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Союз праці в навчання

Багато чого навчився Пет
ро ЧИСТЯКОВ, працюючи
чотири роки на «Колхіді».
Йому довелося їздити в рей
си не тільки за межі облас
ті, а й республіки. І завжди
Петро з поставленими зав
даннями справляється як
належить. Сумлінному пра
цівникові правління колгос
пу імені Крупської довірило
нового «КамАЗа».
Молодий комуніст Петро
Чистяков веде активну бо
ротьбу з безгосподарністю.
Його виступи на партійних
зборах завжди ділові й від
верті. Цим і здобув він по
вагу та довір'я товаришів,
які недавно обрали
його
своїм агітатором.
Текст і фото
А. ПЕЧЕНЮКА.
Кіровоградський район.

.
«
Чим глибше вчитуєшся в ручників, про зміцнення ма робочого дня. Варто суло
відвідування
матеріали
проекту,
тим теріально-технічної бази ка б обмежити
школи численними КОЛАІСІЯбільше відчуваєш, що кож бінетів.
Немає сумніву в тому, що ми, що відволікають учите
ний рядок тут проникнутий
розв'язати
ці складні зав
турботою
Комуністичної дання зможуть учительські ля від його основних обо
кадри
при
умові,
якщо вони в’язків, скоротити кількість
партії і Радянської
дер
вузах
міцні масових заходів. Доцільно,
жави про виховання підрос одержать у
знання і добру
практичну вважаю, переглянути шляхи
таючого покоління.
підготовку.
Буває, що до
Звичайно, здійснення зав школи приходять випадкові вирішення проблем класно
люди,
далекі
від педагогіч го керівництва. Було б пра
дань, поставлених партією—
ної праці. Тому вважаю, що
класного
справа не одного дня. І ус надзвичайно важливим зав вильно, аби для
піх буде залежати не лише данням органам народної ос керівника навчальне заван
навчальним закладам є таження скоротити з 18 до
від педагогія, які сьогодні віти,
відбір на навчання
в них
причетні до справи навчан молоді, яна виявила схиль 12 годин на тиждень з тим,
щоб звільнити час для позаня і виховання молоді, а й ність до роботи з дітьми.
Особливо радує, що пар класної роботи, ідейно-по
від тих, хто в
недалекому
майбутньому прийде
пра тія постійно дбає про під літичного, трудового і мо
вчителя в рального виховання школя
цю а,ти в школу. Саме то вищення ролі
ле/ тач гостро
в проекті житті суспільства, його ав рів.
В. ДЕРКАЧ,
ЦК КПРС ставиться питання торитету і престижу, нази
секретар учительської
про підвищення якості ос- ває його своєю надійною
комсомольської органі
'ІГГїи і виховання,
забезпе опорою у вихованні молоді.
зації
Павлиської СШ
чення Сі;:- ш високого рів
Назріла гостра
необхід
імені В. О. Сухомлинсьня
ви;.падання
кожного ність звільнити вчителя від
предмета,
вдосконалення невластивих йоллу функцій,
кого, член ЦК ВЛКСМ.
Онуфріївський район.
навчальних програм,
під- проаналізувати режим його

Не раз поранена була.
Вона всміхатися б хотіла,
Та стільки бід перенесла.
На ній від зброї гнуться нині
Бетонки, колії й мости.
Вона нам мати, й ми повинні
її від смерті вберегти.
Прямують «першінги» незвані
На європейський континент.^.
Щоб перший крок не був останнім,
Спиніться, пане президент!

ми — ЗА МИРІ

..ЗУПИНІТЬСЯ, ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТ!
Прямують «першінги» незвані
На європейський континент.
Щоб перший крок не був останнім,
Спиніться, пане президент!
Спиніть чудовиська залізні
З жорстоким іменем — війна,
У нас із вами класи різні.
Але планета в нас одна.
Вона від горя посивіла.

4 БЕРЕЗНЯ — ВИБОРИ
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Володимир ЛАШКУЛ.

Г СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Активно включившись у
соціалістичне змагання за
дострокове виконання п’я
тирічки, паш КМК брига
ди токарів па вирішальний
рік п’ятирічки
бере такі
зобов’язання:
— підвищити продуктив
ність праці на 1 процент;
— план чотирьох міся
ців потокового року вико
нати до 114-річниці з дня
народження В. І. Леніна;
— план чотирьох років
п’ятирічки виконати
до
66-ї річниці ВЛКСМ;
— вибороти
звання
«зразкова бригада»;
— добитися здачі про
дукції з першого пред'яв
лення не менше, як па 97
процентів;
— навчити професії то
каря двох учнів;

члена комсомольсько-молодіжного колективу доярок
молочнотоварної ферми колгоспу
«Мир» Гайворон
ського району (керівник П. О. Залінський, групком
сорг М. Савченко) Наталії Рогожиної

Втілюючи в життя рі
шення XXVI з’їзду КПРС,
грудневого (1983 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, положен
ня Продовольчої програ
ми я, молода доярка На
талія Рогожина, беру па
себе такі соціалістичні' зо
бов язания:
•— підвищити продуктив
ність праці
порівняно з
минулим роком па 1 про
цент;
— знизити собівартість
продукції на 0,5 процен
та;
— надоїти 6500 кілогра
мів молока від кожної ко
рови;
— боротися
за одер
жання 25 телят від 25 ко
рів. Зберегти все поголів’я
молодняка;

— добитися присвоєння
особистого клейма двом
робітникам;
— продовжити участь у
русі «XI п’ятирічці —
знання і досвід молодих!»;
— подати не менш двох
раціоналізаторських про
позицій з подальшим впро
вадженням їх у вироб
ництво;
— утримати присвоєне
бригаді звання
кращого
КМІ< Кіровського району
м. Кіровограда і боротися
за звання кращого комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу міста в промисло
вості.
Соціалістичні
зобов’я
зання обговорені і прийня
ті па загальних зборах
КМК.
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— першим сортом зда
вати 100 процентів моло
ка;
— добитися зменшення
витрати кормів за рахунок
бережливості на 10 про
центів;
— забезпечити цього ро
ку перевиконання плано
вих завдань для достроко
вого завершення п'ятиріч
ки;
— постійно підвищувати
свій ідейно-політпчниіі рі
вень.
Зобов’язуюсь також по
стійно вишукувати нові ре
зерви для підвищення про
дуктивності корів.
Соціалістичні зобов’я
зання обговорені І Прийня
ті на загальних зборах
КМК.
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Г отуємось
до виборів

