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НАВІКИ РАЗОМ
У Персяславі-Хмсльиицькому відбулися торжества з нагоди 

325-річчя возз'єднання України з Росією. Цей знаменний юві
лей став радісним свяю.м усіх народів нашої багатонаціональ
ної Вітчузни, важливою подією в суспільно-політичному /Кіпті 
країни.

Хлібом-сіллю зустріли господарі своїх побратимів з Можзй- 
ського району Московської області. Прибули сюди делегації 
Залізничного району м. Києва, Золотоніською — Черкаської, 
Яготинського — Київської областей, з якими також змагаю
ться місцеві трудові колективи.

Учасники ювілейних торжеств поклали квіти до пам’ятника 
В. 1. Леніну до підніжжя монумента на честь 300-річчя воз
з'єднання України з Росією.

З великим піднесенням учасники зборів прийняли вітальні 
листи ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Раді Мі
ністрів СРСР, Генеральному секретарю ПК КГ1РС. Голові Пре
зидії Верховної Ради СРСР товаришеві Л. І. Брежнєву, а та
кож ПК Компартії України, Президії Верховної Ради і Раді 
Міністрів Української РСР.

(РАТАУ).

КУРС - НЛ ВИСОКИЙ УРОЖЙЙ
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОМСОМОЛЬ

СЬКО МОЛОДІЖНОГО КОЛЕКТИВУ ТРАКТОРНОЇ 
БРИГАДИ № 2 КОЛГОСПУ «ДРУЖБА» НОВОУКРА- 
ПІСЬКОГО РАЙОНУ (КЕРІВНИК ВІКТОР КОВПАК. 
ГРУНКОМСОРГ ВОЛОДИМИР ДУБЧЕНКО) НА 1979 
РІК-

Широку програму роз- 
горнув перед трудівника- 
ми села історичний липне- 

(1978 року) Пленум 
‘Ж' КПРС. Партія та її 
Центральний Комітет по

ставили чітке завдання — 
з кожним роком збільшу
вати виробництво зерна і 
продуктів тваринництва, 
кожен успіх на ланах і 
фермах робити нормою, на 
Фенові якої йти до нових 
досягнень. Ліобілізуваги 
всі сили, знання і вміння 
для одержання високих 
урожаїв кличе нас поста
нова ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про до
даткові заходи по підго
товці і проведенню весня
них польових робіт у 1979 
році». Обговоривши цей 
важливий партійний доку
мент на зборах колективу, 
ми беремо підвищені со

Фото В. ГРИБА. >

ціалістичні зобов’язання 
на четвертий рік п’яти
річки:

— виробити протягом 
року 659 200 гектарів 
умовної оранки, або 2 ти
сячі гектарів на еталонний 
трактор;

— змінний виробіток на 
трактор довести до 8,9 
гектара;

— зекономити 30,5 тон
ни пального, що станови
тиме 6,5 процента від ви
траченого;

— заощадити на ремон
тах і техдоглядах 
карбованці коштів;

— виростити і зібрати 
на площі 1200 гектарів по 
38.2 центнера зернових з 
кожного гектара (в тому
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СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРИЙНЯ
ТО ОДНОСТАЙНО на зборах КОЛІ СОЛЮ ЛЬ- 
СЬКО-МОЛОДІЖНОГО КОЛЕКТИВУ.

КЛУБ

МОЛОДИХ ВИБОРЦІВ

на 
по

числі озимої пшениці 
площі 920 гектарів — 
38 центнерів), цукрових 
буряків на площі 315 гек
тарів — по 340 центнерів, 
кукурудзи на 140 гекта
рах — по 45 центнерів, со
няшнику на 235 гекта
рах — по 21,5 центнера;

— добитися тою, щоб 
80 процентів членів колек
тиву стали механізатора
ми першого й другого кла
сів; '

— успішно закінчити 
навчання в гуртку комсо
мольської політосвіти і па 
курсах підвищення квалі- • 
фікашТ механізаторів;

— боротися за присво
єння колективу імені 
60-річчя комсомолу Ук
раїни.

Викликаємо на соціаліс
тичне змагання комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив тракторної брига
ди Л» 3 нашого госпо
дарства.

Активна підготовка до 
наступних виборів до Вер
ховної Ради СРСР йде в 
агітпункті при виборчій 
дільниці № 180/392.

Багато турбот з перших 
днів його роботи у заві
дуючого — Якова Семено
вича Красновського. Вже 
відбулося кілька зустрічей 
з виборцями. До послуг 
виборців і агітаторів піді
брана тематична бібліо
течка.

На ф о т о: Я. С. КРАС- 
НОВСЬКИЙ проводить з 
агітаторами бесіду на те
му: «Пропаганда рішень 
листопадового (1978 р.) 
Пленуму ЦК КПРС серед 
виборців дільниці»; злі
ва — до виборної дільниці.

з ЕПОХИ 
КОРЧАГІНА

На цьому тижні у Ма
лій Впсці почав свою ро
боту районний кінолекто- 
рій «Славний шлях ком
сомолу України». Рада 
кінолекторію, створена 
райкомом ЛКСМУ, пра
цює за спеціальною тема
тикою. Першою з широкої 
програми кінофільмів мо
лодь районного центру 
подивиться стрічку «Як 
гартувалася сталь».

Незабаром у районі поч
нуться і громадсько-полі
тичні читання, присвячені 
60-річчю комсомолу Ук
раїни. До цієї масової 
кампанії вже підготовлено 
лекторську групу.

А. МИХАИЛОВ, 
другий секретар Ліа- 
ловисківського райко
му комсомолу.

СЛІДОПИТИ — 
У ПОШУКУ

Ювілеєві комсомолу 
України присвячують свою 
роботу юні слідопити До- 
линського. району. Триває 
пошук «60 комсомоль
ських літ». Учні Долин- 
ської середньої школи 
№ І, Іванівської та Мар- 
фівської восьмирічок роз
шукали делегатів перших 
обласних комсомольських 
конференцій, а суходолів- 
ські школярі — делегатів 
перших з’їздів комсомолу 
України. Фотографіями 
ветеранів, їхніми спогада
ми поповнюються сьо
годні кімнати бойової і 
трудової слави в школах.

О. КАРА БИЛО, 
секретар—завідуючий 
відділом учнівської 
молоді Долинського 
райкому комсомолу.

ЧИЙ СТЕНД 
КРАЩИЙ!

Огляд наочної агітації, 
присвяченої 60-річчю ком
сомолу України, прохо
дить нині в Петрівському 
районі. Спілчани оновлю
ють стенди, діляться дос
відом організації даної 
роботи.

Оглядова комісія на чо
лі з друїим секретарем 
райкому комсомолу Іва
ном Жилкою побувало 
вже у комсомольських ор
ганізаціях райсільгосптех- 
ніки, колгоспу імені Лені
на та радгоспу «Маріам- 
пільський». Наочна ком
сомольська агітація тут 
дістала добру оцінку чле
нів комісії.

Перші підсумки огляду 
буде підбито наступного 
місяця на тематичному ве
чорі «Серце гріє тобі 
комсомольський квиток».

В. КОРЧАГІН, 
завідуючий відділом 

комсомольських орга
нізацій Петрівського 
райкому комсомолу.

ЗА ПРАВО БУТИ 
ПЕРШИМ

ТРИВАЄ ПЕРШИЙ ЕТАП 
ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ НА 
КРАЩУ АКАДЕМІЧНУ
ГРУПУ В КІРОВОГРАД
СЬКОМУ ПЕДІНСТИТУТІ 
ІМЕНІ О. С. ПУШКІНА.

Він присвячений юві
лею ЛКСМ України.

За умовами огляду кра
щою вважатиметься та 
студентська група, яна ма
тиме високі результати в 
навчанні, братиме активну 
участь у науково-дослід
ній, організаторсько-масо
вій, громадсько корисній, 
військово-патріотичній та 
спортивній роботі.

