ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС
ДО XXVI З'ЇЗДУ ПАРТІЇ

' ' . ШШ
І НАТХНЕШ
Студенти
історичною
факультету
педагогічно
го інституту імені О. С.
Пушкіна з особливою ува
гою ознайомилися з про
ектом ЦК КПРС до XXVI
з’їзду партії «Основні на
прями економічного і со
ціального розвитку СРСР
na J9SI —1985 роки і на
період до 1990 року».
Кожного з нас радує тс,
що паша країна на кінець
одинадцятої п’ятирічки до
сягле грандіозних успіхів
в усіх лапках народного
господарства: підвищить
ся рівень життя народу,
повніше задовольнятимуть
ся матеріальні й духовні
потреби радянських лю
дей. поліпшаться умови їх
ньої праці і побуту. І в
тому, що за наступне п’я
тиріччя виростуть нові по
тужні підприємства, за
вершиться
будівництво
Б айкало- Амурської магіст
ралі, появляться нові міс
та, збільшиться виробницт
во сільськогосподарської
продукції, буде немала за
слуга й умілих роботящих
рук комсомольців.
Нас, майбутніх учнтслівісториків. зацікавило завданвя, поставлене партією

XFOHIKA
УДАРНИХ БУДНІВ

ЗНАЧНИМИ ТРУДО
ВИМИ УСПІХАМИ ЗУ
СТРІЛИ своє свято
— 50-РІЧЧЯ РІДНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ЧЛЕ
НИ
комсомоль
сько - мол одіж но
го КОЛЕКТИВУ ДРУ
ГОГО МЕХАНОСКЛА
ДАЛЬНОГО ЦЕХУ КІРОВОГРАДСЬ кого
ЗАВОДУ
ТРАКТОР
НИХ
ГІДРОАГРЕГА
ТІВ, що його ОЧО
ЛЮЄ МОЛОДИЙ КО
МУНІСТ ВІКТОР Т АЛ
ДА.
Колектив успішно за
стосовує
прогресивні
форми організації Праці
— трудиться па один на
ряд. Молоді гідроагрегатнвки оволоділи су
міжними спеціальностя
ми, широко внкорнеювуЮ'і і>
пз ає м оза м і 1111 і еть.
Уся продукція, яку ви
пускають члени комсо
мольсько - молодіжного,
йде тільки з державним
Знаком якості. Особли
во відзначаються в ро
боті
молоді фрезеру
вальниці Людмила Хайчсчіко, Лариса Ковален
ко.
Наталія Косіохіш.
Спої трудові досягнення
вони присвячують
па
ст;, иному XXVI з'їздові
нашої партії.

Цс ательє єдине в Кіровограді. І одне з наймо
лодших. Та й майстри його — люди молоді, які не
стільки можуть похвалитися виробничим стажем,
стільки відомі своїми виробами. Хоч замовники у
них надто прискіпливі в вимогливі.
Власне,
працювати в
ательє по шиттю жіночо
го взуття,
яке очолює
О. Г. Торба, непросто. Тут

Швець повинен бути уні
версальним. Адже він сам
викопує всі операції —
під викройки до металевої

ЕХ Е /ЛОЖНА сказати, що
*•

ГІо честь наступного пеотіиногс з їзду
колектив ОлЄКСсНДрІВСЬКСГО цуКрСЕОГО
заводу
Другого імені Пєтровського
цукрокомбінету зобов’язався завдання
п’ятирічки виконати до 1 грудня цього
року. Та ще 14 листопаде він рапортував про дострокове виконання планів
виробництва цукру. Так, що нині на йзго трудовому календарі — перші тижні
першого року одинадцятої п’ятирічки.
Успіх не прийшов сам собою. Б ос-Лоеі його — постійна, цілеспрямована роботе робітників, інженерно - технічних
працівників
підприємства.
Постійно
зростає тут продуктивність праці, ефек
тивність використання машин те механізмів. Це й дозволило колективу виробити більше 9 тисяч надпланоЕі-.х тонн
цукру-піску 3 сирцю, понад 62 тисячі
тонн рафінаду.
На заводі
працює багато молоді.
Практично немає теиої ділянки на ви
робництві де б не працювали комсо//сльці. Безліч добэих справ не їх рзхунку. Успішне трудяться хлопці та дізиаіа
.....
ударній передз іздівській
еахті.

м. Кіровоград.

СВЯТКОВИЙ НАСТЙ НИНІ У моло
дих ГІРНИКІВ ШАХТИ
«ВВРБОЛОЗІВськл»
ВИРОБНИ40го
ОБ’ЄДНАНІІЯ
«ОЛЕКСАНДР ія ВУ
ГІЛЛЯ».

Г. ПОЛУШЕНМО.
м. Олексбьдрія.

ЖИВЕШ НА СЕЛІ — ЗНАЙ ТЕХНІКУ!

У цьому світі Вглекткні
Баркас псдобастгся
игє: робочий номбікєзск,
що ладно облягає її
діссчу фігуру новеньке посвідчення траитор«еста-машиністе широкого профілю дзвінке повітря,
що сгортас її коли вена виїздить у поле. Тє най
більше, мабуть подобаєтьс₽ діьчині її колісний
трактор ЮМЗ-6 машина ЄезвідА'.овка спухнкиа.

Е. ДІМіН.

Колектив
робітників,
активно включившись у
соціалістичне
змагання
на честь XXVI з'їзду
КГІРС, добре справився
5 п’ятирічним завданням:
на трудовому календарі
гірників — квітень на
ступного року. Робітники
дали слово до кінця ро
ку видати понад план
250 тисяч топи вугілля,
Особливо відзначається
в роботі молодий кріпильник, кавалер почссиоіо знака «Шахтарська
глава» комсомолець Вік
тор Квітка. Він разом з
товаришами постійно пе
ревиконує виробничі зав
дання, є прикладом для
інших.

оздоби на халявах. Гону.
всі
працівники цього
ательє — майстри високо
го розряду...
Надія Н. несміливо пе
реступила поріг ательє і,
ніяково усміхаючись, від
разу заговорила:
— Оце до вас приїхала
аж із Знам’янки.
Чобітки їй пошили на
славу,
про що свідчить
тепла подяка в книзі від
зивів, яку написала Надія.
(Закінчення на 2-й стор.)

в галузі народної освіти:
-підвищувати ефективність
роботи всіх лапок і форм
освіти...» Так, нам. сьогод
нішнім третьокурсникам,
завтра втілювати в життя
це рішення. І до його .ви
конання ми готуємсся вже
тепер.
Для прикладу розповім
про свою академічну гру
пу.
Нас 25.
Двадцять
п’ять активних комсомоль
ців, які живуть цікавим,
насиченим життям. Зі сво
їм найголовнішим обов’яз
ком, — добре, вчитися —•
справляємось
непогано:
торік група була найкра
щою у вузі, тєпс-р теж у
числі передових. Помітних
успіхів у навчанні,
гро
мадській роботі досяглії
відмінниця Людмила Коидратьєва, Анатолій Мссіпзов. Олексій Орлик, Вік
тор Зорів, Сергій Стсрчеус.
Ahi зобов’язалися закін
чити перший навчальний
семестр тільки на «-добре»
й «відмито».
С КАРДАШ,
студент
історичного
факультету педагогіч
ного інституту імені
О. С. Пушкіна.
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На фото: ггорі -- н одно
му з виробничих цехів заводу; по сім років працю
ють на дільниці розфасов
ки цукру комсомолки Га
лина ЦАПОДІЙ (зліва) та
Надія КОМНАЇ НА, вносячи
славшій вклад у здобутки
цукровиків: молодий спе
ціаліст кандидат у члени
партії Іван Присол пріти
шов на завод після закпі
чення Сміллнського техн ікуму харчової промисло
пості. вій працює і разом
З тим продовжує
___
навчання
в Кіровоградському інсти
туті сільськогосподарськомати побудування
Фоторепортаж
В. ГРИБА.
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ЕсЛЄНТиНІ

