
ОРГАН ОБКОМУ АКСМУ

з ^рХ"»39 р. • * ,И І”27>- ® ЧЕТВЕР- ' Ціна
2 коп.

Обласна нарада журналістів*
25 грудня в Кірсеограді відбулася обласна|нарада 

журналістів.
З доповіддю про хід виконання журналістами об

ласті Постанови ЦК КГіРС «Про дальше поліпшення 
ідеологічної, політико-виховної роботи» та завдання 
органів масової інформації у світлі рішень листопа
дового (1979 р) Пленуму ЦК КПРС І промови на 
ньому товариша Л. І. Брежнєва на нараді виступив 
перший секретар обкому Компартії України М. М. 
Кобильчак.

На нараді виступили: Ю. Д. Моторний — редактор 
обласної газети «Кіровоградська правда», голова бю
ро обласної організації Спілки журналістів України, 
С. М. Шапикіна — секретар Кіровоградського райко
му партії, А. Р. Загравенко — редактор знам'янської 
міськрайонної газети «Серп і молот», В. І. Гетьма
нець — бригадир формувальників заводу «Червона 
зірка», І. М. Венжик — голова облтелерадіокомітсту, 
Є. С. Бабенко — редактор багатотиражної газети 
«Колгоспна зірке» колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Бобринецького району.

У роботі наради взяли участь другий секретар об
кому партії Л. Ф. Кібець, секретар обкому партії 
А. І. Погребняк.
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На знім
ках: грає ан
самбль скрипа
лів Кіровоград
ської музичної 
школи № 1 (фо
то вгорі); со
лістка хорової 
капели «Соло
вейко» Галя КО
ЗАКОВА; Черво
на Шапочка теж 
заспівала... (фо- 
■ьо внизу).

Д завтрашній багатьох емблем малепь
доль планети. І від і-;у дитину, що простягає 

того, які зерна посіємо у .руки назустріч сонцю, 
їхніх серцях, —- світлої 
любові чи ненависті — 
залежить майбутнє Зєм 
лі. Рік минулий був саме 
таким — світлим 1 чис
тим. Широко усміхаю
чись, обережно ніс він 
па. своїх могугіїїх 

добре відому

ви на Всесоюзному мар
ші. Учасників маршруту 
«Зірочка» привітали під
опічні — вихованці ди
тячого садка заводу дру
карських машин. Вони 
дуже поважні, ці малята. 
Ще б пак! Скільки важ 
лпвих справ у них у ди
тячому садку: дитсадків- 
ські збори з голосував 
шш, домашні завдання, 
фігурно катання, балет, 
іноземна мова, читання 
газет... словом, байдику 
вати ніколи...

Участь 
трудовому 
дівчатка 1 хлопчики бе
руть уже 
об’єктах

сьогодні па 
сПіонербуду». 

Дитячими руками зібра
но тисячі тонн макулату
ри і мільйони тонн мета
лолому, збережено міль-

обстановці 
патріотичного 

піднесення
ського Будинку культури 
ІІовгородківського райо
ну зібралися трудівниці 
місцевого колгоспу «Ук
раїна» на передвиборні 
збори.

Слово надається бри
гадирові тракторної 
бригади, кавалерові ор- 1 
дена Леніна О. І. Хомеп- 
ку. Він пропонує висуну
ти кандидатом у депута
ти Верховної Ради УРСР 
члена Політбюро ЦК 
Компартії України, пер
шого заступника Голови 
Ради Міністрів республі
ки Петра Леонтіновича 
Погребняка.

Збори одностайно при
ймають постанову: вису 

і кути кандидатом у депу
тати Верховної Ради Ук
раїнської РСР по Долин- 
ському виборчому окру 
гу від колективу трудів
ників колгоспу «Україна» 
Новгоподківського райо
ну Петра Леонтійовича 
Погребняка.

Відбулися також пе
редвиборні збори колек
тивів Долииського цук
розаводу та колгоєпу 
імені Щорса Долинськг-- 

I го району. їх учасники 
І одностайно назвали сво

їм кандидатом у депута
ти Верховної Ради Ук
раїнської РСР по Долип- 

I ському виборчому окру- 
I rv Петра Леонтійовича 
І Погребняка.

♦ *

Минулої п’ятниці в об- І 
ласті почалося висування 
кандидатів у депутати 
Верховної Ради Україн
ської РСР.

У приміщенні корпусу 
№ 90 кіровоградського 
двічі орденоносного за
воду «Червона зірка» зі
бралися представники 
робітників, інженерно- 
технічних працівників та 
службовців, щоб назвати 
свого кандидата в депу
тати Верховної Ради Ук
раїнської РСР.

11а трибуні—бригадир 
слюсарів - складальників 
механоскладального цеху 
№ 2. Герой Соціалістич
ної Праці О. О. Кошурко.

— Я пропоную, — го
ворить він, — від імені 
нашого колективу вису
нути кандидатом у депу
тати Верховної Ради Ук
раїнської РСР ударника 
комуністичної праці, то 
каря механоскладально
го цеху № 2 Людмилу 
Василівну Чернегу. Мп 
знаємо її як сумлінну 
трудівницю, чуйного то
вариша.

Пропозицію про вису
нення Л. В. Черпегп кан
дидатом у депутати Вер
ховної Ради Української 
РСР гаряче підтримали 
кранівник ковальсько 
пресового цеху В. С. Ба
сенко, формувальник і 
ху сірого чавуну В. 
Бойко, начальник 
металевих виробів А. М. 
.Мовчан, секретар 
організації заготовчопрс- І 
совогб цеху корпусу І 
№ 90 О. І. Сапдул, сек- І 
ретар парткому заводу І 
10. І. Пухар.

Збори одноголосно І 
приймають постанову, ви- І 
сунути кандидатом у де- І 
путати Верховної Ради І 
Української РСР по Лс- І 
пінському виборчому ок- І 
ругу м. Кіровограда від І 
робітників, інженерно І 
технічних працівників і І 
службовців заводу «Чер- І 
вона зірка» Людмилу 
Василівну Чернегу.

* « *
Відбулися також по- І 

родвибориі збори колек
тивів Кіровоградського 
заводу дозуючих автома
тів та Кіровоградської 
взуттєвої фабрики. їх 
учасники одностайно ви
сунули кандидатом у де
путаті! Верховної Ради 
Української ’РСР по Ле
нінському виборчому ок
ругу м. Кіровограда від 
робітників, інжеперпо- 
техпічнпх працівників та 
службовців цих підпри
ємств Людмилу Василів
ну Чернегу..

