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Успішно виконати передз їздівські
зобов’язання, з вагомими успіхами

завершити десяту п’ятирічку — таме прагнення юнаків і дівчат Ніро-

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

воградщини.
Виходить
з 5 грудня 1939 р.

ії4 листопада
від
бувся VII Пленум ЦК 02661728
ВЛКСМ, який визначив
завдання комсомоль
ських організацій, що
иипливають
жовтневого
Пленуму ЦК

• Вівторок,
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XXVI З’ЇЗДОВІ ПАРТИ - ГІДНУ ЗУСТРІЧ!

/Закінчення на 2-й стор.)
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МОЯ ГОРДІСТЬ»
Під таним девізом
про
йшло своєрідне свято про
фесійної майстерності, при
свячене XXVI з'їздові НПРС.
Його провели учні Кірово
градського професійного ку
лінарного училища.

Чи доводилось вам колинебудь милуватися букета
ми квітів, виготовлених із...
редьки-,
буряка,
цибулі,
моркви? Такі квітп зробили
вмілі руки
другокурсників
нашого училища. Воші, дру
гокурсники, й організували
виставку кулінарицх та кон
дитерських виробів, па якій
продемоиструвалн правилі»--,
ну
сервіровку святкового
столу...
Серед присутніх і гостей
— колишні нипускінікв нав
чального закладу, кавалер
ордена Трудового Червоного
Прапора кухар М. Т. Чала,
завідуюча кондитерським це
хом їдальні № 56 М. П. Ба
жала, учні першого курсу
училища і середніх шкіл
м. Кіровограда,
...До залу вносять факел,
запалений від чаші знань.
З рук умілого майстра сво
єї справи II. С. Запорожець
його одержує першокурсни
ця,
відмінниця вавчашія
Жашіа Петрова.
Потім відбувся святковий
концерт.

БАТЬКІВЩИНО,
НАШУ УДАРНУ
ПРАЦЮ!
«П'ятирічці — ударний фі
ніш! XXVI з’їздові КПРС —
гідну зустріч!» — під таким
девізом працюють
на передз їздівсьній вахті мільйо
ни юнаків і дівчат Країни
Рад. Про це говорилось на
VII пленумі
ЦК БЛКСМ,
який відбувся 14 листопада
в Москві. Обговорено завдання комсомольських орга
нізацій, що випливають з рі
шень жовтневого (1980 р.)
Пленуму ЦК КПРС, промо
ви на ньому товариша Л. І.
Брежнєва.
З
доповіддю
виступив
цк
перший
секретер
БЛКСМ Б. М. Пастухсв.
Юність країни, відзнача
лось на
пленумі, вважає
сеоїм комсомольським обо
в’язком
брати
активну
участь у розв язанні постав
лених партією завдань.
Кожен день називає імена
нових героїв — учасників
Всесоюзної естафети комсо
мольських справ, присвяче
ної XXVI з'їздові КПРС. На
заклик партії вони ударно
працюють на Байнаго-Амурській магістралі, нафтових і
газових промислах Західно
го Сибіру, на Кансько-Ачинському і Екібастузькому па
ливно-енергетичних
комп
лексах, інших найважливіших
об’єктах п’ятирічки.
Промовці розповіли про
досвід шефства організацій
БЛКСМ над різними галузя
ми народного господарства.
Важливим завданням комсо
молу в одинадцятій п ятирічці буде активна участь в
реалізації комплексної про
довольчої програми, яка те
пер розробляється. Досвід
кращих комсомольських ор
ганізацій підтверджує як ба
гато вони можуть зробити в
розвитку сільськогосподар
ського виробництва,
у по
ліпшенні
якості й асорти
менту
продукції полів і
ферм, у дбайливому її збе
ріганні і
транспортуванні.
Механізаторський всеобуч,
в твазакріплення молоді
ринництві, шефство над соі кульціально-побутовим
турним будівництвом на се
лі, меліорація земель
и»
та інші проблеми повинні
залишатися в центрі
уваги
організацій БЛКСМ, які пра
цюють на селі.

№ 137 (2865).
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Кіровоградське ательє вищого розряду -Люкс» знаходиться в
центрі міста. Затишний приймальний зал, оздоблений нарбівнами
і дереворитами, висоні свічада, ензотичні чвіти і, головке, добро
зичливі слова та щирі усмішки господарів... Тут працюють майст
ри індивідуального шиття верхнього одягу. Переважно молодь.
Кожен другий — комсомолець.
Після жовтневого (1980 р.) Пленуму ЦН КПРС тут відбулися ком
сомольські збори, на яких спілчани намітили шляхи дальшого
підвищення ефективності своєї роботи. Молоді майстри зобов’яза
лися до дня відкриття XXVI з'їзду КПРС виконати з початку ново
го року двомісячний план.
До речі, план останнього кварталу нолектив ательє виконав на
145 процентів. І в цьому немала заслуга комсомолок Галини Атавіної, Тамі Савченко, Галини Чигриної та інших.
Клієнти ательє «Люкс» задоволені роботою дівчат . Уже цього
року на адресу їхнього невеличкого колективу (20 чоловій) у нни
зі відзивів написано понад 20 подяк.
На знімках: господарка приймального залу Світлана ШЕ
ХОВЦОВА; майстри-швачни «Люксу».

н. КАЛАУШИНА,
секретар комітету комссмслу
прсфесійного
кулінарного училища.

Фото В. ГРИБА.

-МОЛОДЕ ОБЛИЧЧЯ П’ЯТИРІЧКИ
А ДІЛЬНИЦІ мохаминої обробки
металу,
Н
все, як звичайно, — і шум

від роботи десятків верста
тів, і мовчазна зосередже
ність людей, що працюють
біля них,
забезпечуючи
чітку роботу потокової лі
нії. Одну з її лапок обслу
говує
комсомольсько-мо
лодіжна бригада Олексан
дра Яковепка.
Колектив
невеликий — усього шість
чоловік, двоє З них, у ТО- '
му числі й сам бригадир,—
молоді комуністи, троє —
комсомольці.
Майже всі
вопи починали свою трудо
ву біографію
тут же, на
дільниці механічної оброб
ки металу четвертого ме
ханоскладального цеху за
воду <Чсрвоиа зірка». Тут
стали висококласними спе
ціалістами. А два роки то
му об’єдналися у бригаду.
Коли б ви спитали бри
гадира, як йому працюється, то, певно, почули б у
відповідь:
— Сьогодні, як звичай
но!
Працювати «як звичай
но» для членів бригади оз
начає: із значним виперед
женням графіка. Ставши
на ударну вахту па чегіїгь
наступного,
XXVI з їзду
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, бригада
вже внесла
і продовжує
вносити свій
достойний
вклад у славні трудові
здобутки машинобудівни
ків. Олександр Яковенко,
наприклад, виконав за п'я
тирічку 6,2 річної норми.
Одностайно підтримав
ши почин робітників пере-

довнх колективів Ростовської області — працював!
без відстаючих, колектив
четвертого
механоскла
дального цеху разом з ко
лективами ливарних цехів
сірого й ковкого чавуну
висунули зустрічну ініціа
тиву: працювати без від
стаючих дільниць і бригад.
Бригада Олександра Яко-

обов’язки наладчика. Це
— одна з його суміжних
спеціальностей. А взагалі
кожен член
бригади мз.є
таку. Скажімо,
фрезеру
вальниці Світлана Волко
ва і Тетяна Новикова ос
воїли професію токаря. В
разі потребі) сопи можуть
замінити па робочому міс
ці кого-пебудь із товарн