не ЕСБСДИ-

лссь раніше сідати за ке»>мо такої машини За роки
навчання в Оникіївському
сільському
професійнотехнічному у^игищі вона
навчилася водити не тільки
трактор, і не тільки коліс
ний Комбайн., автомобіль
—ці складні машини теж
підкоряються
тендітним
дівочим рукам. Бона не
не тільки есдить
їх, а й
завжди вміє знайти полом
ку, полагодити мотор, хо
дову частину. Та ₽ учили
щі було
не те. Машини
там належали есім, у тому
числі й Валентині, а ось-у
колгоспі «Победа», де ве
на почала працювати за
призначенням, трактор за
кріпили за нею, вчораш
ньою випуенницею профе
сійно-технічного училища.
— Не було
такого ви
падку — розповідає за
ступник голови колгоспу
по роботі з молоддю, сек
ретар комітету ксмсол^олу
Балеоіи
Петриченко —
щоб Валя невчасно підвез
ла сінаж, сипос чи солому.
Адже дівчина розуміє, що
від її роботи значною мі
рою залежать надої мо
лока, вся праця доярок
А виручає
дівчину в
усіх складних випадках її
надійний
друг
ЮМЗ-6.
Друг .справді надійний бо
надійно
полагоджений,
добре доглянутий. Ще Б
училищі дівчина разом з
друзями Андрієм
іваховим, Василем Мішкуроним,
Сергієм Жуком,
Еалєрієм Панченком
та іншими
мріяла про тану
роботу.
Вирішили
комсомольці
показати, на що вони здат
ні. Адже з училища винес
ли чудоьі традиції.
Сдна

з них — ініціатива, з якою
виступили учні Сникіївського С.ПТУ Вони взялися
запровадити прогресивну
форму проходження прак
тики Юнаки і дівчата ор
ганізували /механізований
загін і підняли е господар
ствах понад тисячу гекта
рів зябу. А хороший почин
завжди мас широкі крила.
Оникіївців підтримали учні
Есбринєцькогс сільського
ҐЮГ.феСІЙНО
- технічного
училища, а тих у свою
чергу — юні механізатори
з Нсвгорсдки.
Молоде не завжди зе
лене Те що вони стали
зрілими
механізаторами,
вже довели Анатолій Жердій Леонід Лось. Андрій
івахсе та інші
хлопці на
піднятті зябу. Робота ця
нелегка, вимагає
чимало
витримки і вміння особли
во в нічну зміну. Та МС’ Сді трактористи працювали
на рівні досвідчених орамів. таких, ян кавалер ор
денів Жовтневе? Революції
І Трудового
ЧєрЕСНСГО
Прапора Микола Сингаївський першокласний май
стер Микола
Дученко.
Без
перебільшення
можна сказати, що мо
лодь у колгоспі псі пова
жають. • правління, пар
тійна
та комсомольська
організації віддають їй на
лежне. Андрію
Іеахоеу
поиміром,
доручили по
тужний трактор Т-150. Хло
пець заслужив цього. Піс
ля закінчення
училища
еін, як і
його
товариші
Іван Малохетькс Анатолій
Жєрдій та інші, одержав
посвідчення з відзнакою
дістає другий кваліфікацій
ний клас і праве
водити

(Закінчення на 2-й стор.)
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(Закінчення.
Поі. на 1-й стор.).
До речі, па адресу шевців
ательє цього року написа
но понад двадцять подіб
них відзивів клієнток різ
ного віку, різних смаків
та уподобань.
Будень майстрів- ательє
по шитгю жіночого взут
тя
пульсує
піднесеним
настроєм і завзяттям. У
якомусь своєму, особливо
му ритмі, без зайвої ме
тушні
працюють молоді
чоботарі Віталій’ Піддуб
ник, Надія Гепсіроиська,
комсомольці Тетяна Тарапцова, Микола Соха/ нас
тавник. досвідчений взут
тєвий ж. В. Федоров та

іиші. Брак у їхній роботі
ннключаєтьі.ся. До того ж
кожна пара чобіт — цс,
як своєрідний твір,
різ
ниться від інших «почер
ком» свого майстра. І тут
не обов’язково ставити
номер (тобто власне клей
мо). кожен .швець, кинув
ши оком на взуття, відра
зу пізнає свою роботу.
Якість. Саме це найха
рактерніше для колективу.
А ще — пошук.-На сьогод
ні ательє має 10 видів жі
ночого взуття, які розро
била
модельєр-конструктор Тетяна Тараицова.
Особливо
популярні
її
елегантні чобітки з брон
зовими оздобами па нос-

как і закаблуках. Щоправ го з’їзду ательє по ній і но
взуття
стало
да, ательє не може швид жіночого
вищого розряду,
ко виконати всі замовлен ательє
ня своїх відвідувачок. На люкс. Цс нелегке завдання,
почесне,
сьогодні строки замовлень Ллє тим більш
уже сягають лютого нас що ми його хочемо розв’я
зати напередодні партій
тупного року.
Готуючи
гідну зустріч ного форуму.
ЇХ — дванадцять, майст
XXVI з’їздові рідної пар
тії, кіровоградські шевці рів шиття жіночого взут
вирішили
ознаменувати тя. Своє невелике підпри
цю світлу подію ударною ємство вони наповнили
гостинності
працею. Виробничник план атмосферою
цього року вони викона і домашнього затишку.
ли достроково, на 120 про Чистота. Барвисті стенди.
Скромна, але красномов
центів.
— Є у пас заповітна мс на виставка зразків влас
виробів.
Екзотичні
та, — каже
завідуючий них
що зеленим плю
ательє О. Г. Торба, — пе квіти,
ретворити пате невелике шем в’ються по стінах і
підприємство на зразкове, лутках вікна. І передусім
привітні усмішки
щоб найкращим контроле щирі,
ром стала свідомість кож господарів: «Ласкаво про
ного з пас. Тепер ми док симо! Завжди вам раді,
ладаємо встх зусиль, щоб шановні замовники».
В. ГОНЧАРЕНКО.
до дня відкриття партГйко-

На знімнах: молодий модельєр - конструктор комсомолка Тетя
на ТАРАНЦОВА; п’ятихвилинку
проводить завідуючий ательє
О. Г. ТОРБА.
Фэто І. КОРЗУНА.

ЮНІ ВІДКРИВАЮТЬ
найскладніші сільськогос
подарські машини.
Механізаторському все
обучу в Оникієвсму при
діляють багато уваги. І це
дуже правильно. Бо дзля
врожаю залежить перш за
все від того, з якою відда
чею працюватимуть у по
лі машини, хто ними керу
ватиме, чи вистачає 8 гос
подарстві
механізаторів.
Хлопці підростають. На
стає час служити з армії.
Але хтось має замінити їх
за
важелями тракторів,
штурвалами
комбайнів.
Правління колгоспу, пар
тійна та
комсомольська
організації, дирекція учи
лища передбачили й цю
ситуацію.
Вихід єдиний:
поповнення сім'ї майбут
ніх механізаторів. А для
цього потрібно вести се
ред школяріз профорієн
таційну роботу,
постіймо
розповідати їм про пере
ваги хліборобської праці,
про те, що звання земле
роба — одне з чайпочесніших на землі. Таку ро
боту ведуть. Нз зустрічі із
старшокласниками йд/гь
голова колгоспу Іван Кирилозич Палій,
його за
ступник по роботі
з мо
лоддю Валерій Петричен
ко, секретар
парткому
Іван Григорович Каразей,

бригадири
тракторнчбригад Микола Сергійович
Панченко,
Володимир
Орестович Вовченко, ІВЗц
Захарович Каменев. Теплі,
щирі бесіди ветеранів да
ють позитивні результати.
Після них чимало випуск
ників школи вирішили по
в'язати свою долю
з по
лем. Хліборобами стануть
Олександр Малюга, Ана
толій Панько,
Юрій Ру
сов, Леонід Чаус. їх прий
няли на навчання у про
фесійно-технічне училище.
Хорошою
формах»
профорієнтаційної робот:!
стали також зустрічі ви
пускників СПТУ
зі стар
шокласниками.
Безумов
но, розмови з ветеранами
праці
приносять учням
чимало користі, допомага
ють правильно
вибрати
життєвий шлях. Та ще кра
ще, коли про свою ул'облену професію розповіда
ють молоді хлопці, майже
ровесники. Такі зустрічі в
Оникієвому
практикують
часто. Не так давно сім
надцять молодих механі
заторів прийшли
в гості
до школярів. Цей
візит
мав вирішальне значення
для багатьох хлопців і дів
чат, які ще
не вибрали
/лайбутньої професії.
Юні відкривають дичосвіт. Він — у шумі колосся
смарагдовому кигимі ози
мини,’ золотому
цвітінні
соняхів. У тому, щоб тво
рити красу рідної
землі.
В. ШАРІЙ,
Маловискізський
район.

