
Г10СТА1ІОВА ПК КПРС 1 РАДИ МІНІСТРІВ СРСР

Про присудження Генеральному 
секретареві ЦК КПРС,
Голові Президії Верховної Ради СРСР 
т. Брежневу Л. І. Ленінської премії

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР, розгля
нувши пропозицію Комітету но Ленінських і Державних пре
міях СРСР у галузі літератури, мистецтва і архітектури при 
Раді Міністрів СРСР яро присудження Генеральному секрета
реві ЦК КПРС, Голові Президії Верховної Ради СРСР 
т. Брежнєву Л. І. Ленінської премії за книги «Мала земля», 
* Відродження» і «Цілина» постановляють:

Присудити товаришеві Брежнєву Леоніду Іллічу Ленінську 
премію за книги «Мала земля», «Відродження» і «Цілина», за 
безустанну боротьбу за мир.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАДА МІНІСТРІВ СРСР.
КОМІТЕТ КПРС.

КІРОВСЬКИЙ РАЙОН (м. КІРОВОГРАД)

УДАРНА 
ПРАЦЯ— 
ЩОДНЯ

21 квітня на Кіровоград
ському заводі радіовиробін 
напував святковий ііастріїї. 
Він відчувався і в яскравих 
гаслах, і в усмішках людей, 
і в напруженому трудовому 

»Ж1»'-
. Подих «червоної суботи» 

був ПОМІГШІЙ і в світлому 
приміщенні цеху № б, де 
трудилася молодіжна брига
да регулювальників. телеві
зійної апаратури В. Рябчсп- 
ка,- Неї дружний колектив 
працює уже в рахунок черв
ня 1981 року, виконуючи 
змінні завдання на 150—1 80

процентів. Об одинадцятій 
годині до заводського шта
бу но проведенню с\боіпи
ка з бригади В. Рябчснка 
надійшло повідомлення, що 
викопано півтори змінні нор
ми. Якість продукції«, яку 
випускає бригада, відмінна, 
адже В. Шаповалов, С. Же- 
ламський, В. Возник. О. Ле
лека. А. Рябчепко, В. Ряб- 
ченко та інші члени колек
тиву працюють з особистим 
клеймом. Та інакше й не мо
же бути, бо воші виконують 
спеціальне замовленні} — 
виготовляють телевізійну 
апаратуру для Олімпіяд.и-80.

Як повідомив директор 
заводу В. О. Красовський, у 
день свята праці до фонду 
ленінського комуністичного 
субот пика перераховано 
ІО 000 карбованців.

О. АНОХІНА.

ДЛЯ ГАРТУ, 
ДЛЯ КРАСИ

Про досягнення трудо
вих колективів на’субот- 
нику весь час повідом
ляла спеціальна інфор
маційна служба. Ми з 
радісно дізналися, що 
плавильники з ' комсо
мольсько - МОЛОДІЖНОГО 
колективу бригади, яку 
очолює лауреат премії 
Ленінського комсомолу 
М. ГІегров (завод чистих 
металів), вийшла на ру
біж другого півріччя 
1981 року. А молоді ро
бітники підприємств ВІІ-

«МИ ПОВЕРНЕМОСЬ
ДО ВАС»

Петро Драч і Сергій 
Шульженко прийшли на ви
робництво після закінчення 
міського професійно-техніч
ного училища імені Героя 
Радянського ‘Союзу О. С. 
Єгороза. Потрапили вони у 

~ бригаду монтажників, очо- 
хф лювану комуністом Петром 

Павловичем Ткаченком, од- 
з кращих у тресті «Кіро- 

“градміськбуд».
Дружною сім’сю живе 

нолектив. Поруч наставників 
міцніли крила юних, наби
ралися хлопці досвіду, май
стерності, гартувались .у 
праці.

Швидко минули два роки. 
1 ось настав час юнакам 
служити в армії. Важливу 
подію приєА‘.:ю відзначити в 
колі друзів,' тобто у бригаді. 
Одностайно визначили час 
проводів — у день суботпи- 
ка. Зранку, як завжди, в 

• повному складі бригада ви- 
. йшла на будівельний май

данчик — монтажники став
лять житловий будинок для

робітників чавуноливарного 
заводу.

Всі трудилися з піднесен
ням, а Петро і Сергій — з 
особливим. Виконати обсяг 
робіт більш як на сім тисяч 
карбованців. Зароблені 
бригадою в день «червоної 
суботи» гроші перерахува
ли до фонду допомоги со
ціалістичному В’єтнаму.

А опісля, коли на будові 
спала трудоча напруга, /лон- 
тажники зібралися в побу
товому вагончику. До них 
прийшли члени бюро комі
тету комсомолу тресту, 
представники профспілко
вої організації. Комсомоль
цям вручили грамоти, по
дарунки, напутні листи. 1 бу
ли теплі, хвилюючі слова 
товаришів.

— Ми повернемось у 
бригаду, друзі, — запевни
ли комсомольці.

Ось так закінчився субот- 
ник у бригаді монтажників.

Ю МАТ1ВОС.

ЗНАМ'ЯНКА

Г Комсомольці Знам’ян-
ського локомотивного де- 

зобов'язалися у донь 
суботника відремонтувати
електровоз ВЛ-80 т. І до 
кінця зміни потужний ло-

комотив був готовий до 
чергового рейсу.

Особливо старанно по
трудилися комсомольці 
Олександр Огородников та 
Володимир Квасіок.

----- СВІТЛОВОДСЬК

робничого об’єднання 
«Дпіпроепсргобуді п д у- 
стрія» тільки за рахунок 
економії матеріалів ви
пустили продукції понад 
план на 10 тисяч карбо
ванців.

Усе не бадьорило мо
лодь, яка впорядковува
ла своє рідне місто. Всю
ди — біля турбази «Сла
вутич», у парку культурі’ 
імені Т. Г. Шевченка, на 
авангардівському стадіо
ні, в кожному мікрорайо
ні міста, біля шкіл — ти-, 
сячні загони робітничої 
та учнівської молоді об
ладнували спортивні 
майданчики.

--------- =— НОВГОРОДКА
Добре потрудився 21 квіт

ня майже чотиритисячний 
молодіжний загін району. 
Скажімо, учні СПТУ № 6 
відремонтували кілька ви
робничих майстерень, ре
конструювали сірілецький 
тир, висадили 200 саджай-- 
ців і розсаду квітів.

Школярі допомагали до
рослим підрізати дерева в 
колгоспних садах, упорядко- 
зувагн вулиці, збирали ме
талолом.

До фонду допомоги В’єт
наму юнаки і дівчата пере
рахували понад 6700 карбо
ванців.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОНИ

БОСЬКО; 
потрудили- 
комуністич- 
суботнику й 

Кіровської

Під час суботни- 
ка комсомольці та 
молодь села Віль
ного Кіровоград
ського району об
ладнали стадіон.

На знімках: 
активну учасгь у 
будівництві спор
тивної споруди 
взяв комсомолець 
Павло 
добре 
ся на 
ному 
учні 
восьмирічки.

Фото В. ГРИБА.

—ДОБРОВЕЛИЧКІВКА

В АВАНГЛРЙЇ- 
молодь

Цьогорічна гесна погодою 
не радує, тому при першій 
же нагоді механізатори ви
водять техніку в ПОЯС. Сіяли, 
і в день комуністичного еу- 
ботплка. Відзначилася ком
сомольсько-молодіжна лан
ка Олександра Филимонова1 
з колгоспу імені Свердлова. 
На її рахунку — ЗО засіяних 
гектарів.

З-поміж робітничих колек
тивів хочеться ВИДІЛИТИ 
комсомольсько - молодіжні1 
колони Поміч папського ло
комотивного депо. Колона« 
яку очолює Володимир Боп- 
ко, перевезла в день субот- 
ника 4645 тонн народногос
подарських вантажів. Це на 
447 тонн більше, ніж вона 

гобов’язувалась.
Комсомольсько - молодіж

ні колони Андрія Спориша і 
Володимира Крохмаля -1 
квітня водили поїзди па 
зекономленій з початку ро
ку електроенергії.

Добое поппацюпали в 
•’■червону суботу» школярі 
району. Тільки учні Добро- 
величківської десятирічки 
зібрали вісім тонн метало
лому. 500 кілограмів маку
латури. посадили п'ятсот 
дерев і кущів.

Понад п'ять тисяч юнаків 
і дівчат району взяли участь 
у святі комуністичної прані. 
З ни?: 3491 — комсомольці. ,

—М. ЧАЙНА, 
другий секретар Доб- 
ровеличківського рай
кому ЛКСМ У.країни.

