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- ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! м

ор-Питання про работу комсомоЛЕГтЛх с* 
ганізацій республіки по виконанню поєтан’с-
ви ЦК КПРС «Про дальше поліпшення ідео
логічної, політико-виховної роботи» роз
глянуто на пленумі ЦК ЛКСМ України, який 
відбувся 8 вересня.

У доповіді першого секретаря ЦК ЛКСМУ 
А. І. Корніенка і виступах підкреслювалось, 
що цей важливий політичний і теоретичний 
документ, який творчо розвиває положення 
XXV з’їзду КПРС, є новим яскравим проя
вом турботи партії про підвищення свідо
мості і активності радянських людей, вели
ким вкладом у розв'язання завдання форму
вання нової людини — будівника комунізму. 
Постанова Центрального Комітету партії, 
праці Генерального секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної Ради СРСР тоЕа-

ОРГАН KIPOBÖ .СЬКОГО ОБКОМУ днемV
риша Л. І. Брежнєва, його книги «Мала зем-
ля», «Відродження», «Цілина» справляють 
величезний вплив на вдосконалення роботи 
комсомольських організацій, всієї системи 
комуністичного виховання підростаючого 
покоління. Поліпшенню ідейного, трудового 
і морального загартування молоді республі
ки значною мірою сприяв листопадовий 
(1977 р.) Пленум ЦК Компартії України.
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ВДОСКОНАЛЮВАТИ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Учасники пленуму ЦК ЛКСМУ відзна

чили повчальний досвід, набутий Дніпро
петровським і Донецьким обласними, 
Київським і Львівським міськими коміте
тами комсомолу. Вміло використовують 
у виховній роботі революційні, бойові і 
трудові традиції радянського народу 
комсомольські організації Ворошилов- 
градської, Запорізької, Кримської облас
тей, немало цінного є в практиці патріо
тичного та інтернаціонального виховання 
на Закарпатті і Чернігівщині.

На пленумі наводилися численні при
клади, які свідчать про зростання актив
ності юнаків і дівчат у розв’язанні со
ціально-економічних завдань, громад
ському житті. Сотні тисяч молодих ви
робничників, тисячі комсомольсько-мо
лодіжних колективів беруть участь у 
патріотичному русі «П’ятирічці ефектив
ності і якості — ентузіазм і творчість мо
лодих». Молодь самовіддано працює на 
60 великих будовах, оголошених комсо
мольськими. Понад 4 тисячі комсомоль
сько-молодіжних колективів борються 
за високі врожаї цукрових буряків і ку; 
курудзи. Студентські будівельні загони 
щороку виконують робіт майже на 250 
мільйонів карбованців.

Великі можливості для посилення 
ідейного, класового загартування молоді, 
виховання її в дусі ленінських заповітів 
відкривають підготовка до 110-7 річниці з 
дня народження В. І. Леніна, наступна 
ленінська повірка, присвячена цій зна
менній даті.

Життя наполегливо вимагає підвищен
ня відповідальності комсомольських кад
рів за особисту участь у масово-політич
ній роботі серед юнаків і дівчат. На пле
нумі було піддано критиці ряд комітетів 
комсомолу, працівники яких практично 

усунулись від виступів перед молоддю 
рідко бувають у гуртожитках і клубах, а 
робота по поліпшенню лекційної пропа
ганди підмінюється гонитвою за «справ
ною цифрою».

Проаналізувавши набутий досвід, на
явні недоліки, учасники пленуму зосере
дили увагу на шляхах дальшого підви
щення ефективності ідейно-виховної ро
боти, забезпечення комплексного підхо
ду до всієї справи виховання, тісної єд
ності ідейно-політичного, трудового і 
морального виховання з врахуванням 
особливостей різних категорій молоді. 
Комітетам комсомолу слід наполегливо 
працювати над тим, щоб молодь глибо
ко і систематично вивчала ленінську 
теоретичну спадщину. Весь арсенал 
форм і засобів ідеологічної роботи по
винен з максимальною віддачею вико
ристовуватись для розвитку політичної і 
трудової активності молоді, для рішучо
го викриття буржуазної ідеології, вихо
вання у юнаків і дівчат ідейної переко
наності, готовності, волі і уміння будува
ти комунізм.

На пленумі виступив кандидат у чле
ни Політбюро, секретар ЦК Компартії 
України О. С. Капто. Він відзначив, що в 
постанові ЦК КПРС, прийнятій з ініціа
тиви товариша Л. І. Брежнєва, на основі 
рішень XXV з’їзду партії визначе
но науково обгрунтовану програму 
дальшого поліпшення ідеологічної, па- 
літико-виховної роботи, підвищення її 
якості і ефективності. В цьому доку
менті особливо підкреслено значення 
ленінського, принципу єдності ідеоло
гічної і організаторської роботи, необ
хідність посилення наукового, комп
лексного підходу до виховання трудя
щих, наступальності і бойовитості про

паганди, зміцнення її зв'язку з життям.
На зборах партійного активу респуб

ліки, які відбулись у червні, сказав 
промовець, у доповіді члена Політбю
ро, першого секретаря ЦК Компартії 
України товариша В. В. Щербицького 
вказувалось, що, висуваючи великомас
штабні завдання, Центральний Комітет 
КПРС ставить їх на конкретну, ділову 
основу, підкріплює системою заходів по 
вдосконаленню всіх підойм впливу на 
маси, розширенню підготовки і вихован
ню кадрів, розвитку матеріальної бази.

Постанова ЦК КПРС вимагає серйоз
ного і вду/кливого підходу, планомірних 
зусиль по дальшому вдосконаленню ко
муністичного виховання підростаючого 
покоління. ЦК Ко/гпартії України, пар
тійні організації республіки приділяють 
постійну увагу формуванню комуністич
ної переконаності юнаків і дівчат Од
ним з яскравих виявів цієї турботи став 
листопадовий (1977 р.) Пленум ЦК Ком
партії України. Виконуючи його рішен
ня, партійні, профспілкові і комсомоль
ські організації, радянські і господар
ські органи зуміли забезпечити поліп
шення ідейного, трудового і морально
го загартування молоді, дальше зрос
тання її творчої активності.

Разом з тим у виступі відмічалося, 
що ідейно-виховна робота з підростаю
чим поколінням ще не повною мірою 
відповідає зрослим вимогам. Часом їй не 
вистачає діловитості і цілеспрямованос
ті, не скрізь створюються належні умо
ви для високопродуктивної праці, нав
чання, побуту і відпочинку юнаків і 
дівчат. Комітети комсомолу повинні 
виявляти більше ініціативи, наполегливі
ше ставити перед відповідними оріані- 
заціями назрілі питання поліпшення ро
боти з молоддю, рішуче викорінювати 

формалізм у діяльності КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
організацій.

У виступі підкреслювалась необхід
ність посилення відповідальності юна
ків і дівчат за глибоке вивчення рево
люційної теорії, зміцнення співробіт
ництва комсомолу із загельноог.ві . ньсю 
і вищою школою, системою профтєхос- 
єіти, вміпот. и-користанля соціалістич
ного змаганн'. в підвищенні трудової ак
тивності молоді. Важливе значення мпє 
участь комітетів комсомолу в поліп
шенні діяльності культосвітніх закладів, 
розвитку фізкультури і спорту.

Всю роботу, сказав закінчення
О. С. Капто, слід проводити під знаком 
активної підготовки до 110-7 гічниці в 
дня народження В І. Ленін-, боротьби 
за успішне завершення десятої п’яти
річки, гідну зустріч наступного XXVI 
з'їзду КПРС.

На пленумі виступив секрет-т0 ’.j1? 

ВЛКСМ В. М. Мішин.
У прийнятій в обговореному питанні 

постанові учасники пленуму ЦК ЛКСМУ 
запевнили, що комсомольські організа
ції республіки будуть цілеспрямовано і 
наполегливо здійснювати поставлені 
партією завдання, формувати у молодо
го покоління активну життєву позицію, 
ростити молодь переиснаними борцями 
за втіленая є життя комуністичних ідеа
лів.

