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Колгосп
імені Карпа Маркса. 1

15 вересня. За кілька 
дні» комсомольсько - .мо
лодіжна механізована лан
ка, яку очолює Петро На
заров, вийде в поле, 
піка підготовлена до 
наніїя. Комсомольці 
строєні по-бойовому.

У перерві між важливи
ми сільськогосподарськи
ми кампаніями механіза
тори перебирали всі ва
ріанти організації прані па 
осінньому полі. Справа в 
тому, іио з ланки «випа
ла» одна технічна одини
ця, трактор Т-70 (відпра
цював СВОЄ, ПІСЛЯ ВССІІЯІІО- 
польовпх робіт 
його). А він же 
вести» БМ-6.
«перепрошувати» 
кого Т-74. Петро Назаров 
із Віктором Бойком ви
кроювали час для ремонту. 
На сьогодні лапка техніч
но укомплектована. Однак, 
наступної весни без ще 
одного Т-70С ніяк не обій
тись...

20 вересня. Тиждень то
му почали копати буряки- 
у колгоспі. Проте і ємнії

‘. Тех
но- 
и а-

І КОРПУНКТ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» У ДОБРО* 
‘ЕЕЛИЧКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЯЄ: ЗМА
ГАННЯ П'ЯТИ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ 
МЕХАНІЗОВАНИХ ЛАНОК, ЯКІ ВИРОЩУЮТЬ ЦУК
РОВІ БУРЯКИ ЗА ІНДУСТРІАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ, 
З КОЖНИМ ДНЕМ НАБИРАЄ ВСЕ ШИРШОГО 
МАХУ.

списали 
мав «по- 

Довслось 
старспь-

робіт були невисокі. Чому? 
ГІо-псрпіе, не давали розіг
натись пробні виходи — 
перевірялась на ходу ро
бота бурякозбиральних аг
регатів, по-друге, механі
затори давали змогу ко
реням довше порости, на
брати ваги, цукристості. 
Комсомольсько - МО'ІОДІЖ- 
на ланка покину.із трак
торний стан останньою, і 
першого ж дня, учора, 
спробувала виконати нор
му — 6 гектарів. Якихось 
50 соток не добрали 
хлопці.

22 вересня.
лоді
лися рекордного результа
ту — за світловий день 
викопали буряки па 7-гск- . 
тарній площі. За кермом 
РКСа наставник .молоді 
Петро Олександрович Бой- 
теп ко.

Вчора мо- 
механізатори доби-

23 вересня. За чотири 
дні роботи’лапка ГЕ На
зарова виорала 2-1 гектарі) 
бурякового лапу. Урожай 
у колгоспі цього року не
високий: посушливе літо 
дає тепер про себе знати. 
Однак навіть і при цього
річному врожаєві водіям, 
які транспортують буряки 
від комбайнів, вистачає 
роботі). Від РКС-6 буряки 
відвозить Василь Шепд- 
рпк. Продуктивність його 
роботи залежить від ре
зультату комбайнера. А 
11. О. Войтенко темпу, 
який йому задають ланко
вий П. Назаров і член лан
ки В. Бойко, не має права 
збавляти.

Біля довгих 
буртів нині 
Микола Саврапський. Чи
тачам газети цс прізвище 
знайоме:

«Робота

жнивах Микола виборов 
перше місце серед ком
байнерів Добровеличків- 
ського району. А з почат
ку «бурякових жнив» мо
лодий .механізатор наван
тажувачем СГІС-4,2 від
правив на Помічняпськнй 
буряковий пункт понад 2 
тисячі центнерів коренів.
Колгосп
імені Горького,

запровадити 
організацію 

механізовані 
день копа-

вЛКС/ц

Знам янський

район

в якій горить
хоч іскорка вогню...»

А 056 юнакІЕ і дівчат з 63 комсомольсько-моло
діжних колективів міста і району показують зразки 
ударної праці. їх девіз: і'Робочий час — роботі’ » А 
зусилля комсо/лольських активістів націлені на те, 
щоб у кожному колективі всі працювали уміло, на 
совість, результативно, щоб люди поважали молодо
го виробничника за його працю і щоб він сам себе 
поважав.

ОЛИ ТРИВАЛА розме- 
ва про економію і бе

режливість, коли залізнич
ники ще раз вирішили ви
значити ціну кожної робо
чої хвилини, помічник ма 
шиніста 
Олександр Гордієнко так 
і сказав:

— Якщо

електровоза

бурякових 
господарює

22 вересня. Газета уже 
розповідала, що в госпо
дарстві вирішили на буря
ковому полі 
іпатовську 
праці. Три 
ланки другий
ють буряки ва полях пер
шого .цідділку господарст
ва (до речі, уже втретє за 
вересень механізатори пе
ребираються з відділка у 
відділок — як і було до
мовлено). Найкращих ре
зультатів добивається ком
сомольсько - молодіжна 
.механізована ланка Вале
рія Зачепи. Сьогоднішній 
ужинок буряководів — 108 
гектарів. Це поки що най
кращий результат серед 
усіх учасників операції 
V'Цукор». Так тримати, га- 
ївчапп!
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ЗЛІЇ В ОБКОМІ ЛКСМУ
шавммамгаяшвнвммкг

комсомольських
У суботу в обкомі комсо

молу відбувся зліт кращих 
пропагандистів мережі ком
сомольської політосвіти.

З доповіддю на зльоті вис
тупив перший секретар об
кому ЛКСМУ Олексій Скіп
ко. Він відзначив, що комі
тети комсомолу Кіровоград- 
щини нині наполегливо пра
цюють над удосконаленням 
форм і методів роботи по 
мобілізації юнаків і дівчат 
на успішне виконання рі
шень XXVI з’їзду КПРС. Ве
ликі завдання стоять і пе
ред комсомольськими про
пагандистами, які покликані 
нести в молодіжну аудиторію 
ідеї партійного форуму.

За останні роки, відзна
чив доповідач, якісний склад 
пропагандистів значно по
ліпшився. У 340 школах і се
мінарах навчається понад 
40 тисяч чоловік комсомоль
ців і молоді.

максимум 1-5 балів Цього 
разу вийшло 166. Отже — 
рекорд!
ИА ПОПЕРЕДНІЙ комсс- 
“ мольськїй конферен
ції 5/ло відзначено, що в 
місті і районі припинили 
існування 28 комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів Ми взялися створити 
ЇХ 36НОЕО, збільшити їх 
кількість. Бо давно вузе 
мо, що тільки гуртом 
/ложна вийти на новий ви
сокий рубіж А в друж
ному колективі і кожен 
виробничник прагне взяти 
нову висоту.

їспер у нас діє 63 ком
сомольсько - молодіжних 
колективи, 
виробничників 
зразки 
ної праці, 
чата із цеху і 
вимірювальних 
Знам ямської 
сигналізації і 
швейної майстерні № 2 
міського п збуткомбінату, 
їдальні № 10 відділу ро
бітничого постачання, мо
лочнотоварної ферми 
№ 6 колгоспу «Маяк» ще 
в День радянської молоді 
заявили, що достроково 
виконають завдання пер
шого року ьозої п’ятиріч
ки. їод; і склали рапорт 
про виробництво надпла
нової продукції І нині у 
них слово не розходиться 
з ділом — щомісяця на З 
—5 дніє раніше у колек
тивних і особистих комп
лексних планах з'являєть
ся намічена цифра. Моло
ді тваоинники з «Маяка», 
наприклад за вісім міся
ців мали на корову по 
2280 кілограмів молока 
На кінець року вони спо
діваються отримати біль
ше 3500 кілограмів.

З трибуни номсомоль- 
і ських звітно-виборних 
> зборів у більшості первин

них ооганізац'ій наші акти- 
: вісти збираються ще раз 
І зробити наголос на по

жвавленні творчої роботи 
в колективах. Бо наші мо
лоді винахідники і раціо
налізатори поки ще не 
мають вагомого доробку 

Впровадження у вироб
ництво нововведень мо
лодих умільців теж мати
ме неабиякий вплив на 
ефективність робочої го
дини Якщо кожен спілча
нин працюватиме з най
більшою віддачею, макси
мально продуктивно — 
кінцезий результат по
радує нас. І ми прийде
мо до визначеної висоти.