----- —------»БОБРИНЕЦЬ

350 учнів сільськогоспо
дарського технікуму в день 
«червоної суботи» г.рацюЕв- 
ли в основному на території 
свого навчального госпо
дарства Зробили чимало: 
привели в порядок три гек
тари малинника, побілили 
стовбури фруктових дерев 
у саду, почистили тік. У. 
провулку В. Порика, де зна
ходиться технікум, висадили 
десятки тополь і горіхових 
дерев.

60 чоловік допомагали в 
будівництві районної лікар
ні, прибирали стадіон.

Усього в районі в субот- 
нику взяли- участь більше 
восьми тисяч юнаків і Дів
чат. До фонду допомоги 
В єтнаму вони перерахували 
близько 6450 карбованців.

~КОМГІАНІЇВКА
На комсомольських збо

рах, що відбулися напере
додні суботника, молодь 
Лозуватки вирішила збуду
вати місток через Інгул.

Сорок комсомольців узя
лися за діло. Очолив енту-
зіастів секретар комітету 
комсомолу Микола Непо
критий. Корисну справу мо- 

зробила на «відмінно». 
"чОнаки і дівчата колгоспу 
«Україна» в день свята ко
муністичної праці обладна-
ли в селі танцювальний май
данчик.

Усього в ленінському су- 
ботнику взяло учесть 5066 
юнаків і дівчат району.

—------------ОНУФРІЇВНА
Добрими ділами відзначи

ли свято праці молоді тру
дівники Онуфріївського ра
йону. Юнаки і дівчата ра
йонного центру посадили 
біля Будинку культури 
сквер, молодь села Куцево- 
лівки заклала парк імені 
60-ріцчя ЛК.СМУ, Комсо
мольсько- м «тоді ж к а л а и к а 
по вирощуванню цукрових 
буряків колгоспу «Дружба», 
яку очолює Леонід Ліісеп- 
ко. па зекономленому рані
ше пальному викопала дні 
змінні норми па сівбі цукро
вих буряків, колона автома
шин відвезла на приймаль
ний пункт «Вторчормету» 
понад 30 топи металевого 
лому.

------ --  ОЛЕКСАНДРІВНА
їх зібралося тут, біля при

міщення колишнього район
ного Будинку культури, по
над сімдесят чоловік. Кожна 
комсомольська організація 
Олександрівни вважала за 
честь прислати сюди свого 
представника. Молодь 1 узя
лася па місці старого Бу
днику культури влаштувати 
танцювальний майданчик.

— Разом! — подав хтось 
команду, і спорохнявілий 
дах Упав на землю.

Потім майстер райпобут- 
комбінату Микола Гпибі- 
денко, шофер районної лі
карні Микола Жайворонок, 
тракторист міжколгоспбуду 
Микола Гриб та їхні товари
ші швидко розчистили міс
це і почали будівництво. 
Робота скорилася. Коли за
кінчили її, зупинились, аби 
помилуватися. зробленим. 
Заасфальтувати майдан кис 
— і будуть танці в Олек
сандрівні!

—------------- ----------------------— ОЛЕКСАНДРІЯ

СОНЯЧНА НАПРУГА
Понад 22 500 чоловік 

комсомольців і молоді 
міста Олександрії зви
тяжним трудом відсвят
кували «червону суботу». 
Цього дня вони пере
рахували до фонду ми
ру 13,5 тисячі карбован
ців. Зібрали 160 тонн 
брухту, 12 тонн макула
тури тощо.

У числі 3200 молодих 
виробничників, що пра
цювали на своїх робочих 
місцях, по-ударному тру
дились і 220 робітників 
Олександрійського гір
ничого побутового ком

бінату. Наш кореспон
дент у директора комбі
нату Є. В. Цихоцького 
взяз невелике інтерв ю.

КОРЕСПОНДЕНТ. Євге
не Васильовичу, чим зна
менний для вашого ко
лективу цьогорічний ле
нінський суботнин?

ЦИХОЦЬКИЙ. Тим, 
що він проводиться в рік 
60-річчя ЛКСМУ. До ре
чі, в наших 47 майстер
нях кожен третій — мо
лодий робітник, а ко
жен четверній — комсо
молець.

КОРЕСГРНДЕНТ. І які 
результати суботника?

ЦИХОЦЬКИЙ. Від- 
радні^Ми виготовили 87 
пар нового взуття, все 
воно із зекономленого 
матеріалу. До фонду ми
ру ми переказали 527 
карбованців заробітної 
плати. Очистили та озе
ленили територію в Олек
сандрії. селищах Панта- 
їєці і Димптровому.

КОРЕСПОНДЕНТ. Чим 
цей день буде для вас 
пам’ятним?

ЦИХОЦЬКИЙ. Висо
кою активністю всіх по
бутовців, піднесеністю і 
сонячною напругою, яка 
пульсувала на всіх ді
лянках нашого вироб
ництва.



2 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“
24 квітня 1979 року

ТОЛОВАНІВСЬК

14.600
і Такої кількості людей од

ночасно, мабуть, іще не ба
чили вулиці 1 олова пі аська 
і сіл району. Сім тисяч три 
ста чоловік комсомольців і 
молоді вийшли на комуніс
тичний суботник, щоб упо
рядкувати районний центр і 
села, на робочих місцях по
казати зразки ударної пра
ці: Понад чотири тисячі з 
них були зайняті за верста
тами, на колгоспних ланах.

У деньсуботника заступи
ли из робочу зміну робітни
ки консервного заводу. Нес
ли? трудову комсомольську

вахту їхні товариші з По
бузького нікелевого. Інші 
юнаки і дівчата працювали 
на спорудженні спортивно
го комплексу. Помолодів 
цього дня Головалівськ. Го
ловним об’єктом для учас
ників комуністичного субог- 
пііка був парк районного 
центру- Туї працювало по
над триста учнів сільською 
професійно-технічного учи
лища № 8. Там, де появляв
ся секретар комсомольської 
організації профтехучилища ' 
Сергій ЦІмиголь, чулися 
жарти, сміх, робота йшла 
жвавіше.

З чудовим настроєм ви
йшов па суботник майбут
ній механізатор, учеііь СП 1У 
Валерій Смутков. Робота

кипіла в його руках. А по
руч трудилася майбутній 
Працівник зв’язку комсомол
ка Тетяна Карпенко.

Того дня юнаки і дівчата 
працювали справді по-кому- 
нісгнчному, з найвищою 
продуктивністю.

Штаб по проведенню ле
нінського комуніст ичпог о 
суботника підбив підсумки 
трудового суперництва. Ось 
попередні дані: зібрано ме
талевого лому 185 тонн, ма
кулатури — 11 тонн. Усього 
комсомольці і молодь вико
пали робіт на дві тисячі 
карбованців. Більшу части 
ну цих грошей буде переда
но до фонду допомої и со
ціалістичному В’єтнаму.

’ДОЛИНСЬКА

11а смалому БАМі» була 
найвища напруга. Туг, за 
Седпівкою, молоді робітни
ки будівельпо-моь t ажного 
поїзда № 341, зайняті на 
спорудженні залізничної о 
вокзалу, те за дві години 
до кінця зміни рапортували 
про виконання завдання су
ботнього дня.

А монтери з будівельного 
управління № 116 проклали 
600 метрів колії замість 400, 
визначених завданням.

ПЕТРОВЕ

Робота В. Д1М1Н.

УЛЬЯНОВКА

Тут у день комуністично
го суботника почалися зо
нальні змагання з футболу 
на першість області серед 
колективів харчової про
мисловості.

Молоді фізкультурники з 
Нозоукраїнського та Голо- 
ванівського районів, що 
прибули на ігри, стали 
активними учасниками ле
нінської суботи. Разом * з 
ульяновськими спортсмена
ми зони працювали на впо
рядкуванні стадіону і закла
деного торік парку імені 
60-річчя 8ЛКСМ.

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН (м. КІРОВОГРАД)

У день «червоної суботи» 
працювали на полях, фер
мах, садили дерева, збира
ли металолом та манула і у- 
ру, виконували інші робоїи 
3712 молодих трудівників 
району.

Так, комсомольці кол
госпу «Перше травня» по
ставили загін для худоби, 
молодь вуглеоозрізу «Бала- 
хівський» обладнувала спор
тивний комплекс, трудівни
ки ферм колгоспу імені Ле
ніна надоїли 1100 кілогра
мів молока, виробили 250 
кілограмів м’яса.

Комсомолів району зібра
ла 38 тонн металевого лому 
і 6 тонн макулатури.