трудових буднів виявля навчаються .і
в сне гемі
ється вона? Активна жит партійної та комсомольсь
тєва позиція — цс й прос кої освіти.
то людська турбота про
... Закінчується ще одна
товариша, що працює по виробнича
зміна. Як не
руч. І. звичайно ж, цс й вже стало звичним, брига
турбота про виробництво.
да знову значно перекрила
Для сучасного робітника
змінне завдання. Як і зав
вона повівша стані зако
жди, працювали
хлопці і
ном життя. Так вважають
дівчата дружно, злагодже
у бригаді.
но — багато в чому саме
завдяки цьому добивають
РЕПОРТАЖ
ся вони ефективнішого ви
користання
виробничого
часу і па цій
основі —
дальшого підвіппсішя продукгивносгі праці. І кіль
кість, і якість — не давно
вже стало потребою'дня
Саме сюди й спрямовують
увесь свій комсомольський
Звернімося до цифр. 94 запал, увесь свій ентузіазм
проценти своєї продукції члени комсомольсько-моло
бригада здає
з першого діжної бригаді) Олександ
пред'явлення. Багато це ра Яковепка.
Виходять із заводу но
чи мало? Члени
бригади
вважають, то ця
цифра венькі бурякові сівалки. За
може бути й більшою. Бу якимсь час воі н прашозаде так тоді коли
кожен тпмуті» па колгоспних ла
пах,
вірно служитимуть
член колективу зможе тру
дитися, як токар Михайло хліборобам І в кожній із
них — частка праці брига
Аріемов, що має
власне ди, про яку ми розповіли.
клеймо якості. До речі, Навесні наступного року.,
Михайло освоїв кілька су року партійного з'їзду, по
міжних
спеціальностей. кладуть ці сівалки в грунт
Він однаково добре пра зерна врожаю першого ро
цює. скажімо, і на токар ку одинадцятої п'ятирічки.
ному, і па свердлувально І в майбутніх
рекордних
урожаях ерлодкнх
коре
му верстатах.
лупою
У нерест бригада вико нів відгукнеться
нала завдання па 187 про ударна праця робітників —
центів. Достроково справи комсомольців із шумливо
лася з місячним завданням го заводського исху.
жовтня. Члени бригади по
Віе репортаж
стійно
підвищують свій
П. СЕЛЕЦЬКИЯ
професійний рівень. Вони

СЬОГОДНІ І ЗАВЖДИ
З ПЕРЕДНЬОГО КРАЮ
венка — одна з таких, що
власним прикладем спри
яють поширенню цього по
чину. Досить сказати, що
вона вже трудиться в ра
хунок квітня
наступного
року.
Йдучії
назустріч
XXVI партійному з’їздові,
бригада бореться за висо
ке право називатися його
іменем.
Протягом двох останніх
кварт ялів комсомольськомолодіжний
колектив
Олександра Яковепка ви
ходить переможцем соціа
лістичного
змагання по
заводу. 1 в цьому теж не
має нічого
незвичайного,
адже в основі успіху —
постійна,
цілеспрямована
робота кожного зокрема і
всіх разом.
Бригадир
Олександр
Яковенко
— токар. Але
того дня, коли ми завітали
до цеху, він виконував

Ш1В.

Олександр зупиняється
біля верстата, за яким
працює молоденький хлоп
чина. Це Мишко Кірліг, то
приїхав
па практику па
завод з далекої Молдавії.
Бригадир стежить за його
роботою не проминає щоб
вказати па помилку, пока
же, як слід
робити. Він
розповідає»
—У нас проходить прак
тику немало юнаків і дів
чат. Усі ми уважно стежи
мо за їхніми першими кро
ками па виробництві. Так
уже склалося в
нашій
бригаді, то ніхто байдуже
не пройде, коли бачить, то
у новачка щось не ладить
ся, що йому потрібна до
помога...
Активна життєва пози
ція... Хіба не в таких ось,
на перший погляд звичних
і зіпчайиих, умовах наших
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ТОБІ, БАТЬКІВЩИНО,
НАШУ УДАРНУ

МЄХВСЕОБУЧ
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КОНБЛИН...
рт ЕЗАДОВГО
д<»
Д-Д- ЖовТНСВИХ
СБЯЇ
мені довелись побувати
в Оситній ІІовомиргородського району. Тоді
ще СТОЯЛИ ОСІННІ ПОГО
ЖІ дні, заповнені вічни
ми турботами сільсь
ких трударів.
Керую
чий першим відділком
колгоспу імені Компа
нійця
Леонід Котляр
розказував:
— Закінчили копати
і вивозити цукрові бу
ряки. Піднімаємо зяб.
А головні сили кинули
па збирання кукуруд
зи. Про все й не розпо
віси... Скажу лише, що
багато вирішує знання
нашою молоддю техні
ки...
— Чому саме мо
лоддю?
— Бо вона, без пере
більшення,
—
ніш
ударний загін. Хочете
переконатися? Завітай
те на плантацію куку
рудзи, що понад ста
вом...

Пр СГО ДНЯ вида
"•
лась гарна но го
да. Від невисокого узіір’я степу до
самою
ставу, що заховався в
глибокій ярузі, шелес
тів лан кукурудзи. Па
значній
частині його
вже стебел не було,
видиіласл одна стерня.
Тут працювали
два
екіпажі —
комуніста
Миколи Сало^са і ком
сомольсько - молодіж
ний Леоніда Морозевича. Комуністи і комсо
мольці були в трудовому змаганні, в єдиному
прагненні використати
кожну хвилину погожої
днини...
Леонід
Морозевич
водить трактор Т-150.
Перевозив будматеріа
ли, бо в колгоспі чима
ло новобудов. А в на
пружений час осені,
коли закінчується сіль
ськогосподарські ні рік,
прийшов до голови кол
госпу Анатолія Кузь
мовича Чорпоіваненка
І сказав:
. — У нас були комсо
мольські збори. Говорили про одне — про
врожай. Про його долю.
Посилайте нас, комсо
мольців, на жнива.
— Які жнива?
— Кукурудзяні. Дай
те мені комбайн.
— А ти зможеш йо
го вести?
— Зможу. Я ж -живу
в селі, в колгоспі.
Та
ви
й самі
твердили
нам, механізаторам, що
ми повинні
знати всі
машини, володіти ни
ми...
Чорноівапепі.о не за
перечував. Того ж дня
створили комсомолЬ8Ько-молодіжний екіпаж.
За
кермо комбайна
сів сам Леонід. Качани
причепом відвозив ком
сомолець Микола Сай,
а силосну масу па авто
машинах — крмсомоль-

и

ці Григорій
Понома
ренко,
Володимир
Дранко, Василь Моро
зевич, Анатолій Клисун, що повернулися з
лав Радянської Армії.
До складу
екіпажу
ввійшли
тра кторис; j і
Володимир
Соболев і
Федір Добровольськші.
їхня турбота — утрам
бовувати
подрібнену
масу в силосних тран
шеях.
Морозевич зі своїми
друзями дав слово —
виорати лан за десять
днів. І впорали! Пар
тійна й комсомольська
організації
привітали
їх з перемогою, а прав
ління колгоспу виділи
ло грошову премію...
І ось Морозевич IUI
новій плантації. Біля
мене зупиняється Воло
дя Дранко, водій авто
машини, він чекає мо
менту, щоб
стати під
навантаження.
— Володіє! Двадцять
днів є двадцять, а де
сять є десять. Як же ви
впорались?
— Просто
хлопці
добре знають техніку,
вміють водити і авто
мобіль, 1 комбайн. Ко
жен із ніс замінив би
Леоніда хоч зараз. Як
би щось
трапилось,
якась поломка, зупин
ка була б недовгою. Та
її рік же — передз’їздівськнй. Негоже впів
сили!
Він швидко скочив
у кабіну й помчав стер
нею до
комбайна. іІе
повинно бути й хвилини
затримки. Час дорогий,
дуже дорогий. А куку
рудза гарна. Кожен гек
тар видає в зерні 50
центнерів. Добре потру
дились, добре догляда
ли її комсомольці.
Час квапить, час ле
тить.
Норма — 4.9
гектара. Ще тільки дру
га година дня, а вже є
по шість
гектарів! До
вечора, напевно, буде
по дев’ять. Де шелесті
ли високі стебла, жов
тіє невисока стерня. Та
й вона зникає
— на
плантацію зайшли з
плугами потужні трак
тори.
На хвилинну зупиня
ється й Салоус:
— Змагаємось і йде
мо на рівних. Але, зна
єте, я заздрю їм, моло
дим. Колись ми були
однолюбами. Па тракто
рі не думали про ком
байн, а па комбайні за
бували про
трактор.
Колись ми й працювали
так: якщо якась полом
ка — викликали летучьу, слюсарів-ремоитшіків. А тепер молодь не
така. Прагне знати всі
машини. І знати добре.
Щоб у скрутну хвилину
вміти відремонтувати,
усунути
поломку. 1
твердять
одно, своз:
живеш па селі — знай
техніку!
А воно й правильно.
Не інакше, а
тільки
так: живеш па селі —
повинен знати техніку.
Щоб були трудові пере
моги. Щоб був урожай.
Щоб був хліб на сто
лі...
М. МОРОЗ.
Ноаомиргородський
район.