Другий етап розпочне
ться 1980 року і присвячу
ватиметься 110-й річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна.

Л. КУЦЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоград
ського педінституту.

м. Кіровоград.

ДЕНЬ РЕСПУБЛІКИ 

(З ТЕЛЕТАЙПНОЇ 

СТРІЧКИ):

КИЇВ. У Політвидаві 
України вийшли окремою 
книгою матеріали респуб
ліканської науково-прак
тичної конференції «Твор
чий розвиток ленінських 
принципів кадрової полі
тики в творах товариша 
Л. 1. Брежнєва «Мала 
земля». «Відродження», 
«Ціліша», яка відбулась у 
Києві 26 грудня 1978 року.

В ній опубліковано лист 
Центральному Комітету 
КПРС. Генеральному сек
ретареві ЦК КПРС. Голо
ві Президії Верховної Ра
ди СРСР товаришеві Л. 1. 
Брежнєву, доповідь члена 
Полігбюро НК КПРС. 
першого секретаря ЦК. 
Компартії України това
риша В В ІЦербинького, 
повідомлення учасників 
конференції, прийняті нею 
рекомендації по дальшому 
вдосконаленню роботи з 
кадрами в республіці.

:«в :«с

ОДЕСА. Екіпаж тепло
хода «Богдан Хмельниць
кий». колектив якого несе 
трудову вахту дружби на 
честь 325-річчя возз’єднан
ня України з Росією, зро
бив перший запне в особо
вому рахунку економії за 
1979 рік. За п’ятнадцять 
днів січня одержано біль
ше п'яти тисяч карбован
ців надпланового при
бутку. ♦ ♦ *

ЛЬВІВ. Освоєння най
більшого репродукторио- 
го свинокомплексу поча
лось v Буському МІЖКОЛ
ГОСПНОМУ об’єднанні по 
виробництву м’яса.

Цим завершено створен
ня свинарського підприєм
ства із замкненим циклом 
виробництва, де щороку 
вирощуватимуть і відго
довуватимуть 16 тисяч 
свиней В області триває 
курс па спеціалізацію і 
концентрацію галузі. До 
кіпця п’ятирічки стануть 
до ладу ще три промисло
вих комплекси, розрахова
ні на утримання 12—18 
тисяч тварин кожний.

♦ * ♦
МИКОЛАЇВ. На півдні 

області здано в експлуата
цію другу, завершальну 
чергу Спаської зрошу
вальної системи. На 5269 
гектарах у Баштанському. 
Жовтневому. Снігурівсько- 
му районах меліоратори 
тресту «Миколаївводбуда 
ззели мережу сучасних 
іригаційних споруд.

Спаська система створе
на більш як на 10 тпвячаЬі 
гектарів з врахуванням 
останніх досягнень меліо
ративного будівництва. її 
обслуговуватимуть висо
копродуктивні дощувальні 
установки «Дніпро» і 
«Фрегат».

У нинішньому ропі іри
гатори рссп\блікп переда
дуть землеробам не мен
ше ста тисяч поливних 
гектарів.
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Про комсомольсько-молодіжний колектив МОЛОЧІІО- 
■ товарної ферми № 2 колгоспу імені Мічуріна Новго-
I родківського району, яку очолює Раїса Бідна, добра
II слава йде не тільки в рідному господарстві, а й за його 

межами. З? зразкову працю, високі надої молока весь

І
 колектив і його групкомсорга Валентину Алексееву за
несено на районну Дошку пошани «Ми — твої гвардій
ці, п'ятирічко».

ПОСТІЙНО
ж гаки

Валентину

3 1 ЮСІ АВЛЕІіИМИ
завданнями молоді 

тваринники справляються 
успішно. Для прикладу 
візьмемо того 
групкомсорга
Алексееву. Валя — ще мо
лода доярка. Трохи біль
ше року тому вона при
йшла на ферму. Взяла 
групу пеіелей. Тепер у неї 
дев'ятнадцять високопро
дуктивних, перспективних 
корів. За цим криється 
копітка праця невтомно* 
дівчини, особливий підхід 
до тварин. 1 гворчий по
шук щодня, постійно. Ва
лентина Алексеева по- 
справжіїиому закохана у 
своіо професію.

Вже в другий рік’робо
ти на фермі вона зобов’я
зувалась надоїти від кож
ної корови но 2209 кіло 
грамів молока. Фактично 
ж одержала більш як по 

4009 кілограмів 3 трудо
вим досягненням Валенти
ну Алексееву вітали по 
другії по роботі, вітали 
щиро, з радістю за неї, 
свою ватажка. Дівчши. 
від хвилювання її не чула, 
що їй казали друзі, вона 
думала про ’завтрашній 
день. /1 він НОВІНІСН бути 
ще ефективнішим, ще ра 
діснішим. Адже нинішньо 
со року її, кандидата в 
члени К.ПРС, приймати 
муть до лав Комуністич
ної партії. Тож ознамену
вати цю важливу подію 
у своєму житті вона праг
не високими трудовими 
успіхами.

ВСЕСОЮЗНИЙ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ

колек-
дануе трудове- супер-

Ю. ГАДЖІЄВ.
І Іовгородкізськнй район.

Ш ПАМ'ЯТНІ ДНІ

облік»
ГРОХ- 

перепис

сотки тисяч 
обласного 
мешкають 
гах, готелях, 
квартирах...

В обліковий список 
попали І зовсім юні кіро 
ооградці — 1979 року 
народження, і ті, що від 
святкували своє сторіч 
чя. Між іншим, більшість 
старожилів нашого міс
та почувають себе ба
дьоро і займаються фі 
зичною працею.

Л. БУРИК.

Закінчуються напру
жені будні на сьомій пе
реписній дільниці Ленін
ського району міста Кі
ровограда. Протягом ко
роткого часу опитано де- 

мешканців 
центру, як 

у гуртожит 
, приватнії?.

На фото: 
вець Тетяна 
НИЦЬКА веде 
на квартирі водія Воло 
димира ЩЕРБИНИ; під 
водяться підсумки робо
чого дня.

Фото В. ГРИБА.

На одному із засідань 
комітету секретар комсо
мольської організації кол
госпу Микола Тимофеев 
надав слово відповідаль
ній за виробничий сектор, 
за профорієнтаційну робо
ту серед учнів місцевої 
восьмирічки. 1 Валентина 
сказала:

— Ми, виробничники, 
повинні частіше бувати в 
школі, розповідати підліт
кам про романтику та 
будні основних сільських 
професій, щоб діти знали, 
де беруться па столі хліб, 
молоко, щоб самі праїпу
ли йти в рідшій колгосп 
вирощувати врожай, до
глядати громадське стадо.

Валентина Алексеева 
своєю наполегливою пі а 

• цею і особистим прикла 
дом показала, що можна 
взяти за пік від корова 
По-дружньому ділиться 
своїм досвідом з іншими 
членами колективу. 1 Раї
са Ковтун, Марія Біжіп, 
Катерина Біжик та інші 
стараються в усьому на
слідувати свого комсо
мольського ватажка.

Ран Ковіуп прийшла на 
ферму, поповнивши ди
настію колгоспних доярок. 
Адже туї працюють її ма
ги, старша сестра. Дівчи
на з року в рік добиває
ться високих надоїв, зма
гається зі своїм комсор
гом. Взагалі в комсомоль
сько-молодіжному

. ти в і

о рани 
другий 
КОМсО- 
Берьу-

ннцтво між його членами. 
Тому її успіх прийшов до 
нього, тому його й занесе
но на районну Дошку по
шани.