МАЛА ВИСКА

ВІЛЬШАНКА

Сотні школярів району 
прийшли з день «черзоної 
суботи» на тваринницькі 
ферми, колгоспні подвір’я, 
в тракторні бригади. Вони 
впорядковували територію 
і садили дереза, допомага
ли ремонтувати і приводити 
в порядок будинки тварин
ників, механізаторів.

Дев'ятикласники серед
ньої школи допомагали сво
їм шефам — членам комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу райпобуткомбінату 
нз робочих місцях.

Учні Добрянки підготува
ли будівельний майданчик 
під нову школу, споруджен
ня якої незабаром поч
неться.

СПРАВА.
Найсищого виробітку серед колег домоглася на су- 

богнику комсомолка Людмила ТКАЧОВА з панчішної 
фабрики: при нормі 660 пар кетпльниця обробила 860.

ЗНАЙШЛАСЯ

НОВОУКРАЇНК'А

Головним 
учасників 
суботника 
був міський стадіон. 11а ного 
впорядкування та рекон
струкцію стрілецького тіїру 
вийшли близько ста чоловік. 
Основна спеціальність до 
уваги не бралася. Всі стали 
будівельниками: зоотехнік
Анатолій Повторим і інже
нер Віктор Аркан, майстер 
р а йсГл ьгос п г ех піки Серг і й
Кузьмеї ко і працівник рай
кому ЛКСМУ Валентина 
Пасічник...

• Усього комсомольці і мо
лодь району виконали ро
біт на 5 5 тисячі карбован
ців.

об’єктом Д.ї 
комуністичного

Новоукраїнки

Комсомолець Олександр ЗАЬТУР з «Червоної зірки» 
на суботнику виконав денне завдання на 130 процен
тів. На знімну ви бачите його з кавалером трьох 
орденів '

бачите
Слави М. І. Жосаном

Значно перевиконала завдання комсомолка Наділ
ГОРОДІНЕЦЬ з дослідно-експериментального заводу
«Більшовик». ____ ......

Фото І. КОРЗУНА.

ГАЙВОРОН

З ШЕФАМИ

НОВОМИРГОРОД

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

З молодечим завзяттям 
попрацювали на «червоній 
суботі» 5359 юнаків і дівчат 
району. У цей день учні 
Сзердликівської восьмиріч
ної школи заклали на честь 
60-річчя ЛКСМУ алею 
Дружби.

У районному центрі по
руч з молодими трудився 
Комсомолець двадцятих ро
ків, земляк новоархзнгель- 
ців, який живе у Вороши- 

■ лозграді, Яків Іванович За
горулько.

З радісним настроєм ви
йшли на свято комуністич
ної'праці учні Гайворон- 
ської десятирічки № 5. Ком
сомольці школи працювали 
разом зі своїми шефами — 
робітниками тепловозоре- 
монтного заводу. Піонери 
впорядковували територію 
міжколгоспного табору для 
дітей «Чайка».

Окремий загін трудового 
десанту був зайнятий робо
тою в піонерському парку.

Н. РИБАЛКО, 
старша піонераожата 
середньої школи № 5.

мо- 
UIKO- 
при- 

імені

Усі старшокласники, 
лоді вчителі середньої 
ли № 2 після уроків 
йшли в сад колгоспу 
Мічуріна. Обкопали дерева,

побілили стовбури. /\ коли на 
всій 4-гектарній площі на
вели порядок, узялися за 
впорядкування пришкільної 
території.

Сотні школярів міста при
йшли на будівельний май
данчик, де зводиться вось- 
миквартирний будинок. Уч
нівські ударні загони пра
цювали н на плодоконсерв
ному заводі, який готується 
до нового сезону.

На запитання нашого 
кореспондента відпові
дає групкомсорг мо
лочнотоварної ферми 
№ 2 колгоспу «Перше 
травня» Маловисківсь- 
кого району Валентина 
Махно

— Валю, чим особливий 
нинішній суботник?

— Тим, що він шістдеся
тий В історії нашої Батьків
щини. Великий почин п’ят
надцяти робітників станції 

»ІЛоснЕз-Сортусальна пере
творився в ще одне всена
родне свято — свято праці. 
І сьогодні в нашому селі не 
знайдеться людини, яка б 
не знала, який знаменний 
цей день. Знаменний він 
тим, що 75 процентів кош
тів, зароблених на суботни
ку. буде перераховано до 
фонду незламного В’єтнаму. 
Поруч тих, хто школярем 
виходив на суботник п’ятде
сят років тому, на початку 
першої п'ятирічки, сьогодні 
вийшло понад 200 молодих 
колгоспників, з яних 96 — 
члени комсомолу.

— Який обсяг робіт пла
нується виконати?

— П’ятдесят КОМСОМОЛЬЦІВ 
і СТІЛЬКИ Ж ЧОЛОВІК несліл- 
кової молоді закладають 
парк, що носитиме ім’я 
60-річчя ЛКСМУ. Сьогодні 
висадимо там 600 дер^в. 

Частина механізаторів ооох 
комсомольсько - молодіжних 
тракторних бригад працює 
в полі — культивують грунт, 
сіють, інші — обкопують де
рева в колгоспному саду, бі
лять стовбуру.

Комсомольсько - молодіж
ні колективи обох молочно
товарних ферм, крім вико
нання безпосередніх своїх 
обов'язків, обладнують сьо
годні літній табір для ста
да — білять загородки, при
бирають територію.

Колектив ферми зобов’я- 
залея надоїти сьогодні 17 
центнерів молока, або по 10 
кілограмів від норови. Щоб 
мати такий надій, ми в по
передні два дні ретельно 
додержували раціону годів
лі, майже весь день трима
ли тварин на свіжому повіт
рі. Словом, буде 17 центне
рів першосортного молока.

КОМЕНТАР ЮВШШ СУБОТНИК
Весняною повінню прошуміло міс

тами й селами нашої області свято ко
муністичної праці. Суботник, присвя
чений 109-й річниці з дня народження 

•В. І. Леніна, став перевіркою політич
ної і трудової активності юнаків і дів
чат. Особливим він був тим що про
йшов під знаком солідарності з наро
дом братнього соціалістичного В’єтна
му. ! де б не працювала молодь — у 
цеху, в полі чи на фермі, в парку чи 
на спортмайданчику, — кожен знав: 
він виконує священний інтернаціо-

пальний обов'язок, вносить у справу 
миру частку своєї праці. Отже, він — 
інтернаціоналіст.

Близько 187 тисяч молодих робіт
ників. КОЛГОСПНИКІВ, студентів, школя
рів Кіровоградщини трудилися в день 
«червоної суботи», 65 900 із них — на 
своїх робочих місцях. Зразки справді 
комуністичної праці показали гірники 
шахти «Свіглепільська», металурги 
Побузького нінелевого заводу, маши
нобудівники «Червоної зірки», трудів-

ники ланів і ферм. Для багатьох су- 
ботнин був днем особистих трудових 
рекордів. Більшість комсомольсько- 
молодіжних колективів працювала на 
зекономлених раніше матеріалах, си
ровині — ---------- -------- ---- •*’
те. що 
молоді 
кордні 
День, 
І, звич.____  ...,
міста і села гс 
цювала молодь.

Понад 3.0 , іч.попціи, ла-
о°о,!НИХ« на суботнику трудівниками 

десятої п’ятирічки і до фонду допомо-

та електроенергії. Важливо й 
кращі бригади, ланки, окремі 
виробничники вирішили ре- 
показники, досягнуті в цей 

зробити щоденною нормою, 
іаино ж, нрасивішими стали 
—парни і вулиці, де пра-

тисяч карбованців, за- 
~ .   — .у» »і гь у іру^іапппапіЯ
області, буде перераховано до фонду 
?^СкТО’ п ятиР‘ч,<и і др фонду допомо
ги братньому в’єтнамському народозі.

І

І
І
І
І
І

І

І

І
І

а • **

ДРУЖБА
аавнн й міцна дружба єднає комсомольців Кірозо 

спадщини з членами Димитрозської Комуністично-, 
Спілки Молоді Болгарії. Обмін делегаціями, вза-^ііе 
вивче іня досвіду внутріспілкової роботи, дружнє ли_. 
тування — тані та інші форми спілкування юнаніг. ш 
дівчат, велику популярність у нас нз Кірозоградщ і.., 
і з Народній Республіці Болгарії має .’Міжнародний 
Іітуб молодих механізаторів «Кіровоград — Толбухін». 
Наш кореспондент узяв інтерв'ю у члена ради нлубу, 
агронома Знам’янсьиого районного управління сіл»- 
с.ніио господарства Олени Бондаренко.господарства Олени Бондаренко.