КМК доярок колгоспу «Мир» Гайворонського району
обговорюють соціалісти

Компаніївського району по
чалася робота по підготовці
до виборів. Цими днями тут
відкрився агітпункт. У ньо
му розгорнуто виставки лі
тератури про
радянську
Напередодні Нового року виборчу систему, про тру
відбулися загальні збори дові звершення радянсько
трудівників колгоспу «Зоря го народу за час від вибо
комунізму» Новоархангель- рів до виборів.
ського району. Збори від
Для хліборобів і тварин
крив голова профспілкової ників колгоспу
«Дружба»
організації А. С. Оберемок. організовуються лекції і поГоловний інженер господар літінформації,
бесіди про
ства Г. І. Чижицо на зборах виборчу
систему в СРСР.
сказав:
— 22 роки очолює колек Згідно з планом в агітпунк
тив тракторної бригади № 4 ті виступають лектори пер
Василь Іванович Моторний. винної організації товарист
Його ми знаємо як хліборо ва «Знання», зокрема, ди
ба за покликанням, настав ректор школи В. П. Ткачен
ника молоді. На досвіді Ге ко, секретар парторганізації
роя
Соціалістичної Праці колгоспу М. М. Попруга, за
Моторного вчаться механі відуюча Криничуватською
затори, керівники господар сільською
бібліотекою
ства. Щороку його колектив Н. Липа.
досягає вагомих врожаїв. У
серцевинному році 11-ї п'я
тирічки Василь Іванович та
члени його бригади вирос
Бібліотекар
Губівської
тили і зібрали зернових по
сільської
бібліотеки
Р. Ма45,8 центнерів з гектара, а
цукрових буряків — по 501 рущак оформила тематичну
«4 бе
центнеру. Висока врожай книжкову виставку
резня
—
день
виборів
до
ність інших
сільськогоспо
Верховної Ради СРСР». Лі
дарських культур.
Г. І. Чижико- висловив тература підібрана за роз
впевненість, що В. І. Мотор ділами: «В. І. Ленін про со
ний буде гідним представ ціалістичну
демократію»,
ником до окружної вибор «СРСР — країна
народо
чої комісії по
виборах до владдя», «Депутат — слуга
Ради Національностей Вер народу».
ховної Ради СРСР.
Виставка допоможе в ро
Пропозицію головного ін
ідеологіч
женера підтримали механі боті агітаторам,
затори С. Г.
Подиряко, ним активістам.
О. М. Дуба,
В. Г. Швець.
* *
Збори одноголосно прий
няли
рішення
висунути
бригадира
тракторної
Партійна і комсомольсь
бригади № 4, Героя Соціа ка організації сільгоспхімії
лістичної Праці В. І. Мотор проводять
велику роботу
ного представником до ок по підготовці до виборів до
ружної комісії по виборах Верховної
Ради СРСР. На
до Ради
Національностей підприємстві організовую
Верховної Ради СРСР оди
надцятого скликання по Кі ться цікаві масово-політичні
ровоградському виборчому заходи, присвячені цій від
округу № 48 від колгоспу повідальній кампанії.
Недавно перед робітника
«Зоря комунізму».
ми виступив
досвідчений
Т. МЕЛЬНИЧЕНКО,
політінформатор М. О. Півнєв. Бесіда була присвячена
виборам до Верховної Ради
СРСР.

Виявили
довір’я

м. Бобринець.

комсомольсько-молодіжної бригади токарів механіч
ного цеху Кіровоградського ремонтно-механічного за
воду імені В. К. Таратути (бригадир Лідія Балинь
ка, групкомсорг Наталія Буровенко).

І

ЧНІ зобов’язання на 1984 рік
Фото В. ГРИБА.

У культосвітніх установах
Нечаївської сільської Ради

Добірку підготував
М. ЖИТНІЙ.

Компаніївський район.

2 стор.

«Молодий комунар»

12 січня 1984 року

Дітям Нікарагуа
18 грудня Комітет мо
організацій
лодіжних
Радянський
СРСР
і
фонд миру літаком Аеро
флоту направили в Ма
нагуа тисячі іграшок для
дітей Нікарагуа.
Ця акція стала одним
Із конкретних результатів
тижня солідарності з бо
ротьбою народу і молоді
Нікарагуа, який з ініціа
тиви цк ВЛКСМ і кмо
СРСР проходив в нашій
країні з 17 по 23 листо
пада. Було проведено
мітинги
солідарності,
конкурси політичної піс
ні і плаката, інші заходи.
----------------------------------

І

Багато комсомольських і
піонерських організацій
провели трудові акції, зі
брали металолом і маку
латуру, а зароблені гро
ші перерахували в Ра
дянський
фонд миру 8
позначкою «Дітям Ніка
рагуа».
Виражаючи волю ра
дянської молоді, Фонд
миру використав ці кош
ти для придбання дитя
чих іграшок і направлен
Нікарагуа як
ня їх у
новорічний
подарунок
від юних інтернаціоналістів Країни Рад.
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Фото С. СМОЛЬСЬКОГО

І

Наприкінці минулого року в анкетах читачів газе
ти висловлювалися пропозиції активніше поширюва
ти досвід передових штабів «Комсомольського про
жектора» області. Так, економіст із Бобринецького
району .Марина Жук разом Із матеріалами, що сто
суються практики комсомольських прожектористів,
хоче побачити на сторінках газети рекомендації, як
провести той чи інший рейд.

Редакція взяла до уваги побажання читачів. Сьо
годні на прохання молодих прожектористів «Дозорець^друкувтоловннй документ, яким керуються активісти —• «Положення про «Комсомольський прожектор».

Положення про
«Комсомольський
прожектор»

«Комсомольський про
жектор» веде роботу по
таких основних напрямах:

виявляє резерви ДЛЯ
підвищення продуктивнос
ті праці, поліпшення якіс
них показника роботи мо
лодих трудівників, комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів, сприяє успішно
му виконанню ними пла
нів і соціалістичних зобо
в’язань;

— активно
впливає на
вдосконалення організації
праці, розвиток більш
прогресивних її форм,

.

і Н. НАУМЕНКОВА.

Фотохроніка ТАРС.

Комсомольцю! На сво
їх звітно-виборних збо
рах, що недавно відбу
лися, ти
обрав
штаб
«Комсомольського про
жектора». Звичайно, за
твоєю
пропозицією до
його складу ввійшли найдостойніші, ті, кому до
всього є діло,
Прожектористе! Твої
товариші
виявили тобі
довір’я. Виправдай його!
Завжди будь на своєму
посту, живи життям сво
го підприємства, госпо
дарства. Не обминай не
доліків. Чим
непримиреннішим будеш ти. до
них, тим їх буде менше.
Пам'ятай, що ти — ком
сомольський дозорець!