— Серед усіх ланок і 
бригад комсомольсько-мо
лодіжний колектив молоч
нотоварної ферми Лі? 2 по
сідає перше місце 
ні, — розповідає 
секретар райкому 
молу Олександр 
та. — Він зобов'язався в 
четвертому році п'ятиріч
ки перекрити минулорічні 
досягнення.

— Взяте зобов’язання 
ми виконаємо. У нас є всі 
розрахунки. Жодної циф
ри зі стелі, все вивірено І 
зважено з плановиками, 
економістами, зоотехніка
ми, — ділиться своїми- 
думками Валентина АлсК- 
сєєва. — Лін підтримуємо 
переможців змагання Ва
лентину спішезу, Володи
мира Міщсика, Надію 1\ш- 
дратенко і Любу Лівігчу’к. 
справді, молодіжному ко- 
лектпзоаі необхідно пра
цювати краще, наполегли
віше, бути прикладом для 
інших. 1 тоді виконання 
п'ятирічки до 1 ЇО-ї річни
ці з дня народження В. 1. 
Леніна буде забезпечено.

...Від їжджалн ми з кол
госпу з хорошою думкою 
про дівчат М.ТФ Лі? 2. /\д- 
же реальність намічених 
рубежів у новсякдеи 
йому праї пенні членів ко
лективу, у ставленні до 
справи, Головне, чого во
ни навчилися, — це пра
цювати ритмічно, злагод
жено, без зривів, вчасно і 
постійно дбати про тва
рин, у потрібну хвилину 
приходити товаришеві на 
допомогу. І в 
успіх.

Колектив 
Алсксєєвої це 
жує. Ділом, здобутками.

цьому

ШУЮ Wb
ПРО ЗАВТРА

ІНТЕРВ’Ю З Л. П. ЧУДНОЮ, СЕКРЕТАРЕМ ПАРТІЙНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧИХ САДКІВ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА 
ЗІРКА», ЗАВІДУЮЧОЮ ДИТЯЧИМ КОМБІНАТОМ «О?- 
лятко». " ' " : /"

_  Людмило Петрівно, як 
ви знаєте, нинішній рік 
оголошено ООгі Міжнарод
ним ромом дитини. Що ви 
думаєте з цього приводу.

— Ми, радянські, особ
ливо відчуваємо, скільки 
уваги партія та уряд при
діляють дітям. Виступаю
чи 1 січня по Центрально
му телебаченню, Леонід 
Ілліч Брежнєв сказав: «У 
Радянському Союзі ми 
прагнемо зробити все, 
щоб роки дитинства були 
здоровими і щасливими». 
Спрззді, майбутнє Радян
ської країни оточене бать
ківською узагою, мате
ринською ласкою.

А десь у цей час уми
рають з голоду, від аоро- 
жих куль діти іншого сві
ту, десь у гетто велетен
ських заокеанських міст 
плачуть малюки. Певно, 
цей рік тому й оголошено 
Міжнародним роком ди
тини, щоб у всьому світі 
дорослі подбали, аби у 
кожного малюка було ди
тинство. Справжнє, чудо
ве, з чистим небом. Таке, 
як у дітей соціалістичних 
країн.

— А яким стане 1979-й 
для малечі, котра перебу
ває а червонозоріаських 
яслах і садках?

— Цього року діток че
кає нозий, уже дев ягий, 
дитсадок на 180 місць, за
кінчиться будівництво де
сятого дитсадка на 280 
місць. Звичайно, кожен 
дитсадок чи комбінат по
повниться нозим облад
нанням, новими іграшка
ми. А по наших яслах-сзд- 
ку № ?/7 планується за
вершити ремонт примі
щень двох груп, поліпши
ти надвірні ділянки та 
ігрові майданчики. До ре
чі, про останнє говорило
ся на звітно-виборних 
зборах комуністів заводу 
«Червона зірка», і партій
ний комітет намітив у 
плані роботи відпо
відні заходи. Завод по
стійно піклується про ма
люків. Наш дитячий ком
бінат за останні роки 
невпізнанно оновився: 
зроблено капітальний ре
монт, підведено гарячу 
воду, багато приміщень 
реконструйозано. У дітла
хів появилося більше 
іграшок, таблиць, посібни
ків, різноманітних наборів 
для занять. У кожній гру
пі — нозі меблі, нозе об
ладнання. Діти забезпе
чені всім необхідним і 
для занять, і для ігор, і 
для відпочинку.

Правда, є у нас іще од
на проблема, про яку- я 
не можу не сказати. Це 
килими. Наші вже майже 
зносилися, а нових ніяк 
не одержимо. Хотілося б, 
щоб цього року фінансо
вий відділ І ВІДДІЛ побуту 
нарешті розв’язали цю 
цю проблему.

— А як нинішнього ро
ку працюватиме вихова
тельський колектив вашо
го «Орлятка?»

— Постараємося спря
мувати свою роботу так, 
щоб відчували і самі ма
люки, і їхні батьки, та й 
кожан із нас, що 1979 рік 
— рік особливий. На за
няттях ^Знайомство

1979-й —
МІЖН АРОДНИЙ РІК 
ДИТИНИ ~

Батькізщиною», під час 
екскурсій, на ранках ма
леча знайомитиметься з 
житгям радянських дітей і 
дітей капіталістичних кра
їн. На ціказих прикладах 
зихозателі розповідати
муть, як піклується наш 
народ про своє майбутнє. 
Взагалі річний план робо
ти, затверджений нещо
давно, передбачає чима
ло заходів у зв язку з ро
ком дитини.

Виховательки у ».ас усі 
з вищою або середньою 

^спеціальною освітою, їм 
під силу ця складна спра- 
аа — виховання. І Іриєммо, 
що поруч таких досзідче- 
них виховательок, як Люд
мила Миколаївна Цигано
ва, Катерина Іванівна Ски- 
бицька, Белла Іванівна 
Климозська, І анна і риг о- 
ріана Семенова, роолять 
перші, але вже впевнені 
кроки наші комсомолки 
Світлана Катеринич, Ірииа 
ГІогьомкіна, Іетяна Ми
хайленко.

Незабаром у нас відбу
дуться загальні батьківські 
збори. Свою доповідь на 
них я почну словами; 
«1У79-Й рік оголошено ро 
ком дитини...» Я говорити
му про взаємозумовле
ність зусиль наших та 
батьківських, щоб дітям у 
цей рік, та й надалі, ще 
краще жилося. А вихова
тельки вже готують спе
ціальні «папки-пересувки», 
де кожен батько чи мати 
зможе знайти поради про 
вихозання, список літера
тури на теми виховання.

— Людмило Петрівно, 
що б ви хотіли побажати 
всім батькам, особливо мо
лодим?

— Кожне дитя нині гар
но одягнене, вдома у ньо
го — багато іграшок. Але 
деякі діти не можуть... 
гратися. Парадокс, прав
да? А чому? Бо надто ба
гато безсистемно »окупо
ваних іграшок. Тому хочу 
звернутися до батьків з 
такою порадою: будьте 
трішечки вимогливішими 
до дітей, авторитет заво
йовуйте не тільки іграш
ками, а й чимось значні
шим, більшим. Будьте 
своїй доньці чи синові не 
просто мамою чи татом, а 
другом. А ще хочу пора
дити сім’ям, особливо мо
лодим: створіть у себе 
вдома таку атмосферу, 
щоб діти відчували від
мінність буднів і свят. 
Щоб свято для кожного 
малюка було справжнім 
святом, днем, якого дити
на чекає із завмиранням 
серця, днем, який потім 
3 радістю згадує. Повірте, 
так дитині куди цікавіше 
шитиметься...

Я сподіваюся, що рік 
дитини стане для всіх нас 
роком ще плодотворнї- 
шого дбання про те, щоб 
наші малюки зростали 
сильними, і добрими, 
працелюбними.