♦ ♦ ♦
У святково прибраному 

залі Верблюзького сіль-

асті. Яке розмаїття дп- 
їлчнх талантів! Оркестр 
народних інструментів 
Олександрійської 
лої школи, юні 
ристи з балетної 
Світловодського 
ного Будинку культури, 
ансамбль бального тап 
то «Ятраночка», лауреа
ти республіканських ог
лядів і конкурсів хорова 
капела «Соловейко», хо
реографічні ансамблі: 
«Пролісок» з Кіровоград
ського Палацу піонерів, 
«Ятранчик» з Кірово
градського Будинку куль
тури імені Калініна та 
«Струмочок» з Палацу 
культури імені Жовтня, 
вокальні та інструмен
тальні ансамблі музич 
них шкіл обласного цент
ру... Український гумор 
привіз на вечір учень 
5 класу Хмелі вської се
редньої ніколи Маловнс- 
ківського району Сашко 
Пузііі.

...Звітують піонери К1- 
ровоградщипи, рапорту
ють про свої славні спра-

нони підручників. Про 
це — розповідь.зі сцени.

Завітали на яскраве, 
барвисте свято і герої по
пулярних мультфільмів 
— маленький смішний 
Чебурашка і грізний 
Вовк, Червона Шапочка 
і Заєць, найкращий у сві
ті крокодил Гена і єле 
гаптпа бабуся Шапокляк.

А за сценою з великії 
ми ляльками в руках 
стояли зовсім малі хлоп 
чнк з дівчинкою і на ши 
роко відкритих очах ма
лої бриніли сльози. їй 
жаль було, що так швид 
ко минув цей рік г закіп 
чується таке веселе 
то. І зніяковілий,
свідомий своєї сили бра 
тик втішав сестру.

Посміхнися, Олснко. 
Твій рік не закінчується 
тридцять першого груд
ня, твоє свято тільки по
чинається і триватиме 
довго-довго. І хай почне
ться воно з усмішки.

Репортаж вели: 
В. СТОПЧАК, Д. СТЕПО
ВИЙ, В. ГРИБ (фото|.

Lie-
С.

цеху

парт-
*

Кіровогра- 
передви-

У суботу в 
ді відбулися 
борні збори робітників, 
інженерно-технічних пра
цівників 
панчішної 
колективу 
студентів 
інституту 
Пушкіна. їх учасники од
ностайно підтримали по
станови передвиборних 
зборів колективів заводів 
«Червона зірка», дозую
чих автоматів та взуттє
вої фабрики про вису-

і ненпя кандидатом 
путати Верховної Ради 
Української РСР по Ле
нінському виборчому ок
ругу м. Кіровограда то
каря заводу «Червова зір
ка» Людмили 
Чсрнеіи.

* в

плечах 
нам зак

«Хай завжди буде сон
це!» Хай лід сяйвом со
нячного промінпя зро 
стає із маляти сонячний 
громадянин великої со
нячної країни! — слова 
ці були ведучими на свя
ті, учасники якого з’їха- 
лнея з усіх куточків об-

і службовців 
фабрики та 
викладачів і 

. педагогічного 
імені О. С.

v дс-

Василівн»

урочистійГІозавчора в 
обстановці відбулися пе
редвиборні збори пред
ставників робітників, ін
женерно-технічних пра
цівників та службовців 
Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрега
тів -імені XXV з’їзду 

і КПРС.
І (Закінчення на 2-й стор.)
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В обстановці патріотичного піднесення
{Закінчення. ■ поетапно висунули кандп- учасники з гордістю на- колгоспу «Зоря комуні-і і о J’.1''1',’'1-

(Л п іродішх депутатів сім- 7^ иадцятого скликання ви- суuу і і;
(Закінчення.

Поч. на 1-й crop.J.Збори одностайно прийняли постанову: висунути кандидатами у депутати Верховної Ради Української І’СР по Кіровському виборчому округу м. Кіровограда Леоніда Ілліча Брежнєва та Юлію Василівну Евтушенко.Того ж дня в Кіровограді відбулися передвиборні збори колективу заводу друкарських машинок. їх учасники од-

поетапно висунули кандидатами у депутати Верховної Ради Української РСР |іо Кіровському виборчому округу м. Кіровограда Леоніда Ілліча Брежнєва та Юлію лівну Єнтушеїіко,В області триває ванни кандидатів у тати обласної Ради родшіх депутатів сімнадцятого скликання. Воші проходять в обстановці високого трудового і політичного піднесення.

Васи-иису- деп>- иа-

учасники з гордістю зпвають імена гідних представників народу.Своїх місцевих Рад деву і атів назвали лурги за воду імені Кандидатом у обласної Ради депутатів колектив одностайно висунув апаратни- цю цеху № 2 Валентину Псі рівну Пономаренко.Передвиборні збори

н ос ланці з донародних мета- Спіт.іоводського чистих 50-річчя мета.пзСРСР- денута’і народних

С Л і Д АМИ НАШИХ ВИСТУП ІВ

ЗНОВУ ВСЕ
Іяк то яяшм
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ЗБЕРЕЖЕМО...»

...коли у матеріалі «їх специфіка — бездіяль
ність»» («Молодий комунар» за 16 серпня 1979 ро
ку) піддавалася критиці комсомольська організа
ція Знам’янської пересувної механізованої коло
ни № 144 тресту «Кіровоірадводбуд» за недоліки 
в роботі з молодими будізельниками-меліорато- 
рами.

(Редакція одержала лист за підписами секретаря 
партійної організації ПМК К. А. Цуркан І заступни
ка секретаря комсомольської організації Т, Савра- 
дям. У ньому повідомлялося, що виступ газети об
говорено на засіданнях партійного і комсомоль
ського бюро. Третього вересня цього року на за
гальних комсомольських зборах колони розгляда
лося питання поліпшення ідеологічної, політико- 
виховної роботи серед молоді колони...

2

с

І

ОДРАЗУ по прибутті в 
ПАЛИ я уважно ви

вчив протокол, перелік 
заходів, ухзалених збора
ми, які відбулися третього 
вересня. У доповіді секре
таря комсомольської ор
ганізації Олександра Шес- 
такова (якщо можна на- 
ззати доповіддю виступ 
обсягом півтори сторіноч
ки тексту) немає жодного 
слозз про життя, виробни
чу діяльність, запити мо
лоді, яка працює тут. Ясно, 
що комсорг до зборів го
тувався поспіхом. Але хіба 
можна ось так, нашвидко- 
руч, розв’язати проблеми, 
які виникли перед колек
тивом?