■

■меаи пкаманв ка

«Комсомольський про
жектор» — масова форма
участі комсомольців і мо
лоді о громадському конт
ролі, брротьбі з проявами
ш безгосподарності і марно
тратства, посягання на со
ціалістичну власність, з
усім, що завдає шкоди на
родному
господарству,
справі комуністичного бу
дівництва.
Головне завдання «Ком
сомольського прожектора» — всемірно сприяти
формуванню у юнаків і
дівчат активної життєвої
позиції, навиків управлін
ня виробництвом,
вихо
ванню у них принциповос
ті, непримиренності до не
доліків, почуття особистої
відповідальності за високі
кінцеві
результати своєї
роботи і справи колекти
ву.
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Напередодні
60-річчя
Ленінського призову гру
па ветеранів партії відвЬ
дала меморіальний музей
В. І. Леніна у Смольному.
Ветерани, що стали ко
муністами 60 років тому,
і сьогодні в строю. Вони
ведуть активну громадсь
ко-політичну роботу по ви
хованню молоді, вчать
сьогоднішнє покоління жи
ти і трудитися за заповіта
ми В. І. Леніна.
На знімку: ветерани
Ленінського призову, чле
ни партії з 1924 року Д. П.
ЛІАКСИМОВ, А. Н. МАЗАЄВА, С. П. ІГНАТЬЄВ,
Н. Ф. БОГУСЛАВСЬКИЙ,
В. ЛІ. ЗУЄВА і С. А. ПУЧКОВ у актовому
залі
Смольного зустрілися з ле
нінградськими школярами.

впровадження нової техні
ки і передової технології,
раціоналізаторських про
позицій і винаходів;
— веде рішучу бороть
бу за посилення режиму
економії, бережливе ви
трачання металу, паливноенергетичних та інших матер'альних ресурсів, ско
рочення втрат
робочого
часу, зміцнення трудової,
навчальної та виробничої
дисципліни,
збереження
соціалістичної власності;
— бере участь у конт
ролі за своєчасним і доб
роякісним виконанням за
мовлень для найважливі
ших новобудов країни, в
організації шефства ком
сомольських
організацій
над розвитком провідних
галузей народного госпо
дарства,
поліпшенням
культури обслуговування
на підприємствах торгівлі,
служби побуту;
— бере участь у здійс
ненні контролю за дотри
манням законодавства про
охорону праці та здоров’я
молоді і підлітків,
ство
ренням необхідних умов
для їхньої високопродук
тивної праці,
зростання
професійної майстерності,
навчання, побуту і відпо
чинку.
«Комсомольський про
жектор» зобов’язаний не
тільки виявляти недоліки і
порушення, а й безпосе-

редньо брати участь у за
побіганні їм та усуненні їх.
У своїй діяльності «Ком
сомольський прожектор»
спирається на ініціативу і
самодіяльність
комсо
мольців і молоді, будує
роботу на основі ленінсь
ких принципів контролю
— масовості,
дієвості і
гласності. Тісно взаємодіє
з
органами народного
контролю, профспілкови
ми та іншими громадськи
ми організаціями, госпо
дарськими й
правоохо
ронними органами.
«Комсомольський про
жектор» має свою симво
ліку (емблему, нагрудний
значок активіста «Комсо
мольського прожектора»).
Гласність «Комсомоль
ського прожектора»
—
найважливіший
принцип
дієвості його роботи.

Штаби і пости «КП» опе
ративно інформують ком
сомольців і молодь
про
перевірки,
проведені
результати в
рейди
і
«блискавках»,
«бойових
листках», стінгазетах, стен
дах, вікнах «КП», засоба
ми любительського кіно,
у
програмах агітбригад.
Активно використовують
для забезпечення гласнос
ті роботи «Комсомольсь
кого прожектора» комсо
мольські газети і журнали,
радіо і телебачення.
Робота в «Комсомольсь
кому прожекторі»
— по
чесне
й
відповідальне
комсомольське доручен
ня.

Кожен
прожекторист
покликаний виправдовува
ти виявлене довір’я, пока
зувати
приклад високої
свідомості,
організова
ності і дисципліни,
пос
тійно дбати про примно
ження народного достат
ку, бути
завжди в аван
гарді боротьби за успішне
виконання планів еконо
мічного, соціального роз
витку нашої країни.
Юнаки і дівчата, що бе
руть активну участь у ді
яльності «Комсомольсько
го прожектора», а також
кращі пости, штаби «КП»
за
поданням
комітетів
комсомолу відзначаються
комсомольськими нагоро
дами.

Районні штаби «КП» оовдашлть:
НОВОУКРАЇНКА. Район
ні прожектористи пере
вірили стан економії наф
топродуктів у деяких гос
подарствах району.

ною і
комсомольською
організаціями
господар
Колгосп імені Кутузова. ства.
Тут виявлено перевитрату
СВІТЛОЕОДСЬК
пального на
легкозих і
У ході рейду ; МІСЬКОГО
У колгоспі імені Кірова вантажних автомобілях у штабу «КП» на Дніпровсь
виявлено
випадки вико розмірі 0,7
тонни. На кому заводі твердих спла
ристання пального не за трьох грузозиках не пра вів імені В. 4. Леніна вияв
призначенням.
Заправка цюють спідометри. Зафік лено три порушення тру
здійснюється вручну, що совано також продаж бен
дової дисципліни
серед
призвело
до
значних зину, колгоспникам, що су молоді. Двоє
робітників
втрат. У дорожніх листах воро заборонено.
запізнилися, один перед
водіїв вантажних автомо
Трьох чоловік притягну часно покинув робоче міс
білів відсутні
показання то до відповідальності.
це.
спідометра.
Перевитрата
Аналогічні рейди прове
У
колгоспі
імені
Ульяпального складає 15,8 тон
на
виробничому
нова має місце
продаж дено
ни.
об
’
єднанні
«Дніпроенерорганізаціям,
бензину
Результати
перевірки
несправність гобудпром», ордена Тру
обговорено на засіданні Крім того,
правління колгоспу, комі колонки призвела до роз дового Червоного Прапо
кількості ра заводі чистих металів
тету народного контролю ливу великої
імені 50-річчя СРСР. Вияв
і тракторної бригади. Бу пального.
лено
39 порушників.
Факти
безгосподарності
ло вказано
на необхід
рейдів.,
За підсумками
ність спорудження нових знайшли відображення у
інформаційні
азтоколонок. Три чолові виступу «Комсомольсько випущено
«блискавки», -.
і стали бюлетені,
ка понесли дисциплінарну го прожектора»
фотографіями і
відповідальність,
чотири головною темою а обго «КП» з
— матеріальну в сумі" 234 воренні виявлених недолі прізвищами недисципліноків адміністрацією, партій ваних.
карбованці.
Підсумки рейду підбив
випуск колгоспного «КП».