• /з

КОРЕСПОНДЕНТ. Які завдання ставить перед собою 
міжнародний клуб «Кіровоград—Толбухін»?

І

О. БОНДАРЕНКО. Він називається клубом молодик, 
д^еханізаторів. Стже, сама назза визначає коло 
день, поставлених членами цієї молодіжної оргаыза-. 
ції. Головні з них — вивчення і впровадження пере
дового досвіду вирощування високих урожаіз сіль
ськогосподарських культур та одержання високих 
приростів ваги тзерин.

КОРЕСПОНДЕНТ. Конкретизуйте, будь ласка.

О. БОНДАРЕНКО. Приміром, на одному із засі
дань ради клубу мова йшла про участь комітетів 
комсомолу з дальшому розвитку спеціалізації і кон
центрації сільськогосподарського виробництва на 
базі міжколгоспної кооперації. Тут же ми розгляну 
ли-питання про роботу комсомольських комітетів по 
високоефективному використа тню м.ашинно-тракгор- 
horo парку і вдосконаленню технології вирощування 
с ільсько, ос.'.одсрських культур. Комсомол оголосив 
тваринництво своєю ударною справою. Природно, Що 
ми ділимося з нашими болгарськими д.р/гями дум- 
ками про розвиток спеціалізації і концентрації у 
тваринництві на промисловій основі, про розширен
ня міжгосподарських зв язків, запровадження нової 
технології і нозих ферм організації праці на фермох.

КОРЕСПОНДЕНТ, ви тільки обговорюєте ті чи інші 
питання, чи и ставите перед комсомольцями і молод
дю конкреіні завдання?

О. БОНДАРЕНКО. Так. ряда клубу, топовою якої ’’ 
обрано уславленого хлібороба, двічі Героя Соціаліс
тичної Праці О. В. Гіталова. ставить перед комсомоль
цями Тс. ібу хінського окруїу та пашо; області 
нретпі завдання 1 добивається їх виконання, а галу-& 
і иаринництва. наприклад, молодь зобов’язалася взя
ти шефство над будівництвом тваринницьких комп
лексів, виробничих майстерень, станцій технічного 
обслуговування. Найактивнішу > часть беруть комете-- 
ти комсомолу а роботі комсомольсько-молодіжних. ко
лективів, створенні кормодобувних бригад, організа
ції соціалістичного’змагання. Комсомол дбає пі»о ство
рення налелшвх умов пращ, побуту, відпочинку для 
молоді.

КОРЕСПОНДЕНТ. Хто може стати членом 
бу «Кіровоград —Толбухін»?

О. БОНДАРЕНКО. Членами ради клубу 
механізаторів стають ті, хто бере активну 
сільськогосподарському виробництві, у і 
врожайності полів, піднесенні тваринництва. Від бол- 
гер, наприклад, ними стали механізатор Георгій Ко
лев, зоотехнік Христо Георгієв, інженер Георгій Ді- 
мев, технолог Иорданка Вілчаноєа та інші Від кіро- 
веградців до складу членів ради клубу ввійшли ме
ханізатори Зіктоо Галушка з Олександрійського ра
йону, Анатолій Харкавий з Ульяновського, Станіслав 
Стсрожук з Гайзсрлнсь кого, голова колгоспу Олек
сандр Смілянець з Нотїомиргородсьхого району

КОРЕСПОНДЕНТ. Де відбудеться наступне засідання, 
ради клубу «Кіровоград—іолбухін» і які питання 
но розв’язуватиме?

О. БОНДАРЕНКО. Цього рок> рада клубу збереться 
в Кіровограді. Питання, яке ми будемо еирішунаї'и, 
стосується поліпшення технології вирощування і зби
рання зернових культур, соняшнику. Болгарським 
друзям у великій пригоді стануть наб’.тнй нашими 
механізаторами досвід потокової технології збиріїш-г 
ги риоіліх культур з одночасним подрібненням соло
ми. інші передові методи. Поговоримо також про ДОС
ВІД використання прогресивних форм організації праці 
механізаторів у тракторній бригаді колгоспу імені 
XX з їзду ЬПРС О. В. Гіталова.

КОРЕСПОНДЕНТ. Скажіть, будь ласка, які практичні 
результати дає робота ради клубу?

О. БОНДАРЕНКО. Хороші результати. Кірсвоград- 
ці запозичили у болгар дещо з технології вирощу
вання кукурудзи- регулювання робочих органів куль
тиваторів під час міжрядного обробітку посівів, за
стосування гербіцидів тощо. Ми ж передали їм дос
від організації змагання між комсомольсько-м орр- 
діжними колективами, застосування стимулів.

І ма, моральних: «Золотий колос», аЗолотий качан».

ради клу-

f МОЛОДИХ 
участь у 

підвищенні.

І. Н а фото: засідання міжнародного нлубу моло
дих механізаторів «Кіровоград — Толбухін» веде пер- 
Іг?*чссоретар Толбухінського окружкому ДКСМ Іван 
А- і А п £□.



94 квітня 1979 року —

СЬОГОДНІ — 
МІЖНАРОДНИЙ 
ДЕНЬ 
СОЛІДАРНОСТІ 
МОЛОДІ

^СЕСТРО МОЯ, 
БОЛГАРІЄ

Минув 3! рік з дня підпи
сання Договору про друж
бу, співробітництво і взає
модопомогу між СРСР і 
Народною Республікою 
Болгарією. Цій дай було 
присвячено вечір інтерна
ціональної дружби «Сестро 
моя, Болгаріє», що від
бувся в читальному залі 
обласної наукової бібліо
теки імені Н. К. Крупської.

Такі зустрічі вже стали 
у нас традицією. Цього 
разу гостями читачів і 
працівників бібліотеки бу
ли курсанти , Кіровоград
ського льотно-штурман
ського училища цивільної 
авіації, котрі приїхали сю
ди на навчання з Бол- 

—46 гарі і.
О^псутні здійснили уяв- 

іімаидрівку но сонячній 
•Болгарії. Подорож поча-

ДОБЕУДЖАНСЬКІ НОВИНИ

-До ювілею держави
На початку квітня члени археологічного гуртка при 

окружному Будинку молоді вирушили в експедицію по 
селищах, розташованих неподалік Хігово. Від них над
ходять матеріали перших досліджень, присвячених 
ІЗОО-й річниці утворення Болгарської держави.

Народна скарбниця
Закінчилась експедиція студентської о наукового гурт

ка при Болгарській державній консерваторії. Під час 
експедиції було записано близько трьохсот народних пі
сень та мелодій.

працює «Зірниця»
Г^одавно в Толбухіні знову виступили перед своїми 

вдЧчнимн глядачами артисти дитячо-юнацького театру 
«Зірниця», нто працює при бібліотеці імені Иордана 
йовкова. Наймолодші артисти цього теаіру — вихован
ці дитячих садків та учні початкових класів.

Глядачам дуже сподобалась вистава ;<Дочка-білоруч- 
ка» за п’єсою Наді Трсндафілової, показана юними ама
торами сцени.

Дитячий фестиваль здоров’я
Разом з окружним комітетом ДКСМ і дирекцією «.На

родної освіти» при ОНР окружний комітет Червоного 
Хреста організував для жовтенят і піонерів початкових 
класів шкіл округу Другий фестиваль здоров я. Це тра
диційне свято з Міжнародній! рік дитини проходить під 
девізом «Виростаємо здоровими житте радісним и й смі
ливими».

Фестиваль проводиться поетапно: в березні закінчився 
перший його етап, нині триває другий. У травні тре
тій, завершальний етап. Під час свята здоров я хлопчаки 
і дівчатка з усього округу візьмуть участь у конкурсі на 

*^ращяй малюнок на асфальті. .
Переможців фестивалю чекають призи. Найкращі сце- 

ндг^^^і найцікавіші програми взійдуть до спеціальної 
збір.'гУ.

