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А

поїзд пройшов учора но удар
ній КОМСОМОЛЬСЬКІЙ будові — 
залізниці Долннська — По
мічна,

Вела состав бригада маши
ніста тепловоза Григорія Мол 
довапа з Помічнянського ло
комотивного депо. З введен
ням у дію нової лінії відкри
лися регулярні рейси З Дс- 
балі.цевого до Одеси через По
мічну і Долинську, то значно 
скоротить шлях і перебування 
пасажирів у дорозі.

М. ФЕДОРОВ, 
громадський кореспондент 
«Молодого комунара».

І

ЛКСМУ-60

Напередодні
Готується в дорогу на 

ударні комсомольські бу
дови Тюмені загін юнаків 
і дівчат Світловодського 
району. За комсомоль
ськими путівками поїдуть 
брати Гриндаки із заведу 
чистих металів — пла- 
ЕИЛЬНИК молодий кому
ніст Володимир і слюсарТРАВЕНЬ, ОСТАННІЙ ДЗВІНОК

Наприкінці травня в школах — подія: лунає остан
ній дзвінок.

З цієї миті життя десятикласника поділено на дві 
частини: до і після дзвінка. Ступи крок назад — і 
ти знову опинишся в тому звичному для тебе сеіті: 
Сидиш за партою, виконуєш контрольну з алгебри, 
відповідаєш урок... Але ні, ти вже відповів на всі за
питання, написав усі контрольні, і вчитель тисне тобі 
руку як дорослому.

На знімках: в руках першокласниці кірово
градської середньої школи № 22 Лариси ЦИМИ — 
шкільний дзвоник, він пролунав востаннє і для Саш
ко ТИТОВА, І для всіх його товаришів-десятикласни- 
ків. За цим дзвінком — усе наступне життя. Тож 
щасти тобі в ньому, випускнику!

Фото Л. ЛАПІНЬ.

комсомолець Юрій, слю- 
сар-с«ладальник заведу 
будкочетрукцій виробни
чого об’єднання «Дніпрс- 
енергобудіндустрія» Во
лодимир Петров, транто-
рист колгоспу імені Жда
нова Григорій Доценко, 
товарознавець райспо- 
живспілки Лідія Петрова 
та інші. Формування за
гону присвячується 60-річ- 
чю комсомолу України.

Ми вже збикли до п’ятикутника, що 
прикрашає вироби, атестовані на 
державний Знак якості. Недарма 
ного називають символом десятої 
п’ятирічки. Недарма в особливій по
шані той, хто ке тільки працює без 
браку, а й вважає моральною нор
мою підвищувати якісні 
своєї праці, 
сьогодні вони не були.

Звернемося до кращих прикладів. 
Кіровоградський завод друкарських 
машинок випускає з державним Зна
ком якості 97 процентів продукції. 
Кіровоградська взуттєва фабрика по
рівняно з відповідним періодом мину
лого ропу збільшила виробництво 
взуття, атестованого почесним п'яти
кутником, у півтора раза. Понад 80 
процентів продукції найвищого гатун
ку випускає колектив Олександрій
ського електромеханічного заводу. 
Дорожать честю марки підприємства 
трудівники Світловодського заводу 
чистих металів, Кіровоградського за
воду тракторних гідроагрегатів, го
ловного підприємства Кіровоград
ського виробничого швейного об'єд
нання...

Така деталь: половину, а то м 
більше працюючих на цих заводах І 

А фабриках становить молодь, юнаки I 
’ дівчата, які вважають боротьбу за 

ЕИССКУ якість продукції своїм комсо
мольським обов’язком, справою ро
бітничої честі. Це — наслідок. Наслі
док тієї продуманої багатогранної 
рсботи, спрямованої на успішне ви
конання завдань десятої п’ятирічки, 
що її проводять комітети комсомолу.

Словник п’ятирічки збагатився но
вими термінами: комплексна система 
управління якістю продукції, наскріз- 
ні бригади якості, пости яності... До 
виникнення більшості з них причетна 
молодь. Розв’язуючи ппоблеми підви
щення якості продукції, юнани І дів
чата беруть активну участь в управ
лінні виробництвом, проходять школу 
професійного зростання, школу гро 
мадянсьного змужніння.

В на цьому фоні нсприсмним кон
трастом виглядає бездіяльність де
яких комітетів комсомолу у мобілі
зації молодих виробничників на бо
ротьбу за честь марки підприємства 
Тільки недоліками в роботі суміжни
ків, а не формалізмом в організації 

^соціалістичного змагання намагаю- 
пояснити вксоний процент бра

кованої продукції .комсомольські ак
тивісти підприємств виробничих 
об’єднань <-Олечсандріявугілля», «Кі- 
г^’югоац-апізсбстсн». «Кіровоград- 
меблї». Адже практика свідчить що 
оезеови поліпшення якості потрібно 
шкилти «ясампеоед у себе на вироб 
ннцтві

Скільки граней боротьби за висо
кий гатунок виробів? А може, питан
ня треба сформулювати так: чи є та
кий аспект діяльності комсомольської 
організації, що не стосувався б про
блеми підвищення яності продукції? 
Немає. «Комсомольський прожектор», 
штаби й пости яності здійснюють 
контроль за дотриманням вимог тех
нології, трудової дисципліни Конкур 
си професійної майстерності служать 
підвищенню кваліфікації робітників, 

люширюють досвід кращих. Раціона- 
«Жн^атооська думна опливає на техніч

не переозброєння підприємства. Чіт
ко розроблена і ппооеаджена система 
стимулювання підвищує трудову ак
тивність молоді...

Випустивши з уваги хоч одну грань 
боротьби за якість комітет комсо
молу не може розраховувати на 
максимальний результат своєї робо
ти. В цьому переконує приклад ' 
кращих, і відстаючих підприємств.

показники 
якими б високими на

БУДЬ СЛАВНЕ V ВІКАХ, 
ИІСТО ЄДНАННЯ!

25 травня у Переяславі- 
Хмельницькому відбувся уро
чистий мітинг, присвячений 
врученню місту ордена Друж
би народів. Цією високою на
городою відзначено його важ
ливу роль у возз’єднанні Ук
раїни з Росією і успіхи, досяг
нуті ірудящими в господар
ському і культурному будів
ництві.

На трибуні — члени і канди
дати в члени Політбюро ЦК 
Компартії України товариші 
В. В. Щербицький, М. М. Бори- 
сенко, О. П. Ботвин, О. Ф. Ват- 
ченчо, О. П. Ляшко. І. 3. Соко
лов, В. О. Сологуб, В. В Фе- 
дорчук, І. О. Геоасимов. О С. 
Капто, Я. П. Погребняк, заступ
ник Голови Ради Міністрів 
УРСР М. А. Орлик, перший 
секретар Київського обкому 
паотії В. М Цибулько голова 
Київського облвиконкому І. П. 
Лисенко. члени бюро обласно
го і Переяслав-Хмельницького 
міського комітетів партії, чле
ни виконкомів міської і район
ної Рад народних депутатів 
передовики виробництва, вете
рани партії І поаці, учасники 
громадянської і Великої Віт
чизняної воєн.