Пленум розглянув організаційне пи
тання. В зв’язку з переходом на партій
ну роботу Є. П. Кривенко увільнений 
від обов'язків илена бюро LLK ЛКСМ 
України. Членом бюро ЦК ЛКСМ Ук
раїни обраний перший секретар До
нецького обкому комсомолу О. Р. 
Юрін.

(РА7АУУ

З ОФІЦІЙНИМ ДРУЖНІМ ВІЗИТОМ УРОЧИСТО ВІДЗНАЧИЛА МОЛОДЬ КІРОЕОГРАДЩИНИ НА

9 вересня з Москви в Аддіс- 
Абебу па запрошення тимчасо
вої військової адміністративної 

то ради і тимчасового військовою 
уряду соціалістичної Ефіопії З 
с.фіціііпим дружнім візитом 
г.ідбув член Політбюро ЦК 
КПРС, Голова Ради Міністрів 
СРСР О. М. Косигін.

І із Внуковському аеродромі 
О. М. Косигіпа проводжали то
вариші В. В. Гришин, Д. Ф. 
Уг і ішов, М. О. Тихонов, за- 
ступііпкн Голови Ради Мініст
рів СРСР, міністри СРСР, інші 
офіційні особи.

Серед проводжаючих був 
посол Ефіопії в Радянському 
Союзі Цсганє Мешсша.♦ * *

По дорозі в Ефіопію О. М. 
Косигін зробив зупинку в Єре
вані.

Того ж дня О. М. Косигін зу
стрівся з керівними . працівни
ками Вірменської РСР.

О. М. Косигін передав привіт 
І найкращі побажання від Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР Л. І. Бреж
нєва. В розмові він спинився 

на основних-завданнях, зв’яза
них з виконанням рішень XXV 
з’їзду К.ЛРС, завдань п’ятиріч
ного плану.

О. М. Косигін зробив поїзд
ку по столиці республіки. Він 
побував у молодому індустрі
альному центрі Вірменії, що 
розвивається, Лбовяні, де 
оглянув промислові підприєм
ства, новобудови міста, мемо
ріальний комплекс на честь 
150-річчя входження Вірменії 
до складу Росії, побував на 
озері Севан.

(ТАРС).

КОМСОМОЛКА -НАТАЛКА 
АБРАМОВА ЗОВСІМ НЕДАВ
НО ПРИЙШЛА НА МОЛОЧНО 
ТОВАРНУ ФЕРМУ КОЛГОСПУ 
ІМЕНІ КАРЛА МАРКСА ПЕТ- 
РІВСЬКОГО РАЙОНУ. СПОЧАТ
КУ, ПОКИ НАБУЛА ДОСВІДУ, 
ПРАЦЮВАЛА ДОЯРКОЮ НА 
ФЕРМІ. ЯК її ПОДРУГИ ПО 
РОБОТІ. ДІВЧИНІ ДОВІРИЛИ 
ГРУПУ КОРІВ. НАТАЛКА ДО
ГЛЯДАЄ ЇХ ДБАЙЛИВО.

НА ЗНІМКУ: МОЛОДА 
ДОЯРКА И. АБРАМОВА.

Фото С. ДНДРУСЕККА.

ЦІОНАЛЬНЕ СВЯТО НРБ — ДЕНЬ СВОБОДИ

МІТИНГ
ДРУЖБИ.
присвячений знаменній події в 
житті болгарського народу, 
відбувся суботнього ранку в 
Компаиіївському ветеринарно
му технікумі.

Мітіїпг відкрив М. М. Пав- 
ьєнко — директор технікуму, 
голова відділення Товариства 
радянсько-болгарської дружби, 
яке вже протягом багатьох ро
ків діє в технікумі. Про свято, 
про свою дружбу з ровесника
ми із братньої Болгарії розпо
віли присутнім учні технікуму 
комсомольці Алла Сєрвинська, 
Віра Чобота, Галя Пстлпцька, 
Сергій Слуцький.

Мітинги дружби, виховні ГО- 
ДПІІИ па теми «Дружбою ми 
здружені», «Сестра Болгарія», 
уроки мужності, присвячені ге
роїчним водіям визволення, 
пройшли -в усіх школах району.

В УСІХ 
ШНОЛАХ

СВІТЛОВОДСЬК. Ненере- 
лодві свята 35-річчя еоніаліс- 
• "і,ої революції в Болгарії в 

усіх школах міста проке депо 
політінформапії, присвячені цій 
знаменній даті.

У середній школі № 5 відбув- 
ся мітинг, на якому виступила 
секретар комітету комсомолу 
Ноля Бруснпцова. Вона поділи
лася враженнями від поїздки в 
Болгарію нього літа. ІІсля від
почивала в піонерському табо
рі імені Тнтко Палаузова.

У середній школі № 8 відбу
лося засідання клубу КІЛ. при- 
свячене Дню свободі» НРБ.

ТЕПЛА
ЗУСТР'Ч

Минулої неділі в Ніроесгргд- 
ському інституті сільськогоспо
дарського машинобудування 
відбулася зустріч делегації Тол- 
бухінського округу НРБ з ком
сомольським активом обласно
го центру.

Вір імені іуолосі міста друзів 
привітала з 35 річчям соціаліс
тичної революції в Болгарії, на
ціональним святом болгарсько- 
-о народу — Днем свободи сек
ретар Ленінського райкому нем- 
со"слу Ніна Єгорова.

Про здобутки болгарського 
нареду, Толбухінського округу, 
з яким у трудящих Кіроьг-р.-Д- 
іцини склалися міцні дружні 
зь’язии. розливів керівник ДС 
галії Іван Тодеров Стоянов.

Довго тривала невимушена 
розмова про життя молоді. пР° 
їі плани на майбутнє. Учасники 
зустрічі обмінялися сувен п. ■' 
на честь болгар-ьких гру~ ' '' 
кали в'тання пісні.
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ЗНАННЯ ПРОПАГАНДИСТ І АГІТАТОР — П ЯТИРІЧЦІ

ПЕРЕВІРИТИ ПРАКТИКОЮ
З досвіду роботи

У швейному цеху Долинського побуткомбінату ус
пішно працює комсомольсько-молодіжна панна. При 
відмінній якості роботи вона завжди перевиконує 
змінні завдання.

У цьому допомагають дівчатам наставництво, кон
сультації досвідченіших виробничниць. Один із мо
ментів, ноли член комсомольсько-молодіжної Лариса 
БОРОВА ззернулася по пораду до своєї наставниці, ви 
робнячниці з двадцятидворічним стажем Віри Кузьмів
ни КОСОЛАП ЕННО, зафіксував наш фотокореспон
дент. На знімку вгорі: працює комсомольсько-мо
лодіжна ланка.

Фото С. ФЕНЕННА.

Виступаючи на XVIII 
І з'їзді ВЛКСМ, Генераль

ний секретар ЦК КПРС, 
(Голова Президії Верхов

ної Ради СРСР товариш 
Л. І. Брежнєв підкреслив, 
що «здійснення всіх наших 
планів кінець кінцем зале
жить від людей, їх знань, 
культури, політичної езі- 

Ідомості.
Наш головний компас на 

шляху до комунізму — це 
марксистсько - ленінське 
вчення про закони розвит
ку суспільства. Неможли- 

!во переоцінити значення 
глибокого і систематично
го засвоєння цієї револю
ційної науки. Свідомого, 
вдумливого засвоєння, а 
не механічного заучуван
ня окремих істин, формул.

І Тільки тоді знання теорії 
І чого-небудь варте, коли
І воно перетворюється в 

■ переконання, підкріплює- 
® ться ділом».

Ці вказівки я як пропа- 
Ігандист узяла за основу у 

своїй роботі.