О. В1ТЧИНК1К, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Знам’кнсь- 
кого міськкому ком
сомолу.
(Матеріали обласної го

вірки «Дійти — до КОЖНО
ГО, зростати — всім!» 

читайте на 2-й стор.).

кожен з нас і 
закінчить робочу зміну з і 
показником, котрий зр з- і 
бить честь усьому колек
тиву, нашу висоту помі
тять усюди.

І його товариш по робо
ті Володимир Погодичан- 
ський за це:

— Не підседеш себе — 
не підведеш товариша і 
всю бригаду...

Члени майже 50 екіпа
жів записали у своїх зо
бов’язаннях: «Працювати
швидко, ефективно, якіс
но, економно».

Як це зробити, що це 
значить7 Орієнтиром для 
молодих залізничників бу
ла насганова Леоніда Іллі
ча Брежнєва, висловлена 
з трибуни XVIII з їзду 
ВЛКСМ: «Це значить — 
працювати не просто дис
ципліновано і старанно, а 
працювати на совість, умі
ло, результативно, працю
вати красиво, щоб і нші 
тебе поважали за твою 
працю, і сам би ти себе 
поважав».

Отже — пошук резер
вів. На кожному робочо
му місці усунення непро 
дуктивних витрат. Отже 
— щозміни — найбільша 
віддача, робота без від
стаючих...

І колектив комсомоль
сько молодіжної вантаж 
ної електревозної КОЛОНИ 
імені 60-річчя комсомолу 
України (керівник С. Пугз- 
чор, групкомсорг В Лит- 
винов) тільки за шість мі
сяців цього року помад 
план перевіз більше 466 
тисяч тонн народногоспо
дарських вантажів. Пои 
цьому він зекономив 201 
тисячу кіловат-годин елек
троенергії. Цього виста
чить для того, щоб наш 
цукрозавод працював на 
позну потужність більше 
декади. Ця колона стала 
переможцем соціалістич
ного змагання серед ком
сомольсько - молодіжних 
колективів області на за
лізничному транспорті.

Мають про що рапорту
вати на своїх звітно-вибор
них і молоді виробнични
ки з машинного цеху ло
комотивного депо. Груп
комсорг зміни майстра 
Володимира Осталовз 
Анатолій Лебідь повідо
мив, що найбільшої про
дуктивності праці заліз
ничники домоглись у 
серпні. Вони перевірили 
справність 89 електрово
зів. За умовами змагання 
при виконанні всіх вимог 
колектив може набрати

1756 молодих 
показують 

високопродуктие- 
Ючаки та дів- 

контрольно- 
( приладів 

дистанції 
зв’язку,

і

Фото В. БОН
ДАРЯ.

стартував
пробіг, що входить до 
перами Тижня фізичної

На знімку 
загінці краща 
комсомольсько- 
молодіжна ме
ханізована лан
ка району із 
колгоспу імені 
Горького; за 
кермом РКС-6 
ланковий Вале
рій ЗАЧЕПА.

ПРОПАГАНДИСТІВ
В той же час, говорилося 

на зльоті, необхідно викорі
нювати формалізм у про
пагандистській роботі, не до
пускати механічного повто
рення відомих істин. Про
пагувати потрібно конкрет
ними фантами життя трудо
вих колективів.

Учасники зльоту обміня
лися досвідом роботи.

Кращим пропагандистам 
було вручено Почесні грамо
ти ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ 
України і обкому комсомо
лу, настільні медалі і значки 
ЦК ВЛКСМ «Комсомоль
ському пропагандистові»,

У зльоті взяли участь сек
ретар обкому ЛКСМ Украї
ни Любов Дротянко і завіду
ючий відділом пропаганди 
та культурно-масової роботи 
обкому комсомолу Олексій 
Корепанов.

(Матеріали зльоту будуть 
опубліковані).

Вдячні кілометри 
велопробігу 
нультури і спорту на Ук
раїні. В дорогу вирушили 
велосипедисти, що тре
нуються в спортивних сек
ціях ДСТ «Колос», фіз- 
нультурні активісти, вете
рани спорту. Маршрут 
учаснинів пробігу проляже 
територіями Кіровоград
ського, Маловиснівського, 
Новоархангельського. Уль
яновського, Голованівсьно- 
го та Ноооукраїнського ра
йонів.

«Новатор»—«Зірка» -3:1
муть ВЗЯТИ ревапщ10;,^^: 
разку в першому колі Нп 
"» організовують > 
атак, але згодом гра „ ,

■■уекат,, «;;» До-

ФУТБОЛ

зволйло ікдановцям ПР°' 
тягом шести ХВИЛИН Тричі 
небезпечно атакувати во
рота < Зірки», які захищав 
Валерій Музпчук, і три ра
зи добитися успіху, на Нс 
гості зуміли відповісти ли
ше одним голом. Ного ав
тором на сімдесят сьомій 
хвилині став Олександр 
Алексеєв.

В. ШАБАЛІН.

t
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в якій горить
хоч іскорка вогню...»

Політичний
гарт

мають працювати

КОМСОМОЛЬСЬКІ

пропагандисти

Зустрічаючись зі свої
ми слухачами, я перед
усім намагаюсь прищепи
ти їм глибоке почуття 
класової самосвідомості, 
політичної шільїГоеті.
Доводиться повсякчас 
вибирати все нові іі но
ві форми проведення за
нять. Формалізм тут не

допустимий. йдеться, зок
рема, про індивідуальний 
ПІДХІД ДО КОЖНОГО з мо
лодик виробничників.

Програма гуртка «Ос
нови наукового атеїзму» 
може здатися досить за
гальною. Але це не так. 
Коли пропоную слухачам 
виконати практичні зав
даний, то без знання міс
цевих фактів, вивчення 
життя трудового колек
тиву їм. не обійтися. То
рік, наприклад, найціка
вішими були реферати 
Дмитра Готовського і 
Тамари Жукової. Вони 
дали грунтовну характе
ристику сучасним релі
гійним спрямуванням, ви
користавши книги на ате
їстичні теми, підібравши 
матеріали з життя міста 
і району.

Запам’ятались заняття 
на тему «Релігія і церк
ва в сучасному світі». 
На ник, зокрема, ми об
говорили популярні ху
дожні твори.

.Про зростання свідо
мості слухачів гуртка, 
про підвищення їхньої 
трудової і життєвої ак
тивності свідчить той 
факт, що під час вивчен
ня матеріалів XXVI з’їз- і 
ду КПРС вони одними з 
перших на підприємстві 
виступили з ініціативою 
працювати під девізом 
«Кожен слухач — пере
довик виробництва». І то 
були не тільки слова. 
Більшість тих, хто відві
дував гуртки системи 
комсомольської політос
віти, достроково викону
вали свої виробничі зав
дання і соціалістичні зо
бов’язання.

Готуючись до занять у 
новому навчальному ро
ці, я знову радився з 
комсомольським її акти
вістами. Без їхньої допо
моги нам. пропагандис
там, не обійтись Особли
во тоді, коли (ідеться про 
залучення до навчання 
нових слухачів. Відвіду
вання занять комітети 
комсомолу повинні три
мати під своїм контро
лем постпіио.

В. СУПРЯГА, 
пропагандист гурт
ка «Основи науково
го атеїзму» локомо
тивного депо.

КОР.: Передусім скажіть, 
будь ласна, про новизну и 
діяльності комсомольських 
активістів.