Присутні щиро вітають деле
гацію Російської Федерації не 
чолі з заступником Голови Ла
ди Міністрів РРФСР В І Коче- 
массвим. представників райо
нів. що змагаються

З натхненням обирається 
пткесна президія у складі По- 
пітбюро ик КПРС на чолі я Ге
неральним секретарем ЦК 
КПРС, Головою Президії бер 
ховно? Ради СРСР товариш^*.« 
Л. І Брежнєвим.

Тепло зустрінутий Присутні

ми, на мітингу виступив член 
Політбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК Компартії України 
товариш В. В. Щербицький. Від 
імені Центрального Комітету 
Компартії України, Президії 
Верховної Ради і Ради Мініст
рів Республіки він гаряче і 
сердечно поздоровив трудівни
ків, всіх жителів Переяслава- 
Хмельницького з високою на
городою Батьківщини.

Возз’єднання України з Ро 
сією, сказав В В. Щербицький. 
стало результатом багатовіко
вого розвитку їх економічних, 
політичних і культуоних зв’яз
ків, виражало їх обопільне 
прагнення до єднання, мало не
минуще значення для майбут
нього всієї нашої Вітчизни. 
Цим історичним актом назав
жди було закріплено єдність 
двох братніх народів таких 
близьких, як відзначав В І. Ле
нін, і мовою, і місцепрожи- 
ванням, характером і істо
рією. І глибоко символічно, 
що орден який засяє сьогод 
ні на прапорі Переяслава- 
Хмельницького. 9ТІЛЮЄ г собі 
найпрекрасніше, найдорожче 
надбання нашої багатонаціо
нальної Батьківщини — вічну 
і непорушну ленінську дружбу 
народів!

Древнє \лІСТО яке носить ім’я 
славного сина українсько'о 
нзооду Богдана Хмепьчицоко- 
го, росте, молодіє, стає дедалі 
красивішим Ми знаємо: до
сягнення ніколи не приходять 
самі собою еони даються по
всякденною напруженою пов
оюю партії ! народу

Як і всі радянські люди, трудя
щі Переяслава-Хмельницько- 
го самовіддано працюють над

здійсненням рішень XXV з’їз
ду КПРС.

Товариш В. В. Щербицький 
оголосив указ Президії Еер- 
ховної Ради СРСР про наго
родження міста Переяславе- 
Хмельницького орденом Друж
би народів і під бурхливі оп
лески прикріпив орден до пра
пора міста.

Перший секретар Переяслас- 
Хмельницького міськкому пер
тії Г. Т. Пасічник, який виступив 
із словом-відповіддю, БІД іме
ні трудящих міста висловив 
глибоку вдячність Центрально
му Комітету КПРС. Радянсько
му урядові, особисто Леоніду 
Іллічу Брежнєву за високу на
городу Батьківщини.

Слово надається заступни
кові Голови Ради Міністрів 
РРФСР В. I. Кочемасову. Від 
імені Президії Верховної Ради 
і Ради Міністрів Російської Фе
дерації, від імені всіх трудя
щих республіки він гаряче і 
сердечно поздоровив присут
ніх з нагородженням міста Пе. 
реяслава-Хмельницького орде
ном Дружби народів

Чим далі ми відходимо від 
пам’ятного дня Переяславсь
кої ради, відзначив В І. Коне- 
массв тим виразнішою » яск 
оавішою постає перед нами 
велич цієї події дня всієї на
шої Вітчизни.

Поедстаоники громадськос
ті, які риступили на мітингу 
висловили глибоку вдячність 
Комуністичній партії і Радянсь
кій державі за високу нагоро
ду і запевнили що трудівники 
міста і району працюватимуть 
ще краще і ефективніше вно
ситимуть гідний вклад у вико
нання оішень XXV з’їзду КПРС.

Учасники мітингу з великим 
піднесенням прийняли віталь
ного листа Центральному Ко
мітетові КПРС, Президії Вер- 
хозноі Ради СРСР Раді Мініст
рів СРСР, Генеральному сек
ретарю ЦК КПРС, Голові Пре
зидії Верховної Ради СРСР то
варишеві Л. І. Брежнєву

(РАТАУ)

Особливе замовлення 
виконують у ці дні молоді 
робітники виробничого 
об’єднання «Днїпроскер- 
гобудіндустрія», заводів 
чистих металів і твердих 
сплавів У неробочий час 
вони зварюють дитячі гой
далки, спускові гірки, гім
настичні драбини. Йде 
підготовка до ударного 
комсомольського трудо
вого десанту «Комсомол 
— дітям!», який почне 
свою акцію ї червня — в 
Міжнародний день захис
ту дітей. Десант намітив 
об’єкти висадки. Цього 
дня буде ВПООРДКСЕЯН'-' 
всі дитячі майданчики 
Світловодська. Такий по 
дарунок вирішила зроби 
ти молодь дітям міста в 
рік ювілею комсомолу 
оеспубліки та Міжнаоод- 
ний пік дитини.

молодіжна бригада ппа- 
вияьниніо заводу чистих 
металів яку очолює пау- 
оеат премії Ленінського 
комсомолу Микола Пет- 
оов Иолектие очолює со-

1

Не здає своїх ударних 
позицій комсомольсько-

’палістичне змагання се- 
сед ріених собі і е рік 
АП-піччя ЛМГАА України 
На його ообочемм кален
дарі—останні робочі змі
ни r.^nun горі року.

Є

Закінчився огляд ху
дожньої самодіяльност* 
на одномч з великих під- 
ООИЄМСТВ Світловодська— 
паводі чистих металів Іме
ні SO-річчя СРС.Р Пере
можи» його візьмуть
участь у міському фести
валі комсомольської піс
ні. присвяченому 60-рїч 
чю комсомолу України 
Право бооотися за звання 
лауреата фестивалю за
воювали слюсар Микола 
Захарченко їнженер-про- 
’•оемувальнин Ірина Са- 
мосюк, вихователька за
водського дитячого ком
бінату Ганна Шовкоппяс 
• чокально-інстізумент~н»-.

ий ансамбль

L
Muw ансамбль

м Світловодсьн

в «ммм аманшаЛ



2 cm op „МОЛОДИЙ КОМУНАР«
«Прожекторист» — поши

рена категорія комсомоль
ського активу. Юні дозор
ці допомогли іосподарсгвам 
району зекономити сотні 
■топи пального, тисячі кіло- 
ват-і’одпп електроенергії. 
Велику й потрібну роботу 
виконують активісти «КП», 
борючись за економію та 
бережливість на кожному 
робочому місці. Але чи неї 
комітети комсомолу і їхні 
ш і а’бн ‘«Комсомольського 
прожектора» вміють ара-

І

мі програмується прпчшіпо- 
часлідковпй зв’язок громад
ського і особистого, на 
комсомольських зборах, за
сіданнях носіїв «КП» за
роджуються нові починан
ня та ініціативи.