ЕКОНОМІКА ПОВИННА БУТИ ЕКОНОМНОЮ

ВИМАГАТИ
ПОЧИНАЙ
ІЗ СЕ Б Е
ЕКОНОМІЯ ЛИШЕ ОД
НІЄЇ
КІЛОВАТ-ГОДИНИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ — ЦЕ
ДОДАТКОВО ВИДОБУТІ 40
КІЛОГРАМІВ ВУГІЛЛЯ, 33
- НАФТИ, 15 — ЗАЛІЗ
НОЇ РУДИ, ЦЕ 120 КІЛО
ГРАМІВ
ВИПЕЧЕНОГО
ХЛІБА.
ДАЛЬШЕ ПОСИЛЕННЯ
РОЛІ комсомольських
ОРГАНІЗАЦІЙ У ПОШУКУ
РЕЗЕРВІВ
ВИРОБНИЦТ
ВА, ШИРОКЕ ЗАЛУЧЕН
НЯ
КОМСОМОЛЬЦІВ
І
МОЛОДІ ДО
БОРОТЬБИ
ПРОТИ
БЕЗГОСПОДАР
НОСТІ І МАРНОТРАТСТ
ВА, ЗА
НАЯСУВОРІШУ
ЕКОНОМІЮ РЕСУРСІВ НА
КОЖНОМУ
РОБОЧОМУ
МІСЦІ — ТАКА ОСНОВНА
МЕТА СТВОРЕННЯ КРЕБу
—
КОМСОМОЛЬСЬКОГО
РАХУНКУ ЕКОНОМІЇ ТА
БЕРЕЖЛИВОСТІ.
ЯК ВАЖЛИВО
ВЕСТИ
РАХУНОК - ЦЕ ДОБРЕ
РОЗУМІЮТЬ
---------комсоАКТИВІСТИ
МОЛЬСЬКІ
__________
КІРОВОГРАДСЬКОГО ЗА
ВОДУ
РАДІОВИРОБІВ
ІМЕНІ XXVI З’ЇЗДУ КПРС.
ТРЕБА ВИХОВУВАТИ У
МОЛОДИХ РОБІТНИКІВ І
СПЕЦІАЛІСТІВ КОМУНІС
ТИЧНЕ
СТАВЛЕННЯ ДО
ПРАЦІ, РОЗШИРЮВАТИ

УЧАСТЬ МОЛОДІ
8 УП
РАВЛІННІ
ВИРОБНИЦТ
ВОМ.

На підприємстві пролу
нав заклик до боротьби за
скорочення
до мінімуму
втрат, за економію енерго
ресурсів. Особливо ж діє
вий контроль за цим вста
новлено з боку комітету
комсомолу (секретар Ми
хайло Дегтяренко). Як са
ме? З допомогою комсо
мольських прожекторис
тів. Двічі-тричі па місяць
проводяться
рсиди-перевірки в цехах,
відділах і
службах. .їх
результати
надсилаються відповідним
начальникам для вжиття
заходів,
Указуються і
конкретні пропозиції для
того, щоб ліквідувати недолі к н.
Чіткість і злагодженість
роботи прожектористів да
ла свої плоди: нині не го
рять лампочки, світильни
ки без потреби. Недавній

рейд у цеху № 20 на діль
ниці термічної обробки по
казав, що неефективно ви
користовуються печі, в ре
зультаті
чого за кілька
хвилин було втрачено ЗО—
40 кіловат-годин електро
енергії. Після рейду стано
вище виправилось.
Справжніми помічника
ми молодих дозорців ста
ли запроваджені на під
приємстві «Книги совісті».
Молодь, яка допустила
лрорахуііки в економії,
записує в книги причини
перевитрат і свої пропози
ції по їх » усуненню. Це
посилило відповідальність
кожного за економію у ви
користаній електроенергії.
Красномовним п і дтіве рд -’
женцям цих слів , є зеко
номлені за
■ минулий рік
119 кіловат-годин,
Найг
важливіший вклад у за
гальнозаводський рахунок
економії внесли
цехи
№№ 3, 21 та 22. Найак
тивнішу боротьбу,з марно
тратством електроенергії
вели прожектористи ком
сомольці Олег Калашни
ков, Вікторія Цьома та
Юрій Чернега.
Р. ДАЙДАКУЛОВ,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

м. Кіровоград.

ДІЄВІСТЬ
<

На порядку денному—дисципліна
У передостанньому ви заступник голови правлін
пуску «Дозорця» («Аіоло- ня Петрівського районного
товариства
дий комунар» за 22 жовт споживчого
ня) йшлося про порушен В. І. Юрченко повідомив,
ня трудової дисципліни іцо критичний виступ газе
деякими
працівниками ти було обговорено на за
торговельних організацій сіданні правління. Виявле
райспожнв- но причини порушень ре
Пстрівської
СПІЛКИ.
жиму роботи
магазинів
У відповіді редакції та «Уцінені товари», «Техні
районному штабу «КП» ка», «Кулінарія», ресторо-

ну «Чайка».
Продавців вказаних ліа- с
газинів і закладу громад
ського харчування попе
реджено.
Торговельний
відділ районного спожив
чого товариства, зокрема
В. І. Сорокову, зобов’яза
но провести роз’яснюваль
ну роботу серед працівни
ків прилавка.

12 січня 1984 року

З ТЕЛЕ
ТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ
ТАРС

«Молодим

KOMVHdD»

З стор

НЬЮ-ЙОРК. Генеральний
секретар ООН X. ГІерес де
Куельяр вказав на
необ
хідність мирного, справед
ливого і всеосяжного вирі
шення палестинського пи
тання.
Переговори щодо
цієї проблеми лишаються
життєво важливими, від
значається в його виступі
на відкритті сесії Комітету
ООН
по здійсненню не
від’ємних прав палестинсь
кого народу.