З цього приводу й від
булася розмова із заступ
ником секретаря комсо
мольської організації Те
тяною Сазрадим. Виявило
ся, що саме вона вела мо
ву на зборах про недоліки 
у роботі з будівельниками 
молодіжного віку. Не бу
демо канцеляристами, але 
Тетянин виступ у заното
ваному вигляді до прото
колу зборів не входив. 
Одні лише слова: «вирі
шили», «запланували», «ви
конуємо». Справді, з пла
ном меліоративних робіт 
колектив пересувної ме
ханізованої колони справ
ляється. Але хіба лише од
ними плановими показни
ками живуть робітники?

Тож давайте повернемо
ся до заходів, затвердже
них на комсомольських 
зборах ПМК третього ве
ресня. Для прикладу на
веду чи не 
зіший пункт 
дів, який формулюється 
так: «Розвивати патріотич
ний рух «П’ятирічці ефек
тивності і якості — енту
зіазм і творчість моло
дих». На будівництві кана
лу Дніпро—Інгулець ство
рити комсомольсько-мо
лодіжну бригаду механіза
торів і монтажників». Від
повідальний за виконан
ня — секретар комсомоль
ської організації Олек
сандр Шестаков. Термін 
виконання — до грудня. Я 
поцікавився, чи створили 
комсомольсько - молодіж
ну. Тетяна Сазрадим на це 
відповіла:

найважли- 
із захо-

— Ми порадилися з ад
міністрацією ПМК і вирі
шили, що створювати та
кий колектив зарано. І пи
тання про його організа
цію перенесли на початок 
наступного року. Бачите, 
хлопці не готові до цьоіо.

Виникає слушне запи
тання: навіщо ж тоді пла
нували, вносили пункт до 
списку заходів, визначали 
строк! І не виконали. Мов
ляв, папір усе стерпить. I 
формалізм, і відписку... А 
як актуально звучить: 
«Взяти участь у Всесоюз
ному рейді «КП» по ра
ціональному використан
ню палива і електроенер
гії в народному господар
стві», «Запровадити в прак
тику посвячення а робіт
ники, вшановувати пере
можців соціалістичного 
змагання». Та, мабуть, до
сить цитувати пункти. Ад
же жодного з них не 
виконано.

«Би нам, хлопці, план да
вайте, і точка. Все інше 
нас не цікавить» — так 
вважають керівники меха
нізованої колони. Але да
руйте і створення КМК, і 
рейди «КП», і політико- 
виховна та культурно-ма
сова робота серед моло
ді, і організація її дозвіл
ля—це ж невід’ємні скла
дові успіху, крок до ефек
тивної роботи, до вихо
вання нової робітничої 
зміни!

...Багато недоліків у ро
боті з молодими меліора
торами в ПМК-144. і при
кро, що дивну позицію у 
вирішенні цього питання 
займають і керівники ко
лони, втім, як і їхні старші 
товариші з тресту «Кіро- 
воградводбуд»; Звідти ми 
так і не отримали відпові
ді про вжиття заходів.

Р. Коли цей матеріал 
готували до друку, я ді
знався, що в Знам'янській 
ІІМК-144 прагнуть прово
дити комсомольські збоїзи 
в день видачі заробітної 
плати. I виходить: спочат
ку побудь присутнім, а 
потім одержуй гроші. «Від- 
найшли»-таки спосіб орга
нізувати молодь...

А. ШИЛОШИЙ,
спецкор «Молодого 
комунара».

Фотономлозмція, присвя
чена загиблим цоїнам-зек- 
лянам, відкрилася у Ново- 
українському Палаці куль
тури «Ювілейний*. ~ — 
дасться вона з двох вели
ких кольорових стендів: 
«Вони прославили нашу 
велику Батьківщину* і 
«Пам'ять про них вічна, 
слава їх — безсмертна».

Ііерінпй повідає іНдвіду- 
ідічам про земляків, :л;' 
значених у роки Великої 
Віт’іизияііоі іншій найви
щою нагородою Батьків
щини — Золотою Зіркою 
Герой Радянського Союзу. 
На другому стенді вміщено 
Кольорові фотознімки па
м'ятників борцям за владу 
Рад, видатним партійним і 
радянським діячам, загиб
лим воінам-вкзБоли гелям, 
односельчанам, які не по
вернулися з фронту. Таких 
пам'ятників у районі 53.. 
Не заростає до них народ 
на стежка, завади пломе
ніють біля ш:х квіти -- 
унак глибокої СИНІВСЬКО! 
любові і шана до тих, хг<» 
дорогою ціною заплати» за 
світле сьогодення.

— У серцях своїх ми 
нам'ять про них збереи.е- 
ми назавигди, •- сказав ікі 
урочистому відкритті фо- 
токомиозиції іижеиср рай 
СІЛЬ! ОСІПСХИІШ! комсо.тю 
лець Анатолій Бубнов. --- 
Трудовими ділами мя, мо
лоді примножуватимемо 
слану батьків і дідів, збе
рігатимемо бойові традиції 
старших поколінь.

Ц«і своєрідна галерей 
Слави стане місцем про 
ведоиші зборів піонер 
ських дружив, тут прохо 
дитимуть уроки мужності.

М. ПАДУРСЬКИИ, 
працівник редакції но- 
воукраїнської район
ної газети «Радянське 
село».

Снла-

Кілька років тому Кіро
воградський філіал інсти
туту «Укр.-ліськбудпроект» 
розробив генеральний план 
реконструкції села віль
ного Кіровоградського ра
йону.

Нині на центральній ву
лиці імені Леніна вже з’я
вилися двоповерхові жит
лові споруди, контора рад
госпу, їдальня, школа, ди
тячий садок. Розроблено 
технічну документацію на 
будівництво ще двох 
іо-квартирних житлових 
будинків, комбінату побу
тового обслуговування. Пе
ред новим Будинком куло- 
тури запроектовано площу, 
де буде встановлений па
м’ятник С. М. Кірову,

І ,Н а малюнку; 
вигляд матимуть 
Будинок 
Вільного.