\

МКЛАС вона зходить,
" ні, влітає, ні, — по
являється в клісі. Так, са
ме
появляється, адже
ще мить її не
було —
І ось вона туг. I відразу
заповнила все навкруг,
'заповнила собою, заво
лоділа всім і всіма. Все
миттю
переключилося
На '
неї, спрямувалось,
наповнилось нею, набра
лося нової енергії і но
вих сип.
Так уміти б кожному,
кого доля
вибрала в
комсомольські ватажки.
Але
іноді доводиться
зустрічати
нз
цьому
місці просто добросо
вісну людину,
яка не
має здібності народжу
вати ідею,
заряджати
нею
інших
і самому
^полакувати
від
най
меншої іскорки.

Жила-булз
дівчинка.
Кароока.
Симпатична.
Смуглява. Любила гра
тися «в школу», а особ
ливо подобалось їй лі
кувати «хворих» ляльок.
Любила
побігати, по
стрибати. І, як усі діти,
була сгрзшенно
ціка
вою. «Мамо, а чому де
рева
зелені,
а небо
синє-синє? Чому маши
ни їздять,
птахи літа
ють? А чому?... Допит
ливості, цікавості малої
Свіглзнки не було меж.
Дівчинка росла, з оте
«чому?»
так і лишило
ся. Тепер
вона сама,
без допомоги мами, шу
кає відповідей нз свої
запитання. (Одного ра
зу,
правда,
жертвою
пізнання істини
стала
Стара радіола; і таке бу
ває).
А коло інтересів
І захоплень дівчини —
широке
й різнобічне:
любить учитися (десятий
рік
підряд
Світлана
Жабко — кругла
від
мінниця), третій рік —
секретар комітету шкіль
ної комсомольської ор
ганізації (до речі, однієї
з найкращих у Змзм'янському районі), призер
ка багатьох предметних
олімпіад, хороша само
діяльна артистка — пре-

красно
декламує.
Її
портрет висить нз Дош
ці пошани Центрально
го Комітету комсомолу
України...
— Де ж знайти стіль
ки сили, душі,
щоб на
все вистачало?
— Іноді сама собі ди
вуюся,
ззідки у мене
все це.
Але так вихо
дить...
Зона
усміхається
і
розводить руками, даю
чи зрозуміти,
що це
неможливо пояснити.
Я ж думаю, що річ

гют, малеча!», всі доб
ре знають.
Ну, з справи?
— Вони самі, ладяться,
коли
із
захопленням
ставитись до них. А ще
після численних власних
варіантів і пошуків ді
йшла висновку — краще
шукати себе саме в ділі.
Можна
зважати, що
тут дівчині теж пощас
тило. А про свій клас,
товаришів по комітету
комсомол/ зона /ложе
розповідати
годинами.
Так, справді проймаєшся

задачі. Свєта старанно
дописує останні цифри,
кладе на місце крейду.
Ось, думаєш.
дівчина
закохана в математику,
Нзче для неї оці фор
мули, рівняння, теоре
ми — улюблена спра
ва. Чи могла б я при
пустити, що по закінчен
ні уроку вона випалить
на одному диханні:
— Взагалі ж математи
ки я не люблю. Іноді ці
каво, як кажуть, «пово
рушити
мізком», але,
повторюю,
математика

Захопленість. Вона притаманна сильним, вольозим, відданим спрзві нату
рам. Захопленість догомагає переборювати будь-які труднощі, робить лю
дину досконалішою. 1 що цікаво: захоплена людина зстигає за певний про
міжок часу зробити значно більше,швидше, краще, ніж людина
пасивна,
інертна; її знання різнобічні й глибокі.
З ще одна риса об'єднує захоплених людей — романтика.
Світлана Жабко, десятикласниця Дмитрівської середньої школи № 1 Знам’янського району, теж романтик. Вона...
А втім, ви, шановні читачі, самі складете своє враження, прочитавши про
її насичене, багатогранне життя.

стихія. Ог
іуг
у її нестримному З— не моя
характері, з розвинуто
біологія...
І Світлана почала роз
му почутті відповідаль
повідати,
що ж ото за
ності,
її небайдужості,
незвичайна наука — біо
захопленості.
логія.
І як цікаво про
ходять у Валентини Ми
колаївни
Пивоварозої
уроки.
...Дзвінок на черговий
І скільки нового, нез
урок. У десятому
«А»
найомого пізнаєш із них.
зз розклздом геомет
Так, захопленість Світ
рія.
лани Жабко — учениці
— Задачу розв’яже...
видно
навіть із цього
Клас
відозву стих, із
прикладу. Ну, а Світлана
хвилюванням
чекаючи,
— шкільна комсомоль
кого ж Лідія Аркадіївнз
ська активістка?
викличе до дошки.
— Задачу
розв’яже
У
першій
ДмитрізСвітлана Жабко.
ській, певне,
не знай
деться жодного
учня,
І всі полегшено зітх
нули:
ця
справиться.
котрий не знав би сек
Ніхто не поигадує, щоб
ретаря
комітету ком
вона чогось не зуміла,
сомолу Світлани
Жаб
не зробила, не встигла.
ко. І її щирі «приаіт!»,
От і готове
рішення
«ну,
як справи?», «са-

І

турботами і пережиззньями дізчини, починаєш
разом
з нею «боліти»»
всіма проблемами деся
того «А», незліченними
турботами цього невси
пущого ватажка шкіль
ної комсомольської ор
ганізації. За час знайом
ства і розмови я взнала,
що серед 75 комсомоль
ців школи немає жодно
го відстаючого; що доб
ре працює штаб «Ком
сомольського прожекто
ра», бо працюють там
дуже здібні й тямущі
хлопці Ігор Ситник і Во
лодя Сзленко, що неза
баром у школі відкри
ється власна дискотека;
я взнала,
які дружні
за язки
підтримують
комсомольці
зі своїми
литовськими ровесника

ми...

Багато

хорошого,

цікавого розповіла Світ
лана, лише про себе ні
чого не сказала. Можли
во, зараз читачі іронічно
посміхатимуться, мовляв,
далі піде звичний жур
налістський
прийом:
«дуже скромна, не лю
бить про себе говорити,
хвалитися. .»
Все пра
вильно, саме така й на
ша героїня. Не можна
тільки не згадати ось та
кого.
Після
тих
чергових
звітно - виборних ком
сомольських зборів, де
Світлані вперше
дору
чили очолювати шкільну
комсомольську, вона пі
дійшла до своєї най
ближчої
подруги
О лі
Онищенко і дуже сер
йозно сказала:
— Олю я наче не з
тих, у кого від успіху
паморочиться
голова,
та коли помітиш, що за
дираю носа, — не се
реемся. спусти мене на
«землю».