Л. БОРОДІНА: Без тісно
го контакту між усіма лан
ками, які відповідають за 
організацію відпочинку тру
дівників міста і села, учнів
ської молоді, крок уперед 
важко зробити. Розуміючи 
це, створили координацій
ний штаб, який займається 
питанням організації дозвіл
ля. До його складу ввійшли 
працівники клубних і біблі
отечних закладіз, міського 
і районного спорткомітетіа, 
районної кіномережі, міськ
кому комсомолу. Склали 
розгорнутий план основних 
заходів, які намітили про
вести в комсомольських ор
ганізаціях протягом року. 
До їх реалізації залучили 
фахівців, котрі розробили 
сценарії вечорів відпочинку, 
різноманітних конкурсів, 
музичних фестивалів, спор
тивних свят. Окремим това
ришам ми доручили уза
гальнити досвід кращих 
культосвітніх закладів і за
провадити його там, де пи
танням відпочинку юнаків та 
дівчат займалися безпред
метно. В ході підготовки до 
XXVI з'їзду КПРС міськком 
організував агігпохід у се
ла району. І там наші акти
вісти подали конкретну до
помогу комітетам комсомо
лу, культармійцям. Багато 
нам допомогли працівники 
Палацу культури залізнич
ників. Тут тепер діє 6 об’єд
нань за інтересами. Молоді 
залізничники, старшоклас
ники шкіл міста відвідують 
«Клуб любителів поезії» 
«Сучасник», клуб любителів 
книги, клуб любителів фан
тастики, пригод і таємничих 
випадків, шаховз-шашкоаий 
клуб «Біла тура», дискотеку, 
молодіжний театр-студію. 
Крім цього, тут працюють 
агітбригада, вокально-ін
струментальний ансамбль, 
кіногурток, гуртки фотолю
бителів, бального танцю, є 
хор, духовий оркестр.

Такі форми роботи дають 
неабиякий ефект. Звичай
но, в Палаці відбуваються 
концерти, вечори відпочин
ку, вечори танців, репетиції 
самодіяльних акторів. Ача 
ж не щодня. Тому ми й ви- 
ачали інтереси юнаків і дів
чат, цікавились, чим би во-

Сьогодні на обласній ловірці —- Знам'янська 
районна комсомольська організація.

ни хотіли зайнятись у віль
ний час. Були пропозиції 
окремих комсомольців, бу
ли дискусії. І кожен зна
йшов для себе щось цікаве, 
близьке. Постійних відвіду
вачів Палацу культури тепер 
нараховується більше тися
чі.

2® вересял 1&81 року------
л

Від конференції № конференцій
| А і979 РІК. ГРУДЕНЬ.
Щ і 59 молодих колгоспників 
Праному рапортую і ь: маємо 

посвідчення механізаторів 
І першого і другого класу.

Д, ВЕРЕСЕНЬ 1980 РО
КУ. Молоді виробничники 
Знам’янки зробили перші 
записи в Кііизі-естафеті тру-

9*3 ~

намітили протягом року 
підготувати більше 3800 
значківців. За півріччя їх 
уже було 2120. Нормативи 
масових розрядів виконали 
16/8 юнаків та дівчат. Циф
ри ці переконують у тому, 
іцо з графі масовості є по
зитивні зміни. Проте нас у

цього року під час обжин
ків вшанували сімейний екі
паж — Володимира Мусійо- 
вича Поетику та його синів 
Василя і Володимира, які 
намолотили «Нивою» 8025 
центнерів зерна. Механіза
тори отримали вітальні те
леграми космонавтів Л. І.

Покликав 
«Мрії»

вогник
Орієнтир

комсомольської дії

І « Су Ч а СЯ ШШ»
На XXIV Знам’янсоКій міській звітно- 

виборній комсомольській конференції 
прозвучала вимога делегатів: налагоди
ти на місцях нультурно-масоау роботу 
серед молоді, створити їй умови для за
нять фізкультурою і спортом, адже від 
цього значною мірою залежить віддача 
на виробництві. Делегатка конференції 
трактористка колгоспу «Маяк» Ніна Го
лин у своєму виступі, зокрема, наголо-

сила на тому. Що комітети комсомолу 
мають працювати в тісному контакті з 
культармійцями, профспілковими і фіз
культурними активістами, урізноманіт
нюючи форми і методи організації доз
вілля юнаків і дівчат. Як же комітети 
комсомолу виконують рішення минулої 
конференції? Про це наш кореспондент 
маа розмову з другим секретарем міськ
кому комсомолу Ларисою ЗОРОДІНОЮ.

дових звершень на честь 
XXVI з'їзду КПРС.

А СІЧЕНЬ 1981 РОКУ. 
600 молодих робітників з |g 
комсомольсько - молодіжних 
колективів підприємств да,-ні 
слово виконати нотаріальні 
завдання до дня відкритій 
XXVI з’їзду КПРС.

подію відзначають у клубі 
де звучать пісні про Радян
ську Армію, де напуття май
бутнім воїнам дають колиш
ні фронтовики. З Будинку 
культури юнаки одразу ви
рушають у військкомат. Такі
оорядозі заходи тепер ор
ганізовують у ОІЛЬШОСТІ С'Л.

КОР.: І все ж проблему дз 
кінця не розв'язано. Нерщкв 
на вулицях Знам'янки, в пар. 
ках і скверах вечорами мож
на зустріти юнаків та дів
чат, котрі нудьгують, не 
все зроблено в справ; ма
сового залучення молоді до 
занять фізкультурою і спор
том. І ці питання варто по
рушити з трибуни звітно- 
сиоорних зборів у первин
них організаціях. Отже, прв 
проблеми.

За цим зразком ми ство
рили 15 об єднань за інте
ресами в селах району. На
приклад, у Цибулевому кі
номеханік Василь Дубівка 
налагодив роботу кінолек- 
торію для школярів. У Су- 
ботцях при місцевому Бу
динку культури діють спор
тивні клуби «Силач» і «Ганд
боліст». Молодий тренер 
Олександр Фуженко згур
тував непогану команду 
важкоатлетів, які успішно 
виступають на районних і 
обласних змаганнях, вхо
дять до складу збірної об
ласної ради ДСТ «Колос».

А бібліотечні працівники 
разом з комсоргами, котрі 
працюють у колгоспах райо
ну, організували клуби пра
вових знань, клуби моло
дої сім’ї. В Цибулевому, 
скажімо, діє атеїстичний 
клуб «Ровесник»; клуб 
«Мрія» займається питан
нями трудового виховання 
молоді.

КОР.: А які основні напря
ми вибрали комітети комсо
молу з організації спортив- 
но-масоаої роботи? Адже це 
теж одна із форм проведен
ня дозвілля.

Л. БОРОДІНА: Передусім 
— ГПО. Тільки в сільських 
колективах фізкультури ми

першу чергу цікавити якіс
ний показник. Тому на міс
цях ми влаштовуємо систе
матичні перевірки: особли
вий контроль ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

над тими групами, де тре
нуються майбутні воїни. На 
честь 50-річчя ГПО в біль
шості сіл проводяться масо
ві спортивні свята. У Дмиг- 
рівці, наприклад, секретар 
комітету комсомолу колгос
пу «Україна» Наталя Защол- 
кіна разом з інструктором 
по спорту Оленою Харла
мовой} часто організовують 
змагання на призи героїв- 
земляків, дні стрибуна, по
єдинки метальників, сприн
терів, стайєріз, поєдинки 
«Юний снайпер». Це поза 
спартакіадною програмою. 
В цих змаганнях беруть 
участь усі бажаючі. Така 
форма роботи доззоляє за
лучити з секції й тих трудів
ників села, котрі донині по
стійно не займались фіз
культурою і спортом.

КОР.: А як впроваджують
ся в життя нові радянські 
обряди?

Л. ЗОРОДІНА. В селі Ди- 
ківці, скажімо, дуже ціказо 
влаштовуються свята пер- 
шого снопа • свята урожаю. 
З ініціативи комітету ком
сомолу колгоспу «Дружба-»

Гіопбза та В. В. Рюмін.т. 
Жниварям на імпровізова
ній сцені в степу вручали 
грамоти, червоні стрічки 
«Ударник жнив-81» і пода
рунок — телевізор. їм да
рували пісні. Добрий наст
рій того дня був у всіх тру
дівників села, які провели 
своє дозвілля там, де щой
но буз обмолочений остан
ній валок пшениці. На кож
ному гектарі дикізці її зі
брали 32 цетнери.

