
Йдуть хлопці в армію. Сини і внуки колишніх 
фронтовиків шикуються перед обелісками. І з гор
дістю вимовляють хвилююче слово «Батьківщина!*)

Кожна людина любить свою батьківщину. Та ми 
любимо спою Вітчизну особливою любов’ю. Вона 
стала для кас батьківщиною соціальної справедли
вості, батьківщиною нової, радянської ідеології. Ми 
захищаємо наші соціалістичні завоювання — звідси 
джерело масових подвигів. Ми гордимося своїми 
героями.

ПЕРША КОЛОНКА

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить 
з 5 грудня 1939 р,

ІНВ. № І

СЬКОГО ОБКОМУ ДКСМУ

Так, на подаиг ішли хоробрі й мужні люди. І про 
них ми пам’ятаємо завжди. В кох<кій комсомольській 
організації нині йде копітка робота, спрямована на 
поліпшення військово-патріотичного виховання май
бутніх воїнів. Виробляються й узагальнюються нові 
за фермою та змістом методи ідейного впливу на 
молодь. У Новомиргороді, наприклад, при районно
му Будинку культури створено пересувний військово- 
патріотичний клуб «Подвиг». Культармійці, комсо
мольські активісти виїжджають у села району разом 
з ветеранами Великої Вітчизняної війни, зустрічають
ся ка місцях з учасниками походу комсомольців та 
молоді «Шляхами слави батьків». Естафету подвигу 
передають молодим підполковник у відставці С. Г. 
Гаїна, учасник Параду Перемоги на Красній площі 
в Москві 1945 року І. Д. Качан, Герой Соціалістичної 
Праці В. В. Бориско. Активісти клубу побували у ве
теранів революції, колишніх матросів легендарного 
крейсера «Аврора» Т. С. Довгаля та Ф. П. Доди. І 
записи, привезені від них, тепер використовують у 
своїй роботі з молоддю.

Плодотворну роботу по військово-патріотичному 
вихованню молоді ведуть педколектив, комітет ком
сомолу Підвисоцьксї середньої школи Ногоархан- 
гельськсго району. Вони, зокрема, підгримують 
зв'язки з ветеранами прославленої Таманської дивізії, 
які дають наказ майбутнім воїнам бути вірними вар
товими зоряних кордонів рідної Вітчизни.

Проходять' уроки мужності в Солгутівській серед
ній школі Гайвсронськсго району. Військовий керів
ник С. В. Дейнега веде розмову на тему «Подвиг — 
перепустка п безсмертя». Розповідає про захисника 
Брестської фортеці Д. Д. Кривду, Героїв Радянсько
го Ссюзу Г. В. Галицького, Д. І. Осатюкв, Ф. С. Кос- 
тюка, інших героїв-земляків. А потім згадує леген
дарного Івана Кожедуба, який, даючи настанови мо
лодим воїнам, підкреслив, що хоробрість без за
гартування — холостий постріл. Саме тому в школі 
приділяють велику увагу початковій військовій під
готовці учнів. Тут кожен комсомолець — значківець 
ГПО, спортсмен-розрядник. Випускники школи діста
ють технічну спеціальність.

Ідуть хлопці в армію. В селищі Новій Празі Олек
сандрійського району для призовників комітет ком
сомолу колгоспу «Прогрес» улаштував вечір бойової 
слави. Йшла розмова про подвиг 
Б. К. Клименка та О. Т. Шаповалова, 
дянськсго Союзу С. І. Тнтаренка, 
Ц. С. Расковинського, як! загинули 
визволення Нової Праги від німецько-фашистських 
загарбників. Комсомольці Олексій Алексеев, Василь 
Моздслевський, Сергій Донець, котрих призвано на 
дійсну військову службу, склали рапорти г-еред одно
сельцями про те, як вони готували себе до випробу
вань. Ветерани, наставники молоді ще раз підкрес
лювали у своїх виступах, що наша Радянська Армія 
уособлює бойову міць і героїзм народу, вона слав
на своїми традиціями, вона являє собою прекрасну 
життєву школу для молоді. Так, вони, вчорашні хлі
бороби, які незабаром надінуть солдатські гімнастер
ки. знають: армійська служба ще більше загартує їх, 
вихсвас в дусі вірності патріотичному обов’язку, со
ціалістичній Вітчизні, ідеям мипу та інтернаціоналіз
му. Служити в Радянській Армії — велика честь. І 
комсомольці дали слово в усьому наслідувати под
виг батьків та дідів, стати відмінниками бойової і 
політичної підготовки.

Був вечір проводів до пав Радянської Армії. Луна
ли пісні про Вітчизну, про безсмертний ПОДВИГ ар- 
д^ІЇ-визволительки. Хлібороби дарували призовникам 
квіти. Це не забудеться.

Такі вечори мають пройти в кожному селі, с кол
госпах, на підприємствах. Усі вони теж повинні нести 
великий виховний зміст.

У нашій Конституції записано: «ГРОМАДЯНИН 
СРСР ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ОБЕРІГАТИ ІНТЕРЕСИ РАДЯН
СЬКОЇ ДЕРЖАВИ СПРИЯТИ ЗМІЦНЕННЮ її МОГУТ
НОСТІ І АВТОРИТЕТУ.

ЗАХИСТ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ВІТЧИЗНИ Є СВЯЩЕН
НИЙ ОБОЕ’ЯЗОК КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА СРСР».

Псм’ятай про це, ровеснику! Завдання твоє поля
гає в тому, щоб ти ще до призову в армію і на флот 
оволодів технічною спеціальністю, підготував себе 
морально-психологічно й фізично до виконання обо- 
в язків воїнів. Це потрібно для того, щоб ставши сол- 
датсАА чи матросом, ти в найкоротші строки зайняв 
місце в бойовому строю.

Ти любиш свою Вітчизну, свій народ. Тож усе зро- 
щасливе

героїи-землянів 
про Героїв Ра- 

I. Я. Підкопал, 
в бою під час

би для того, щоб йому було забезпечено 
майбутнє, мир і свободу.

Бути справжнім воїном — значить бути 
стати прапороносцем, носієм ідей, за яні не пошив* 

' дували життя твої батьки і діди.
. Жити — Вітчизні служити!

готовим

Я-

(Із Закликів ЦК КПРС 
до 63-ї річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної 
оеволйції).

Багато цінавих і норнсних справ на рахунну комсомольців шліфувальної діль
ниці цеху № 6 Світловодського заведу чистих металів. Вони — шефи учнів 1-В 
класу середньої школи № 10, беруть участь у багатьох цінних патріотичних почи
наннях... Заспівувачем у всіх цих справах — Алла НРАСНОЖОН — комсорг, член 

комсомольського бюро цеху.
Н а з н і м н у: А. КРАСНОЖОН. Фото Ю. ДЕРУКЧИН.СЬКОГО,

ТРУДЯЩО 
РАДЯНСЬКОГО 
СОЮЗУ! ГІДНО
ЗУСТРІНЕМО 
XXVI З’ЇЗД КПРС!

Комсомольська організа
ція механоскладального 
цеху № 2 заводу трактор
них гідроагрегатів — най
більша на заводі. Тож і не 
дивно, що, зібравшись на

ПІДТЯГНУТИСЬ ДО ЛІДЕРІВ
Третина робітників цеху 

— комсомольці. 1 від того, 
як воші працюють, багато 
в чому залежить виконан
ня виробничих завдань. Цс 
ж стосується і всіх інших 
сторін життя колективу. 
Обличчя цеху, так би мо
вити, визначається пове
дінкою комсомольців у по
буті, за межами заводу, їх
ньою громадською актив
ністю. вкладом у всі спіль
ні починання.