такий 
площа і 

культури села

*>

му» І Іоцоархашсльського району висунули кандидатом’ у депутат об.тас- іої Ради народних депутаті по Калбииболот- ському ішборчому округу №58 бригадира рільничої бригади колгоспу Герой Соціалісіичпсї Праці Марію Севастянів- ну Дзіобу.Відбулися збори ко.іск- ■ІІІІ’.у робітників і службовців радгоспу «Марі- амнільськзія» і іетрівсько

їх учасгшкч висунули кандидатом у денут а ги обласно: Ради кращу доярку радгоспу Тетяну Миколаївну Бочарову.Збори но висуненню кандидатів у депуіа.п обласної Ради народних, депутатів відбулися 1 в інших трудових колекіи вах районів і міст області.Одностайним рішення л цих зборі;; кандидатам;! и депутат^ обласної Ради

-- по За валлійському виборчому округу № |2— машиніст екскаватора і >- дивного підприємства виробничого об'едпання < Кіровоград’рафіт* Се- аіен Іваппанч Паламарчук;— но Маловисківські»- му міському округу " ’ вець ферми на» району Кондратенко,
виборчому № 49 — обліко- молочиотоварної колгоспу <Род«Ц Маловнсківськоги Надій Кариівиа

У ОКОЛИЦІ се та Шамраївки юрмились люди. Усі спостерігали, як сільські хлоп’я та «атакували» певнайо- мого чоловіка, котрий сідлав гриваня.— Треба, щоб хтось Із вас. промчав па гнідому он до то!о виярка. По- справжньому промчав, я.; бувалий вершник.— Дозвольте, я проїду, мені вже доводилось.Слухняний кінь, на якому сидів хлопчик у гімнастерці і будьонівці, кресав черінь наїждже

була документально публіцистична розповідь про Гаяну Петрівну Білоус, вдову, матір п’ятьох синів, яка чекає своїх ді
тей із далеких фронтових доріг. Чекає і не дочекається. З надією виходить вона на подвір’я і жде...Кінострічку перегля пули жителі села Вільхового, де йшла Ганна Петрівна. Кизкма чекав їхньої оцінки. А люді:.з Будинку схвильовано обговорювали щойно побачене:
виходячи культури,

] ШУКАЄ
ВЕСНУ...

ДО ПОРТРЕТА КОЛЕКТИВУ
САМОДІЯЛЬНИХ КІНОМИТЦ1Влої дороги. І всі із за- хоплешіям чекали, коли він побіжить галопом.А незнайомий чоловік із кінокамерою відійшов на кілька метрів від гру ші і вигукнув:— Давай, Сашко! Почали.-..1 зблиснула- на сонці шабля, і помчав понад яром стрімкий гривань...У Шамраївці знімався ігровий фільм. І винуватцем цієї незвичайної для села події були не столичні митці, а члени са мод і ял ы юї к і посту ді ї У л ь.ч новського цукроза воду, яку очолив робітник Віктор Кнзима. Аматори вирішили екранізувати оповідання письменника Юрія Яковлева «Продається старий кінь...»То було п’ять • років тому.А потім іще, іще... До ЗО річчя дянського народу над німецько 2 загарбниками Віктор Ku- зима 1 його учні подарували землякам нову кінострічку «Пам’ять». Це

Перемоги ра-фашистськими

них змагань із кросового І €>]1‘V —— ГТ.ж ®фгу, — казне він. — іь» пулярка серед цукровиків стрічка «Наш за вод*, маємо ми і кінона риси про Дмитра Васи, льовича Колоса кора районної про вчительку місцевої " ш..или Автоншу Михай лісну Добровольеьку. Є 9 в пас фільм ода «Сонце | в долонях» про щас- Я лине дитинство, про ма- І ісрннстііо, про красу Я землі.Збираються у кімнаті- 1 де балується кіностудія, 1 помічники Віктора Низи- | .ми — робітник Володії' Л мир Баранников, шофер Н Вячеслав Чирка, худож ■ 
пін: Омелян Свердликів» ський, сценарист Борне | Волошин. Гіде розмова Я про плани на майбутні., я Завершує доробок ні І постуди «Символ* фільм Я •- Прі. Судження■*, Віктор _ Кшнпиа змонтував його з багатьох кіноплівок різних років. Це — пісня Я про землю, про ”’’ паді: їсть, про Це -

- сіль газети.

— Яка цс сувора правда! Скільки їх ще нас, таких простих 1 ликн.х жінок, яких зломили пі горе, страждаипя!— Це вони сіяли 1 рощувалн хліб для < даті в.

: & 
ВС- 
ие 
ЛІI виселяй! подарували нам Перемогу......У фойє Будинку культурі 1 У. І ЬЯНОВСЬКОі <) цукрозаводу є спеціальна вітрина. На видному місці — призм, грамоти, дипломи, подарунки, які аматорам вручали на обласних сььих самодіяльних гр< фісгів.ІЦоб переглянути зроблсис місцевими тузіастами за останні ви, треба посидіти в нозалі не один вечір.Віктор Килима показує краще з кращого:— Хочете додивитися важка З неї Сергія із села

і республікан-КІиофеСТНііаЛЯХ кінемато-все еп- ро- кі-
кінострічку «Ця легка атлетика*?дізнаєтесь про Фаижа, вчителяМечпславкн, легкоатлета, кандидата в майстри спорту, призера Всесоюз-

■ ІЯ 1 її при у весну: І гімн молодості І я красі, яку ми маємо берегти.Самодіяльній дії присвоєно звашід народної, бос’язує творчий Тіш. «Символу» ще могливі шс поставитись до того, що він має за нроіюпуїшїи па суд глядача.

кіносїу- ночеспе 1 це зо- колекцій
- ■ Продовжимо по 9 шук, — запевняє Кизн і| ма. — Але хочеться, щоб у районі ми були не я одні.«Хочеться» — це не Я ті.'д.’.'іі слова. Бо єн у N зіастії Із «Символу» до Я ИОЛІШаЮТЬ юним кіно ■ аматорам із районної-з Будшп у піонерів. ?юпн | вю..’?и шефство над само- Я ДІЯЛЬНОЮ КІНОСТУДІЄЮ Я КС.І. ОСПУ «Росія». .11 у Я О’ІГ.ДНН юй же Дми-ро Я Васильович Болос, кот рпй був героєм однієї з ш перших картин Кнзимп. И І йосипінські кіііоамато- Я ри піке мають певні усні- хи — на обласному кіно-. І фестивалі любительських ] фільмів їхня стрічка иОрлята вчаться літати» отриліала приз «За кращий дебют». А «Символ» мав тоді найвищу наго роду серед усіх колективів області за фільм «Сонце в долонях».

М. ВІНЦЕВИЙ.
м. Ульяновка. ІА. СИДОРЕНКА.
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5 СПЮр

вогні
бити вагу, маскараднізимового свята готуються в 

школах, кожному трудово
му колективі, в кожній сім'ї 
Новорічного свята ми ге 
уявляємо собі без ялинки, 
Діда Мороза, Снігуроньки 
та різних прикрас.

Саме тому при г.щ;; 
вами новорічної ялинки 
фбхідпо потурбуватись 
1І«ї.<<и про тс, щоб вона 
ла гарно оздобленою, 

3/іОду.чати про пожежну без
пеку. Адже в минулі роки 
були випадки, коли прикра
шена ялинка приносила не 
тільки радість...

