
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

.»грДир. • Вівторок, 25 вересня 1980 ропу

Ранок 20 вересня одягнув у святкові шати садибу-за« 
повідник І. К. Карпенка-Карого — хутір Надію. Саме 
їут почалося традиційне свято театрального мистецтва.

^ЇЇІД КРИСЛАТИМИ крона- 
ми столітніх дубів, по

саджених руками М, Кро- 
пизкицького, М. Садовсько- 
го, П. Саксаганського, І. То- 
білевича, під високим небом 
погожого ранку срібно за
сурмили сонячні фанфари. 
Полилися світлі мелодії пі
сень про рідну зе/хл*с в чу
довому виконанні хорової 
капели Палацу культури іме
ні Жовтня заводу «Чеовона 
зірка».

Біля пам’ятника І. Карлен- 
ку-Кврому, на імпровізова
ній сцені, з'явились Еедучі 
святкової програми —заслу
жена артистка УРСР 8. Дро
нова та актор М. Стріха. Лу
нають задушевні слова про 
народну шану і любов до 
нашого видатного земляка- 
драматурга, про високу мі
сію театрального мистецтва.

І ось до мікрофона підхо
дить заступник голови обл
виконкому, голова оргко-
мітету по проведенню свята 
Є. М. Чабаненко. Вона гово
рить про кращі театральні 
колективи області, творчі 
здобутки професіональних 
акторів 1 аматорів сцени, 
про той світлий стимул, який 
окрилює весь радянський 
народ напередодні чергово
го, XXVI з’їзду КПРС.

У сонячні литаври видзво
нює теплий осінній день. 
Схвильовано й піднесено 
звучать виступи наших гос
тей — народної артистки 
Латаійськой РСР, лауреата 
Державної промії республі
ки В. Сингаївської, заслуже
ної артистки Латвійської 
БСР І. Якобссн, заслуженої 
артистки УРСР, лауреата 
республіканської комсо- 
/лольської премії імені 
М. Островського Л. Хоро- 
лець. Виступає відомий ук
раїнський поет Весиль Юхи
мович. Він читає вірш із 
циклу «У світ із хутора На
дії».

Від Бобринцл
до Єлисаветграда.

Курить чорнозем — шлях 
чи розмона, —

Немов не по квитка, 
а вгледіть брата,

Ео ж Айра Олдрідж буде, 
суща правда! —

Роан мандрував,
лк правнук чумака. 

«Шди. братіє, що
з Голубовським грала

І з Нропивницьним в хаті 
шинкарл, — 

.Сміється зверхньо 
вранішня зоря,— 

.Чекай вже права й ліва 
театрала 

Версту сорок дев'яту 
відміря!...»

Він розповість,
як пряживсь на бульварі 
(Бо ж мав до хліба й на 

ковток води),
Як дочекавсь отих 

мистецьких див

Та н — пішки знов...
Ще не Нарпенко-Карий, 

Недарма так далеко Він 
ходив!

Друга частина сеято від
булася на зеленому вигочі 
садиби-заповідника, де по
казували фрагменти зі своїх 
вистав професіональні митці 
та учасники художньої са
модіяльності. Тут же з особ
ливою теплотою і сердеч
ністю гоєорив про театр, 
свою відданість до нього 
один із найстаріших наших 
театралів, заслужений ар
тист УРСР М. О. Донець.

З піднесенням прочитав 
свої вірші наш земляк, відо
мий український псет Воло
димир Бровченко.

Литаври сонячного свята 
Еидзоонюзали в хрещатому 
листі вікових дубів, у піснях 
і віршах. У високому небі 
хутора Надії.

Цього ж дня звідси запо
чаткував свій маршрут по 
визначних місцях області 
спеціальний агітавтобус.

* ♦ *
21 вересня на хуторі Надії 

відбулася науково-практич
на конференція, присвячена 
135-річчю з дня народження 
І. К. Карпенка-Карого. її від
крила заступник начальника 
обласного управління куль
тури В. І. Махоріна. Із вступ
ним словом виступив завіду
ючий кафедрою української 
літератури, кандидат філо
логічних наук, доцент Кіро
воградського державного 
педінституту імені О. С. 
Пушкіна А. П. Бойчук.

Про творчий І життєвий 
шлях І. Карпенка Карого, 
його неоціненний вклад у 
скарбницю української 
культури говорили у своїх 
виступах викладачі Кірово
градського педінституту 
кандидати філологічних на
ук Ж. Т. Ляхова і Г. Д. Кго- 
чек, гість з Одеси, кандидат 
філологічних наук П. Т. 
Маркушевський, студента 
Кіровоградського педінсти
туту, праправнучка І. Кар- 
пенка-Чарого Тамара Тобі- 
левич.

У роботі конференції взя
ли участь гості з Латвії 
В. Сингаївська та І. Якобсон.

Учора, 22 вересня, спеці
альний агітавтобус відбув у 
Рівне Новоукраїнського ра
йону. Його учасники відвіда
ли музей нашого земляка, 
відомого радянського пись
менника і драматурга Івана 
Микитенка.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

За доброю традицією на 
хуторі Надії гості поса
дили молоді дубни.

Фото О. БРОСКИ.

ОСІННЄ ПОЛЕ: 
УДАРНІ БУДНІ 
МОЛОДІ

«МАЛИЙ ТРУДОВИЙ»
СЕМЕСТР

Добре працюють сту
дентки Кіровоградського 
інституту сільськогоспо
дарського машинобуду
вання на збиранні овочів 
у колгоспі імені Ватутіна 
Новоукраїнського райо
ну.

На знімках: угорі 
— у бригадира овочів
ницької бригади молодої 
комуністки Ніни Федо
рівни РАТУШ НЯ К поя
вилося 34 роботящих під
опічних. Рада жінка за 
успіх студентів, адже во
ни вже зібрали 00 топи 
помідорів; справа — бій
ці «малого трудового» 
Любов КОЛОС та Ірина 
СОКОЛЕНКО; внизу — 
«І дощ нам не страш
ний...»

Фото В. ГРИБА.

СЛАВИ БАТЬКІВ 
СПАДКОЄМЦІ

МІНСЬК, 20 вересня. 
(Кор. ТАРС Є, Горєлик, 
В. Левін). Столиця Біло
русії тепло зустріла черво
них слідопитів, які прибу
ли на IX Всесоюзний зліг 

-переможців походу комсо
мольців і молоді по місцях 
революційної, бойової і 
трудової слави радянсько
го народу.

Право участі у форумі 
юних патріотів завоювали 
1500 юнаків і дівчат, які 
в рік ленінського ювілею 
35-річчя Великої Перемоги, 
готуючись гідно зустріти 
XXVI з’їзд КПРС, відмін
но працювали і вчилися, 
підвищували свою спор
тивну майстерність, доби
лися найкращих результа
тів у військово-патріотич
ній роботі.

Місто-герой вітало 1 по
чесних гостей зльоту — 
прославлених воєначаль
ників, ветеранів війни і 
праці.

Учасники і гості зльоту 
прийшли в музей історії 
Великої Вітчизняної війни, 
щоб здати рапорти про ро
боту, проведену учасника
ми походу на дев’ятому 
його стані.

На святково прикраше
ному Центральному стадіо

ні «Динамо» відбулось 
урочисте відкриття зльоту. 
Фанфари запрошують де
легації до марш-параду. 
Одна за одною проходять 
вздовж трибун колони слі
допитів. Над стадіоном 
звучать слова Леоніда Іл
ліча Брежнєва: «Необхід
но і далі розвивати всесо
юзний похід, залучаючи до 
участі в цьому патріотич
ному русі всі загони радян
ської молоді, всіляко під
тримувати прагнення юна
ків і дівчат оволодівати 
революційним досвідом 
партії, допомагати їм глиб
ше усвідомлювати велич 
подвигу радянського наро
ду, пройнятися ще біль
шою відповідальністю за 
продовження героїчних 
звершень старших поко
лінь».

Голова Центрального 
штабу походу Маршал Ра
дянського Союзу 1. X. Баг- 
рамяп розповів про діла 
60 мільйонів юних патріо
тів країни.

На флагштоку підніма
ється прапор зльоту. Віл 
факела, яким привезений з 
Москви і зберігає частину 
Вічного вогню на могп.іі 
Невідомого солдата, запа
люється в чаші вогонь. 

Учасників і гостей вітає 
секретар ЦК Компартії Бі
лорусії В. І. Бровнков.

Потім виступив перший 
секретар ЦК ВЛКСМ 
Б. М. Пастухов. Він від
значив, що справа, якій 
присвячують себе червоні 
слідопити, являє собою те 
трепетне святе, що живе в 
серці кожної радянської 
ЛЮДНІШ.