Слід сказати, то до сво
їх звітно-виборних зборів 
спілчани підійшли з непо
ганими результатами. Про
тягом року колектив цеху 
по раз перемагав -у соціа
лістичному змаганні з ко
лективами інших цехів. 
Тут, безсумнівно, велика 
заслуга комсо м о л ьської 
організації, яка, до речі, 
має на своєму рахунку не- 
мало трудових перемог. 
Сім комсомольсько-моло
діжних колективів працює 
па різних дільницях. Один 
із них — імені XXV з'їзду 
КПРС, очолюваний В. Л. 
Бадовпм, — визнаний лі
дер соціалістичного зма
гання- Кожен із 23 його 
членів успішно оволодів 
двома-трьома суміжними 
спеціальностями. Дружно, 
злагоджено трудяться ба- 
ловці, а тому й результати 
мають добрі. За минулий 
рік, наприклад, зони дали 
продукції понад план па 
38,1 тисячі карбованців, 
підвищили продуктивність 
праці па ЗО процентів. Ма
ють певні успіхи й інші 
комсомольсько - молодіж
ні колективи, хоч вони й 
скромніші.

Чи можна працювати 
всім комсомольцям краще, 
продуктивніше, НІЖ досі, 
і яка роль у здійсненні 
цього комсомольської ор- 

свої звітно-виборні збори, 
мали хлопці та дівчата про 
що поговорити, поспереча
тися, зробити важливі для 
себе і для спільної справи 
висновки.

ганізацїї. кожного її члена 
зокрема? Па що слід 
звернути увагу перш за все 
комсомольському бюро це
ху? Саме ці питання в ос
новному й були ключови
ми в ході зборів. Брали 
СЛОВО КОМСОМОЛЬЦІ, гово
рили. не обминаючи недо
ліків і недоробок. Наведе
мо коротко слова окремих 
промовців:

Сергій Опошнянський, 
токар- Недостатньо пра
цював у звітний період 
штаб «Комсомольського 
прожектора». Майже не 
влаштовували рейдів, ке 
вели пошуків прихованих 
резервів. Добре, якби в 
майбутньому виступи 
«КП» стали бойовнтішнмп, 
приносили більше користі 
виробництву.

Наталія Погонець, сверд
лувальниця. Треба б нам 
налагодити тісніший кон
такт з комсомольськими 
організаціями суміжних 
цехів. Адже не секрет, шо 
нерідко пас підводять. Я 
маю на увазі траиспор і па
ків- Та н електрики нашо
го цеху не завжди на ви
соті...

Сергій Марченко, груп- 
комсорг комсомольсько- 
молодіжного колективу. На 
мою думку, необхідно час
тіше проводити загальні 
збори комсомольців заво
ду. Бо вже не пригадую, 
коли воші відбувалися ос
танній раз.;.

Виступів було багато. І 
деякі досить категоричні. 
Як правило, такими були 
ті, де йшлося про недолі
ки. І тоді не скупилися на 
гострі слова па адресу ок
ремих служб, адміністра
ції..-

Але що зробили самі 
комсомольці, шоб позбути
ся недоліків? Що вони 

ЗВІТИ І ВИБОРИ 
В КОМСОМОЛІ

зробили для того, щоб 
організувати цікаві заходи, 
вечори відпочинку в тому 
ж таки заводському гурто
житку. де багато хто з них 
живе? Зі слів комсомоль
ців випливає, що не зро
били нічого конкретного. 
До речі, поблизу гурто
житку немає навіть спорт
майданчика. «Треба зро
бити», — кажуть комсо
мольці, але ждуть, що для 
цього хтось пришле їм 
доброго дядю, замість го- 
го, щоб узятися самим — 
справа ж ця зовсім не
складна.

Па жаль, у виступах — 
і тих, що стосуються орга
нізації вільного часу, і тих, 
де йдеться про виробничі 
справи. — недоробки лише 
констатувались. Ми. мов
ляв, вам назвали їх, а ви 
вже хочете — боріться з 
недоліками, а не хочете-..

Вигідна позиція, нічого 
ке скажені. Мабуть, спра
ведлива зауважив у своє
му виступі комсомолець 
Анатолій Чечель, то окре
мі спілчани втрачають іні
ціативність, не шукають 
резервів, не луже вника
ють v життя дільниці, це
ху. заводу.

Отож не кивати на ко
гось не чека пі, шо хтось 
зробить те, що можеш 
зробити ти сам для .загаль
ної користі, — хіба це не 
відповідає активній життє
вій позиції кожного ком
сомольця? В комсомоль
ській організації механо
складального цеху таких, 
активних і свідомих нема
ло- Цс і бригада В. Л. Ба
лова, і деякі інші комсо
мольсько-молодіжні колек
тиви. У них слово не роз
ходиться з ділом.

П СЕЛЕЦЬКНЙ.

Новоукраїнка. В соціа
лістичних зобов'язаннях, 
узятих на честь з'їзду ме
ханізаторами комсомола- 
сько-молодіжної бригади 
№ 2 колгоспу «Дружба», 
записано: закінчити оран
ку па зяб до 1 листопада, 
в тому числі глибоку оран
ку — до 20 жовтня; кіль
кість механізаторів першо
го її другого класів довести 
до 80 процентів від числа 
всіх працівників бригади; 
закінчити до дня відкриття 
з’їзду ремонт тракторів 
тощо. Прп річному зобов'я
зати’ 65440 гектарів умов
ної оранки колектив ком
сомольсько - молодіжної 
за дев'ять місяців виробив 
50124. зекономивши за цей 
час. дизельного палива на 
73 центнери більше проти 
річного зобов’язання.

По-ударному працює 
комсомолів колгоспу
«Дружба» й на осінніх 
жнивах, підкріплюючи сло
во ділом. Дев’ять комсо
мольців з 35. що беруть 
безпосередню участь в 
осінніх польових роботах, 
орють па зяб.

Буде 10000!
НОВОМИРГОРОД. На рру-> 

лях тракториста колгоспу 
• Жовч евь». групкомсорга 
другої тракторної бригади 
імені ИО-річчя ВЛКСМ 
Дмитра Кваші сяють висо
кі комсомольські нагороди 
— спібпий і бронзовий зна
ки ЦК ВЛКСМ «Молодий 
гвардієць п'ятирічки >.-
Хлопець одержав ці високі 
відзнаки за самовіддану 
працю на полях рідного 
колгоспу Сьогодні він во
дить буряковою плантаці
єю гичкозбипальну маши-' 
ву БМ-6. Робота мого —’ 
відмінної якості. Вся зібра
на молодим механізатором 
гичка надходить у силосні 
траншеї.

Десять тисяч тонн корму 
для худоби пали слово за
готовити комсомольці та 
молодь господарства, вже 
припасли понад вісім тисяч 
тонн. Поряд з групкомсор- 
гом ударно трудяться ком
сомол ьиі трактористи
Олексан”п Воровенко. Гри
горій Ільчепко та інші. 
Хлопці впевнені: десять
тисяч тони норму буде!
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ЗЛІЇ ЮНИК ДРУЗІВ
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СОЛДАТСЬКОЮ НАЙВИЩА ЧЕСТЬ
ІИГОДИ ■

ОДЕСА, 18 жовтня. (РАТАУ). У 
«мзлу тімірязівку» перетворили 
піонерську здравницю ЦК ЛКСЗЛУ 
«Молода гвардія-» учасники рес
публіканського зльоту юних дру
зів природи, лрясапченого XXVI 
з’їздові КПРС. Протягом тижня пе
реможці п’ятнрічни ударних піо
нерських справ — близько тисячі 
посланців шкільних лісництв, гурт- 
нів, клубів, загонів «голубих* і 
«зелених* патрулів, садівників, 
квітникарів, кролівників з різних 
міст і сіл України розповідали про 
свої досягнення, ділились досвідом 
природоохоронної роботи.

Па рахунку школярів республіки 
— 70 мільйонів посаджених дереа. 
квітьіикііі і кущів, мільярди врято
ваних мальків риби, дослідна робо
та; допомога старшим у збиранні 
сільськогосподарських культур. 
,Чудо-'гарбузй. гігантські шапки со 
пяшішку, овочі і фрукти, вирощені 
хлоп'ятами і дівчатками, стали екс
понатами виставки під девізом 
«За ленінське ставлення до при
роди».

Юннати взяли участь у роботі 
різник секцій, у конкурсах. У при
міських колгоспах і радгоспах ьо- 
пн допомагали збирати виноград. 
У день закриття зльоту юні друзі 
прг-цюди заклали на території рес
публіканської піонерської здравни
ці алею на честь XXVI з'їзду КПі'С.