Минулого року слухачі 
гуртка, яким я керую, ви
вчали курс «Наш Ленін
ський комсомол». Кожен 
комсомолець регулярно 

о| вів конспекти, писав рефе- 
I рати. І не тільки оволоді- 
I ваз марксистсько-ленін- 
I ською теорією, а й праг-

нув стати правофланговим 
виробництва. Так, опера
тор Тетяна Бойченко до 
річниці Конституції С?СР 
виконала план трьох років 
п’ятирічки. До свята Ве
ликого Жовтня справила
ся з річним завданням 
оператор Єлизавета Фри- 
юк. Сумлінно виконувала 
свої обов’язки інженер 
Валентина Оспа.

На одних з наших зборів 
затвердили особисті комп
лексні плани кожного ком
сомольця, де визначено 
соціалістичні зобов'язан
ня і форми участі в гро
мадсько-політичному жит
ті. Успішно виконують 
свої плани Ніна Нетреба, 
Валентина Старжинська, 
Тетяна Бойченко, Зінаїда 
Козинець. Вони — агітато
ри, ударники комуністич
ної праці, наставники, ак
тивні учасники художньої 
самодіяльності. А підсум
кове заняття було своє
рідним звітом кожного 
про виконання соціаліс
тичних зобов’язань.

У навчанні ми відводи
мо значну частину часу 
для практичних занять по 
найважливіших матеріалах 
партії та уряду, що сприяє 
розвиткозі активності слу
хачів у самостійній роботі 
над підвищенням свого

ідейно-політичного рівня. 
Наприклад, Петро Онуф- 
рієнко, Зінаїда Козинець 
мали завдання зібрати ма
теріали 1 Виготовити діа
граму зростання врожай
ності зернових і збільшен
ня виробництва продукції 
в господарствах району за 
роки десятої п’ятирічки. 
Людмила Мала збирала 
матеріали про юнаків і 
дівчат — учасників освоєн
ня цілинних земель. Усі 
разом широко обговори
ли постанову липневого 
(1978 р.) і листопадового 
(1978 р.) Пленумів ЦК 
КПРС і доповіді на них 
Л. І. Брежнєва, його книги 
«Мала земля», «Відрод
ження», «Цілина».

Знаючи рівень 
нахили і здібності 
го слухача, прагну 
пов'язувати теорію з ви
робництвом і проводити 
заняття у формі розпові
дей, бесід. Тут же навод
жу -цікаві приклади з ви
робничого життя, підкріп
люючи сказане таблиця
ми, діаграмами, ілюстра
ціями.

Кожне заняття в політ- 
гуртку ми починаємо з 
огляду основних подій, що 
відбулися в нашій країні і 
за рубежем за минулий 
тиждень. Ці огляди роб-

освіти, 
кожно- 
щоразу

лять переважно самі слу
хачі. Офорлгили й куточок 
для комсомольської по
літосвіти. Тут знаходяться 
стенди 
мольцы на гражданскую 
войну», .................
партії і народу» (присвя
чений освоєнню цілини) та 
інші, папки з усіма важли
вими партійними, держав
ними й комсомольськими 
документами, статтями, 
газети, журнали, таблиці 
тощо.

Заключний етап мину
лого навчального року 
збігся з виходом постано
ви ЦК КПРС «Про дальше 
поліпшення ідеологічної, 
політико-виховної роботи». 
Вивченню її ми присвяти
ли спеціальні 
заняття. Перед системою 
комсомольської політосві- Я 
ти цей важливий документ V 
поставив завдання — за- Я 
безпечити * глибоке ви- ■ 
вчення творів К. Маркса, И 

ф. Енгельса, В. 1. Леніна, 
історії КПРС, документів Я 
XXV з’їзду КПРС, праць І 
Л. 1. Брежнєва, інших ке- И 
різників партії. Тож, ідучи Я 
назустріч XXVI з їздові (І 
КПРС, партійна й комсо
мольська організації рз- я 
йонної інформаційно-об- 1 
числювальної станції роз- Я 
гортають активну, ціле- | 
спрямовану організатор- И 
ську й політичну роботу ■ 
по виконанню згаданої 
постанови. 1 важлива роль і| 
тут відводиться нашому ■ 
гуртку КОМСОМОЛЬСЬКОЇ І 
політосвіти.

Е. БАБЕНКО, " 
пропагандиста ~ 

емт Доброзеличкізка. и

«Уходили комсо-

«Великий подвиг

додаткові

ПЕРЕШЛА 
МАЙСТЕРНІСТЬ

Конкурси професійної майстерності 
молодих уже стали доброю традицією на 
Кіровоградському заводі тракторних 
гідроагрегатів. Ось і недавно в інстру
ментальному цеху зібралися 13 кращих 
токарів і фрезерувальників, щоб показа
ти своє вміння виготовляти деталі' за 
кресленнями, виявити знання теоретич
ного курсу та правил техніки безпеки.

У результаті напруженої боротьби 
перше місце серед токарів посів минуло
річний переможець конкурсу — токар 
восьмого інструментального цеху комсо
молець Михайло Шарков. Він виготовив 

-деталь па 14 хвилин’ раніше, ніж перед
бачено нормою. У змаганні фрезеруваль
ників відзначився комсомолець Микола 
Климчук, який скоротив час виготовлен
ня деталі на 21 хвилину.

З цікавістю стежили присутні за робо
тою токаря, що виборов друге місце, Бо

риса Юдалсвнча. Третє призове місце 
дісталося фрезерувальникові Володими
ру Олійнику.

Г. РЕЗНИКОВ, 
інженер по технічній пропаганді за
воду тракторних гідроагрегатів.
На знімну: переможець змагань! 

серед токарів Михайло ШАРКОВ,
ФОТО АВТОРА'.

СМІТНИКИ НА СХИЛАХ
ДО РЕДАКЦІЇ’ надійшов 

лист від інженерів- 
гідротехніків Ганни Семе- 
нівни і Матвія Хомича Ві
щунів.

«У районі Олексіївни, 
біля гранітного кар’єру,— 
пишуть вони, — є невели
кий ставок. Його живлять 
джерела. У спеку люди 
п’ють тут смачну прохо
лодну воду... Але до яру, 
в якому розкинувся ста
вок, один за одним під’їж
джають самоскиди і заси
пають сміттям яр, а з ним 
— і джерела...,».

ДОРОГА круто поверну
ла вниз. Назустріч із 

кар’єру піднімалися гру
зовики, вантажені камін
ням. А внизу виблискував 
залишками аоди ставок. 
Серед спаленої сонцем 
трави, немов оазиси в пус
телі, яскраво вирізнялися 
смужки соковитої трави, 
що росла обабіч прохо
лодних струмочків, які 
ожизляли кам’янисту, ви- 
снажзну землю.

Вдалині показався ще 
рдин ставок. Його круті 

береги вкривав м'який 
трав’яний килим. Здавало
ся, ставок був наповнений 
живою водою — незва
жаючи на спеку, вода ли
шалася в ньому прохолод
ною і чистою.

З листа подружжя Лі- 
щуків: «Дивує одне: наві
що перетворювати дар 
природи — ставок із дже
релами — у смітник!»

Під’їжджаємо ближче 
до невеличкої водойми. 
Так, ми не помилилися. 
Салле про неї йшлося в 
листі. На крутих схилах 
навколо ставка — смітни
ки. Заборонені смітники. 
Але навіть таблички про 
те, що в цьому місці не 
можна викидати ні буді
вельного, ні побутового 
сміття, немає.

Начальник міськкомун- 
госпу В. М. Настасіснко, 
почувши про те, що ста
вок може скоро зникнути 
під купами піску, битого 
каміння, скла та інших бу
дівельних відходів, стра
шенно обурився:

— Треба карати вину
ватців!

А хто вони? Можливо, їх 
назве районний комунвід- 
діл? Чи, може, міськко- 
мунгссп сам поцікавиться, 
хто ці губителі природи?