«Кожен па своєму
ці — «прожекторист»,; — 
вирішили молоді робітники 
цукрового заводу комсо
мольці Юрій Борзенко та 
А патолій Полтавський. 
Дбаючи про зростання про
дуктивності праці на нід-

«

МІС-

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ФОНД ЕКОНОМІЇ

ГОЛОВНА
ЛАНКА
( ...

вилміо знаходити точки 
прикладання сил, визначати 
свої завдання? Чи всі воші 
працюють у союзі з органа
ми ! народного контролю, 
профспілковими організа
ціями, радами молодих спе
ціалістів?

І Ірактїіка комсомольської 
роботи показує, що деякі 
штаби «КП», захоплюючись 
виявленням недоліків у ма
теріальній сфері, забувають 
використовувати «Комсо
мольський прожектор» як 
дійову форму комуністич
ного виховання молоді. 
Часто вони дублюють обо
в’язки органів народного 
контролю, рад молодих 
Спеціалістів, інших громад- 
с ' організацій, підмі- 

їх. Подібна гірак- 
посить розпороше- 
енл, невідповідність 

наявним і можливим,

ёькйк 
НІОЇОТЬ 
&ик'а 
ііість 
між 
необхідним і зайвим.

Тому Долипський райком 
ДКСМ України вирішив 
систематично коордиііуваги 
діяльність штабів і постів 
«КГІ», періодично раз 
місяць проводити для 
запиті я, заслухувати 
засіданнях бюро райкому, 
районного штабу «Комсо
мольського прожектора». 
Головна наша мета — вихо
вання у «прожектористів» 
громадської активності, 
принциповості, непримирен
ності до недоліків, особис
тої відповідальності за 
справи колективу. В райко-

4 ------------- і

EU 
них

на

цриємстві, вони запропону
вали принципово нову схе
му контролю за технологіч
ним процесом. Стало ясні
ше видно, де допускаються 
втрати сировини, готової 
продукції. Одна тільки ця 
пропозиція комсомольців 
принесла заводові 4,7 тися
чі карбованців економії.

Приклад робітників на- 
. слідують їхні сільські това

риші. Так, за один лише рік 
члени комсомольсько-моло
діжного колективу авгоіа- 
ража колгоспу імені Лені
на, де секретарем комсо
мольської організації Пет
ро Балабанов, зекономили 
33 тонші пального. Як цс їм 
удалося? Воші максималь
но скоротили холоші нробі- 
іи, перевозять вантажі у 
двох напрямах.

Створення атмосфери ді
лового пошуку, реальний 
підхід до планування своєї 
роботи, невичерпність ви
робничих резервів — усе цс 
зумовлює багатий арсенал 
методів і форм діяльності 
членів штабів та постів 
«КП». Одначе при всій різ
номанітності цих методів 
райком комсомолу і район
ний штаб «Комсомольсько
го прожектора» спрямову
ють роботу первинних ком
сомольських організацій за 
ленінськими принципами 
головної ланки. Не розпо
рошувати сил активу на 
безліч дрібного, а крок за

І "ТВОРЧЕ ОВОЛОДІННЯ марксистсько- 
I “ ланінеєкою теорією, постійне під- 
I вищення рівня політичних знань, роз- 
■ ширення соціального кругозору стаюіь 

в умовах розвинутого соціалізму насущ
ною потребою для кожної людини. 
Прилучаючись до скарбниці марксист
сько-ленінської теорії, комсомольці, мо
лодь дістають заряд сил, натхнення, ре
волюційної енергії, глибоко усвідомлю
ють свою причетність до великої спра
ви будівництва комунізму.

Керуючись програмними настановами, 
викладеними з постановах ЦК КПРС 
«Про завдання партійного навчання у 
світлі рішень XXV з’їзду КПРС», «Про 
роботу партійних організацій Башкири 
по посиленню ролі економічної освіти 
трудящих у підвищенні ефективності 
виробництва і якості роботи у світлі рі
шень XXV з'їзду КПРС», рекомендаціях 
XVIІ і з’їзду ВЛКСМ, комітети комсомо
лу активно працюють над дальшим удо
сконаленням системи марксистсько-ле
нінської ссеіти молоді Послідовно про
водять у життя вказівки партії про те, що 
вивчення марксисгсько-ленінської теорії 
не повинне зводитись до заучування го
тових висновків, воно має допомагати 
самостійно мислити, розв’язувати на
сущні проблеми, бачити закономірності 
і перспективи суспільного розвитку.

Основна увага приділяється поглиб
леному значенню юнаками і дівчатами 
фундаментальних положень марксизму- 
ленінізму, історичного досвіду Кому
ністичної партії і Радянської держави, 
актуальних проблем теорії, внутрішньої Я І зовнішньої політики, розроблених у 

І рішеннях XXV з'їзду КПРС та інших пор- 
| іійних документах, у Конституції СРСР, 

матеріалів XVIII з їзду ВЛКСМ, вивчен
ії ню історії Леьінського комсомолу.

Своє завдання комітети 
пропагандисти бачать у тому, 

валося з підвищенням політичної^ 
І довзї активності слухачів, сприяло 
І ліпшеннЮ якості праці, зміцненню 
а ецнплінн, підвищенню

номсомолу, 
опмго. ■ п иатаї о у тому, Щоб ГЛИ- 

|боке засеоєння теорії органічно пов’язу- 
" .. . тру.

ПО
ДИ- 
Від-свідомості і

КрОКОМ, уміло і 
тиси за основне, 
не, домінуюче.

Скажімо, на 
засідань 'бюро

чітко бра- 
визиачаль-

одиому із 
.комсомоль

ської організації птахоком
бінату і инабу «КП» вк- 
пикло закономірне питан
ья: з чого почати, щоб ро
бота «прожектористів» при
несла колективові конкрет
ну користь? Ухвалили ви- 

показтіики 
діяльності 

статистичні

вчити основні 
господарської 
підприємства, 
ного звіти. Проаналізували 
показники продуктивное!і 
праці, виконання норм ви
робітку, затрати робочої» 
часу, якості продукції, норм 
витрачання сировини, елек- 
троеіісрі її. Це дозволило 
знай ги основний напрям Ді
яльності. Вирішено було зо
середиш головну увагу на 
боротьбі за раціональне 
використання палива, елек
троенергії, м’ясних ресур
сів. Разом з членами народ
ного контролю штаб «1\1і - 
провів вісім рейдів на ос
новних виробничих ділян
ках комбінату. З кожним 
таким рейдом картина ста
вала яснішою, «прожекто
ристи» почали краще орієн
туватись у виробничому 
процесі підприємства, не 
тільки критикувати недолі
ки, а й давати ділові пора
ди. 1 ось результат робот 
членів штабу «КП»: за ми
нулий рік на підприємстві 
зекономлено 40 тонн умов
ного палива, 52 тисячі кі
ловат-годин електроенергії, 
199,2 тонни основної 
дукції.

Прикладів такого 
ного, конкретного 
до справи можна 
чимало. Серед них особли
во заслуговує на увагу ді
яльність «прожекторист ів» 
колгосп) імені Щорса. Тут 
за минулий рік зекономле
но 107 іони дизельного па
лива. Комсомолець Анато
лій Радченко заощадив но
го 739 кілограмів, а його 
колега, трактористка Раіса 
Рисенко — 2296 кілограмів.

