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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ

вогонь І
КУМАЧУ І КВІТІВ

ХРОНІКА
КОМСО/АОЛЬСЬКОГО
ЖИТТЯ

КЕ ОЗАВЧОРА світанок, 
одягнений в святкові 

шати кумачу і живих нві- 
тів, гостинно розчинив 
ДЕері всіх агітпунктів Кіро
вограда.

О шостій годині ранку на 
виборчім дільниці № 38/2, 
що знаходиться в обласно
му Будинку вчителя, уро
чисту тишу виповнили сло
ва поздоровлення із зна
менною подією, яні адресу
вав виборцям заступник за
відуючого облвно В. С. Яко
венко. Потім виступила 
наймолодша учасниця світ
лого торжества радянської 
демократії вісімнадцятиріч
на студентка Кіровоград
ського інституту сільсько
господарського машинобу
дування Наташа Тітельман.

Далі свої бюлетені в чер
воні урни опустили старо
жили Кіровограда Надія 
Семені вна Луцька, Олек
сандра Степанівна Безуха, 
Людмила Павлівна Полян- 
сьна та інші. Люди, яким 
за вісімдесят.

Студентка Кіровоград
ського педагогічного інсти
туту ім. О. С. Пушкіна Світ
лана Крижанівсьна голосу
вала вперше. Інтерв’ю в неї 
я взяв у той момент, коли 
вона опустила свій перший 
у житті бюлетень виборця.

— СВІТЛАНО. ЗА КОГО 
ВИ ГОЛОСУВАЛИ?

— За токаря «Червоної 
зірки», кавалера ордена 
Леніна, кандидата в депута
ти Верховної Ради УРСР 
Людмилу Василівну Черне- 
гу. Я була на її зустрічі з 
виборцями, і мене вразила

задушевність і скромність 
цієї трудівниці.

— З ЯКИМ ПОЧУТТЯ М 
ВИ ЙШЛИ СЬОГОДНІ 
ДІЛЬНИЦЮ?

— Навіть важно поясни
ти. Хвилювалася. Ніби саме 
сьогодні я відчула себе по- 
справжньому дорослою. А 
втім, це, мабуть, так і с.

Активність виборців зав
жди свідчить про їхню ви
соку свідомість. Підтверд
женням цього фанту стало 
повідомлення про те, що 
уже на 12 годину дня на 
виборчій дільниці № 38/2 
проголосувало 95 процентів 
усіх виборців. І весь цей 
час в актовому залі лунали 
музика, пісні, вірші. Учас
ники художньої самодіяль
ності Будинку вчителя і 
Кіровоградського Палацу 
піонерів розгортали перед 
глядачами дзвінку райдугу 
концертної програми, в 
якій чергувались твори ра
дянських авторів із перли
нами народної творчості. 
Вогонь кумачу і живих кві
тів паленів біля бюста Іл
ліча. Мимо проходили схви
льовані кіроооградці, які 
цього дня Іменувалися 
простим, але таним ваго
мим словом — виборці. їх
нє право обирати депутатів 
до органів влади здобуте 
Великим Жовтнем і узако
нене Конституцією Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік.

В. ГОНЧАРЕНКО. В 
німку: голосує Е 
КРИЖАНІВСЬНА. І 
Фото В. ГРИБА. В

На з 
Світлана

НА

Відбувся пленум Ново- 
миргородського райкому 
ЛКСМ України, який роз
глянув питання поліпшен
ня внутріспілкової роботи 
у комсомольських організа
ціях району по виконанню 
рішень XXV з’їзду КПРС, 
вназівок Л. І. Брежнєва, 
висловлених на ХУШ з їзді 
ВЛКСМ та листопадовому 
(1979 р.) Пленумі ЦК КПРС.

З доповіддю па пленумі 
виступив перший секретар 
райкому комсомолу Андрій 
Скляренко. Він відзначив, 
ідо за два останніх роки 
робота первинних комсо
мольських організацій по
ліпшилась. Про не свідчить 
нагородження комсомол її 
району перехідним Черво
ним прапором ЦК ВЛКСМ 
за успіхи в комуністично
му вихованні молоді. Юна 
т:и і дівчата часто виступа
ли з цінними починами. 
Молоді доярки МТФ № 2 
колгоспу к’Проірео та мо
лоді трудівниці 
ського цеху 
спілки стали 
руху «Завдання 
польського року — 
п'ять місяців!» У 
1979 року комсомольці кол
госпу імені Чкалова закли
кали своїх ровесників взя
ти активну участь у заго
тівлі різнотрав'я.