На- зльоті виступили голова його 
організаційної о комітету, заступ
ник міністра освіти УРСР І. С. Хо- 
меико. голова державного комітету 
УРСР поіохорокі природи Д Н. Про- 
цеїшо, секретар ЦК ЛКСМУ В. Б-. 
Врубшевська, бригадир еліосарів- 
складамьииків заводу сільськогос
подарського машинобудування 
Інтені Жовтневої революції. Герой 
Соціалістичної Праці Б. О. Шевчен
ко,

Йде осінній призов до лав Радянської Лциміі

тэ ОЛОДИМИР Мусі- єш-.о, слюсар цеху контрольно - вимірювальних приладів і автоматики Долипського цукрового заводу, вперше не вийшов того дня па роботу. Через дуже поважну причину, його викликали в Долипську, у військкомат і повідомили, що напередодні свята Жовтня йому — в армію.Як чекав він, комсомолець, цих слів!Маршрутний автобус зупинивсь па околиці Молодіжного, Володя зіскочив і пішов понад ставом зарослою травами стежкою. Все тут дороге, незабутнє — і плакучі верби, що хилять посріблене листя до синьої ВОДІЇ, і човшг, і кущі очерету. Власне, тут виростав він, весною 1 літом пірнав у хвилі, біг з вудочкою до берегів...

йшов, уявляючи уже себе солдатом. Адже до служби в армії ре тельно готувався. Учив історію, вчив літератур ру, математику, фізику. Бо Армії потрібні освічені воїни. Готувавсь І тоді, коли В'НІВ

машини. Бути відмінний водієм, знати мотор — теж необхідність у Радянській Армії. їй потрібні й дужі воїни, З МІЦШІМ здоров’ям. Тож любив спорт, охочо брав участь у спортивних змаганнях.

Вдома його чек;а.’ПЕ. Батько й мати. З- уст обох зірвалось -одіне слово:— Коли?— І Іапе р е д о д н ї Жовтня.У матері — (с.тіьовиг на очах. А калько в«-

Н}ЮСЇОВУ€Т2>СЯ за^юеяі- лнйє---  Добвф2, Щ® хлв- чута». Добре, що др гая- та.Батька — Василь Олександрович ййусЬЕИ- £-;о — робйлгиик ЄгЗ.ІЮуУ, т с пер голова заіввоїм у профспілки; жожушет-—нідаз сан*-‘Зі про' слун: бу з лавах Р&дяжье >* Армії- Візз служиз у Ьіиації. Беріг ііієСЗ:> Всг- чиз-ни.Ьі-оли місілш- 3»<вя Дока був у ГОСТЯХ у Д1ДЧ у Варварсїцг ,(вг>ш £•- дгли з тосо села ,«, і дд*. Олександр не звикав нагода, іщоб розіпзвьстк внукові про бої з вар:« гота. А нл .заводі — аг черя бойової слаївя,, у стрічі з ветерана ми, теж учасникам1.?: В°ли- ьаї Вітчизняної війни.І тепер- Володя Мучі- 
СЕЗКО ЛІЧИВСЬ не тйгь-.н дні, а й ігодяня. Він г,> тоєїіГі до .с.туж5н.\Е т, комсомолець, ’ рмуміе що це нжйбільпва честь — стати: захисник«»ВІТЧИЗНИ—

Мі. М«ЗН».

селище* ААолод кисне

я IB

КОМСОМОЛУ БАШКИРІ 1-60
Ветерами

приймають

««парад»

Наші дрззі по змаганню — трудящі Баш

кирської АРСР, яс; і всі радянські люди, в ці 
дні готуються гідно зустріти XXVI з’їзд 
КПРС. Знаменно, що цього року комсомол 
Башкирі» відзначає своє 60 річчя. Юнаки та

кого, Туймазинсьного і Бз- 
лебзївського управлінь бу
рових робіт.

Пр© минуле

і СЬОГОДНІШНЄ
У ці дні з багатьох кодл-' 

соллольськик органі заці >:х| 
проходять зустрічі моло-: 
дии робітників з ветерана
ми. У Ленінському районі 
Уфи це торжество охопи-1к 

ло цілий комплекс заходів. 
Ветерани ніби приймали 
«парад» молоді.

Спочатку Андрій Тимо- 
фійович Єфремоз, котрий 
був кремлівським курсан
том і бачиз 8. і. Леніна, 
поділився своїми спогада
ми. Ветерани війни та пра
ці щиро побажали молоді 
успіхів у житті та праці. А 
потіла кращі молоді робіт
ники, що виконали п’яти
річку, сфотографувалися 
разом з ними біля прапо
ра районної комсомольсь
кої організації.

Чоласомольці давніх ліг 
урочисто прийняли у ряди 
ВЛКСМ тих, хто сьогодні 
приймає комсомольську 
естафету.

Ударна праця

учалмнців.
Серед тих, .хто першим 

лклюбився у змагання за 
гідну зустріч XXVI з'їзду 
партії — зміна Н. Кулико- 
аз із рубзроїдного цеху 
Учалинського картонно- 
рубороїдного заводу. До 
кінця року зміна зобоа’я- 
запась видати понад план 
330 тисяч квадратних мет
рів м'якої покрівлі. З по
чатку наступного року ро
бітники сіануть на трудо
ву перед з'їздівську вахту 
і виготовлять до відкриття 
форуму комуністів 100 ТИ
СЯЧ квадратних метрів над
планової продукції.

А ремонтно-механічний 
цех цього ж заводу вико

дівчата рапортують нині пре виконання під

вищених соціалістичних зобов'язань на честьювілею Спілілі.
нав п'ятирічне завдання 
ще в березні. Усі молоді 
члени колективу нагород* 
жені знаком ЦК ВЛКСМ 
«Молодий гвардієць п’яти
річки».

Навіки

в пам'яті

народиш

його загибелі, карта шляху 
Д. М. Карбишевз по фа
шистських тюрмах і конц
таборах, фотокартки йоі о 
соратників, грамота Героя 
Радянського Союзу та ін
ші матеріали. Тут же пред
ставлено книги про нього, 
а також значки і марки, 
випущені до його ювілею

Напередодні сторіччя 
юнармійці проведуть піо
нерський збір, запросять 
взгераніз і проглянуть кі
нофільм про мужнього ге
роя — «Батьківщини сол
дати».

Уже декілька років к>ч- 
армійці 
бугній 
ського 
тури 
нання 
рають 
видатного радянського ін
женера, докторе воєн
них наук, професора, Ге
роя Радянського Союзу, 
генерал-лейтенанта інже
нерних військ Дмитра Ми
хайловича Карбышева. Во
ни побували у містах Ле
нінграді, Гродно, Бресті і 
оглянули місця пов’язані 
з діяльністю героя.

26 жовтня 1930 року ви
повнюється 100 
дня народження 
Михайловича На 
кування ці,ого 
юнармійці школи у музеї 
бойової слави Палацу 
культури хіміків відкрили 
виставку, на якій експону
ються фотографії з бойо
вого життя Карбишеза а 
Омську, Петербурзі, Грод
но, службоза книжка по
чесного черзоноармійця 
Д. М. Карбишеза, лист 
Еміля Залпе — очевидця

із школи 
командир» 

Палацу 
виробничого 

«Хі,миром» 
матеріали

«Май- 
Уфім- 
куль- 

об’єд- 
„зби- 
прз

роіііз з 
Дмитра 
ознаме- 
юзілею

їмені

комсомолу

Вашкирії
Виробниче ордена Лені

на об’єднання «Башяафта», 
обком профспілок праців
ників нафтової і газової 
промисловості і Башкирсь
кий обком ЛКСМ прийняли 
спільну постанову про ор
ганізацію комсомо льсько- 
молодіжної бригади для 
буріння свердловини 
60-річчя комсомолу 
кирії.