(Закінчення.
Поч. на 1-й crop.).
У суботу на заводі друкарських машин зібралися
нращі молоді токарі Кіровограда.
Туг відбувся кон
курс робітничої майстерності, присвячений
наступ
ному XXVI з’їздові Комуністичної партії країни. Свою
майстерність продемонструаало шістнадцять учасни
ків. Боротьба за звання «Нращий токар міста» йшла
напружена, адже всі старанно готувалися до цього
дня і кожному дуже хотілося перемогти. Недарма,
коли вже підсумни було підбито і переможців визна
чено, представник міськкому комсомолу Юрій Неверчан не зміг стримати захоплення і сназав:
— Усі хлопці — просто молодці! І теоретично підго
тувалися добре, і практичне завдання всі виконали
на високому рівні. Виточені ними деталі — це зразки
справді відмінної роботи.
Есе ж найвищу майстерність показав Віктор Чмарін із заводу друкарських машин.
Він і став пере
можцем конкурсу. На другому й третьому місцях —
Володимир Ткаченко із заводу радіовиробіа та чєрионезорівець Віктор Степанцов. Усім їм вручено наго
роди.
На знімках:
угорі — учасники нонкурсу токарів
Віктор АНІКІН та Вінтор ЧМАРІН
(справа); унизу
справа — а цеху під час конкурсу: внизу зліва —
яність виконання учасниками нонкурсу практичного
завдання перевіряє член жюрі Люда БАШКИРОВА.

В. ГРИБ.
Фото автора.

ттм.і.
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організації окремих підпри
ємств і організацій, які не
виконують часом своїх зо
бов’язань.

Комсомольці
«Ростсегьмаша» і Харківського трак
На пленумі підкреслюва
торного зазоду організува
лась важливість вдоскона
ли шефство над підгої свлення стилю і методів ро
кою виробництва
нового
боти комітетів
комсомолу.
збирального
комбайна
і
За великими справами, мас
просапного трактора. Ця іні
штабними
звершеннями
ціатива заслуговує найширкомсомольські активісти не
шої підтримки.
повинні забувати про сво₽
Поширення в комсомоль головне покликання — про
ських організаціях країни роботу з людьми. Стзорити
повинен дістати і патріотич для молоді такі умови на
ний почин молодих трудів виробництві, щоб найбільш
ників Кемеровської, Дніпро яскраво і повно розкрились
петровської і Челябінської талант і здібності кожного—
областей
— «У дні XXVI першочергове
завдання
з’їзду КПРС працювати на комсомольських організацій.
зекономленій сировині, ма
На пленумі вирішено під
теріалах і енергоресурсах». тримати
пропозицію про
Серед адрес передового підготовку колективного ра
досвіду, названих на плену порту Ленінського комсомо
мі, — комсомольсько-моло лу XXVI з’їздові
КПРС —
діжні колективи, які працю «Заповітам Леніна вірні!»
ють у машинобудуванні
і
Від імені 39-мільйонного
капітальному будівництві, в комсомолу учасники пле
легкій і харчовій промисло нуму запевнили, що комсо
вості, в торгівлі, в інших га мол буде і далі вносити гід
лузях. Комітетам ВЛКСМ не
ний вклад у зміцнення мо
обхідно і далі ширше впро
гутності країни,
мобілізує
ваджувати прогресивні фор
сили, знання та енергію мо
ми організації праці, актив
лоді на гідну зустріч XXVI
ніше використовувати
певиконання і
редз’їздівські практичні зав з’їзду КПРС,
перевиконання заадань пер
дання комсомольським ор
шого року одинадцятої п’я
ганізаціям і групам,
тісно
тирічки.
пов’язуючи
ці завдання з
У роботі
пленуму ЦК
конкретними
завданнями
партійних організацій і тру ВЛКСМ брали участь заступ
ник завідуючого
сільсько
дових колективів.
господарським відділом ЦК
Ще не зжито формальний КПРС І. К. Капустин, відлові- ]
підхід
деяких
комітетів дальні працівники ЦК КПРС, ,'І
ВЛКСМ до розв’язання та
секретарі ЦК ВЛКСМ.
ких завдань. На пленумі бу
(Кор. ТАРС).
І)
ло названо
комсомольські
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«ФАКЕЛ» запрошує
ГТ'ЯТЬ РОКІВ тому з мікрорайоні площі Кіроза
м. Олександоії
появилися
яскраві афіші, в яких спові
щалося про набір у гуртки,

спортивні секції «Факела»,
ha папері виділялися слова:

«Приймаємо всіх», вони сьо
годні стали девізом клубу.
Тепео тут майже 500 підліт
ків. У стінах «Факела» на

роджується багато цікавих
спраз і починань: конкурси,
вечори, ранки, зустрічі за
інтересами. Звідси діти ви

рушають у туристські похо
ди, на екскурсії.
Практика роботи техніч
них гурткіз
позашкільних
закладів свідчить, що їх ви
хованці завжди
правильно
орієнтуються у виборі про

фесії, відзначаються

твоо-

чим підходом до
справи.
С>сь чому у «Факелі» приді
ляють особливу увагу вихо
ванню
у дітей і підліткіз

розвитку інтересу до пра
ці.
З перших днів організації
клубу при ньому функціо

нує гурток технічної твор
чості з нахилом радіо- і
кетомоделюзання. Весь
його очолює колишній
г
женер-консгруктор
Б.
Ласкавий.

рачас
інО.

Гурток постійно відвіду
ють майже 40 чоловік. Діти
беруть участь у міських та
обласних змаганнях, вибо
рюють призові місця.
— Та головне не в цьому,
•— впевнений

Борис Олек-

сандрозич, — аз тому, що
у юнаків тут
формується
стазлення до праці, громад
ської роботи.

улаштовані нинішнього року
свято «8 нашому дворі»,
ранок «За щаг.лизе дитин

тель) було б не під
силу.
Допом-згає
громадськіс.ь.
Міськвиконком
подбав,

Вітчиз

У гуртку «Вмілі руки» ді
ти займаються
випилюван

но!», конкурси мелюнкіз на
асфальті «Сзіт очима дітей»,

щоб клубові
виділили три
кімнати. Шефи — робітники
електромеханічного заводу

ням, аплікацією... їхні ро
боти виставляються на пос

«Хай завжди буде сонце»,
диспути «Про честь», «Як ти

і
заводу
підйомно-транс
портного устаткування, фаб

тійно діючій виставці «Свої
ми руками».

поводишся?», зустрічі з ве
теранами великої Вітчизня

рики
діаграмних паперів
гридбали меблі, спортивно

Гурточ в’язання створили
нещодавно.
але бажання

ної війни, що живуть у мік
рорайоні.

відвідувати його
зиягили
відразу 55 дівчаток і хлоп

Найбільш массві в клубі
— спортивні секції. Переві

обладнання, спортивну фор
му, щороку передплачують
комсомольські й піонерські
газети, журнали.

чиків. Учні молодших класів
ходять у групу ручного в’я

ряючи роботу
ступник голови

зання, стаоших — успішно
освоюють апарати ручного
в’язання «Буковина» і «Чер-

рійського
міськвиконкому
8. К. Глущенко
відзначив;

ьізчанка». Валя Мерличенко,
наприклад,
зв’язала

ство спасибі, рідна

«лубу, за
Олександ

«Головне, що тут склалася
своя система.
Майже всі
підлітки мікрорайону відві

Цюнм

дують спортивні секції».
Діти разом
із батьками

Популяоний у дітей ство

оформили спортивну кімна
ту, обладнали
баскетболь

светр, Наталя і Віта
— косинки-шзпки...

рений при клубі кінотеатр
«Чіполіно». Його відвідують

майже 100 дошкільнят і уч
нів молодших класів.
Належна узага приділяєть

ся ідейно-попітичнему ви
хованню підліткіз. Протягом
дкох останніх рокіз тут про
читано і проведено майже

100 лекцій та бесід. Напере
додні 110-річчя з дня
на
родження В. І. Леніна діти
оформили альбом «З іме
нем Леніна»», підготували і
виступили
з композицією
«Ленін буде жити», відвіда

ли кімнату-музви Олександ
рійського рздгоспу-техніку-

му.
Ззпам яталися

підліткам

ний, волейбольний та
больний майданчики.