А в Дмитрівському Бу
динку культури недавно бу
ла створена обрядова гру
па. Іі учасники виступають 
під час реєстрації шлюбу. 
Весільні пісні звучать у 
«Кімнаті щастя», в будин
ках молодожонів. Провод
жаємо наших хлопців в ар
мію теж за спеціаль
ним сценарієм. Це свя 
то влаштовують коміте
ти комсомолу разом 
з дтсаафізцями. На минулій 
кЬнференції на адресу ко
мітетів прозвучали слова 
критики: було зафіксовано 
чимало випадків, коли юна
ки йшли з армію, з їхніх 
сім ях влаштовувались ма
сові гульбища, батьки ви
трачали значні кошти на 
спиртне. З Дмитрівці цю

Л. БОРОДІНА: Під час 
фестивалів радянської піс
ні, свят театрального мис- 
теціва, конкурсів музикан
тів, спізаків, танцюристів ми 
виявляємо немало здібних 
самодіяльних митців, які 
могли б очолити гуртки а 
будинках культури, сільсь
ких клубах. їх треба посила
ти вчитись у культосвітні 
училища, вузи, на спеціаль
ні курси підвищення квалі
фікації керівників худож
ньої самодіяльності. Ьо в 
культосвітних закладах ще 
мало досвідчених фахівців. 
Щодо спортивно-масозик 
заходів. На місцях часом 
молоді люди чекають, поки 
їм хтось обладнає спортив
ний майданчик і покличе на 
старти. Маємо ми упущен' 
ня з роботі з дітьми і під
літками за місцем прожи
вання. Тому вважаємо, що 
наші комсомольські органі
зації повинні стати шефами 
школярів. Хай прийдуть, 
скажімо, молоді залізнични
ки і подарують м ячі хлоп
чикам із підліткового спор
тивного клуб/, організують 
поєдинки. Сільські комсо
мольці хай завітають до уч- 
нів, озброївшись девізом 
«Спортсмени колгоспу — 
школярам!» Не так уже й 
важко разом із старшоклас
никами обладнати спортив
ні майданчики і разом ви
йти на старти вихідного дня.

Тож іще раз підкреслюю 
— організація дозвілля мо
лоді — справа комсомоль
ська. і це питання залиша
ється одним з першочерго
вих у діяльності комітетів 
комсомолу.

ОСІННЄ ПОЛЕ молодих

Відмінне» ТРУДИТЬСЯ НА ЗБИРАННІ КУКУРУДЗИ У КОЛГОСПІ 
ІМЕНІ ЛЕНІНА КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНА ЛАПКА У СКЛАДІ 
ВІРІІ ФУРЕНКО, ВОЛОДИМИРА КУЦННА, СТАНІСЛАВА НОСИКА 
ТА ОЛЕКСАНДРА ТКАЧЕННА. ЩОДНЯ МОЛОДІ МЕХАНІЗАТОРИ 
ВИКОНУЮТЬ ПО ДВІ НОРМИ.

Фото Р. ЄЛЄИКІНА,

ЗАПРОШЕННЯ НА ТРИБУНУ

Група-колектив дружний
Іасом прикро чути, що нібито 

в профтехучилища йдуть здебіль
шого ті, кому не пощастило всту
пити до вищого навчального закла
ду. або ті, хто у- школі вважався 
середняком. Це помилкове тверд
ження. в наше училище, паприк- 

Д’ вступають відмінники ігавчан- 
ют> ХЯО1Ии 1 Дівчата, які добре зна- 
шТиг,Л£ПЮ-' л1’геРатуру, люблять 
««К’вА.-Л 

ев^ваїькй. УСЬ“Іу “1,сл1л> 
гт.пСС.СС в ІІас иіІ1РОкого розмаху

?о*мSSSSS?"?0’ На ком-
ПІД девізом. їб°рах. що пройшли 
йть мщ,. Я твое ~ комсомо. 

розгчяпа-н ^В°Є по”ореду._ м„
виховання а;юаиН" “°Ральпого
трс іон.. аяс Не забули і про
вам. . суперництво. Бо за смо- 
ІЯ* Tirui-?,W!ai,il!1 оцінка ставиться 
Творчість внкг»ПІШН1сть- технічну завдання ’ „вИкоиання виробничого пекТа й Д°Тр“маннп техніки без- 
KV В стімяу.. д,,сцпп. ііцу, поведін- 
Оцінка зиижуєтҐея1^»' "°аа 
ча.чьного чзс\ ’Т«СЯ а втРати наш чин. асу бсз поважнії ч іф.ц-
ються'наVtUki \шага,,,,я обговорю- 
«ому ! комітетс МЛпхаСІДаННІ 
мом.цям. JLot омо',у 1к*рс- 
Червоний праг^я перехіднийпрапор і вимпели. Тій

групі. що отримує такі відзнаки 1,3 
менш трьох разів. ирИСВОІОКТ'-І”! 
почесне звання. У. минулому році 
його добились двадцять п'ята і , 
восьма групи.

Наші прожектористи встановил«. 
що саме у цих колективах не було 
порушень ДИСЦИПЛІНИ і УСПІШНІСТЬ 
висока. У громадському житті 
лиіца вони теж беруть активну 
участь.

І тепер штаб « Комсомольсько1-з 
прожектора» націлюв свій .чіктл»» 
на те. щоб виявити прогульників, 
ледарів. Дозорцям допомагають ак
тивісти з клубу правових знань 
«Щит і меч», дружинники. 
кожен комсомолець дав обіцяїн-У 
не підводити групу. Обіцяли ■"*' 
ред -
МИ, ж.......................................... .............. .........
фронтовиками. А ще перед наши
ми товаришами з мочдавеь 
міста Бендер, які навчаються » 
ТУ № 10. З ними ми дружимо і змін 
гаємося.

Хочеться щоб комсорги з ІЧШ‘>< 
профтехучилищ області на crop'11’ 
как газети «Молодий комунар» і’-"' 
повіли, як у инх іде боротьба за 
глибокі знання, як юнаки та Ws* 
чєта набувають робітничого гар
ту. як відпочивають. Відкріпіте 
свої секрети. комсорги!

з. жуков. 
секретар комітету комсомолу 
техучилища № 2.

.___ І ІІВ-
наетавникаліи — внкладача- 
робітніисами-.ча іізничнпка’1'1.
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Цими стежками колись ходили І. Тобілсвич, 
ПА. Кропивчмцький, М. Садозський, П. Саксаганський, 
пя. Заньковецька. Тут бували М. Рильський, О. Кор
нійчук, М. Зарудний, О. Гончар. Ще й зараз, здає
ться, величезні дерева парку бережуть відгомін їхніх 
голосів. Шумлять розлогими кронами посаджені ни
ми дубки. Тут живе сама історія. Завжди дорога 
нам. Завжди хвилююча.

Як стікаються до озера струмочки, так минулої су
боти збиралися з усіх нуточніа Кіроаоградщинн і ба
гатьох областей України шанувальники театру до 
державного музею-заповіднина Івана Нарповича Кар- 
пенна-Иарого (Гобілевича). .

'Одинадцята година ранку. На східцях меморіального 
музею збираються гості, члени оргкомітету свята, иа 
площі перед музеєм — його учасники. Чарізник-ае- 
ресемь позолотне крони дерев. 8 яскравому сонячно
му промінні п;.рк має особливо ошатний вигляд...

За традицією голова оргкомітету Є. М. Чаоаненно 
доповідає присутнім про те, як пройшло традиційне 
театральне свято «Вересневі самоцвіти».

Живою алеєю, яку створили учасники художніх 
колективів Кіровоградського району, гості свята, пред
ставники всіх делегацій несуть кошики квітів до 
пам’ятнина І. К. Карпенку-Карому. Урочиста хвилина.