ВСЮДИ
У НАС ДРУЗІ

У нашій школі вже кіль
ка ромів працю« клуб ін- 
т іч.аціональної дружби 
«Голуб миру», його очо
лює вчителька англійської 
мови Лідія Іванівна Де.м- 
ченко. Ми листуємося із 
,шко. яна:,ііі багатьох союз
них »їеспублік. а також зі 

хвісни. болгарськими, че
ськими, німецькими ровсе- 

ННІЯами'.
'■■^вио відбулося Р<>3- 

'ШйґпЗв засідання І>ЛДУ. 
присвячене 75 річчю з 
Дня народження відомого 
■Чеського публіциста, бор
ня за свободу і незалеж
ність Юліуса Фучіка. З 
Розповідей членів клубу 
Наталки Борути. Гемнадія

РЯЙЯ;

РОВЕСНИКУ

Планета „МИ“

лася зі стародавньої і юної 
столиці Софії. Як досвід
чений гід провів екскур
сію по своєму рідному 
місту Георгій Ангелов. 
Пою розповідь супрово
дилась показом сЛайдів. А 
Красимир Іванов розповів 
про перлину Чорномор
ського узбережжя Болга
рії — місто Варну. Потім 
присутні подумки перенес
лися в Плевен — старо
давнє місто, неподалік 
якого нині стоїть близько 
100 пам’ятників, що роз
повідаю іь про славу ро 
сінської зброї, про без
межну хоробрість росій
ських богатирів. Закінчи
лась подорож на Шііпкін- 
ському перевалі.

Після вечора гості ще 
довго СТОЯ Тії біля КНИЖКО
ВОЇ виставки «Досяінепня 
сучасної Болгарії), пере
глядаючи літера і уру.

Я. ГОНЧАРОВА, 
завідуюча відділом лі
тератури іноземними 
мовами обласної на
укової бібліотеки іме
ні Н. К. Крупської.

Волощука. Лариси Верби. 
Юрка Богданова та інших 
присутні дізналися про 
його життя і діяльність.

Ми тепер підтримуємо 
дружні стосунки з чеським 
журналістом, двічі лауре
атом премії імені Ю. Фу
чіка Яромиром Неугор- 
ТОМ — почесним членом 
нашого КІДу. Ного пода
рунки — твори Юліуса 
Фучіка. фотографії, газети, 
сувеніри для нас дорого
цінні, реліквії.

Плануємо до кінця на
вчального року провести 
ще кілька цікавих засі
дань КІДу.'

Тетяна ДЗЮБЕНКО, 
член клубу інтернаціо
нальної дружби «Го
луб миру» Долннської 
десятирічки № 2.

МОЛОДИЙ КОМУНАР"

• Планета

ЮНІСТЬ У БОРОТЬБІ
сп і>а кед і иною боротьбою 
проти китайських 
рів. і\ІСС рішуче 

антив’єтнамську 
ПІНІІШПЬОГО

мощь 
У БОРОТЬБІ
ЗЛ МИР
І ПРОГРЕС

Перед прогресивкою мо
лодею і студентами всього 
світу, перед їхніми демо
кратичними організаціями, 
Всесвітньою федерацією 
демократичної молоді і 
Міжнародним союзом сту
дентів стоять нині відпові
дальні завдання — вноси
ти дедалі вагоміший вклад 
у боротьбу за збереження 
і зміцнення миру, за роз
рядку міжнародної напру
женості і роззброєння. Це 
підкреслив у.розмові з ко
респондентом ТАРС прези
дент Міжнародного союзу 
студентів Мирослав Ште
пан.

У цій боротьбі знаходить 
свій вияв спільність інте
ресів не тільки студент
ства, а й усього людства. 

Тому МСС зустрічає 24 
нвітня —Міжнародний день 
солідарності молоді — но
вими конкретними діями 
на користь роззброєння, 
миру, співробітництва.

-- Відзначаючи нього 
року свято молоді і сту
дентів усього світу,—скн- 

. зав Мирослав Штепан. — 
ми пишаємось тим. що 
широкий фронт антиімпе
ріалістичних сил. повідом- 
пою складовою частиною 
якого с демократичний 

прогресивний студентський 
рух. добивається все НО
ВИХ і нових успіхів. Солі
дарність із Чілі. Кіпром. 
Північною Ірландією. Ніка
рагуа і насамперед а на
родом і молоддю соціаліс
тичного В'єтнаму шири
ться і приносить ваіомі 
резул ьтат 11. ЛІ и перекона
ні, що іі 1У7ІІ рік ознаме
нується новими перемена
ми в боротьбі студентів і 
їхніх організацій за соці
альний прогрес. проти 
спільного ворога — сил 
міжнародного імперіаліз
му. ИіХІГреСИВШПІ студент; 
ськнй рух. національні 
студентські , органі чаші 
пліч-о-пліч із народами і 
всіма трудящими своїх 
країн беруть активну 
участь у колектйвній бо- 
ротьбі за мир. розрядку, 
проти імперіалізму. пеона- 
.чоніалізму. расизму, апар
теїду. сіонізму і фашизму.

У Міжнародний день со
лідарності молоді не мож
на не згадати героїчний 
народ В’єтнаму і не відзна
чити солідарність студент
ської молоді світу з його 

БРАТНІ СПІЛКИ

В АВАНГАРДІ 
ДЕМОКРАТИЧНИХ 
ПЕРЕТВОРЕНЬ

Борючись у лавах націо- , 
нально-латріотичних сил 
проти англійських і олояі- 
заторів, беручи активну 
участь у боротьбі трудя
щих проти іноземних і міс
цевих експлуататорів,
Йєменська молодь незмін
но йшла в авангарді на
ціонально-визвольного ру
ху арабського народу на 
півдні Аравійського пів
острова.

З проголошенням у листо
паді 1967 року незалеж
ності демократичного
Йємену молодь країни з 
ентузіазмом включилася в 
розв’язання завдань націо- 
нзльно-демократичної ре
волюції. у здійснення про
гресивних перетворень.

Тепер у Йєменській со
ціалістичній спілці молоді 
налічується понад ЗО ти
сяч членів. Це — передова 
частина молодих робітни
ків і селян, рибалок, сол
датів, студентів, учнів і 
службовців. В останні роки 
до спілки вступає дедалі 
більше жінок.

За останній час активі
зувалася міжнародна ді- 
яльн'сть ЙССМ, розповів у 
розмові з кореспондентом 
ТАРС працівник міжнарод
ного відділу ЦК Йємен
ської соціалістичної панти 
Нагіб Хізан. Зміцнилися 
зв’язки із спілками молоді 
соціалістичних країн, особ
ливо з ВЛКСМ, з прогре
сивними молодіжними ор
ганізаціями країн Азії, 
Африки і Латинської Аме
рики. ЙССМ представлена 
в секретаріатах Всесвіт
ньої федерації демокра
тичної молоді і Спілки 
арабської молоді.

8. ДОРОШЕНКО, 
кор. ТАРС.

Аден.

агресо- 
осуджує 

політику 
Пекінського 

керівництва. Дії Пекіна со
юз розцінює як неприхо
вані маневри сил міжна
родного імперіалізму 1 ре
акції, мета яких — пору
шити процес зміцнення 
миру, розрядки напруже
ності і в підсумку постави
ти під загрозу мир у всьо
му світі.

— Для нас, — продовжу
вав президент МСС, — 
В’єтнам являє собою сим
вол міжнародної класової 
солідарності. Підтримна 
СРЗ — це підтримка спра
ви миру, соціального про
гресу, це боротьба з ма
неврами імперіалізму, який 
виступає проти процесу 
розрядни. Саме тому, на 
мій погляд, цілковита со 
лідарність із народом, мо
лоддю і студентством В’єт
наму означає одночасно 
рішуче «так!» мирові, про
гресові і взаєморозумінню.

Урочисто відзначаючи 
день 24 квітня, МСС іще 
раз якнайенергійніше під
креслює езою цілковиту 
солідарність зі справедли
вою боротьбою народів і 
молодого покоління Пів
денної Африки проти ана
хронізму XX століття, яким 
є апартеїд, за національну 
незалежність і щасливе 
майбутнє.

Потім ГЛ. Штбпан спи
нявся па ситуації на 
Близькому Сході, станови
щі палестинської молоді. 
Таї; ззапий мирний договір 
між Ізраїлем і Єгиптом с 
ганеЗпою акцією світового 
імперіалізму, арабської ре
акції і міжнародного сіо
нізму. Ми переконані, ска
зав він, що арабський на
род Палестини при пов
ній підтримці всіх прогре
сивних сил світу доб'ється 
успіхів у своїй багаторіч
ній справедливій боротьбі.

Сьогодні, а. день солідар
ності молоді, Міжнародний 
союз студентів дає високу 
оцінку зусиллям соціаліс
тичних держав на чолі з 
Радянським Союзом, націо- 
нально-визвольного руху, 
прогресивних сил у краї
нах капіталу, насамперед 
робіт.нічого класу, що вно
сять вирішальний вклад у 
боротьбу за мир і соціаль
ний прогрес. МСС відзна
чає також важливу роль 
Всесоюзної Ленічсьної Ко
муністичної Спілки Моло
ді в цій боротьбі, її вір
ність принципам класової 
солідарності.

