок, 
комбайни, автомобілі. 
Крім цього, еони набува
ють професії слюсаря-ре- 
монтника, одержують ате
стат про середню освіту.

Дуже добре, що профе
сійною орієнтацією займа
ються не тільки вчителі, а 
й майстри 
дарського 
КЄрІЕНИКИ 
про ссою улюблену робо
ту розповів учням Новго- 
РСДКІЕСЬКОЇ середньої 
школи № 2 передовий бу- 
ряковод колгоспу імені 
Леніна Михайло Еслоди- 
мироЕич Татаренко. Неза
бутньою була зустріч 
старшокласників Білозер- 
нівської середньої школи 
з Героєм Соціалістичної 
Праці, бригадиром свино
відгодівельного комплексу 
радгоспу «Третій вирі
шальний» Галиною Іеенів- 
ною Ткаченко. Про умови 
праці в колгоспі, про те, 
яних спеціальностей мож
на набути за рахунок гос
подарств розповіли учням 
Митрофанівської серед
ньої школи і Петрокор- 
бівської восьмирічки голо
ви колгоспів імені 
та імені Мічуріна 
Іванович Урда і Леонід 
Костянтинович Сулима. 
Профорієнтація допомагає 
юнакам і дівчатам пра
вильно вибирати майбут
ню професію. І найчастіше 
вони вибирають професію 
л/.еханізатора.

Багато допомагають 
своїм молодим товаришем 
ті, хто вже твердо вибрав 

професію, хто набуває її. 
Традиційними стали дні 
відчинених дверей у Нов- 
городнівському сільському 
професійно - технічному 
училищі № 6. Випускники 
шкіл, відвідуючи цей нав
чальний заклад, мають 
змогу ОЗНсЙС/ЛИТИСЯ з йо
го матеріально-технічною 
базою, умовами навчання. 
А вони чудові. Тут створе
но навчальні кабінети, до 
послуг учнів прекрасні 
майстерні, трактори, ком
байни. Практичних нави
ків вони набувають на по
лях, занріплених за учили
ще//.. Отже, з навчальною 
закладу юнаки і дівчата 
виходять добре підготов
леними, готовими сісти за 
кермо трактора чи ком
байна, автомобіля.

Тісна дружба єднає уч
нів СПТУ і старшокласни
ків шкіл району. Еони ра
зом проводять вечори -від
починку як в училищі, так 
і в школах. Улітну цього 
року майбутні механізато
ри відвідали табір праці й 

«Юність» у 
Пос

умнів

ЕІДПСЧИНКу 
Еєршино-Кам’янці. 
тійними гостями 
СПТУ стали старшокласни
ки, які набувають профе
сій у навчально-Еиробни- 
чему комбінаті. Есе це 
зближує майбутніх трактс- 
ристїв-машиністів і школя
рів, робить їхні інтереси 
спільними, а мрію стати 
механізатором — реаль
ною.

На знімну: старшо
курсники Новгороднівсьио- 
го СПТУ № 6 Володимир 
КОВАЛЬОВ (зліва). Микола 
ОРЛОВ. Микола КОВАЛЬ та 
Григерій ОРЛОВ разом з 
майстром виробничого нав
чання Борисом Олександ
ровичем Б/*РАНЬКОМ вив
чають глотор трактора.

Фото С. ФЕКЕНКА.

ЗВІТИ І ВИБОРИ
В КОМСОМОЛІ

Тетяні Кернує, секретареві >:окіїету ксм- соколу Олексавдрійсь« кого міськиобутксмбіиа- ту, було про ще ГОЕО« рити ва звітвіС Бвббр« вях ноксоисяьєькнх зборгх. Майже всі з 35 спілчан підприємства працюють у цехах вобу- тсвогс обслуговування, тобто кають бегноссрсд- ній контакт із заиоЕнм- камв. А це накладає особливу відповідальність на ножного, адже культура обслуговування — ПОНЯТТЯ Й7ІСТКЄ. Воно включає; в себе 1 якість виконання замовлень, і тактовність, і розуміння запитів ію-

У цьому плані комсомольська організація за звітний період значно поліпшила свою роботу. Зросли й виробничі показнинн. Нн- вішііьсго року па під- лприсмстві зекономили стільки шкіртоварів, що з них можна пошити 200 пар взуття. А правофланговою у змаганні за економію тут депутат міеьної Ради народних депутатів Галина Бондаренко. Добре працюють Валентина Рудяк, Любов Бур- чевко, Надія Різші’існ- ко. Галина Смоляр.На зборах народилась ініціатива — завдання завершального року десятої п’ятирічки виконати до 63-ї річниці Великого Жовтня. її реалізація буде трудовим дарунком спілчан підприємства XXVI з’їздові КПРС.Новообраному номР тетові комсомолу належить розв’язувати й питання. яким досі приділялось мало уваги. Це, зокрема, робота штабу «Комсомольського прожектора», котрий не досить активно впливає на життя комсо-. мольської організації.
І. ДОБРЯНСЬКИИ, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Олексан
дрійською міськко
му комсомолу.



--------------2 СЯЕІСр

£ О. КАСЯНЕНКО: Всебічною пере- 
] вірною дієвості виховного впливу, 

вміння мобілізувати молодих тру
дівників на виконання відповідаль- 

Іних завдань стала для бійців ідеоло
гічного фронту підготовка до Хд/і 
з'їзду КПРС. І ми сьогодні зібралися, 
щоб розглянути спрямовані на тру
дову активізацію молоді напрями 
роботи пропагандистів, поділитися 
досвідом. Гадаю, розмову краще по; 
чати з питання підвищення ролі 
політнавчання в комуністичному 
вихованні слухачів,

В. Маркова: 3 практики знаю, 
вплив політосвіт на трудову діяль
ність робітників безсумнівний. Ми
нулого року на заняттях теоретич
ні положення ми розглядали в тіс
ному зв’язку з практичними завдан
нями. Всі слухачі включилися в рух 
«Жодного відстаючого — поруч», 
достроково викопали взяті на честь 
110-ї річниці з дня народження 
В. І. Леніна соціалістичні зобов’я
зання, а ніші включилися у змагання

дошігшняпя «МАЛИЙ
ТРУДОВИЙ» СЕМЕСТР

9 «а--------------- ~ •

комсо- 
поліг-

З 8 по 13 вересня в Будинку по
літосвіти обкому Компартії України 
працювали обласні курси 
мольсьних пропагандистів
гуртків «Учення, що перетворює 
світ» (перший рік навчання). Перед 
слухачами виступили: секретар об
кому Компартії України А. І. ПО
ГРЕБНЯК, секретар обкому ЛКСМ 
України В. В. МАЛЬЦЕВ, старший 
науновий співробітник МДУ В. А. 
ВАСИЛЕНКО, доценти інституту сіль
ськогосподарського машинобудуван
ня А. І. МАЛЮКОВ, І. А. ФЕДОТОВ, 
В. Я. ШТЕФАН, Л. М. ГЛАЗОВ, доцен-

мольця А. Андрусенка занесено на 
заводську Дошку пошани.

Хочу сказати ще про одну форму 
заохочення. Ми в лабораторії зро
били стенд, де розміщуємо портре
ти кращих молодих виробничників]

В. Беляева: 3 першої зустрічі зі 
слухачами я стараюся знайти кон
такт. Д>маю, цс вдається. Прийшов, 
минулого року з армії комсомолець^ 
Олександр Качанов, став слухачем 
гуртка. Нс один раз розмовляла зі 
ним про активність життєвої пози
ції. На косовиці ранніх зернових! 
юнак перевіз від комбайна на тік 
8700 центнерів зерна іірп нормі! 
4000. На одному з перших занять 
запропоную Олександрові поділнти-ї 
ся досвідом.