Рубіж передовика, 
тора — ось той 
резерв, за який 
«прожектористи» 
Він, цеп резерв, 
магістральну лінію 
пості членів штабів та пос
тів «КІ і».

О. КАРАБИЛО, 
секретар Долинського 
райкому ЛКСМ України.
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РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ 
СЕМІНАР

Нещодавно у Вороти
лові раді відбувся респуб
ліканський семінар з пи
тань організації еконо
мічної освіти, в якому 
взяли участь консультан- 
ти-методисги будинків по
літосвіти обкомів Компар
тії України, завідуючі від
ділами пропаганди і куль
турно-масової роботи об
комів комсомолу, члени 
обласних науково-мето
дичних рад по комсомоль
ському (іолітнавчанню, 
пропагандис і и, иредс гав- 
иики профспілок.

ііа семінарі виступив 
секретар ЦК ЛКСМ Ук
раїни В. С.

«Питання 
керівниці ва 
навчанням і 
робітничої молоді», 
яльпісіь комі ієни 
молу ВорОшиловградеьйої 
області но вдосконаленою 
економічної освіти і вихо
ванню МОЛОДІ у світлі рі
шень XXV з'їзду КПі’С, 
XVIII з'ііду комсомо
лу» — такими були теми 
доповідей секретаря парт- 
кому шахтоуправління 
імені В. І. Леніна В. И. 
Лизснко та секреіаря Во.- 
роиіиловградською " 
му ЛКСМУ А. Д. 
тупа.

Про 
тікших 
занять 
мічного профілю системи 
комсомольської політосві
ти на Кіровоградщині роз
повів завідуючий відді
лом пропаганди і куль
турно-масової роботи Кі
ровоградського обкому 
ЛКСМ України М. М. 
Гарба.

Учасники семінару 
найомилися 
економічної освіти молоді 
в шахтоуправлінні імені 
В. 1. Леніна, відвідали му- 
зей-меморіа і підпільної 
комсомольської організа
ції «Молода гвардія» в 
м. Краснодонї.

Л КАЛЮЖНА, 
член обласної науко
во-методичної ради 
по комсомольському 
лолітназчаняю.

аВЙДВСТМЖЯіЗ т-сі-.-ии «у/.--

Плохій.
партійного 

економічним 
вихованням 

*Ä1- 
комсо-

обко- 
Мор-

нро- ак-

рсаль- 
иідходу 
навести

нова- 
реальннй 
борються 

району, 
визначає 

діи.-іь-

Якпоьідальності молодих трудівникіа. 
показує практика, ріп у рік зростає діє
вість політичного та економічного на
вчання, його роль з ідейно-політичному, 
трудовому й моральному вихованні юна
ків і дівчат, підвищенні їхньої соціаль
ної і трудової актиеності. Тепер ножний 
третій слухач системи комсомольського 
політичного та економічного навчання — 
ударник комуністичної праці, кожний 
п’ятий — раціоналізатор або винахідник, 
більшість тих, що вчаться в гуртках і 
семінарах, бере активну участь у гро
мадському житті, є політінформагорами 
та агітаторами.

Водночас глибина і розмах револю- 
ційно-перетворюючої діяльності партії і 
народу, розвиток науки і техніки, зро-

на-

використання 
форм проведения 
у гуртках екопо-

03-
3 системою

«МК» «МОЄ РІДНЕ МІСТО»ФОТОКОНКУРС
Обласний краєзнавчий музей.

Фото Г. Василя

«ЗІ ШКОЛИ—В РОБІТНИЧИМ КЛАСІ*
«Зі школи — в робітничий клас!» — такий девіз 

десятикласників Кіровського району м. Кірово
града. Про це вони ще раз заявили на зльоті ви
пускників шкіл району, що цими днями проходив 
у парку ілчміі В. І. Леніна.

Відкрив зліт В. П. Дрига, завідуючий Київ
ським райвно. Схвильовано слухали учні виступи 
першого секретаря райкому комсомолу Олек
сандра Морозова, бриіадира комсомольсько-мо
лодіжної бригади заводу радіовиробів. делегата 
XXIII з'їзду комсомолу України Надії Катай, 
студентки педінституту Валентини Рудь іа інших.

Учасники зльоту прийняли звернення до всіх 
випускників шкіл міста, заклякавши їх виправда
ти довір'я партії і комсомолу, віддати полум’я 
своїх сердець великій справі комунізму.

Н. ДЕРКАЧ, 
громадський кореспондент «Молодого 
комунара».

сьиа та багато інших 
організацій ефективно 
конкурси рефератів 
слухачів системи політичного та еконо
мічного навчання г метою підвищення 
ідейно-політичного, теоретичного й ме
тодичного рівня пропагандистів, пра
цюючої молоді, прищеплення їм навикіз 
самостійного аналізу складних соціаль
них процесів.

Досзід проведения конкурсів пока
зує, що вони сприяють активізації розу
мової діяльності, більш творчому за
своєнню матеріалу, що вивчається, про
буджує значний інтерес у пропагандис
тів і слухачів до соціальних і політичних

комсомольських 
використозую гь 

пропагандистів і

ЗНАТИ, ЩОБ ДІЯТИ!
стання свідомості і матеріального доб
робуту радянських людей, необхідність 
дальшої боротьби проти буржуазної і 
ревізіоністської ідеології стазлять зро
стаючі вимоги до ідейно-політичної ро
боти комітетів комсомолу, і особливо 
до організації марксистсько-ленінської 
освіти комсомольців і молоді.

Важлива умова успішного виконання 
цих завдань — вироблення у юнаків і 
дівчат стійкого інтересу до політичного 
навчання, всемірний розвиток самоос
вітньої роботи слухачів гуртків і семіна
рів. Воно відкриває невичерпні можли
вості для реалізації творчих можливос- 
тє-й особи. Комсомольські організації 
всемірно сприяють тому, щоб самоосві
та розглядалась кожним молодим су
часником як найважливіший метод ово
лодіння теорією, підвищення свого 
кулотурного й інтелектуального рівня.

Протягом ряду роніз Білоруська, Лат
війська, Естонська, Красноярська, 
нінградська, Омсьна, Рязанська, “

Ле 
Татар-

проблем. Усе це позитивно позначає
ться на формуванні марксистсько-ленін
ського світогляду, комуністичної ідей
ності, свідомості, активної ЖИТТЄВОЇ по
зиції, вдосконаленні навчально-вихов
ного процесу в комсомольських гуртках 
і семінарах.

З метою активного залучення юнаків і 
дівчат до самостійного вивчення і по
глиблення знань з актуальних питань 
марксистсьно-лечінської теорії, вдоско
налення організації і методини політич
ного та економічного навчання молоді 
ЦК ВЛКСМ ухвалив рішення про прове
дення з 1 жовтня 1978 року по 1 березня 
1980 року Всесоюзного конкурсу рефера
тів пропагандистів і слухачів системи 
комсомольського політнавчання, присвя
ченого 110-й річниці з дня народження 
В. І. Леніна.