Поки що Оля не па
м’ятає такої підходящої
ситуації...
У гурті дівчат - деся
тикласниць, які
стоять
колом і щось жваво об
говорюють, — і Світлана
Жабко. Висока, струнка,
звичайно, по-шкільному
одягнена:
темно - ко
ричневе
плаття
(мама
гг.шила) з білосніжними
манжетами і комірцем.
Такі ж, як у зсіх, слова,
такі ж жести, але щось
у ній є таке," невловиме,
притаманне лише їй од
ній. Ось що про Світла
ну кажуть:

Учителі:
Тамара Іванівна Яков
лева, класний керівник
десятого «А» класу:
— Світлана сумлінна
й старанна учениця, моя
перша помічниця. З нао
можна поговорити і по
радитись, як із дорос
лою.

Любов Іванівна Пили
пенко, організатор:
— ініціативна, далеко
глядна. Приміром, перед
черговими
звітно - ви
борними
комсомоль

ськими зборами запро
понувала
провести анкатування «Яке комсо
мольське доручення ти
хотіз
би
виконувати?»
Знаєте, як це потім до
помогло в роботі!

Товариші, однокласни
ки:
Іван Аврамчун:
— Свєта завжди до
поможе в усьому. То'с
саме допоможе, а не
підсуне
зошит із рззв язаною
задачею: бе
ри,
мовляв,
«переди
рай»...

Оля Гуржій:
— Тримається Світла
на дуже просто, знайо
миться легко,
причому
без усяких зусиль. Якось
усе само по собі у неї
виходить.
І за кілька
хвилин появляється по
чуття, що це давні, доб
рі друзі. А ще — воча
дуже чуйна, доброзич
лива. З нею можна від
верто
поговорити прэ
все. І
розмова зоста
неться між нами.

Н(еня Сіромаха, голе
ва учкому:
— Світлана дуже това
риська,
ні
хвилини на
може
без
колективу.
Минулого літа, ще не
зовсім одужавши після
операції, вона не змог
ла всидіти дома, коли
почав
працювати
наш
шкільний табір праці й
відпочинку
«Юність». І
не біда.
що вона не
працюзапа разом з на
ми в полі. Її присутність
у таборі була всім від
чутна й потрібна.

— І все ж, Світлано,
який твій ідеал?
, — Знаю свою вдачу:
надто жвава. А завжди
мрію і прагну бути та
кою, як Уляна Громова,
— розумною, розсудли
вою, спокійною. І, голопне, відданою своєму
народові, землі, на якій
живу.

Т. КУДРЯ,
спецкор »Молодого
комунара».
с. Дмитрівна
Знам’ янського району.
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лютекарі готують книжкові
виставки» огляди
літерату
ри, бесіди по книгах. Щоб
охопити цією роботою шир
шу аудиторію,
працівники
закладу шукають контактів
З відповідними установами.
Зокрема, вони беруть участь
у роботі кінолекторію «Під
літок», що працює при кі
нотеатрі «Перше травня».
Спільними
зусиллями
обох
лекторіїв проведено
ряд масових заходів: усний
журнал
«.Славлю Батьківщину», сторінки якого зна
йомили дітей
з основними
Комуністична
мораль, правами
та
обов'язками
право, закон — ці слова ді громадян СРСР, цикл бесід
ти І підлітки часто
чують «Ги і закон», Ленінський
від своїх батьків, учителів, урок «Захист соціалістичної
Вихователів.
А
чи замис Батьківщини — священний
люються вони над їх зна обов'язок
кожного грома
ченням? Далеко не всі.
дянина СРСР», обговорення
Щоб уміло користуватися книг М. Жогіна та Є. Мель
’Г Наданими правами, викону- никової
«Закон
про мене,
* вати радянські закони і свої мені про закон», І. Бутка
ббов’язнн, їх треба
знати. «Великі права,, почесні обо
Отже, виникає
питання:
з в'язки» та ін.
якого віку
слід
починати
Змістовно пройшов день
правове виховання
юних? інформації «Два світи
—
Ним раніше, тим
кращими дві моралі»,
метою якого
будуть
наслідки
Величу
принципову
рот» у цьому може відігра- було показати
відмінність прав радянської
ти книга в рунах
умілого людини від прав людини в
бібліотекаря.
буржуазному суспільстві.
\ Ми маємо чимало принл аКрім
того,
працівники
дів цікавої і плодотворної бібліотеки ведуть поглибле
роботи
дитячих
бібліотек ну індивідуальну роботу з
Спільно з юридичними
ор читачами, передусім з діть
ганами, комісіями в справах ми, схильними, до правопо
неповнолітніх.
рушень. Результати спосте
\ Колектив
С
Олександрійрежень за такими читача
-----------j
бібСької районної дитячої
ми, висновки, яких дійшов
йіотеки, якою
вже
багато бібліотекар у процесі спіл
ромів завідує Н. А, Костен- кування з ними, заносяться
НО, вважає
правове
вихо- до спецільної нарточни. За
вання юних читачів
одним писи в картотеці допомага
із головних завдань
сього- ють
глибше
аналізували
Йеннл. Для здійснення ЦЬО зроблене, намічати конкрет
ГО виховання тут разом з ні заходи для дальшої ро
працівниками прокуратури, боти з цією групою дітей.
міліції, суду створили лек
А деякі наслідки вже є.
торій «Закон і ми». Всю ро Помітно підвищується ак
боту проводять за планом, тивність так званих «важ
йний передбачає висвітлен- них» підлітнів,
зростає їх
< ня таких тем:
ній інтерес до читання, зо
— В. І. Ленін
і Основи крема книг з питань моралі
радянського законодавства;
і права,
вог н
починають
— Основний Закон Краї замислюватись над своїми
ни Рад;
вчинками.
; — про права та обов’язки
Та всі ми добре розуміє
радянських громадян;
мо, що становлення грома
— нриміналоне право і дянина — це тривала робо
відповідальність
неповно та. І хочеться, щоб ножна
літніх перед законом.
дитяча бібліотека знайшла
З цікавими
бесідами
і в ній езоє місце.
лекціями на заняттях
лек
І. КАСАТКІНА,
торію
виступають проку
рор району 8. Г. Горбунов,
старший
бібліотекар
Народний суддя О. А. Оно
науково • методичного
ра, працівник дитячої
німнаги при районному відділі
відділу обласної дитя
Їнутрішніх справ Н. Ю. Зачої бібліотеки імені
олотникова.
Л. П. Гайдара.
До ножного заняття біб-
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ПРО МИШЕЙ
І ГАРМОШКУ
До нашої редакції прий
шов колективний лист із се
ла Олексіївни Маловисківського району. Ного автори
Скаржились на те, що клуб
у них нагадує нелюбиме ди
тя безтурботних
батьків.
Тож «бібліотека в ньому
Взагалі не працює, книжки
миші погризли, більярд по
ламаний, танців не влашто
вують. Клуб закритий. Гар
мошки немає».
Копію листа ми негайно
надіслали на ім’я завідую
чого відділом культури Маловиеківського райвиконко
му В. 3. Туза.
У своїй відповіді він по
відомив нас, що факти, на
селені в- скарзі, підтверди
лись. Протято« кількох мі
сяців в Олексіївському сіль
ському 4^лубі йшов ремонт
приміщення, тому культурио-масова робота не велася.

Фотоетюд
О. Климова.

На сьогодні кл\б відремон
товано, демонструються кі
нофільми.
Л гармошки як не було,
так і немає. Цікаво, який
зараз том догризають миші
в Олексіївській бібліотеці?
Щоб внести ясність у цю
справу, В. 3. Туз пояснив:
«Враховуючи те, що Олсксіївський клуб підпорядко
вується профспілковій орга
нізації радгоспу «Мар’янівський»,
районний
відділ
культури не вправі контро
лювати роботу даного зак
ладу
культури. Добором
кадрів- створенням і зміц
ненням ма геріально-техиічної бази профспілкових зак
ладів культури займається
обком профспілки робітни
ків харчової промисловості».
Ну, "що ж, офіційно все
правильно. І в даному разі
ми ніяких претензій до В. 3.
Туза не маємо. Ллє якої ж
думки
щодо цього_ керів
ництво профспілкової орга
нізації радгоспу «Мар’япівський»? Відповіді будемо з
нетерпінням
чекати разом
з молоддю села Олексіївни.
В. ВАСИЛЕНК.О.