В. Калашникова: Невдовзі випов
ниться 60 років з дня ІШГОЛОШЄШІЯй 
В. І. Леніним промови на третьому?

. ГЕКТАРИ, ТОННИ, 
І РЕКОРДИ

Шість днів тому на колгоспні й
ди, в сади прийшли тисяч! хло"^аС'ті їхне завдання _ 
та учнів навчальних занл™'* сільським трударям, 
допомогти зібрати свочі і ФРУ 1

Перші дні роботи, перші результати...

І ВЧИТИСЯ КОМУНІЗМ« КРУГЛИЙ СТіЛ «мк»

з під девізом «XXVI з’їздові КГІРС — 
26 ударних декад». Так набуті знан
ня стали переконанням слухачів, ви
явилися в конкретних справах. Як 
пропагандист, зараз я бачу свою 
роль, по-псриіс, в тому, іцоб поясни
ти юнакам і дівчатам значення 
XXVI з’їзду КГІРС, який визначить 
шляхи дальшого економічного й со
ціального розвитку радянського сус
пільства; по-друге — допомагати 
їм глибоко вивчити матеріали черв
невого (1980 р.) Пленуму ЦК КГІРС. 
Потім буде розмова про резерви 
виробництва, їх використання, слу
хачі братимуть підвищені зобов’я
зання.

3. Науменко: Кожне підприємство, 
в тому числі й наше, має чимало 
резервів, використання яких дасть 

• можливість значно підвищити ефек
тивність і якість виробництва. Ціл
ком згодна з вами, Валентино Іва- 

. нівію, що пропагандист має пробу
дити у слухачів інтерес до пошуку 
цих резервів. Мені як починаючому 
ідеологічному працівникові цікаво 
знати, які форми роботи ви вико
ристовуватимете наприкінці ниніш
нього року, напередодні відкриття 
з’їзду.

В. Маркова: Я поставила перед 
собою завдання — добитись того, 
щоб кожне заняття було тісно по
в’язане .і ділами заводу, робити ана
ліз виконання соціалістичних зобо
в'язань слухачами. У грудні на за-» 
іічітях ми заслухаємо гру »комсоргів 
про виконання молоддю зобов'я
зань, подамо допомогу робітникам, 
що ніде гають. Як і минулого року, 
згідно з календарними планами в 
січні проведемо захист соціалістич
них зобов’язань. А вже в лютому 
па уроці якості кожен із слухачів 
розповість про тс, як узяв старт у 
новому році, поділиться досвідом. 
Па цьому етапі моя робота як про
пагандиста буде спрямована на те, 
щоб кожен слухач план двох міся
ців наступного року викопав до від
криття з’їзду.

ОГ. Барило: Викладання матеріа
лу я прагну будувати так, щоб роз-

І

І

зая

МИ ЗІБРАЛИСЯ о кабінеті секретаря 
парткому заводу Миколи Іванови

ча Гордієнка, щоб обговорити план дій, 
порадитись, де, в якому цеху чи на якій 
дільниці побувати. Вирішили — спо
чатку побуваємо в механічному цеху, 
його виробничники мають добрі по
казники.
Отже, як кажуть, нарти в руни — і до 
механічного цеху.

1. Рада бригади.
Дільниця складання мийних машин. 

Вона, навіть недосвідчений переконаєть
ся в цьому, працює в чіткому, злагодже
ному ритмі. Всі, в тому числі й одинад
цять хлопців — слюсарів, зайняті (при
тому захоплено) тією чи іншою опера
цією. Видно, що справи йдуть добре. Це 
підтвердила розмова з майстром, моло
дим комуністом Георгієм Саркісовичем 
Шаумяном. Він, наприклад, повідомив, 
що колектив виконав п’ятирічку до 110-ї 
річниці з дня народження В. І. Леніна. 
Готується достойно зустріти XXVI з’їзд 
КГІРС: складальники мийних машин пе
реглянули соціалістичні зобов’язання і 
вирішили план нинішнього року виконати 
до двадцятого грудня. Назвав Георгій 
Саркісович і прізвища кращих молодих 
робітників: Зарудний/Малий, Федоров..«

А чи стоїть на порядку денному питан
ня раціонального використання робочо
го часу як резерву підвищення продук
тивності праці? Чи є прогульники і яка 
з ними ведеться боротьба, яка здійсню
ється робота по запобіганню прогуль- 
ництву — цьому нездоровому явищу в 
житті трудового колективу (в даному ра-

ти педінституту Г. Т. ЛОГВИНЕНКО. 
Г. Я. МАКОГОН, І. Т. АРТЕМЕНКО, 
секретар парткому Кіровоградсько
го заводу радіовирооів В. Г. ПАДАЙ
МО, голова обласного спорткомітету 
О. П. БЕРЕЗАН, нонсультант Будин- 
ну політосвіти О. К, КАСЯНЕНКО. 
Пропагандисти взяли участь у се
мінарі «Розвиток В. І. Леніним теорії 
соціалістичної революції».

Про вплив політичної освіти на 
трудову діяльність молодих трудів
ників, про поєднання теоретичних 
положень, передбачених програмою 
гуртка, з практичними завданнями 
слухачів ішлося в розмові пропаган
дистів за «круглим столом» «Моло
дого комунара». Учасниками розмо
ви були пропагандисти — робітниця 
Олександрійського електромеханіч
ного заводу В. І. МАРКОВА, началь
ник хімічної лабораторії Побузького 
нікелевого зазоду Г. І. БАРИЛО, вчи
тель Новомиргородської середньої 
школи № 2 А. М. ШАПОВАЛОВ, го
лова профкому колгоспу «Победа» 
Кіровоградського району В. П. БЕ
ЛЯЕВА, лікар Кіровоградської дитя
чої поліклініки В. І, КАЛАШНИКО
ВА, інженер автоматизованої систе
ми управління виробництвом Кіро
воградського заводу друкарських 
машин 3. В. НАУМЕНКО, нонсуль
тант Будинку політосвіти О. К. КА- 
.СЯНЕНКО.

крпття темп йшло з наростаючим 
інтересом, обов’язково пов’язую ма
теріал з виробництвом. Цс викликає 
зацікавленість слухачів. Саме цим 
і пояснюю відмінну явку хіміків- 
лабораптів на заняття. Тепер, став
ши на ударну трудову вахту на 
честь XXVI з’їзду КГІРС, слухачі 
визначили свій девіз — працювати 
без браку. Приємно, що їхні слова 
не розходяться з ділами. Відмінно 
працюють 3. Муляр, Я. Босих, 
Є. Дпсюк, а ім’я слухача комсо-

з’їзді комсомолу. Як пропагандисті 
я зави^дп прагнула навчити своїх 
вихованців учитися комунізму в пра-' 
ці. Хочу повести розмову про роль 
молоді в будівництві нового суспіль-«зідм 
ства. Заняття проведемо урочисто.« ,еж 
Вже дала завдання кращим моло ■ _
дим медичним сестрам КатсрпніЯщо і 
Нестеренко, Ользі Мовчаповій, 
талі Кулик, Валентині Нужденно та 
Любі ІІовстенко підготувати рсфс-г 
ратн. До речі, ці комсомолки—пра
вофлангові соціалістичного змаган
ня, виступили з ініціативою — ово
лодіти суміжними професіями. ЛІТІ] 
вже маємо пластинки спогадів деле-1 
гатів третього з’їзду комсомолу. 
Прослухаємо також промову топа-! 
рита Л. І. Брежнєва на XVIII з’їз
ді ВЛКСМ. Тут, на курсах, нам да
ли нові методичні матеріали, зокре
ма для проведення заняття, про яке! 
йшла мова Ці матеріали стануть у 
пригоді всім пропагандистам.