— День солідарності — 
свято миру, прогресу для 
молоді нашої планети, всіх 
сил, які сисоко несуть 
прапор міжнародної класо
вої солідарності. — сказаз 
наприкінці М. Штепан. — 
Міжнародний союз студен
тів, який об’єднує у своїх 
лавах мільйони молодих 
людей більш як із ста кра
їн світу, пишається своєю 
належністю до цих сил.

А. ЯКОВЛЕВ, 
кор. ТАРС.

Ханой.

ЗА МИР
Назва заголовка—цс й назва 

малюнка художника В. Носко
ва. Малюнка, який ви зараз ба
чите. Він сам говорить за себе. 
Ми хочемо лиш додати: щосе
кунди на нашій планеті народ
жується троє дітей, і, як гово
рилося в резолюції Асамблеї 
ООН про оголошення 1979-го Міжнародним роком дитини, кожному з них потрі
бен мир...

Ось тому молода учасниця антифашистської маніфестації 
Манні (на фото) закликає своїм плакатом: «Будьте пильними! 
1933 рік!».

Демократична молодь ФРН протестує проти активізації у країні діяльності 
неонацистських угрупуааііь. З нею солідарні мільйони юнаків і дівчат планети!

За мир!

ЯПОНСЬКІ СТУДЕНТИ 
І УЧНІ ПРОТЕСТУЮТЬ

На Японських островах наростає масовий р)х про
тесту проги політики властей, спрямованої на відрод
ження мілітаризму Разом з усіма трудящими в цьому 
русі бере активну участь і хчпігська молодь Японії.

Боротьба проти мілітаризації країни, посилення 
впливу японської вояччи.іп на громадсько-поетичне 
життя стала пробним каменем, на якому перевіряєшся 
ідейна зрілість японських юнаків і дівчаг. У всіх на
вчальних закладах проходять бурхливі збори і мітіпт- 
ін протестів проти реакційної політики правлячих кіл, 
проти розроблюваного урядом законодавства на випа
док «воєнного час)». Студенти • учні рішуче осуджу
ють курс ннніїшіьсго уряду на перегляд мирних поло
жень нині чинної кейсі її г\ ції. «Молодь не повторить 
помилок минулого і не візьме знову в руки зброї». — 
заявляють студенти.

Токіо.

Павка

Корчагін

кличе на
Серед багатьох експо

натів Центрального музею 
в’єтнамської революції в 
Ханої, що розповідає про 
героїчну боротьбу з єт- 
намського народу проти 
колонізаторів та агресо
рів, за свободу і неза
лежність, за справжню єд
ність своєї батьківщини, є 
невелика книга—пожовк
лі від часу сторінки з бу
рими плямами на потер
тій паперовій обкладинці. 
Придивляючись уважно, 
бачиш, що її сторінки та 
обкладинка були залиті 
кров'ю. Це книга Микст и 
Островського «Як гартува
лася сталь». її знайшли в 
речовому мішку одного з 
молодих бійців, котрий 
загинув під Мас війни 
Опору проти французьких 
колонізаторів (1946 —
1954 рр.).

— Книга М. Островсько
го «Як гартувалася сталь», 
перекладена на в’єтнам
ську мозу після перемоги 
серпневої резолюції 1945 
рику, зразу ж стала на
стільною книгою в’єтнам
ської молоді, — розпові
дає найстаріший- викла
дач філологічного факуль
тету Ханойського універ
ситету професор Хоанг 

Ньи /Лай.

В. АГАРКОВ, 
кор. ТАРС.

ГЕРОЇНЕ ВМИРАЮТЬ

Радянський письменник 
Микола Островськии і 
Пазло Корчагін є немерк

нучим прикладом дл> 
в’єтнамської молоді і в 
наші дні, коли в єтнам- 
ський народ продовжує 
вести уперту боротьбу з 
пекінськими експансіоніс
тами. Багато хлопців і діз 
чат у своїх листах до ре
дакцій газет, у комсомоль
ські організації і друзям 
цитують цілі абзаци з ро 
ману «Як гартувалася 
сталь», коли хочуть висло
вити свої почуття і настрої, 
їм я Павла Корчагіна, ио 
го діла і вчинки, як і рані
ше, володіють серцями 
всієї молоді.

Недавно роман М. Ост- 
ровською «Як гартувалася 
сталь» вийшов з друку в 
місті Хошіміні, всього чо
тири роки тому визволе
ному від неоколоніально 
го режиму. Успіх, який 
він- має у молодих чита
чів — тих, хто доброволь
цями йшов на освоєння 
нових економічних райо
нів, 'захищати священні 
кордони батьківщини, 
свідчить про те, що й но
ве покоління в єтнамської 
молоді прийняло у саоі 
лави радянського друга— 
Павку Корчагіна.

В. ХРЕКОВ, 
кор. ТАРС.

ЯВі-
я-

!•
і

>■

у Франкфурті-на- 
Пам’яіайте про

Фото А. УРБАНА. (ТАРС)



ФУТБОЛ

М.

В. ШАБАЛІН.

4 епюрt

ко.
М.
О.

„МОЛОДШІ КОМУНАР"

„ЗІРКА“ —1:0„ТОРПЕДО“

Самофалов, 
Гошкадера), 

Алсксєєв, В. Богдапов (В. Євтушен- 
ко). Л. Карп’юк.

Наступний тур — 26 квітня. «Зірка» 
па своєму стадіоні прийматиме армій
ців Львова.

24 квітня t979 року

МІСЬКЕ

24 КВІТНЯ

ВІВТОРОК-

НА 1979—1930 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

(денне навчання).

Голеві ситуації виникали рідко. На 
35-й хвилині торпедївці пробили метрів 
із. сорока п’яти. Валерій Музичук 
магався забрати цей м’яч, але 
торкнувшись землі, 
опинився в

на- 
він, 

змінив напрям і 
сітці. За чотири хвилини до 

першого тайму голкіпер 
після удару Олександра 

відбив м’яч і він потрапив 
Останній не

закінчення
«Торпедо»
Алексєєва
до Микола Журавльопа. 
влучив у пусті ворсіа.

Після відпочинку зустріч проходила 
з перемінним успіхом. Гострі моменти 
виникали біля обох воріт. Однак захис
ники і воротарі своєю чіткою грою зво-

дпли нанівець усі зусилля нападаючих. 
Поєдинок закінчився перемогою «Тор
педо» з мінімальним рахунком — 1.0.

«Зірка» виступала в такому складі: 
В. Музичук, С. Бабенко, В. Хропов, 

Порошин (В. Мунтян), О. Смичсн- 
ІО. Касьопкін, В. 
Журавльов (В.

підприємств сфери 
слуг*. 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 2100 — «ЧаЄ». 
21.40 — Худ. фільм «-Близ
нюки*. ГІо закінченні — 
новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час*. 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05—Худ. фільм 10.40
— «Пісні про Леніна*. 11.10
— «Дитячі курорти краї
ни». 11.40 — «Шкільний 
екран». 9 клас історія. 
12.10 — «Інтерклуб». 13.10
— Студія «Золотий клю
чик». 14.50 — До Міжна
родного дня солідарності 
молоді. 15.35 — Поезія 
Е. Багрицького. 16.05 — 
«Горизонт*. 16.40 — Чем- 
пюнат Європи з вільної _ 
боротьби. 17.05 — М. де 
Фалья. «Сім іспанських пі
сень.«. 17.30 «Забайкал
ля -* кууоїс землі рідної». 
18.00 - «П’ятирічка, рік
четвертий*. 18.30 «Хочу 
все. знати». 18.45 — «Сьо
годні у світі* 19.00 «Зву
чить арфа» 19.10 — «Кон
структори - хліборобам-. 
(К-д). 19.10 — Худ теле
фільм «Пізня зустріч». 
21.00 - «Час». 21.35 —
• Цок-, менг ітьниіі скрап». 
По з.ікінчеіісі - • Сьогодні
У СВІТІ'.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00 
Нпппнч 10 15 — Для ді

тей Гоиячне коло». 10.-10
• Наро.тпа творчість* 

Телеогляд 15.55 Для ма
лят «Срібний дзгівочок». 
16 15 — Музичний Фільм 
«Покликання*. 16-55 
«Сучо’я п'ятирічок». 17.25

- Для літеіі «Здрастуй, 
весно; * 17 55 — «Сьогодні

- Міяшародиічї легь еолі
ті молоді» 18.30 — 
іу:ї людям радість».