Правильно зробили ті комітети ком
сомолу, які з перших днів проведення 
конкурсу активно включилися а цю ро
боту. Наприклад, Лієпайський міськком 
ЛКС/А Латвії спільно з методичною ра
дою по комсомольському політичному 
та економічному ' навчанню розробив

теми рефератів, методичні вказівки що
до їх написання та оформлення. Питан
ня, пов'язані з організацією конкурсу, 
розглядались на засіданні бюро міськ
кому, нарадах секретарів первинних 
комсомольських організацій, міської 
методради, семінарах пропагандистів.

Багато комітетів комсомолу приділяють 
постійну увагу широкій пропаганді кон
курсу на сторінках молодіжних газет, ло 
радіо і телебаченню. Саратовський об
ком ВЛКСМ, наприклад, спільно з Будин
ком політичної освіти підготував і видав 
масовим тиражем барвистий плакат з до- 
нладнимн рекомендаціями щодо прове
дення ноннурсу.

У результаті активних дій комітетів 
ВЛКСМ, з допомогою і при підтримці 
партійних організацій за час проведен
ня конкурсу помітно посилилась увага 
слухачів комсомольських гуртків і семі
нарів до питань марксистсько-ленін
ської теорії, Історії і політики КПРС, ді
яльності ВЛКСМ, питань комуністичного 
виховання підростаючого покоління у 
світлі сучасних вимог партії, Конститу
ції СРСР. При підготовці, написанні тг 
обговоренні своїх рефератів юнаки 
дівчата частіше стали звертатися до тво
рів класиків марчсизму-ленінізму, гли
боко цікавитись справами своїх вироб
ничих колективів, подавати конкретні 
пропозиції щодо вдосконалення комсо
мольської роботи, усунення 
недоліків.

Тепер, коли наближається 
шення перший тур конкурсу, можна з 
певністю сказати, що він сприяє прилу
ченню юнаків і дівчат, пропагандистів 
до скарбниці ленінської думки, забез
печує тісну єдність матеріалу, що ви- 
вчзється, із завданнями комуністичного 
будівництва, громадсько-політичною та 
виробничою практикою слухачів, спра
вами трудових колективів, Є ОДНІЄЮ з 
форм активної участі комсомольців і 
молоді в підготовці і гідній зустрічі 110-ї 
річниці з дня народження В. І. Леніна.

В. КАБАНОВ, 
інструктор відділу пропаганди 
і агітації ЦК ВЛКСМ.



травня /9У9 року _
„МОЛОДЙії КОМУПАР"

І Утретє приїздить наш театр на Кіро-
1 воградщину, але з кожним разом хви

лювань стає більше, все серйозніша

(
відповідальність. Перед старими друзя

ми звітувати не просто, удвічі не просто 
зберегти і примножити все те добре, 
що було завойовано раніше, і вже зов
сім важко прокласти стежку до сердець 

_ глядачів, які дивитимуться наші вистаьи 
1 вперше.
1 Цього разу на суд кіровоградських 

.1 глядачів театр привіз кращі вистави ми- 
АД нулик років, а також нові роботи, підіо- 

іШтовдені в нинішньому сезоні. В нашому 
;ї репертуарі широко ііредставлені’ твори ■ класиків драматур< її. А класичні твори, 

Я»с ВІДОМО, невичерпні у СВОЇХ МО5КЛИВОС-

І
тяк розповідати про життя, духовпиіі 
світ людини. Кіровоградські глядачі по
бачать вистави «Цар Федір Іоаниович» 
О. Толстого, «Свої люди — поквитаємось» 
О. Островеькоїо, «Іспанський священ
ник» Д Флетчера та «Безталанна» І. То- біясвнча.

театр на Кіро-
БІБЛІОТЕЧКА «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

ХЛОПЦІ «
з нашого
села УРИВКИ

З ПОВІСТІ

(Продовження. Початой у «Молодому комунарів 
за 1, 9, 11, 15, 22, 24 трззня ц. р.).

З сїпор, —— л

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ТРЕТЯ ЗУСТРІЧ
З ПЕРШОГО ПО ТРИДЦЯТЕ ЧЕРВНЯ В КІРОВОГРАДІ ГАСТРОЛЮВАТИМЕ

республіканський російський драматичний театр башкирської арср.
Наш театр завжди чут- 

іпв? -ум/віз иайгост- 1В 
Ж-іТГ-.Зі пмтач ля, і то- -З 

му основу репертуару Я
-7- 

під Різ" ; 4 .
зору роз- •; -їЖ^И||И
проблеми, ЖиВК* УЙ/.'

АЛЯ
подія,

становлять п’єси про 
чесність, у яких 
ними кутами 
глядаються 
що хвилюють кожного 
нас. І для театру, 
глядачів завжди 
коли на сцену приходить 
чвїр, зігрітий диханням 

годнішнього життя. Як 
правило, це твір молодіж
ної тематики.

В Уфі немає театру юного 
глядача, і російський дра
матичний театр прагне бу
ти одночасно й театром 
для молоді. Багато зусиль 
творчий колектив докла
дав, аби молодіжний гля
дач на виставах знаходив 
відповіді на пекучі життє
ві питання, приходив до 
театру не тільки відпочи
вати. а й учитися.

В останні роки ми дали 
такі вистави для молоді:

І
 «Ей, ти, здрастуй;», «По

говоримо про химерність 
кохання» Г. Машліна, «Со
нячний удар» 10. Яковле
ва, «Не хвилюйся, 
Н. Думбадзе, про 
саидра Матросова 
сою башкирського 
X. Гіляжева «Син 
ми* та багато інших.

Програмною для нашо- 
> го колективу стала виста

ва за твором Н. Мірошни
ченка «Бережіть білого 

Де розповідь про 
комсомольських 
ків, про 
циповість 
молоддю, 
ставлення
ДИНИ, про 
ну красу, 
ПОВНИХ [ 
актори, 
зустріли 
всього театрального 
лективу 
звістка про 
режисера - 
заслуженого діяча 
тецтв РРФСР ГабдуллиГі- 

| лязєва і виконавця ролі 
Андрія Колотова артиста 

Терентьева пре
мію башкирського ком
сомолу імені Г. Саляма.