Інтерв’ю вела спец
кор «Молодого ко
мунара» Л. ВАСИ
ЛЕНКО.
Мі Кіровоград,

і 
І

ШКОЛА КОМСОРГА

біля
ПІСНЯ. «Мы

Лунає ввечері 
багаття 
дружбу свою сбережем 
на года». — співається 
в ній. Пісня народилася 
в таборі «Товарищ» і 
справді, я і.' показав опит 
комсомольських органі- 
заторів, що побували' 
тут, багато з них ста'^ф 
справжніми друзями.

У «.Товарище» скла
лася певна система на 
вчання. яка включає в 
себе три основні ланки, 
лекції, семінари і~прак
тичні 
ційні 
(«День

заняття. Тради- 
тематичні дій 
комсомольської 

слави», «День молодо
го робітника», «День

If

ШКОЛА
ОРГАНІЗАТОР»

tivtiuy рея, 
знатними

інтернаціональної друж
би» і т. д.), конкурси, І. 
зустрічі із с............... Е
людьми, спортивні ош- 
та, туристські по.-.-^» 
фестивалі мистецтв.

Курс лекцій організо
вано* для всіх категорій 
комсомольського активу, 
котрий навчається в та 
борі. На ці заняття ми 
запрошуємо працівників 
обкому комсомолу, облас
ного управління, проф- 
техоевіти, інших орга
нізацій і відомств, педх 
гогів.

Семінари і практичні 
заняття ведуться по та
ких загонах: секретарів 
комсомольських органі
зацій навчальних груп, 
організаційних секто
рів і секретарів по ро
боті з песпілковою мо
лоддю та обліку членів 
ВЛКСМ; відповідальних 
за ідейно-політичну ро
боту; активістів- спор
тивної і військово-патр: 
отичної роботи; пав1 
них секторів, < 
шефських звязків .Цда- 
робмичої практики, іо
нічної творчості; відпо
відальних за пресу. 
«Комсомольський- ин
жектор» 1 наочну агіта
цію. Педагогічне керів
ництво здійснюють че
рез органи самовряду
вання комісари, які ве
дуть семінари і практи
ку. їх призначає бюро 
обкому комсомолу з чис
ла звільнених секретарів 
комітетів КОМСОМОЛ) І 
студентів Курського 
педінституту.

Анкетування, що про
водиться па початку І 
наприкінці зміни, дало 
змогу виявити рів'.:і' 
підготовленості КОМСО
МОЛЬСЬКОГО активу щюф- 
техосвіти. Як доказує 
досвід слухачів, абсо.’н- 
па більшість збираєть
ся запровадити у 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОрІЖ' 
заціях ті форми роботи, 
про які 
заняттях

І, Що 
значити, 
готовки 
повному 
рактерові 
мадської роботи в 
лигцах. Дванадцять 
шнх слухачів нині »з- 
кінчили ПТУ і очо
люють первинні КОМ
СОМОЛЬСЬКІ організації 
на базових підприєм
ствах. Табір «Товарній?' 
став справжньою 
лою загартування*ком
сомольських 
профтехучилищ.

М. РОЖКОВ, 
начальник табору 
комсомольського ас 
тиву навчальних за
кладів профтехосвіти 

____ Курської області.

ндвчадь 1 
секторі

' вГдпо-

довідались на 
«Товариша»- 
важливо віД' 
профіль під- 
в таборі в ос- 
відповідає ха- 

їхньої і’Р0
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СЬОГОДНІ СТАРТУЄ НОВИЙ ЕТАП ВСЕСОЮЗ
НОГО МАРШУ ПІОНЕРСЬКИХ ЗАГОНІВ. ПРИСВЯ
ЧЕНИЙ 110-И РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВО
ЛОДИМИРА ІЛЛІЧА ЛЕНІНА. ЙОГО ДЕВІЗ — 
«ПІОНЕРИ ВСІЄЇ КРАЇНИ СПРАВІ ЛЕНІНА ВІР
НІ’».

ГЛИБОКО ВИВЧАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЖДЯ, БУТИ 
ВІРНИМИ НОГО ЗАПОВІТАМ, УЖЕ СЬОГОДНІ 
БРАТИ ПОСИЛЬНУ УЧАСТЬ У ВИКОНАННІ ЦИХ 
ЗАПОВІТІВ—ТАКЕ ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ МАРШУ.

У ТВОЇЙ, ДРУЖЕ, ШКОЛІ СЬОГОДНІ ВІДБУ
ДУТЬСЯ УРОЧИСТІ ЛІНІЙКИ, БУДЕ ОГОЛОШЕНО 
ПІДСУМКИ РОБОТИ ПІОНЕРСЬКИХ ДРУЖИН І 
ЗАГОНІВ НА МИНУЛОМУ ЕТАПІ ВСЕСОЮЗНОГО 
МАРШУ «МИ ВІРНА ЗМІНА ТВОЯ, КОМСОМОЛІ». 
А ЩЕ НА НИХ ІТИМЕ МОВА ПРО НОВІ ЗАВДАН
НЯ, ЩО ПОСТАЛИ ПЕРЕД КОЖНИМ ПІОНЕРОМ.

23 січня у нашій школі 
свято. Піонерська дружи
на імені Сергія Тюленіна 
вишикується на урочисту 
лінійку, присвячену під
сумкам етапу Всесоюзно
го маршу «Ми вірна змі
на, твоя, комсомол!»

Піонерам загонів імені 
Льоні Гопікова, О. Єгоро- 
ва, О. Маресьева є про що 
розпозісти своїм товари
шам. Вони з честю вико
нують заповіт Володими
ра Ілліча Леніна «Вчитися, 
вчитися, вчитися». Протя
гом усього етапу Маршу 
у них не бу>ю жодного

НЕСПОКІЙНІ СЕРЦЯ
відстаючого. Цікавий, не
посидющий народ у цих 
загонах! То проведуть 
жовтенятський збір у під
шефному класі, то відві
дають учасницю Великої 
Вітчизняної війни Георгіну 
Лук'янізну Швець, то 
спортивні змагання влаш
тують.

На лінійці будуть і наші 
шефи — кращі виробнич
ники заводу «Червона 
зірка».

Відтепер починається 
новий етап Всесоюзного

піонерського маршу. «Пі
онери всієї країни справі 
Леніна вірні!» — так на
зивається він. А це — но
ві плани, нові завдання. 
Ми вже думаємо про 
майбутні зустрічі із вете
ранами партії і комсомо
лу, ударниками праці, ви
вчення нозих книг про 
життя і діяльність В. І. 
Леніна, походи та екскур
сії по ленінських місцях. 
У ході третього етапу 
Маршу особливу увагу 
приділятимемо роботі

шкільної кімнати-музе(о 
Леніна.

День старту нового 
етапу ознаменований ще 
однією подією: третьо
класників прийматимуть у 
піонери. Урочисту обіцян
ку бути вірними заповітам 
Леніна, з честю носити 
високе звання піонера да
дуть вони своїм старшим 
друзям. І разом з ними— 
за нову роботу.

Тетяна ЛЛЕСТРЛГЕНКО, 
старша піонервожата 
середньої иі'колії № 6.

м. Кіровоград.

^_3 ТЕЛЕТАЙПНОЇ СТРІЧКИ ТАРС

І

У БАРІ було гамірно. 
■* Танцюючі пари потопа-' 
ли в щільній хмарі тютю
новою диму. Пришпиле
ний до стіни усміхнений 
рекламний ковбой умов
ляв відвідати край найаро- 
матніших сигарет «Марл
боро».

— Дозволь, Джо, запла
тити сьогодні мені. У ме
не чудовий настрій, — на
магався перекричати му
зику сержант армії США 
в Південній Кореї Роберт 
Хемптон; У цей момент 
він піймаз на собі бла
гаючий погляд ковбоя. — 
Н-н-ні, не поїду я ні в яку 
«марлборо кантрі». Нічо
го мені робити в цій тю
тюновій країні. В Півден
ній Кореї ми лишаємось. 
Ясно?..