-Льтуалі на к-.мс- 
19.’:0 Телефільм. 
■ М 3: ру.' чніі « їа- 

літо> Вистава.
• На доЛраіііч. лі- 

Час». 21.3.5 
Я -вистави 
— навини.

тч>гГ
-Лада
19 по
па»
19.45
ке довго
20.45 — 
ти'- 21.00 — 
— П ііодпежен
По з ’.кінченій

25 КВІТНЯ

26 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА.

14.50 — Док. телефільм.
15.50 — «Шахова школа».
16 20 — «Відгукніться, сур
мачі!» 16.50—«Ленінський 
уві ворс ІІГСТ мільйонів»
17.20 — Трас віолончеліст 
А. Навара. (Франція) 17.55 
— Інформаційна прогпама. 
По закінченні 
нотки». 18.45 - 
у світі». 19.00 — «Подвиг» 
19.30 — До Дня 
шення Демократичної Рес
публіки Афганістан. Про 
грама телебачення Афга
ністану. 21.00 — «Час». 
21.35 — «Ширше коло». По 
закінченні — «Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.35
— Для малят «Срібний
дзвіночок». 16.15 — «Рсс- 
публіканська Фізико-мате
матична школа*. 16.45 — 
. Весняний одяг для ЗІТСІІ» 
17.15— Концерт сстрадно- 
симфонічної МУЗИКИ*.
18.00 —Кінопоограма._ «По

_ кпаїні рідній». 18.45 —
«Любителям балету». 19.15
— «Актуальна камера». 
19.45 -- «Сторінки твор
чості». 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час«. 
21.35 - Музичний фільм 

< Під дахами Монмартра*. 
По закінченні — новини.

- «Веселі
• Сьогодні
проголо-

27 КВІТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Члс*. 8 10 — Гімнасти
ка. 9.0”> — «Пізня дуеті іч*. 
Худ фільм 10.25 - ■ Клуб
кінОподорожей-. 1 1.50 — 
<Я - людина шаг іииа». 
Док телефільм. 15.55 — 
Чемпіонат світу з хокею: 
Швеція ЧССР. 18.30 - 
«День па днем» (К-д). 13.40
— Оголошення К-д) 18.45
— «Сьогодні у світї» 19.00
— -До -5-річчя Квітневої
резолюції в Португалії». 
Концерт. 19.25 —- Чемпіо
нат світу з хокею С»'СГ— 
Канада. 1 і 2 періоди. В 
перерві — .-Вес краще — 
дітям» Ви, гуп секретаря 
обкому ЛКСМУ Т. Мстллко- 
вої. <К-д). 21.00 — «Час*.
21.35 — Хокей. 3-й період. 
22.10 — «Сьогодні V світі». 
22.25 — «Музичне життя*.

ДРУГА ПРОГРАМА 10 00
— Новини. 10.10 — «Люди
на та її справа’. 10 40 — 
М. Зарудний. «Таке довге 
літо-. Вистава. 1140 — 
«Шкільний екран» 6 клас. 
Фізика. 12.10 — П подов
ження вистави 15.55 —
Для .малят. ^Срібний дзві
ночок». 16.15 — Кіножур. 
нал. 16.25 — «Голосую за 
професію». 17.25 — «Мода; 
вєсна-79*. 18.00 — .«Стаотп 
надій*. 18.30 — Реклама. 
Оголошення. 19.00 — «Ак
туальна камора». 19.30 — 
«Вечір оперних арій*. 
20.1.5 — «Огляд-репортаж з

ській Україні*. 11.00 
Худ. фільм «Розкажи мені 
про себе». 14.50 — «До 
5-річчл початку будівни
цтва БАМу». Док. фільми. 
15.40 — «Сторінки історії». 
В. І. Ленін — вождь Жовт
ня». 16.10 
да».
мова», 
зал 
17.30 к____
то». 17.45 — Док. телефільм 
«Відданість 18.45 — «Сьо
годні у світі -. 19.00 — «На
родні мелодії*. 19 10 —
♦ Зустрічний». Худ. Фільм. 
21.00 — «Час». 21.35 —
Зустріч будівників олімпій
ських об'єктів Москви лі 
збіркою командою СРСР зі 
спортивної гімнастики. По 
закінченні — «Сьогодні у 
світі».

«Рідна приро- 
16.30 — «Російська 
І7 00—Концертний 

телестудії «Орля* 
— Тінник «Спортло- 

Док. телефільм

ДРУГА ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Юдин за всіх, 
усі за одного». 9.50—«Все 
спочатігу...» Худ. теле
фільм. 10.55 — Коннерт.
15.55 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок».’ 16.15 — 
Концерт. 16 45 — «До
рогами ФпяниіТ*. Кіно
репортаж». 17.30 — «Пісня 
на конкурс,», 18.30 — Для 
дітей. «Сонячне коло*. 
19.00 -- «Актуальна каме
ра*. По закінченні — кон
церт. 20 45 — «Нп добра
ніч. діти’» 21.00 — «Ч’с». 
21.-35 — Кубок європей
ських чемпіонів з гандбо
лу. /Кіпки. Фінал. «Спар
так» • (Київ) — «Вашлш» 
(Будапешт). У перерві — 
ног.пнн. 22.50 — Концерт 
сстпадііо-спмгЬопічного ор
кестру У і’ і УР

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 4

ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ 
РОБІТНИКІВ ІЗ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

ПРИЙМАЄ НА 1979—1980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК УЧНІВ 
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

токар (строк навчання — 3 роки; приймають юнаків 
і дівчат з освітою за 8 класів),

сгюсар-ремонтник (3 роки; юнакіє з осзітою за 8 
класів),

слюсар-інструментальник (3 роки; юнаків з- освітою 
за 8 класів),

слюсао-сантехнік по монтажу систем опалення, во
допроводу .газопроводу та інших систем (3 рої-и; 
юнаків з освітою за 8 класів).

слюсар механоскладальних робіт (1 рік; юнаків і дів
чат з освітою за 8—10 класів).

Усіх учнів забезпечують триразовим харчуванням, 
обмундируванням і спецодягом. Крім того, вони одер
жують 33 проценти від суми, заробленої під час ви
робничої практики.

Учнів груп слюсарів-сангехніків забезпечують упо
рядкованим гурТОЖИТКОЛА.

Усім випускникам видають диплом про здобуття се
редньої освіти з присвоєнням розряду, а уЧг.ЯМ з річ
ним строком навчання — атестат за спеціальністю з 
присвоєнням розряду.

Ті, що закінчили училище з відзнакою, -мають право 
на вступ до технікумів і вузів поза конкурсом.

Печаток занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву на ім'я директора, сві

доцтво гро народження або паспорт, характерисіику 
зі школи, свідоцтво про освіту, довідки- з місця про
живання і про склад сім’ї, медичну довідку (форма 
№ 286), 6 фотокарток розміром 3X4 см.

Документи приймають щодня з 15 травня, крім не
ділі, з 8 по 16 годину.

Адреса: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 20. 
Телефони: 7-25-91, 7-05-61.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ! 
ТЕХНІКУМ 

МЕХАНІЗАЦІЇ | 
СІЛЬСЬКОГО І

ГОСПОДАРСТВА І
ПРИЙМАЄ УЧНІВ1

ЛЕГША ПРОГРАМА. 
10.00 — Новции 10.15_ — 

< Народні таланти* 10 45 — 
Кінопрограма. 11.40 —
«Шкільний екран*. 10 клас. 
Російська література. 12.10
— «Тн.фопмаиія і науково 
технічний прогрес». 14.50
— «ГІо Франції». Кінопро
грама. 15.25 — «Москва і 

москвичі». 15.55 — Чем
піонат світу з хокею: Ка
нада -- Швеція. 18.30 — 
«Цепь за днем». (К-д). 18.40
— Оголошення. (К-д). 18.15
— ■ СьогЬдні у світі». 19.00
— Чемпіонат світу з хо
кею; ЧССР — СРСР У пе
рерві — « Екран молодих». 
«Традиції «червоної субо
ти». Виступ другого секре
таря обкоми ЛКСМУ А Пе
рово пінка. (К-д). 21.00 —
«Час». 21.35 — «Кінопано- 
ряма» По закінченні — 
«Сьогодні V світі»

ДРУГА ПРОГРАМА. Я.00
— . 8.40 — Гімнасти
ка 9.05 — Му.ттфільми. 
9.35 — 'Відгукніться, сур
мачі». 10 05 — Худ. теле
фільм. 10.3.5 —; Концерт «із 
творів раляпеькнх компо
зиторів 15.5-5 — Для ма
ля" «Срібний дзвіночок». 
16.25 — Хуп. телефільм 
'Тихоня». 17.40 — Науко- 
по-пс.пулпрппй фільм 'Го
лоси природи*. 18.00 —
С ПрбкоФ’єв. 7 симфонія.’ 
18.30 — Для дітей. «Па
роль: 'Дружба!» 19.00 — 
«Актуальна камера» 19.50
— «Вогні пампи». 20.20 — 
Маленький концерт. 20.45
— «На добраніч. літи!»
21.00 — «Час». 21..35 —
Концерт артистів фран
цузької естпапп. 23.05 — 
Чемпіонат СРСР л футбо
лу «Шахтар» —.«Нефт’ІІ». 
2-й тайм' Відеозапис. 
закінченні — новини.