Тут, біли пам’ятника видатному землякові, пере
можцям XXII театральної весни вручено нагороди. 
Вражає своєю широтою географія самодіяльних теат
рів, чиї успіхи особливо помітні. Серед нагородже
них — аматорські драматичні колективи з Зільшанни, 
Новоукраїнки, Бобринця, Олександрії, Малої Виски та 
інших міст і селищ області.

Цього дня було відзначено й тих, хто зносить ве
ликий вклад у пропаганду і дальший розвиток теат
рального мистецтва на Кірозоградіцині. Адже «Верес
неві самоцвіти» — це ще й пора підведення підсумків 
театрального року, вручаються нагороди заслужено
му працівникові культури УРСР, головному художни
кові обласного театру ляльок В. М. Остапенку, вико
навцю головної ролі у спектаклі вільшанців «Жорсто
кі ігри» за п’єсою О. Ароузова вчителеві О. Г. Гонча
ренку, механікові колгоспу імені Леніна Кіровоград
ського району, самодіяльному артистові Г. 8. Сидо
ренку та багатьом іншим.

Почесні гості — представники московського цирку 
«Старт» та Київського інституту театрального мис
тецтва імені І. К. Карпенка-Карого посадили у парку 
молоді дубки. Такий звичай. Надається заключне сло
во Є. N1. Чабаненко. «До зустрічі, «Вересневі самоцві
ти»? _ говорить вона. — До зустрічі, дорогі друзі, у 
рік столітнього ювілею українського професійного 
театру корифеїв!»

Г. ВОИЧЕНКО, 
завідуючий сектором театрального мистецтва 
обласного науково-методичного центру на
родної творчості.

З стоп

ТРАДИЦІЙНЕ СЗЯТО

МИСТЕЦТВА

«ВЕРЕСНЕВІ

САМОЦВІТИ»

&Іолодий комунар**

ЗУСТРІЧ

з

зу-
гля-

сцена з спектаклю «Поросятко 
Чок»; артист Є. УШДКОЗ у виставі «Кіт у чоботях».

Фото Ф. ^РОНДА.

СУБОТУ

ЗАВЕРШИЛОСЯ

ТЕАТРАЛЬНОГО

гастролі по Кірозо* 
градщині обласний театр 
ляльок вирушив у день 
відкриття традиційного 
свята «Вересневі самоцві
ти». В дорогу артисти взя
ли з собою усмішки, піс
ні, казки і, звичайно ж, 
ляльок — герої» спектак
лів. Для юних глядачів 
Новгородківського, Долин- 
ського і Петрівського ра
йонів підготували лялько
ву виставу «Поросятко 
Чок» за п'єсою

зер і Я. Мирсакова. 
становку цієї музичної 
казки здійснила творча 
група з Ленінграда: режи- 
сер-посгзнозник В. Джа- 
гар, художник-скульптор 
Л. Боровенкоза, ко/лпози- 
тор Я. Вайсбурд.

У репертуарі 
творчої групи 
музична 
чоботях»

мотивами казки Шарля 
Перро. її подивляться ді
ти у Гайзоронському, Уль
яновському, Голозанізсь- 
кому районах.

у Нинішня гастрольна по
їздка театру — незвичай
на. Адже вона, як уже го
ворилося, приурочена до 
визначної події а культур
ному житті Кіроаоградіци- 
ни — традиційного теат
рального свята «Вересне
ві самоцвіти». Отож, крім 
зистаз, у програмах 
сгрічей колективу з
дачами — розповіді про 
ляльковий театр, вечори 
запитань і відповідай.

Є. КРОКУЛЬ, 
головний адміністра
тор обласного театру 
ляльок.

М. Туоо-

іншої 
театру — 

вистава «Кіт у 
Я. Рохмана за

Вівторок
А М'ї1

8 00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Творчість
вник. 9.40 — Фільм «Живе 
тинки хлопець». 11.15 -
їіак. телефільм «Вогненні 
поїси Керчі». 11.45 І-.он- 
ц«->т державного духового 
оркестру РРФСР. Ио закін
ченні. Новини. 14.30 — 
Цнсінни. 1 1.50 — Док- тг 1 
фсм.м . Енергетика: сьогод
ні і завтра». 15.40 — Музич
ив програма для юнацтва. 
Передача з Колонного залу 
Будинку спілок. 1 < .35 •

«.Дон телефільм «Ступені 
* зрад її» (про політику пре

зидента АРС а. садата). 
1В.45 »- Сьогодні у світі.
19 00 2_ Життя науки. 19.30 
— Арії з опер у виконанні 
народної артистки СРСР 
Г. і<оваііьовін. 20.05 — Теле
фільм «Політ починається з 
землі». і і 2 серії. (21.00 
«Час»). 22.30 — Сьогодні у 
світі. 22.45 — В. А. Моцарт. 
«Маленька нічка серенада».

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10:35 — »Пісня скликає 
друзів». 11.20 — «Комср- 
мильськин автограф». 11.50 
— Концертний зал «Друж
ба*. 18.00 Н.іиипи. 16.10
— «Срібний ДЗВІНОЧОК». 16.30
— «Молоді голоси». 17.30 — 
сі.ірячіш цех республіки». 
18.90 — Телефільм. 18.30 — 
«Народні таланти». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— «Щаслива сторінка*. 20.45
— «ііа добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Бабин Яр — урок історії'.
22.40 — В. Лятошннськмй. 
Симфонія № 2. По закі ічен- 
ні — Повний.

А ЦТ (IV програма)
* 21.00 — «Час». 21.35 — 
Фі.-и.м-банст «Рубаї Хайяма*.

А Цї
8.00 _ «Час*. 8.40 — Гім

ни*-; .а. 9.05 — Телефільм
«Політ починається з зем
лі* 1 і 2 серії 10.50 — Ви
ступ Державного фольклор
ного хореографічної 
Гамбію БРСР «Хоі
11.20 
л:ей. 
впни. 
14.50 
«Ч.

>го ан- 
Хорошкн». 

кіноподоро- 
По закінченні — Но- 

14.30 — Новини.
Док. телефільм 

яоскінська епопея». Про 
врятування експедиції че- 
ЯЮскічцін. 15.50 — Шахова 

) а. 1620 Російська
у,.,, 10 50 _ Кіяопрограми
Д • націонал ьиого свята Н<- 

— Дня кезалеяйсості.
н.п, — Відгукніться, сур-

мачії 17.45 — Концерт Дер
жавного Оренбурзького ро
сійського народного хору.
18.15 — Подвиг. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Кубок УЁФА з футболу: 
ЦСКА — «Штурм» (Австрія). 
1 тайм. 19.45 — 1 жовтня
— перехід на зимовий час.
20.00 — Кубок У ЕФ А з фут
болу: ЦСКА — «Штурм» (Ав
стрія). 2 тайм. 21.00 —
«Час». 21.35 — Док. екран. 
Ведучий — поет Р. Рождест- 
венськиЙ. 22.35 — Сьогодні 
у світі. 22.50 — Спортивна 
програма. .

А УТ
10.00 — «Актуальна каме 

І а». 10.35 — Концерт. 11.20
— Завтра — початок ново
і о навчального року в сис
темі марксистсько-ленінсь
кої освіти. 11.50 — К. т. 
«Сонячні кларнети» (Кірозо 
і рад). 16.00 — Новини. 16.10
— «Срібний дзвіночок».
16.30 — Фільм-концерт. 16.50
— «Сонячне копо». 17.20 — 
Для старшокласників. «То
вариш». 18.00 — «Атеїстичнії 
діалоги». 18.30 — Фільм-кон- 
церт. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — К. Т. Тс- 
■ієн.урна і «Кірзвоградіцкна 
спортивна». (Кіровоград).] 
20.00 — «Вересневі самоц-й 
ти». (Кіровоград). 20.20 —І 
К. т. «День за днем». (Кіро-| 
воград» 20.35 — К. т. Оголо
шення. (Кіровоград). 20.10 — 
К. т. Фотохвнлннка (Кіро- 
воград). 20.45 — «Па доб 
раиіч, діти!». 21.00 — «Час».
21.35 — К. т. А. Галій. «Рет- 
I <•>. Вистава Оренбурзького 
драматичного театру імені 
Горького. (Кіровоград). У пе
рерві — телефільм.