На стадіон вносяться пра
пор ЦІ< ВЛКСМ, прапори 
легендарного крейсера 
«Аврора», першої кінної, 
армії, міста Ко.мсомольсь- 
ка-на-Амурі, прапор однієї 
з військових частив, які 
штурмували Берлін, прапо
ри всесоюзних ударних бу
дов і колектнвів-перемож- 
ців передз'їздівського со
ціалістичного змагання.

Учасники зльоту одно
стайно прийняли лист 
Центральному Комітетові 
КПРС.

На урочистому відкритті 
зльоту були присутні кан
дидат у члени Политбюро 
ЦК КГІРС, перший секре
тар ЦК Компартії Білору
сії П. М. Машеров, інші 
керівники республіки.

НА БОРТУ ОРБІТАЛЬ
НОГО КОМПЛЕКСУ 
«СОІОЗ-6» — «СОЮЗ-37» 
— «СОЮЗ-38» ПРАЦЮЄ 
МІЖНАРОДНИМ ЕКГ- 
ПАЖ.

Щасливого 
польоту!

— Радісну звістку про 
космічним політ громадя
нина Республіки Куба Ар- 
нальдо Тамайло Мендеса я 
і мої друзі сприйняли з 
почуттям великої гордос
ті,—сказзЕ нашому корес
пондентові курсант Кіро
воградського льот
но-штурманського учили
ща цивільної авіації гро
мадянин Республіки ’. Чуба 
Хосе Маурі Маурі. — В 
космосі •— «Союз-38»,
новий інтернаціональний 
екіпаж. Разом з радянсь
ким космонавтом Юрієм 
Вікторовичем Романенком 
у польоті • й наш земляк, 
представник першої соціа
лістичної країни Західної 
півкулі.

Куба, як і інші країни 
соціалістичного табору, 
бере активну участь у до
слідженнях космічного 
простору за програмою 
«Інтеркосмос» в інтересах 
миру І щастя всього про
гресивного людства. І це, 
повторюю, викликає вели
ку гордість у нас — ку
бинських хлопців, які на
вчаються на привітній кі
ровоградській землі.
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НАПЕРЕДОДНІ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Напередодні єдиного дня політосвіти комсомольські 
секретарі доповіли, що комплектування мережі комсо
мольської політосвіти закінчено Тепер треба підбити 
підсумки Вже минулого року можна було сказати: вчать
ся всі комсомольці підприємства. Нині ж до навчання ми 

'залучаємо й неспілкову молодь. Працюватиме 37 гуртків. ' 
Проти минулого року сталися зміни, тепер гуртків па 
два більше.

11а заводі традиційно силь- 
ніи’і склад пропагандистів: 
з тридцяти семи тридцять 
шість мають вищу освіту, 
тридцять — комуністи. До
борові і підвищенню рівня 
підготовки кадрів ми приді
ляємо особливу увагу. Що
місяця керівники гуртків з 
пропагандистами мережі 
партійної освіїїг збираються 
на теоретичні семінари, об
мінюються досвідом, недав
но ми провели кілька теоре
тичних конференцій пропа
гандистів з актуальних пи
тань марксизму-ленінізму.

Чимало пропагандистів 
мають сгаж роботи в. систе
мі комсомольської політос
віти понад десять років. 
Очолювані ними гуртки від
відуватимуть майже двісті 
юнаків і дівчат — робітники 
ливарного 
чавуну, і 
мічної 
міської 
конструкторського бюро.

Знайомство пропагандис
тів зі слухачами цих гурт
ків відбудеться сьогодні,

цеху КОВКОГО 
працівники скопо- 

служби, четвертої 
лікарні, проектпо-

під час проведення єдиною 
політдня. Програми цих 
гуртків і тема сьогоднішньої 
розмови мають багато спіль
них питань. 1 мрлодь, і ке
рівники гуртків добре готу
валися до цієї зустрічі.

Пропагандисти розкажуть 
про вклад радянських людей 
у справу збереження миру, 
підтримку внутрішньої і 
зовнішньої політики КПРС, 
Юнаки і дівчата свою і о 
товність до розмови під
тверджують трудовими да
рунками — всі комсомольсь
ко-молодіжні колективи і-га
лії на трудову вахту < XXVI 
з'їздові КПРС — 26 ударних 
декад», кожен молодий тру
дівник у відповідь па 
рішення червневого (ІУїз р.) 
Пленуму ЦК КПРС узян під
вищені соціалістичні зо
бов’язання. Підтверджуючи 
свою солідарність у боротьбі 
за мир, молоді трудівішші 
зараховують до складу своїх 
бригад ветерані» партії і 
комсомолу, героїв Красногір- 
т.п. а кошти, що йдуть на їх
нє ім'я. перераховують Д' 
Фонду миру. __

Григорій Якович Мас- 
люков пропагандист гурт
ка «Молодь та ідеологіч
на боротьба», створено
го при Компаміївській 
районній лікарні, — дос
відченіші ідеологічний 
працівник. Почесне дору
чення він викопує з 
1968 року, гри останніх
— у лікарні.

Протягом цього часу 
Г. Я. Маслюкоз виробив 
свій стиль роботи, в ос
нові якого — зацікавлен
ня слухачів, створення в 
гуртку атмосфери твор
чості. Ось чому на його 
заняттях постійно висока 
активність слухачів.

У сформованому нині 
гуртку навчатимуться 
тридцять чотири слухачі
— лаборанти, медичні 
сестри, службовці лікар
ні, які 
вивчали
наукового атеїзму». Пе
ред проведенням першо
го заняття Григорій Яко
вич зустрівся зі слухача
ми, дав завдання, визна
чив напрями розмови на 
єдиному політдні.

минулого року 
курс «Основи

На знімну: Г. Я. 
МАСЛЮИОВ (другий злі
ва) розмовляє зі слухача
ми Г. Т0Д9Р08СіЮ, 
М. АЛЕНСЄЄНКО, Т. НА
РИНСЬКОЮ, Н. ВЛАДИ
КО.
Фото М>. Л1ВДШНИКОВА

10. ЛАГОВСЬКИИ, 
заступник секретаря ко
мітету комсомолу заво
ду «Червона зірка».

ЕФЕКТИВНОСТІ
РЕТЕЛЬНО ГОТУВАЛАСЯ ДО ЕЦ.іНОГО ПОЛПДНЯ ЛЕК

ТОРСЬКА ГРУПА ВОБРИНЕЦЬМЛЧ) РАИНОМУ комсо
молу.

ЛЕКЦІЙНА ПРОПАГАНДА

Нині до її складу входять 
двадцять п’ять лекторів, па 
Десять більше, ніж було ми
нулого ропу. Це переважно 
спеціалісти з вищою осві
тою. більшість із них — ко
муністи. Раніше діяли п’ять 
секцій, тепер створили ще 
одну — по пропаганді соціа
лістичного способу життя. 
ЦПсть секцій спроможні і ОХО
ПИТИ широке коло тем. Ро 

. ,(>отл планується так. щоб • 
лектори порушували акту 
бльїп питання. готувалися 
до виступів, ураховуючи ау
диторію. Щоб єдиний полгг- 
geiH. пройшов змістовно, мо- 

ілізуваи молодь на активне 
Ііавчаппя н системі комсо
мольської політосвіти, 
проиели секційні заняття. 
Юнаки і дівчата підприємств 
і господарств району палко 
Підтримують ленінську ми
ролюбну зовнішню політику 
КПРС. багато роблять для 
того, щоб зміцнп’ги економіч
ну та-оборонку могутність 
ратної країни Отже, лекто
рам буде про що розповісти. 
Готуючись до единого ПОЛ1Т- 
дпя, вони поділилися досві
дом роботі!, підготували до
бірки матеріалів про життя 
молоді за рубежем, разом зі 
слухачами поведуть конкрет
ну розмову про життя і ро
боту молоді підприємства, 
господарства, де читатимуть 
лекції. Особлива увага 
звертати меч і,ся па розгляд 
матеріалів червневого (191’0 
року) Пленуму ЦГС КПРС. 
який намітив заходи, спря
мовані на гарангувания ми
ру між ікіродамн. на аналіз 
ваяви члена Політ бюро ЦК 
КПРС,. міністра закордонних

тут

справ СРСР А. А. Громика 
про те, що в сучасній склад
ній міжнароднії! обстановці 
існують необхідні можливос
ті забезпечити нормальне 
мирне співіснування держав 
з різним соціальним ладом. 
Ці. сили — міжнародний ко
муністичний. революційний, 
на ціопал ьно-визвол ьші й ру
хи народів, значна кількість 
держав, які виступають за 
розрядку.