Щороку

ганд

проводиться

спартакіада з дев'яти видів
спорту. Беручи участь у
змаганнях, тільки нинішньо

го року сто тридцять хлоп

чиків і дівчаток склали нор
мативи і вимоги комплексу
гпо.
"У «ФАКЕЛІ» діти зазжди
знаходять
справу до
душі. Чітко організувати ро
боту гурткіз і секцій, прз-

вести значну
кількість за
ходів педагогозі-виховательці Тетяні Іеоргіївні Горислааець (у жену міськвиконко
му один

штатний вихова

Систематичну
допомогу
«Факелу» подають педаго
гічні колективи
середньої
№ 1 і восьмирічної
N9 З
шкіл, що знаходяться з мік
рорайоні. Активно
працю

ють з дітьми
вчителі цих
шкіл В. Н. Теличко,
В. Л.
Кирийчук, тренери споргшколи Н. А. Мсілиніна
та
К. ЛД. Малинін.

Начальник жеку О. І. Пи
липенко, секретар партвізганізації
І, М. Мироненко,
як би не були зайняті, завнсди знайдуть час, щоб ви
рішити всі
проблеми, пов язані з поліпшенням робо
ти клубу.
За прикладогл
аналогічні клуби

«Факела*
— «Крис

тал», «Вимпел», «Бриганти
на» — створено г,ри інших
жеках. У деяких мікрорайо
нах таку ж роботу провадять
«Слідопит», «Гайдарівці».

Словом, добра ініціатива
поширюється, набирає сили.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

м. Олександрія.
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Вздовж
рубежів
Вітчизни
ЛУЦЬК, 15 листопада.
(РАТАУ).
Традиційним
хлібом—сіллю 1 квітами
зустріли сьогодні юнаки і
дівчата області учасників
ВСЕСОЮЗНО!

КОМСОМОЛЬСК

Жиолодіткної
естафети,
яка прямує вздовж Дер
жавного кордону
СРСР.
Присвячена XXVI з’їздові
КПРС, вона стартувала
23 вересня в Мінську, де
проходив Всесоюзний зліт
переможців походу комсо
мольців і молоді но міс
цях революційної бонової
І трудової слави радянсь
кого народу. І ось вже по
заду багато
сотень кіло
метрів шляхів Білорусії.
Урочиста передача еста
фети, девіз якої — «Ком
сомол прикордонних райо
нів —•
XXVI з’їздові

КПРС», відбулась у сели
щі Шацьк біля пам’ятника
полеглим
захисникам
Батьківщини. Честь пер 
шими прийняти її па зем
лі України випала найкра
щим з кращих — молодим
гвардійцям
п’ятирічки.
Про хід трудової вахти на
честь наступного форуму
комуністів країни,
про
патріотичні
починавші
комсомольців,
тпорчі
зв’язки молодих трудівни
ків міст і сіл
області з
воїнами- прикордонниками
говорили, виступаючи на
мітингу, секретар комсо
мольської організації кол
госпу
<«України»
”
“
Іран
Крат, ученицяі лісового
технікуму Галина Литвинчук, шестикласник Василь
Грабовець та інші.
У прикордонних
Любомльському, ВолодимирВолинському та Іваннчівському районах по яких
пройде естафета, відбуду
ться мітинги,
заходи ло
увічненню пам’яті полег
лих героїв, зустрічі з вої
нами - прикордонниками.
11а мосту через Буг ком
сомольці Волині переда
дуть завтра естафету льві
в’янам.

Прилучаються до практичної
Нове замовлення надійшло
в навчальне
скулеримои«льме бюро Дпіпропетровкого механіко-металургійного технікуму
з мета тур
гійного заводу
кмені Пстропського. Юним ДОСЛІД.ІІІкам належить проаналізува
ти стан повітряного середо
вища у виробничих приміщеннях, а тоді дати
об'єктивну оцінку умовам,
в
яких працюють робітники.
УУвУ4гаг^-__=ггз==-^~---------—-----------

роботи

З першого курсу в цьому
середньому
спеціальному
навчальному закладі почи
нають прилучати
учораш
ніх школярів до тієї прак
тичної роботи, яка ' потім
стане їх повсякденною спра
вою. Кваліфіковані аналізи
з допомогою сучасних засо
бів майбутні хіміки-аналітики проводять на замовлення
багатьох металургійних під
приємств Придніпров’я.

,, ВЛо.подий
МІСЯЧНИК ПРОПАГАНДИ ЛІТЕРАТУРИ

НЕКОРЕНА ЮНЬ
Велина Вітчизняна зійна
була суворим
випробузанням для
всіх радянських
людей. Таким
пипробуванням була вона й для юних
розвідників М. Боровичснно
та Р. Руднєва, чиїми іменами названо тепер багато ву
лиць, шніл у містах і селах.

Коли Почалася війна, обоє
юні громадяни Країни Рад
були ще учнями середньої
школи. Ким би вопи стали,
скільки б зробили добра лю
дям! Та за планами фашист
ських загарбників вони ма
ли перетворитись у рабів.
Гітлерівці жорстоко прорахіувалнся — не могли вони
подолати перед, котрий має
таких синів і дочок, як Ма
рійка Боровиченко, як Ра
дик Рудиєз, як тисячі інших

патріотів, що віддали
життя в ім’я Перемоги.
Радянський
народ сояго
шанує нам’ять своїх героїв,
ставить їх .ід приклад без
межної любові до Батьків
щини підростаючому поко
лінню. Саме такий задум
розповідей спогадів «Марій
ка з Мишоловки» генерала
О. Родімцева. під команду
ванням якого воювала Марія
Боровичсико,
і «Незгасне
полум’я» II. Пятишкіиа. спо
чатку шкільного вчителя, а
зіодом побратима по парти
занському з’єднанню Радика. Руднєва.
Названі книги, що вийшли
щойно у видавництві Ції
ЛКСМУ «Молодь», поповнили
серію «Юні герої».

ЛІТОПИС ПОДВИГУ
У багатьох книгах, а танож у фільмі «Ніна» за сце
нарієм С. Смирнова відбиго
діяльність
Малинської під
пільної комсомольської ор
ганізації під час Великої Віт
чизняної війни.

З неослабним
інтересом
читається й документальна
повість
«Вірні обов’язку*,
випущена недавно
видав
ництвом «Молодь»
у серії
«Герої, роки, звершення». В
ній подано нові факти з лі
топису героїчної боротьби
патріотів Малина. її автори
— В. Соснін. рідний браг
керівника підпільників Ліни
Сосніної (нині Валентин Іва
нович мешкає в Києві, він
кандидат медичних наук), та
київський журналіст В. Руд
ник — вивчили чимало ар
хівних документів, записали
розповіді очевидців і повіда
ли про НИХ У СВОЄМУ дороб
ку.

ФОТОКАЛЕЙДОСКОП-------ЮНИЙ ПОМІЧНИК КОНЯРІВ. (Учень ЗеленогірсьИЇг
середньої школи Кримської області Андрій Моденоз).
Фотоетюд К. ДУДЧЕНКА
(Фотохроніка РАТАУ).

У кпи: ■і.ці виразно показано внутрішній світ батьків
головної героїні
лікарів
Івана Івановича і Лариси
Іванівни. Ризикуючи жит
тям, вони допомагали бій
цям, що з тих чи інших при
чин опинилися в тилу гітле
рівців. Глибоко хвилює роз
повідь про те, як вони доби
рались у віддалене село чи
в ліс до партизанів, щоб ог
лянути пораненого радянсь
кого воїна.
Запам’ятовуються танок;
сбра.зи мужніх підпільників
АІ. Устинова. С. ІІедашківського. П. Єременка. О. Єнько, М. Богдановой В. Олшитннськоіо. І. ІІ.чрожка. словака-антнфашис". а Я на Ан
тала та багатьох інших.
ЦІ видання адресовані ши
рокому колу юних читачів.
Я. КОРОЛЬ.