ФОТОЗВИНУВАЧЕННЯ
Вторгнення на Гренаду
почалося рано-вранці 25
жовтня, коли на територію
аеропорту Пойнт-Селаішез
були скинуті два баталь
йони парашутного десанту
американських солдатів.
Слідом за ними на зльотну смугу аеродрому Пірлз
опустилися вертольоти з
морськими
піхотинцями
США. Так відбулася ви
садка інтервентів на зем
лю Гренади, бандитська
акція, яку в Білому домі
назвали «хірургічною опе
рацією».
Агресія проти Гренади
спрямована проти її наро
ду, проти тих народів Ла
тинської Америки, які хо
чуть скинути реакційні
проамернканські режими,
покінчити з економічною і
політичною залежністю від
Сполучених Штатів.
Про свавілля й насиль
ство інтервентів над жите
лями острова свідчить цей
фотомонтаж, зроблений із
знімків зарубіжної преси.
Фотохроніка ТАРС,

ВАРШАВА. Радянський
прапор піднято на першо
му судні, яке зійшло цього
року зі стапелів Щецінської
судноверфі
імені
Здійснення більш
А. Варського. Ним
став якДЕЛІ.
ста нових проектів бу
багатоцільовий
буксир дівництва житла
почала
«Нефтегаз-6», збудованим індійська
державна кор
на замовлення
СРСР. Це порація житлового будів
судно призначене для тех ництва і міського розвит
нічного
обслуговування ку. Вони
охоплюють .46
морських
бурових плат міст і кілька сіл у 13 шта
територіях
форм, перевезення різних тах і союзних
вантажів. «Нефтегаз-6» ос країни.
В
результаті
виконання
нащено також найсучасні
шим обладнанням для га програми житлом буде за
сіння пожеж і ведення ря безпечено понад 60 тисяч
сімей, насамперед
пред
тувальних операцій.
ставників неімущих верств
ХАНОЙ. 60 мільйонів кі населення.
ловат-годин — така цифра
ПАРИЖ.
Як
передає
з'явилась
на лічильнику
першого енергоблоку най агентство Франс Пресе, у
більшої в В’єтнамі тепло столиці Сенегалу — Дакар!
електростанції
сФалай», арештовано 17 найманців,
завербованих для скинен
яка споруджується з допо ня
уряду Гвінеї. Затримано
могою Радянського Союзу..
трьох керівників
Два місяці роботи
блока також
змови. Посилаючись на се
підтвердили
його високі негальську газету «Солей»,
технічні
характеристики, АФП зазначає, що найман
надійність, економічність.
ці планували вирушити з
Інтернаціональний
ко Сенегалу «для проходжен
лектив будівників ТЕС роз ня спеціальної військової
почав монтаж другої тур підготовки в одну з країн
Західної Африки».
біни потужністю 120 тисяч
[ТАРС).
кіловат.

Є

«ОСЛИ, що КУСАЮТЬ ЛЮДИНУ,
БУВАЮТЬ, ЯК ПРАВИЛО, ЗА ЦЕ
ЖОРСТОКО БИТІ».

Є КЕНТ ВЛІЄНТ ДОСЛІДЖУЄ
звички крокодилів

МЕТА ВИНАХОДУ - ЕКОЛОГІЧНА
ЧИСТОТА.
gxn?"-,-ga

Новорічне свято плуга
У містечку Маргат.ерія,
в провінції Леон, існує
старовинний обряд зустрі
чі Нового року, описаний
відомим іспанським етно
графом Хуліо Каро-Барохою. Це так зване «свято
плуга», у якому головні
виконавці, котрі «імену
ються саммаракос (сама
ритяни), одягнуті в овечі
шкури і маски.
Це, як
правило, шість чоловіків
і одна жінка. Одне слово,
зовсім як у травні ниніш
нього року у Вільямсбергу,
де збиралися сім головних
діячів Заходу. Правда, на
їх обличчях були не
страшні маски, а сліпучі
усмішки, зодягнені воші
були в смокінги і парадне
плаття. Але спільною і для
Маргатерії, і для Вільямсберга була і там і тут гра
учасників на публіку...
Пастухи в Маргатерії
ходять перед Новим ро
ком із піснями й збирають
подарунки. В руках у ник
палиці з гаками. Ними во
ни лякають жінок, робля
чи вигляд, що хочуть за-

чепнти їх гаком за йогу,
як овець.
Головна частина обряду
здійснюється у
селищі
першого січня після обід
ньої служби. Перед церк
вою збираються саммара
кос і починають згадувані
про події минулого року,
негарні
вчинки
окре
мих селян і селянок. Потім
за традицією влаштовуєть
ся жартівливий «розділ
осла». Згадавши про яко
гось упертюха,
що здох
минулого року, оратор по
чинає «ділити» його тушу
серед односельців, натя
каючи на їх слабкі місця
чи помилки. Надто бала
кучим він дарує язик, неробам-танцюрнстам — но
ги, легковажним жінкам—
хвіст і т. д. Дотримувати
ся цього звичаю спробує
мо й ми.
Одне копито, без сумні
ву, має бути направлене
за океан, у дім, що нази
вається Білим. Саме звід
ти почалася кривава аг
ресія проти Гренади. Аме
риканська вояччина ковз-

шім чоботом розтоптала
свободу її народу. Друге
копито також належить
Америці за агресію проти
Лівану. Між іншим, якби
кожним ослячим копитом
«позначити»
чужі землі,
де Пентагон хотів би роз
містити сиої бази для до
сягнення світового пану
вання, то, мабуть, не вис
тачило б цілої череди ос
лів...
Цілком очевидно, зуби
осла слід
би розділити
між Білим домом, держде
партаментом
і Пентаго
ном. Адже саме вони —
ініціаторі) розміщення на
європейській землі «першінгів-2» і крилатих ра
кет, які, ніби отруйні ікла,
містять у собі смертельну
небезпеку для цього кон
тиненту. Направляючи ос
лячі зуби адресатам,
ма
буть, треба було б їм на
гадати: осли, що кусають
людину, бувають, як пра
вило, за це жорстоко биті.
Але якщо вже бути
справедливим, то, мабуть,
не всю тушу слід переси-

ЄГИПЕТ. Александрія,
заснована
в 332 році до
н. е. Александром Маке
донським, гордиться своєю
історією. Про велич древ
ньої «північної
столиці»
нагадує Рас-ет-Тін—палац
султана Мухаммеда Алі,
який був перебудований у
1925 році італійськими ар
хітекторами.
Резиденція
султанів і королів Єгипту,
яка має близько 300 кім
нат, великих і малих залів,
нині перетворена в музей
Фото Ю. ТИССОВСЬНОГО.
(ТАРС].