Ранком комсомолу постій
но дбає про підвищення діє
вості лекцій, уважно вивчає 
і поширює досвід кращих 
лекторів. Практикуються, 
наприклад, групові виїзди в 
села — по кілька лекторів з 
кожної секції. Схвалення ді
єта» виїзд у Весел Івку. де 
керівник секції «Пропаган
да ЖНТТЯі і діяльності В. І. 
Леніна, ленінської теоретич
ної спадщини та історії ді
яльності КПРС» Е. М. Кучу-, 
і ура зустрівся з молоддю 
колгоспу імені Чапаева. До 
розмови Едуард Миколайо
вич запросив передову до
ярку господарства М. О. Тес
ленко, бригадира тракторної 
бригади В, С. ЛуговсьКоіо.

Виїзний метод — високо
ефективний і давно взятий 
па озброєння в райкомі, бо 
д іє можливість зробити лек
ції цікавими для всіх слуха
чів.

Заслуговує па увагу досвід 
роботи секції «Пропаганда 
гринципів радянського пат
ріотизму та інтернаціоналіз
му*.

Особливу увагу лекторсь
ка група приділила поліп-' 
шеіино роботи секції пропа
ганди нраиовах і иауко-

во-атеїстичиих знань. Викли
кано це тим, що є ще чимало, 
випадків, коли молоді бать
ки хрестять своїх дітей. Ии- 
ііі очолити секцію запропо
новано досвідченому ідеоло- 
іічному бійцю В. О. Штефан, 
до складу секції ввійшли лі
карі районної лікарні В. О. 
Труш. В. М. Якушин. В. М 
Матюшенко. Секція працює 
в тісному контакті з пропа
гандистами мережі комсо
мольської політосвіти, і са
ме з ініціативи секції » кол
госпах імені Суворова, імені 
Димитрова. Рощахівській се
редній школі, районному 
вузлі зв’язку і районній лі
карні. та районному спожив
чому товаристві сформовано 
гуртки «Основи наукового 
атеїзму», при сільськогоспо
дарському технікумі органі
зовано клуб молодого ате
їста. Члени клубу — всі ви
пускники технікуму. Закін
чивши навчання, вони ста
нуть у селах пропагандиста 
ми. понесуть атеїстичні 
знання в маси.

Як 1 торік, діятиме школа 
молодого лектова. З минуло
річних випускників п’ять 
п ра цю вати мут ь лектор а'м 11. 
решта пропагандистами в 
системі комсомольського й 
економічного навчання. Ви
пускники — жителі районно
го центру. Нині до навчай іч 
в цій школі залучено двад
цятьох чоловік-. Це переваж
но спеціалісти колгоспів.

Старанний добір лекторів, 
підвищення дієвості, ефек
тивності й актуальності ви
ступів — ось над чим нині 
працює лекторська група 
Бобринецькоіо райкому ком
сомолу.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ,

J
.Ти
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«їЛи вивчаємо росій-- 
ську мову. Москва — 
столиця СнСР. Це велике: 
я красиве місто...» — 
акуратно пише на шкіль
нім дошці дев’ятикласни
ця. На столах у нласі — 
підручники з написом і а 
обкладинці «Сучасна ро
сійська < 
російської мови в гім-j 
назії невеликого містечка! 
Бергнойштадт, що розни-' 
нулося на мальовничих 
узгір’ях на північний схід 
гід Кельна.

Бергпоиштадська гім
назія добре відома не 
тільки у ФРН, а й у Ра
дянському Союзі. Вага і о 
років підряд її учні посі
дають перші 
олімпіадах 
мови, які регулярно про
видяться у ФРІ І. Учени
ця цієї гімназії Рита 
Ещельс кілька років ю- 
м\ здобула блискучу-пе
ремогу і завоювала зо
лоту медаль па всесвіт
ній олімпіаді російської 
мови в Москві.

— Ріпа Енгельс уже 
закінчила нашу гімназію, 
стала студенткою, але 
п ро до в ж у є зай мат і іся
слов ’ я! 1C ЬКОІО ф і л оло - 
тією, — повідомив мене 
її викладач Бруно Хю- 
пермупд. — На зміну їй 
прийшли нові учні, котрі 
виявляють великий інте
рес до російської мови. 
В гімназіях ФР11 вона є 
факультативним пред
метом. Ллє нею займаю
ться загалом близько 20 
тисяч школярів країни.

— Практично всі, хто 
почав вивчення російт 
•ськоі мови в середній 
школі, продовжують ЙОГО 
до екзамену на атестат 
зрілості, — розповідає 
голова Спілки викладачів 
російської мови у ФРІ І 
1<ай Зівекінг. ■— Ті, що 
склали цей екзамен, мо
жуть досить добре роз- 
м овл яти по - росі йському, 
читати газети : ..... —

За десять 
минули з дня 
Московського 
між СРСР і <

мова». Иде урок’;

місця на 
російської

І І КНИГИ, 
років, ЩО 
підписання

• договору 
ФРІ І, знач

но зросло число західно
німецьких школярів, які 
вивчають російську мо
ву. Правда, досі викла
дацьких кадрів і на
вчальних посібників тут 
не вистачає, однак у оа- 
іатьох землях ФРН уже 
офіційно визнано основ
ним посібником підруч- 
шгк «Російська мова для 
всіх», виданий у Москві.

«Дуже важливо, щоб 
ідея кращого взаєморо
зуміння, взаємної поваги 
і великої взаємної доб
розичливості укоренялась 
і поглиблювалась у сві
домості людей обох дер
жав, — підкреслювалось 
у Спільній декларації, 
яку було підписано 
6 травня 1978 року в 
Бонні Генеральним сек
ретарем Щ\ КПРС, Го
ловою Президії Верхов
ної Ради СРСР Л. І. 
Брежнєвим і федераль
ним канцлером ФРН 
І. Шмідтом. — Це особ
ливо стосується молоді, 
яка ніколи не повніша 
пережити того, що зазна
ли попередні покоління».

А. ГРИГОР’£3, 
кор. ТАРС. 

Бергнойштадт—Бонн.

I

”.

МЕХІКО. (ТАРС]. Тут завершилась Всесвітня конфе

ренція молоді за встановлення нового міжнародного 

економічного порядку. В ній взяли участь шіосланці 

молодіжних організацій оільш як ста країн, які вхо

дять до Всесвітньої федерації демократичної моло

ді, з тому числі Комітету молодіжних організацій-

СРСР.

На форумі були всебіч
но обговорені актуальні 
проблеми боротьби моло
ді на захист національної 
незалежності, проти роз
грабування природних ре
сурсів країн, які розви
ваються, західними імпе
ріалістичними монополія
ми. У прийнятому конфе
ренцією заключному ^до
кументі підкреслюється, 
що тяжке економічне ста
новище країн, які розви
ваються, викликане насам
перед спадщиною коло
ніального минулого, не
щадною експлуатацією їх 
природних багатств транс
національними корпора
ціями, протидією промис
лово розвинутих капіталіс
тичних країн встановленню 
справедливого і рівно
правного міжнародного 
економічного порядку.

Учасники конференції 
відзначили, що боротьба

за встановлення нового- 
міжнародного економіч
ного порядку — це части
на загальної боротьби 
проти імперіалізму, коло
ніалізму, мілітаризму, на 
захист національного суве
ренітету, демократії і про
гресу.

Зусилля по встаноалзн- 
ню нового міжнародного 
економічного порядку, 
підкреслили зони, нероз
ривно зв’язані з бороть
бою за зміцнення миру, 
роззброєння і розрядку, з 
конкретними заходами по 
досягненню загального і 
повного роззброєння,
включаючи ядерне роз
зброєння.

Делегати форуму засу
дили спроби сил імперіа
лізму і реакції проводити 
політику диктату і підко
рення своєму пануванню 
незалежних держав.

У СВПІ БЕЗПРАВЯ

Яприські монополії про
довжують вдаватися до 
нових дивовижних методів 
експлуатації робочої сили. 
«Новаторами» у ціп галузі 
стали концерни «Ямаха 
хацудокі» та «Фудзі дзю- 
когіо» Перший спеціалі
зується на виробництві 
мотоциклів, другий — на 
двигунах для сільськогос
подарських та інших гли-подарськнх та інших 
шин.