До речі, міська санітар
но-епідеміологічна стан
ція в листі до міськкомун- 
госпу вимагала ліквідувати 
смітники. Про тривожний 
сигнал зі станції знали і в 
комунаідділах Ленінсько
го й Кіровського районів. 
Як повідомив нас завідую
чий комунвідділом Ленін
ського району Г. М. Лон- 
дар, за останні сім місяців 
тільки силами громад
ськості вивезено у спеці
ально відведені місця 18 
смітників, розчищено зе
лені масиви в районі Боб- 
ринецького шосе.

І все ж цього не досить 
— переконалися ми, по
бувавши на берегах річеч
ки Біанки.

Якщо дивитися згори, то 
річечки відразу й не поба
чиш — вона ховається в

РЕЙД «МК»

затінку від плакучих верб 
та гнучкого чагарника, ви
сокою травою вкрите дно 
балки. Здавалося б, що 
може бути кращого, ніж 
відпочинок у цьому ма
льовничому куточку! Та 
огляньтесь на схил, що пі
діймається до. провулка 
Лісового, — і ваш лірич
ний настрій миттю зникне.

Схил висотою у півсотні 
метрів являє собою до
сить непривабливе видо
вище — продуктові відхо
ди, бите скло, брудне ган
чір’я... І — ось! — на схи
лі появляється жінка з від
ром. Хвилина — і помиї 
виплеснуто вниз, туди, де 
шовковиться трава і щось 
жалісно шепоче плакучим 
вербам Біанка.

У відповідь на запитан
ня, чи знають у провулку 
Лісовому про те, що в 
цьому місці не можна ви
кидати сміття, жінка зди
вовано дивиться на нас. 
Відро помий — дрібниця 
порівняно з тим, що при
возять сюди вночі вантаж
ні машини із заводів і

протитуберкульозного ди
спансеру.

— І не заважає вам цей 
смітник?

— А що ж робити? Інко
ли ми здаємо гроші у 
квартальний комітет, на 
них наймають бульдозер, 
і він зіштовхує гору сміття 
в балку. От і все.

Як прокоментував цей 
факт В. М. Настасієнко, 
квартальний комітет на 
зібрані кошти повинен 
укладати угоду із спецав- 
тогосподарством про на
дання транспорту для ви
везення сміття. Та спеціа
лізовані машини у про
вулку Лісовому не появ
ляються, як, до речі, і в 
районах Лелеківки, Мас- 
ляниківки, Балашівки, Ку- 
щівки і в більшості райо
нів приватного сектора.

І тому дедалі загрозли
віше насувається смітник 
на Біанку...

Забруднення зелених 
масивів міської і примі
ської зон пов язане пе
редусім з недостачею 
транспорту. Спецавтогос- 
подарству, крім усього, не 
вистачає контейнерів. З 
1187 наявних половина не
придатна до експлуата-

ці'і — деформовані, ура
жені корозією, не мають 
кришок. За рішенням мі
ськвиконкому ремонт 
контейнерів доручили за
водові «Металіст», але за
мість запланованих 400 
він відремонтував лише 50.

А тим часом будівель
ним і побутовим сміттям 
забруднюються місця ма
сового відпочинку трудя
щих, гинуть водойми, за
грожуючи, крім усього, 
стати й осередками інфек
ційних захворювань.

Рейдова бригада: 
В. СИТНИК — заступ
ник голови обласного 
відділення Товариства 
охорони природи, 
Н. ГОЛОВКО — пред
ставник міськкомун- 
госгіу, С. ГРЕБНЄвА 
— санітарний лікар по 
комунальній гігієні, 
Г. ПОПОВНІЙ — член 
групи народного конт
ролю Ленінського ра
йону, Р. ПОПОВИЧ — 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара», О. АНОХІ- 
НА — спецкор «Моло
дого комунара».



11 вересня 19Т9 року-—- - - ,..... ■ „МОЛОДИЙ КОМУНАР" З стор.
Л ДО ВЕРЕСНЕВОГО РЕ
ПЕРТУАРУ КІНОТЕАТРІВ 
МІСТА КІРОВОГРАДА І 
ОБЛАСТІ ВВІЙШЛИ ІСТО
РИЧНІ Я іСТОРИКО-РЕВО- 
ЛЮЦІЙНІ СТРІЧКИ, КОМЕ
ДІЇ 1 ПРИГОДНИЦЬКІ КІ
НОКАРТИНИ, ФІЛЬМИ, 
ПРИСВЯЧЕНІ НАШИМ СУ
ЧАСНИКАМ.

* * *
Дія двосерійного філь

му с Поговоримо, брате...», 
створеного на кіностудії 
«Білорусьфільм» з участю 
«Мосфільму», відбуває
ться 1922 року, коли пар
тизани добивали у При-

КІНОЕКРАН ВЕРЕСНЯ
^ор'ї рештки армії Колча
ка. Гострі ситуації, пери
петії партизанської вій
ни — все це й визначило 
захоплюючу динамічність 
кінострічки, її героїко- 
нрагодницький жанр.

Головні ролі в картині 
виконують Юрій Гри
гор’єв, Олександр Голобо- 
родько, Афанасін Кочет
ков, Ірина Малншева, 
Людмила Смирнова, Ми
кола Мерзлікіп.

* * ♦
Відомий радянський пи

сьменник ІОліап Семенов 
— автор сценарію нової 
картини про Ф. Е. Дзер- 
жшісЬкого «Особливих 
прикмет немає», поставле
ної на кіностудії «Мос
фильм» у співдружності з 
кінематографістами Поль
щі та ГІДР. Його ім’я ві
доме глядачам по фільмах 
«Сімнадцять моментів вес

СПОРТ

І СТАРТУЄ ФУТБОЛЬНА ЮНЬ
ПОЗАВЧОРА ПОЧАВСЯ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З 

| ФУТБОЛУ СЕРЕД ХЛОПЧИКІВ І ЮНАКІВ
Я Юні представники Кірозоградщини грали на полях 

своєї області. Вихованці групи підготовки молодих 
л Футболістів при ко/ланді майстрів «Зірка» приймали 
■ своїх однолітків з нікопольського «Колоса». В коман

дах обох вікових груп перевага була на боці гостей. 
І Особливо виявилась вона в зустрічі молодших фут

болістів. Хлопчики з Нікополя забили у ворота кіро- 
воградців три м’ячі, а у свої пропустили лише один. 
Матч між їхніми старшими товаришами закінчився з 
рахунком 2:0 на користь сільських спортсменів.

На стадіоні «Піонер» мірялися силами земляки — 
хлопчики і юнаки спеціалізованої футбольної ДЮСШ 

І і олександрійського «Кристала». Обидва поєдинки за
кінчилися мирно. У молодших — 0:0, у старших—1:1.

Другий тур — у неділю 16 вересня. Команда 
СДЮС'Іі прийматиме на своєму стадіоні харків
ського «Кіровця», олександрійський «Кристал» — од
нолітків з криворізького «Кривбасу», а вихованці 

І «Зірки» будуть гостями дніпродзержинського «Дні- 
провця».

у ЗМАГАННЯХ беруть 
участь 68 команд, 

розподілені на вісім зон. 
Виступають команди двох 
вікових груп—хлопці 14— 

Я 15 років і 16—17 років. 
■ Турнір проходить за фор- 
I мулою «осінь — весна» вІ«Зірка»-«Дніпро»-1:0

У минулому, тридцять другому турі, 
Зірка» зустрілася з черкаським «Дній- 

Р9,м».

Уже на перших хвилинах Олександр 
Алексеев мав можливість виг.естн свою 

I команду вперед, але він не замкнув про-

ни», «Діаманти для дикта
тури пролетаріату», «Жит
тя і смерть фердіиапда 
Люса».