ПІД час молодіжного ново-

влашт у-

не 
бу- 
а п

шікн, переносні розетки. Не
обхідно обов язково обро
бити вагу, маскарадні кос
тюми із марлі спеціальною 
вогкезахисною речовиною 
(150 грамів діамонію фос
фату та 90 грамів сірчано
кислого амонію, розчинено
го в І літрі гарячої водії, до
сить для обробки 200 грамів 
розлущеної вати).

Новорічне свято, як пра
вило, веселе, невгамовне, 
енергійне. Музика, пісні, 
танці, ігри, ідуть у хід бен
гальські вогні, хлопавки.

Вихователі дитячого садка 
та Се- 
ранку 

Мсро- 
Снігу-

вистрі- 
хлопаз-

м. Помічної Заволока 
менюк на дитячому 

виконували ролі Діда 
за та Снігуроньки.

Першавечора в Суботців- 
Будинку культури 

а району від

із
Діда Моро- 
якого БІД 
спалахну-

ронька
лила 
ки з 
за, у 
іскор
г.и борода і ха
лат. Врятувати 
людину не зда
лося.,.

Іскри бенгаль
ського вогню га-

кож. небезпечні. 
Потрапляючи на 

суху хвою, вагу 
чи марлю, які 

не оброблені 
вогнезахнен о ю

речовиною, во
ни ВИКЛИКАЮТЬ 
пожежу.

ПУЛЬС ПЛАНЕТИ

КЛУБ ДРУЖБИ
ВАРШАВА. На першо

му кілометрі щойно збу
дованої залізничної ма
гістралі Хрубеїпув —- Ка
товіце почалося споруд
ження клубу польсько- 
радянської дружби. *В 
ньому розмістяться кіно
театр, спортивні зали, 
бібліотека, кафе. Введен
ня в дію цієї залізниці, 
яка з’єднує ве.тс'.еаь 
польської металургії — 
комбінат «Катовіце» з 
залізничною мережею 
Радянського Союзу, дало 
змогу поліпшити поста
чання комбінатові радян
ської залізної руди.

РОЗКРИТО ЗМОВУ

одною з ке-
Патріотичного 

Зімбабве Дж. 
На чолі змови

І НОВОРІЧНИЙ І
„ПОДАРУНОК»
ПЕНТАГОНУ

річного 
сьиому ... 
Змам’янського 
необережного поводження з 
Мірниками загорілася підкла
дена під ялинку вата, не об
роблена вогнезахисним роз
чином. Добре, що пожежу 
вчасно помітили і швидко за
гасили.

Часто господарі, щоб зди
вувати гостей, конструюють 
різні хитромудрі електричні 
пристрої, порушуючи прани- 
ла їх експлуатації. І ось що з 
цього виходять.

У жителя Кіровограда Бо
рисова від непрааи5»,.іо 
змонтованих електрогірлянд 
загорілась ялинка. А у сім’ях 
Гардщенків та Солонченків 
{Кіровоград) дозволяли не
повнолітнім дітям включати 
електрогірлянди. Від корот
кого замикання загорілася 
ялинка. і есе хатне 
Знищив вогонь...

Часто обклада ю гь 
ялинки ватою. Нею 
іоть електропроводи,

майно

основу 
маску- 

трій-

вимога 
надійна 

правильне її 
в приміщенні, 
бути не менше двох виходів. 
Електричне освітлення ялин
ки можна використовувати 
тільки напругою не вище 12 
вольт; робиш по ілюмінації 
повинен викопувати спеціа
ліст.

Приміщення, де встанов
лена ялинка, слід забезпе
чити первинними засобами 
пожежогасіння: двома Шер
стяними ковдрами, кількома 
вогнегасниками, запасом во
ди. У доступному місці ба
жано мати телефон.

Б. ШАЬДІЙ,
заступник начальника 
відділу пожежної охо
рони УВС облвикон
кому,

ДО Я.'ІЦЦ- 
нідставка і 

розташування 
де повинно

ЛОНДОН. Тут розкри
то змову з метою замаху 
на жптія 
ріпників 
фронту 
Нкомо.
стоїть одне з екстреміст
ських .угруповань, які ба
зуються в ПАР. Напере
додні невідомі особи об
стріляли в Солсбері бу
динок іншого лідера Пат
ріотичного 
Р. Мугабе. 
свідчать про 
реакції шляхом терору 
зірвати виконання угод, 
досяі нутих на лондон
ській конференції но Ро
дезії.

фронту —ї—

1 (і факти 
намагання

З ГОСТРОЮ 
КРИТИКОЮ

ПІСЛЯ
ВИСТУПУ

«ТЕЧЕ, КАПАЄ,
ВТРАЧАЄТЬСЯ...»

23У номері газети за 
жовтня під таким заголов
ком було надруковано ма
теріал спільного рейлу об
ласного штабу «Комсо
мольського прожектора ■/, 
обласного комітету но те? 
лс бачені і-о і радіомовлен
ню та «Молодого комуна
ра». В ньому йшлося про 
йедоліки у використанні 
(ізливпо-еиергетичііих ре
сурсів у колгоспах імені 
Тельмана, імені Кірова, 
«Дружба», імені Чапаева

Иезіиічайце пожвашісн 
пн напувало останнім чи 
сом у лабораторіях і дек 
цінник залах упіперстп-е 
тів та Інститутці угор 
С1.КО1 столиці. ‘ Протягом 
місяця вищі навчальні 
заклади Будапешта прий
мали гостей--учнів стар 
тих класів гімназій і тех
нікумів. Такий широким 
иаіілии школярів — ха 
рактерпа ознака «днів 
відкритих дверей», які за І 
традицією проводяться у 
вузах Будапешта напри
кінці кожної О року. 110- 
вимкого нинішнього року 
стали так звані «пробні 
екзамени». Багато з десн 
ги тисяч школяріи. які 
побували під час «днів 
відкритих дверей» у сто 
ліічпнх вузах, внпробува- І 
ли свої сили. Це дало їм | 
можливість познайомити-; 
ся з вимогами, які став і 
литься до абітурієнтів.

Передовий загін амери 
панської молоді — Союз І 
молодих робітників за ! 
визволення почав під- | 
готовку до свят кування 
10 річна а дня його утво 
рения. Союз був засиочи- 
ііий у лютому 1970 року.

701 роїш були відзна
чені наростанням класо- j 
иої боротьби і революцій
ним щднесеїиіям у робіт
ничому русі, заявив па 
ціональннй голова союзу ; 
Джейме Стіл. Минуле де
сятиріччя було періодом, Я 
KO. їй молодь і студенти Я 
внесли видатний вклад у Я 
іоротьбу американського / 
народу за мир, рівність і ■ 
дсічократію.