О. КАСЯНЕННО: Курси дали 
гальний напрям роооти. А що 
нретно візьмуть корисного для 
на них пропагандисти?

A. Шаповалов: Пропагандистом 
працюю перший рік. Надані в наше' 
розпорядження матеріали — запис
ник пропагандиста, особисті н.таип] 
пропагандиста і слухача, залікова 
книжка слухача, методичні поради 
— сприятимуть поліпшенню прове
дения занять.

B. Калашникова: Особливо хочу 
наголосити па доречності видання] 
залікової книжки слухача. Корис
тування нею дасть сріогу працюва
ти над поглибленням знань слуха-І 
чів, значно поліпшить контроль від
відування ними занять.

* * *
Організатори обласних курсіз, про

пагандисти і слухачі системи комсо
мольської політосвіти, учаснчни 
розмови «за круглим столом» до
кладають нині багато зусиль, щоб 
новий назчальний рік став аажлн-І 
вою віхою о системі політичної осві
ти молоді. Адже політичне навчання, 
повинне сприяти формуванню у| 
юнаків і дівчат марнсистсько-ленін-і 
ського світогляду, мобілізації їх на 
виконання поставлених партією зав 
дань.

...їдальню села Полтавки 
зраз- заповнили веселі й 
енергійні хлопці і дівчата, 
учні Компаніївського вете
ринарного технікуму.

— Ну й <. “ '
коплено вигукнув 
Шолька, стоячи на 
залу,

— Сідай, сідай! 
І ложку та покуштуй, 
смачний у нас обід, — за- 
ілрошуіоть до столу Люда 
'Колотило, і аля Ільченко, 
Наталка І Ілис сеого тозари- 

Дружно запрацювали 
при-

аромати! — за-
Володя 
порозі

Бери-но 
який

ша.
1/4 ложки. Обід усім 
І йшовся до смаку. Тим біль
ше, що апетит у всіх 
'зідмінний, бо й трудилися 
геж на п ятірку.

- Коли нас сповістили, 
що з В вересня їдемо на до- 
Ііїомогу колгоспникам. цю 
Свістку ми зустріли ДРУЖ
НИМ «ура!». Зраділи, звнчай- 
Іно, не того, що не буде за
нять, Навчальна програма 
лишається такою зк. без 
змін. По-перше, ми допомо
жемо старшим. Майже ко
жен із нас народився і ви
ріс у селі, і запропонованії 
робота не злякали, а, навпа
ки, підбадьорила нас, — ка- 
ьке Люда Колотило.

— По-друге, — продовжує 
Наталка плис, — окрім зби
рання фруктів та овочів, 
правління господарства до
вірило нам іще одну цікаву 
кправу. Ми. як майоутні ве
теринари. роситимемо щеп- 
члення курчатам. Цс й оудс 
{нашою своєрідною практи
кою.

• — А ще. — дівчата гогю- 
Ірять майже всі разом, — ро
бота в колгоспі утвердить 
пашу другу групу як ко
лектив, перевірить кожного 
з нас на витримку, силу во

рсі і. якщо хочете, — муж
ність...

| Перші кроки до цього зже 
є. Такі висновки можна 
бити, судячи з того, як 
цюють учні.

І
 Загін розбили на так 
ні трійки. У кожній — одна 
дівчина і два юнаки. На за
гонових 
зборах 
норма кожної

[ящик зібраних фруктів (у 
[даному разі яблук). І в пер- 
Іший же день роботи Віктор 
ІКоробка, Галя Ільченко та 
Юрко Шапоаалов виробіток 

І довели до 24 ящиків. Є вже 
один рекорд!

Як неможлива ударна 
праця без пісні і жартів, 
так і змагання не обходя
ться без своїх лідерів.
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комсомольських 
ухвалили: денна

трійки — 21

ВСЕСОЮЗНИЙ РЕЙД
ЗА ЕКОНОМІЮ

І БЕРЕЖЛИВІСТЬ
РОБОЧОГО ЧАСУ

_  Когось одного ІЧІДІЛНТц 
гажко — розповідають Танк 
іщенко і Люда Колотило. - 
д сьогоднішніх ударників 
V,!.- можна привітати. 
півдня ьолодя шолька і діщ 
МИКОЛИ - ьорщ і нюрюкзь 
орали 15 ящиків яблук. А до 
«інші дня обіцяють над 
етшьки ж зібрати. Ох і зц. 
даванні — жартують дій- 
чата.

А якщо серйозно, то на 
оцих 15—17-річних місцевий 
колгосп «Комуніст» покла
дає великі надії. Тридцяти- 
гектарну ділянку відведено 
з господарстві під городи
ну. і саме учні допоможуть, 
зібрати її.

* * *
Неподалік Полтавки роз

кинулось красиве село Нер- 
шотравенка, Тут, у колгоспі 
імені Урицького, працюють 
учні третього курсу Кірово
градського будівельного 
технікуму. З ними знайом
ство відбулося прямо ча 
«передовій» — у колгоспно
му саду.

—• Любо, відміть, сиплю 
два відра. , 1

— А я одне.
— А я ще два...
Загоновий обліковець Лю

ба Лимонова ледве встигає 
лічити відра із соковитою 
пепінкою: робота кипить...

У колгоспі чекали приїзду 
молоді. Це видно з того, як 
її зустріли: розмістили у за
тишному шкільному гурто
житку. забезпечили смач
ним триразовим харчуван
ням. регулярно підвозять на 
місця роботи.

— За час роботи ми збе
ремо тонни помідорів, кар
топлі, яблук, слиз, капус
ти, — мовить командир за
гону, викладач будігельного 
технікуму Е. Г. Липниць- 
кий. — А поки що набирає
мо темпів.

— Приїздіть до нас через 
тиждень. Будуть рекорди! — 
запрошують Сергій Казєв і 
Сашко Луценко.

Кількахвилинний перепо
чинок — і:

— Хлопці, за відра! — 
скомандував комісар Воло
дя Тигнян.

Загін дружно взявся за 
роботу...

Т. КУДРЯ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Компаніївський район.

СТРОКАТІСТЬ
У РОБОТІ ---- - ------------------ ------ ----------- - ---------------
ГАЛІЗАЦІЇ РУХУ ЗА ЕКОНОМІЮ І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 
ПОБУВАЛА НА ПІДПРИЄМСТВІ.

КІРОВОГРАДСЬКОГО РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОГО ЗАВОДУ УКРРЕМТРЕСТУ ПО ОР- 
ВИЯВИЛА РЕЙДОВА БРИГАДА, ЩО

зі колективу дільниці складання мийних 
машин)?

У відповідь Георгій Саркісович ска
зав, що колектив дільниці вирішив зма
гатися за право носити високе звання ко
лективу імені XXVI з’їзду КПРС. За цим 
рішенням — вагомий смисл. На дільниці 
справді нема жодного порушення трудо
вої дисципліни, жодного прогулу, що 
позначалося б на трудовому процесі. 
Правда Шаумян не заперечував того, що 
раніше негативні факти подекуди мали 
місце. Але свою роль відіграла рада 
бригади, яка, за словами майстра, стана 
добрим помічником у вихованні моло
дих виробничників, давала їм наочні 
уроки, як треба цінувати робочий час.

Та все ж у колективі складальної діль
ниці є випадки, що заважають раціональ
ному, планомірному використанню часу. 
І якоюсь мірою впливають на якість про
дукції. Так, того дня, коли ми були на 
дільниці, перша зміна мала достатню 
кількість металевих вісімнадцятимілімет- 
рових трубок (одна з деталей мийної 
машини). А ось для другої... Питання

поки що не вирішено («Будемо чекати, 
можливо, щось привезуть із Дніпропет
ровська»). Інколи не вистачає потрібних 
електропроводів. Поки знайдеш хоча б 
які-небудь, спливає час. А потім — усе 
поспіхом. Аби надолужити прогаяні 
хвилини...