Цю постанову
прийнято в знак єизнання 
великих заслуг башкирсь
кого комсомолу у розвит
ку нафтової промисловості 
рг-.спубліки. 
комсомолу Башкири при
суджено 
№ 952 на

імені 
Баш-

було

Ім’я 60-рі-ічя

свердловині 
Шкапозсьиій 

площі. У незвичайну «збір
ну» увійшло 
прохідників 
холмського, Нафтокамсэ-

20 молодих 
із Красно-

Комсомольсько - моло- 1 
діжні суспільно-політичні І 
читання, присвячені XXVI ■ 
з’їздові КПРС, проходять я 
нині у всіх комсомольських 
організаціях Башкирі!, іс- Е 
тормчний шлях, пройдений І 
нашою Комуністичною І 
партією, її послідсзна бо- і 
ротьбз за мир у всьому ■ 
світі, питання партійного 
керівництва комсомолом И 
— ось лише деякі із різно- ■ 
манітних тем читань. Юна- ІІ 

ки та дівчата братньої І 
республіки ще раз до- І 
торкнуться до ленінської 
теоретичної спадщини, до * 
запозітіз великого вождя 1 
підростаючому поколінню, І 
з аиступіз ветеранів ком- І 
сомолу дізнаються про ге- Я 
роїчні події минулого, а 
про теперішнє — заітузл- Ц 
тимуть комсомольці 80-х.„ ■ 

Темою «8 боротьбі за 1 
мир на землі» відкрились 1 
ці передз'їздівські моло- Я 
діжні читання. У цент- 
ральному лекторії респуб
ліканської організації то- І 
варисгва «Знання» зібра- ■ 
лися посланці районних 9 
комсомольських організа- І 
цій. З лекцією про вели- * 
чезну роботу Комуністич
ної партії Радянського Со- І 
юзу, її Генерального сеч- 1 
ретаря, Голови Президії ■ 
Верховної Ради СРСР то- І 
вариша Л. І. Брежнєва по 
зміцненню миролюбних _ 
сил виступив доцент ка- ■ 
федри наукового комуні з- м 
му Башкирського держ- Я 
університету, кандидат іс- і 
торичних наук Р. М. Янги- * 
ров. Перед молоддю ви
ступили найстаріший ком- я 
сомолець Уфи, член РКСМ І 
з 1919 року 8. Ф. Тарасов Я 

та наставник молоді Уфім- І 
ського нафтопереробного 
заводу імені ХХіі з’їзпу 
КПРС А. 8. Іванов.

Харківський дер
жавний універси
тет імені О. М. 
Горького — один з 
найстаріших вузів 
нашої республіки. 
Лише за роки Ра
дянської влади тут 
підг отовлено 
близько 55 тисяч 
спеціалістів.

В університеті 
ведеться підготов
ка спеціалістів з 
числа іноземних 
студентів. Тут вча
ться
мата 
світу.

Н а 
студентки 
того курсу факуль
тету іноземних мов 
Людмила Дрекінса 
(праворуч) і Вікто
рія Запорожець».. 
Вони — активні 
кореспондентки ба
гатотиражної газе
ти «Харківський 
університет».

Фото М. ТУРА. 
(Фото хроніка 
РАТАУ).

юнаки і дів- 
з 60 країн

знімку; 
четвер-

Долмнськаїгз

Калейдоскоп

МОЛОДІЖНИХ

новин

КРОК У ПРОФЕСІЮ
До роботи 8 .і;.ІВОГ<у »-?- 

хаііізовдному т р.арк.і хн 
кому комплексі гі|іііс т лі.. ;ла 
лапка огіератою?ц маїиаяь 
пого доїння. CT'sopen а з аи- 
пускііпків Вщиліппі. и,з».! .)ї 
серед 11 ьої ц і кол і і Т ;а.пь; і; с- 
ського району в с Чс;зі,а.. | и- 
ііі-

Секретами v аіісгтсфН! мсті 
МОЛОДІ тварин. І і;..;! но и ■ 
дівали в ко.тго<з[іііііі штх.мі 
операторів маї-лпіігіоп; до
їння. У спеціал.„ио віщие- 
депому прпміиадши ой. іл.х- 
пано навчальні м Viie^ii І 
лабораторії. д>- t с.гпмеж!- 
НІІ фсрмські Маїшн-ч. і іиі 
механізми, кііьжт п: '.■.ІЧІ.-З.

ЧІІІ дев’ят і І.ЄСЯ І ..0 
класів вивчаю:, j, v «>с,о- 
еіі зооветерпіз-а|>ії. Ні дбір 
у школу зді ЙСІІИ-З« Сііі.ці- 
а.п.иа комі«: ія is с^.ляді 
якої члени ир.’.тц.ііі: .ія. вчи
телі. кращі т'оірціи і fit’-о

Заняття поенчз.'ять н«с> 
Відневі спецій. .,СІП ЯООІ.-О- 
пу. Влітку. Пі д часг іич.'»в&. 

НИЧО1 праєтккіч. і«.д чи 
рамн шефст»гу їм і» ;4,,....

»1 труді їв- їм rV: П. О. Мам№- 
леига. II С. Дгізс<от«?я. Н. й. 
Вевз та іяші Крил впкачЯ 
та кіл ..-.кість вії робленії 
тїродукцііі. ьгохтеті маігбут- 
єіій опеоатор і>дгр.:! уе .-іЯ 
втелгосп^г ще й ститйь і; О- 
У десятому wtaaci пподґ’З- 
^куютьстя теореятмчні ЗЖИзЦ’- 
тя. Разом ж ^ітє-слатом гг.н» 
ееледпіо оемлгу ВМІТУСКЙИ- 
ьтам йру’чаютгь тїзсяіц««єняя 
^ператоір s w T'Rsp jr<iHHicw 
ІТіісля п«&ям'ора с-троку робо
ти куна«1в * - 
аптні цього 
иодерет-во 
вавчаїЕМія 
альні та і 
зекладта.

Тзща система шіаз»-* 
ті'пкд ісадрїв іт.овпістк» «я* 
пра «довге се*5с,__  rod»*
рить гоіє 'Рсі ко.гічмзпу <‘Л»и 
як> М. К. Гршяко. — 
яодь, 'исгакшії мідні і4'* 
рентні та иращшчні знз'н- 
кя. ві дразу доокваїетіА'Я 
добряг рс.-;у.і ьтагів. Няні 
ми взяїля курс ка укокп- 

ЛСК'І Vita’!«« nC-STV.fTi: к ЛВтїіЯС 
іоси>дарсг«д !ХУВЛЇ)ДД»О.

М. КАРПЕННа 
кар. ЯАГАУ.

^р-кзська область..

г .г Жї’ ро&>-
I Длвчаг. «лік 

поїла нтатотЬч пес- 
нящравляв ня 
н серед«! C-fie«!- 
зтаїці к-а®ча.ч>иі
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СТИЯЬ РОБОТИ

ЗА РЕЖИМ ЕКОНОМІЇ

-
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Нині, моли по всій краї
ні пазгорнувся масовий рух 
за ефе.-ггивне використан
ня матеріальних, трудових 
і -опливно-енергетмчнмх 
ресурсів, наш районний 
штаб «Комсомольського 
прожектора» оперативна 
висвітлює причини недолі
ків у цій справі, веде по
шуки шляхів їх усунення, 
турбується про впровад
ження у виробництво раціо
налізаторських пропозицій 
тощо.

Хоч у наших рядах 227 
юнаків та дівчат, однак не. 
всі вони були досить під
готовленими, не всі мали 
досить досвіду, щоб відра
зу включитися в цю роботу. 
Тому районний штаб «1\Н» 
спершу розробив рекомен
дації, пам’ятки «прожек
тористам» по організації і 
проведенню рейдів по еко
номії і бережливості. Ба
гато довелося попрацюва
ти. щоб дійти до кожного, 
роз’яснити методику орга
нізації цієї справи, доби
тися. щоб штаби та постн 
взяли її на озброєння у 
своїй повсякденній практи
ці. З цією ж мстою прове- 

. ли також районний семі
нар комсомольського акти
ву. Разом проаналізували 
хід . виконання планів та 
соціалістичних зобов’язань. 
Багато уваги приділили 
питанням соціалістичного 
змагання молоді району 
піц девізом «Кожному 
комсомольсько - молодіж
ному колективові, .кожно
му трудізиикоЬіДобпс- 
тин рахунок, екрії^дтії». 
Розробили спеціальні
бланки комплексних колек
тивних та особистих ра
хунків. У них відобража
ються взяті молодими тру
дівниками району соціаліс
тичні зобов’язання по еко
номії і бережливості у ви
користати сировини, мате
ріалів, енергетичних ресур
сів. Тут же — графа, що 
відображає реальний
вклад у фонд економії.