Д » активізації боротьби 
г чх демократичних сил 
Індії проти внутрішньої 
реакції, яка розпалює ре
лігійно-общинну ворожне
чу. закликали учасники 
проведеної в Біласпурі 
конференції молодіжних 
і студентських організа
цій штату І\Іацх’я-І1ра- 
деш. Конференція була 
проведена з ініціативи 
Есеїидііїськоі федерації 
молоді.

Різко зросла злочин
ність серед іспанської мо 
воді, повідомляє журная 
«Сабадо графіко». У 1972 
—1978 роках рівень зло
чинності серед цієї кате
горії громадян щороку 
зростав на 22—25 про
центів. Цього року було 
винесено понад 15 тисяч 
судових вироків у спра
вах молодих іспанців, які 
вчиняли різні криміналь
ні злочини.

Газета «Паіс» вказує, 
ню основною причиною 
зрости пня алочи і шості 
серед .молоді є низький 
матеріальний рівень, без- 
р-. ібіття.
Бісау авон

Перша 
конференція 
працівників 
піонерів імені 
Да.ассі (ОПАД) і 
в Бісау. її учасники, які 
прибули з усіх кінців 
країни, обговорили .зві і ну 
доповіді, керівництва, за
тверди їй положення про 
керівні і первинні піонер
ські організації, а також 
обрали керівний оргйп 
О11ЛД — національну ко
місію в складі 29 чоло- 

h.
У ході конференції не 
із підкреслювалась важ

ливість розвитку відно
син дружби І співробіт
ництва з піонерськими 
організаціями 
тичннх держав, 
ня солідарності 
Намібії, ПАР, 
Палестини та 
країн.

Учасники конференції 
іепло зустріли вітальне 
послання Всесоюзної піо
нерської організації іме
ні В. І. Леніна.

КОМЕНТАР

І

І
У ці дні, коли різдвяний передзвін у Західній Єв

ропі передвіщає швидке настання Нового року, ко
ли люди дарують один одному подарунки і вислов
люють новорічні пооажання, воєнний блок паю 
підніс західноєвропейським народам свій «подару
нок», Ігноруючи перестороги Сг'БН та інших країн 
Варшавського договору, а також протести громад
ськості своїх країн, він прийняв рішення розмісти
ти на території Західної с-вропи нові американські 
ядерні ракети, здатні досягати території надпасьно- 
ю Союзу. Відповідно до цього рішення 57z амери
канські крилаті ракети і ракети «Першінг-2» (з ра
діусом дії відповідно 250и і 181)0 км) мають Бути 
розгорнуті в найближчі роки в Західній Німеччині, 
ііеликооританії та Італії.

Рішення це, яке суперечить інтересам розрядки 
і ставить під удар насамперед західноєвропейських 
Союзників сшА, було протягнуте в Брюсселі п.д 
масованим тиском Ваіиінгтона. Причому активну 
допомогу йому в негідній справі викручування рук 
непокірним партнерам подали Бонн і Лондон, і о- 
товність англійського прем’єра Маргарет Тетчєр 
запропонувати свої послуги дядечку Ссму не ви
кликає подиву, «залізна леді», яна не приковує 
своєї відданості політиці «з позиції сили», з само
го початку сула згодна перетворити Британські 
острови в стартовий майданчик для американських 
ракет. Подив, однак, викликає недалекоглядна по
зиція очолюваного канцлером Г. Шмідтом уряду 
<РРН, який завжди виступав прихильником євро
пейської розрядки, а тепер не тільки погодився 
розмістити на своїй території левову частку аме
риканських ракет, а й взяв найактивнішу участь в 
«обробці» молодших партнерів.

Прихильники розміщення нових американських 
ракет твердять, ніби це посилить американські 
«ядерні гарантії» і європейські країни НдЮ почу
ватимуть себе в більшій безпеці під американським 
«ядерним зонтом». Однак тверезо мислячі західні 
європейці розуміють, що розрахунки ці ілюзорні. 
Якраз навпаки. Розміщуючи на континенті cuuio 
ракетно-ядерну зброю середньої дальності, Сполу
чені Штати явно надіються на те, що в разі «ре
гіонального» конфлінгу в Європі вони зможуть від
сидітися за океаном, перечікуючи осторонь обмін 
ядерними ударами на європейській території. Вихо
дячи з-під удару США, стратеги Пентагону готові 
принести о жертву своїх союзників.

А втім, наслідки цього крону НА «О не обмежую
ться тільки воєнною стороною справи, перетворен
ням Європи, де й без того вже нагромаджено гиря 
зорої, в ще оільш вибухонебезпечний «пороховий 
погріб». Серйозного удару завдається по політич
ній розрядці, по тому діалогу, який у 1975 році 
увінчався підписанням Хельсінкських угод, по 
всьому комплексу відносин між Сходом і Заходом.

Усвідомлюючи, яними катастрофічними восьми
ми і політичними наслідками загрожує перетворен
ня старого світу з його неоціненними пам'яткими 
культури в стартовий майданчин для американ
ських ядерних ракет, а отже, і в мішень для удару 
у відповідь, широкі кола європейської громадськос
ті розгортають могутню кампанію проти зловісних 
планів Пентагону. Під тиском громадськості і пар
ламентів своїх країн уряди Бельгії і Голландії від
клали прийняття рішення щодо розміщення амери
канських ракет на своїй території. Серйозні засте
реження щодо планів Пентагону висловили Данія, 
Норвегія і Туреччина. «Одностайного рішення» 
НА ГО, до чого наполегливо закликав своїх партне
рів Вашінгтон, не вийшло. Атлантична солідарність 
дала тріщину.

НЬЮ-ПОРК- Зростає 
партіє іь житла в цьому 
її а й б і. іь ш о м у американ
ському місті. Міські 
власті дозволили нью- 
і оркськнм домовласни
кам підвищити- з ЗІ січ
ня нового року плату за 
житло на ЗО процентів. 
Крім цього, у новому ро
ці квартиронаймачі бу
дуть змушені 
додаткові суми 
гроенергііо і 
Це найвище разове збіль
шення квартирної плати 
в історії І Іью-ГІорка.

•К. • > ми а 11 і ї в с ь ко го району.
Голова колгоспу імені 

Тельмана В. 1. Запорожець 
гонідомігв редакцію, ще 
виступ газети обговорені 
на розширеному засіданні 
правління.

Бригадирів тракторних 
бригад, завідуючого авто- 
гаражем зобов’язано по
ліпшити виховну роботу в 
кодек ги па х м ех а н ізатор і в, 
шоферів, організувати се
ред них дійове соціаліспіч
не змагання за економію 
ііаливію-енергсі пчпнх 
сурсів.