Загалом же, ми зробили висновок 
(можливо, й суб єктивний, але, сподіва
ємося, читач із цим погодиться), що на 
дільниці з рухом за бережливе ставлен
ня до робочого часу гаразд. Приємно, 
що в ньому беруть активну участь моло
ді. Але не есе залежить від самих робіт
ників. Є ще й постачальник. Є й органі
зації, які повинні дбати про успіх. От 
скажімо... Коли ми спитали Шаумяна, чи 
допомагає їм і, зокрема, раді бригади 
заводський комітет комсомолу, то діс
тали ствердну відповідь: «Так!» Залам’я- 
таємо цю відповідь, бо ми її потім ще 
згадаємо.

2. Цифри і факти.
Кажуть, що той господарник, який опе

рує цифрами, завжди «на коні». Це справ
ді так, бо він оперує даними, які красять

колектив, виробництво. Оперують циф
рами і в першому механоскладальному 
цеху ремонтно-механічного заводу. Ось 
хоча б такими: нинішнього року дві 
бригади, зайняті на ремонті і відновленні 
гідронасосів, перейшли на прогресивний 
бригадний підряд. Це дало змогу що
зміни лагодити 250 насосів (раніше лаго
дили 200), Та є цифри зовсім іншого 
штабу. На дільниці ремонту поршневих 
пальців працюють переважно жінки, зде
більшого молоді. І їм часом доводиться 
простоювати, а значить не виконувати 
планових завдань через відсутність ре
монтного фонду. Бо двадцять п’ять об
ласних баз «Сільгосптехніки» і десять 
заводів Укрремтресту зризають постав
ки «сировини». Так, Одеська обласна ба
за при завданні на вісім місяців поста
вити 19 тисяч деталей поставила лише 
4580, черкащани спромоглися справи
тись трохи більш як на 10 процентів. Спо
ріднені з Кіровоградським Криничансь- 
кий Донецької області і Дарницький за
води також не виконують своїх завдань 
(ці дані навели нам у відділі збуту ре-
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що шлях у дітей був НЕБЛИЗЬКИМ.

— Триста кілометрів, і 
*,'• всі горами, — уточнив де- 
I: в'ятикласник Волсдя Міна- 

ков. Він зняв з плеча дво
пудовий рюкзак і витяг 

8 бляшані коробки з кіно
плівкою — матеріалом но
вої картини студії «Асют- 
фільм».

Створив студію кілька 
років тому при Авдіївській 
станції юних техніків — 
звідси і її назва — вчитель 
географії Ю. Войнарозич. 
Старенька кінокамера, яку 
не терпілося взяти в руки 
кожному, обіцяла розчи
нити перед школярами 
вікно в широкий захоплю - 
Іючий світ.

і — Ми будемо не прос
то знімати, — сказав тоді 
Ю. Войнарович. — Му бу
демо робити відкриття.

Коли було освоєно ази 
и| кіносправи і в студії поя
ві вилися свої сценаристи, 

режисери і оператори, а з 
підшефному колгоспі діти 

І і заробили гроші на експе- 
I дицію, наста® час виру- 

' шати в дорогу. Зйомки зе- 
і лись на Тянь-Шані, з Кри

му, Білорусії. А головний 
; маршрут проліг там, де в 
і роки Великої Вітчизняної

війни йшли бої за Кавказ.
«Обеліски на перевалах» 

і —• так назвали студійці 
цикл своїх фільмів, при- 

I свячених героїчній оборо
ні гірського краю. Дві 
кращі їхні стрічки — «Кри
жаний бастіон» і «Шлях до 
Наура» — удостоєні наго
род на республіканських 
конкурсах любительських 
фільмів.

Школярі з Аздіївки по
бували на 73 кавказьких 
перевалах — там, де «пуш
ки скатывались в пропасть, 
сорвав лавины ком», де 
«альпинист делился доб
лестью с бывалым моря
ком». Ці поетичні рядки

Миколи Тихонова, що роз
повідають про битву за 
легендарний Санчарський 
перевал, кожний студієць 
знає напам’ять.

Сивий Сзнчар особливо 
дорогий юним слідопитам 
з Донбасу. Він став їхнім 
головним відкриттям. У 
різних куточках країни 
розшукали діти учасників 
боїв за цей перевал: Героя 
Радянського Союзу Ф. Іва
нова, котрий командував 
батальйоном, — у Красно- 
дарі, редактора дивізійної 
газети К. Вачнадзе — з 
Москві, колишнього воїна 
А. Трав янка — зовсім по
руч, у Ясинузатій. Присла
ні ветеранами спогади, 
фотографії, бойові релік
вії лягли з основу незви
чайного музею, створено
го школярами. Його від
крили нині влітку прямо 
на Санчарському перева
лі, в землянці, яку дбайли
во відбудували своїми ру
ками.

— Понад триста школя- 
різ, у тому числі й немало 
«важких» підлітків, про
йшли добру школу в сту
дії за роки її існування,— 
каже Ю. Войнарович. — 
Романтика важких походів, 
захопленість пошуком, 
прагнення прилучитися до 
народного подвигу допо
магають їм рости справж
німи людьми, патріотами 
своєї Батьківщини.

У новому навчальному 
році полку юних кінолю- 
бителіз і слідопитів при
буде. Філіали студій вирі
шено відкрити в одній з 
аздіі'вських шкіл і за міс
цем проживання дітей — 
у новому мікрорайоні міс
та. «Асютфільм», як і ра
ніше, запрошує «дітей до 
шістнадцяти».

Авдіїзка,
Донецька область.

ПІСНЯ
„СВИТЯЗЯ"

Зелений шум смерек і 
каскадний потік Черемо
ше, луну Карпатських гір 
і замрію російської бере
зи приніс на крилах пісні 
вокально - інструменталь
ний ансамбль «Свитязь». 
Два дні в обласному цент
рі, в приміщенні україн
ського музично-драматич
ного театру імені М. Л. 
Кропивницького, гастро
лював цей відомий колек
тив.

Особливою популярніс
тю у кіровоградціз корис
тувався соліст ансамблю, 
заслужений артист УРСР 
Василь Зінкевич. (До речі, 
це почесне звання йому 
було присвоєно у рік 60- 
річного ювілею комсомо
лу України),

...Зал завмирає у хви
линному чеканні. І раптом 
зі сцени лунає срібний 
і задушевний голос співа
ка:

Березы, русские 
березы,

Вы на судьбу
мою похожи.

І тут же, ніби потаємна 
щиросердість, високо над 
залом злітають прості і 
задушевні рядки:

Я верю в вашу тишину,
Вот подойду и обниму.., 
Співає Василь Зінкевич... 

Зал вибухає дружніми і 
щирими оплесками. Ці 
овації — сердечна подяка 
талановитому актору за 
ті незабутні і неповторні 
хвилини, які він подару
вав нам під час своїх кон
цертів у Кіровограді...

В. ВАСИЛЕНКО.
На фото: співає Ва

силь ЗІНКЕВИЧ.

Фото В. ГРИВА.

І

Мохенджо-Даро
почекає

ІОнсско оголосила про 
свою участь у реставрацій
них роботах перлини Ха- 
раппської культури — роз
копок міста Мохепджо-Да- 
ро. У попередній угоді було 
передбачено суму 1.600 ти
сяч доларів зі сторони ці
єї міжнародної організації 
і 900 тисяч із пакистансь
кої сторони. Однак викон
ком ЮНЕСКО зміг виділи
ти лише 400 тисяч доларів. 
Тоді уряд Пакистану «зрі
зав» і свою частку до 200 
тисяч.