Безстрашний сержант 
Хемптон був уже добря
че п'яний^ Нерозлучний 
друг Хемптона капрал 
Джон Гопкінс тримався 
міцно, хоча випив не мен
ше. Щоразу, перед тим 
як відправити в рот черго
ву склянку, він кривлявся, 
примушував себе поумоз- 
ляти.

— Ти що, Боббі, й справ
ді думав, що Штати ста
нуть визодити війська з 
Південної Кореї?

— А то як же? Адже 
це було І 
обіцянкою 
президента, 
на?..

— А так і 
ввічливо 
кінс. — 
таєш?

— Ну-у
— Воно й видно. Гаразд, 

я тобі все коротко поясню.
— Тільки якомога про

стіше, Джо. Ти ж знаєш,

що я в політиці ні бум- 
бум.

— Добре. Поясню наоч
но. Візьмімо нашу з то
бою теперішню ситуацію. 
Сидимо ми в барі. Нас 
троє: я, ги та бармен. У

— Е-е, Джо, хитрий ти. 
Гра цікава, почуваєш себе 
причетним до державних 
справ. Тільки скажи, хто з 
нас Пак Чжон Хі?

— Ну хай Пак Чжон Хі 
будеш ти. До речі, ви з

ФЕЙЛЕТОН

— Ну ти мене розсмі
шив, Джо. Виходить, ти на 
весь світ кричиш, що не 
п’єш. А сам домовився з 
барменом, і він замість 
содової наливає тобі не
помітно віскі.

— Так, дружище. Тепер 
ти все зрозумів?

— Дазай продовжимо 
цю гру, Джо. Дуже вже 
вона мені сподобалась 
Ну а хто, наприклад... — 
Хемптон обвів очима кім
нату, підшукуючи ще од
ного учасника. — Хто, на
приклад... оцей ковбой? ’

— Чесно сказати, Боб 
бі, цей усміхнений хлоп
чик з картинки найбільше 
нагадує мені хлопців з 
Токіо. Вони, як цей ков 
бойчик, хочуть, щоб ми з 
тобою на їхнє «Марлбо 
ро» витрачались, а вони б 
у відповідь посміхалися. 
Але наш бармен не ду; 
рень. Він візьми та й зая
ви компанії, що зірве ре
кламу. Та миттю розщед 
рилась. Так і Штати. При- ' 
грозили, що виведуть вій
ська, японці занепокої
лись, обіцяли грошики ви
класти.
— Ну, Джо, за це варто 
випити. Чудову операцію 
провели Штати з виведен
ням військ з Південної 
Корей. Ей, бармен, ще па
ру склянок...

— Нічого не можу по
діяти, джентльмени, бар 
зачинений.—Бармен зда
вався непохитним.

Друзі переглянулись, і 
Хемптон додав до гро
шей, що вже лежали на 
стойці, досить крупну 
асигнацію...

А. ПРАВО В. 
(ЛІНІ).

СОФІЯ. У болгарській 
столиці почалося будів
ництво першої станції 
метрополітену. Першу ді
лянку підземної траси 
завдовжки 7,5 км буде 
здано в експлуатацію в 
1986 році. Загальна дов
жина ліній метрополітену 
становитиме близько 100 
км. У будівництві Софій
ського метро, спроектова
ного Ленінградським ін
ститутом «Ленметропро- 
ект», передбачається
участь 80 болгарських і 
40 радянських і ' 
ємств. Вагони для 
будуть виготовлені 
дянському Союзі.

НЬЮ-ЙОРК. Шах 
таємно виїхав із 
країни. Про його поспіш
ний від'їзд західні корес
понденти дізналися спо
чатку тільки з неофіцій
них джерел. Офіційно 
про це було оголошено 
лише після того, як літак 
шаха залишив межі Ірану. 
За повідомленнями з Те
герана, звістка про від'їзд 
шаха викликала вибух на
родної радості. Всюди 
жителі міста скидали на 
землю статуї шаха, зрива
ли його портрети. Почали
ся стихійні демонстрації.

* * *
БУХАРЕСТ. Працівники 

автомобільного заводу в 
румунському місті Ким- 
пулунг-Мусчел випустили 
першу партію вітчизняних 
всюдиходів «АРО». Вони 
оснащені дизельним дви
гуном потужністю 60 кін
ських сил, створеним на 
Брашозському тракторно
му заводі.

& * *
І. У Дортмунді аід- 
засідання правлін

ня соціалістичної німець
кої робітничої молоді.

Його учасники відзначи
ли, що головним завдан
ням цієї організації, як і 
раніше лишається бороть
ба за право на працю й 
освіту для юнаків і дівчат 
ФРН.

Соціалістична німецька 
робітнича молодь має на
мір продовжувати активні 
виступи проти антидемо
кратичних «заборон на 
професії» і всіх проявів 
неонацизму, за роззбро
єння та розрядку міжна

родної напруженості.
/Правління прийняло рі

шення провести з’їзд Со
ціалістичної німецької ро
бітничої молоді 5—6 трав
ня J 979 року а Гамбурзі.

КАБУЛ. Зростають ря
ди народної організації 
молоді Афганістану (НО-

І

МА). Ще одну її первин
ну організацію створено, 
за повідомленням агент
ства Бахтар, у. системі 
медичних закладів Ка
бульського університету.

Діючи під керівництвом 
народно - демократичної 
партії Афганістану, НОМА 
своїми головними завдан
нями вважає захист за
воювань квітневої рево
люції і втілення в життя 
її високих цілей.

Кількість членів НОМА 
тепер становить 250 тисяч 

підпри- чоловік. Вони доброзіль- 
метро

і У

На 
те- 
ка- 
ва-

Ра-

Ірану 
своєї

но працюють на споруд
женні різних об'єктів ---
шкіл, лікарень, житлових 
будинків, займаються бла
гоустроєм міст і сіл, ви
кладають на курсах лікві
дації неписьменності, про
водять велику роботу по 
роз’ясненню значення і 
цілей квітневої реаолю- 

народногоції, політики 
уряду.

* *
БЕРЛІН. На 

більш як 90 видів медич
них приладів і апаратів 
спеціалізується тепер НДР 
у рамках РЕВ. Дуже доб
ре зарекомендували себе 
ендоскопи, апаратура для 
електротерапії і підтри
мання штучного дихання, 
які експортуються в краї
ни — члени РЕВ. У свою 
чергу з Радянського Со
юзу в НДР надходять 
бормашини, з Угорщини— 
операційні столи, з Поль
щі — спеціальні лампи 
для операційних.

* * *
ЛА-ПАС. Президент Бо

лівії генерал Давід Па- 
ділья Арансібіа привів до 
присяги новий кабінет мі
ністрів замість військово
го уряду, який був сфор
мований ним після дер
жавного перевороту 24 
листопада минулого року 
і який пішов у відставку. 
В його складі замінені мі
ністр сільського госпо
дарства і з справах селян
ства та міністр праці, які 
відзначалися своїми про
гресивними тенденціями. 
Інші члени уряду зберег
ли свої пости.

* * *
ХАНОЙ. Перший після 

визволення випуск спеціа
лістів відбувся в Хошіміи- 
ському медико-фарма- 
цевтичному інституті. Но
ві економічні райони про
вінцій Донгнай і Шонгбе, 
віддалені гірські селища 
центрального плато — ось 
лише частина адрес, по 
яких вирушать молоді 
спеціалісти на роботу піс
ля закінчення вузу.