Л ЦТ (IV програма)
2100 — «Час». 21.35 — 

Художній фільм «Тиха Оде
са».

3 00 — «Час». 8.40 — «Гім
настика. 9.05 — Відгукніть
ся. сурмачі! 9.35 — Фільм 
«Тиха Одеса*. 11.00 — Кон
церт дитячого хору Япон
ського радіо і телебачення. 
Но закінченні — Новини. 
14 30 — Новини. 14.50 —
Фільми - призери X Між
народного фестивалю док. 
телефільмів: «Людина 1 мо
ре». «Мурманськ 198». «Аз
бука світла». 16.00 — Фільм- 
концерт «Минулих днів за
чарування». 16.30 — Кіно- 
програма до національного 
свята Республіки Кіпр 
Дня незалежності. 16.45 —
Умілі руки. 17.15 — Док.
телефільм «Земля і пебо 
Володимира ■ Шаталова,. 
17.50 Ленінський упівер 
ектет мільйонів. Громадська 
дсмі.а: її формування і ді
євість. 18.30 — Веселі нот
ки. 18.45 — Сьогодні у світі. 
19 05 — Економіка повинна 
бути економ ніж». 19.15 — 
Концерт камерного оркест 

ру «Віртуози Москви». 20.10 
— Док. телефільм «Нюрн
берг; спогади про майбут
нє». 21.00 — «Час». 21.35 — 
Заключний концерт пере
можців II Всесоюзного кон
курсу на краще виконання 
пісень країн соціалістичної 
співдружності. По закінчен
ні — Сьогодні у світі.

А ут
10.00 — «Актуальна камо

ра». 10.35 — Фільм-концерт.

11.00 Художній сіїілг.м 
«Коли настає вересень». 
16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.40
— «Республіканська фізико- 
математична школа». 17.10
— «В ефірі — пісня». Г7Д5
— Для гтаріяокласникігі 
«Товариш». 18.00 К. т. Теле
журнал «Людина І закон» 
(Кіровоград). 18.30 — Кон- 
церт. 19.00 — «Актл'альна 
камера». 19.30 — «Харкінсь- 
кому тракторному — зо»
20.30 — Телеогляд «На ла
нах республіки». 20.15 — 
«ііа добраніч, діти!». 21 од _ 
«Час». 21.35 - Художній 
фільм «Актриса». ІІО закін
ченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — Чемпіонат СРСР 

у., х°і:ею: . «Спартак» _
•«пристал,. 5 перерві (19 35) 
— Вечірня казка». 21 00 — 
4НтС>‘ \ 21,35 “ ХУДОЄНІЙ ’І•)лом «Актриса».

П'ятниця

А ЦІ
8.00 — «Час». 8.10 — гім 

мастика. 9.05 — Веселі етап, 
ти. 9.50 — Фільм «Актриса,. 
11.0.» Док*, фільм «Квіти гі 
океані». 11.20 — Фільм-кон- 
церт «Співає народна ар. 
тистка СРСР ПІ. Бойтес». і(<> 
.'.акінчеііні — Поншпі 14 30 

- Новини. 14.50 — док .j... 
лефі н.м - Сам собі вчитель» 
про ДОСВІД ВИХОВНОЇ роботи 
педагогів школи Л’, 25 м Me

літополя. 15.40 — О. С. Гри
боедов. «Лихо з розуму*. 
16.25 — Діла московського 
комсомолу. 16.55 — Лети,
наша пісне. 17.50 — До 85- 
річчя з дня народження Жа
ка Дюкло. Док. телефільм 
«Комунар 20 сторіччя». 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Прапороносці трудової сла
ви. 19.30 — Кінокомедія
«Дача». 21.00 — «Час». 21.35
— Кінопанорама. 23.05 —
Сьогодні у світі. 23.20 —
Співає Дін Рід.

по 4 жовтня

А УТ
10.00 — «Актуальна 

мера». 10.35 — «Живе 
во>. 11.15 — «В ефірі 
пісня». 11.20 — Концерт.
11.40 — Шкільний скрап. 
Історія. 7 клас. 12.10 — «Но
вини кіноекрану». 16.00 — 
Новини. J6.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 —- Фільм- 
концерт. 17.00 — «Неспокій
ні серця». 18.00 «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 
Телефільм.
18.30 — «До 
жавного страхування 
СРСР». (Кіровоград). 1
— «Актуальна
19.30 — «Музична
— хліборобам».
«Діалоги». 20.45 — 
раиіч. діти! - 21.00
21.35 
«Біла тінь».
— Повніш.

(Кіровоград). 
60-річчя Дер- 

я в 
19.00 

камера», 
пошта» 

20.10 -- 
«На доб- 

.......... ......... — «Час».
5 — Художній телефільм 

Ііо закінченні

А ЦТ (IV програма)

— Чемпіонат СРСР 
ЦСКА 

перерві 
казка»

21.35 —
«Легко

2 серії.

19.00 - 
з хокею: 
Рад». У 
«Вечірня 
«Час», 
телефільм 
рим». 1 і

— «Крила 
(19.35) —
21 .00 .— 

Художній 
бути доб-

Субота
А ЦТ

ніг. 1-1.45 — Мультфільми.
15.10 — До 60-річчя Держав
ного страхування. 15.25 — 
Фільм для дітей «Тамбу- 
Ламбу». 15.55 — Мелодії
мого міста. 16.35 — Бесіда
політичного оглядача 10. Ле
ту нова. 17.05 — У світі тва
рин. 18.05 — Для зас, тру
дівники села. 19.20 — О. Тол
стой. «Цар Федір Іоачяо- 
вич». Фільм-вкстава. (21.00 
«Час»). По закінченні — Но
вини.

А УТ
12.20 — Ійнисцюграма «У 

світі цікавого», 12.50 — 
«Доброю вам здоров'я» 13.20
— Л. Касона. «Дикун». Вис
тава. 15.30 — Концерт. 16.30
— «Природа і фантазія». 
17.00 — Для дітей. Художній 
телефільм «Пастух Янко». 
І серія. 18.05 — Фільм-кон- 
церт.-* 18.45 — «Скарби му
зеїв України». 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
Чемпіонат СРСР "з хокею: 
«Сокіл» — «Кристал». 20.45
— «На добраніч, діти!». 21.00
— «Час». 21.35 — X,-------
(Більм «Ну. як же таї 
рюл-7. ГІи закінченні
і-.и мі і.

Художн ії і 
ліьа- 

Но-

А ЦТ (IV програма)
Коп
ії ро- 

«Внс-

12.55
13.25 - 

«Гірське

8.00 — «Час». 8.45 — 
церт. 9.30 — «Слово про 
пагандиста», 10.00 
ред, хлоп'ята!*. 11.00 — «Ран 
нова - ------- " ,ІП
грама 
мів.
церт. 
піка», 
діоп». 
біряк. 
Фільм-вистава.
«Клуб кіноподорожей». 17.00
— Чемпіонат СРСР з хо
кею: «Спартак* — «Хімік» 
(Воскресенськ). 19.15 —
«Здоров’я». 20.00 — «Вечір
ня казка». 20.15 — «Музич
ний кіоск». 20.45 — Доку
ментальний телефільм. 21.0!)
— «Час». 21.35 — Художній 
філ.ьм 
парю?».