„Молодяі коалу нлрі<е

З стор.

А Торгівля
наркотиками
приносить Китаю
казкові прибутки.
Гангстери і «золо
тий трикутник»
▲ Японська
автомобільна
навала на ринки
країн—учасниць ЄЕТ
▲ Молодь країн світу
у боротьбі проти
імперіалізму,
за свободу і націо
нальний прогрес.

КУДИ ВЕДУТЬ
„ОПІУМНІ СТЕЖКИ“
Таїландська поліція ра
зе м із співробітниками
с.інгерпс-лу» конфіскува
ла 154 кілограми героїну
й
арештувала
двох
кур'єрів. Призначені для
переправлення в Європу
наркотики було оцінено
в 1 мільйон доларів — у
пункті
призначення ця
цифра збільшилася б у
сто раз. Поліція встано
вила особи затриманих.
Ними виязились два ки
тайці, а героїн було до
ставлено із
«золотого
трикутника» — гористої
місцевості на стику кор
донів Таїланду, Бірми і
Гшосу.
Інше
повідомленняАнглія перетворилася ьз
справжню Мекку підпіль
них синдикатів торговців
«мареннями» — з ре
зультаті за останні кіль
ка років число зареє
строваних
наркоманів
значно зросло. Англійсь
кі спеціалісти, котрі зай
маються цією пробле
мою, вважають, що ве
лика кількість наркоти
ків, яка пюоходить через
так звані «тріади» — та
ємні організації китайсь
ких гангстерів, не пот
рапляє до митників.
... У Гаазі
наприкінці
минулого року в резуль
таті
зеличої
операції
проти торговців наркоти
ками було
арештовано
чотири.особи китайсько
го походження,
котрі
займалися
розповсюд
женням героїну з Нідер
ландах .. -

Вихідці з Китаю
—
наркотики
— «золотий
трикутник»
— зв’язок
цей далеко не випадко
вий. Основні плантації
опіумного маку
знахо
дяться на території Бір
ми у
східній
частині
Шенської
національної
області, яку
вважають
серцем
«золотого три
кутника». Тут же діє ан
тиурядове угруповання,
яке озброєне китайською
зброєю
і виступає за
автономію Шанської об
ласті. Одначе наспразді,
за твердженням гонконзького журналу «Фар істерн економік рев ю», як
і інші, воно давно слу
жить інтересам
хуацяо,
що контролюють у цьо
му районі виробництво і
збут наркотиків.
Серед керівників так
званої «шанської об єд
наної армії» найбільшу
популярність
має «ко
роль наркотиків» Чжпн
Сіфу, він же
Кхун Сан.
Його вважають одним з
ватажків підпільного біз
несу. Два роки тому Кхун
Сан з інтерв'ю таїланд
ській газеті
признався,
що збирає за рік приб
лизно 375 тисяч доларіз
у вигляді мита за пере
кидання наркотиків че
рез район, контрольова
ний його «армією».
За дза роки, що мину
ли після цього
одкро
вення, справжнє .облич
чя
«кореля-генерапа»

«Японське чудо»
в Європі
У торговельних квар
талах Парижз в очі впа
дає безліч назв япон
ських фірм. А зайшов
ши до будь-якого радіомагазину, ви неод
мінно побачите вироби
«Соні», «Акаї», «Тосіби».
За оцінками французь
ких економістів, 60 про
центів радіоелектронних
виробів, що продаються
в країні, — японського
виробництва.
Японські
ткєнинй успішно конку
рують у Франції з тек
стилем з країн «Спіль
ного ринку». Вулицями
міста
гасають армади
мотоциклістів:
мода
плюс економія на паль
ному...
Переважають
знову-таки мотоцикли, з
клеймом «Зроблено в
Японії». А японська ав
томобільна навала на
французький ринок, як
і на європейський у ці
лому, набрала загроз
ливих масштабів.
Зі сторінок французь
кої преси на сходять
повідомлення про нові
баталії з японо - євро

пейській
«торговельній
війні». Керівництво ЄЕТ
серйозно
занепокоєне
посиленням натиску про
дукції Країни сонця, що
сходить. Як наслідок, у
рамках «Спільного рин
ку» посилюються про
текціоністські тенденції.
Питання про японську
експортну експансію не
раз порушувалось у хо
ді традиційних зустрі
чей «капітанів» капіта
лістичного світу. Одначе
це поки що не зробило
ніякого впливу на Токіо
— японський експорт у
Європу не тільки не обмежуєіься, а продовжує
шридко зростати.
Сьогодні одна Японія
виробляє
автомашин
трохи менше, ніж усі
країни ЄЕТ: 9,6 мільйона
проти 11,5 мільйона на
рік. Природно, що таке
виробництво орієнтова
не передусім на зов
нішні ринки. Тим більше
в нинішніх умовах, коли
Японія відчуває значні
труднощі через різке
підвищення цін на сиро-

прояснилося остаточно:
до занять його доблес
ної «армії», крім контро
лю над незаконним про
возом наркотиків, доба
вилась контрабанда жа
деїту — рідкісного ка
меня, що засіосовується
в ювелірній справі. На
чолі іншого угруповання,
яке також діє на бірман
ській
території, стоїть
гоііерал-мільйонер
Лі
Веньгун.
Діяльність цих угрупо
вань, крім іншого, завдає
безпосередньої
шкоди
інтересам Бірми, де бо
ротьба
з наркоманією,
особливо серед молоді,
’вважається одним з най
важливіших
державних
завдань. 1974 року бір
манський уряд виробив
п ятирічну програму бо^
ротьби з виробництвом
опіуму. За минулі п’ять
років у країні знищено
понад 13 тисяч гектаріз
опіумних полів, захопле
но 27 тонн спіуму та
близько 500 кілограмів
героїну.
Тільки з початку цього
року в Шанській націо
нальній області знищено
близько півтори тисячі
гектаріз посівів опіумно
го
маку,
ліквідовано
більше десятка підпіль
них лабораторій по йо
го
переробці. Але в
країні продовжує вироб
лятися опіум — до двох
сот тонн на рік, який че
рез Таїланд
потрапляє
на світовий ринок. Одна
з причин цього полягає в
тему, що в країні функ- в
ціонує підпільний міжна
родний синдикат по ек
сплуатації «золотого три
кутника», який існує при
негласній підтримці Пе
кіна.
А. ПОЗІН.
(АПН).

вину, і з першу чергу на
т афту.
Відповідаючи на зви
нувачення а «надмірній
торговельній експансії»,
японці звичайно запере
чують, що проблема по
лягає не в тому, що во
ни продають надто ба
гато, а в тому що захіцноевропейці не
дуже
наполегливі у просуван
ні своїх товарів на япон
ський ринок. Слід сказа
ти, що цей аргумент не
здасться
західноєвро
пейському бізнесу дуже
переконливим.
-Тоді
скликаються
екстрені
зустрічі
промисловців
двох сторін, на зразок
тієї, яка зібрала 18—19
листопада в Токіо авто
промисловців
Англії,
Франції, ФРН, Італії, і
Японії. Але вживані за
ходи всякий раз виявля
ються
недостатніми, і
знову виникають ситу
ації, чреваті новими спа
лахами
«торговельної
війни».
Бо
тимчасові
угоди не можуть зміни
ти саму природу капіта
лістичної економіки, де
панує закон нещадної
конкурентної боротьби,
в якій сильний пожирає
слабкого.
5. РАПОПОРТ,
нор. АПН.
Париж.