*
виробництві

передвиборною 
нинішнього 

Як же мож-

можна, 
перебив 

Ти хоч газети чи-

— не- 
Го п-

всіх спільний інтерес...
— Ну це, Джо, ти 

утнув! — зареготав Хемп
тон.—Який це у нас спіль
ний інтерес із барменом? 
У нас із тобою інтерес — 

надудлитись. У нього — з 
нас здерти якомога біль- 
Шб.и

— Чудово, Боббі. 
льоту думки ловиш. А 
пер уяви собі, він нам 
же: вибачте, хлопці, з
ми добре, але мені додо
му треба. І починає бар 
зачиняти Що ми з тобою 
робимо?

— Що подієш? Бармен 
завжди має рацію. Сила 
на його боці. Хочемо його 
вдержати, треба розщед
рюватись.

— Ото ж воно й є. Гак 
і Штати. Полякали Пак 
Чжон Хі, а потім і кажуть: 
гаразд, мовляв, лишимо
ся. Тільки ти вже, будь 
люб’язний, зроби те-то і 
те-то. Зрозумів?

ним схожі. Той теж вічно 
галасує, вимагає. А реаль
ної сили у нього нема. Як
би не наші «джи-ай» у 
Південній Кореї, давно б 
його скинули...

— Ну, а ти, Джо, знаєш 
кого мені нагадуєш? Пекін
ського діяча. Адже ти не 
менше за мене зацікавле
ний у тому, щоб бармен 
не закривав пляшки під 
замок. Але удаєш, що ти 
непитущий або що тобі на 
це абсолютно наплювати...

— Молодчина, Боббі, 
кумекаєш. Можеш узяти 
ще склянку. Пекін, звичай
но, не менше за Г.ак 
Чжон Хі хоче, щоб амери
канські війська лишалися 
в Південній Кореї. Китай
ські лідери часто" самі 
про це заявляють. Тільки 
вони не кричать, як наші 
генерали, про «комуніс
тичну небезпеку», а вжи
вають інше визначення — 
«гегемоністська»...

На знімку: під час де
монстрації.

Телефото Є. КОРТНЕВА. 
(Фотохроніка ТАРС).

ФРАНЦІЯ. Понад ЗО тисяч 
чоловік узяли участь у де
монстрації, що відбулася в 
Парижі, проти політики 
правлячих кіл, яна веде до 
зростання безробіття, зни
ження життєвого рівня ши
роких верств населення. Не
скінченним потоном вулиця
ми міста йшли трудящі най
різноманітніших професій — 
друкарі, працівники зв'язку, 
будівельники, залізничники, 
студенти і викладачі, служ
бовці банків і державних 
установ, пансіонери.

ЛІВАН «НАМ ПОТРІБЕН МИР»
Мпрне життя, здається, вулицях Бейрута появи- 

?2!Т.ІЄТЬСп...В лося багато жебраків. На 
' ............~ .... [ЖХ уЖЄ піхто не звертає

уваги, хоча законом забо
ронено випрошувати ми
лостиню.

Громадянська війна за
подіяла величезної шкоди 
економіці Лівану. За пові
домленнями місцевої пре
си, з 450 промислових під
приємств країни понад 
одну третину зруйновано. 
Ще 200 фабрик і заводів 
припинили виробництво 
через дезорганізацію гос
подарського життя. Прямі

ліванську столицю. Вже 
майже без перебою подає
ться електрика, де-не-де 
знову заграли вогні рекла
ми, відкрилося багато ма
газинів.

І все ж той, хто знав 
Бейрут до війни, помітить, 
що це вже не те місто, 
яким воно було чотири 
роки тому. Столиця, як і 
раніше, розколота на дві 
частини, пересування між 
якими не тільки утрудне
не, а й небезпечне. На

збиткй становлять, за де
якими підрахунками, 600 
мільйонів ліванських фун
тів. До цієї суми треба 

. додати і коло півтора 
мільярда непрямих втрат, 
викликаних спадом вироб
ництва, втратою традицій
них ринків збуту.

Основні тяготи грома
дянської війни лягли важ
ким тягарем на плечі тру
дящих. При існуючому 
безробітті підприємства 
не можуть відновити свою 
діяльність через нехватку 
досвідчених спеціалістів.

Річ у тому, що значну 
частину біженців станов
лять кваліфіковані робіт
ники, інженери і техніки.

Про мир мріє переваж
на більшість жителів краї
ни. «Якщо продовжиться 
війна, — сказали мені 
недавно знайомі ліванці, 
яких я зустрів на вули
ці, — доведеться або за
лишити батьківщину, або 
вмерти з голоду. Нам, му
сульманам 1 християнам, 
нашим дітям і дружинам 
потрібен мир, від якою 
залежать робота’і життя».

М. КОРОЛЬКОВ, 
кор. АІІН.

Бейрут,
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР» ПОПРОСИВ ВІД
ПОВІСТИ НА ЗАПИТАННЯ ЧИТАЧІВ ДИКТО
РА ОБЛАСНОГО ТЕЛЕРАДІОКОМІТЕГУ ВО- 
ЛОДИМИРА ЛЕОНІДОВИЧА МОМОТА.

МОЛОДИЙ КОМУНАР**
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Заисхана в слою професію вчителька 2 «А» класу Кіровоградської п,пш. 
Г. О. ПЕТРИЧЕНКО. фото л- ЛАПІНЬ.

Мені подобається професія диктора радіо і те
лебачення. Де її можна набути?

Т. КОЛІСНИК.
Розкажіть, буДь ласка, про професію диктора. 

З якою освітою приймають на цю посаду?
Г. АНДР1ЯШЕНКО, О. СКРИННИК.

ЩО ЗА СЛОВОМ ДИКТОРА?
на підроблятися під го
лос відомих акторів : дик
торів. Звичайно ж, потріб
ні чітка дикція, доско
нале знания рідчгі мови. 
Чіпати ЧІТКО Й зрозуміло 
— найперший обов'язок 
диктора.

Але гарного голосу і 
правильної вимочи зама-» 
ле Диктор повинен доб
ре орієнтуватися в усіх 
політичних питаниях, 
уважно стежити за всіма 
подіями, що відбуваються 
в нашій країні і за кор
доном, уміти розбирати?-і 

. ............ ........і__ в усякому складному на
дійним, гнучким на слух і теріалі (тексті), швидко 
обов’язково — «своїм», переходити з однієї течи 
Ні в якому разі не мож- на іншу. Треба досконало

дикторів — 
знацрмі, ми 

по голосу, 
І, по то- 
спразж- 

' маи-

Більшість 
наші добрі 
впізнаємо їх 
по манері чпташы 
му, що зветься * 
иною дикторською 
стерністю.

Які ж якості повинна 
мати людина для того, 
щоб стати диктором? Цим 
питанням часто цікавить
ся молодь.

Гарна зовнішність, при
ємний голос і правильна 
вимова — обов’язкові 
елементи дикторської ро
боти. Голос диктора по
винен бути чистим, мело-

І

СПОРТ

ПОТРІБНА ЗАМІНА МАЙСТРАМ

Сергій Тупик, 
Кулик. Сергій

Закінчилася першість 
області з класичної бо
ротьби серед юніорів. Пе
реможцями у своїх ваго
вих категоріях стали кіро- 
воградці ~ - -
Анатолій 
Луценко. Андрій Штатний, 
Олександр Лисиця, Анато
лій Душка, Анатолій Ясин- 
ськин, Олександр Ушаков 
та Олександрівнь Василь 
Гулий.

Відібрано збірний ко
лектив, котрий захищати
ме спортивну «.честь Кіро- 
воградшини на першості 
країни, що проходитиме в 

знані усі закони 
го читання, щоб 
була ясною і зрозумілою 
думка автора матеріалу, 
а диктор сіазав би спів
автором передачі.