_ » * *
Детективний мотив — пе 

головне в кінокартині «Мо
ре», яку на кіностудії іме
ні О. Довженка поставив 
режисер Леонід Осика. Він 
лише допомагає розкрити 
основну думку твору: в 
боротьбі за охорону' приро
ди, в даному разі за вря
тування Азовського моря, 
стикаються дві неприми
ренні життєві позиції — 
цинічне споживацтво і осо
биста відповідальність за 
сьогодення, за майбутнє 
Землі.

У фільмі знімалися Кос
тянтин Степанков, Антоііі- 
яа Лефтій, Лариса Кадоч
никова, Дмитро Мирго
родський, Борне Хмель
ницький, Микола Гринько, 
Павло Кармухіп та інші.

СПОРТ

три етапи: перше коло — 
у вересні — листопаді ни
нішнього року, друге коло 
— у квітні—травні наступ- 
го року. Другий етап — 
стикові міжзональні ігри 
в травні—червні, третій— 
фінальні зустрічі дня

Па Ризькій кіностудії 
режисер Гуиар Пісстіс за 
власним сценарієм поста
вив кольорову кінострічку 
«Твій син».

Студент архітектурного 
факультету Валдіс і пер
шокурсниця — філолог Гу
на зустрілися під час тру
дового семестру і покоха
ли одне одного. Та Валдіс 
звик до легких перемог ’ у 
навчанні, до лідерства в 
колективі, до успіхіц у дів
чат. Роман з Гупею захо
пив його ненадовго: Вал
діс перекопаний, що сім'я 
зв’яже йому крила, обме
жить інтереси... Стрічка 
порушує важливі моральні 
проблеми.

У кінокартині грають 
артисти Ангар Крупів, 
Аїда Зара, Вія Артмане, 
Ігор Лєдогоров та інші.

* ♦ »
Режисер Ііша Туманян 

за сценарієм, який вона 
написала спільно з Олек
сандром Кузиецовим, на 
кіностудії імені М. Горь
кого поставила кінофільм 
«Коли я стану велетнем».

...Хто сказав, що в паш 
час не потрібні більше ро
мантики і гіоетп? Принай

мні, автори фільму твердять 
протилежне. їхній герой, 
«восьмикласник і пост» 
Петько Копєйкін, готовий 
битися за справедливість 
із ким завгодно. I хоча він, 
незважаючи на свій неви
сокий зріст, непогано во
лодіє прийомами карате, 
головна його зброя — 
розум, іронія, фантазія.

У стрічці знімалися син 
Олега Єфрсмова—Михай
ло Ефремов, Дія Ахеджа
кова, Інна Ульянова, Олег 
Єфремов та інші.

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор управління 
кінофікації облвикон
кому.

СПОРТ
команд обох вікових груп 
з 1 по 15 липня наступно
го року.

Спортивну честь Кіро- 
воградщини в цьому тур
нірі захищають вихованці 
групи підготовки молодих 
футболістів при команді 
майстрів сЗірка», Кірово
градської спеціалізованої 
дитячо-юнацької спортив
ної школи № 2, команда 
«Кристал» з міста Олек
сандрії. Крім них, у чет
вертій зоні виступають 
харківський «Кіровець», ні
копольський 
криворізький 
дніпродзержинський «Дні- 
провець» і команда дитя
чо-юнацької спортивної 
школи Дніпропетровська.

Для вихованців СДЮСШ 
Кіровограда це перший 
чемпіонат, а для юнакіз 
«Зірки» — 21-й.

Хочеться побажати на
шим юнакам вдалих стар
тів і хороших фінішів

8. ТРЕТЯКОВ, 
заслужений тренер 

УРСР.

«Колос», І 
«Кривбас», Ч

стрільиої передачі партнера. Атаки госпо
дарів стадіону не припинялись, на 
штрафному майданчику гостей виникали 
один за одним небезпечні моменти. У се
редині тайму комбінація Алексеев 
дим Евтушенко закінчилась узяттям воріт 
суперників.

Ба-

І3. Ш ДБАЛІЙ. І

ШКІЛЬНІ новини

ДАРУНОК 
ПІОНЕРАМ

Мине кілька тижнів, і в 
районному центрі гостин
но відчинить две’рі новий

Після школи— 
у водії

Четвертий рік діє в До- 
линській середній школі 
№ 1 обладнаний за остан
нім словом техніки про
грамований клас навчання 
з автосправи. Діючі маке
ти вузлів двигуна, світлові 
табло автоматизований 
пульт управління, елек
трична система контролю

ВІВТОРОК-
II ВЕРЕСНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Ф. Достоєв-
ськпіі. «Зневажені і сиріш- 
дікені». По закінченні — 
новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Сільські будні».
Кінопрограма. 15.35 —
«Людвіг ван Бетховен». 
16.20 — «Російська мова».
16.50 — Концерт майстрів
мистецтв Узбекистану. 
18.00 — «Життя науки».
18.30 — «Вірші — дітям». 
18.45. — «Сьогодні у світі». 
19.00 — «Удосконалювати 
господарський механізм», 
«Говорять камазівці».
19.15 — Міжнародний тур
нір з хокею на приз газе
ти «Руде право»: збірна 
СРСР — збірна Швеції. 
(ЧехОслопаччина). 21.00 — 
«Час». 21.35 — Музичний 
телефільм < Старе тайго». 
По закінченні — «Сьогодні 
у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Для 
школярів. «Знай, люби, бе
режи». Юннатам про зби
рання лікарських рослин.
10.40 — До 35-річчя визво
лення України від німець- 
ко-фа пі кетських загарбни
ків. -Дорогами слави». (1-й 
Український фронт). 11.40
— «Шкільний екран». Ук
раїнська література. 10 
клас. 15.55 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок.-. 16.2;>
— Концерт Державного 
російського народного хо
ру ІМ. П'ЯТИИЦЬКОГО. 17.35
— Науково - популярний 
фільм «Казка острова Бі- 
ріочиіі». 18.00 — «Вахта 
врожаю». У буря поводі і; 
Черкащини. 18.30 — Ста
ровинні російські романсі:. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Маленький 
концерт. 19.40 — І. Карпеїі- 
ко-ІСарий. «Суєта». Виста
ва. 20.45 — «На добраніч, 
діти'» 21.00 — «Час». 81-З.э
— Продовження вистави 
«Суєта». По закінченні —
новини.

12 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 3.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Мультфільми
9.35 — Концерт дружби. 
Виступ дитячих колекти
вів Болгарії і СРСР. 10.35
— «Клуб кіноподорожей». 
По закінченні — повніш.
14.30 — Новини. 14.50 — 
Док. телефільми соціаліс
тичних країн. 15.,40 —-те
лежурнал «Звіздар». 16.2з
— Виступ вокально-інстру
ментальних ансамблів Мол
давії. Білорусії, Грузи.
16.40 — «Океан». Фільм- 
призер Всесоюзного фес
тивалю телефільмів «Наш, 
радянський спосіб життя». 
17.10 — «Відгукніться, сур
мачі!» 17.40 — До 5 ї річ
ниці з дня революції в 
Ефіопії. Док. телефільм 
«Автограф Ефіопії». 18.30
— «День за днем». (К-Д)-
18.40 — Оголошення. (К-Д). 
18 45 — «Сьогодні у свіїГ». 
19.00 — «Алкоголізм. Бесі
ди лікаря». 10.30—Чемпіо
нат Європи з футболу: 
збірна Греції — збірна 
СРСР. 2100 — «Час». 21.3а
— «З піснею по життю». 
Всесоюзний телеконкурс 
молодих виконавців. У пе
рерві — «Сьогодні у світі ».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Опові
дання О. II. Довженка чи
тає. народний артист УРСР 
А. Паламаренко. 11.00 — 
Музична вікторина. 15.55—

Палац піонерів. Нині буді
вельники Долинського 
міжколгоспбуду закінчу
ють тут опоряджувальні 
роботи.