ІНДІЯ. На знімку
одна з учасниць святкової
церемонії відкриття нової
дільниці Раджастханського водного каналу.
Фото С. СИЧОВД.
Фотохроніка ТАРС.

лати на другий бік Атлан
тики.
Ослячі очі моікна було
б піднести тим західіюєвропейцям, котрі брали
участь у минулі роки в
«економічних
санкціях»
США проти СРСР і соціа
лістичних країн. Справді,
погонщики з американсь
ких корпорацій дуже хоті
ли б ослабити своїх «друзів»-суперипків у Західній
Європі — спустошити їх
кишені,
перешкодити їм
виконувати вигідні й пер
спективні контракти зі
Сходом.
Французьким спадкоє м цим ОАС
і колоніальної
«слави» іноземного легіону
саме до лиця
одержати
довгі вуха
сірого друга
Санчо Паней: вони так і
стирчать із громадянської
війни та інтервенції у Ча
ді. Між іншим, в ім’я
справедливості треба було
б відправити одне вухо у
Вашінгтоп.
О! Залишилися ж іще
ослячі мізки! Кому ж їх
подарувати?

Думається, вони по пра
ву належать твердолобим
«мідним каскам» і цивіль
ним «яструбам» за океа
ном і в НАТО. Тим, хто
роздмухує гонку ядерних
озброєнь і всерйоз клеко
че про можливість пере
моги в «обмеженій» чи
«тривалій» ядерній війні.
Вузькість мислення поєд
нується в них із середньо
вічною ненавистю до про
гресу. Щоб довести свою
правоту, воші не гидують
відвертою брехнею на всю
силу своїх фальшивих, у
тому числі і радіоголосів.
Так що вони цілком за
служили, на додаток до
мізків, ще і язик, і голосо
ві зв'язки дохлої тварини.
...«Розділивши» тушу ос
ла, в Маргатерії разом з’ї
дали зібрані страви і здій
снювали магічний обряд із
плугом, що дає родючість
землі. Завершимо і ми на
шу притчу закликом лю
дей доброї волі, котрим
дороге найцінніше на Зем
лі — мир: «Перекуємо ме
чі на орала!» Хай 1984 рік
буде роком боротьби за
реалізацію цього лозунгу.

І. синицин,
політичний
АПН.

оглядач

ЗАРУБІЖНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Французький
океан©-»
граф і еколог Жак-1в Кус«
то збудував нове судно
«Вітряний млин». Його го
ловна особливість помітна
з першого погляду — 13метрова труба, що засмок
тує повітря. При швидкос
ті вітру в 24 вузли таке
безвітрильне й безмоторне
— у звичному розумінні—
судно вантажопідйомніс
тю 800 тонн повинне за
підрахунками долати 15
вузлів за годину. Мста ви
находу Kjcto — екологіч
на чистота, така необхідна
для проведення робіт в
океані.
*

**

¥

Ефективний і відносно
дешевий, за словами авто
ра, метод підводного бу
дівництва розроблений за
хіднонімецьким архітекто
ром Вольфом Хільбертцем.
Мало не всі необхідні для
будівництва під водою ма
теріали містить,
вважає
він, саме море. Під воду
опускають металевий кар
кас необхідної форми и
підводять до нього елек
тричний струм. Мінерали,
розчинені у воді, під дією
електрики наростають на
решітці каркасу і невдовзі
повністю покривають його.
Метод Хільбертца, пові
домляє італійський тиж
невик «Еуропео», вже ус
пішно застосований.
♦

Ій

*

Так вони й плавають ра
зом на фермі імені св. Ав
густина, штат Флоріда,
США: представники «аллігатор міссісіпієнс» у кіль
кості 150
екземплярів і
один- однісінький «гомо
сапієнс», що відгукується
на ім'я Кент Влієнт. Стис
каючи в руках кипарисову
жердину і в зубах гумо
вий загубник від дихаль
ної трубки, молодий зоо
лог збирає в каламутній
воді матеріал для дисер
тації на тему
«Любовні
ігри крокодилів». Любов,
як відомо, зла, і судячи з
усього, крокодили могли б
немало щодо цього дода
ти, але, як виявив
Кент,
«якщо рухатися обережно
й особливо з води не ви
совуватися, до крокодилів
можна підпливати аж на
півтора метра. Під водою
вони бачать погано». За
три роки пірнань Кент зу
мів відібрати н вивчити в
деталях 40 «особливостей
поведінки»,
характерних
для закоханого крокодила.
Поки що йому таланило,
якихось «особливостей по
ведінки» щодо третього
зайвого він не спостерігав.

12 січня 1984 року

«Молодий комунар»

4 стор

Розростається,
красиЕішае
з кожним роком мо
лоде
селище
мета
лургів Побузьке. Виро
стають
красені-будинки, стають до дії со
ціально-побутові і куль
турні
об'єкти.
Ось і
цими
днями
новий
60-квартирний
п'яти
поверховий
будинок
розчинив свої двері но
воселам. З великою ра
дістю
в'їхали в світлі,
Того зимового вечора благоустроєні квартири з
Валентин
Михайлович усіма побутовими зруч
Ткаченко помітно хвилю ностями сім’ї плавильни
вався: учні Капітанівсь- ків Якова Мимрука, Ми
кого середнього МПТУ коли Сіркова, водія Іва
№ 10 запросили його,
на Перепелиці, бульдо
голову ради наставників, зериста Олександра По
до себе
на
зустріч.
війка,- багатодітні сім’ї
Хлопці й дівчата зібра Івана Юрченка, Миколи
лися в тому самому кла Столярова, Василя Полясі, де ще зовсім недавно
нецького та інші.
він викладав майбутнім
Всього понад 140 сімей
апаратникам технологію
трудівників Побузького
цукрового виробництва.
нікелевого заводу імені
Уважно слухали завт 60-річчя СРСР поліпшили
рашні цукровари розпо свої житлові умови.
відь свого
наставника,
учасника Великої Вітчиз
О. РіЗНИЧЕНКО.
няної війни. Перед ними
селище Побузьке,
у всій суворості постава
Голованівський район.
ли тяжкі роки воєнного
лихоліття, руїни і нестатки ' післявоєнної
пори,
творча праця радянських
людей у
сьогоднішні
мирні дні. Все це про
йшло через
життя ко
Напередодні
Нового
лишнього
директора
року приємне повідом
училища В. М. Ткаченка,
отримав
який працював на педа лення з Києва
фото
гогічній ниві більше п'ят кіровоградський
граф Б. А. Дозорець. За
надцяти років.
фотосувенірів,
У свою чергу учні роз серію
представлених ним на IX
повіли
наставнику про
успіхи у навчанні, про республіканській виставці-конкурсі фоторобіт і
активну участь у пред
фотосувенірів, він удос
метних гуртках та спор
тивних секціях, про свої тоєний диплому першого
ступеня і грошової пре
проблеми і досягнення.
Потім учасники худож мії.
ньої самодіяльності на
На виставці, організо
ваній Міністерством по
шого /ЛПТУ № 10 Вален
тина Кулик, Оксана Ко- бутового обслуговуван
зачук, Ольга Броварська, ня
населення
УРСР
експонувались 280 чор
та Світлана Рибак висту
пили з цікавою
хорео
но-білих
і
кольоро
графічною композицією,
вих фотографій різномадля Валентина Михайло
нітних жанрів, представвича
була
виконана лених ста двадцятьма аєулюблена
пісня «Зем торами із двадцяти п'яти
лянка».
областей. Сувенірні.папТакі зустрічі
надовго
ки «ветерани війни» і
залишаються
в пам’яті
«Поздоровляю» Б.
А.
хлопців та дівчат.
Дозорця були поза кон
куренцією.
В. НІНА ПЕР,