«Якщо ЮНЕСКО з якпх- 
пебудь причин не змогла 
набрати необхідної суми, 
— писала пакистанська га
зета «Доон», — то яке ви
правдання своїм діям знай
де наш уряд. Чи не те, що 
йому доведеться лише НИ
НІШНЬОГО року витратити на 
утримання так званих «аф
ганських біженців» мільйо
ни доларів?»

«Ефект 
привабливості»

Відоме дискримінаційне 
ставлення до жінки в Япо

нії при найманні на роботу, 
при оплаті її праці. За да
ними центру по найманні 
робочої сили, цього року 
лише 2,5 процента компа
ній країни мають намір 
прийняти па службу пред
ставниць слабкої статі. Ви
пускниці японських вузів 
помітили, що великий 
шанс потрапити па роботу 
мають найбільш привабли
ві із них. Цс призвело до 
справжнього буму. Швид
ко зростає число бажаю*

чих згодитись на пластич
ну операцію. За даними 
журналу «Сюкан гендаи», 
порівняно з минулим ро
ком воно збільшилось на 
40 процентів. За словами 
японського хірурга-косме
толога, половина його клі
єнток. — майбутні випуск
ниці вузів. Так соціально- 
економічні причини приму
шують наших дівчат під
вищити «ефект привабли
вості», невесело жартує 
журнал. Чи послужить цс 
зміні ставлення до них на 
робочому місці? Відповіді 
па цс запитання журнал не 
лає.

У Парижі двісті музеїв. 
Па початку серпня до цьо
го числа прибавився ще 
однії — під площею собо
ру Парпжської богоматері. 
У величезному залі дов
жиною 117 метрів вистав
лено справжні фрагменти 
будівель, що споруджува
лись на цін площі протя
гом майже 2000-річпої іс
торії міста. Тут можна по
бачити цікаву систему опа
лення житлових будинків, 
яку застосовували римля
ни в Лютеції: підлоги жи
тел підігрівало юряче по
вітря.

Гості ознайомляться та
кож із рештками стін со
бору святого Етьєна, попе
редника Нотр-Дам, збудо
ваного ще в епоху меро- 
вінгів, побачать фунда
менти старовинних буді
вель XVI й XVIII століть 
і сирітського приюту, що 
знаходився на центральній 
площі аж до. середини ми
нулого століття. Основні 
знахідки було зроблено 
тут під час спорудження 
підземної стоянки для ав
томобілів.

(АПІІ).

ФУТБОЛ

Молодші— 
сильніші?

Ми вже повідомляли, 
що минулої неділі поча
лася юнацька першість 
України з футболу. Від
булися стартові матчі пер
шого кола.

Вихованці груп підго-і 
товки молодих футболіс
тів при команді майстрів 
другої ліги «Зірка» на 
своєму стадіоні приймали 
ровесників з криворізь
кого «Кривбасу». Напру
жено проходила зустріч 
команд молодшої вікової 
групи. На 20-й хвилині за 
порушення правил суддя 
республіканської катего
рії Валерій Алексеєнко 

. і'
цілком справедливо при
значив пенальті у ворота 
гостей. Його чітко реалів 
зував Олександр Фальків- 
ський. Цей єдиний гол і 
був переможним.

Гра команд старшої ві
кової групи проходила з 
явною перевагою гірни
ків. Вони забили у ворота 
«Зірки» чотири м'ячі, а в 
свої пропустили лише 
один.

Представники спеціалі
зованої дитячо-юнацької 
спортивної школи від
ділу народної освіти об
ласного центру у Дніпро- 
дзержинську мірялися 
силами з командами «Ме
талурга». Першими на по
ле вийшли молодші юна
ки. До перерви рахунок 
не був відкритий. Після 
відпочинку сильнішими 
виявилися наші зем
ляки. Вони виграли — 
2:1. Авторами голів стали 
Володимир Дмитрієв та 
Олександр Надточій, У 
старших юнаків перевага 
була на боці місцевих 
спортсменів. їм двічі вда
лося влучити в ціль, а 
свої ворота вони зуміли 
зберегти недоторканими.

Отже, на старті молод
ші команди, які захища
ють спортивну честь Кіро- 
воградщини на цьому 
республіканському турні
рі, екзамен витримали, 
а от старші виступили не
задовільно.

Другий тур відбудеться 
у неділю 21 вересня.

*

монтно-механічного заводу). Скажете, а 
при чому тут комітет комсомолу? Недо- 
постачають, затримують роботу колег, 
то нехай цим займаються адміністративні 
органи. Так, до речі, виходить з позиції 
ватажка комсомольців і молоді Петра 
Сергача.

«Це не наша компетенція, ми тут без
силі», — скаже він. Даруйте, але ж хібз 
боротьба з втратами робочого часу — 
не спільна справа? Б'ють же на сполох 
комсомольці і молодь сусіднього заво
ду тракторних гідроагрегатів з приводу 
того, що будівельники зволікають спо
рудження корпусу гідростатичних транс
місій. І небезуспішно. Можна ж, нарешті, 
написати листа на адреси комсомольців 
З підприємстз-постачальників. Потурбу- 
оатії й райкоми, міськкоми. Словом, теж 
забити на сполох.

3. Компетенція.
Петро Сергач розповів, що розгляда

ти питання економії робочого часу на 
Засіданні комітету комсомолу нинішньо
го року не було потреби. Значить, усе 
гаразд. А якщо й втручалися у справи 
бригади, дільниці, то (згадаймо стверд
не слово Георгія Саркісовича) для ле
генької профілактики. Та й, власне, на 
Дільниці Шаумяна все гаразд. А з 
масштабах підприємства? Знозу зверне
мось до фактів. Бони, як відомо, — 
річ уперта. Ми разом зі спеціалістами 
зазоду підрахували, що один невихід

працівника на зміну обходиться підпри
ємству в 48 карбованців (на таку суму 
недодається продукції); Ціна ж одної 
втраченої хвилини коштує для ремонтно- 
механічного 107 карбованців. Про це 
треба знати передусім молодим робіт
никам, які тільки-но вступають у робітни
чий клас. І цим повинен займатися са
ме комітет комсомолу. В його ж компе
тенцію входить і шефство над випускний 
ками профтехучилищ і середніх шкіл, 
допомога юнакам в оволодінні профе
сією. Якби було так, то чи зробили б 
місячні прогули вчорашні випускники 
Кіровоградського профтехучилища № 6 
Віктор Генкуленко і Олександр Закрит- 
ний, Олександр Заремба і Юрій Підмз- 
гильний? Вони прогуляли по місяцю, іа 
навряд чи зробили з цього належні вис
новки. А в комітеті комсомолу вважа
ють, що розглядати питання втрат робо
чого часу немає потреби. Бо це «не 
входить у компетенцію» заводських ком
сомольців,

У рейді брали участь: Г. МЛМИ
НИ КО В — начальник лабораторії 
наукової організації праці Кірово
градською ремонтно-механічного за
воду, начальник групи народного 
контролю, А. ЧЕКМЕНЬОВ — за
ступник голови обласного штабу 
«КП», А. ШИЛОШИЙ — спецкор 
«Молодого комунара».

До серійного виробництва рекомендовано дельтаплан, 
спроектований і збудований у конструкторському бюро 
генерального конструктора О. Антонова. Творці дельта
планів дали йсму ім’я «Славутич». Важить він 25 кіло
грамів, каркас виконано з дюралі, крила лавсанові. Двоє 
людей складають апарат за 20 хвилин. Середня швид
кість його польоту 36—40 кілометрів на годину. Вік для 
бажаючих літати від 16 до>60 років.

Н а знімку: наземні випробування дельтаплана. 
Фото В. САМОХОЦЬКОГО (Фотохроніка РАТАУ).