Обов’язки диктора в 
наш час розширяються, ця 
професія інколи поєдну
ється з професією журна
ліста. У підготовці радіо- 

і, особливо, те
левізійних пе
редач, значна 
роль відводи
ться дикторам. 
Дедалі часті

ше вони не тільки чи
тають новини чи запро
шують подивитися пере
дачу, а н самі беруть в 
ній найактивнішу участь: 
ведуть концерт, проводять 
конкурси чи вікторину, бе
руть інтерв’ю...

Професія глибоко твор
ча, цікава і 
складна, дуже 
дальна. Тому на заміщен
ня дикторських вакансій 
оголошуються спеціальні 
конкурси, де з числа пре
тендентів жюрі вибирає 
тих осіб, що володіють 
якостями, про які йшлося 
вище. При цьому диктор 
повинен також мати вищу 
ОСВІТУ.

Тернополі з 25 січня цьо
го року.

Однак рарто ще раз 
звернутися до положення 
про ці змагання. Голиз
ною їхньою метою був 
огляд здібностей молоді з 
класичної боротьби. На 
ділі ж огляду не вийшло: 
на змагання вийшли всьо
го двадцять п'ять чоловік, 
по два—три в кожній ва
говій категорії, а в окре
мих категоріях не було 
жодного Тому справжня 
боротьба за звання н-й- 
сильніших майже не точи
лася.

Природне запитання: де 
ж зміна майстрам — Ста
ніславу Рєдозубсву, Ген- 
надію Безпальку та ін
шим?

Становище, яке створи
лося, пояснюється тим, 
що в роботі з юними атле
тами не приділяється на
лежна увага. ІІе стосує
ться передусім спортивно
го клубу «Зірка», ІІовоук- 
раїнського й Новомнрю- 
родського відділів народ
ної освіти, деяких інших 
організацій.

А не за горами вже 
старти республіканської 
спартакіади. До речі, зма
гання з класичної бороть
би проходитимуть саме в 
Кіровограді...

В. ПІАБАЛІН.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

ПЕРША ПРОГРАМА. 3.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Роби з нами, 
роби, як ми. роби краще 
за нас». 10.05 — «Клуб кі- 
ноподорожей». 14.30 — Но
вини. 14.50 — Телефільми 
соціалістичних країн. 15.40
— Грає ансамбль альтис
тів. 16.00 — «Фабрика
«Пролетарська перемога». 
Теленарис. 16.30 — «Наш 
сад». 17.00 — «У нас в гос
тях». (К-д). 17.45 — «Ми
будуємо БАМ». 18.30 — «У 
коленому малюнку — сон
це». 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — Док. теле
фільм «Наш Ленінград». 
19.25 — «Захист завоювань 
революції — загальнона
родне завдання». Інтерв'ю 
генерального секретаря 
Португальської комуніс
тичної партії А. Куньяла. 
19.40 — Телефільм «Гори, 
щоб світити». 1 серія. 
21.00 — «Час». 21.35 — 
Відкриття Днів культури 
Республіки Куба в СРСР.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Со
нячні кларнети». 11 20 — 
«Тслепост па ударній бу
дові». 11.40 — «Шкільний 
екран». 10 клас. Україн
ська література. 15 55 — 
Для малят. «Срібний дзві
ночок». (К-д на Республі
канське телебачення). 
1'5.15 — «Погляд у майбут
нє». 17.15 — Соціальний 
портрет колективу шахти 
імені газети «Соціалістич
ний Донбас». Передача 2.
17.45 — Маленький кон
церт. 13.00 — Для школя
рів. «Ровесник». 18.30 — 
Музичний фільм. 18.45 — 
«Назустріч виборам до 
Верховної Ради СРСР». 
(К-д на Республіканське 
телебачення). 19.60 — «Ак
туальна камера». 1£Ц30 — 
«До- 100-річчя народного 
артиста СРСР композито
ра С. Людкевича». 20.45-- 
«На побранім. діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — «Старт». 
22.20 — Новини.

СЕРЕДА.
24 СІЧНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Ми будуємо 
ВАМ-. 9.50 — «Творчість 
юних». 10.30 — Телефільм 
«Горн. ШОб світити». 1 се
рія. 14 ЗО — Новини. 14.50
— «Спортклуб». 16.20 — 
«Рідна природа». 16.45 — 
«На марші п'ятирічки»
17.45 — «Від 14 —до 18». 
18.15 — «Життя науки».
18.45 — «Сьогодні у світі».
19.00 — «Населенню—про 
ішпільпу оборону». (К-д). 
19.30 — «День за днем». 
(К-д). 19.40 — Оголошення. 
(К-д). 19 45 — Телефільм
«.Горн, щоб світити». 2 се
пія. 21.00 — «Час». 21.35— 
Молодіжний ТЄ.ЧСКЛ’. б
«Що? Де? Коли?» По закін
ченні—«Сьогодні V світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.10 — «Нові 
мелодії року». 10.55 — «Так 
V вашому роду повелося». 
11.40— «Шкільний екран». 
8 клас. Російська літера
тура. 12.15 — сСгівяночки 
мої», Коннеот. 15.55 —Для 
маляг. «Срібний дзвіно
чок». 16.15 — «Візерунки». 
Концерт. 17.00 — Соціаль
ний портрет колективу 
шахти І.м. газети «Соціа
лістичний Донбас». Пере
дача 3. 17.30 — Док. теле
фільм «Підібрались хлоп
ці». 18.00 — Реклама. Ого
лошення 18.30 — «Верні
саж». 19 00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «Атеїс
тичні діалоги». 20.15 — 
«Дебют». 20.45 — «На доб
рані г. діти’» 21.00—«Час». 
21.35 — Телефільм «Стпо- 
гови». 1 серія. По закін
ченні — новини.

ЧЕТВЕР,
25 СІЧНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.40 — Гімнасги- 
ка. 9.05 — Кіпоальманах 
для дітей «Зірочка». 10.00

_  «Мистецтво Індії». 10.30
— Телефільм «Гори, щоб 
світити». 2 серія. По за
кінченні—новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Док. те
лефільми. 15.50 — «Знав і 
умій». Для юних техніків. 
16 35 — Чемпіонат СРСР з 
гандболу. Жінки. «Дина
мо» (Кишинів) — «Спар
так» (Київ). 17.05 — 
гупніться, сурмачі!» 17.з0
— «Поезія». 18.10 — «Ра
зом — дружна сім’я». Му
зична програма. 18.4о — 
«Сьогодні V світі». 19.00 — 
«Ленінський університет 
мільйонів». 19.30 — «Від 
фестивалю до фестивалю». 
(К-д). 19.40 — Телефільм
«Горн, щоб світити». З се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 
Телефільм «Композитор 
Родіон Щедрій». По закін
ченні — «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55
— Для малят. «Срібний 
дзвіночок». 16.15 — «Лю
бителям хорового співу». 
17.00 — Соціальний порт
рет колективу шахти 
їм. газети «Соціалістичний 
Донбас». Передача 4. 17.30
— «республіканська фізп- 
ко-математичпа школа». 
18.00—Для юнацтва. «Орі
єнтир». 18.30 — «Розпові
ді про музичні Інструмен
ти». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Міжна
родний турнір з футболу 
в закритих приміщеннях 
на приз щотижневика «Пе
деля»: «Спартак» (Москва)
— «Шахтар» 2 тайм. 20.30
— «Чуття єдиної родини». 
Виступ президента Акаде
мії наук УРСР академіка 
Б. Є. Патона. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Строгови». 2 серія. " 
закінченні — новими.