У красивій, світлій дво
поверховій споруді, що 
виросла з мальовничому 
сквері, розмістяться стан
ція юних технікіз, різні 

знань учнів—усе це зроб
лено руками учнів під ке
рівництвом учителя теоре
тичного курсу А. В. Леп
ського та майстра вироб
ничого навчання В. В. Ба- 
бенка.

Протягом дзох років 
навчання старшокласники 
оволодівають тут авто
справою, набувають прак
тичних навиків водіння ав
томашини. І з посвідчен
нями зодія 3-го класу із

Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.15 — «Телепост 
па ударній будові». Кре
менчуцький нафтоперероб
ний завод. 16.30—«Дебют». 
Виступають лауреат Рсс: 
публіканського конкурсу 
Б. Дев'ятов (альт) і Ужго
родський камерний ор
кестр. 17.00—«Комсохмоль- 
ська традиція». 18.00 —
Реклама, оголошення. 18.30 
— «Депутати і ЖИТТЯ»; 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Док. теле
фільм «Чарівна глина». 
19.45 — Концерт артистів 
Пермського державного 
академічного театру опери 
та балету ім. П. 1. Чайков- 
ського. 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00—«Час».
21.35 — Кіноепопея «Вели
ка Вітчизняна». Фільм 4. 
«Партизани. Війна в тилу 
ворога». По закінченні — 
новини.

13 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Відгукніться, 
сурмачі!» 9.35 — Фільм
«летро Мартйпович і роки 
великого життя». 11.00 — 
Концерт Державного ака
демічного симфонічного 
оркестру СРСР. По закін
ченні — повніш. 14.30 — 
новини. 14.50 — «Обереж
но. вогонь». Кінопрограма. 
15.25 —- «Шахова школа».
15.55 — «Матерія і свідо
мість». 16.25 — Концерт 
фортепіанної музики. 17.00
— «Цей фантастичний
світ». Літературна віктори
на для школярів. 18.00 — 
«Лісдсревмаш-79 ■>. Репор
таж з міжнародної вистав
ки. 18.30 — «Екран соціа
лістичного змагання». Пе
редача з ііог.городківсько- 
го району. (ІС-Д). 18.-45 —
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
«Подвиг». 19.30 — «Коли 
ми закохані». Фільм-кон- 
церт. 19.50 — Телефільм 
«Інспектор Гул». 1 серія. 
21.00 — «Час». 21.35 —
Міжнародний турнір з хо
кею на приз газети «Руде 
право»: збірна ЧССР — 
збірна СРСР. (Чехословач- 
чина). В перерві — «Сьо
годні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — І. Кар- 
иеііко-Карий. «Суєта». Ви
става. 15.55 -- Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 16.15 
—Республіканська фізико- 
математична школа. 16.45
— «Вахта врожаю». Па ри
сових полях Таврії. 17.05— 
Виступає Ленінградський 
концертний оркестр. 18.00
— «Орбіти дружби». Зма
гаються корабели Мико
лаєва і Ленінграда. 18.30— 
Фільм-концерт «Танцюють 
дівчата». 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — До 
35-річчя визволення Украї
ни від німецько-фашист
ських загарбників. «Доро
гами слави». (2-й Україн
ський фронт). 20.30 — «Б 
ефірі пісня». 20.45 — «Па 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Фаворит». По закінченні — 
новини.

—ПЯТНИІЦГ
11 ВЕРЕСНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Зірочка». Кіііо- 
альманах для дітей. 10.00
— Телефільм. «Інспектор 
Гул». 1 серія. 11.10 — Грає 
лауреат міжнародних кон
курсів С. Слєпокуров (ба
ян). По закінченні — повн
іш. 14.30 — Повніш. 14.50 
— КИїопрограма: «Діалої п 
директора Згурського». 
«Шлях до визнання». «Іван 
Ша.мякіп». 15.50 — Пісні й
танці народів СРСР. 16.20
— «Рідна природа». 16.40
— «Москво і москвичі». 
17.10 — «Адреси молодих».
17.55 — «День за днем». 
(К-д). 18.10 — Оголошення. 

гуртки, клуби, секції, де 
зможуть цікаво й корисно 
проводити своє дозвілля 
близько тисячі школярів 
міста. Крім того, новий 
Палац піонерів стане ме
тодичним центром роботи 
всіх піонерських організа
цій району.

задоволенням ідуть пра
цювати на підшефне авто
транспортне підприє/Х- 
стзо 10035, у райсільгосп- 
техніку, колгоспи імені 
Фрунзе та імені Щорса. 
Добра слаза йде про ко
лишніх вихованців школи, 
а тепер знатних водіїв — 
казалера ордена «Знак 
Пошани» Л. Романова, 
О. Тимохіна, В. Бондарен
ка, В. Пелипонця, І. Фур- 
зенка та інших.

(К-д). 18.15 — «Дітям про 
звірят». 18.45 — «Сьогодні 
у світі». 19.00 — «Село і 
люди». Передача з кол
госпу «Жовтень» ІІовомир- 
городсьяого району. (К-д).
19.15 — «Книжка на служ
бі миру і прогресу». 19.50
— Телефільм «Інспектор 
Гул». 2 серія. 21.00—«Час».
21.35 — Док. фільм «Кук- 
ршпкеп». 22.25 — «Сьогод
ні у світі». 22.40 — Мелодії 
і ритми зарубіжної ест
ради.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.10 — До
35-річчя визволення Ук
раїни від німецько-фашист
ських загарбників. «Доро
гами слави». (2-й Україн
ський фронт). 11.10—Кон
церт радянської пісні.
11.40 — «Шкільний екран». 
10 клас. Російська літера
тура. 15.55 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 16.15
— Док. фільм «Жити не
нижче подвигу». 16.35 — 
«Рік четвертий, ударний». 
У передачі бере участь 
перший секретар Харків
ського райкому Компартії 
України Є. П. Бондаренко. 
17.20 — Естрадний кон
церт. 18.00 — «Озимий лап 
України». 18.30 — Співає 
М. Пальм. 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — 
Л. Бстхбвси. 7 симфонія.
20.15 — «Скарби народу». 
Репортаж з Львівського 
.музею етнографії та ху
дожнього промислу. 20.'і5
— «На добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21.35 —
«Олімпійська естафета». 
«Важкі старти Мехіко». По 
закінченні — новини.

15 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «АБВГДейка».
9.35 — «Для вас. батьки». 
10.05—Телефільм «Інспек
тор Гул». 2 серія. 11.15 — 
Док. телефільм «Брянськ».
11.30 — «Ранкова пошта». 
12.00 — «Більше хороших 
товарів». 12.30 — Тираж 
«Спортлото». 12.45 — «Ар
хітектура Московською 
Кремля». 13.15 — Перемож
ці Клубу фронтових дру
зів. 14.30 — Повніш. 1-1.45
— «Здоров'я». 15.30 — «Ве
селка». 111 Міжнародний 
фестиваль телепрограм на
родної творчості. (Швеція). 
16.00 — «Очевидне — ней
мовірне». 17.00 — Мульт
фільм. 17.15 — «За вашими 
листами». Музична програ
ма до Дня працівника лісу. 
18.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Динамо» (Тбілі
сі) — «Спартак». 19.45 — 
Бесіда на міжнародні теми 
політичного оглядача газе
ти «Правда» 10. О. Жукова,
20.30 — Співає Діїї Рід. 
21.00 — «Час». 21.35—«Кі- 
нопанорама». По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
—Новини. 10.15 — «Завтра
— День працівника лісу».
Док. телефільми. 11.15 — 
Камерний концерт. 11.45 — 
Я. Верещак. «Восени, коли 
зацвіла яблуня». Вистава
13.55 — «Компас туриста». 
Автотуризм. 14.55 — ра
дянсько-болгарський ху
дожній фільм «Повість 
про двох солдатів».
16.15 — «Суботній ре
портаж», 16.45 — Фільм- 
концерт «Чумацькі радо
щі». 17.15 — Мультфільми. 
17.45 — Музей народної 
архітектури й побуїу 
УРСР. 18.30 — «Актуальна 
камера». 19.00 — Чемпіо
нат СРСР з футболу: «Дії-, 
намо» (Київ) — «Зоря» (Во
рошиловград). 20.45 — «На 
добраніч, Діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Кіноепопея 
«Велика Вітчизняна».
Фільм 5. «Па Схід». 22.25— 
Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «Шахтар» — «Пахта- 
кор». 2 тайм. По закінчен
ні — новини.