Суть < нововведень» в.час- 
..................... компаній поля- 

ск.:а- 
кон- 

і

ників цих 
гає в тому, що на 
дальних механічних 
вейєрах з монотонним 
виснажливим ритмом чо
ловічу пращо вони повніс
тю замінили жіночою. Під. 
прпємці «Ямаха ....... -
розпочали свій 
мент іце давно 
кою президента 
Хісао Коіке, і в 
ііа двох складальних лі- 
н кх на заводі у місті Івага

Гудяться одні жінки. 
«Впровадження нової си
стеми. — бахвалиться ке
руючий заводу Такесі Суд
зукі. — призвело до ііп- 
працТ'па іппродуктіІВ«'’СТІ 
праці на 10 відсотків але 
Що ще важливіше. — за
трати на робочу ciiav зменшилися на 15 відо<?г-

Успіх «пової системи» “ Стдауі" подсі
нюеться В першу 4em v 
х™.”",ВОстя‘«’ мгіпочого 
характеру — «терплячістю 
і вправністю», які <незі 
Мінні» прц роботі на цоц.

кацудокі» 
екепери- 

за вказів- 
компанії 

данин час 
лі-

Оде,ак головне, зви
чайно. це те. що дешевша 
аиноча праця сприяє зрЇ 
нії1 в риоу ткі в компа- 
нп. В опублікованій нешо- 
Давн.?. м1ністерсгвом пішій 
«Білій книзі про зайнятість 
ЖІНОК» прямо мовиться що ланка за гу саму ЇЖ 
г>, яку виконує ЧОПОВІ К 
отримує лише 56 2 Кін’ сотка. В,А

11а складальних лініях 
«Ямаха хацудокі» пращо 
дівчата С і* г₽1,,ОмуІ»Є8амі”СНІ 
дівчата, і середній вік ищ. 
« ї оРЦЬ ств«овнть не біль
ше _ь років. Контроль за. 
НИМИ здійснюють спеці-' 
ально підготовлені жішги- 
наглядачки, у випадку за- 
Ч йії-І? аб° “а₽оДЯ€еішя у 
Жінки дитини. ЇЇ безцере
монно звільняють. По и О- 
І о слід додати, що й при 
найменшому погіршенні 
ЄКОМОМІЧНО І КОН ’ ІОН кту ри 
працюючі жінки перебува- ‘?тьучиелі перших У ДО 
НПП . надходять повістки про звільнення.
"В .впо“ській пресі все 
іасгіше з’являються пові
домлення про те. що Й ІК
НИ машинобудівні концер
ни, в тому числі «Хонда» 
«Судзукі дзідсся». присту
пають до заміни чоловічої 
праці на конвейєрах своїх 
підприємств ннзькоонла- 
чуваною працею жінок.

О. ГОГУНОв.

(ТАРС)..
1 окіо — Москвз,
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ЦЕ НАША З ТОБОЮ
я

НА УРОК МУЖНОСТІ1
3 сшор

БІОГРАФИ

ЇВСЬКОГО РАЙОНУ УРОЧИСТО

Ч=РВОНОЗ£?І1ІКИ КОМЛАНЬ

У БУДИНКУ КУЛЬТУРИ села

ФІНІШУВАВ обласний ком

сомольський АПТПОХ5Д.

ТЭ ІН ПОСПІШАВ. Вирішив на цьо- 
■“-3 му тижні побувати в найбільш 
численних первинних організаціях 
Товариства по охороні пам’яток іс
торії та культури, зустрітися з акти
вістами, виступити перед молоди
ми робітниками і колгоспниками, 
школярами. Михайло Вікторозич по
мітно схвильований. У Пантазіїзцї, 
наприклад, його просили, щоб роз- 
позіз про езою діяльність у роки 
Великої Вітчизняної зійни. Якби він 
ішов у бій з автоматом у руках, як
би буз звичайним солдатом, а то на 
його долю випала інша місія — 
важка й відповідальна, чассм непо
мітна для сотень, тисяч..

Перед тим як виїхати з село, від
повідальний секретар Знам янсько- 
го міського відділення 
по охороні пам’яток 
культури Михайло 
Стрєлкоз ще і ще раз

т. Стрєлкоз увіз поїзд у графік. Не
зважаючи на сильні вітер і мороз, 
незважаючи на те, що біла станцій 
Ташлик, Трепізка і Знам’янка поїзд 
протримали по 20 з лишком хвилин, 
у Знам янку состаз прийшов на 
1 годину 13 хвилин раніше роз
кладу.

За прикладом Огнева Стрєлкоа 
іще раз довіз, що, незважаючи на 
сильні морози, можна по-кривоно- 
сізському водити поїзди, точно до-

/

Я БАЧИЛА, як розходи
лися йоги учасники.

Молоді, красиві госпидарі 
землі. Йшли впевнено, твер
до. Я вдивлялася в їхні об
личчя — ділові й радісні од
ночасно. А потім уявила со
бі, якою б великою була 
колона всіх учасників агіг- 
ноходу (а їх більше трьох 
тисяч). І попереду, .мабуть, 
ішли б комсомольці двадця
тих. Цс їм говорив Ілліч:

, «Потрібно, щоб Комуніс- 
тнчна спілка молоді свою 
освіту, своє навчання, своє 
виховання поєднувала з пра
цею робітників і селян. ;Ін
ше в праці разом з робітни
ками і селянами можна ста
ти справжнім комуністом».

Лише в праці...
Вони стоять. А за ними — 

море. Тільки не холодне й

уся справа виховання, освіти 
і навчання сучасної молоді 
була вихованням у ній ко
муністичної моралі...» 

Кажуть,- якось до А. Ма- 
каренка, вже відомого тоді 
педагога і письменника піді
йшла молода мати і списа
ла: «Коли по-вашому, треба 
починати виховувати? Ось у 
мене син народився...» 
«Скільки йому? — поціка
вився педагог і, дізнавшись, 
що хлопчикові два місяці 
сказав: «Ви запізнилися на 
шістдесят днів». Це, звичай
но, гіпербола. Та ясно одне: 
виховання треба починати з 
дитинства.

Я розповідаю про хліборо
бів, тих, ким ми гордимося. 
Де вони виросли, де вихову
вались? У сім’ї, в школі.

Пригадалася зустріч із миі/с. диіішш. ии лилидии п 1 \
байдуже. Воно - рукотвор-’ «ожаг?ю Жапною Арсіенко. 
не, живе, одухотворене ЇХ* 
ііьоіо працею. Пшеничне мо
ре. Такими залишились на 
фотографії передовики сіль
ськогосподарського вирооїш- 
цгва області — молоді ком
ин ііпери, шофери, тракторис
ти, агрономи...

Прийшов у колгосп імені 
Д. :ср ж ш іського (Устин і всь- 
.. іііі район) Микола Шевчен
ко. Прийшов не рекорди би
ти — працювати. Чесно, 
сумлінно, і народилися у 
нього рекорди. 931 центнер 
зерна перевіз він від ком
байна за добу. Всесоюзний 
рекорд...

Сергій Гребенюк — водій 
грузовика цього ж колгоспу. 
Секрет ар комсомольсько-мо
лодіжного колективу авто- 
гаража. Студент-заочник 
Мелітопольської о інститут у 
механізації 
подарства. 
ни КПРС. 
людей, для 
про тих, і: і 
кож піклується 
нього г|к?мадиііськнй обов’я
зок. Така у цього душа...

Цьогорічна бнгва за хліб. 
День-і ніч робота комбайнів, 
суцільні потоки машин. При- 
йде час, і секретар Устиніз- 
ською райкому комсомолу 
Володимир Макаренко ска
же з трибуни пленуму:

— Вісімдесят сім тисяч 
тони зерна при плані п’ятде
сят тисяч. З них 17288 — 
комсомольські. Кожна п’ята.

Розкаже Володимир про 
підбиття підсумків, про «30- 
ряннй» комбайн Миколи Се
лезнева. 13 зірочок красу
валося на кабіні його «Ко
лоса».
1 ЩЕ ОДИН маленький 

штришок у портреті 
молодого трудівника. Син 
посідає робоче місце батька. 
Відбувається не просто змі
на працівників. Смисл і зна
чення такого вчинку багатші 
и глибші. Молодий спадкоє
мець бере з собою в дорогу 
Д0СВ‘А і мудрість старших. 
Отже, вій сильний бойовим 
Духом і трудовими традиці
ями батьків.

Та вернімося до промови 
В- І. Леніна на 1П з’їзді 
РКСМ:

<;Ви повинні виховати з 
себе комуністів. Треба, щоб

сільського гос 
Кандидат у чле 
Він 
яких 
ким

думає про 
працює. І 

працює, та-
— такий у

Звичайна піонерська кімна
та, поблискують на сонці 
юрки і барабани, висять 
плани роботи дружини і ма
люнки жовтенят. Кімната, 
як скрізь. Та є тут 
особливе. Зрозуміла потім. 
Це — сама вожата. Будь- 
яке поняття вона несе емо
ційно, відчуваючи особливо
сті кожного віку, підбира
ючи слово для кожного — і 
ніжне, і вольове. Вісім ро
ків віддає команду: «ІІа 
прапор дружини рівняйсь!» 
і щоразу, як уперше, — уро
чисто, натхненно. Жаііиі 
йдуть листи. Колеги просять 
поділитися досвідом. «А 
який досвід? — дивується 
вона. — Треба просто ді гей 
любити».