П’ЯТНИЦЯ,
26 СІЧНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА.
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Відгукніться, 
сурмачі!» 9 50 — «Я іду по 
землі добрій». Виступ Пів
нічного російського народ
ного хору. 10.30 — Теле
фільм «Горн, щоб світній». 
З серія. По закінченні — 
новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — Док. фільми. 15.40
— «Російська мова». 16.10
— «Шахова школа». 16.40
— «Золоті ворота». Музич
на програма для дітей. 
17.30 — Чемпіонат СРСР з 
гандболу Жінки. «Жалі.гі- 
ріс» (Вільнюс) — «УПІ» 
(Спсрдловськ). 18.00 —
«Донь за днем». (К-д). 18.10
— Оголошення. (К-ц). 18Л5
— «Комуністи 
ступ першого

«Сьогодні у 
«До иаціо- 

Іпдії — 
Кінопро- 
19.40 — 
щоб сві- 
21.00 — 

Хокей: 
(Моск- 
папіим

70-х». Би-
.... _____ секретаря

Ленінського райкому Ком
партії України м. Кірово
града т. Ліновиченка С. С. 
(К-д). 18.30 — «Вірші — ді
тям». 18.45 
світі*. 19.00 
пального свята 
Дня Республіки», 
гпама «По Індії». 
Телефільм «Гори, 
тптп». 4 сепія. 
«Час». 21.35 —
ЦСКА — «Спартак».
па). 23.00 — «За ............
проханням». Музична про
грама «Ранкова пошта». 
По закінченні—«Сьогодні 
у еліті».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10 15 — Виступ 
заслуженого самодіяльно
го ансамбля УРС.Р 
«Юність». 11.00 — Теле
фільм «Як стати чемпіо
ном». 11.10 — Розповіді 
про музичні інструменти». 
11.40 — «Шкільний ек
ран». 8 клас Основи Ра
дянської держави і права. 
12.10 — «Назустріч вибо
рам по Вепховної Ради 
СРСР». 15.55 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 16.10

— Соціальний портрет но-' 
лектину шахти ім. газети 
«Соціалістичний Донбас.».. 
Передача 5. 16.40 — Спі
ває І. Пономаренко. 17.00
— Спортивна програма.
18.45 — Концерт 19.03 —: 
«Актуальна камера». 19.30
— «325-річчю возз'єднання
України з Росією присвя
чується». ГІ. Панч. «Гомо
ніла Україна». Літератур
ний театр. Частина 2. 
20.20 — «Хореографічні
мініатюри». 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21 00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм. 
«Строгови». З серіїї. 22.45
— «Пісня на конкурс». Но 
закінченні — новини.

СУБОТА, 
27 СІЧНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. .9,05 — «Умілі руки.». 
9.35 — «Для вас. батьки». 
10.05 — «По музеях і ви
ставочних залах». 10,35 —
— Телефільм «Гори, щоб 
світити». 4 серія. 12.00 — 
«Ранкова пошта». 12.30 — 
«Здоров'я». 13.15 — Тираж' 
«Спортлото». 13.30 — «Лі
тературні бесіди». До 
100-річчя з дня народжен
ня 11. Бажова. 14.15 — Те
лефільм «Очкарик». 15.00
— «Людина. Земля. Все
світ». 15.45 — «Олімпіада- 
80». 16.30 — «У світі тва
рин». 17.30 — «Радянський і 
Союз очима зарубіжних 
гостей». 17.50 — Мульт-і 
фільми. 18.20 — «9-а сту
дія». 19.20 — «До 325-річ- 
чя возз’єднання України з. 
Росією». Док. телефільм 
«Навіки разом». Концерт' 
майстрів мистецтв. 21.00
— «Час». 21.35 — «Кіно- 
паворама». 23.10 — Співає' 
Росіта Форенс. (Куба). ГІо 
закінченні — новини. < 

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.ОПЬ,
— Новини. 10 15 — Ляль'-”

15 25 —
« Реклама- і 
«Коло чи-1 
«Клуб кі- 
17.40 —

«Дівчинка 
- «МІжпарож.

18.45

нова вистава. 11.10 — «Су
ботній репортаж». 11.40 — 
М. Погодіп. «Третя пате
тична». Вистава. 14.20 — 
Концепт молодих виконав
ців. 15.00 — «Галузь: дос
від. проблеми». 15.45 — 
Спортивна програма. 17.30
— «Рік четвертин, рік 
ударний». 18.15 — «Люби
телям оперети». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— Телефільм «Строгови». 
2.~. :5 — «На добраніч, ді- . 
ти!» 21.00 — «Час». 21.35
— «Малахітова шкатул
ка». Мультфільми. По за
кінченні — новини.

НЕДІЛЯ.
28 СІЧНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.0.0
— «Час. 8.40 «Гімнастика 
для дітей. 9.00 — Концерт. 
9.30 — «Будильник». 10.00
— «Служу Радянському
Союзу!» 11.00 — Фільм 
«Кам'яна квітка». 12.30 — 
«Сільська година». 1,3.30 — 
«Музичний.кіоск». 14.00 — 
Л. Українка. «Кассандра». 
ФІльм-вистава. ’' "
Док. телефільм 
ЦІЯ». 15.55 - 
тапня». 16.40 • 
поподорожей».
Мультфільм < 
слон». 18.00 — 
на панорама».
Співають артисти Куби. 
19.10 — о. Бальзак. «Ку- 

Попе». Теленистява.
21.00 — «Час». 21.35 — 
Концерт, присвячений від
криттю III Міжнародного 
фестивалю телепрограм 
про народну творчість 
«Веселка». По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Доб
рого вам здоров'я». 10 50
— «Село і люди». 11.35 — 
«Слава солдатська». 12.35

10. Шовкопляс. «Профе
сор». Вистава. 13.25—«Па
ролі, «Дружба». 14.00 — . 
Спортивна програма. 15.45 і
— «Салют Гайдару». 16.45 ' 
, _ *д’пп,іомство зблизька».

Фі;,ьм «Сідай по- 
Р'ч. Мишко». 19.0 0— «Ак
туальна камера». 19.30 — 
♦ Недільний сувенір». 20.00
— Фільм «Слід». 20.30 — 
оп <сТЯ єдиної родини», 
»..і 6 оТлЛНа Добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.40

Фільм «Батьки і діти».
110 закінченні — новини.

ЙІ

Кіровоградське технічне училище .V» 6
НАБИРАЄ УЧНІВ

із числа осіб, звільнених у запас із лав Радянської 
Армії, на спеціалі пості: електрозварник, електромон
тер по експлуатації промислового електроустатку
вання.

Сірок навчання — 7,5 місяця. Початок занять — 
у міру комплектування груп.

Учні одержують стипендію в розмірі 77 карбован
ців на місяць. Крім того, їм надають одну трсгіну

Газета виходить
у вів гі рок, четвер, 

суботу.

336050, ГСП. Иіровоград-50, вул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87. 

грошей, зароблених під час проходження виробничої 
практики.

Час навчання зараховують до трудового стажу.
Учні можуть поєднувати навчання в училищі із за

няттями на підготовчих курсах при Кіровоградсько
му інституті сільськогосподарського машинобуду
вання. ч

Відмінники мають право вступати до вищих на
вчальних закладів поза конкурсом.

Адреса училища: 316050, м. Кіровоград вулиця Де
кабристів, 26. ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

Л КОМУ. г. Кировоград. 
Газета печатается 

на украинском языке.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
^видавництва «Кіровоградська правда» 

Кіровоградського обкому Компартії України 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Завод
„Червова зірка“

НАБИРАЄ УЧНІВ
із числа осіб, звільнених у запас із лав Радянської 

Армії, на спеціальність токаря для роботи в інстру
ментальних цехах.

Строк навчання — 7,5 місяця.
Початок занять у міру комплектування груп.

Учні одержують стипендію 
ців на місяць. Крім '•ого їм ви 
грошей, зароблених під час виробничої практики.

Час навчання зараховують до трудовою стажу.

Звертатися у відділ кадрів заводу на адресу: 
м. Кіровоград, вул. Орджонікідзс, !.
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