3. о. редактора 
В. СТУПАК.
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Адміністрація 
станції 
технічного 
обслуговування 
автомобілів

запрошує на роботу:

старшого економіста 
(оклад — 145 крб),

старшого юрисконсуль
та (142 крб.),

водіїв (I GO—180 крб.),

токаря IV—V розряду 
(170—180 крб.),

газое.ісктрозварн п к з 
(160-180 крб.),

комірника (112 крб.),

вантажників (132 
крб.).

Доставка на роботу і 
з роботи — автобусом 
підприємства. їхати 3 і 
24 автобусами до зупин
ки «Районний центр».

Адреса станції: м. Кі
ровоград, вул. Виставоч
на, 1-6. Телефон 6-35-83.

ДИРЕКЦІЯ.

ДО УВАГИ К1РОВОГРАДЦІВ І ГОСТЕЙ МІСТА
З 20 вересня ц. р. автотранспортне підприємство 

‘0001 відкриває новий маршрут таксі, який зв’яже 
аеропорт із залізничним та автомобільним вокза
лами.

Вартість проїзду одного пасажира на таксі—15 ко
пійок незалежно від відстані.

Громадяни міста! Користуйтесь послугами марш
рутного таксії Це вигідно й зручно.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

Обласний
навчальним 
комбінат
УПК ЦСУ УРСР

набирає слухачів
на платні курси по підго
товці бухгалтерів про
мислових. будівельних 
підприємств (строк на
вчання—8 місяців), сіль
ськогосподарських під
приємств, системи «Сіль
госптехніки» (строк на
вчання — 10 місяців) та 
операторів обчислюваль
но-клавішних машшГ 
(строк навчання — 4 мі
сяці) на базі 10 класів.

Початок занять з 1 ве
ресня 1979 року.

Адреса навчальної о 
комбінату: Зі6050, м. Кі
ровоград, пров. Плете 
ний, 12 (біля одному 
Д1СААФ). Телефон 3-10-39

ДИРЕКЦІЯ.
Зам" 752.

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Почалась перед
плата на газети і 
журнали на 1980 рік.

Не забудьте пе
редплатити і свою 
обласну молодіжну 
газету «Молодий 
комунар».

Передплатна ціна 
на рік — 2 крб. 40 
коп.

Індекс 61197.

Передплату можна 
оформити в будь- 
якому відділенні
зв язку, агентстві 
«Союздруку», у ли
стонош чи громад
ських розповсюджу
вачів преси.

Комбінат 
«КіроБОград- 
нерудпром» 
запрошує на роботу 
в Кіровоградський 
гранітний кар'єр: 

робітників на дробиль
но-сортувальний завод 
(навчання проводить під
приємство без відриву 
гід виробництва), 

слюсарів по ремонту, 
електрозварник і в, 
електрослюсарів, 
робітників усіх буді

вельних спеціальностей, 
машиніста бульдозера, 
шофера, 
машиніста дизельних 

екскаваторів, 
токаря.
Заробітна плата від

рядно-преміальна 180 — 
240 карбованців на мі
сяць).

Робітникам кар’єру 
йде пільговий стаж.

Звертатися па адресу 
м. Кіровоград, Рівнян- 
ське шосе, граннар'єр. 
їхати автобусами 6 і 
19, тролейбусами Л?№ 2 і 
5 до зупинки «Парк імені 
БО-річчя Жовтня».

Всіх, хто 
комбінаті, 
на роботу 
транспортом 
ства.

працює па 
доставляють 
і з роботи 

підпрігєм-
ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградський 
інститут 
сільсько
господарського 
машинобудування 
приймає слухачів 
(без відриву 
від виробництва) 
на десятимісячні підго
товчі курси для вступу 
до інституту в 1980 році.

Заняття за програмою 
вступних екзаменів про
водяться тричі на тиж
день у вечірній час.

На курси приймають 
громадян Із закінченою 
середньою освітою, а та
кож учнів 10-х класів.

Вступники на курси по
дають заяву на ім'я рек
тора. квитанцію про вне
сення плати за навчання 
(іроші—25 крб.—перека
зувати поштою на розра
хунковий рахунок 14118 
у Кіровоградському мі
ському управлінні Держ
банку на ім'я НІСМу).

Документи приймають 
щодня, крім неділі, з 
10.30 по 18.30 (у суботу — 
з 9.00 по 14.30) на адресу: 
м. Кіровоград, вул. Орд- 
жонікідзе, 5, аудиторія 
237-А.

Початок занять з 5 ве
ресня 1979 року.

РЕКТОРАТ.

Кіровоградський інститут 
сільськогосподарського машинобудування 

ПРИЙМАЄ СЛУХАЧІВ
НА ДЕННЕ ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ.

Згідно з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР від 20 серпня 1969 року на навчання без екза
менів приймають передових робітників промислових 
підприємста, колгоспників, робітників радгоспів, вої
нів, звільнених у ззпас із лав армії і флоту, за на
правленнями підприємств’, колгоспів, радгоспів і 
військових частин. Напразлені на навчання повинні 
мати середню освіту, безперервний стаж роботи не 
менше одного року (не враховуючи учнівського) на 
даному підприємстві, або в колгоспі.

Зарахування проводить після співбесіди приймаль
на комісія. Бсі зараховані одержуюь стипендіє, їм 
надають місця ■ гуртожитку.

Після успішного складання випускних екзаменів 
слухачів зараховують на перший курс інституту позо 
конкурсом.

Приймають слухачів на спеціальності:
організація і технологія ремонту машин, 
сільськогосподарські машини,
технологія машинобудування, металорізальні вер

стати й інструменти,
електропостачання промислових підприємств, міст 

і сільського господарства,
Будівельні, шляхові машини та устаткування, 
машини і технологія обробки металів тиском, 
автоматизація сільськогосподарського виробни

цтва.
Направлені на навчання подають заяву (на і/л’я рек

тора) із зазначенням вибраної спеціальності, направ
лення, характеристику, підписану керівниками під
приємства, колгоспу, радгоспу і військової частини, а 
також партійної, профспілкової і комсомольської ор
ганізацій, документ про середню освіту, виписку з 
трудової книжки, завірену керівником підприємства, 
медичну довідку (форма № 286), шість фотокарток 
(3X4 см).

Вступники особисто подають паспорт, військовий 
кеиток або приписне свідоцтво.

Приймання заяв — з 1 жовтня по 1С листопада 
цього року, від звільнених із лав Радянської Армії— 
по 15 січня 1980 року.

Співбесіди — з 16 по 25 листопада.
Початок занять з 1 грудня.
Строк навчання — 8 місяців.
Адреса: м. Кіровоград, сул. Орджоиікідзе, 5, кімна

та № 238. Тел. 2-92-81.
РЕКТОРАТ.

Одеський 
технологічний 
інститут харчової 
промисловості 
імені
М. В. Ломонососа
ПРИЙМАЄ СЛУХАЧІВ

на підютовче відді
лення з відривом від ви
робництва для зараху
вання до інституту в 1980 
році на спеціальності:

з наступним навчанням 
в інституті Імені М. В. 
Лсмоносооа —

машини та апарати 
харчових виробництв,

автоматизація і комп
лексна механізація хімі- 
кс-технологічних проце
сів,

зберігання і техноло
гія переробки зерна 
(спеціалізації: зберіган
ня і технологія перероб
ки зерна, технологія 
номбікормів),

технологія м’яса і
м’ясних продуктів, 
' технологія молока і 
молочних продуктів,

технологія консерву
вання,

технологія винороб
ства,

технологія хлібопекар
ного, макаронного й 
кондитерського вироб
ництв,

хімічна технологія де
ревини,

економіка та організа
ція промисловості про
довольчих товарів;

з наступним навчан
ням у Херсонському фі
ліалі інституту —

технологія машинобу
дування, металорізальні 
верстати й інструменти,

машини га апарати 
текстильної промисло
вості,

автоматизація і комп
лексна механізація хімі- 
ко-технологічних про
цесів,

прядіння натуральних 
і хімічних волокон,

хімічна технологія та 
устаткування обробного 
виробництва,

ткацтво,
економіка та організа

ція промисловості пред
метів широкого спожи
вання.