ііа особливому рахунку 
— патріотичні починання 
спіпчан. спрямовані на до
сягнення конкретних кін
цевих результатів. Скали
мо. комсомол ьс ько-мо.чо- 
діиінин колектив токарного 
цеху Иевопразької о- відді
лення райсільгосптехні ти 
Зобов’язався впоратися з 
планами десятої п’ятиріч
ки до Дня Конституції. Сло
на свого робітники дотри
мали з честю. Штаб регу
лярно висвітлював йою 
хід суперництва в своїх ви
пусках, а потім узагальнив 
досвід колективу. Так ді
ють і комсомольські «про
жектористи» аптеки № 150 
та ба; ато інших підпри
ємств. установ і колгоспів 
району.

Багато уваги штаби і 
пости «Комсомольського 
прожектора» приділяють 
участі комсомольців та мо
лоді в русі винахідників та 
раціоналізаторів. Маємо 
відчутні результати. Так, 
за 9 місяці", цього року 
молодими раціоналізато
рами райсільгосп техніки, 
скажімо, подано 11 пропо-
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зицій, з них впроваджено 
вже у виробництво 9, 
одержано економії елек
троенергії 258600 кіловАт- 
годшт, паливно-мастиль
них матеріалів — 9360 кі
лограмів.

Цікава закономірність: 
саме там. де штаб «КІЬ». як 
кажуть. на висоті, там і 
боротьба за високопродук
тивний труд, за економно і 
бережливість більш напру
жена. результати її — ва
гоміші. У колгоспі «Прог- і 
рес» за дев’ять місяців ро- 
ку, наприклад, запропоно
вано 1 запроваджено 4 
рацпропозиції- Комсомоль
ці та молодь цього госпо
дарства зекономили 10700 
кіловат-годин електроенер
гії. майже 5 топи паливно- 
мастильних матеріалів. 
Завдяки постійній турботі 
про корми. увазі до цієї 
справи штабу «Комсомоль
ського прожектора» зеко
номлено різних ВИДІВ їх 
понад 12 тонн.

Рейди по раціональному 
використанню робочого 
часу, води, відходів при 
обробці дерева та металу 
міцно увійшли в практику 
роботи крайніх штабів і а 
постів: райсільгоспуехнічи, 
аптеки № 150, міжколгосп
буду, колгоспів • • імені 
Свердлова, «Прогрес» та 
деяких інших. Одііак ра
зом з тим в організаціях 
комбікормового за воду, 
колгоспів імені Димитрова 
та імені 
бота не 
лежкий 
пости 
прожектора» тут перш за 
все не проявляють йііціа» 
тнзи в організації рейдів, 
а чекають нагадувань рай
кому комсомолу, 
кращим 
оформлення 
плакатів.

Звісно, вміння і автори
тет приходять до «проміж-1 
ториста» не відразу. Саме! 
туг й приділяємо немалої 
уваги питанням впрозад-І 
хсенпя досвіду кращих. Ос * 
такнім часом на сторінках 
нашої місььрайонної газе-1 
ти було узагальнено досвід 
роботи комсомольської ор
ганізації райсільгосіїтсхні- 
кіі по створенню комсо-1 
польського фонду еконо
мії. До речі, він тут склав. 
за 9 місяців 14160 карбо
ванців. Надія Додільна 
розповіла про досвід ро-1 
боги «Комсомольського І 
прожектора» райспожин- * 
спілки. «Прожектористи» 
мають можливість зустрі-1 
тиси, поділитися досвідом, 
обговорити методи СВОЄЇ 
роботи тощо і в районному 
штабі «КП». Все це слу
жить одній меті — поси
ленню руху за економію і 
бережливість, підвищенню і 
ролі в ньому «Комсомоли-| 
ського прожектора».

Н. УВАРОВА, 
перший секретар
Олександрійсь кого 
райкому ЛКСМУ. і

Шевченка ця ро- 
поставлсіїа па на- 

рівень. Штаби, 
«Комсомольського

багато
бажає бути і 

блискавок,

КОНКУРС

Кіровоградський обком 
ЛНСМУ, згідно відповідної 
постанови сенрегаріату ЦК 
ВЛКСМ, прийняз постанову 
«Про участь у Всесоюзно
му конкурсі плакатів, лис
тівок, блискавок, про ді
яльність «Комсомольського 
прожектора». Головне заа- 

дання конкурсу — дальший 
ріст ідейності, конкретнос
ті і дієвості виступів «КП», 
а також підвищення худож
нього рівня його плакатів, 
листівок та блискавок.

До участі в конкурсі 
приймаються виконані 
активістами «КГІ» робо
ти, що відзначаються 
злободенністю і гостро
тою, торкаються акту
альних питань 
комсомольських органі
зацій у боротьбі за еко
номію і бережливість.

Для переможців Все
союзного конкурсу вста
новлено премії: одна 
перша — 200 карбован
ців, дві других — по 
150, три третіх — по 
100 карбованців. Пере
можці обласного кон
курсу будуть ' нагород
жені Почесними грамо
тами обкому комсомолу 
та грошовими

І перша — 50 
ців, друга — 35," третя

і 25.
Роботи треба приси

лати в обком комсомо
лу. Розмір їх повинен 

І бути ие меншим 40ХД2 
сантиметри, 
тексти слід 
тушшю або фарбою 
вертикальному ракурсі. 
На звороті треба вказати 
організацію, що стала 

1 об’єктом висвітлення, а 
також прізвище, ім’я, 

І по-батькові та домашню 
адресу, місце роботи ав
тора Всі роботи повинні 
бути виконані у двох 
екземплярах. Приймаю- 

I ться тільки ті, які вико
нані протягом нинішньо 

І го року.
Підсумки огляду-кон- 

курсу — 25 Грудня
1980 року.

І Обласний штаб «Ком
сомольського прожек- 

і тора».

участі

преміями: 
карбован-

Малюики 1 
викопувати 

У

я

ВСЕСОЮЗНИМ РЕЙД 
ЗА ЕКОНОМІЮ
О БЕРЕЖЛИВІСТЬ 
РОБОЧОГО ЧАСУ

ЩОДНЯ до нас, у штаб 
«Комсомольсь кого 

прожектора» заводу «Чер
вона зірка» сходиться вся 
оперативна інформація 
про роботу цехових орга
нів «КП», ЗЗІДСИ ЗДІЙСНЮЄ
ТЬСЯ керівництво штабами 
та постами а цехах та на 
дільницях. Якщо говорити 
про ефективність роботи 
«Комсомольського про
жектора», його місце з 
боротьбі за зміцнення 
трудової дисципліни, еко
номію енергетичних рз- І 
сурсіз, то насамперед слід 
підкреслити важливість 
чіткої системи з організа
ції цієї спрази. Інколи бу
ває: прогуляв хлопчина 
годину-другу під час ро
бочого дня, а це нікого не 
стурбувало. Тозариші, хоч 
і були свідками порушен
ня, не проявили принципо
вості, не заявили прогуль
никові прягло й зідверто, 
що він підводить колектив, 
а потім пізніше ще й ди
вуються, як той самий мо
лодий робітник одного дня 
не з’явиться на роботу 
зовсім.

Зло легше попередити, 
ніж потім викорінювати — 
це справедливо і в описа
ному випадну. Створення 
у колентиві атмосфери не
терпимості до різноманіт
них порушень — у цьому 
вбачають комсомольські 
«прожектористи» СВОЄ пер
шочергове завдання. Не від 

до рейду, а що- 
дбати про зміц- 

трудової дисцип-

рейду 
дня 
нення ____  _ ____ .....
ліни, не замовчувати жод
ного порушення—тільки в 
такому випадну можливий 
бажаний результат.