Ллє. сказав А. Склярен
ко, в діяльності районної 
комсомольської організації 
с ще недоліки Наприклад, 
у колгоспі імені Куйбпшева. 
в ПМК-138. у середніх та 
восьмирічних школах ли
ше половина спілчан залу
чається до активної гро
мадської роботи.

В обговоренні доповіді 
взяли участь завідуючий 
комсомольсько - молоді:;, 
пою МТФ М- 2 імені 60-Річ- 
чя ВЛКСМ колгоспу < Про
грес» П. Шевченко, секре
тар комітету комсомолу 
Капітанівського цукроком- 
бікату Л. Сірченко та ін
ші.

Завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
обкому ЛКСМУ А. Дмитрен 
но вручив комсомольській 
організації Повомиргород- 
щпни перехідний Червоний 
прапор ЦК ВЛКСМ.

У роботі пленуму взяв 
участь і виступив на ньому 
другий секретар райкому 
Компартії України Д. '. 

і Чернега.

конднтер- 
райспожив- 

ініціаторами 
комсо- 
за де- 
Л1ІПІІІ

В. БОСЬКО.

Хто перший? 
Хто другий?
/^ПОЧАТКУ запитання (не 1 

те, що винесене в заго
ловок, про нього—далі). Чи 
достатньо для Кіровоград
ського ремонтно-механіч
ного заводу Укрремтрес- 
ту, де працює понад 300 
молодих виробничників, в 
тому числі 172 комсомоль 
ці, однієї комсомольсько- 
молодіжної бригади? Зви
чайно, ні. І створили їх тут 
аж... три. Небагато. Прав
да, планують (уже протя
гом кількох років) органі
зувати ще КМК. Але далі 
намірів на підприємстві не 
йдуть.

Отже, на Кіровоград
ському ремонтно-механіч
ному заводі три комсо
мольсько-молодіжні брига» 
ди. Всі виробничники — 
токарі. Змагаються між 
собою. Арбітр їхнього су
перництва, як і належить, 
комітет комсомолу, який 
очолюс Петро Сергач. Ре
гулярно підбиваються під
сумки, визначаються пере
можці. їх досвід стає не
дбанням інших колективів, 
все це завдяки гласності. 
Про що й розповів вата
жок. З його слів виходить, 
що завком комсомолу не 
випускає з поля зору своїх 
КМК, бореться за їх висо
ку виробничу віддачу. А 
значить, постійно знаходи
ться в курсі справ бригад 
молодих токарів.

Це — якщо вірити сло-
вам...
У МЕХАНІЧНОМУ цеху 
* КО/АСОМОЛЬСЬКО - МОГО- 

діжні бригади очолюють 
Лідія Балицьке і Олек
сандр Баринов. Як не дие
но, аг.е ні про чисельний 
склад колективів, ні про 
їхні показники від ватажка 
заводської молоді Петре 
Сергача я дізнатися не 
зміг. «Забув» він і те, хто 
групкомссрг у бригаді

Сашка Баринова. Виручив і 
плановий відділ цеху. Тут і 
я, наприклад, дізнався, що і 
бригада Лідії Балицької ; 
випереджає трудовий гра- і 
фік на 33 дні, а Олександ- і 
ра БаринсЕа — на 65. Під- і 
креслюю, дізнався у пла- , 
новому відділі, а не із за
водського екрана соціаліс
тичного змагання. Можли
во, підсумки підбивають 
у цеху та й про здобутки 
оозкажуть докладніше? 
Побуваємо там.
ОАРТОРГ цеху Анатолій

Павлович Соколов за- І 
доволений:

— Хлопці й дівчата пра
цюють добре, — розпові
дає він. Із завданнями 
справляються. Завжди се
ред кращих. Крім того, ве
дуть виховну роботу. От
же, порушення трудової 
дисципліни трапляються 
дуже рідко. Недавно 
бригади поповнилися но
вачками. Впевнений, що й 
вони з часом стануть 
справжніми токарями. Сло
вом, бригади Балицької і 
Баринова повністю відпові
дають призначенню і місії 
КМК.