пошта». 11.30 — ІІро- 
докумеита.'іьиих філь- 
12.20 — Фільм кой
12.45 — «Паука і тех-

— «Телеста- 
Д. Мамін-Си- 

гнізцо».
16.00

А ЦТ
8.00 — «Час*. 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Грає лауре
ат 11 Всеросійського конкур
су виконавців на народних 
інструментах Ш. Аміиоп (ба
лалайка). 9.30 — Будильник. 
10.00 — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 — «Здоров'я-'. 
11.45 — «Ранкова пошта».
12.15 — Радяїкькші Союз
очима зарубіжних гостей.
12.30 — Сільська година.
13.30 — Музичний кіоск.
14.00 — Р. О'тгїолеііко.
«Здрастуйте, наші тата.-, 
'і'елекпстава. 15 20 — Мульт 
фільм «Кіс Базіліо і мише
ня Пік» 15 :ІО — Телефільм 
«Сходи». 16.05 — Клуб кіно
подорожей. 17.05 — Прий
міть наші поздоровлення. 
Музична програма до Дня 

учителя. 17.45 — Міжнарод
на панорама. 18.30 — Чем
піонат СРСР з хокею: ЦСКА
— «Тракто)і». З період. 19.15
— Від усієї душі. Зустгйч з
рибалками м. Мурманськ:». 
21.00 — «Час*. 21.35 —
Футбольний огляд. 22.05 — 
Д. Д. Шостакович. Сьіма 
симфонія — «Ленінград
ська». По закінченні — По
вніш.

А УТ
10 00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Ранковий кон
церт. 11.15 — Кіііопрограгла 
«Вітчизно моя неозора*.
11.40 — «Сьогодчі — Делі, 
учителя». 14.15 — «Слава
солдатська». І5.15 — Для 
дітей. Художній телефільм 
«Пастух Лико». 2 серія,
16.20 — «Катрусин кіно
зал*. 17.20 — Документаль
ний фільм. 17.40 — Кон
церт. 18.40 — Телефільм.
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — 3 концертів V 
Всесоюзного музичного фес- 
тиваїло «Золота осінь». 20.59
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Художній 
ф:льм «Ми з Кронштадта». 
По закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
8.00 _ «Час». 8.45 —

Програма докумен гаїшних 
телефільмів. 9.30 — IV Між
народний фестиваль теїс-'.і- 
зійиих програм народи.»'і 
творчості. 10.00 — «ЛЗВГ- 
Дейка». 10.30 — Свято пісні 
і танцю. 11.10 — «Очевидне- 
неймовірне». 16.35 — «Роз
повіді про художників». 
17.00 — Чемпіонат СРСР з 
хош-ю: ЦСКЛ — «Тракгош. 
18 25 — Концерт народної
артистки РРФСР Е. ҐГехп. 
19.05 — «Комора сонця». 
20.00 — «Вечірня казка».
20.15 — «Супутник кіногля
дача». 21.00 — «Час». .21.35
— Художній телефільм «Гір
ська новела».

«КОМСОМОЛЕЦЬ». 28 ве
ресня — 4 жовтня. «Білий 
ворон». — о 9.00, 10 50,
12.50. 11.50, 16.50, 18.50,
20.50.

«МИР». 28 вересня — 4 
жовтня. «Бегемот Гу го» — 
о 9.00. 10.20. 13 20. «Забо
ронена зона» — 14.40. «ХІД 
у відповідь» — об 11.40,
15.50. 17.20. 18.50 20.40.

.«ХРОНІКА;., 28 вересня — 
4 жовтня. «Відлуння мину
лої війни». Хронікально до
кументальний фільм. «Ре- 
в’ю на льоду». Збірник 
мультфільмів. З 9.00 до
15.ЗО 28 — 2) вересня — 
«Гонщик іде на риск».'ЗО 
вересня ... 1 жовтня «Іде
альний чоловік». 2 -4 жовт
ня «Сніжне весілля». По
чатої? сеансів о 16.00. 18.00, 
10.00.

Редактор В. СТУПАЄ..
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КУДИ ПІТИ вчитися
Кіровоградський державний педагогічний інститут 

імені О. С. Пушкіна

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ

і на підготовче відділення з відривом від виробництва 
(денна форма навчання) та без відриву від вироб
ництва (заочна форма навчання).

Набір проводиться з таких спеціальностей;
денна форма — фізика і математика, фізичне ви

ховання, російська мова і література, українська мо 
ва і література, англійська мова, педагогіка і мею 
дика початкового навчання;

заочна форма — російська мова і літературо, ук
раїнська мова і література, педагогіка і методика по
чаткового навчання, фізичне виховання.

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ 
ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

1. Заяву на ім я ректора.
2. Направлення встановленого зразка.
3. Характеристику, підписану керівниками підпри- 

: смства (військової частини), партійної, комсомоль
ської і профспілкової організацій, завірену печат
кою.

4. Документ про середню освіту (оригінал).
5. Витяг з трудової книжки (книжки колгоспника),

• завірений керівником підприємства, колгоспу.
6. ЛАедичну довідку (форма № 28ь).
7« Шість фотокарток (3X4 см).
Вступники особисто пред'являють паспорт, вій

ськовий квиток або приписне свідоцтво, а при зара
хуванні — трудову книжку.

На денну форму навчання документи приймаються 
з 1 жовтня по 10 листопада (для увільнених у запас 
із лав Радянської Армії — до 15 січня). Співбесіди
— з 11 по 25 листопада. Початок занять з і грудня. 
Строк навчання — 8 місяців.

На заочну форму навчання документи прийма
ються до 25 вересня (для увільнених з лаз Радян
ської Армії — до 1 грудня). Співбесіди — з 26 по ЗО 
вересня, початок занять з 1 жовтня. Строк наечання
— 10 місяців.

Після закінчення навчання та успішного складання 
випускних екзаменів слухачі як денної, так і заоч
ної форм навчання зараховуються студентами пер 
ших курсів відповідних факультетів стаціонару.

УМОВИ ПРИЙОМУ
На підготовче відділення без екзаменів прийма

ються громадяни СРСР не старше 34 років із закін
ченою середньою освітою, що мають необхідний 
стаж практичної роботи, із числа передових робіт
ників, колгоспників і звільнених у запас із лав Ра
дянської Армії і Флоту за направленнями промис
лових підприємств, будов, організацій транспорту і 
зв’язку, геологорозвідувальних і топографо геоде
зичних організацій, радгоспів, колгоспів, спожив 
чих кооперацій, міжгосподарських підпри
ємств і промислових об’єднань у сільському 
господарстві, командування військових частин і нав
чальних центрів ДТСААФ СРСР за рішенням загаль
них зборів і рекомендаціями партійних, комсомоль
ських і профспілкових організацій.

Рекомендовані на навчання повинні мати на час роз 
гляду питання про направлення не менше одного 
року безперервного стажу на останньому місці робо
ти, не враховуючи учнівського стажу. Члени колгос
пу, крім цього, повинні мати мінімум трудової учас
ті в громадському господарстві, встановлений для 
даного колгоспу.

Для тих, хто звільняється з лав Радянської Армії, 
направлення на підготовче відділення дійсні протя
гом одного року з дня звільнення в запас.

Зарахування проводиться за результата/ли співбе
сіди.

Докладніші довідки .можне одержати в деканаті 
підготовчого відділення за адресою: 316050, м. Кіро
воград, вул. Шевченка, 1, кімната N° 5 (тел. 29-52-28).

Кіровоградський інсіитут 
сільськогосподарської о 

машинобудування

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ

слухачів на денне підго
товче відділення

з таких спеціальностей:

сільськогос 11 одарські ма
шини;

організація і технологія 
ремонту машин;

автоматизація сільсько
господарського виробницт
ва;

електропостачання про
мислових підпрнемст, міст 
і сільського господарства;

машини і технологія ли
варного виробництва;

машини й технологія об
робки металів тиском;

технологія машинобуду
вання, металорізальні вер
стати та інструменти;

будівельні, шляхові ма
шини і устаткування.

11а відділення після спів
бесіди приймають передо
вих робітників, колгоспни
ків, робітників радгоспів і 
воїнів, звільнених у за
пас із лав Радянської Ар
мії і Флоту, за направ
леннями промислових під
приємств, будов, організа
цій транспорту та зв’язку, 
гсологорозвідува л ь в п х 
парі ііі, міжгосподарських 
підприємств та виробничих

Львівський ордена Леніна 
державний 
університет 

імені Івана Франка

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ

на заочні підготовчі 
курси для вступу у вищі 
навчальні заклади.