Бувають й інші випадки. 
Зламався верстат, а ре
монтники не поспішають 
його ремонтувати. Тут теж 
потрібне наше оперативне 
втручання

Або інше. Нещодавно 
члени штабу «КП» перше
го механоскладального це
ху Валентина Баша, Марія 
Патрикей та Микола Саа- 
чин під час обідньої пе
рерви проводили рейд по 
економії електроенергії. 
Обійшли всі виробничі та 
службові приміщення. Ви
явили, що на одному з по-

зерхіз, ідучи на обід, ро
бітники не виключили ос
вітлення. «Прожектористи» 
зробили це самі, а потім 
повідомили про порушен
ня майсгріз і ззялися за 
випуск листка «Комсо
мольського прожектора».

Здається, зоно й дрібни
ця. Але нерідко саме че
рез такі дрібниці на ві
тер пускають сотні кіловат 
годин електроенергії. І, 
можливо, тому, що ніхто 
на збача-з у цьому прояву 
безгосподарності, не звер
нув на це узаги. Тому і 
загострюємо узагу всіх на 
таких порушеннях. Думає
ться, що після нашого 
втручання працівники цеху 
зроблять правильні ви
сновки. А скромна робо
та комсомольських «про
жектористів» у кінцевому 
результаті приаеде до 
економії сотень кіловат 
електроенергії.

Тепер розглянемо 
тання боротьби 
нення трудової 
ни. Це — один з 
магістральних 
нашої роботи, всього ком
сомольського активу заво
ду. Як правило, порушу- 
юіь дисципліну наймолод
ші, ті, хто ще вчора сидів 
на шкільній лазі або на
вчався а профтехучилищі.

Ось приклад. У вересні 
«Комсомольський про
жектор» повідомив, що 
молодий робітник першо
го механоскладального це
ху Василь 3. під час робо
ти пішоз пити пизо на за
лізничний вокзал. Це по
рушення стало приводом 
для серйозної розмови на 
комсомольських зборах. 
Товариші висловили свою 
думку про зчинок Василя 
прямо і принципово. Ва
силь покаявся. Але /ли на 
цьому не зупинилися. За
кріпили за хлопцем ше
фів, які допоможуть йому, 
як кажуть, стати на ноги.

Звернімося до цифр і 
фантів. За дев’ять місяців 
минулого року КОМСОМОЛЬ
ЦІ і молодь заводу допус
тили 405 прогулів. За 9 мі-

ни
за ЗМІЦ- ' 

дисциплі- 
оснозних, 
напрямів

року та-сяціз нинішнього 
них випадків уже 300. Ян 
бачимо, зрушення помітне. 
Ми проаналізували статис
тику прогулів у цьому ро
ці за норотні проміжки ча
су. і от що виявили. У 
квітні і травні — 63 випад
ки, у червні і липні — 61, 
у серпні і вересні — 56 
випадкіз порушення тру
дової дисципліни. Помітна 
тенденція до їх зниження. 
Звичайно, за ножною циф
рою — живі, коннретні лю
ди, з якими треба працю
вати. яких треба переко
нувати, виховувати.

Боротьба, яку ми ведо
мо з прогулами — це ли-' 
ше частина тієї великої 
роботи, яку здійснюють у 
робітничих . колективах 
партійні, профспілкові орт 
ганіззції, органи народно
го контролю, передові ро- 
бітники-нзетазники моло
ді. Нз «Червоній зірці» 
комсомольські «прожек
тористи» працюють у тіс-' 
йому зв’язку з ними. Нз 
недоліки — єдиним фрон
том! Такий наш девіз.

Резерви зміцнення тру
дової дисципліни є не ли
ше в посиленні безпзсе-; 
редньої виховної роботи' 
з порушниками, а й уз 
вдосконаленні організації' 
праці на виробництві, ско-' 
романні простоїв машин, 
механізмів, обладнання, 
поліпшенні роботи систе
ми комсомольської політ
освіти. Ці питання іакоис у 
полі зору завкому комсо
молу, комсоглольських ак
тивістів дільниць та цехів 
заводу, «прожектористів». 
Відрадно, що серед наших 
спілчан чимало справж
ніх ентузіастів цієї спрази. 
Це і Анатолій Колос з ме
ханоскладального цеху 
№ 3, і Тетяна Медяник з 
ковальсько-пресового, і 
багато інших. У своїй ро
боті ми опираємося саме 
на них, бо знаємо — не 
підведуть.

А. ЧЕРНЯаСЬЯИЙ, 
начальник штабу «Ком
сомольського прошен- t, 
тора» заводу «Червона 
зірка».

по надоях молока за 8 мі
сяців не впоралася.

— Є у вас На фермі № З 
.молоді доярки? — запита
ли ми у секретаря комсо
мольської організації кол
госпу імені Шевченка 
Т. Орєхової.

— Пі. немає, — відповіла 
вона і почала, що ферма не 
укомплектована кадрами, 
нерідко групи корів на роз
дої стоять ..

Як виявилось пізніше, 
комітет комсомолу, знаючи

про становище . 
на фермі, зайняв 
спостерігача, 
тегу нікому 
пропонували 
господарству, 
потрапила ферма 
комсомольської ______ .
Девіз «На фермах — моло
ді господарі» став тут про
сто фразою.

Тим часом жодна із 
ферм зі своїми завданнями

з кадрами 
позицію 

Члеци комі- 
3 молодих не 

допомогти 
Словом, не 

в зону 
турботи.

А. ЧЕКМЕНЬОН — 
заступник начальника 
обласного штабу
«Комсомол ь с ь к ого 
прожектора», О. РИ
БАК — інструктор Но- 
воархангел ь с ь к о г о 
райкому комсомолу, 
Т. МЕЛЬНИЧЕНКО — 
кореспондент райгаза- 
ти «Колос».

ОЛЕКСАНД
РІЯ. Тут, на 
окраїні міста 
шахтарів, в 
одному з кай- 
влальов н и ч I- 
ших його ку
точків, розта
шувався пансі
онат виробни
чого об’єднан
ня «Олександ- 
ріявугілля».

На з н і м- 
к у: шахтарі 
на відпочинку.

Фото 
І. КОРЗУНА.

ВОЛЕЙБОЛ. У спортивному 
залі факультету фізвиховании 
Кіровоградського педіпстигугу 
імені О. С. Пушкіна відбулися 
змагання з волейбола серед 
збірних команд міст області.

Впевнено провели ПОЄДИНКИ 
спортсмени Ленінського і 
спортсменки Кіропськсго райо
нів обласного центру. Вони під
нялися на вйщі сходинки п’єде
сталу пошани- Другі місця зай
няли представники Світловод- 
ська і представниці Ленінсько
го району, треті дісталися во
лейболістам Кіровського райо
ну. і волейбо іістам міста енер
гетиків. Це був останній вид 
програми обласної спартакіади, 
присвяченої Олімпіаді 80.

ШАШКИ. У шаховому па
вільйоні товариства «Скартаю» 
закінчився розиграш кубка об
ласної ради профспілок. Комаи- 

" оч
ко -

да «Спартака» набрала 24,5 
ка і стала володарем цього 
чесного трофею

доФУТБОЛ. На бл и ж асі ься 
фіналу зональна першість Ук
раїни серед команд колективів 
фізкультури- Клуби, які висту
пають у четвертій зоні, провели 
передостанній тур. Олександ
рійський «Шахтар» па своєму 
стадіоні приймав «Кристал» з 
Ягогіша, що на Київщині. 
«Шахтар» переміг — 2:0. Наші 
земляки мають 22 очка і знахо
дяться у першій п’ятірці таб
лиці своєї зони.

Зпам’янськнй 
був гостем полтавською 
пу». Матч з мінімалі.ним рахун
ком (1:0) виграли господарі 

поля.

«Локомотив»
:Тем-
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Третя програма

Рія. 10.50 — Виступ Кон
цертного ансамблю елек
тромузичних інструментів.

------- ---------- Новини.
14.50 —

критик.
Спішіть її передплатити!