28 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 

10.00 — Новини. 10.15 — 
Кінопрограма «По Радяп-

29 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.60

— «Час». 8.40 —' Гімнасти
ка. 9.0.5 — «АБВГДойка». 
9 35 — «Дія пас. батьки*. 
10.0-5 -- Концепт аисамб.ія 
ПІСНІ і тлінно Удмуртської 
АР-СР. 10.50 — 'Рух без 
небезпеки». 11.20 — «Ган
кова пошта». 11.50 — «По 
музеях і вистачочіїих за
лах». Дувр. 12.20 — «Біль
ше хсірошн ; товарів». 12.50
— Сьогодні — ’Всесвіт ні іі 
день порідненій-: міст. 13.50
— «Здоров’я'. 14.35 — Худ.
телефільм «Я придумую 
пісню». 16.00 — «Літера
турні бесіди». 16 45 —
Мультфільми. 17.15 —
«Райдуга». Франція 17.45
— «Очевидне — неймовір, 
не». 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — «Час. упе
ред'- Фільм перший. 20.00 
— Музичний телефільм

танго». 21 00 —
21 35 — «Голоси 
Естрадна ііро-

Зам. 53.
ДИРЕКЦІЯ.

УЛЬЯНОВСЬКЕ

ТЕХНІЧНЕ

НА НАВЧАННЯ

«Давнє 
«Час», 
друзів», 
грама.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 •
— Повний. 10.15 —.«Лісо
вий годинник». Лялькова 
вистава. 11.00 — «Компас 
туриста». 11.40 — Концепт 
майстиів мистептв. 12.40
— 'Мальовничий світ ди
тинства». 13.20 — Теле
фільм. 13.30 — Чемпіонат 
СРСР з гандболу Жінки. 
«УПГ* (Свсрдлопськ) — 
«Автомобіліст» (Київ). (За
поріжжя) 14.45 — 'Київ 
весняний». Репортаж. 15.15 
— Концерт. 15 45 — «Село 
і люди«. 16.4.5 — «Слава

. солдатська*. 17..55 — Мульт- 
'фільми. 18.30 — «Неділь.
ний сувенір». 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
«Новини кіноекрану». 20.45
— «На добраніч, піти!» 
21.00 — «Час*. 21.40' — 
Худ. телефільм 'Здрастуй
те. доктор*. 23.00 — Співа
ють заслужені артистки' 
УРСР сестри Банко. По за
кінченні — новини.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

МІСЬКЕ
ПРОФЕСІИНО-

УЧИЛИЩЕ № 11
ЗАПРОШУЄ

Заклад готує: на відді-1 
пенні «Механізація сіль
ського господарства» — ■ 
техніків-мехачіків по екс-1 
плуатаціі і ремонту трак-1 
торів, автомобілів та сіль-Г 
ськогосподарських машин І 
(на базі 8 класів і сервер І 
ньої школи); на відділені'. 
«Механізація та електри
фікація тваринництва» — 
техніків ■ електромеханіків 
по монтажу, експлуатації • 

ремонту машин та електро
устаткування тваринниць
ких комплексів (на балі 
8 класів); на відділенні І 
«Бухгалтерський • облік І 
у сільськогосподарському І 
виробництві» — бухгалте- І 
рів сільськогосподарських| 
підприємств (на базі 8 кла
сів і середньої школи). І

Вступники складають ск- І 
замени: на базі 8 класів— і 
з математики (усне), укра
їнської або російської мо
ви (диктант); на базі се
редньої школи — з мате
матики (усно), української 
або російської мови та лі
тератури (твір).

Відмінників навчання за
раховують без вступних І 
екзаменів.

Строк навчання па відді- І 
леннях: • Механізація ■сі-чь- І 
ського 
«Ме 
Фіна цін 
баз: 3 і 
10 місяців, 
ньої школи 
місяців; 
облік у 
СЬК’ОММ

Захлад готує мулярів, штукатурів, теслярів (строк 
навчання — І рік), столярів будів.сльних малярів бу
дівельних, плитковиків-лиціовальпнків, слюсарів-саи- 
технГків, електрогазозварників, машиністів одноковшо* 
вих екскаваторів, машиністів автомобільних кранів 
(строк нявчзішя — 2 роки).

Без вступних екзаменів приймають юнаків і дівчат 
віком 15 років і старших з освітою за 8—10 класів.

Учнів забезпечують безплатними гуртожитком, па
радним і робтчпм одягом, триразовим харчуванням, 
воші одержують половину суми, заробленої ними під 
час виробничої практики.

Час навчання п училищі зараховують до трудового 
стажу..

І
 Прийняті відвідуватимуть загальноосвітню вечірню 

школу.

В училищі працюють гуртки художньої самодіяль
ності і технічної творчості, предметні. КІИ0ДСМОІІСТри
торів фотосппав.і, мотоциклістів, спортивні секції.

Вступники подають заяву, автобіографію, свідоцтво 
про народження або паспорт, документ про освіту, ха- 

Ірактсристпку, довідки з місця проживання і про склад 
сім’ї, медичну довідку, 4 фотокартки розміром 3X4 см

Документи канцелярія,училища приймає щодня-з 8 
по 16 гот., з 1 квітня по ЗІ серпня. їх МОЖІІЯ II ВІІСЛгІТ»? 
ЦІННИМ ЛИСТОК

Початок занять з 1 вересня.
і Адреса училища: 317620. Кіровоградська обл., м. Уль

яновка, вул. Леніна, 27, МИТУ № 11.

І Зам. 51.
ДИРЕКЦІЯ.

• Механізація -СМіЬ- 
господарства* фі 

ачіз.чпія та слсктряі-
і тваринництва» на 
класів — 3 роки і І 

па базі серед | 
-- 2 роки і 8 

-■ Бухгалтерський 
с.ільськогосподар- 
виробництві' нг 

часів — 2 роки і 
•я ці в. на базі сспс-л- 
пколіг — 1 рік і 10 

МІСЯЦІВ.
Заяви технікум приймає: 

на базі 8 класів — по 31 
липня, на базі середньої І 
школи — по 14 серпня.

До заяви вступники до
дають свідоцтво (атестаті 
про освіту (оригінал), до
відку поо стан здоров'я | 
(форма № 2861 6 фотокар
ток розміром 3X4 см. ви
писку з трудової (колгосп- І 
ної) книжки (для осіб, що 
працювали не менше од
ного року). Свідоцтво ПРО 
народження, паспоит. вій
ськовий квиток- (приписно 
свідоцтво) пред’являють * 
особисто.

Приймальні екзамени — і 
з 1 серпня.

Початок навчання з ве
ресня.

Прийнятих забезпечуйсь 
гуртожитком. , І

При технікумі працює 
заочний відділ (спспіа.ть- І 
пості; «Механізація сіль
ського господарства» та 
<■ Бухгалтерський облік V 
сільськогосподарському ви 
робництві»).

Адреса: 316050, м. Кіро- 
вогоал, вул. Волкова, J1. 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

Зам. 44.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского - Газета 
областного комитета у вівторок,
ЛКСМ Украины. четвер

1 су бету.
На украинском языке.

наша 
адреса 
g

відділ листів і масової роботи, відділ 
Зіоизії, МЄІ!. пропаганди — 2-45-36; відповідальний

■ секретар, відділ учнівської молоді — -
Ш ч ІТ'млвлі-пзл 2-46-87; відділ комсомольського життя,■ М. Кіровоград, відділ військово-патріотичного вихо

вання та спорту — 2-45-35; фотолабо-
■ вул. Луначарського, 36. ~ 2*56 65; н1чна РеАан1*ія -

.‘.і............................................................„ м

Друкарня імені Г. М. Дими|£<оса 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України.
м. Кіровоград, вул. Глінки, 1.

БК 34070. Обсяг 0,5 друк. прк. Гндско 61197. Зам. № 206. Тиране 56 600.
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