Кіровоградські глядачі 
подивляться у виконанні 
Республіканського росій
ського драматичного те
атру вистави «У графі 

. «батько» —прочерк» І Ла- 
зутіпп, «Жорстокі ігри» 

І О. Арбузова, «Гніздо глу-

мамо »
О.чек- 

за п’є- 
поета 

Вігчиз-

ватаж- 
чесність і прин- 
тих, хто керує 
про бережливе 
ДО ГІДНОСТІ лю- 
віру в її духоа- 
Виконавці го- 

ролей — молоді 
Глядачі тепло 
виставу, а для 

по
була святом 

відзначення 
постановника

мис-

харя* В. Розова. Головні 
дійові особи в них — мо
лоді люди. І все, що від
бувається з Валерієм («У 
графі «батько» — про
черк»), з Нелеіо. Микитою, 
Терентием («Жорстокі іг
ри»), з Провом («Гніздо 
глухаря»), — напружена, 
сповнена болю суперечка 
зі старшими. А батьки? 
Чи не вони грають 
«жорстокі ігри» з 
ними дітьми, часом 
збавляючи їх любові 
уваги? Хіба не вони

у 
влас- 

по- 
та 

_____  ___ ____ ма
ють дати дітям моральні 
орієнтири, навчити чітко 
розпізнавати добро і зло?

У репертуарі театру чи
мало вистаз, які завжди із 
задоволенням дивиться 
молодий глядач: «Амо

ральна історія» Е. Брагін- 
ського і Е. Рязанова, «Ми 
так звикли одне до одно
го» В. Красногорова, зво
рушлива романтична ле
генда «Вигнана» І. Юма- 
гулоза, що розповідає 
про кохання башкирських 
юнака і дівчини. Кілька 
слів хочеться сказати про 
п’єсу «Віднині і назавжди» 
В. Шалевича, Ю. Добро
нравова та М. Воронцова. 
Це драматичний твір про 
визволення Уфи від кол- 
чаківців 25-ю Чапаєвською 
дивізією. Основні ролі у 
виставі виконують молоді 
актори В. Терентьев (В. І, 
Чапаев) і В. Мамошин 
(Д. Фурманов). Вистава

«Віднині і назавжди» мас 
успіх у глядачів будь-яко
го віку.

Звичайно, колектив те
атру у своїй роботі з мо
лоддю не обмежується 
тільки постановкою г.и- 
ста в. Ми нерідко влашто
вуємо конференції гляда
чів, де уфімська молодь 
ділиться своїми думками, 
враженнями, а це, в свою 
чергу, дуже допомагає ро
боті акторів і режисерів.

Колектив театру споді
вається, що нова зустріч 
із кіровоградцями, яка 
відбудеться в рік святку
вання 325-річчя возз’єд
нання України з Росією, 
60-річчя Радянської Баш
кири та 
України, буде особливо 
теплою і дружньою, при
несе багато радості і гля
дачам, і посланцям браі- 
ньої республіки.

Т. АБРОСИМО8А, 
помічник режисера 
по літературній час
тині.

60-річчя ЛКСМ

На знімках: Заслу- Н 
жена артистка Башнир- 
сьної АРСР С. АКИМОЗА. а 
Сцена з вистави «У графі І 
«батько»— прочерк» І. Ла- І 
зутіна. Режисер-постанои- а 
іцик заслужений діяч мис- Я 
тецтв РРФСР, лауреат пре- І 
мії імені Г. Таляма Г. Гіля- а 
зєа. Вистава «Жорстокі іг- ■ 
ри», поставлена за п’єсою 
О. Арбузова режисером - 
Г. Гіллзєвим, завжди мас 1 
великий успіх у глядачів. І

7. У фашистській катівні
Ввечері Федю Шепеля викликали на допит.
В освітленій кімнаті за великим столом сидів на

бундючений офіцер-есесівець, про щось розмовляючи 
з кількома жандармами різних чинів. Хлопець нама
гався міцно стояти на ногах, хоча ціпу добу нічого 
не їв і сильне ослаб. Нарешті есесівець пильно поди
вився йому у вічі і за якусь хвилю через переклада
ча спитав:

— Які зведення передавав партизанам?
— Я не знаю ніяких партизанів! — випалив 

хлопець. — Ми збирали хмиз і заблудилися...
Офіцер високо підвів кошлаті брови і швидко щось 

сказав перекладачеві.
— Нам усе відомо. Розповіли полонені партизани.
На якусь мить Федя розгубився. Невже спіймали 

когось із партизанів? Але ж вони вчора завчасно по
відомили про небезпеку. Борис Копитін, проводячи 
хлопців до просіки, дуже поспішав, щоб наздогнати 
бойових тозаришів. Крім Бориса і Семена ізановйча, 
ніхто не знає, що вони зз’язкозі загону. Значить, 
провокують.

— Я нічого не знаю.
— Знаєш!
Офіцер підьикп з-за столу і щось гукнув конвоїрам. 

Ті впритул підійшли до хлопця. Каратель дужим ку
лаком ударив Федю в груди так сильно, що хлопцеві 
перехопило подих. Він враз зблід, похилився набчі. 
Але новий удар відкинув його назад. Іще кілька уда
рів по обличчю, в живіт...

— Признавайся! — дзвеніло у зухах. Голос фашис
та чувся здалеку, ніби з глибокої ями. Ще мить — і 
Федя звалився б з ніг, та есесівець вихлюпнув склян
ку води йому з обличчя.

— Що ти передавав партизанам? Скільки у них лю
дей і зброї.'

«Ага, — майнуло у свідомості, — значить, вони 
иічого не знають про партизанів. Тому-то й добиваю
ться тан».

Запитання гриміли знову й знову, а він стона і без
мовно водив тоенними очима. Тяжко дихав, наче втя
гував У легені останнє повітря з цієї великої кім
нати...

...Пізніше привели Яшу Матзігнка. Офіцер вирішив 
змінити тактику й спитав через перекладача:

— Чи годували вас німецькі солдати?
Яша повільно підвій очі й порухом голови показав: 

«Ні».
Виконуючи наказ есесівця, солдат-конвоїр швидко 

приніс норобку консерзи та шматок чорного, хліба. 
За хвилю кімнату наповнив аромат смачного тушко
ваного м’яса з гострою приправою. Офіцер запросиз 
хлопця до столу. Той зробив крок, але перекладач пе
репинив його.

— Спершу треба розповісти про зв’язок з партиза
нами, вже потім можна й перекусити!

Ображений хлопець сердито глянув з-під бріз і від
ступив кілька кроків назад.

його били,..
Останніми катували Ваню Юрченка і Заню Коноса- 

ленка...
Змучених, закривавлених і знесилених, але на 

зломлених, хлопців повкидали в холодні хліви.
Наступного дня після сніданну офіцер запросиз до 

себе через Когана якогось чоловіка з сірому карта
тому пальті. Уважно подивився з очі співбесідника й 
доброзичливо сказав:

— Ви, українські націоналісти, багато вже допо
могли нам у боротьбі з більшовиками. Та сьогодніш
нє прохання особливе —спробуйте підмовити хлоп'ят 
зізнатися в усьому...

Ваня Коноваленко, Яша Матзієнко і Ваня Юрченко 
лежали на солом'яній підстилці з одному хліві. Вони 
були побиті, змучені й дуже голодні. Другу добу ріс
ки не трима їй в роті. Нестерпно боліли пальці; до
шкуляли опіки на обличчі, від болю розколювалась 
голова. Всі розуміли, що знущання не скінчились, 
вони будуть ще жорстокішими. Чи вистачить сил і 
нервів витримати?