«Срібний дзвіночок». 
16.25 —1 Фільм-концерт. 
16.55 — «Шахтарські го
ризонти». 17.25 — До 100- 
річчя з для народження. 
О. Блока. Лірика. 18.00 — 
«Корисні поради». 18.30 — 
< Сільськогосподарсь к и й 
тиждень». Телеогляд. 18.45 
«День за днем». (Кірово
град). 19.00 — < Актуальна 
камера». 19.30 — Теле
фільм. 20.00 — К. Лісі он. 
«Севастопольський вальс».
Вистава. 20 45 — «На доб
раніч. діти!» 21.00 — «Часі». 
21.45 — Продовження вис
тави «Севастопольський 
вальс». В перерві — Нови
ки.

Перша програма
8 00 —' «Час». 8.50 —

Гімнастика. 9.15 — Балет
A. Хачатуряна <• Спартак».
Вистава. По закінченні — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. фільми теле- ....... 
студім країни. 15.40 — Рід- соргський. 
на природа. 16.00 —
Д. Фурманов. .Чапаев». 
16.45 — Об'єктив. 17.20 — 
Улюблені вірші. 17.50 —
B. -А. Моцарт Концерт № 2 
для скрипки з оркестром. 
18.15 — Життя науки. 18.4з
— Сьогодні у світі. ,19-00 —_
Осінь у ПІДМОСКОВ 1. 14.03

— Прапороносці трудової 
слави. 19.20 — Фільм «По
коління переможців». 21.00
— «Час». 21.45 — «Яка піс
ня без баяна». В перерві-- 
Сьогодні у світі.

Третя програма
19.00 — «За ватними лис

тами». 19.25 — Телефільм. 
20.00 — «Вечірня казка». 
20.15 — «Міжнародна па
норама!». 21.00 — М. Му- 

«Картинки з
виставки».

;=Четвер, 23 жовтня

Друга програма
10.00 — Новини. 10.20—' 

Фільм «Жаров розповідає». 
11.35 — Фотоетюд «Україн
ська кераміка». 11.40 —' 
«Шкільний екран». 7 клас. 
«Розвиток мови». 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — Музич
ний фільм. 17.00 — «Голо
сую за професію*. 18.00 — 
«День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Оголошенню. 
(Кіровоград). 18.20 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30— 
Концерт. 19 00 — • Актуаль
на камера* 19.30 — Фільм- 
концерт. 20 15. — Міжна
родні змагання з кінного 
спорту 20.45 *
рапіч, 
«Час;». 
фільм 
кінченні — Новини.

■' На доб- 
21.00 — 
Художній

дітн!і>
21.45 —
Братушка». По за-

Третя програма
19.00 — «Спугну Радян

ському Союзу!» 20.00 — 
«Вечірня казка». 20.15 —• 
Міжнародні змагання з кін
ного спортФ. 20.45 — Ка
мерний концерт.

І Середа,22 жовтня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.50 —
Гімнастика. 9.15 — Мульт
фільми. 9.45 — Фільм < По
коління переможців». По 
закінченні — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Док.
фільм «Я люблю свою зем
лю». 15.20 — О. Скпябїп. 
Симфонія № 3 16.10 —
Російська моза. 16.40 — 
Московський репорта;;:. 
17.10 — Концерт радянсь
кої пісні. 17.35 — Відгук
ніться. сурмачі! 18.05 —Се
ло: діла і проблеми. 18.35
— Кіножурнал
знати». 18.45 — 
світі. 19.00 —
«Спартак» — 
(Данія). 21.00 
21.45 — Док. __
«Роздуми про Мравинсько- 
то». По закінченні — Сьо 
годні у світі.

-Хочу все 
Сьогодні V

Футбол: 
«Есб'ерг» 

— «Час», 
телефільм

Друга програма

ІІо закінченні — 
14.30 — Новини.
По Сибіру і Далекому Схо
ду.- Док. фільми. 15.30 — 
Шахова школа. 16.00 — 
Москва і москвичі. 16.30 — 
Старти надій. 17.15 —
Фрагменти роману «Вій
на і мир». Читає народний 
аРт”Рт СРСР Д. Журавльов. 
І/.оз — Док. фільм «Із 
джерел народних». 18.15 — 
Концерт Державного ан
самблю пісні 1 танцю дон
ських козаків. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Пошта програми «Час». 
19.35 — Фільм-концерт
«Сиівас Е. Хільї». 19.55 — 
Телефільм -Накажи собі». 
2 серія. 2100 — «Час».
21.45 — Телевистава «Бо
каччо». По закінченні — 
Сьогодні у світі.

і

Перша програма
8.00 — «Час». 8.50 —

Гімнастика. 8.15 — Відгук
ніться. сурмачі! 0.45 —
Клуб кіноподорожей. 10.45
— Виступ Державного ан
самблю пісні і танцю Мон
гольської Народної Респуб
ліки. По закінченні — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.оО
— До Міжнародного дня
Організації Об’єднаних На
цій. Док. фільм «Майбутнє 
планети». 15.30 — Револю
ційний плакат. 16.00 -
Фільм-коипепт «Сонячний 
голос». 17.05—Зустріч юн
корів телестудії «Орля» з 
лауреатом Ленінської і 
Державних- премій СРСР. 
академіком АІІ СРСР Л. М. 
Бреховських. 18.60 — Ле
нінський університет міль
йонів. «Па головкому нап
рямку». 18.30 — Веселі
нотки 18.45 — Сьогодні V 
світі. 19.00 — Подвиг. 19.30,
— Концерт. 19.55 — Теле
фільм «Накажи собі». 1 се
пія. 21.00 — «Час» 21.45— 
Хокей: «Динамо» (Москва)
— «Спартак» (Москва). В 
перерві — Сьог)ДИ1 у свіі.

Друга програма

телефільм «Два капітани». 
З серія. 17.40 — Фільм- 
концерт. 18.10 — чСатіь 
ричний об'єктив*. 18.ЗО — 
Концерт духової музики. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Концерт. 20 45 
— «На добраніч, діти*» 
21.00 — «Час». 21.45 — Ху
дожній фільм «Комедія 
помилок». 2 серія. По за
кінченні — Повніш.

так називається суха мо
лочна суміш, котра призна
чена для харчування дітей з 
1—2 місяців до одного року.

До складу суміші входять 
необхідні для дитячого оріа- 
пізму білки, жири, вуглево
ди, мінеральні речовини й ві
таміни С. РР, В», гліцерофос
фат заліза, суха молочна ос
нова, цукор, борошно для 
дитячого й дієтичного хар
чування (гречане, рисове, 
вівсяне).

Суміш розфасована в кра
сиво оформлені коробки з 
внутрішнім пакетом з ком
бінованого полімерного ма
теріалу.

Калорійність одного літра 
суміші — 750 ккалорій.

Строк зберігання — 3 мі
сяців.

Купуйте сухі молочні су
міші «Малыш».

Адміністрація 
кіровоградської бази 

«Укрсптм’ясомолтс-рг».
Зам. 385.

18.00 — Чемпіонат СРСР 
футболу: ЦСКА — «Пах-З т„. . ____ _____

такої». 19.45 — Телефільм. 
20.00 — «Вечірня казка». 
20.15 — «Здоров’я;». 21.00 
— І. Броме. .Четверта сим
фонія. 21.40 — Телевізій
ний художній фільм ' БУ.М- 
бараш» 1 і 2 серії.

Друга програма
10.00 — Новпіш. 10.15 — • 

«Зустріч з піснею». 11.15
— Телефільм. 11.40 —
«Шкільний екран». 8 клас. 
Основи Радянської держа
ви і права. 16.00 — Нови
ни. 16.10 — «Срібний ДЗВІ
НОЧОК!». 16.30 — С. Рахма- 
иіпов. «Чотири стюди-кар- 
тини». 16.40 — «Голосую 
за професію». 17.35 — Му
зичний фільм. 18.00 —
«День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Телефільм 
(Кіровоград). 18.30 — Кон
церт. 19.00 — «Актуальна 
камера». 10.30 — «Неза
бутні». Ярослав Галан. 
20.45 — «11а добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.45
— Художній фільм «Коме
дія помилок». 1 серія. ПоДІЯ помилок». 1 серія, 
закінченні — Новини.