Дуже просто, правда ж? 
Р* ТАКЕ поняття — «ла- 

м’ять серця». В центрі 
Червоиозериіки стоїть па
м’ятник. Хвилинку, лише од
ну хвПлинку мовчання. її 
досить для того, щоб у без
гомінні поговорити з тими, 
чиє життя обірвалося тоді, 
коли тзое ще й не почина
лось. І якщо душа твоя за
щемить, то недарма ти при
йшов сюди, і воші бодай на 
мить стануть поруч:

Михайло Кирилович Анісі- 
мов, 1914 року народження 
росіянин, член В1\11(б), що 
загинув від рук поліцая... 
Микола Григорович Бу
валець, командир, 1918 року 
народження, комсомолець, 
що загинув у боях за Бер
лін...

А всього у списку близько 
тридцяти імен членів комсо
мольсько-молодіжної під
пільної груші, яка діяла па 
території Компашївського 
району з січня 1942 но бе
резень 1944-го.

Ось такі у нас батьки.
А діти — ростуть у пра

ці. Після школи сідають на 
комбайн, навчаються у ву
зах. Пиле їхніх турбот — 
куди більше, ніж те, яке 
щороку засівають. Бо коли 
душа розкрита для спілку
вання мудрості, добра — 
псе :: оточуючого світу стає 
фактом їхньої біографії: і 
життя рідпих, і доля люди
ни па іншому кіпці планети, 
і тиша бібліотек, 
часиої музики і 
лест хліба на 
ІНШІ...

щось

л.

і ритм су- 
Т.ІХИЙ ше- 
колгоспніГі

ЗВАРИЧ, 
спецкор «Молодого ко- 
муиарз».

Товариства 
історії та 
Вікторович 
переглядав 

матеріали зі свого особистого ар
хіву.

«...До початку Великої Вітчизняної 
війни працював на залізничному 
транспорті — машиністом, заступ
ником, начальником політвідділу 
Помічнянського відділка Одеської 
залізниці. Під час війни — началь
ник політвідділу відділка залізниці, 
старший інспектор шляхіз сполучен
ня Південного фронту, політінструк- 
тор НКШС, заступник начальника 
Центрального відділу паровозних 
колій особливого резерву НКШС»— 
це виписка з характеристики на за-

ПОВЕРНЕННЯ З ПОЛУМ'Я
сгупника секретаря Кіровоград
ського обкому КОДУ по транспор
ту М. В. Стрєлкоза, датована 21 лис
топада 1947 року, А це ■— копія 
урядової телеграми, з якій повідом
лялося, що начальникові політвідді
лу Південно-Сахалінської залізниці 
М. В. Сгрєлкозу присвоєно звання 
директооа-полковника тяги. Внизу 
підпис: міністр шляхів сполучення 
Б. Бещев. Це вже в грудні 1950 ро
ку. А ось номер «Чорноморського 
гудка» за 5 січня 1939 року. На тре
тій сторінці — велика стаття і його 
портрет. Так, це він розповідає, як 
у грудні 1938-го, коли вже буз на
чальником політвідділу відділка за
лізниці, сам повіз ешелон. Бо тоді 
921 проведений машиністами поїзд 
зробив 75 зупинок у дорозі, і вїн, 
Михайло Стрєлкоз, вивчивши всі 
маршрути, проаналізував причини 
затримки поїздів. А потім особис
тим прикладом показав, як треба 
працювати.

Сама про це ще одна публікація 
з газеті:

«РЕЙС НАЧАЛЬНИКА 
ПОЛІТВІДДІЛУ т. СТРЄЛК.ОВА,

Молодий політпрацівник т. Стрел
ков у минулому буа машиністом, 
кращим стахановцем депо Херсон. 

Тепер т. Стрелков — начальних 
політвідділу Помічнянського від
ділка. За прикладом знатного 
лізничника нашої країни 
ноносця т. 
ка залізниці 
ського — т. 
вести поїзд 
Знам’янка.

Стояв мороз. Наростав зітер. У 
депо Помічна вночі біля паровоза 
М2 1260 ходив начальник політвідді
лу Стрелков, готувався до поїздки...

Уважно оглянувши машину, о 23 
годині ЗО грудня начальник поліг- 
відділу прийняв паровоз, щоб по
вести поїзд Н® 904 — порожняк у 
Донбас під вугілля.

До Помічної цей маршрут спіз
нювався з Одеси на 1 год. 50 хв. Пе
ред від'їздом начальник політзідді
лу взяв соцзобов’язаннл — азести 
поїзд у графік. Упевнено, ян бувало 
раніше, стаз біля регулятора.

Вже до станції Кірове-Україиське

за- 
нашої країни орде- 

Огнєаа — начальнч- 
імені Ф. Е. Дзержин- 

Стрєлкоз узявся лро- 
на ділянці Помічна —

нархомізського гра-трммуючис» 
фіна...»

А про що 
виступатиме 
лізничничами? Може, 1941-й? 
тоді було, мабуть, найзажче.

ще йому згадати, коли 
перед молодими за-

Так,

Ми- 
уже 

третю добу. Лице його змарніло. 
Тільки очі і 
про те, що золя його зібрана, на
пружена.

Такого важкого дня він не пам’я
тає. Фашисти вже захопили кілька 
залізничних станцій, наблизились до 
Помічної. Був наказ — залишити 
вузол. Перед тим, як це зробити, за
лізничники вирішили будь-що ви
везти есе з тил, щоб ворогові не ли
шилося нічого — ні шматка металу, 
ні кілограма згерна, яке було на 
елеваторі. Перепочинку ніхто не 
зназ ні вдень, ні вночі. Вагони були 
зсі навантажені, зоставалось тільки 
вивести із станції поїзди.

Наближався світанок. На 
Стрелкова раз у раз дзвонив 
фон. Гуркіт 
пішим...

Начальник 
хи, оглядає 
шись, г, 
дорогу, він поспішив на

НАЧАЛЬНИК політвідділу 
хайло Стрєлкоз но спав

вець упав. І ось уже стрибок робит0 
сам Стрєлкоз. Він схопив важіль 
автозчеплення — і за якусь хвили
ну паровоз уже відкочував палаючі 
цистерни. <

Залізничники погасили вогонь. 
Але гуркіт знову прокотився тери
торією станції До Михайла Вікторо
вича підбіг диспетчер Лобзенко.

— Міномети! — вигукнув він. — 
Там, за баштою, зони встановили 
батарею.

— Спокійно, товариші! — зупинив 
людей начальник політвідділу. — 
Міни рвуться біля вантажної рампи, • 
від нас далеко. За роботу! Треба 
вивести решту вагонів.

Бій розгорявся вже біля станції. 
Одначе робітники не припиняли ро
боти. І пожежу таки ліквідували. На 
колії стояли лише один состав з 
важкими тракторами та кілька ваго
нів з поновлювального з’єднання. 
Але чому не рушає паровоз? Стрел
ков наближається до нього. Так і є: 
бригада залишила ешелон.

Начальник політвідділу взявся за 
регулятор.

А міни рвалися все ближче й 
ближче. За станцією появились по
статі фашистів. Та состав з тракто
рами вже котився за територією 
парку. Біля депо Стрелков пізнав 
машиніста Чумаченка. Передавши 
йому паровоз, Михайло Вікторович 
побіг назад. Бо ще не все зробле
но — біля під їзної колії вантажи
ли боєприпаси і вивозили їх на вог
неві позиції. Ховаючись за будів
лями від вибухів мін, Стрєлкоз ки
нувся туди. Але не добіг, опустився 
на рейки, знепритомнів. -

На колії його знайшов начальник 
поновлювального з’єднання Один
цов. Узяв його на плечі і поніс у 
свій вагон. Перемінив одяг, дав на
питися. Стрелков опам’ятався. І зно
ву пішоз туди, де вантажили боє
припаси. Тут уже закінчували робо
ту, можна було подавати паровоз. 
Михайло Вікторович попрямував у 
депо. Більше трьох кілометрів зін 
біг під вогнем ворога. Зупинився 
аж біля маневруючої «овечки». За
бравшись у будку, повіз машину до 
складу. Але на станції вже нікого

і стиснуті уста говорили, не буЛО< | Михайло Вікторович сам 
перевів СГріЛКИ| повіз поїзд в ос
танню дорогу. На першому роз’їзді 
на гальмо вискочив начальник стан
ції Шатайло.’ Він узяв на себе обо
в’язки кондуктора. А механік ава
рійного поїзда Солонченко став на 
місце помічника машиніста. Поїзди, 
що йшли попереду, супроводили 
начальник відділка залізниці Чер
ное. і заступник Стрелкова Була- 
ненко. За них Михайло Вікторович 
був спокійним.