Антананаріву
Із закликом дати ьідс.іч
підступам ворогів рево
люції і об’єднатись для
захисту
прогресивних
перетворень, які прово
дить уряд республіки,
звернувся до малагасій
ської молоді Демокра
тичний комітет МОЛОДІ і
ст удентів
Мадагаскару
(КТДМ).
У важкій бороті.бі з Ім
періалізмом та його при
бічпиками, говориться в
опублікованій тут заяві
К’ГДМ. країна тепер роз
в'язує завдання націо
нально - демократичної
революції.
У документі викрива
ються спроби
реакції
підштовхнути
частину
молоді на висунення не
обгрунтованих вимог, які
йдуть врозріз з інтереса
ми народних мас.
Паш обов'язок, під
креслюється в докумен
ті, — відстояти мир.
боротися за зміцнення
розрядки і за роззброєн
ня

Дар-ес-Салам -г—
Підтримка націоналі,
но - визвольних рухів су
часності. боротьба проти
і мтіеріал і зму, коло і Нал і з
му
і неоколоніалізму,
проти всіх форм експлу
атації — такими є зав
дапня революційної мо
леді Рвагасорс. Тимча
совий статут цієї націо
пальної молодіжної орга
нізації. названої на честь
народного героя, опублі
ковано у столиці Бурун
ді — Буя.умбурі
Молодь країни. • лазил
чається в документі, ус
відомліоіочи важливість
нинішнього етапу
бо
ротьби за поглиблення
соціально • економічних
перетворень.
бачить
свою роль у тому, щоб
мобілізувати юнаків і
дівчат на національне
будівництво. Ця діяли
вість здійснюватиметься
під керівництвом Партії
єдності і національного
прогресу
Бурунді
(УПРОІІА).
Еая.лива роль палежить молоді в боротьбі
за національну єдність,
проти всіх форм роз'єд
наності. за встановлений
народом повного контро
ліо над природними ре
сурсами. говориться у
статуті.
У документі підкреслю
єшся. тцо кожен член
організації повинен внес
ти свій вклад у розв'я
зання завдань, які сто
ять перед країною. —
ліквідацію
економічної
відсталості. неписьмен
ності і хвороб. Револю
ційна молодь Рвагасоре
— організація, в основі
діяльності, якої лежати
муть принципи демокра
тичного централізму, ко
лективності керівництва,
критики і самокритики.

Трудове
виховання
юних
конголезців
—
один з основних елемен
тів реформи
народної
освіти, яка тут тепер
проводиться Крім фор
мування у учнів необ
хідних трудових пави
чок. воно має і ширші
цілі: виховати у школя
рів почуття поваги до
людей праці, прищепити
їм дух колективізму, за
лучити їх до розв'язан
ня економічних завдань
країни. Саме цим пояс
июється •велика увага,
яку приділяють трудово
му вихованню піднос
ттночого покоління Кой
і сілезька партія праці.
Спілка конголезької со
ціїлістпчпої молоді. ІІл
цілпальппй рух піонерів.
Па зльоті учнів при
свяченому підбиттю під
сумнів • змагання
між
школами і ліцеями крої
ии. який недавно тут від
бувся, юні конголезці ра
портували про результа
ти. досягнуті ними в хо
ді уроків трудового ви
ховання, на пришкільних
плантаціях і повчальних
фермах.
У
минулому
навчальному році копго
лжп.кі піонери і школярі
брали активну участь у
збиранні врожаю сіль
ськогосподарських куль
тур і фруктів. Вартість
виробленої
школярами
продукції
становили
значну цифру — ЗО.В
мли. афр. франків.
(ТАРС|.
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ЗНЛМ’ЯНСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2
наук СРСР. 16.45 — Під
московні зустрічі. 17.15 —
В гостях у казки. Мульт
фільм. 18.00 ■— Концерт
художніх колективів Індії.
18.45 —• Сьогодні у світі.
19.00 — До XXV І з’їзду
КПРС. «розділи Великої
1-.НИГИ». Фільм 2-й. Люди
30-х років». 20.00 — Пісвя-80. 21.00 — «Час». 22 00
— Ермітаж. Сезанн. ВанГог. Гоген. 22.30 — Сьогод
ні у світі. 22.45 — Міжна
родні змагання з фііурпого катания на приз газети
« Московские .
понос і п>.
Жінки. Довільна програма.

Друга програма

Перша програма
8.00 — «.Часі». 8.50 — Іімпастнка. 9.15 — Дітям про
звірят: 9.45 — Фільм «Ка
терина Борошна». По за
кінченні — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — До 50річчя утворення Таймир
ського. Ямало-Ненецького
та Евенкійського автоном
них округів. Дек. фільм.
15.50 — Тедествдіон. 16.20
,— Твори С. Прокоф’єва та
А. Хачатуряна
виконує
державний
симфонічний
оркестр
кінематографії.
16.40 — Адреси молодих.
17.10 — Концерт артистів
народів Півночі. 17.50 —
Розповіді про художників
М. Реріх, 18.15
Людина
1 закон. 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — Назустріч
XXVI з’їздові КПРС. Про
грама телебачення Кир
гизької РСР. Виступ пер
шого секретаря ЦК Ком
партії Киргизії Т. Усубалієва; док. фільми «Осяяна
сонцем*; «Я славлю мій
Киргизстан*. Концерт май
стрів мистецтв. 21.00 —
«Час». 22.00 — Контрольна
для- дорослих. Цикл дру
гий. Передача 5 22.25 —
Сьогодні у світі. 22.40 —
Ритми Індії.

10.00 — Новини 10 15 —
Художній телефільм «Ті,
що йдуть за горизонт». 2
серія. 11.25 — Естрадний
концерт. 11 50 — «Шкіль
ний екран». 9 клас. Укра
їнська література 16.00 —
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — «Мбя
п’ятирічка». Портрет - па
ртіє. 16.45 — «Співає Гізела Ципола». 17.00 — Для
юнацтва. «Орієнтир». 18.00
— К. т. «День за днем».
(Кіровоград). 18.15 — К. т.
Телефільм.
(Кіровоград).
18.30 — Людина і за
кон.
(Кіровоград). 19 00
«Актуальна
каме
ра». 19.30 — «XXVI з’їздо
ві КПРС — гідну зустріч».
«Роки трудовій доблесті Житомирська область. У
передачі бере участь пер
ший секретар обкому Ком
партії України В. М. Ка
туй. 20 50 — «Не добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 22.00
— Художній фільм «Прихіодьте завтра». Но закін
ченні — Новини.

10.00 — Новини. 10.20 —
Концерт Державної напечи
бандуристів У РСР. 11.20
— Пісні па вірші М. Доб
ронравова. 11.30 — «Від
техніки безпеки до без
печної гехнікиї». 12.00 —
Художній фільм «Ті. ШО
йдуть за горвзон». 1 се
рія. 1.6.00 — Погини. 16.10
— «Срібний дзвіночок».
16.30
— Фільм-концерт
«Ленінградські
соловей
киі>. 17.50 — К. т. Теле
фільм. (Кірової рад). 18.05
— К. т. «День за днем».
(Кіровоград) 18.20. — К. т.
«Екран запрошує- (Кіро
воград). 18.50 - К. т. Ого
лошення.
(Кіровоград).
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Ліричні ме
лодії». 19 45 — Чемпіонат
СРСР з баскетболу: СКА
(Київ) — РТІ (Мінськ). 2
тайм. 20.45 - «На добра
ніч діти!» 21.00 • «Час.».
22.00 — Художній теле
фільм «Ті. >цо йдуть за юризонтг». 2 серія. Но за
кінченні — Новини

Третя програма
19.30 — Кубок світу з
гірськолижного
спорту.
20.00 — «Вечірня казка».
20.15 - - «Міжнародна па
норама». 21.00
Концерт.
21.40 — Художній фільм
«Хлопці музкомандп».

19.00 — « Російський ро
манс». 19.25 — Кубок < ві
ту з гірськолижного спир
ту. 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — Документаль
ні фільми 20.50 — Твори
А. Ешпая. 21.40 — Худож
ній фільм «Алітет іде в
гори».