Третя програма

Неділя, 26 жовтня

13.00 — Чемпіонат СРСР 
з футболу: «Таврія» (Сім
ферополь) — «.ІКальгІрїс» 
і Вільнюс). 20.45 — Те.'іе- 
фільм. 21.00 — Концерт.
21.40 — Художній фільм 
«Велика сім'я».

Субота, 25 жовтня

Перша програма
8.00 — «Час». 8.50 — Гім

настика. 9.15 — Народні 
мелодії. 9.30 — Будильник. 
10.00 — Служу Радянсько-- 
му Союзу! 11.00 — Пошта 
програми «Здоров’я».
11.45 — -Ранкова пошта». 
12.15 — Радянський Союз 
очима зарубіжних гостей.
12.30 — Сільська година.
13.30 — Музичний кіоск. 
14.00 — Телефільм «Вели
ка перерва». З серія. 15.05
— Телефільм «Киришії» 13 
циклу «Міста 1 люди». 15.40
— Сьогодні — День праців
ників автомобільного тран
спорту. 15.55 — Концерт на 
замовлення працівників ав
томобільного транспорту. 
16.40 — Клуб кіноподоре- 
Жей. 17.-10 — П. Чайковсь- 
кий. Увертюра-фантазія 
«Ромео і Джульста». 18.00
— Міжнародна панорама.
18.45 — Мультфільми. 19.15
— Розділи Великої книги.
Фільм -8-й 20.15 — Фут
бол: «Динамо» (Москва)“— 
«Динамо» (Тбілісі). 2 тайм. 
21.00 — «Час». 21.35 —
•Чемпіонат Європи з худож
ньої гімнастики. 22.20 — 
Футбольний огляд. По за
кінченні — Новини.

Друга програма
Перша програма

16.00 — Новини 16.10 — 
« Срібний дзвіночок». 16 35
— Камерний концерт. 17.10
— «Республіканська фізи-
ко-матем.чтична школа», 
і 7.40 — Фільм-концерт,
18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — «Ак
тив — опора Рад». Виступ 
то.іови виконкому Мало- 
висківської районної Ради 
народних депутатів Г. С 
Рутина. (Кіровоград). 18.30
— Музичний фільм. 19.00-- 
«Дитуальна квмеоа». 10.30
— Телефільм 20.00 — Кон
церт народної капели бан- 
дуристів. 20.45 — «; На доб
раніч. діти!» 21.00 —
«Час». 21 45 — Художній
Фільм • Слоава була в 
Пенькові». По закінченні— 
Новини.

Третя програма
19.00 — «Сільська годи

на». 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — «Співдруж
ність». 21.00 — С Проко- 
ф’єв. Симфонія № 5. 21.40 
— Художній фільм «Щас
ливий рейс».

П’ятниця, 24 жовтня

10 00 — Новини. 10.15 ~ 
Кіноогляд. «Резонанс».
11-15 — Документальний 
телефільм. 11.25 — «Па ііт- 

' — Новини. 1G 10

Перша програма

ра». 16.00 -

8.00 — «Часі». 8.50 —
Гімнастика, 9.15 — Твор
чість юних. 9.45 — Теле
фільм « Накажи собі». 1 се-

8.00 — 
Гімнастика. 
Дейка. 0.50 
v Накажи <

«Час*. 8.50 — 
9.15 — АБВГ- 

і — Телефільм 
собі». 2 серія.

10.55 — Для вас. батьки. 
11.25 — П’єси для арфи. 
Фільм-концерт. 11.<35 — 
Більше хороших товарів. 
12.05 — Творчість народів 
світу. 12.35 — Комора сон
ця. 13.30 — 43-й тираж
«Спортлото». 13.45 — Коло 
читання 14 30 — Новини.
14.45 — Телефільм для ді
тей «Червоний півень плі- 
мутрок». 15.50 — «Очевид
не — неймовірне». Ю.50 — 
Наша адреса — Радянсь
кий Союз. 17.30 — Бесіда 
політичного оглядача В. Бе
кетова. 18 00 — На арені
цирку. 18.55 — Шедеври
західноєвропейського жи
вопису XVI—XVIII ст. 19.25
— Фільм «Любов земна».
21.60 — «Час». 21.45 —
Конверт народного артиста 
СРСР Б Штоколова і ро
сійського народного орке
стру їм. В. Алпрсєва. 22.35
— Чемпіонат Європи з ху
дожньої гімнастики. По за
кінченні — Повний.

10.00 — Новини. 10.15 — 
Сьогодні — День праців
ників автомобільного тран
спорту. 10.30 — Концерт 
радянської пісні. 10.45 — 
Художній телефільм «Два 
капітани». 4 серія. 12.00 — 
«Слава солдатська» 13.00
— Чемпіонат СРСР з хо

кею: «Крила Рад» — ЦСКА. 
15.15 — «Компас туриста;». 
16.00 — «Не старіють ду
шею ветерани» 10.40 — 
«Катруснн кінозал». 17.40
— Телефільм. 18.05 — «Піс
ня скликає друзів». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— «Музичний фільмі». 20.00
— Ш Хусаїнов «Біла сукня 
матері». Вистава. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 -- Продов
ження вистави «Біла сукня 
матері». В перерві — Но
вини.

Третя програма

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

-■Доброго вам здоров’я».
10.45 — До 1500-річчя Ки
єва. «Київські адреси». 
11.30 — - Імпульс» Науко
во-популярна програма.
12.05 — Фільм-концерт. я
13.00 — «Впспед. орлята!»
13.45 — М. Алексвєв. 
«Вербиченька «псплакуча». 
Вистава. 16.15 — Художній

8.00 — До Дня працівни
ків автомобільного тран
спорту 8.25 — 
веса " ____
9.00 — - Для вас.
9.30 — М Г.іінка. 
секстет. 9.55 —
тварин». 13 00 — 
нат СРСР я хокею: 
Рад» — ЦСКА.
М. Ж. Соважон. «Час». Тс- 
левистава. 19.30 — «Су
путник кіноглядача,». 20 00 
— «Вечірня казка». 20.15 — 
«Людина І закон». 20.45 — 

.Концерт. 21.40 — Художній 
Фільм «Доброго ранку».

«Наша ад-
Рапянський Союз», 

батьки». 
Великий 
о.У світі

«Чемпіо- 
*Кпила 

15.15 
«Час». 

10.30

Редаитор
М. УСПАЛЕНКО.

СУХА МОЛОЧНА СУМІШ «МАЛЮТКА»
призначена для штучного і змішаного харчування дітей 
с перші два місяці життя.

За складом харчової цін
ності продукт наближений 
до жіночого молока.

«Малютка» рекомендова
на інститутом харчування 
АМН СРСР.

Виробляється молочно
консервними комбінатами 
Міністерства м’ясної й мо
лочної промисловості СРСР

і продається в усіх магази
нах дє-ржєоної -й коопера
тивної торгівлі.

Строк зберігання — 10 
місяців.

Аддмністрація 
кіровоградської бази 

«Укроптм’кссмолторг».
Зав. 386.

Заготівель п і 
пункти спожив
чої кооперації 
Кіровоградш, л- 
іін.' закупову
ють У необме
женій кількості:

1. Стандарт
ну доброякісну 
картоплю — за 
цінами до 20 
коп. за кіло
грам.

2- Суху цибу
лю за цінами 
до 40 коп. за 
кілограм.

3. Сухий час
ник за цінами 
— до 2 крб. за 
кілограм.

Зда ранте 
лишки сільсько- 
господарськ о ї 
продукції на 
заготів е л ь п і 
пункти спожив
чої кооперації!

Кіропогр в д- 
сьна еблепо- 
живспілна Уко- 
оптергр с к п а- 
ма.

Зам. 387.

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

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

наша 
адреса 
flg

316050, МСП

■ м. Кіровоград,
1 вуя. Луначарськсго, 36.

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

друкерня імені Г. М. Димитрова 
. видавництва

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 
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