Іще три перегони не залишав па
ровоза. А коли стемніло, з'явилася 
бригада, що їхала резервом на 
одному із зустрічних ешелонів. 
Стрелков передав їй локомотив, а 
сам зайшов до чергового по станції 
і присів за селектором. Він мав до
відатись, чи завдання виконано до 
кінця. Начальник відділка залізниці 
і диспетчер доповіли: все вивезено, 
ворогові не зоставлено нічого.

Стрелков схилився за столом. 
Черговий укрив його плащем..,

канонади стазаа

стелі 
теле- 
силь-

в це-політвідділу йде 
паровози. Переконав- 

що вони готові- вирушити з 
_ ' і станцію.

Вже розвиднялося. Задощило. Гім
настерка Стрслкоза вся змокріла. 
Та начальник політзідділу простує 
далі, туди, де працюють залізнич
ники.

Раптом за хмарами почувся гул 
ворожих літаків. Над станцією про
лунала сирена. Три «юнкерси» про
неслися над ешелонами. Посипа
лись бомби, здійнявши стовпи вог
ню і землі. Літаки кружляли над 
паровозним парком, поливаючи ку
леметним вогнем людей, що там 
метушилися Стрєлкоз побачив, як 
спалахнули дві цистерни, що стояли 
неподалік санітарного поїзда.

— Рятуйте людей, людей рятуй
те! — подавав команду начальник 
політвідділу. і побіг до санітарного. 
Але його випередив стрілець заліз
ничної охорони. Накривши голову 
шинеллю, він намагався проскочиш 
вогняну загороду, та струмені па
лаючої рідини накрили його. Сміли-

ПГ* АК, він розкаже сьогодні школя- 
рам Мошориного саме про цей 

день, коли йому було неймовірно 
важко, коли перед ним стояло зав
дання, з яким він, здавалося, не міг 
справитись. Та він комуніст, і він не 
мав права розслабитись тоді, коли 
вирішувалась доля сотень, тисяч до
вірених йому людей.

Він розкаже про свій рейс у 
грудні 1938-го. Він відкриє моло
дим нові сторінки з біографії ге
роїв, яким зведено обеліски а усіх 
селах Знам’янського району.

Михайло Вікторович вирушав у 
дорогу. Тепер йому понад сімде
сят. Але зін такий же бадьорий, 
енергійний, як і тоді, у свої 
тридцять років, КОЛИ ВИРОДИВ СОСІЗ- 
□и, рятуючи їх від фашистських мін.

О БАГОРНИЙ.

ФУТБОЛ

«АТЯАНТИКА»-«ЗІРНА»-5:1
Севастопольці забезпечили собі перемогу в цьому мат

чі вапняки злагодженості дій усіх ланок, завдяки безпе
рервному наступу. Кожна комбінація була продумана, 
мала чіткий і гострий кульмінаційний момент. Оптимізм 
совастопольція наче спантеличив «Зірку». І наші земля
ни раз у раз розгублювались, так і не зумівши зупини
ти навальний наступ «Атлантики-* Вже до перерви вона 
вела перед — 3:0.

у другому таймі господарі теж були сильнішими. Це

дало їм змогу ще двічі відзначитись. І ноли на табло 
світилися цифри 5.0, гості дещо активізувалися. На вісім
десятій хвилині капітан ніровоградців Юрій Касьонкін • 
забив м'яч престижу. 1 все н» наші земляни діяли без 
натхнення, притаманного їм в останніх поединках у себе 
вдома. Тому й не дивно, що їх буквально розгромили 
футболісти «Атлантики», взявши реванш за поразку в 
першому колі — 0:1. Отже, турне по Криму для «Зірки» 
виявилось невдалим. Вона не набрала жодного очка.

«Зірна» виступала в такому енладі: В. Музичук, А. Кар- 
п’іок, М Порошин, В. Хропов, М. Голік, В. Гошкодеря 
(О. Твердохліб), ПО. Касьонкін, О. Алексеи, В. Самофачоз, 
С. Ралюченно (Р. Алтишсв).

Наступний, тридцять дев'ятий тур — 25 вересня. «Зір
ка» прийматиме армійців Львова,

В. ТвЕРДОСЇЇП.



------------ & сторо

Друга програма

23 вересня

Перша програма

Четвер, 25 вересня
Перша програма

Третя програма
ні-

Середа, 24 вересня
Перша програма

26 вересня

і життя, 
у СВІТІ.

8.40 —
— Улюб-
— Теле-

1 серія, 
педагогів

10.45 — «Ве-
20 00 — Чам- 

з Футболу:

П’ятниця.

12.40 — 
16.00 — 

«Срібний 
«Роз-

театру 
балету БРС-Р, 

..—С---- 1 вірші.
Грає уральське 

18.00 — З

Третя програма
'19.00 — Чемпіонат СРСР 

з хокею: «Спартак» — 
«Торпедо».

19.00 — Футбол: «Спартак» 
— «Динамо» (Ми.). В перер
ві і по закінченні — ре
портажі з чемпіонату Євро
пи з баскетболу. 21.00 — 
«Час». 21.35 — <Д. Шоста
кович. Музика в кіно». По 
закінченні — 22.50 — Сьо
годні у світі.

■ЯЖолходий комунар“

8.00 — «Час». 8.40 — 
Гімнастика. 9.05 — «Цей
фантастичний світ». Вікто
рина. 10.10 — Фільм «Один 
шанс із тисячі». По закіи- 
пенні — Новини. 14.30 — 
Новіоді. 14.50 — «Твій труд 
—■ твоя висота». Кінопро- 
грама. 15.30 — Об’єктив.
16.05 — Концерт камерного 
ансамблю «Гармонія». 
16.35 — Кубок СРСР з ху
дожньої гімнастики. 17.10 
— Адреси молодих. 18.00—- 
«'Алкоголізм*. Бесіди ліка
ря. 18.30 — В кожному ма
люнку — сонце. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Прапороносці трудової сла
ви. 19.15 •— Фільм «Отел- 
ЛО>. 21.00 — «Час». 21.35 

......— національного 
ансамблю 

Сьогодні у 
Баскетбол, 

із Юго-

10.00 — Новини. 10.15 — 
«Погляд у майбутнє». 10.55 
— . Концерт. 11.40 —
«Шкільний екран». 8 клас. 
Російська мова. 12.10 — 
Фільм-концерт. 
«Слід на землі». 
Новини. 16.10 — 
дзвіночок». 16.30 — ___
повіді про музичні народні 
інструменти». 17.20 — До
кументальні телефільми. 
18.00 — Телеогляд. «Сіль
ськогосподарський тиж
день». 18.15 — К. т. «День 
за днем». (Кіровоград). 
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 — Репортаж про 
матчі чемпіонату СРСР з 
футболу між командами: 
«Кубань*— «Динамо» (Ки
їв). «Шахтар» — «Пахта- 
коро. 20.45 —■ «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — «Новини кіноекра
на. По закінченні ■— Но
вини.

Пенні — Новини. 14.30 '
Новини. 14.50 — Науково- 
популярний фільм «У дале
косхідних учених» 15.15 — 
Рідна природа. 15 35 - 
національного свята 
менської Арабської Респуб
ліки — Дня революції. КЬ 
нопрограма «Новий Йе
мен». 15.55 — О. Глазунов. 
Квартет № 5. 16.25 — «Ро
би з нами, роби як ми. ро
би краще за нас». 17.25 — 
Москва і москвичі. 17.55— 
Концерт російської хорової 
капели їм. О. Юрлова. 18.45 
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
На полях країни. 19.15 — 
Вальси у виконанні симфо
нічного оркестру ЦТ і БР. 
19.40 — Телефільм «Кло
ун». 2 серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — Конкурс естрадної 
пісні в Сопоті. 22.40 — Сьо
годні у світі. 22.50 — Бас
кетбол. Жінки. Передача з 
Югославії.

епохи». 11.25 — «Доброго 
вам здоров’я». 11.55 —:
«Важливе доручення». 
12.10 — Для дітей. «Соняч
не коле». 12.45 — «Покли
кання», 13.00 — Концерт, 
15.20 — Для дітей. Худож
ній фільм «Ііетько в кос
мосі». 16.25 — «До серця
кожного». 16.40 — «Цирко
ва програма-». 17.30 — «Рс- 
зонанс». Науково-популяр
ний кіноогляд. 18.30 —
«Актуальна камери». 19.00
— Чемпіонат СРСР з фут
болу: «Динамо» (Київ) — 
«Чорноморець». 20.45 —’ 
«На добраніч, діти!:» 21.00
— «Час». 21.35 — Телетур- 
пір «Сонячні кларнети». По 
закінченні — Новини.