Про те, ЩО комсомоль
сько-молодіжні працюють 
добре, у механічному зна
ють усі. Аг.е з яких дже
рел?

...Якось під час відряд
ження на одному великому 
підприємстві області я з 
передачі місцевого радіо
мовлення дізнався про ре
зультати роботи за минулу 
зміну. Була це не звичайна 
передача, а щоденний ра- 
діоенран змагання. Назива
лися прізвища тих, хто 
працював краще і хто гір
ше. Розповідалося про ви
користані й ще не виявлені 
резерви підвищення про
дуктивності праці. Згадува
лися й передові комсомоль
сько-молодіжні. (Певен що 
і сьогодні по радіо їм дя- 
нують за труд).

Такого на Кіровоград- 
ському ремонтно-механіч-

НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛІДЕРА
Як ми повідомляли, за підсумками соціалістич

ного змагання 1079 року серед молодих працівни
ків молочнотоварних ферм області до числа пере
можців увійшла доярка колгоспу «Перше травня» 
Маловисківського району Надія Вовкобрунь. Від 
кожної корови вона одержала 4563 кілограми мо
лока. Наш кореспондент зустрівся з передовою 
дояркою і попросив відповісти на кілька запитань.

КОР: Надіє, ви одна з 
переможниць обласного 
соціалістичного змагання 
молодих тваринників об
ласті. Яким був шлях до 
лідерства?

Вовкобрунь: У рідному 
колгоспі «Перше травня» 
за стажем я вважаюсь

однією з наймолодших 
доярок. На фермі пра
цюю лише, третій рік. Ллє 
до цього вже пройшла 
непогану трудову школу, 
що й зумовило вибір 
професії. Часто приходи
ла допомагати ватері; 
Марії Трохнмівні. Вона,’

до речі, вже піввіку тру
диться тут. Тож учитися 
є в кого. А як вирішила 
стати дояркою остаточ
но, прийшла па ферму. 
Добре запам’ятала по
заминулий рік, коли мені 
запропонували догляда
ти групу нетелей. Дехто 
з доярок не радив: «За
дадуть вони клопоту, оті 
корівки. Спробуй роздої
ти — під незвички хви
цатися будуть». Та мате
рині роки допомогли. А 
іце — величезне особисте 
бажання працювати. При
ручила, як кажуть, гру
пу. Це видно і з резуль
татів роботи—по 4563 кі
лограми від кожної ко-

рови одержала. Бути в 
лідерах обласного соціа
лістичного змагання се
ред молодих приємно. Це 
й покладає відповідаль
ність, не дає зупинятися 
на досягнутих рубежах. 
Тож прагну йти вище, і 
в майстерності, і в показ
никах роботи (маю на 
увазі підвищення про
дуктивності дійного ста
ду).

КОР: До речі, про 
майстерність доярок і під
вищення продуктивності 
тварин. Що на вашій 
фермі робиться для тою, 
щоб ці складові трудово
го успіху були на належ
ному рівні?

Вовкобрунь: Працюють 
у нас. тридцять доярок. 
Плюс кілька підмінних. 
Більшість молодих. Є й 
ветерани виробництва —

Надія Федорівна Яков- 
леї.а та Надія Євстафіїв- 
на Лимарева. Вони одер
жали минулого року 
більші надої, ніж, напри
клад, я: поки що перема
гає досвід, та з часом 
прийде він і до Марії Ко- 
валсвської, Лідії Чуркі- 
пої, Ніші Лубкової, до 
всіх дівчат, які вже на
близилися до чотирити
сячного рубежу Бо, коли 
потрібно, Надія Федорів
на і Надія Євстафіївва, 
а також зоотехнік Марія 
Арсеїггіївиа Сириця зав
жди допоможуть, пора
дять Так, мені досвідче
ні доярки розказували, 
як готувати тварин до 
розтелу, щоб не знизи
лись надої... Словом, 
старші приділяють бага
то уваги молодим дояр
кам. На фермі створила
ся своєрідна школа обмі-