Четвер, 11 грудня
Перша програма
8.00 — «Час». 9 05 —
Гімнастика. 9.20 — Твор
чість юних. Виступ дитя
чого хореографічного ан
самблю м. Горького. 10.00
— Мультфільм. 10.10 —
Фільм «Зіта і Гіта». 1 се
рія. По закінченні — >ІоЕинн. 14.30 — Повніш.
14.50 — Док фільм. 16.00
— Рідна природа. 16.20 —
Твори М. Гліпки. 16.55 —
Веселі старти. 17.40 —
Мистецтво Індії. 18.10 —
Ленінський
університет
мільйонів. 18.45 —• Сьогод
ні у світі. 19.00 — Народні'
мелодії. 19.15 — Тележур
нал «Співдружність». 19.50
— Фільм «Зіта і Гіта». 2
серія. 21.00 — «Час». 22.00
— Міжнародні змагання з
фігурного катания па приз
газети «Московские новос
ти». Парне катання. Ко
ротка і довільна програ
ми. В перерві — Сьогодні
у світі.

Друга програма
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16 30
— «Республіканська фізи
ко*- математична школа».
17.00 — «Так у нашому ро)У
повелося». 18.00 —
«Танцює «Подолявчик». Те
лефільм. 18 ЗО — Камер
ний концерт. 19.00 -- «Ак
туальна камера». 19.30 —
-«В ефірі — пісня». 19.45 —
Чемпіонат СРСР з баскет
болу: «Будівельник» (Ки
їв)
РТІ (Мінськ). 20.45
— «Пі добраніч, діти».
21.00 — «Час». 22.00 —
Виступає гуцульський ан
самбль пісні. По закін
ченні — Новини.

Третя програма

Середа, W грудня

19 00 — «Сільська годи
на». 20.00 — Вечірня каз
ка». 20.15 — Документаль
ний телефільм. 20.30 —
Баскетбол. .Чоловіки. ЦСКА
— «Сінудіїї» (Італія). 21.00
— Концерт камерного ор
кестру. 21.40 — Художній
фільм «ІІа дорогах війни».

Перша програма
8.00(<- «Час». 905 —
Гімнастика. 0.30 — Кон
церт Державного ансамб
лю танцю УРСР ім. П Вірського. 10.20 — Клуб кіноподооожей. По закінченні
Новини 14 30 — Нови
ни. 14.50 — До БО-річчя
утворення
Корякського.
Чукотського. Ханти - Ман
сійського автономних ок
ругів Док. телефільми.
15.45 — Шахова школа.
16.15 — Симфонічні мініа
тюри радянських компо
зиторів. 16.40 — Росій
ська моїза. 17.10 — Відгук
ніться. сурмачі! 17.40 —
Життя науки. 18.10 — « По
Індії» К’шопрограма. 18.45
— Сьогодні у світі. 19 00
— II.і запитання праціг.пи
кін меблевого комбінату
м. Майкопа відповідає по
літичний оглядач В. Беке
тов. 19.50 — Фільм «Зіта
і Гіта» 1 серія, 20.00 —
«Час». 22 00 — Зустріч з
оперою. За листами теле
глядачів. По закінченні —
Сьогодні у світі.

П’ятниця, 12 грудня

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

Третя програма

Печаток занять з 3 січня 1981! року.

8.00 — <Час». 9.05 —
Гімнастика. 9.:Ю — Уміл)
руки.
10.00 —
Вальси
ф. Шопена. 10.30 — Для
вас, батьки. 11.00 — До
100 річчя з дня народжен
ня письменника Прсмчаїїда (Індія). 11.30 — Наша
адреса — Радянський Со
юз. 12.00 — 50 й тираж
«Спортлото». 12.15
Рух
без небезпеки. 12.45 —
Док. телефільм «Компози
тор Родіон ІЦедрін». 11.00
— Ермітаж. 1 1 зо — Нови
ни 14 45 — Фільм «РіккіТіккі Тазі». 16.00 — Док.
Фільм «Лісові
велетні».
16.25- -Мультфільм «Острів
Помилок». 16.50 — У світі
тварин. 17.50 — Бесіда по
літичного оглядача Л. Еознесепського. 18.20 — Кон
церт народної артистки
СРСР солістки Ленінград
ського театру опери та ба
лету ім. С. Кірова 1. Козальової. 19.15 — Бесіда па
міжнародні теми політично
го оглядача газети «Прав
да» 10. Жукова. 20.00 —
Міжнародні змагання з фііурпого катання на приз
газети «Московские но
вости». Спортивні танці.
21.00 — «Час». 21 4а —
«Зірки Московської Олім
піади». Передача 2-а. Лег
ка атлетика. 22.45 • ті«.«народні змагання з фігур
ного катання па приз га
зети ^Московские новос
ти»
.Чоловіки. Довільна
програма. 23.25 —- Кон
цертна програма. По за
кінченні — новини.

8.00 — «Час». 9.05 — Гім
настика. 9.30 — Відгук
ніться сурмачі. 10.00 ’-7
Твори російських компо
зиторів у виконанні (). Ерделі. (Арфа). 10.15 — Фільм
«Зіта і Гіта». 2 серія. По
закінченні —- Повніш. 1 1.30
— Новини. 14.50 — Кінопрограма.
«Людина на
Землі». 15.45 — В. Мая
кове ькиіі
— художник.
16.15 — Концерт лауреата
премії Ленінського комсо
молу дитячого хору інсти
туту художнього вихован
ня Академії педагогічних

10.00 — Новини. Ю.15. ~
Ранковий копїіерт. 11.00
11.25 — «Палітра».
«Доброго вам здоров я».
11.55 — Концертний зал
«Дружба», 12.30 — КІ1Юпрограма «Вітчнзно моя
До 1500неозора», 13.15
річчя Києва. «
« Київські адреси». 14.00 —. « Королівс гпо півнячих ирпкі»”». Вітстава. 15.30 — « Щаслива
........ Конкурс моло
сторінка».
дих любителів КИПІ п. 16.40
-- О. Підсуха. «Переступи
межу». Вистава. 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30
— «XXVI з’їздові КПРС —

3UO5O, МСП
м. Кіровоград,

Дирекція.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З
проймає осіб, звільнених з лав Радянської Армії, для
навчання на таких слсціальиос'ях:
кріпильник, робітник очисного вибою. прохідник го
ризонтальних і похилих виробок, машиніст екскаваторі),
підземний електрослюсар.
Строк навчання — 0 місяців.
Стипендія — 129 крб. на місяць.
По закінченні училища випускників направляють ,щ
роботу у виробниче об’єднання «Олексапдріявугілля».

Адреса училища: Кіровоградська обл., м. Олександ
рія, нл. Кірова, 18.
Дирекція.
Зам. 415.

До відома голів фабрично - заводських
комітетів профспілок

вул, Луначарсьиого, 36.

Обсяг 0.5 цруц. ЄРЦ,

Ілдекс 61107.

і місцевих

Кіровоградський обласний те.-'тр ляльок
приймає заявки на влаштування новорічних дитячих
ранців і вистав з 25 грудня 1980 по 11 січня 1981 року1.
По довідки звеотатися по телефонах 2-40-11, 2-51-72,
Зам. 416.

10 00 — Повніш. 10.15 —
Фільм-концерт. 10.45 —
♦Комсомольська
тради
ція». Молоді будівельники
Роеспської атомної. 11.50
«Знайомі
обличчя*.
Концерт
вокально - ін
струментальної'' ансамб
лю «Сябри». 12.50 — «По
шук триває». Кіноварне.
13.10 — Музичний фільм
«Пісня тебе знайде». 13.40
—- «Слава
солдатська».
14.25 — Для дітей. «Скарби
Флінга». Вистава. 16.00 —
Кубок європейських чем
піонів з гандболу: «Спар
так» (Київ) — «ХелАс»
(Гаага. Голландія). 17.10 —
«Таємниця
співучих
струїв». 17.40 — Телефільм
«Унікальні
автомобілі».
17.55 —’Літературний ве
чір. присвячений 80 річчю
з дня народження 10. Смо
ляча. 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Телегурнір «Сонячні кларнети».
Художня
самодіяльність
Чернігівської
та
Він
ницької областей. 20.45 -«Па добраніч, діти!» 21 00
— «Час». 21.35 — Продов
ження телетуряіру- «Соняч
ні клапиеги». По закінчен
ні — Ноиишг.