Приймають осіб із за
кінченою середньою ос
вітою з числа передових 
робітників, колгоспників 
і воїнів, звільнених у за
пас із Збройних Сил 
СРСР.

На підготовче відділен
ня приймають робітників 
і колгоспників, що без
перервно працювали про
тягом останнього року 
на даному підприємстві 
(в колгоспі, радгоспі) ро
бітниками чи колгоспни
ками.

Осіб, зарахованих за 
підсумками співбесіди 
(без екзаменів) на підю- 
товче відділення, забез
печують гуртожитком і 
стипендією.

Особи, направлені на 
підготовче відділення, 
подають у приймальну 
комісію інституту (270039, 
м. Одеса, вул. Свердло
ва, 112) заяву на ім’я 
ректора, направлення за 
формою (додаток 1 або 
2), документ про серед
ню освіту (в оригіналі), 
характеристику, завіре
ну адміністрацією під
приємства, із зазначен
ням дати видачі, шість 
фотокарток розміром 
3X4 см (без головного 
убору), медичну довід
ку про стан здоров’я 
(форма № 286), виписку 
з трудової книжки.

Приймання заяв на 
підготовче еідділення — 
з 1 жовтня по 10 листо
пада.
Зарахування — з 25 лис

топада.
Початок занять з 1 

грудня.
РЕКТОРАТ.

Кіровоградському олійжиркомбінату 
потрібні на постійну роботу: 

в олійник цех —
пресувальники IV розряду (заробітна плата на мі 

сяць — 140 крб),
шеретува.’ивик 111 розряду (130 крб.), 
вальцювальники 111 розряду (130 крб.); 
в екстракційний цех —
апаратник V розряду (1-10—150 крб.), 
черговий слюсар IV розряду (150 крб.), 
прибиральниця (85 крб.),
оператор па елеватор шроту (120 крб.);
у рафінадний цех — 
сушильники фосфатидів (110 крб.);
у цех розфасовки олії — 
робітниці (105—108 крб.);
у парокотельний цех — 
черговий палїівоводоподачі (80 крб.);
у сировинний відділ — 
транспоргсринці (110 крб.), 
вантажники (120 крб.), 
електрик IV розряду (130 крб.), 
слюсар IV розряду (120 крб,), 
вагар (80 крб.) ;
в електроцех —
електрики III, IV, V розрядів (95, 125, 145 крб.);
у ремонтно-механічний цех — 
сліосарі-саптехнікп IV розряду (140 крб.). 
На сезонну роботу потрібні:
сушильники IV розряду (зарплата — 140 крб.), 
кочегарі! 1ІІ розряду (130 крб.), 
сепараторниці 111 розряду (130 крб.), 
транспортерввці 111 розряду (110 крб.).
Запрошують пенсіонерів (чоловіків, жінок), учнів 

училищ, студентів.
ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградський технікум механізації 
сільського господарства 
продовжує приймати учнів 
на 1979—1980 навчальний рік 
(заочна форма навчання).

Технікум готує іехнінів-механіків сільського госпо
дарства та бухгалтерів сільськогосподарського вироб
ництва.

Строк навчання на спеціальність «Механізація сіль
ського господарства — 2 роки і 10 місяців, на спеці
альність «Бухгалтерський облік- у сільськогосподар
ському виробництві — 1 рік 1 10 місяців.

Приймають громадян (без обмеження віїсу), які пра
цюють у системі сільського господарства і мають се
редню освіту. Механіків колгоспів І радгоспів, бриїй- 
дпрів тракторних бригад та їхніх помічників, бухгал
терів приймають поза конкурсом.

Вступники складають екзамени з української або 
російської мови та літератури (твір) і математики 
(усно).

Відмінники навчання зараховуються без екзаменів.
Заяви про вступ приймають технікум і відділи кад

рів районних управлінь сільського юеподарства: на 
спеціальність «Бухгалтерський облік у сільському ви
робництві» — по"20 серпня, на спеціальність «Механі
зація сільською господарства» — по ЗО листопада 
1979 року.

До заяви слід додати атестат про освіту (оригінал), 
чотири фотокартки розміром 3x4 см (без головного 
убору), виписку з трудової (колгоспної) книжки, довід
ку про стан здоров'я (форма №> 286). Паспорт пред'яв
ляють особисто.

Вступні екзамени: на спеціальність «Бухгалтер
ський облік у сільськогосподг рському виробництві» — 
з 20 серпня (останні), на спеціальність «Механізація 
сільського господарства» — в серпні, листопаді і 
грудні.

Початок навчання: на спеціальність • Механізація 
сільського господарства» — з січня 1980 року.

Адреса: 316050, м. Кіровоград, вул. Волхова, 11, за
очний відділ.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 747.

Кіровоградське технічне училище № 6
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ
на 1979—1980 навчальний рік па спеціальності: 

слюсар механоскладальних робіт, 
електрозварник.
електромонтер по експлуатації промислового устат

кування.
Строк навчання — 10 місяців, для звільнених у за

пас із лав Радянської Армії — 7.5 місяця.
Па всі спеціальності приймають юнаків і дівчат, що 

мають освіту за 10 класів і вік до 25 років, на спе
ціальності «Електромонтер» і «Електрозварник» — мі
німальний вік 17,5 року.

Встигаючим, що вступили на базі 10 класів, і звіль
неним у запас виплачують стипендію в розмірі 70—80 
карбованців на місяць, відмінникам навчання — 90 
карбованців.

Під час виробничої практики учні одержують до
датково 33 проценти заробленої ними суми.

Кожний учень училища може одночасно вчитись на 
підготовчих курсах для вступу до інституту а також 
набути при комітеті ДТСААФ військово-технічних спе
ція іьпостсй.

Учні, що закінчили заклад з відзнакою, мають пра
но вступати до технікуму та інституту поза кон
курсом. -.

Час навчання в училищі зараховують до трудового 
стажу.

До училища молодь приймають без екзаменів.
У закладі постійно працюють гуртки: хоровий, тан

цювальний, художньою слова, естрадний, технічної 
творчості, стрілецький, парашутний, електротехніч
ний. спортивні секції.

Початок занять з 15 жовтня.
Приймання заяв — з 5 вересня.
Вступники подають заяву, документ про закінчення 

школи, свідоцтво про народження, військовий квиток 
або приписне свідоцтво. 6 фотокартс-к розміром 
3X4 см. медичну довідку (форма № 286) і довідку про 
щеплення (форма № 63).

Звертатися на адресу: м. Кіровоград, вул. Декаб
ристів, 26. Телефони: 2-35-31, 2-50-20, 2-35-81.

ДИРЕКЦІЯ.

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

На украинском языке.
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Ь , . . Друкарня імені Г. М. Димктрова
відділ листів і масово) роботи відділ " г

316050, МСП пропаганди — 2-45 36; зідповідальний видавництва
сенретар, відділ учнівської молоді —2* М Кіровоград 2-46-87; відділ комсомольського життя, Кіровоградська правда»

■ • г ГМ» відділ військово патріотичного еихо- Кіровоградського обкому
_ _ _ вання га спорту — 2-45 35; фотолабо- »

вул. ЛуначарСЬКОГО, Зо. раторія — 2-56 65; нічна оедаиція — Компартії України.
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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