..■* •...
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«Хочу розповісти и.я»
!
л
і

Кримська область.
Художньо-прикладний музей
радгоспу «Сонячний» Сімферопольї ького
району є
центром естетичного виховання молоді села Скворцо
пе. В його залах проводяться виставки самодіяльної
творчості, лекції та бесіди про мистецтво.
На зн імку: з залі музею.
Фото О. ОБУХОВСЬНОГО.
(Фотохроніка РАТАУ).

Про заняття в школі передового досвіду з трудово
го виховання та професійної орієнтації
юнацтва ні
базі Гайворонської центральної районної- бібліотеки
розповідає заступник директора обласної бібліотеки
юнацтва імені О. М. Бой«енка 3. М. ШУШКЕТ;
Наш постійний дописувач С. КОЛЕСНИКОВ ділиться
враженнями після відвідання виставнії дитячого ма
люнка а дитсадку «Гніздечко»
Кіровоградського за
воду радіозиробів, а президент клубу інтернаціональ
ної дружби «Факел» Кіровоградського Палацу піоне
рів і школярів Ірина ТИМОФЕЕВА розказує про чер
гове засідання ради клубу, на яному
вирішене до
Дня юного героя-антифашиста в усіх шкільних КІДах
обласного центру провести тиждень боротьби за пра-

Щодчя листоноша приносить солідний
пакунок з
редакційною кореспонденцією. В ньому — і ваші, ша
новні товариші, листи.
Кожен лист для нас дорогий і по-своєму цікавий.
Адже в ньому — розкриття людської
долі, пережи
дання, спогади, роздуми, повідомлення...
Ваші листи — для нас велика радість. Тому стара
ємося, щоб жоден автор не зостався поза увагою.
«Хочу розповісти про людину яка дала путівку в
життя понад 200 юнакам. Це — майстер виробничого
навчання технічного училища № 2 м. Знам'янки Василь Родіонович Пономар», — так пише
про свого
наставника випускник цього навчального закладу Во
лодимир ПОЛЮХОВИЧ.

І
h.

З ПОШТИ

за юних громадян нашої планети.
Добре потрудилися 45 учнів
Кіровоградського
профтехучилища обласного побутуправління у кол
госпі «Дніпро» Світловодсьного району. За тиждень
роботи хлопці і дівчата надали відчутну допомогу
і осподарству. Вони перебрали і занесли у сховища
160 тонн картоплі. Про це повідомив редакцію пра
цівник міськрайонної газети
«Наддніпрянська прав
да» В. ТАРАНЄЦЬ.
П. С. САВУТА, ветеран Великої Вітчизняної війни і
праці, розповів про прекрасну сім’ю Гончарових, що
проживає у Кіровограді, про дітей, які виховуються
у цій родині.
Цікаво й організовано пройшло свято врожаю у
Федірківсьчій школі, що у Світловодському
районі.
Правління місцевого колгоспу. «У країна», вчительсь
кий та учнівський колективи вирішили провести це
сеято спільно, адже тісні шефські зв’язки давно єд
нають сільських трударів і школярів. Про те вн
пройшло свято врожаю,
нам сповістила вчителька
Л. П. ЧОРНА.
Всім дописувачам — спаси'5і.
Цільна листів пропонуємо вашій увазі.

ВІДДІЛУ УЧНІВСЬКОЇ І СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

І Крокуй, піонеріє
ПІД ТАКИМ ДЕВІЗОМ ПРОЙШЛА

НЕДАВНО

ПІОНЕРСЬКА

КОНФЕРЕНЦІЯ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ

І

1
І

Молодий
сосновий бір
здивовано завмер.
Його
зачарузаз потік по-саягкозому одягнених
дітей у
піонерських галстуках. Во
до Будинку
ни рухались
культури
санаторію
«Доужба» Це йшли піонери-активісти, щоб обгово
рити актуальні питання пі
онерського життя.
І ось відкриття піонер
ського форуму.
Лунають
фанфари, чути чіткий ритм
барабанів. До залу вносять
прапор районної піонерсь
кої організації.
Почала
конференцію
секретар райкому комсо
молу Тетяна Корніленко.
Вона
підбила
підсумки
трудового
піонерського
ліга,
відзначила активну
допомогу учнів Червонокам’янської школи-інтернату, Протопопівської, Користівської, Добронадіївської середніх та Щасливської восьмирічної
шкіл
трудівникам
колгоспних
ланів у виконанні завдань
завершального року деся
тої н ятирічки.
З виступу Алли Прокопенко, учениці Користівської середньої ШКОЛИ, при
сутні дізналися,
як Дру
жина імені Аркаді я Гайдзра працювала на маршру
ті «В країну
знань». На
честь ювілею 8. І. Леніна

між піонерськими загона
ми проводилося змагання
під девізом «110-й річниці
з дня народження В. І. Ле
ніна — 110 п'яіірск». Піо
нери школи браги активну
участь
у
предметних
олімпіадах, конкурсах, ви
ступах, вікторинах. Юні ле
нінці поповнили навчальні
кабінети, виготовили нові
нао гні посібники.
Йдучи
назустріч
XXVI з’їздові
КПРС, піонери дали клич:
«Друже, чуєш кгич бойозий — з'їзду дарунок го
туй трудовий!»

Оля Кочерга із Щасливської восьмирічки хвилю
валась. Адже вола висту
пала перед такою аудито
рією вперше. Повідомила
Оля про те,
як червоні
слідопити школи
ведуть
пошукову роботу.
Вони
вже відшукали 49 родин
загиблих у роки
Великої
Вітчизняної війни радянсь
ких воїніз і постійно під
тримують з ними листу
вання. А на День Перемо
ги в школі відкрили кімна
ту бойової слави, де по
ряд з іншими експоната
ми зберігається
земля з
міст-героїв Москви, Керчі,
Севастополя, Ленінграда,
Тимурізці
Одеси, Бреста,
з операції
відзначилися
«Ветеран живе поруч».
А учениця Нсвспразької

середньої школи Оля Си
ренно розповіла про те,
як піонери дружини кро
кують маршоутсм «Піонербуд». Під час трудово
допомагали
го літа учні
колгоспам у вирощуванні
овочів і коконіві тутового
Семі
ж, у
шовкопряда.
'
виростили і
школі, вони
здали на пункт і ЗО кілограмів
цінної сировини,
Брали участь в операціях
«Піонерські
«Зернятко»,
На пришкільній
ферми».
кролефермі виростили 32,
а вдома — 200 кролів.
Загамувавши
подих,
учасники
конференції
слухали виступ Ольги По
гляд, учениці Куколівської
десятирічки. Вона разом
зі своєю подругою Валею
Облап побузала в респуб
ліканському піонерському
таборі «Молода гвардія».
Закінчилося
районне
піонерське свяю іграми,
конкурсами малюнка під
девізом «Природа і ми» і
на кращу композицію кві
тів, переглядом
виробів
юних умільців з Червонокам’янського Будинку піо
нерів.

П. ОЛІЙНИК,
учитель
ЧервонокаМ’ЯНСЬКОЇ
ШКОГіИ-ІНтериату Олександрій
ського району.

ролограда. Саме вони ра
зом із горністами завжди
йдуть попереду свого заіону чи дружини, ВОНИ
першими починають усі
піонерські
свята. Бути
барабанщиком зможе не
кожен, бо треба і добре
вчитись, і мати зразкову
поведінку.
Л своїми
заслуїами і
досягненнями хлопчики і
дівчатка зобов'язані ке
рівникові І. І. Винокуро«УОсь як пишуть шш ба
рабанщики про нього:
— Ми дуже любимо і
поважаємо що
людину
насамперед за і і лагідну
й веселу вдачу. А ще —
за доброту,
терпіння
доброзичливість, силу во
лі. Ці риси ми виховуємо
і в собі.
Кожне засідання гурт
ка барабанщиків —> ма
леньке свято.
Про авторитет і попу
лярність цього
гуртка
говорит и не доводиться.
Пилі барабанщиків
у
школі аж 47,
кількість
бажаючих
записатися
теж чимала.
А наш керівник став
для нас справжнім стар
шим товаришем, з яким
І завжди
легко
зі
спільну мову, ЯКИЙ
Епа допомогу в
хвилину.