Зустріч
з наставником

Нагороду
фотомайстру

викладач Капітанівського МПТУ № 10.
Новомиргсродський
район.

Недавно в приміщенні обласної філармонії відбулися концерти
народного самодіяльного ансамблю пісні й танцю Будинку ху
дожньої та технічної творчості обласного управління профтехосвіти і жіночого народного самодіяльного вокально-інструментально
го ансамблю «Хороший настрій». Ці концерти проходили в рам
ках Всесоюзного огляду самодіяльної художньої творчості, при
свяченого 40-річчю Перемоги радянського народу у Великій Віт
чизняній війні.
На концертах були присутні учні училищ обласного центру, за
гальноосвітніх шкіл міста Кіровограда.
На знімках: два моменти концертної програми.
Фото Л. ВОЛОКНА.

побачення».
ТЕЛЕБАЧЕННЯ «Призначається
Естрадна розважальна пере

14 СІЧНЯ

а ЦТ (1 програм-/
8.00 — Новини.
8.20 —
Улюблені вірші. С. Маршак.
8.50 — 2-й тиране «Спортло
то». 9.00 — Сім'я і школа.
9.30 —
Телефільм «Росія
молода». 7 серія.
10.35 —
Більше хороших
товарів.
10.55 — Російська
зима.
Концерт хору російської ПІС
НІ ЦТ і ВР. 11.35
— Ти па
м'ятаєш, товаришу.
До ООріччя газети «Красная звез
да». 12.40 — Док. телефільм
«Щасливі
поверхи Манат
Ахмс-дової» з циклу «Люди
великої долі». 13.10 —- Роз
повіді про художників. 13.50
— Док. фільм
«Хто убив
Мартіна
Лютера
Кінга?»
14.30 — Новини.
14.4а —
Мультфільми
«Хоробрий
чорнильний заєць». «Чому
кініку
назвали
кішкою».
15.05
—
Фільм-концерт
«Мистецтво
Євгена Несте
ренка». 16.10 — Бесіда полі
тичного оглядача В. П. Беке
това. 1(5.40 — Новини. 16.45
— Очевидне — неймовірне.
!
17.40 -- Чемпіонат Європи з
е
фігурного ковзання. Чолові
1 ки Довільна програма. 18.55
В — Бесіда голови Радянсько
го комітету захисту миру
| 10. О. Жукова.. 19.30
—
спра
] Фільм «Довга, довга
ва...» 21.00 — «Час». 21.35 —
Чемпіонат Європи з фігурно
го ковзання. Спортивні тан
ці. Довільний танець

п. СОКОВИМ,
член
оргкомітету
виставки.

А УТ

10.00 — Новини. 10.15 —
Документальний фільм «Ус
міхнись. малюк».
10.2о —
«Пісня
скликає
друзів».
11.10
— Програма
студії
«Кнївпаукфільм» . 12.00 —

м. Київ.

дача.
12.30 —
Телефільм
«Кого чекають засніжені го
рл?» 12.40 — «Доброго вам
здоров'я». 13.15 — «Золотий
ключик». Зустріч з майстра
ми естради і цирку. 14.25 —
Співає заслужена артистка
УРСР О. Арцемюк. 14.50 —
Прем'єра
документального
фільму «Одна доля па двох».
15.05 — Сторінки творчості.
С. Будний. 15.40 — Мульт
фільм. 16.20
— Художній
фільм «Мелодії Веріііського
кварталу». 19.00 — Актуаль
на камера. 19.40 — «Скарби
музеїв України».
19.55 —
«Інтерклуб». 20.40
— «На
добраніч, діти».
21.00
—
«Час». 21.35
— Художній
фільм «Взяти Ікивим». 2 се
рія. 22.50 — Новини. 23.05 —
Світ поезії. М. Лєрмонтов.

А ЦТ III програма)
3.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 —
Док.
телефільм
«Портрет музею».
8.55 —
-Ранкова пошта».
9.25 —
Програма Львівської студії
телебачення. 10.40 — Мульт
фільм «Летючий корабель».
11.00 — Клуб мандрівників.
12.00 — Кінопанорама. 14.05
— Чемпіонат Європи з ков
занярського спорту. Жінки.
14.35 — «Пісня залишається
з людиною». Про
Історію
створення пісні Е. Колмавепського на вірші Є. Євтушенка «Хотят
ли русские
воины?» 15.20 — Міжнарод
ний огляд. 15.35 — «Здоро
в’я». 16.20 — Док. телефільм
«Невже та сама
Тетяна?»
17.20 — Муз. передача для
юнацтва з Колонного
залу
Буднику спілок«Музика
французької
революції».
19.30 — Чемпіонат Європи з
ковзанярського спорту. Жін
ки. 20.00 — Вечірня казка.
«Чарівний екран».
20.20 —
Муз кіоск.
20.50 — Док.
фільм «Широкий
маневр».