ФОТОКАЛЕЙДОСКОП

В. ШАБАЛІН.

У першій шістці
Сьогодні на стадіонах 

республіки відбудеться 
тридцять сьомий тур чем
піонату країни з футболу 
серед команд другої ліги. 
«Зірка» проведе гру па ви
їзді. В Керчі вона зустрі
неться з місцевим «Океа
ном». (Нагадаємо, що в 
першому колі сильнішими 
були кіровоградці, виграв
ши матч з рахунком 1:0).

Перед цим поєдинком 
турнірна таблиця має та
кий вигляд:

КЕРЧ. Адши- 
мушкайські ка
меноломні — 
священне місце 
вшанування за
хисників міста- 
героя Керчі. В 
рони Велиної 
Вітчизняної вій
ни протягом 70 
днів чинили во
ни впертий опір 
ворогові, ЗДІЙС
НЮЮЧИ СМІЛИВІ 
напади на за
гарбників. їх
ній подвиг буде 
увічнений у спо
руджувані ому 
меморіально м у 
комплексі в Ад- 
жимушкаї.

На зн і м к у: 
вхід в Аджи- 
мушкайські ка
меноломні.

Фото О. ОБУ- 
ХОВСЬКОГО. 

(Фотохроніка

РАТАУ).

«Буковина» 
СКА (Київ) 
СКА (Львів) 
«Судно

будівник«* 
«Авангард* 
«Зірка* 
«Спартак» 
«Десна* 
«Кривбас» 
«Кристалі» 
«Пива» 
«Атлантика» 
«Говерла» 
«Фрупзснець» 
«Металург» 
«Оксан» 
«Новатор» 
«Торпедо» 
«Дніпра» 
«Поділля» 
«Стаха- 

пог.ець» 
«Шахтар» 
«Колос»

І М О
35 59 — 27 49
3-1 02 — 31 48
35 51 — 26 47.

35 41 — 20 46
34 44—25 41
33 39 — 30 41і
34 44—35 41'
34 38—19 39
35 46—34 39.
35 35—34 37,
35 39—35 35
35 33—43 34
35 33—33 33
34 30 — 28 33
35 42 — 48 20.
35 28—41 28
34 32-46 27,
34 33—52 26
34 31 — 42 24
33 24-51 23

34 16 — 41 23
34 31 — 06 22
34 26-50 22



4t стор ;,Молсдий ксіауЕ&р(І _________ __ вересню І&8О року

Вівторок, 16 вересня

Друга програма
10.00 — Новини 10.15 — 

Художній фільм «Підсадна 
качка». 11.40 — «Шкіль
ний екран». 9 клас. Укра
їнська література. 12.15 — 
телеогля.ч «Знімається кі
но». 16.00—Новини 16.10— 
«Срібний дзвіночок». (Кіро
воград на Республікансько 
телебачення) 16.30 — «Не
забутні». 17.45 — К. т
«День за днем». (Кіропо- 
і рад). 18.00 — «Корисні по
ради». 18.30 — Естрадний 
концерт. 19 00 — «Акту
альна камера». 19 30 — 
Б. Бобинський. «Екслібрис, 
поета». Телевистава. 20.40
— Телеогляд «Сільськогос
подарський тиждень». 20.50
— «Па добраніч, літи’.і»
21.00 — «Час». 21.35 —
Продовження телевнетавн 
«Екслібрис поета». По 
Кінченій — Новини.

ПОГОДУ РОБИТЕ ВИ!

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 —

Гімнастика. 9.05 — Мульт
фільм. 9.40 — Телепне гава 
«Таємниця Едвіна Друда». 
1 серія. 11.05 — Грає на
родний артист СРСР Л. Ко
ган. По закінченні — Повн
іш 1430 — Новини. 14.50 
»— Док. фільм «Я люблю 
свою землю». 15.20 — Учи
телю — урок музики. 16.15 
— А. Гайдар. «Голуба чаш
ка». 36.55 — До 170-річчя 
незалежності Мексіки. Док. 
телефільм «Мексіка». 18.60 
•— Життя науки. Академія' 
наук Української РСР. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Народні мелодії. 
19.15 — За врожай80.
19.30 — Телевистава «Та
ємниця Едніиа Друда». 2 
серія. 21.00 — «Час». 21.35 

•— «Зустріч з оперою».
О. Даргомнжсыснй. «Кам’я
ний гість». Вистава. У пе
рерві — 22.25 — Сьогодні 
у світі.

Друга програма
10.00 — Новині!. 10 15 — 

Художній телефільм «Зу
стріч». 16.00 — Новини. 
16.10 — «Срібний дзвіио- 
ЧОКІ». 16.40 — Музичний 
фільм. 17.00 — «Депутат 1 
життя». Робота Йантазіїв- 
ськеї сільської Ради на
родних депутатів. (Кірово
град на Республіка неже
телебачення) 17.30 — Те- 
лефі іьм «Шлях до науки». 
18.00 — «Обережно на во
дії». 18.30 — «Вахта вро
жаю». 18.45 — .Фільм-кол- 
церт. 19 00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Тепеогляд 
«Знімається кіно. 20.45 — 
♦На добраніч, діти!» 21.00 
— «Час». 21.35 - ?'
ній Фільм «Підсадна 
каї». По закінченні — 
вини.

оа-

Третя програма
19 00 — «Сільська годи- 

н8і>. 20 00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — Телевізійний 
документальний фільм. 
20.45 — Концерт. 2140 — 
Телевізійний художній 
фільм «Тринадцять дору
чень».

Четвер, 18 вереси
Перша програма

— Худож- 
кач- 

1ІО-

Третя програма
19.00 — Телевізійний до

кумента.™ ний фільм. 19.30
— «Музичний кіоск». 20 00
— «Вечірня казка*. 20.15— 
Бесіда на міжнародні теми 
політичного оглядача газе
ти «Правда» Ю Жукова. 
21.00 — В Моцарт. Кон
нерт номер 24 для форте
піано з оркестром. 21.30 — 
Телевізійнлй докумевталь- 
шін фільм. 21.40 — Ху
дожній «1>іл» XI « Вопи бу
дуть щасливі*.

Середа, 11 вересня

14 50 — «По НДРІ». Ніію- 
програма. 15.30 — Росій
ська мова. 16 00 — «Хочу 
все знати». 16.10 — Шахо
ва школа 16.40 — Телена
рис «Народження металу». 
17.00 — Творчість юних. 
17.30 — ПІДМОСКОВНІ зу
стрічі. 18.05 — Мультфільм 
«Остання пелюстка». 18.45 
— Сьогодні у світі. 19 00 — 
«Лісокомбінати». (Кнїв-ва- 
унфільм). 19.25 — «Таєм
ниця Едвіна Друда». 4 се
рія. 21.00 — «Час». 21.35— 
Еруітаж. Мистецтво Флан
дрії. 22.05 — Сьогодні у
світі 22.20 — Молодіжний 
вечір в студії Останиіно.

Друга програма
10.00 — Новини 10.10 — 

Симфонічний концерт 11.00 
— «Трикутник». «Молода

16.00 — Повний. 
«Срібний Д.ЧВІНО- 
16 30 — Концерт. 
«Вахта врожаю». 
«Вперед, орлята!.» 
К. т. «День за

Сім’я». 
16.10 - 
чок», 
16 50 - 
17.05 -
17.35 — К. т. ____  „„
днем. (Кіровоград). 17.50 — 
Оголошення. (Кіровоград). 
17.55 — Фотохпилника. (Кі
ровоград). 18.00 — «Сказа
ти маю слово». Літератур
ний театр. 18.30 — Кон
церт. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.40 — «Щасли
ва сторівк-і». 20 00 — Кон
церт, 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00,— «Час». 
2135 — Кінокомедія «Дія- 
чатаї». По закінчені»!—Но
вини.