II
II
II
II
II

У час
швидкого роз
витку сільського госпо
дарства, переведення но
го на
індустріальну ос
нову по-особливому
по
ст питання забезпечен
ня сільськогосподарськи
ми кадрами. Немаловажну
роль у розв’язанні цього
питання відіграє проф
орієнтаційна робота шко
ли і сім’ї. Прикладом мо
же бути робота педагогіч
ного колективу Янимізсьної десятирічки Малозискізського району. Ранок
«Золота осінь» для учнів
молодших класів, осінній
прощальний бал старшо
класників — ось частина
тієї роботи, яну постійно
веде школа.

Старанно готувалися
свята учні. Школа

наче перетворилася
в
осінній сад: іам
— аистгвка-конкурс
букетів
квітів, з іншому місці —
ьиставка-конкурс стінних
газет і малюнків осін
ньої тематики, а в одно
му з коридорів
— вис
тавка даоів ланів.
Учасники
осіннього
свята зібралися
в залі,
прикрашеному листками
дерев, осінніми плодами,
гірляндами квітів. Серед
гостей — голова правлін
ня колгоспу імені 8. 1.
Леніна Є. Ф Олійник, го
ловний
агроном О. /А.
Майстренко,
секретар
комсомрльської організації грспрдарсгва 8. Горін, кращий
крмбайнер
В М. Білецький, колишні
випускники школи.

Тема любові до землі,
до хліборобської праці
пройшла червоною ниг-

ІІ
кою через усе торжест
во. Перед учнями І ГОС- І
тями зиступили
дирек
тор школи В. Д Баранозський, голова
колгоспу
Є. Ф. Олійник. Вони роз
повіли про
почесну й
складну професію хлібо
роба, про труде зі здо
бутки колгоспників. По
тім для учасників вечора
було показано коротко
метражний фільм про
сільських трударів.
На осінній бал завітали
Кукурудза, Пшениця, Со
няшник, Буряк.
В огляді-конкурсі но
мерів художньої самоді
яльності
перше місце
жюрі присудило вокаль
ному
ансамблю дівчат
сьомого класу. Прекрас
но виступали першоклас
ниці Світлана Ігнатьсза,
Оля Барановська, друго
класниця Люда СіЬаченко,
учениці восьмого
класу Люда Осика, Світ
лана Потьомкіна, учасни
ки шкільного вокальноінструментального
ан
самблю.
Хвилини, проведені уч
нями а присутності хлі
боробів не пройшли для
них марно. Більшість із
них задумалась над пи
продозтаннями «Хто
справу батьків?»,
жить
вирощуватиме
«Хто
хліб?» І дехто з них ос
таточно вирішив назав
жди зв'язати свою дол-о
із сільським господарст
вом.

в. донцов.
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18 лясшою&дл 1980 року
нашими листами. Музична
програма.
19.55 — Пре
м’єра багатосерійного ху
дожнього телефільму «Раф
ферті» 1 серія.
21.00 —
«Час». 21.45 — Фестивалі...
Конкурси... Концерти .. По
закінченні — Сьогодні у
світі.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.50 —
Гімнастика. 9.15 — Мульт
фільми «Троє з Проетоніїашина». «Ну. стривай!».
11-й випуск. 9.45 — Худож
ній фільм «Ми з Крон
штадта». По закінченні —
Новини. 14.30 — Повніш.
14 50
— Кінопрограма
«Сільські будні». 16.05 —
Спортивний клас. 16.35 —
Зустріч юнкорів телесту
дії «Орля»
з прокурором
РРФСР, депутатом Верхов
ної Ради РРФСР, Героєм
Радянського Союзу Б. В.
Нравцовим 17.25 — Внбра.н1 сторінки російської і ра
дянської музики. Д. Шос
такович. Симфонія № 6.
18.00 —
Документальний
телефільм -Ще одне випро
бування». 18.25 — Мульт
фільм «Горіховий прутик».
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Назустріч XXVI
з'їзду КПРС. Програма те
лебачення
Туркменської
РСР. 21.00 — «Час». 21.45
— До 100-річчя з дня на
родження О. Блока. Пре
м’єра
фільму-концерту
«Подзиг душі». По закін
ченні — Сьогодні у світі.

П’ятниця,
21 листопада

Друга програма

Перша програма

10.00 — Новини 10.15 —
Російські народні пісні ви
конує Л
Сметанннков
10.35 — Документальні те
лефільми. 11.-10 — «Шкіль
ний екран». 8 клас. Росій
ська література. 16.00 —
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — Сьої од
ні — День ракетних військ
і артилерії. 17.25 — Теле
фільм. 17.35 — Музичний
фільм
«Операція «Ан
самбль». 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.15
— Документальний фільм
«Щаслива сім’я». 18.30 —
«Партком І змагання». (Кі
ровоград)
18.50 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00
. ----------камера»,
— «Актуальна
з’їздові
19.30
— «XXVI
КПРС — гідну зустрічі»,
«Роки трудової доблесті»
об(Івано-Франківська
.дасть). 20 45 — <1Іа добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.45 — Художній
теле
фільм «Мить удачі». 22.50
— Естрадний копн’Ьрт. По
закінченні — Новини.

8 С0 — «Час». 8.50 —
Гімнастика. 9 15 — Велика
арена юного спортсмена.
9.45 — Художній телефільм
«Рафферті» 2 серія 10.50
— Грає гітарист А. Фраучі 11 10 — Док. телефіль
ми По закінченні — Попиин. 14.30 — Новини. 14.50
— Документальні фільми
телестудій країни. 15.30 —
Месива і москвичі. 16.00—
Чого і як навчають в 11 ГУ.
Про професію
металіста
16-30 — Снято пісні і тан
цю. 17.20 — Прапороносці
трудової
слави. 17.35 —
Театр юного глядача. 1. Ми
нутка
«я, ти тз
інші».
Прем’єра
телевиставн.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — КолектнЕно орга
нізувати труд.
19.35 —
Д Кабалевськнй. Концерт
для фортепіано з оркест
ром 19.50 — Прем'єра ба
гатосерійного художнього
телефільму «Рафферті» З
серія. 21.00 — «Час». 21.45
— -Ану. дівчата! В перерві
— Сьогодні у світі.

Третя програма

10.00 — Новини. 10.20 —
♦ XXVI
з’їздові КПРС —
гідну зустріч». «Роки тру
дової доблесті»
(ІваноФранківська область). 11.40
— -Шкільний екран». .8
клас. Основи
Радянської
держави і права. 16.00 —
Новини 16.10 — «Срібний
дзвіночок».
16.30 — Для
школярів.
«У
гостях у
олімпійців». 17.05 — Каюткомпанія «Глобус». 17.50 —
«День за днем;». (Кіро.зо>рєд). 18 05 — Телефільм.
(Кіровоград).
18.15
—
«Громадській худобі — си
ту й теплу зимівлю». Рейд
з Олександрійського райо
ну. (Кіровоград).
18.30 —
Фільм-концерт «Заповітна
пісня». 19.00 — »Актуаль
на камера». 19 35 — «ХХ'Ч
з’їздові КПРС — гідну зу
стріч». «Роки трудової доб
лесті»
(Полтавська
об
ласть). 20.50 — «Па добра
ніч. діти!» 21.00 — < Ч іс».
21.45 — Д. Пріст.чі. «Дере
ва вмирають стоячи». Вистава. У перерві — Повн
іш.

Друга програма

1900 — «Сільська годи
на». 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — «Міжнародна
панорама». 21.00 — Б. Сме
тана. Цикл
симфонічних
поем «Моя батьківщина».
21.40 — Телевізійні корот
кометражні художні філь
ми.

Друга програма

ВЦ!