Третя програма

~ Концерт 1, 
фольклорного 
Куби. 22.05 —• 
світі. 22.20 — 
Жінки. Передача 
славії.

Друга програма
... І

10.бо — Новини. 10.10 =* 
Б. Шоу. «Шоколадний сол
датик». Вистава. 12.15 
Кінокомедія "т «Дівчата*:.- 
16.00 —» Новини. 16.10 ~ 
К. т. «Срібний ДЗВІНОЧОК!». 
(Кіровоград на Республі
канське телебачення). 
16.30 Для школярів.
^Зелений вогник». 17.00 — 

-«XXVI з’їздові КІІРС — гід
ну зустріч.». 17.30 — Му
зичний телефільм «Калин
ка». 18.00 — «Корисні но_- 
радм». 18.30 — «Дні СРВ в 
Українській РСР*. Док. 
фільм «Від площі Красної 
до Червоної ріки». 19.00 — 
«Актуальна камера:». 19.30 
— «Погляд у майбутнє«. 
20.10 — Тележурнал
«.Старт». 20.45 — <І1а доб
раніч. дітніі» 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній 
фільм «Доля ЛЮДИНИ». По 
закінченні — Повний.

8.00 — «Час». 8.40 — 
Гімнастика. 9.05 — Відгук
ніться. сурмачі! 9 30 — У 
світі тварин. 10.30 — Ад
реси молоди?:. По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — До 35-річчя 
відновлення дипломатич
них відносин між СРСР і 
УНР,- Кіноппограма «По 
Угорщині:». 15.30 — Шахо
ва школа. 16.00 — Концерт 
солістів Великого 
опери та С 
16.40 — Улюблені 
17.10 — 
тріо баяністів. _ ... 
ім’ям Леніна. 18.30 — Ве
селі нотки. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Життя
Науки. 19.30 — Концерт ра
дянської пісні. 19.50'— Те
лефільм «Клоун». 1 серія. 
21.00 — «Час». 21.35 — 
Футбол: «Зеніт» — ЦСКА’. 
2 тайм. 22.20 — Сьогодні у 
світі. 22.35 -- Грає оркестр 
симфонічної та естрадної, 
музики ЦТ і ЕР.

9.00 — «Океан проблем». 
Телевізійний документаль
ний фільм. 9.50 — «Мамина 
школа». 10.20 — «Російсь
ка мова». 10.50 — «Ранко
ва пошта». Музична про
грама. 11.20 — «Шахова 
школа». 11.50 — Концерт. 
12.25 — «Людина і закон». 
12.55 •- Музична програ
ма. 13.20 — «Наш сад». 
13.50 — «Літо п Суханов!». 
Телевізійний Фільм. 14.00 
— «Знай і вмій». 14.45 — 
Документальний фільм. 
17.05 — М. Кропивницький. 
«Дві сім'ї». Фільм-спек- 

. ...... ч. .....___ такль. 18.35 — А. Петров,
щинп. (Кіровоград на Рес- Сюїта № 3 до балету «Ство- 
пубчіияиське телебачення). *' 
17.25 — «Грають юні музи
канти». 18.00 — К т. «День кий 
за днем». (Кіровоград). 
18.15 — Телефільм. (Кіоо- 
ноград). 18.30 — В. Моцарт
Симфонія № 39. 19.00 — П f?>0

З» S »18ДІЛЯ, «вересня 
C-ГКН СРСР Л. Знкіпої. 20.20.
— -Сатиричний об’єктив». 
20.45 — -Па- добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35 
—• «Депутати і життя-. Те
лефільм - Пайтазіївгса сьо
годні». (Кіровоград). 22.05
— Художній фільм «Прошу 
слова*. (Кіровоград).

Друга програма
10.00 — Повніш. 10.15 -- 

«Щаслива сторінка». 11.20
— Документальний теле
фільм <У тому домі щас
тя». 11.20 — «Шкільний ек
ран». 8 клас. Основи Ра
дянської держави і поява. 
16.00 — Новпии. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30
— Музичний телефільм. 
17.10 — «Вахта врожаю». 
Бурякове поле КІровоград-

рення світу». 18.55 — - Сло
во Андронникова». «Невсь- 

4 проспекті». 20.00 — 
«Вечірня казка».

Перша програма

Третя програма
19.00 — «Клуб к'нсподо- 

ро:ксйі>. 20 00 — «Вечірня 
казка>. 20 15 — «Ленінсь
кий план монументальної 
пропаганди». 20.45 — «Бі
атлон за Тнкоиовнм». До
кументальний Фільм. 20.55 
— Концерт. 21.40 — «Ба
лада про Білогривого». Ху
дожній фільм.

19.00 — «Музичний 
оск». 19.30 — Документаль
ний фільм, 
чірня казка », 
піонат СРСР
- Локомотив» ■— «Арарат». 
2 тайм. 20.45 — Д. Шоста
кович. СимФонія № 14.
21.40 — «Закрійник із 
Торжка.». Художній фільм.

Друга програма
10.00 — Повніш. 10.15 •— 

«їіїода-80»: осінь». 10.55 ’—1 
Художній фільм «Доля лю
дини». 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.25 — -Грай квар
тет баяністів Київської.фі
лармоній». 17.20 — Ділова 
телегра школярів. «Кібер
нетичний фітотрон». 13.00 
—■ Для дітей. «Олівень-ма- 
лювець». 18.30 — «Акту
альна камера:». 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Сокіл» — ЦСКА 1 і 2 пе
ріоди. 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Сокіл» — ЦСКА. З 
період. 22.10 — Відеоре- 
портаж про закриття Днів 
культури Хорватії в Укра
їнській СРСР.

Субота, 27 вересня
Перша програма

14.00 — Телефільм «Дні 
Турбінпх». З серія. 15.10 — 
«Земля у спадщину» з цик
лу »Путівка в життя». 1555
— Сьогодні — День маши
нобудівника. Виступ міні
стра важкого і транспорт
ного машииобудівниитва 
СРСР В. Ф. Жигаліна. 16 10 
4г- Музична програма до Дня ..................... .......
16.55 - 
«Це місто на Волзі».
— Мультфільми.
Мужиародна .... .... .
13.45 — Клуб кіпоподоро- 
>кей. 19.45 — 
концерт фестивалю естрад
ної пісні в Сопоті. 21.00 — 
-Час;». 21.35 — Баскетбол. 
Жінки. Передача з Югосла
вії. По закінченні — 22.55
— Погини.

млшииобуді акина. 
Док. телефільм 

‘ 17.25
18.00 — 

панорама.
Заключний

.00 — «Час». 8.40 — 
Гімнастика. 9.05 — Мульт
фільм «Незвичайний матч». 
9.25 •— Фільм «Отелло».
11.10 — Л. Сідельпиков.1
Російський концерт для 
Фортепіано з оркестром. 
По закінченні — Новини 
14.30 — Новини. 14.50 — 
«Людина на землі». Кіно- 
програма». 15.50 — Кон
церт фольклорного ансамб
лю «Леегаюсь. 16.20 —
«Щолковеькнй експери
мент». У передачі бере 
участь міністр автомобіль
ного транспорту РРФСР 
Є. Трубіцин. І6.50 -- Ро
сійська мова. 17.20 — Від
гукніться, сурмачі! 17.45 
•— «Разом — дружна 
сім’я;». Музична програма. 
18.15 — Ради

18.45 — Сьогодні

Перша програма
'8.00 «Час».

Гімнастика. 9.05
лей! вірші. 9.35 
фільм «Клоун».
10.45 — Концерт
і студентів факультету на
родних інструментів інсти

туту ім. Гиєсіних. По закіл-

3.00. — «Час». 8.40 — 
Гімнастика. 9.05 — АЗВГ- 
ДеЙка. 9.35 — Телефільм 
«Клоун». 2 еерія. 
Для вас. батьки. 
Більше хороших 
}1.55 — Розповіді 
ДОЖІІПКІВ. Б. 
12.30 — 39-й
«Спортлото». 12.45 
«Переможці». Зустрі« вете
ранів 43-ї армії. 14.00 — 
Вірні помічники пропаган
диста. 14.30 — Новини. 
14.45 —‘ Людина. Земля.
Всесвіт. 15.30 — Фільм-ви- 

става. Центрального театру 
ляльок під керуванням 
С. Образцова «Кіт у чобо
тях». 16 20 — Очевидне — 
неймовірне. 17.20 — Бесіда 
політичного оглядача
Ю. Летуновя. 17.50 — Наша 
адреса — Радянський Со
юз. 18.30 — 9-а студія. Ве
дучий — політичний огля
дач В. Зорін. 19.30 — Фут
бол: «Арарат» — «Спар
так». 21.00 — «Час». 21.35 

■— Про балет. Зустріч з 
глядачами народної артист
ки СРСР. двічі Героя Соціа
лістичної Праці, лауреата 
Ленінської і Державних 
премій Г. Улановою. 22.35 
*—■ Баскетбол: Жінки. Пере
дача з Югославії. По закін
ченні — 23.15 — Новини.