На курси приймають 
осіб із середньою освітою 
і учнів 10-х класів.

До заяви на ім'я рек
тора треба додати 'довід
ку з місця роботи (учням 
— з місця навчання) і 
квитанцію про перераху
вання плати за навчання.

У заяві слід зазначити 
свою домашню адресу, об
раний факультет, мову та 
літературу (українську 
або російську), з якої 
вступник складатиме ек

замен (вступникам на фа
культети іноземних мов, 
філологічний, журналісти
ки, історичний і юридич
ний вказати також інозем
ну мову).

Слухачам курсів надси
лаються програми, кон
трольні завдання та мето
дичні вказівки.

Прийом заяв — до 20 
листопада.

Плата за весь курс нав
чання (18 карбованців) 
надсилається поштовим 
переказом на адресу. 
Львів, Залізничне відді
лення Держбанку, поточ
ний рахунок № 14110. У 
поштовому переказі слід 
вказати: -1 Іідготовчпм
курсам».

Адреса курсів: 290000, 
м. Львів, вулиця 17 Ве
ресня, 14. кімната 114. 
Телефон 79-73-04.

Ректорат.
Зам. 92.

Одеським ордена Трудо
вого Червоного Прапора 
державний університет 

ім. І. І. Мечникова

ПРОВОДИТЬ
НАБІР

на підготовче відділення
(з відривом від вироб

ництва)

на спеціальності: фізи
ка, математика, механіка, 
прикладна математика, 
гідрогеологія й інженер
на геологія, географія, хі
мія, біологія, зоологія і 
ботаніка, фізіологія, ук
раїнська мова й літерату
ра, російська мова й літе
ратура, англійська мова й 
література, історія, приро
дознавство, а також (для 
навчання в Одеському гід
рометеорологічному ін
ституті) на спеціальність 
метеорологія.

Приймають передових 
робітників і колгоспників

Київський ордена Трудового Червоного Прапора 
інженерно-будівельний інститут

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА ДЕННЕ
ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

зі строком навчання 8 місяців
передових робітників, колгоспників і воїнів, звіль

нених у запас із Збройних Сил СРСР, за направлення
ми командування військових частин, керівників під
приємств, будов, колгоспів, радгоспів, оізганізацій 
транспорту і зв’язку.

Слухачі, які склали випускні екзамени на підготов
чому відділенні, зараховуються поза конкурсом на 
стаціонар першого курсу інституту за обраною спе
ціальністю.

Вступники повинні мати середню освіту і стаж без
перервної роботи на даному підприємстві робітни
ком або колгоспнико/А не менше одного року.

об'єднань у сільському 
господарстві, колгоспів, 
радгоспів, військових час
тив.

Особи, що направляють
ся па підготовчі відділен
ня, повніші мати не менше 
року виробничого стажу 
(не враховуючи учнівсько
го) на даному підприємст
ві чи в колгоспі.

Всі зараховані одержу
ють стипендію і забезпе
чуються гуртожитком. 
Строк навчання — 8 міся
ців.

Початок занять — 1
грудня.

' Прийом заяв з 1 жовтня 
по 19 листопада.

Після успішного скла
дання випускних екзаме
нів слухачі відділення по
за конкурсом зарахову
ються на стаціонар першо
го курсу інституту.

Вступники подають такі 
документи: заяву, направ* 
лепня, документ про сс- 
рСДІІЮ освіту, службову, 
комсомольську чи партій
ну характеристики, медич
ну довідку (форма № 286), 
витяг з трудової книжки, 
шість ф ото к а р т о к 
(3X4 см).

Адреса Інституту: 316002, 
м. Кіровоград, вул. Орд- 
жопікідзе, 5, кімната 
№ 238, тел. 7-94-82.

Зам. 91.

із середньою освітою і 
трудовим стажем не мен
ше одного року за направ- 
лення/ли підприємств, КОЛ
ГОСПІВ, радгоспів, а також 
звільнених в запас із 
Збройних Сил за направ
леннями військових час
тин.

Документи приймають з 
1 жовтня по 10 листопада.

Початок занять — 1
грудня.

Правила прийому, а та
кож бланки направлень і 
заяв університет надсилає 
на прохання вступників.

Адреса для листів: 
270000, м. Одеса, вул. Пет
ра Великого, 2.

Одеський держав
ний університет, під
готовче відділення.

Особисто звертатись на 
адресу: вул. Петра Вели
кого, 2, ауд. N° 46. Теле
фон 20 67-48.
Зам. 91.

Всі слухачі забезпечуються стипендію та гурто
житком.

Зарахування проводиться за результатами спіебе- 
сіди й відбору на приймальній комісії.

Прийом заяв по 10 листопада, для звільнених з лев 
Радянської Армії у листопаді грудні — по 15 січня.

Початок занять — 1 грудня.
До заяви на ім’я ректора треба додати: направ

лення за встановленою формою, виписку з трудової 
книжки, документ про середню освіту (оригінал), 
медичну довідку (форма № 286), шість фотокарток 
(3X4 см), характеристику, підписану командиром 
частини, керівниками підприємства, партійної, ком
сомольської та профспілкової організацій і виписку 
з протоколу загальних зборів, що обговорювали на
правлення. .і

Звертатися на адресу: 252037, Київ 37, Позітрофгот- 
ський проспект, 31, приймальна комісія підготовчо
го відділення, кімната № 124.

Зам. 93.

Київський інженерно-будівельний інститут

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 
МЕДИЧНИЙ 

ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ
па підготовче відділення 

па 1981—1982 навчальний 
рік.

Форма навчання — ден
на.

Прийом документів з 1 
жовтня по 10 листопада.

Зарахування — з 25 по 
30 листопада 1981 року.

Початок навчання — 1 
грудня 1981 року.

По довідки звертатися 
на адресу: 274001, м. Чер
нівці, вул. Червоноармій- 
ська, 3, підготовче відді
лення. Тел. 2-52-35.

ПРОДОВЖУЄ
набір на дев'ятимісячні

При й м а ют ьс я г ром а дйнл 
з закінченою середньою 
освітою, а також учні і0-х 
класів середніх шкіл і 
МИТУ.

Для вступу треба надіс
лати до інституту (252037,

заочні підготовчі курси.

К л їв- 37, По в і трофл отевк і ні 
проспект, ЗІ, заочні підго
товчі курси) заяву на ім'я 
ректора про прийом на 
курси (в заяві вказати по
мер атестата або диплома 
про середню освіту) і до

відку з місця роботи, а 
для десятикласників — 
довідку зі школи.

Плата за весь строк 
навчання па курсах (20 
карбованців) пересила
ється поштою на адресу: 
Київ. Залізничне відділен
ня Держбанку, рахунок 
№ 141606, Київському ін
женерно-будівельному ін
ституту. Квитанцію про 
переказ грошей слід від

правити разом з усіма до
кументами.

Слухачам курсів впсила- 
ються програми, методичні 
вказівки і контрольні ро
боти з математики, фізики 
та рідної мови.

Кваліфіковані викладачі 
інституту перевіряють 
контрольні роботи і повер
тають їх з роз’ясненнями 
й порадами.
Зам. 95.

Зам. 94.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

ВАША АДРЕСА:

316050, МСП

м. Кіровоград, 
еул. Луначарського, 36.

БК 05232. (плене 61107. ООсЯі 0.5 ПРУК. 80іЬ

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масово) ро
боти <— 2 45 36: відповідального секрета
ря _ 2-46-87; відділу комсомольського 

— 2 46 57: відділу пропаганди — 
і лс °іД.А|лУ учнівсько) молоді — 
г-45-35; відділу військово патріотичного 
тихоо.ння та спорту — 2 45-35; відділу 

~ 2 56 65; фотолабораторії — 
2-45 35; коректорської — 3 61 83; нічної 
редакції — 3 03 53.

Зам. № 480. Типаж 54000

Галега виходить у вівторок, 
четвер і суботу.

Друкарня імені Г. М. Дкмитрсв» 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Глінни, !•
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