10.00 — Новішії. 10.10 — АА
—
«Знайомство
зблизька». /II НЦрШІ)ЯЙй
11.10 — Телефільм «Поле
за околицею». 1140 —
«Шкільний екран». 9 клас.
Українська
література.
16.00 — Новіти 16.10 —
Перша програма
«Срібний дзвіночок». 16.30
— Телефільм «Ленінград
9 00 — «Час». 8.50 —
ські
мотиви».
16.40 —
Концерт 17.00 — «Госпо Гімнастика. 9.15 — Відгук
дарський механізм: особли ніться. сурмачі! 9.43 —- Ху.
телефільм «Раф
вості і проблеми' 17.30 — дожній
10 50
Музичний фільм. 18 00 — ферті». 1 серія.
Державної о духоК. т. «Голосую за профе- Виступ
___ ,.
,ру РРФСР. ІІО
сію». (Кіровоград). 18.30 — _кого, орксь’тр.У
Телефільм. 19.00 — «Акту закінченні — Повніш 14.30
альна камері'» 19.30 — — ІІовнни. 14.50 — Доку
К. т. «День за
днем» ментальний Фільм «Макси
(Кіровоград). 19.45 — К. т. малісти». 15.10 — Шахов.і
Оголошення.
(Кіроно- ’ школа. 15.40 — Рідна нон
град). 19.50 — К. т. Теле рода. 16.00 — Концерт за
шахтарського
фільм (Кіровоград). 20.05 служеного
— К т «Обрій». Молодіжна ансамблю пісні і танцю
програма.
(Кіровоград). УРСР «Донбас». 16.25 —
20 45—«На добраніч, діти!» Адресні молодих. 17.2.»
21.00 — «Час»
21.45 — Майстри радянського ви
мистецтва,
Російські народні пісні, ни- конане ького
конує Л.
Сметанников. Народна артистка СРСі
18.00 —
22.05 — «Старт». Но за- З Долухапова.
Ленінський
університет
кінченій — Новини.
мільйонів. .Зовнішня полі
тика СРСР. Мирне є.шсісТретя програма
ьтцування. 18 35 — Мул
.......
19.00 — Чемпіонат СРСР фільм «Топчумба». 18.45—
19.00 —
.ч хокею: «Динамо» (Моск- Сьогодні у світі.
яа) — «Трактор». У перео- Життя
науки 19..»5
*ві — «Вечірня казка». 21.00 Прем’єра баї атосеріиного
телефільму
— Твори Ф. Ліста і 1. Брам- художнього
са. 21.40 — «Нічпий дзві «Рафферті». 2 серія. 21.00
нок!». Телевізійний худож — «Час». 21.45
— Конт
ній фільм.
рольна для дорослих. Цюсл
другий. Передача 2. 22.20
— Сьогодні V світі. 22.35 —
Романси М. Таривердієва у
виконанні заслуженої ар
тистки РРФСР П Лебєдєвої і авора.

Середа,

Друга програма
Перша програма
8 00 — «Час». 8.50 —
Гімнастика. 9.15 — Худож
ній телефільм «Нічний
дзвінок». 10.25 — Клуб кіпоподорожей. По закінчен
ні — Новини 14.30
Новпни. 14.50 — До Дня ра
келях військ ‘I артилерії,
Документальний
фільм
«Радянські
.
стратегічні...»
15.20 — Народні мелодії.
15 40 — Російська мова.
16. П) — «Наставник». Теле
журнал 16.40 — Концерт з
творів М Гліики. 17.05 —
Відгукніться, сурмачі! 17.35
— Аяна Зегерс До 80-ріічя
з дня народження. 18.30 —
Веселі нотки 18.45 — Сьо
годні у світі 19 00 — Сьо
годні — День ракетних
військ І артилерії. Виступ
головнокомадуючого pake гшімн військами стратегіч
ного призначення заступ
ника міністра
оборони
СРСР. Героя Соціалістич
ної Праці генерала армії
В. Ф 'Голубка. 19 15 — За

16.00 — Новини. 16.10 —
♦ Срібний ДЗВІНОЧОК!». 16.30
— «Республіканська фізишкола».
ко-математична
ромаш17.00 — «Люблю
вистава.
ки». Лялькова
_ _
18.00 — Музичний фільм
•Мелодії біля озера». 18.30
— «День за днем». (Кіро
воград) 18.45 — «Актуаль
на камера». 19 15 — Чем
піонат СРСР з хокею: «Со
кіл» — «Динімо» (Рига). 2
1 3 періоди.
20.45 — «Ііа
добраніч
діти!» 21.00 —
♦ Час». 21 45 —
«Вечірня
серенада». Концерт естрад
но-симфонічного оркестру
Українського телебачення
і радіо. 22.15 — «Життя і
сцена». По закінченні —
Новини.

Третя програма

Третя програма
■21.40 — «Бачу ціль». Те
левізійний художній фільм.
1 і 2 серії.

Субота.
22 листопада
Перша програма
8.00 — «Час». 8 50~ —
Гімнастика. 9.15 — АБВГ— Художній
Дейка 9.45
«Рафферті».
З
телефільм
. .
серія. 10.55 — Звучить арфг.
11.05 — Для вас,
батьки. 1135 — Творчість
народів світу. 12 65 — 47-й
тираде «Спортлото». 12 20
— Більше хороших тока
рів. 12.50 — Наша адреса
— Радянський Союз. Про
грама художніх колективів
Севастополя 13.15 — 'Гелек.луб «Москвичка» 14.30 —
Новини. 14.45
— До 100річчя з дня
народження
О. Блока. Прем’єра фіпьмуконцерту «О Блок. «Два
надцять». Читає народний
артист СРСР О. Єфремов.
15.15 — Художній теле
фільм для дітей «Стале.іе
кілечко» 15.45 — Кара.Ка
раев. Музика. Театр. Кіно.
16.50 — Очевидне — ней
мовірне. 17.50 — Бесіда по
літичного оглядача 1О. .Іету нова
18.20 — Мульт
фільми «Коля і Мур»./Ба
лада про веселку», «Хлоп
чик, який робив все напо
ловину».
18.45 — Бесіда
на міжнародні томи полі
тичного оглядача
газети
«Правда» JO. Жукова. 19.30
— Спортивна
програма:
чемпіонат СРСР з футболу:
ЦСКА' — «Динамо» (Кип).
2-й тайм.
«Спартак» —
«Чорноморець» (Одеса) 2-й
тлГім 21.00
— Програма
• Час» 21.45 — Вечір опе
рети 22.35 — Кубок Інтер
бачення з художньої гім
настики. По закінченні —
Новини.

19.00 — Чемпіонат СРСР
Друга програма
л хокею: «Спартак» —СКА.
10 00 — Новини. 10.20 —
В перерві — - Вечірня каз
ка». 21.00 — Концерт. 21.40 ♦ Зустріч з піснею». 10.50—
театр».
—
«Вступ».
Художній «Літературний
11.20 — «Доброго вам здофільм.

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

Газета
виходить
у вівторок,
четвер
і суботу.

316050, МСП

м. Кіровоград,
еул. Лукачарського, 36.

На украинском языке.
БК 03225.

Обсят 0.5 друк. арк.

Індекс 61107.

ров’я». 11.50 — Лауреати
Державної премії
СРСР
1980 року в галузі архі
тектури. 12.20 — «Щаслива
сторінка». Конкурс моло
дих любителів книги. 13 30
— С. Гулак-Артемовський.
«Запорожець за Дунаєм»,
Вистава. 15.50 — «Вітчизно
моя неозора».
16.45 —
«Атеїстичні діалоги». 17.30
— «Пісні 1 Поклала». 18.00
— «Молодь і мода», Засідавня громадської
ради
якості Українського телебачення і «Робітничої газети» 19.00 —
«Актуальна
камера». 19.30 — Чемпіо
нат СРСР з футболу:
ЦСКА — «Динамо» (Київ).
1 тайм. 20.15 — «Співають
сестри Лісиціап». 20.45 —
«Па добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.45 — Худож
ній фільм. "
По закінченні —
Новини

Третя програма
8.00 •
Документальні
фільми 8.45 — «Шахова
школаї» 9.15 — Виступ
Державного
заслуженого
ансамблю народного ■ган__
цю Туркменської РСР. 9.45
— «Російська мова». 10.15
— «Ранкова пошта». 10 45
— «Життя науки». 11.40 —
«Паш сад». 12.10 — «Клуб
кіпоподорожей,». 13.10 —
Концерт. 13.20 — «Від усієї
душі». 18.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Динамо»
(Мінськ) — «Динамо» (Тбі
лісі). 2-й тайм. 18.45
'
—
Концерт. 19.00 — «Людина
і закон» 19.30 — «Літературпі читання»
20.00 —
«Вечірня казка». 20.15 —
«Здоров’я». 21 00 — ДокуДоку
ментальні фільми. 21.40 —
«Однокашники». Телевізій
ний художній фільм. 1 і 2
серії.

УМАНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ •
ІНСТИТУТ ІМЕНІ О. М. ГОРЬКОГО
НАБИРАЄ СТУДЕНТІВ

на навчання без відриву від виробництва на спеціаль
ності:
агрономія, плодоовочівництво і виноградарство (спеціа
лізації: плодоовочівництво, технолсіія зберігання й пер
винної обробки плодів та овочів), снономіка та організа
ція сільсьного господарства,
бухгалтерський оолін у
сільському господарстві.
Приймання документів — по 15 січня 1981 року.
До заяви ні ім’я ректора подають документ): про се
редню освіту (оригінал), характеристику для вступу до
ьузу, завірену адміністрацією, партійною, комсомольсь
кою і профспілкозоіо організаціями,
вптяі з трудової
книжки, завірений керівником господарства та відділом
кадрів, медичну довідку
(форма № 286), 4 фотокартки
(3x4 см).
Паспорт і військовий квиток пред’являють особисто.
Па навчання приймають осіб, ідо мають відповідну за
кінчену середню спеціаліну, середню професійно-тех
нічну освіту або працюють за вибраною у вузі чи спорід
неною спеціальністю у сфері сільськогосподарської о ви
робництва.
Вступні екзамени п обсязі програми середньої школи
з 1 січня по 15 лютого з таких дисциплін:
на агрономічному та плодоовочевому відділеннях — з
української або російської мови та літератури (письмово),
біології, фізики та хімії (усно):
на економічному — з української або російської мови
та літератури (письмово), математики, географії та біо
логії (усно).
Медалісти середніх шкіл та особи, що мають диплом з
відзнакою, складають один екзамен з профілюючої дис
ципліни: па агрономічному й плодоовочевому відділеннях
— з біології, на економічному
— з математики
При
одержанні з профілюючої дисципліни оцінки «5» абіту
рієнтів звільняють від дальшого складання екзаменів.
Поза конкурсом, при отриманні позитивних оцінок на
вступних екзаменах, зараховують абітурієнтів, які за
кінчили середні спеціальні сільськогосподарські _ нав
чальні заклади і мають направлення (додаток № 10 до
Правил прийому) колгоспу, радгоспу чи іншого підпри
ємства сільського господарства на навчання за профілем
роботи
Адреса інституту: 258900, м. Умань, Черкаської області,
п /в «СофіЇЕна» сільгоспінститут, приймальна номісія.
РЕКТОРАТ.

Зам. 411.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАФТИ І ГАЗУ
ОГОЛОШУЄ

Перша програма
8.00 — «Час». 8 50
Гімнастика. 9 15 — Народні
мелодії. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу
Радянсь
кому Союзу! 11.00 — Про
грамна «Здоров’я». 11.45 —
«Ранкова пошта». 12.15 —
Наука і техніка.
12.30 —
Сільська година. 13.30 —
Музичний кіоск. 13.55 —
Художній телефільм «Сеице Бонівура». 2 сепія. 15 00
— Чемпіонат СРСР з хо
кею: «Спартак» — «Дина
мо» (Рига). 16.45 — Клуб
кінополорожей. 17.45 —
Мультфільм ♦Балерина на
кораблі» 18 00 — Міжна
родна панорама. 18.45 —
Для в-.с. ветерани. Музич
на програма. 19.25 — Нав
коло сміху. Вечір гумору
в Концертній студії Оетаїікіпо. 21.00 — «Час.». 21.35
— Спортивна програма:
Футбол ЕННІ! ОГЛЯД. КубОІС
Інтербачення з художньої
гімнастики По закінченні
— Новини.

Друга програма
10.00 -- Новини. 10.15 —
Музичний фільм «Міська
фантазія». 11.05 — Для ді
тей. «Я курчатко, ти кур
чатко». Лялькова вистава.
12 05 — «Коли співає і і та
ра». Фільм-концерт. 12.25—
«Слава солдатська». 13 30
— 0. Л’рбузов. «Жорстокі
ігри». Вистава 1C 00 — Ху
дожній фільм «Комісія по
рослідуваїппо».
17.20 —
Концерт ансамблю пісні і
танцю «Подолянка». 17.15
— Для дітей. «Сонячне ко
ло». 18.45 —
«Актуальна
камеца» 19.15 — Чемпіо
нат СРСР з хокею: «Сок'л>
(Київ) — ЦСКА 2 1 3 періо
ди 20 45 — «ІІа добраніч,
діти!» 21 00 — «Час». 21.35
—• »Майстри мистецтв Ук
раїни». Народна артистка
СРСР Г 'Гуфтїна По закін
ченні — Новини.

Третя програма
800 — Документальний
фільм. 8.30 — «Наша адре
са — Радянський Союз».
9.00 — «Виставка Буратіно>. 9 30 — Концерт. 9.55
— «У світі тварин». 10.55
— «Співає Гіолі Чохслі»
Фільм-концерт
11.40 —
-Телестадіон».
19.15 —
Чемпіонат СРСР з полного
поло: ЦСКА ВМФ — «Дина
мо» (Москва). 20.45 — «БуЛівіпщтво та apxiTp.KTvnai».
29 55 — Коннерт. 21 40 —
«Пронес про три мільйо
ни». Художній фільм.

В. о. редактора
В. СТУПАК,

наша]
адреса»

ае|

ІНСТИТУТІ

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

на перший курс заочного навчання на спеціальності:
геологія і розвідуванню нафтових та газових редовищ,
геофізичні методи розвідування родовищ корисних
копалин (для осіб, що працюють за
даною спеціаль
ністю).
Заяви на ім’я ректора (із зазначення/л вибраної спеці
альності) приймають по 15 грудня цього року.
До заяви додають документ про осеїту (оригінал), ха
рактеристику для
вступу до вузу, Еидану паотійн ію,
комсомольською, профспілковою організаціями, ке
рівниками
підприємства,
організації,
праьлікчям
колгоспу,
виписку з трудової
книжчи,
завірену
керівником підприємства, в для
колгоспів — ви
писку з коигоспної
книжки, завірену
правлінням
колгоспу, медичну довідку (форма № 286), чотири фо
токартки (3X4 см).
Паспорт і військовий квиток або приписне свідоцтво
пред’являють особисто.
Документи подавати або надсилали поштою у прий
мальну комісію.
Вступні екзамени — з 15 по ЗО січня 1981 року з та
ких дисциплін: математика (письмово й усно), фізика
(усно), українська або російська мова та лігереіура
(твір).
Зарахування до складу студентів — з і по 15 лютого
1981 року.
Звертатися до приймальної комісії за адресою:

284018, м.

Івано-Франківськ, куп.

Карпатська, Її. Тел.

4-22-18.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ'.

Зям. 409.

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ
ІНСТИТУТ ІМЕНІ П. Л. ПОГРЕБНЯКА
набирає студентів на заочне навчання.
Заклад готує вчених агрономів, зооіпжсіісрів, ветери
нарних лікарів.
Приймають осіб із закінченою середньою освітою, ідо
успішно склали вступні екзамені), подала позитивні ха
рактеристики і працюють у сільськогосподарсі них уста
новах, підприємствах, характер роботи яких відповідає
вибраному фаху.
На спеціалміість «Ветеринарія» приймають осіб, ідо
закінчили ветеринарні технікуми і працюють у лікуваль
них та інших ветеринарних закладах не менше двох ро
ків.
Приймання документів — по 15 січня 198! року.
Вступні екзамени — з 1 січня по 15 лютого.
Бажаючі вступити на заочний відділ інституту пода
ють заяву па ім’я ректора (із
зазначенням
вибраної
спеціальності), документ гро освіту (оригінал), харак
теристику з місця роботи,
медичну довідку
(форма
№ 286), копію трудової книжки, чотири фотокартки
(3X4 см).
Заяви і документі) надсилати поштою або подавати
особисто на адресу: м. Біла Церква, Київської області,
пл. Волі, 8/1, сільськогосподарський інститут, приймаль
на комісія.
РЕКТОРАТ..

Зам. 410.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової,
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36;
відповідальний секретар, відділ учніесьндї молоді — 2 46-87; відділ комсо
мольського життя, відділ військовопатріотичного виховання та спорту —•
2-45-35; фотолабораторія •- 2-56-65;
нічна редакція — 3-03-53

Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Гпінни, 2.

Зам. № 577.

Твряяі 54000.

4