10.55 —
11.25 — 
товарів. ■ 
про ху- 
Єфімов.

тиране

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

Документальний »більм 
«Розум, честь I совість

ТОВАРИ ПОШТОЮ
Московська центральна торгова база Посилторгу

пропонує покупцям: 
електроприлади для випалювання по дереву 

(напруга — 220 вольтї, вартість приладу — 7 крб;
машинки друкарські «Москва-8М» — портативні, кор

пус металевий, можна друкувати у машинописних бюро

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

Па утграипском язЬ1не.
ВИ 02629,

Друга програма
14.00 — «Сьогодні —• 

День машинобудівника». 
15.00 — -11а міжнародній 
хвилі». 15.30 — Слава сол
датська-». 16.20 — Студія 
«Золотий ключик». 17.35— 
Документалг.іпій телефільм 
- Втілення». 17.55 — І. Кар- 
пеп'ко-Карий. «Суєта». Ви
става. 19.60 — «Актуальна 
камер.1:». 19.30 — Продов
ження вистави «Суєта».- 
20.35 — <В ефірі — пісня». 
20.45 — «На добраніч, ді- 
ти’і» 21.00 — «Час». 21.40 — 
Художнім Фільм «Чудовий 
хлопець». По закінченні — 
Новини.

Третя програма
9.00 — Документальні

Фільми. 10.05 — «АБВГ-
Дейка». 10.45 — «Екран 
збипає доузір». СРСР — 
ЧССР. 11.30 — Супутник 
кіноглядача. 12.30 — «У
світі твяпнн». 16.40 — «Мо
лодіжний вечір е студії Ос- 
танкіпо. 17.50 — «Лісоком
бінати». Наунопо-популяр- . 
ний фільм. 18.15 — Чемпіо
нат світу із стрибків на ба- 
туїі. 19.10 —-Слово Анд- 
ропннкова». «Повернення 
до Папського». 20.00 
«Вечірня казка». 20.15 — 
Чемпіонат Сиропи з бас
кетболу. Жінки. 21.00 — 
Р. ІІГумапч «Карнавал». 
21.40 — «Чудовий хло
пець». Художній фільм.

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО.

підприємств Гі організацій, а також індивідуальним спо
живачам.

Замовлення приймають по ЗІ грудня 1980 р. База 
надсилає замовникам товар накладною платою (оплата 
через пошту при одержанні галопу до посилки).

Вірно н розбірливо оформлені замовлення надсилай
те за адресою: IIП26 м. Москва, Є-126, вул. Авіамо
торна, 50, центральна торгова база Посилторгу,

Зам. 379.

Газета 
□и ходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

316050, МСП

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.

Обсяг 0,5 друк. арк. Індекс 01107.

----------  23 вересня ропу------
КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМНАБИРАЄ УЧНІВ
не вечірні курси

ДЛЯ ПІДГОТОЗКК де вступу Б технікум у ’15'86 році на Ее« 
чіркє відділення.

На курси приймають осіб, які закінчили середню шко
лу.’ і

Початок занять — 25 вересня.
Заняття проводитимуться тричі на тиждень, (з іо год, 

ЗО хвилин). !
Гроші за навчання (15 крб,) надсилати поштобим пере- 

назом на рахунок 14073 у міському управлінні Держ
банку на ім’я Кіровоградського будівельного технікуму.

Прийом заяв — у понеділок, вівторок, четвер, п яг
ницю, з 18 по 21 годину.

Адреса: м. Кіровоград, вул. Уфімська, 4, теп. 4-11-74!« 
4-12-62.

ДИРЕКЦІЯ.

Івзнс-Фракпівськкй Державний медичний інститут

Оголошує набір слухачів
на денне підготовче відділення лікувального 

та стоматологічного факультетів на 1980—1981 
навчальний рік

Приймають осіб із середньою освітою з числа пере
дових робітників і колгоспників, воїнів, звільнених з лав 
Радянської Армії та медичного персоналу (молодші 
медичні сестри по догляду за хворими й санітарки) з£ 
направленнями відповідно промислових підприємств^ 
будов, організацій транспорту і зв язку, радгоспів, кол
госпів, міжгосподарських підприємств і виробничих 
об’єднань о сільському господарстві, командування 
військових частин та лікувально-профілактичних установ 
і будинків-інтернатів для престарілих та ікєалідів. ;

Документи приймають — з 1 жовтня по 1С листопада.
Спісбесіди з фізики, хімії, біології — з 15 по лист о« 

пада. і
Початок занять — 1 грудня 1980 року. >
Зараховані на підготовче відділення забезпечуються уХ- 

стипендією та гуртожитком. Строк навчання — 8 /лісп- 
ців. »

Після успішного закінчення підготовчого відділення 
слухачі зараховуються студентами відповідних факулй^ 
тєтіе інституту без Еступних екзаменів. I

Документи подавати особисто або надсилати поштою 
за адресою:

284000, м. Іванс-ФраннІЕСьк, вул. Дзержинського, 84, 
Підготовче відділення медінституту.

Довідки за вказаною адресою, дбо по телефону: 3-24-79« 
РЕКТОРАТ. " 

Зем. 376.

Одеський інститут народного господарства

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
на денне підготовче відділення

для вступу в Інститут у І981 році.
на такі факультети:
планово-економічний — (спеціальність — плану-: 

вання народного господарства, планування промисло
вості, статистика): --

кредитно-економічний — (спеціальність — кре- 
дит, облік у банках, фінансування та кредитування 
капіталовкладень); . 1

фінансово-економічний — (спеціальність — фінан
си, фінанси промисловості):

обліково-економічний — (спеціальність — бухгал-і 
тсрський облік у промисловості, бухгалтерський об
лік у сільському господарстві). і

Факультет економіки прані —- (спеціальність — 
економіка праці, економіка МТП) .

На підготовче відділення приймають осіб із закін
ченою середньою освітою з числа передових робіт
ників. колгоспників, які мають стаж роботи не мен
ше одного року, а також звільнених з лав Радянської 
Армії.

Направляють молодь на підготовче відділення ке
рівники промислових підприємств, будов, організацій 
транспорту і зв’язку, геологорозвідувальних органі-, 
зацій, колгоспи, радгоспи, відділення «СІльгосптсХ-: 
піки», командування військових частин за рекомен
даціями партійних, комсомольських, профспілкових 
організацій. Кандидатури широко обговорюються иЛ 
виробничих нарадах та зборах робітників підпри
ємств, па засіданнях правлінь колгоспів та громад- 
ських організацій. >

Особи направлені па підготовче відділення, по
дають у приймальну комісію інституту (м. Одеса; 
вул. Радянської Армії, 8): заяву, направлення на 
підготовче відділення, документ про середню освіту 
(оригінал), виробничу характеристику, підписану ке« 
рівником підприємства, секретарем партійної орга
нізації, головою профкому, комсомольську характе*. 
риртину.. підписану секретарем комсомольської ор
ганізації. витяг з трудової книжки, завірений керів
ником підприємства, медичну довідку( форма № 286)« 
вісім фотокарток 3X4 см. і

Зарахування — після співбесіди з вступником» 
Зараховані на підготовче відділення одержують сти- 
пендію, тим, хто потребує, надається гуртожиток.

Прийом документів — з 1 жовтня по І0 листопа
да. Співбесіди —- з II листопада по 25 листопада.-

Початок занять — 1 грудня. >
По довідки звертатися па адресу: 270023. Одеса, 

Привокзальний провулок, 2, корп. З, иіми 121 Тепе- 
фон: 25-22-11. ' . і

Зам. 376. ’ /

відділ листів І масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
пСі!РвХар’ в’ДДІл учнівської МОЛОДІ — 
2-48-87; відділ комсомольського жигтл, 
відділ військово-патріотичного вихо- 
вання та спорту 2-45-35; фотолабо- 
РаДор‘п " 2-56-65; нічна редакція

Друкарня Імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

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

*
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