«ВЯТКА -12 - АВТОМАТ»

8.00 — Ношіпи.
8.20 —
Док. фільми
«Місто Гроз
ний». «Гроно
винограду».
8.50 — Виступ художніх ко
лективів Монголії.
9.30 —
Будильник-. 10.00 Служу Ра
дянському Союзу І
11.00 —
Здоров’я. 11.45 — «Ранкова
пошта». 12.15 — Зустрічі па
радянськії"! землі.
12.30 —
Сільська година.
13.30 —
Музичний кіоск.
14.00 —
Б. Брехт. «Кавказьке крей
дяне коло». Фільм-внстава.
16.15 — Новини.
16.20 —
Клуб мандрівників. 17.20 —
«-Гамлет».
Фільм-балет на
музику Д. Шостаковича. Головну партію виконує
на
родний артист СРСР М. Ліс
па. 18.00 — Міжнародна па
норама. 18.45 — Мультфіль
ми «Здійснення
бажань»,
«День народження». 19.30 —
Чемпіонат Європи з фігурно
го ковзання. Показові вис
тупи. 21.00 — «Час». 21.35 —
Продовження показових вис
тупів на чемпіонаті Європи
з фігурного ковзання. 22.10
— Світ і молодь. 22.45 — Но
вини.

А УТ

10.00 — Новини. 10.15 —
Концерт
ансамблю танцю
УРСР ім. П. Вірського. 11.25
— Літературна карта Украї
ни. В. Гаршин. 12.05 — «То
вариш». 12.35
— Майстри
мистецтв. 13.35 — Кінопрограма «Дивовижний
світ
природи». 14.05 — «Наука і
час». 14.35 —
«Зустрічі на
арені». Фільм-концерт. 15.15
— Слава солдатська. 16.15—
Художній фільм з субтитра

Якщо бажаєте працювати па залізничному тран
спорті
вступайте
до Знам'янського техніч
ного училища № 2.
Училище готує робітни
ків таких спеціальностей:
помічник
машиніста
слентропозу
(приймають
юнаків,
звільнених Із лав Радянсь
кої Армії
зі скороченим
строком навчання — Ю.о
місяця.
стипендія — 72
крб.):
телеграфіст
(приймають
юнаків та
дівчат, які мають закінче
ну середню освіту.
строк
навчання — 1 Рік. стипен
дія — ЗО крб.).
Вступники
проходять
медичну
комісію п Зпам'янській поліклініці. По
чаток
занять —
.V міру
комплектування груп
Для вступу треба подати
такі документи:
•заяву на ім'я директора,

Вона набагато полегшує процес прання. Домо
господарка повинна тільки палити в баки машини
воду, заповнити бункери дозатора потрібними пре
паратами — мийними засобами, синькою, апрету
рою — набрати програму — і ввімкнути в елект
ромережу. Час виконання 12 операцій — близь
ко двох годин. Виконавиці задану програму, авто
матична «праля» вимкнеться сама, і ви одержите
чисту, майже суху білизну

Гарантійний строк — 2 роки з дня продажу.

Габарити 590 '-5-15Х850 мм. Вартість — 400 крб.

Купити автоматичну пральну машину «Вятка-12автомат» можна також в кредит строком на 12—24
місяців магазинах «Техніка», «Господарчі товари»
та в універмагах споживчої кооперації.
Облсложивспілка
Укоопторгреклама

ТЕЛЕФОНИ: редактора - ?А57?0'
□ідального секретаря - 2-46-87, відділ а
комсомол ьсьного життя - 2-46-57, листю
і масової роботи - 2-45-36; пропаганди

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кироасгрэдского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул» Луначарського, 36.
БК 05011.

15 СІЧНЯ

А ЦТ (1 програма)

ми «Ранковий обхід». 17.50
— Для дітей. «Інопланетя
ни». Вистава. 19.00 — Акту
альна камера, 19.30 — Пог
ляд у майбутнє.
20.10 —
Документальний фіЯьм «Го
голь». 20.40 — «На добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 —
Художній телефільм «Взяти
живим». З серія. 22.45 — Но
вини.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Концерт камерного оркестру
Харківського інституту мис
тецтв ім. І. Котляревського.
8.50 — Док. телефільм «До
рога на Кушеякіпку». 9.50
— Архітектура Тобольська.
10.15 — Концерт симфоніч
ної музики. Твори М. Тарнвердієва і О. Япченка. 11.20
— В гостях у казки. Мульт
фільм «Кицьчин дім». 12.30
— Чемпіонат Європи з ков
занярського спорту. Жінки.
13,00 — У світі тварин. 14.00
— Стадіон.для всіх. 14.30 —
«Документальний
екран».
15.30 — Розповідають наші
кореспонденти. 16.00 — Те
лефільм «Вогняні дороги».
10 серія. «Співець револю
ції». 17.25 — Кубок світу зі
стрибків з трампліну. 18.00
— «Звучить орган». Фільмкоицерт. 18.55 — Чемпіонат
Європи
із ковзанярського
спорту. Жінки. 19.25 — Роз
повіді про художників. «Каз
кових справ майстри». 20.00
— Вечірня
казка. Мульт
фільм «Ох і Ах» 20.20 — Ви
датні радянські виконавці —
лауреати Ленінської премії.
«ІІа концертах Євгена Мравинського».
Передача
2.
21.00 — «Час»
°5 - Теле
фільм «День моїх
синів».
22.40 — Чемпіонат СРСР з
волейболу. Жінкн. АДК (Алма-Ата) — «Медіп» (Одеса).

В. о. редактора
В. АФАНАСІЄНКО.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!

пральна машина, що виконує 12 операцій. Номі
нальне завантаження — 4 кг сухої білизни.

На украинском языке.

21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Довір'я». 1 і 2 се
рії.

Індекс 6110Э.

Обсяг 0,5 друк, арк.
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документ про освіту,
свідоцтво про народжен
ня,
характеристику зі шко
ли або місця роботи,
довідку з місця прожи
вання та про склад сім'ї,
автобіографію,
довідку про стан здоро
в'я (форма № 286).
6 фотокарток 3X4 см.
Випускників
училища
направляють на роботу за
спеціальністю. Вони корис
туються всіма
пільгами
працівників залізничного
транспорту.
Осіб, які закінчили учи
лище, приймають на нав
чання до вищих та серед
ніх навчальних закладів
па пільгових умовах.
Адреса училища:
м. Знам'янка Кіровоград
ської обл., вул. Рози Люк
сембург, 6.
Довідки — по телефону
22-81, 25-42. 25-94.

Дирекція.

Газета виходить у вівторок
четвер 1 суботу.

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