Знадвору долинали перегукування вартових. гуркіт 
автомашин. Усе свідчило про великий неспокій. Та 
ось клацнув замок, заскрипіли двері і в хлів просу
нулася чиясь голова. Сірий кашкет, коротке пальто, 
коричневий костюм. Обличчя якесь солодко-усміх
нене.

Яша вмить згадав цю постать, що швидко прослиз
нула мимо вартового ще вчора вранці. Прибулий за- 
чинив за собою двері, вдивився в незвичну темряву 
і, помітивши тих,' що лежали, весело привітався;

— Здорові були, хлопці! У вас тут, бачу, темно, си
ро, мухи не кусають.

Хлопці перегорнулися, нічого не відповіли.
Чистий одяг, аромат духм’яного одеколону, черво

нощоке з удаваною посмішкою обличчя викликали 
недовір’я до пришельця. Зсі дивилися на нього на
сторожено.

— Таким моледим і красивим — і оце сидіти під 
замком! — проговорив незнайомець — Кому це збре
ло в голову тримати вас у холодному хліві?

Підсів до крайнього, Яші, улесливо підморгнув, по
дружньому сгіробуєав покласти руну на плече.

Все ближче підсуваючись до хлопців, він ще запо
падливіше співав своєї:

_  Признайтеся, розкажіть, де партизани, скільки 
їх, яке у них озброєння, — і вас зразу ж відпустять. 
Цукерок дадуть. А то, видно, сноро з голоду помрете...

Але хлопці мовчали.
— Ану забирайся звідси, провокатор! — вигукнув 

Ванн Коноваленко. — Ми нічого не знаємо.
— Он уже наші на Дніпрі наступають! — не втри

мався й Ваня Юрченко. — Скоро дадуть вам «цуне- 
рск».

Прибулий незграбно підвівся, скорчив кислу гри
масу, відступив крок назад і вже грубіше відказав:

— Ну, як знаєте. Хотів урятувати вас від вірної 
смерті, а тепер нарікайте самі на себе...

Есесівець ...... ........
затарабанив 
прокричав:

— На що 
шиві! Іреба 
натичність!

...Федя Шепсль лежав на соломі в іншому хліві. 
Затхле повітря тиснуло в скроні, сушило в горлі. Все 
тіло боліло від дотику одягу. Та хлопець до дрібниць 
згадував події останніх двох днів. «Можливо, не слід 
було ночувати в лісі, а спробувати в темряві проби- 
Гатися до села? Але ж фрици вже оточили весь ліс 

всі підходи до нього. Значить, стояти на одному; за
блудились. А як гітлерівці довідались про Ваню Ко- 
ноеаленна і Ваню Юрченка? Може, хто виказав?»

Двері здригнулися. Федя злякано підвівся. На по
розі стояв вартовий, показуючи з бік жандармського 
штабу. Війнуло чистим прохолодним повітрям. 
Хлопець глянув на захмарене, сумне небо, на застав
лене мотоциклами подвір'я й повільно пішов.,.

Підлісненських хлопців знову катували...
(Далі буде),

уважне вислухав провокатора, нервово 
доегими пальцями по столу й істерично

сподіваються, цуценята? Шмаркачі пар- 
вибити з їхніх голів більшовицьку фа-

29 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 

10.60 — Новини. 10.15 — 
«Телепорт на ударній бу
дові». 10.35 — Для дітей. 
«У світі музики». 11.30 — 
Повпип. І 1.50 — Док. філь
ми. 15 45 — «Театр О. С 
Пушкіна». Передача 1.
16.30 -- «Стартує літнч 
ірудовн чверть:». 17.30 — 
Концерт камерного ор 
костру Литовської РСР. 
13.00 — «Житія науки».
18.30 — «У кожному ма
люнку — сонце* 18.45 — 
«Сьогодні у світі». 19 10 — 
«Людина і закон*. 19.40 — 
«Разом — дружна сім’я». 
Музична програма. 20.10 — 
іініоенонея «Велика Віт
чизняна*. Фільм 7 —
«иоборона Сталіпграда*. 
21.00 — «Час». 21.35 —
«До Міжнародного року 
дитини» «Контрольна для 
дорослих». Передача 2. 
22.05.— «Сьогодні .у світі*. 
22.20 — «Музичне ’життя».

ДРУГА ПРОГРАМА. В.00 
— «Час». 8.40 — Гімнаст
ка. 9.05—«Один за всіх, всі 
за одного». 9.45 — Фільм 
«Тринадцяти*. По закін
ченні — новини. 15.55 — 
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.15 — «Вам, абі
турієнти*. Запрошує Кри
ворізький гірничорудний 
інститут. 17.15 — «Цозпо 
віді про музичні інстру
менти». Гітара. 18.00 — 
«старти надій». Спортив
на передача для дітей. 
18.30 — «Обережно: алко
голізм». 19.00 — «Актуаль
на камера» 19.30 — Фі
на п VII Спартакіади УРСР. 
Плавання. 19.45 — «Дитя
чий світ» очима батьків. 
Засідання громадської ра
ди якості республікансько
го телебачення і «Робітни
чої газети». 20.45 — «11а 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — «Новини 
кіноекрана». 22.50 —
«Старт». По закінченні — 
новини.

ЗО ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Клуб кіноиодо- 
роїкей». 10.05—Грає В. Сс- 
ливохін (фортепіано). 10.30
— Кіноепопея «Велика 
Вітчизняна». Фільм 7 — 
«Оборона Сталіпграда». По 
закінченні — новини. 14.30
— Новини. 14.45 — Док. 
телефільм «По берегах 
угорського Дунаю». 15.15
— «Російська мова». 15.45
— «Театр О. С. Пушкіна» 
Передача 2. 16.30 — «Від- 
і у (сніться, сурмачі!». 17.05
— «Учителю — урок музи
ки*. 18.05 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — К. т. 
«Вернісаж». Молоді худож
ники Кіровоградщини. 
(К-д). 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — «60 років 
радянському кіно» 20.20 — 
Концерт Державного ака
демічного російського хо 
ру ім. П'ятинцького. ‘21.00
— «Час». 21 35 — «Леонід 
Леонов. Сторінки творчос
ті». Ііо закінченні — «Сьо
годні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Село
І люди*. 11.00 — -зВперед, 
орлята!» 15.55 — Для ма 
лят. «Срібний дзвіночок». 
16.20 — «Комсомольська 
традиція». 17 10 — «Знай, 
люби, бережи». Юні охо
ронці природи. 17.40 —
Фільм-коїщсрт. 18.00 —
Реклама. Оголошення. 
18.30 — Концерт. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.50
— «Говорять зарубіжні гос 
ті України*. 19.50 — «До 
рогами братерніва». Відео 
репортаж. присвячений 
325-річчю возз’єднання Ук
раїни з Росією. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Худ.
фільм «Дубровський». Ци 
закінченні — новини.