11а жаль, нічого не пові
домили про усунення 
даних у рейдовому 
ріалі недоліків и.- 
комсомолу колгоспів 
Кірсяіа, .«Дружба»,

зга- 
мате- 

комітстп 
імені 
імені

Чапаева. Невже там досі 
нічого не змінилось?

ХОЧ ЛИСТА й НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО

Читачі «Молодого кому
нара» у листі до 
скаржилися на 
вільну роботу 
СЬКОГО сільського 
Ку культури Олександрів- 
Ського району,

Як повідомив завідую
чий райвідділом культури 
т^з. Дибець, факти, викла-

редакції 
незадо- 

Куколів- 
Будин-

дені з листі, підтверди
лися.

За несумлінне ставлення 
до своїх обов язкіз дирек 
тора Куколівського СБ?< 
Л. С. Полтавця з роботи 

звільнено. Будинок куль
тури укомплектовано 
зими кадрами.

платити 
за елек- 

оиалеппя.

В. СЄРОЗ.

НІКОМУ ДО НЬОГО НЕМАЄ
Викинули па вулицю ві

домого автогонщика. Цс 
трапилося Із західноні
мецьким учасником рози- 
грашу багатьох ‘. Гран прі» 
у формулі. І Хансом Иоахі- 
мом Штуко«. Клуб АТС 
із Бад-Дюркхаймера. при 
йняв рішення не продов
жувати контракту з ним 
на 1980 рік. _

Причина проста. Штук 
не приніс клубу, чи. як 
прийнято у антогоніцикіп 
формули І наливати свій

к.’.уб, «СТЛІІНІ», ЛТС при
зових міспь.

Крім того, клуб побуду
вав нову мшиниу. а ви
трати па . неї вирішив 
компенсувати, запросив
ши маловідомого, але й 
відповідно пизысооплачу- 
паїюґо Марка Сюрера із 
Швейцарії.

Може. Штук зацікавить 
інші «стайні» — «Віль- 
ямс>, «Лотус» чи «Браб- 
>.ем >? Та ті тепер зверну
ли увагу па гонщиків

Латинської Амергпш. 
на дешевшу «робочу си
лу». За «Вільямс» наступ
ного року, можливо, ви
ступатиме аргеиті не ьки іі 
автогонщик Карлос Рен- 
темами, «Брабхем» купує 
бразільця Нельсона ІІіке 
та .«зірку» з Аргентит 
рікардо Цуніно...

Ну, а доля Штука ніко
го не турбує...

Т. КУЛЬБИЦЬКИИ.
(ТАРС).

ПРИГОДИ

Велика
повінь

РИМ. Штормовий 
тер викликав найбільшу 
з 1966 року повідь у Ве
неції. Морські хвилі 
зруйнували берегові за
хисні споруди і ринули 
на вулиці міста, затопив
ши нижні поверхи бага
тьох будинків.

(ТАРС).

паціональна 
керівних 

організації 
Абеля 

відбулася

соціаліс- 
ЗМІЦІІСІІ- 
3 дітьми 

Зімбабве, 
інших

і 
і

(ГАРС).

знімку: цій дівчинці, Кетті ГІЛМОР, усього 
три роки, та еона вже встигла пережити весь жах 
ольстерсьної трагедії. Ще не народившись, Кетті була 
поранена разом із матір’ю у вуличній перестрілці. 

Фотохроніка ТАРС.
Редактор 

м. УСПАЛЕНКО.
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РАДИТЬ, пропойц 
.ШІІЧНП.'І.

Г

І СІЛЬСЬКИМ

Кіровоградській станції 
техобслуговування № 2

Л-
про звукозапис =

і
її

«ПОБУТРАДІОТЕХПІКА» 
НОВИНИ СЕРВІСУ

трудівникам
ХГ®®1Р

а
її

Усім добре відомо, які функції викопує колектив 
обласного підприємства «Побутрадіотехпіка». Це ре
монт, технічне обслуговування телевізорів, різнома
нітної радіоапаратури, що є в особистому користуван
ні. Звідки ж новини? А справа в тому, що колектив 
постійно шукає нові шляхи підвищення якості своєї 
діяльності, поліпшення культури обслуговування, 
тобто впроваджує новини сервісу — нові прогресивні 
форми обслуговування. Про дві такі новини ви дізнає
тесь із цієї добірки.

в одержанні послуг по ремонту радіотелеві
зійної апаратури нарівні з виконанням ро
біт по ремонту вдома у замовників впровад
жується проведення ремонту безпосередньо 
па комплексному приймальному пункті, де 
обладнується робоче місце для радіомай- 
стра. І так буде на кожному КПП.

лтк «гая дь

Uv

я

з
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ПОТРІБНІ
на постійну роботу:

слюсарі по ремонту 
автомобілів,

рихтувальними, 
газозварювальний», 
учні з названих спеці

альностей.
Оплата праці відряд

но-преміальна).
Шофер-гонщик, 
обліковці, 
старший інженер.
Звертатись на адресу: 

м. Кіровоград, Аджам- 
ський переїзд, СТО № 2. 
їхати автобусом № 20 до 
кінцевої зупинки.

АДМІНІСТРАЦІЯ. ч
Зам. 1079. (2).

ШАНОВНІ! СІЛЬСЬКІ ТЕЛЕГЛЯДАЧІ!
Напишіть нам, як нині у вашому селі 

справи з ремонтом телевізорів. Наша адре
са: 320000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсо
мольська, 47, Укрпобутреклама.

Чи можна кімнату 
перетворити в кон

цертний зал!
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Так, це не помилка. Саме райпобуткомбінат. Сьо
годні немає па Кіровоградщипі такого населеного 
пункту (навіть найдрібніїнсго), де б не світилися у 
вікнах будинків голубі вогники. А кожен телевізор 
потрібно своєчасно ремонтувати. «Побутрадіотехпіці» 
важко без сторонньої допомоги своєчасно «.ді
йти» до кожного замовника. І таку допомогу надають 
райпобуткомбінатя області через мережу своїх комп
лексних приймальних пунктів, розташованих на всіх 
центральних садибах колгоспів і радгоспів, у селах 
області.

Між «Побуградіотехнікою» і кожним окремим рай- 
побуткомбінатом укладається договір, відповідно до 
якого раііпобуткембінат зобов’язується приймати на 
технічне обслуговування і ремонт телевізійні апарати, 
антени, стабілізатори та автотрансформатори від жи
телів свого району через мережу комплексних прий
мальних пунктів і сільських будинків побуту і пові
домляти про ці замовлення за день до встановленого 
дня обслуговування приймального пункту (відповід
но до графіка, не рідше одного раза в 10 днів) най
ближче радіотелевізійне ательє.