СЛУХНЯНИЙ* «ЦИКЛОН»
1
Ні, це не той
урггак,
ще
змітає есе нй
своєму шляху.
«Цикпс-н - Мп
послушник умі
лим рукам гос
подарки:
зби
рає пил, чис
тить
килими,
м’які меблі, ДС>
того ж — за
лічені ЇВИЛИКИ.
З
ДОПОМОГОЮ
цього пилосо
са можна по
білити кварти
ру,
пофарбу
вати стіни, зво
ложити повітря
Е
приміщенні,
сббри знати
рослини.

Третя програма
8.00 — Документальні
фільми. 8.45 — «Наша ад
реса — Радянський Со
юз». 9.15 — «Очевидне .—
неймовірне».
10.15
—
«АБВГДейка».
10.45
—
«Народна творчість». 11.30
— Мультфільм. 16.10 —
Л. Філатов. « Годинник Із
зозулею».
Телевистава.
17.І5 — «Народна артист
ка РРФСР 3. Долуханопн»
17.50 — Баскетбол. Чоло
віки. ЦСКА. — «Динамо»
(Москва). 2 тайм. 18.30 —
Фортепіанні тнопи П. Чанковського. 18 55 — Біля
театральної афіші. 20.00 —
«Вечірня казка». 20.15 —
«Для вас. батьки». 20.45 —
Документальний
те іеФільм. 21.00 -- С. Прокоф'єп. Сюїта «Семен Кот
кої». 21.40 — Художній
фільм «Небезпечний пово
рот». З частина.

При чищенні легких завісок, портьср можна регулю
вати ступінь розрідження з допомогою спеціального
гристосуваннл. ’
Пилосос невеликий,
оздоблений
ем-зллю, ВИГІДНО
відрізняється від своїх «побратимів»
збільшеною до
580 грамів місткістю пилозбірника, що підзищус ефек
тивність прибирання і збільшує на 50 процентів час
роботи пилососа до чергового чищення фільтра.
Пилоочисна спроможність «Цинлона-М»
на підлозі
— нз менше 94 процентів, на килимі — 87,5 процента.
Еага пилососа — 5,6 кг. Вартість — 42 крб.
За високі технічні хєрактериешки, надійність у робо
ті й зовнішній вигляд пилосос «Циклон- /А» відзначено
державним Знаком якості.

ЦРКО «Рдссеєт».
Тслепресторгрсклама.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

нашаІ

■*

Зам. 414.

Зам. 418.
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Учні одержують стипендію в розмірі,
встановлено
му для учнів третьего курсу технікумів, відмінники —підвищену. Вихованці дитячих будинків, діти інвалідів
І і II груп перебувають на повному держаЕнсму утри
манні.
Вступники подають заяву на ім'я директора, доку
мент про освіту, свідоцтео про народження, характе
ристику, довідку з місця проживання, автобіоі рафію,
медичну довідку (форма № 286), шість фотокарток
3X4 см.
Всі вступники за напралленням училища проходять
медкомісію у Знам’янській залізничній поліклініці.
По закінченні училища випускники дістають напрааленнл на роботу за спеціальністю, користуються всі/ла
пільгами робітників залізничного транспорту.
Адреса училища: Кіровоградська обл., м. Знам’янка,
вул. Рози Люксембург, 6.

Друга програма

Перша програма

транспорту

помічник мешиністе тепловоза (приймають
юнаків,
які /лають ’ середню осЕІту, воїнів, звільнених з лав Раі
дянської Армії, строк навчання — 1,5 року);
оператор телеграфного зв’язку (приймають дівчат,
які мають середню освіту; строк навчання — 1 рік).

Субота, 13 грудня

На украинской языке.
БК 00366,

для підготовки робітників залізничного
таких спеціальностей:

8.00 — Документальний
фільм. 8.50 — Концерт.
9.15 — «Мамина школа».
9.45 — «Народні мелодії».
21.00 — Симфонічний кон
Друга програма
церт 21.40 — Художній
«Небезпечний ново
10 00 — Новини 10.15 — фільм
«XXVI з’їздові
КПРС — роті». 1 1 2 частини.
гідну зустріч». «Роки тру
дової доблесті» Житомир
ська область. 16.06 — По
вніш. 16.10 — «Срібний
дзвіночок.:-. 16.45 — Кон
церт вокально - іпстру
ментального
ансамблю
«Время»
Дніг.ропетрозської обласної філармонії
Перша програма
17.20 — Телефільм «Швид
кість». 17.40 —. «Моя п’я
8.00 — «Час». 8.50 —
тирічка».
Ларис портрет. Гімнастика. 9.1.5 — Кон
18.00 — К. т. «День за церт ансамблю російської
днем». (Кіровоград). 18.15 пісні Будинку культури
— К. т. Телефільм. (Кіро тракторного заводу м Вла
воград). 18.30 — «XXVI димира. 9.30 — Будильник.
з'їздові КГІРС — Одну зу 10.00 — Служу Радянсько
стріч». «Промисловість об му Союзу! 11.00 — «Здо
ласті па фініші року». (Кі ров'я». 11.45 -• «Ранкова
ровоград). 19.00 — «Ак у- пошта». 12.15 — Радян
альпа камера». 19.30 — ський Союз — очима зару
Музичний фільм «Ролі які
гостей. 12.30 —
вас вбирають». 20.45 — біжних
Сільська година 13.30 —
«На добраніч. діти!». 21.00 Музичний
кіоск. 14.00’ —
— «Час». 22.00 — Худож
«Стратегія рис
ній фільм «Циган». По за Телефільм
ку».
І
серія.
15.05 — Док.
кінченні — Новини.
телефільм «Стучка Три по
чатки» із циклу «Міста і
Третя програ/Аа
люди». 15.40 — Фільм кон
церт «День циркового ар
19.00 — «Клуб иіноподо- тиста». 16 45 — Клуб кін-.трожей». 20.00 — «Вечірня подорожей. 17 45 — Мульт
казка». 20.15 — Кіножур фільм «А у тебе є сонце?».
нал «Наука і техніка». 18.00 — Міжнародна пано
20.25 — Гандбол. Чоловіки. рама. 18.45 — Міжнародні
ЦСКА — «Стелла спорте». змагання з фігурного ка
(Франція). 20.55 — Д Шос тання на приз газети «Мо
такович. П’ята симфонія. сковские новости» Пока
21.40 — Художній теле зові
виступи 21.00 —
фільм «Сім’я Зацепіннх». «Час». 21.35 — Док. теле
І і 2 серії.
фільм «Ім'я Пушкінського
дому...» До 75-річчя засну
вання Інституту російської
літератури
Л1І
СРСР
(Пушкінського дому). По
закінченні — Повніш.

Друга програма

Перша програма

I

Оголошує набір учнйв

Неділя, 14 грудня

Третя програма

Друга програма

гідну зустріч». «Роки тру
дової доблесті». Одеська
область. У передачі бере
участь перший секретар
обкому Компартії України
М. К. Кириченко. 20 45 —
«На добраніч, діти!» 21.00
— «.Часі». 21.45 — Корот
кометражні художні теле
фільми По закінченні —
Повніш.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36;
відповідальний секретар відділ учнів
ської молоді — 2 46 87; відділ комсо
мольського ЖИТТЯ ВІДДІЛ ЕІЙСЬНО’ІОпатріотичного виховання та спорту —
2-45-35; фотолабораторія -- 2-56 65;
нічна редакція — 3 03-53

• Зам. № 614.

Друнарня імені Г. М Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінни, 2.
Гнряж 54000.
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