Третя програма
13.35 — Кубок Європи з 

сучасного п'ятиборства. 
14.05 — Донцерт. 14.25 — 
«Шахова школа». 14.55 — 
Зустріч майстрів мистецтв 
із спортсменами—учасни
ками XXII Олімпійських 
Ігор у Концертній студії 
Остапкіио. 16.30 — Фільм- 
концерг. 17 35 — О. Купрін. 
«Провіиціальна історія». 
Телевистава 19.00 — Те
левізійний документальний 
фільм. 19.15 — «Здоров’я». 
20.00 — «Вечірня казка». 
20.15 — Кубок СРСР з ху
дожньої гімнастики. 21 00 
— Концерт. 21.30 — На
уково-популярний фільм. 
21 40 — Балет «Красуня 
Ангара».

Неділя, 21 вересня

8 60 — «Чаг:». 5.40 —
Гімнастика. 0.05 — ВІлгун- 
піться, сурмачі! 9 35 —
Концерт художніх колекти
ві® — лауреатів премії Ле- 
пінськоге комсомолу. 10.05
— Очевидне — неймовір
не. 11.10 — Фільм-концерг 
■•Андрій Г-етроп. Потрібна 
хороша мелодія». По :ю- 
ніпчениі — Новини. 14.80.
— Повний. 14.50 — По Си
біру і Далекому Сходу. Кі- 
нопрогража. 15.30 — «Жит
тя О. М. Островеьнога». Пе
редача 2. 10.30 — Веселі
старгн. 17.15 — Сторінки 
історії. «СтахавопШ». 18.00
— Екран збирає друзів.
СРСР — ЧССР. 10.45 —
Сьогодні у світі 19 00 — 
«Людина і закон». 19.30 — 
Телевистава «Таємниця 
Едвіна Доуда» 3 серія. 
21 00 — «Час». 21 ЗО — Ку
бок європейських чемпіо
нів з футболу: «Женеес-
Зш» (Люксембург) — 
«Спартак» (МоснваУг Репор
та;«. 21.40 — Урочисте за
сідання громадськості < го
лині І концерт, присвяче
ні 1000-річчю з дня народ
ження великого вчепого-ен- 
цинлопедиста Середньо- 
нічного Сходу Ібп Сіни 
(Авіисвви). У перерві — 
22.15 — Сьогодні у світі.

Третя програма
19.60 — «Клуб иіпоподо- 

рожейі». 20.00 — «Вечірня 
казна». 20 15 — Чемпіонат 
Європи з настольного тені
су. Збірна СРСР — збірна 
Угорщини. 21.00 — Кон
нерт. 21.40 — Художній 
фільм «Неждане знайом
ство».

Субота, 28 вересня
Перша програма

(Перша програма
Я 00 — «Часі». 8 40 — 

Гімнастика. 9.05 — А. Гай
дар. «Голуба чашка» 9.40
— «Таємниця Едвіна Дру
да». 2 серія. 11.10 — «Світ, 
схожий на казну». Філі.м- 
концерт. По закінченні — 
Иовипн. 14 30 — Новини. 
14.50 — Док. телефільм 
«Такі різні доліо. 15.40 — 
«Життя О. М. Острове і,ко
го». Передача 1. 16.50 —
«Становлення комплексу 
17.35 -- Музична програм" і 
«Метроном». 18.00 — БІД
гупніться, сурмачі! 18.3')'
— Прапороносці трудової 
елани. 18 45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Кубок У ЕФА 
з футболу. «Шахтар» (До
нецьк) — «Ейитрахт» 
(ФРП). 21.00 — «Часі». 21.35 
—Кубок У ЕФА з футболу: 
«Динамо» (Київ) — «Левс- 
ні-Спяртаїс» (Болгарія). В 
перерві — 22.20 — Сьогод
ні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 16 10 — 

♦ Срібний дзніночокн. 16.30
— Е. Станкевич. Струнний 
квартет. 16.50 •— «Комсо
мольський автограф». 1300
— Телефільм. 18 30 — «Со
нячне коло». 10.00 — «Ак
туальна камер»». 19.30 — 
Відкриття днів культури 
Хорватії в Українській РСР. 
Трансляція з палацу куль
тури «Україна». В перерві —

«Па добраніч, діти!» По за
кінченні — Новини і «К1- 
номеридіан»»».

Третя програма
10 00 — її. Єрпюв. «Ко- 

ник-Сірибунець». 19.35 — 
Концерт 20.00 — «Вечірня 
казка». 20 15 — «Це ви мо
жете». 21.00 — Концерт. 
21.30 — Документальний
Фільм. 21.40 — Художній 
фільм «Північна повість».

8.00 — «Чап». 8.40 — 
Гімнастика. 9.00 — АБВГ- 
Дейка. 9.40 — «Таємниця
Едвіна Друдя». 4 серія.
11.15 — Для вас. батьки. 
11.45 — До Дня працівника 
лісу. Теленарис «Про лісп 
землі Владнмирськоїі».
32.15 — Фільм-копперт 
«Райдужний день». 12.30
— Тележурнал «Москвич
ка». 13.45 — 33 й тираж 
«Спортлото». 14.00 — Ер
мітаж. Мистецтво Фландрії. 
14.30 — Новини. 14.45 — 
Телефільм «Сільські кані
кули». 15.15 — Бесіда полі
тичного оглядача В. Л. Бе
кетова. 15.45 — У світі тва
рин 16 45 — Тележурнал 
«Співдружність». 17.30 — 
Мультфільм «Сад Міхаелм».
17.40 — Симфонічні мініа
тюри М Глінки. 18 10 — 
«Розділи великої книги». 
Фільм 7-й. 1905 — Фільм 
«Журналіст* 1 серія 21.00
— «Часі». 21.35 — Художній 
фільм «Журналіст». 2 серія.
23.20 — Співає - Андреас 
Хольм. (НДР). По закінчен
ні — 23.40 — Новини

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — 

Гімнастика. 9 00 — Концерт 
національного фольклорно
го ансамблю Республіці 
Куба. 9.30 — Будильник. 
10.10 — Служу Радянсько
му Союзу! 11 00 — Програ
ма «Здоров’я». 11.45 —
«Ранкова пошта». 12.15 — 
Сільська годі на. 13.15 — 
Музичний кіоск. 13.45 — 
Чемпіонат СІ’СР з хокею: 
«Крила Рад» — «Динамо» 
(Москва). 2 і 3 періоди. 
15.15 — Художній теле
фільм «Дії! Турбіни»». 2 се
рія. 16.30 — Сьогодні — 
День працівника лісу. 
16.40 — Клуб кіноподоро- 
.•кей. 17.40 — Мультфільм 
«Незвичайний матч». 18.00
— Міжнародна панорама. 
18.45 — За вашими листа
ми. Концерт на замовлення 
працівників лісу. 19.30 — 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
«Спартак» (Москва) — 
«Зеніт», 2-й тайм; «Дина
мо» (Москва) — ЦСКА. 2-й 
тайм. 21.00 — «Час». 21.35
— Продовжуємо розмову 
про музику. «Пісня як іо
на о». 23.05 — Чемпіонат 
світу з акробатики. (Поль
ща). По закінченні — 23.35
— Новини.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Сьогодні — День праців
ника лісу». 11.45 — «Сино
ва королева». Вистава для 
дітей. 13.25 — «Слана сол
датська» 13.55 — Худож
ній телефільм «Фантазії 
Веснухіна. 2 серія. 15.00 — 
«Мелодії на берегах Сла
вутича». 16.35—В. Стрель
ников. «Холопка». Вистава.
18.40 — Телефільм. 19.00— 
«Актуальна камера*. 19І30 
— «Наша адреса — Радян
ський Союз*. 20.00 — «Ве
чірня казка». 20.15 —
«Життя науки». 21.00 — 
«Час. 21.35 — Художній 
фільм «Голова ревкому». 
Но закінченні — Новини.