БЛИСКАВКА!
Укрпобутреклама звертається до Добро- 

величківського виконкому районної Ради 
народних депутатів із проханням нагадати 
дирекції Добровеличківського райпобут- 
комбінату про необхідність укладення дого
вору з обласним підприємством «ГІобут- 
радіотехніка».

«Побутрадіотехпіка» неодноразово звер
талася до керівників райпобуткомбіпату, 
але товариші, мабуть, не розуміють важли
вості справи.

Досі не вирішили питання співробітницт
ва з «Побутрадіотсхнікою» і в Ульянов
ському та Маловисківському райпобутком- 
бінатах.

Звісно, можна. До
сить поставити на 
диск програвача пла
тівку чи ввімкнути 
магнітофон. Мить... і 
тільки для єас співає 
Муслім. Магомаев, 
розповідає про свої 
«пригоди» Генна дій 
Хазанов, грає ваш 
у л ю б л єн и й а н- 
самбль.
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Більшість КПП

Кіровоградське бюро 
подорожей та екскурсій 

має у продажу 
путівки па туристський 

поїзд у м. Кишинів па 
вихідний донь — суботу, 
12 січня 1980 року.

• Вартість путівки у ку
пейному вагоні — 33 крб.

Зам. 1079.

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 6

за направленням 
Кіровоградського заводу 

радіовиробів

в масштабі області потрібно аетомашин більше, 
ніж мають «Побутрадіотехніка» разом із райпобут- 
комбінатами. І тут допомога повинна надходити з 
боку радгоспів та колгоспів. Там, де немає можли
вості робити об’їзди КПП транспортом служби побу
ту, автомашини мають колгоспи, радгоспи.

то
• 1: L

С'Д<ч М
г Д!

При такій 
організафї

вимагає
розширення

У студії звукозапи
су на ваше замов
лення запишуть на 
платівку або магні
тофонну стрічку піс
ню, поздоровлення 
або привітання, текст 
якого ви передасте 
на КПП разом із за
мовленням.
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ПРОВОДИТЬ 
НАБІР УЧНІВ
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УКРПОБУТРЕКЛАМА НАГАДУЄ ЧЛЕНАМ ПРАВЛІНЬ 
КОЛГОСПІВ, КЕРІВНИКАМ РАДГОСПІВ

Це вам, шановні товариші, дбати просте, щоб ко
жен власник телевізора у вашому господарстві м»в 
змогу щодня без будь-яких перешкод дивитись теле
передачі!

Це питання державної ваіи. Це турбота про по
дальше політичне і культурне становлення, про зміс
товний відпочинок сільських трудівників.

А відповідно до наказів міністра радгоспів УРСР 
та міністра сільського господарства республіки г.сі 
радгоспи та колгоспи України зобов'язані надавати 
своєчасну практичну допомогу підприємствам служ
би побуту у впровадженні прогресивних форм побу
тового обслуговування.

Допомога транспортом — це і с ваша конкретна 
практична допомога.

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

Па украинском языке.
БК 30526.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

Щоб створити робоче місце для радіоме- 
ханіка, потрібно па КПГІ мати додаткову 
площу. На більшості КПП такої площі не
має. Отже, ці заклади необхідно розширю
вати. Так, це турбота райпобуткомбіпатів, 
але слід пам'ятати про те, що відповідно до 
спільного наказу трьох міністрів: сільського 
господарства, радгоспів та побутового об
слуговування населення УРСР — колгоспи 
та радгоспи повинні виділяти приміщення 
під побутові заклади.

...СПІВУЧА НЕСПОДІВАНКА
Найближчим часом «Побутрадіотехпіка» 

впровадить ще одну новинку сервісу: вико
нуватиме замовлення сільських трудівників 
на звукові листи, які прийматимуть праців
ники комплексних приймальних пунктів та 
сільських будинків побуту.

А поки що Укрпобутреклама просить за
відуючих КПП, приймальників сільських 
будинків побуту почати попередній прийом 
замовлень, складати попередні списки за
мовлень. Оплату замовники провадитимуть 
після надходження звукового листа наклад
ною платою.

І

316050, МСП

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.

наша 
адреса

Обсяг 0.5 друк. арк.

Ззуковий лист — 
це не просто співу
ча несподіванка. Це 
завжди приємний по
дарунок ■ рідним, 
друзям.

...Ви можете за
мовити запис улюб
леної мелодії, пісні з 
нового кінофільму, 
телефільму тощо. 
Студії звукозапису 
обласного підприєм
ства «Побутрадіотех- 
ніка» нараховують 
сотні цікавих записів. 
Фонотеки студій ре
гулярно поповню
ються.
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ма просить вас писа
ти замовлення чітко, 
розбірливо, коротко 
вказувати свою ад
ресу та прізвище. І 
обов'язково марку 
магнітофона, на яко
му слухатиметься 
запис, щоб операто
ри зробили запис у 
відповідній швидкос
ті.

є
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УКРПОБУТРЕКЛАМА.

відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція —
3- 03-53. ’ 1

Індекс Gl 197.

(юнаків, звільнених ііз' 
рядів Радянської Армії) 
для навчання за спеці
альностями:

токар,
слюсар - ікструмектгль-' 

ник,
слюсар-мехавік по ра

діоапаратурі,
слюсар-рємоитник про

мислового обладнання 
для наступної роботи на 
заводі.

Строк навчання — 7,5 
місяця.. Початок занять— 
15 січня 1980 р.

іногородні забезпе
чуються гуртожитком і 
підвищеною стипендією:. 
86 крб. — токарі та 77 
крб. — слюсарі.

По довідки звертатися 
до відділу кадрів заводу 
на адресу: м. Кірово
град, сул. Андріївсьна, 
113. Тел. 39-55-37.

ЗАПРОШУЄ «РУБІН»

Якщо Ви хочете зробн^ 
ти своїм рідним чи близь
ким цінний подарунок, 
завітайте до вашого ма
газину «Рубін». Тутє ши
рокий вибір наручних 
годинників у золотому 
корпусі: «Чайка», «На
при», «Луч», «Заря». 
«Ракета», «Восток». .'

У продажу також жі
ночі й чоловічі наручні 
годинники у металевих 
корпусах; знайдете у пас 
і електронні настільні го
динники. Можна придба
ти різноманітні сувеніри,' 
.шкатулки.

Магазин купує лом 
дорогоцінних металів та 
вироби з них. .

Ласкаво запрошуємо у 
ні нереднонорічні дні-до 
магазину «Рубін»!

Дирекція Кіровоград
ського магазину Укр- 
ювелірторгу «Рубін».

і.
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видавництва 
«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 3 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. ГлІнни, 2.

Зам. № 645. Тираж 56 500.

<

1

1

т


	2727-1p
	2727-2p
	2727-3p
	2727-4p