31 ТРАВНЯ
ДРУГА ПРОГРАМА. 1 і.ЗО

— Повний. 14 50 — «Сіль
ські будні». Кіиогірограма. 
15.40 — «Шахова школа». 
16.10 — «Веселі старти* 
16.55 — « Адреси молодих*. 
18.00 — К. т. Для дітей. 
«Павлиські казки». (К-д па 
Республіканське телеба 
чсіпія). 18.30 — Концерт 
хору Українського телеба 
чешія і радіо. 19.00 — «Ак 
туальна камера». 19.30 — 
«Пісня скликає другяь*. 
Заключний концерт. 20.45
— «Па добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21 35 —
Л. Леонов «Золота каре
та». Вистава. В перерві - 
новини

>Є-

—а.

Редактор
М, УСПАЛЕННО*



4 тор,^ „МОЛОДИЙ комунар** —------- 29 травна 1919 року
tsixssxetsen bkmssse»® пвіііч11...... ее

КООПЕРАТОРИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРІОДИЧНО ВЛАШТОВУЮТЬ 

ВИСТАВКИ-ПРОДАЖІ КУЛІНАРНИХ ТА КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ.

ТУТ МОЖНА КУПИТИ

НАПІВФАБРИКАТИ З М‘Я-
:'?><■ я

іо) >Crt

СА, РИБИ, ОВОЧІВ, ЗДОБ-
^ййй

НЕ ТІСТО І ГОТОВІ ВИРО- >/><< . V' •

БИ З НЬОГО. Й

•Уоо
Ц

v

Si

•у <_• <

■?у-
: л<'<

■? с- Й

Ж

s g

38

»■« •.■О;

ПРИЄМНО ПРОВЕСТИ .-О<'

СВЯТКОВИЙ ВЕЧІР МОЖ-

НА В РЕСТОРАНАХ ТА

S 
ft я
Ні

те
4^

КАФЕ СПОЖИВЧОЇ КО-

ОПЕРАЦІЇ. ®й

А

п

А

UM
«mJ і] >

ЗАПРОШУЄМО

в

» 1 •'
fe--- ■ ■ г

с-

1І
І

8»
? ф;
и
X’-

й

*

•и » меч!«*

................

КОРИСТУВАТИСЬ ПОСЛУГАМИ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО

ХАРЧУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ЮРОВОГРАДЩИНИ.
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КАРАМЕЛЬ-
солодощі, котрі до душі і дітям, і дорослим. Назви 

карамелі — «Слива», «Абрикос», «Яблуко» — говорять 
яро начинку — повидло з відпов1дші.ч_фрутст1в.^ 

мової есенції. .
РІЗНОМАНІТНУ КАРАМЕЛЬ 

ЗИМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ.
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Побутовий кондиціонер ЬК- 
1500 — це прилад, що забезпе
чує приміщення чистим, прохо
лодним повітрям у будь-яку 
спеку.

Встановлюють БК-1500 у ві
конній рамі, отже, електрокон- 
днціопер зовсім не займає міс
ця в приміщенні. Працює при
лад безшумно. Здатний знизи
ти температуру в закритому 
приміщенні на 8—12 градусів 
Видаляє з повітря пил та зайву 
вологу.

Купивши кондиціонер. за
просіть майстра ательє, він 
швидко і вправно встановить 
прилад.

ПРОДАЮТЬСЯ ЕЛЕИ- 
ТРОКОНДИЦІОНЕРИ БК- 
1500 У МАГАЗИНАХ «ТЕХ
НІКА» СПОЖИВЧОЇ КО
ОПЕРАЦІЇ КІРОВОГРАД- 
щини.

г?Э
•w

Чи відомо вам, ш.о маргарин винайдено в пошу
ках ідеально“ жирової суміші для приготування 
здобного тіста?

Щоб печиво було крихким, торт — пиш
ним, спецізлісти-кулінари і досвідчені гос
подині використовують саме маргарин.

Який? «Вершковий», «Молочний»..
Беріть маргарин цих марок і для заправки круп’я

них та макаронних страв, для приготування бутер
бродів.

До речі, якщо ви використовуєте маргарин саме 
для бутербродів, купіть «Бутербродні, й» з приєм
ним кисломолочни/л ароматом.

Магазини споживчої кооперації пропону
ють маргарин різних марок до вашого 
столу.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ТЕХНІКУМ МЕХАНІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРИЙМАЄ УЧНІВ
НА 1979—1980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

(денне навчання).

Заклад готує: на відділенні «Механіза
ція сільського господарства» —■ техні- 
иів-механіків по експлуатації і ремонту 
тракторів, автомобілів та сільськогоспо
дарських машин (на базі 8 класів і се
редньої школи); на відділенні «Механі
зація та електрифікація тваринництва»— 
техніків-електромеханіків по монтажу, 
експлуатації і ремонту машин та елек
троустаткування тваринницьких комп-

на відділенні 
сільськогоспо- 
— бухгалтерів 

сільськогосподарських підприємств (на 
базі 8 нласів і середньої школи).

Вступники складають екзамени: на ба
зі 8 класів — з математики (усно), укра
їнської або російської мови (диктант); 
на базі середньої школи — з математи
ки (усно), української або російської мо
ви та літератури (твір).

пенсів (на базі 8 класів); 
«Бухгалтерський облік у 
дарському виробництві»

1?

Такс питання може внпиичути у тих, хто бажає роп- 
водити п до.машньому господарстві цих корисних, 
невибагливих тварин.

Відповідь, докладну й кваліфіковану, можна дістати 
п добровільних товариствах кролівників. Тут же ----
запропонують породистий молодняк, обладнання 
кліток.

Шановні товариші!
Розводьте нролів, продавайте лишки кролячого .....

са та шнурки заготівельним організаціям споживчої 
кооперації!

4
і *

вам

м*я-

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКЛ. 
УКООПТОРї РЕКЛАМА.

ЗбМ. 43.

Відмінників навчання зараховують без 
вступних екза/иенів.

Строк навчання на відділеннях: «Ме
ханізація сільського господарства» і 
«Механізація та електрифікація тварин
ництва» на базі 8 класів — 3 рони і 10 
місяців, на базі середньої школи—2 ро
ки і 8 місяців; «Бухгалтерський облік у 
сільськогосподарському виробництві» 
на базі 8 класів — 2 роки і 10 місяців, 
на базі середньої школи — 1 рік і 10 мі
сяців.

Заяви технікум прий/.'зс: на базі 8 кла
сів — по 31 липня, на базі середньої 
школи — по 14 серпня

До заяви вступники додають сві
доцтво (атестат) про освіту (оригінал), 
довідку про стан здоров’я (форма

N2 286), 6 фотокарток розміром 3X4 см, 
виписку з трудової (колгоспної) книжки 
(для осіб, що працювали не менше о/£Д_ 
ного року). Свідоцтво про народження- 
паспорт, військовий квиток (приписне 
свідоцтво) пред’являють особисто.

Приймальні екзамени — з 1 серпня. 
Початок навчання з вересня.
Прийнятих забезпечують гуртожйт- 

ком.
При технікумі працює заочний відділ 

(спеціальності: «Механізація сільського 
господарства» та «Бухгалтерський облік 
у сільськогосподарському виробництві»).

Адреса: 316050, м Кіровоград, еул. 
Волкова. 11.-

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.
Зам. 44.

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

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.
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