Друга програма

Перша програма
8 00 — «Часі». 8 40 —

Гімнастика. 905 — Улюб
лені вірші. 9.35 — «Таєм
ниця Едвіна Друда». З се
рія. 11.00 — «Молодість 
Куби». По закінченні — 
Новини. 14.30 — Новини.

10 00 — Новини 10.15 — 
Ранковий концерт. 11.00— 
«Імпульсі». Науково-по
пулярна програма. 11.30 — 
«Доброю вам здоров’я». 
12.00 —- Концерт популяр
ної симфонічної музики. 
12.45—Xудожні й телефіл ь:л 
«Фантазії Веспухіна». 1 се
рія. 13.50 — Концерт 14.50
— «Мода 80. Осіни». 15.30—
«Джерела». 16 15 — Му
зичний фільм. 17.20 ■ —
«ОлІвець-малЮЕець». 17 50
— Програма спортивних 
телефільмів. 18:30 — Кон

церт. 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Е. Шоу. 
« Шоиол г> д н и й солдатни.». 
Вистава. 20 50 — «На доб
раніч, діти!» 21.00—«Час». 
21.35 — Продовження ви
стави «Шоколадний сол
датик». 22.10 — Вечірні 
мелодії. По закінченні — 
Новини.

Третя програма
9.00 — Програма телеві

зійних документальних 
фільмів. 9.45 — Концерт. 
10.15 .— «Очевидне — ней
мовірне». 11.20 — Концепт. 
11.50 — «Для вгс. батьки». 
12.20 — В гостях у казки. 
«Останній пелюсток».
Мультфільм 13.00 — Чем
піонат СРСР з хокею. 
«Крила Рад.» (Москва) — 
«Динамо* (Москва). 1-й пе
ріод. 17.05 — Романси ра
дянських композиторів. 
17.30 — Вечір поезії С.Ост- 
Гового в Концертній студії 
Останкіно. 19 00 — Кубок 
СРСР з художньої гім
настики. 19.30 — «Наша 
адреса — Радянський Со
юз». 20.00 — «Вечірня каз
на*. 20.15 — «Життя на
уки». 21.00 — І. Броме. 
Третя гпмфопія. 21 40 — 
Телевізійний художній 
фільм «Вибір».

В. о.- редактора 
В. СТУПАЙ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 6

ОГОЛОШУЄ 
додатковий набір учнів

на спеціальності:
токар (дівчата).
слюсар-інструментальник,
слюсар ремонтник.
Но закінченні навчання учні працюватимуіь па Кіпо- 

гс: индському заводі друкарських машин,
Стипендія — 70 крб. на місяць.
Початок занять з 1 жовтня.

ДИРЕКЦІЯ.

аМоподой коммунар» —> 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
БК 02200

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер
І суботу.

316050, МСП
м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.

наша

Обсяг 0.5 друк. ярн. Індеко 61107«

За вікном спека, а у вас у квартирі нрвємпя прохоло- 
даі Ви увімкнули кондиціонер, і він устиг створім в мік
роклімат у вашій кімнаті, знизив температуру на о—12 
градусів, приніс бажану прохолоду, яка так сприяє ро
боті іі відпочинку.

Ви почуваєте себе бадьорими в здоровими навіть коли 
ртутний стовпчик на вулиці доходить до плюс ЗО у за
тінку.

З допомогою кондиціонера БК-1500 можна автоматич
но підвищувати задану температуру в ІІ^’огппПП1
24 кв. м., а з допомогою кондиціонера БК-2о00 — до 
35 кв. м. . .

Працюють кондиціонери від мережі перемінного стру
му напругою 220 вольтів. • ■

Вартість кондиціонера Б К; 1500 — 430 крб., БК-2600 
— 560 крб.

Кондиціонер Бакинського заводу удостоено державно
го Знака якості.

Придбати його можна в магазинах електротоварів.
Телепрєсторгрс-кяам®.

КЛУБ БУДІВЕЛЬНИКІВ ТРЕСТУ 
«КІГОВОІТАДСІЛЬБУД»

ОРГАНІЗОВУЄ КУРСИ
для навчання крою та’ шиття.

Крій та шиття — навчання стаціонарне, строк навчан
ня — 10 місяців, заняття проводитимуться двічі на 
тиждень.

Кравець-закрійпнк — навчання стаціонарне, строк 
навчання, якщо заняття 4 рази па тиждень, — 10 міся
ців, двічі па тиждень — 2 роки.

Очво-заочпе обо заочне навчання кравецької справи 
— для іногородніх строк навчання — 10 місяців.

Учнів забезпечують підручниками.
Навчання на курсах тризмінне.
Заяви приймаються щодня з 9 по 12 год. і з 16 по 19 

год. Вихідні — субота, неділя.
Початок занять — у міру комплектування груп.
Навчання платно, з розрахунку 5 крб, на місяць.
Адреса клубу: 316050, м. Кіровоград, вул. Гагаріна, 12. 

Телефон 2-49-55.
Дирекція.

КІРОВОГРА ДСЬК И И ІIIСТИТУТ
Є і Л ЬС ЬКО ГОГ. П ОДА РСЬКО го 
МАШ И ПО БУДУ ВА НИЯ

ОГОЛОШУЄ
набір слухачів

па денне підготовче відділення
па такі спеціальності:
сільськогосг.сдлрсьні машини;

'організація і технологія ремонту глашии; 
автоматизація сільськогосподарського виробництва; 
електропостачання прокислоиих підприємств, міст Ч 

сільського господарства;
машини й технологія обробки металів тиском; 
машини й технологія ливарного виробництва; 
технологія мгшинобудуеания, металорізальні верстаті 

та інструменти:
будівельні та шляхові машини й устаткування.
На підготовче відділення після співбесіди нриймяютр 

передових робітників, колгоспників, працівників радгосп 
пів, воїнів, звільнених із лав Радянської Армії, за по
правленням промислових підприємств, будов, організацій 
транспорту та зв’язку, геологорозвідувальних партій, 
міжгосподарських підприємств та виробничих об’єднані? 
в сільському господарстві, колгоспів, радгоспів, військо
вих частин.

Особи, шо направляються на підготовчі відділення, по
винні мати виробничий стані не менше одного року (но 
враховуючи учнівського) на даному підприємстві, або о 
установі чи колгоспі.

Всі зараховані одержують стипендію й забезпечуються 
гуртожитком. Строк навчання — 8 місяців. Початок за
нять — 1 грудня. Прийом'заяв — зі жовтня по 10 листопада.

Після успішного складання випускних екзаменів слуха-1 
чі відділяння поза конкурсом зараховуються на перший 
курс інституту денного навчання.

Вступники подають такі документи:
заяву, направлення, службову, комсомольську або 

партійну характеристики, медичну довідку (форма 286)’, 
витяг з трудової книжки, шість фотокарток 3X4 см.

Адреса інституту: 316017, м. Кіровоград, вул. Орджопі- 
мідзе, 5, кімната 238. Телефон 2-92-81.

відділ листів 1 маессо) роботи, відділ 
пропаганди - 2-45-36; відповідальний 

пт°р’і В,8А|Л учнівської мопеді —
Х-ЧО в/; ВІДДІЛ комсомольського життя 
відділ військово патріотичного пихо 
=і»та £ЖГ 2,45'35; Фотоласо- 
§•03 53 "* 2 56 65; н,чна Редакція —

Друкарня імені Г. М Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда« 
Кіровоградського обкому 

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