СОЦІАЛІСТИЧНЕ 
ЗМАГАННЯ:

нему не по-.уєш Але, 
кажуть, краще один 
побачити, аніж тисячу ра
зів почути Та екрана-ін- 
форматора, який висвітлю
вав би хід суперництва 
між комсомольсько-моло
діжними бригадами зава
ду, так і не довелося по
бачити. Так само, як і по
чути про здобутки з уст 
самих учасників змагання. 
Наведу діалог:

— Переможцем за мину
лий рік стала бригада Лі
дії Балицької, — розпові
дає Олександр Баринов. — 
Ми були другими.

— А хто ж очолив зма
гання у нинішньому році? 
Що про це говорять під
сумки січня?

— Не знаю. Мабуть, зно
ву колектив Балицької? А 
може, й ми. Підсумків зав
ком комсомолу ще не під
бивав.

Дивно. Була середина 
лютого, а підсумків за ми
нулий місяць тут досі не 
підбили.

— У нас така система — 
все йде через планосий 
відділ. А потім на основі 
одержаних звідти даних ко
мітет комсомолу визначає 
переможців.

Петро Сергач додав для 
пояснення, що так зручні
ше і надійніше. Я ж зро
зумів інакше — заводський 
комітет комсомолу знімає 
з себе турботи про орга
нізацію соціалістичного 
змагання комсомольсько- 
молодіжних колективів. 

' Лише констатує факт і що- 
. кварталу(!!!) справно над

силає довідку про хід су
перництва в Кіровський 
райком комсомолу.

Так що питання «хто пер
ший» і «хто другий», хто 
очолив змагання у ниніш
ньому році серед КМК Кі- 

' ровоградськогс ремонтно- 
’ механічного

ремтресту, 
відкритим.

А.
спецкор 
комунара».

як
ра?

заводу Укр- 
залишаеться

ШИЛОШИЙ, 
«Молодого

ну досвідом, підвищення 
кваліфікації. Я б її на
звала ще й стихійною. Бо 
вчимося лише у процесі 
роботи, а спеціальних за
нять немає. А добре бу
ло б їх організувати. 
Щоб отак разом не тіль
ки підбивати підсумки ро
боти, а й розглядати при
чини промахів, слухати 
цікаві лекції, брати 
участь у бесідах із спе
ціалістами. А ще хоче
ться, щоб у масштабі ра
йону або навіть області 
організувати школу мо
лодих майстрів молоко- 
виробшщтва. Тоді й ти
ритимуться ряди чотири- 
і п’ятнтисячпиць.

КОР.: І ще одне, тра
диційне запитання: ваші 
плани на нинішній рік?

Вовкобрунь: Прагну у 
нинішньому році досягіи 
п’ятитисячних надоїв.



НА ПОКЛИК «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

Де взяти

(Фотохроніка 
РАТАУ].

КІРОВОГРАД
На Ленінський урок до 

своїх підшефних, учнів 
9-А класу Кіровоградської 
середньої школи № 9. при
йшов член цехового ком
сомольського бюро заво
ду «Ремпобуттехніка» Ана
толій Влииенко. Почався

тичному змаганні серед 
молодих механізаторів ра
йону виборов тракторист 
Омелян ІІетрпшко, який 
трактором ДТ-54 виробив 
1690 гектарів умовної оран
ки, зекономив 7.2 центне
ра пального. Групкомсорг 
гаража, молодий комуніст 
шофер Петро Перепелиця 
виробив 80 662 топпа-ісі.чо- 
метри.

Про все цс йшла мова на 
Ленінському уроці.

В. БРАЙКО.

ініціатива

На свято праці
Діяльно готуються до 

«червоної суботи» молоді 
виробничники Побузького 
нікелевого заводу. Вони,

ДістЬг з товегришем
Леніним

♦

Лснінсьні уроки «По-ленінсьни вчимося комунізму, 
будуємо комунізм» почалися в комсомольських органі
заціях області.

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ

Па Ленінський урок ком
сомольців колгоспу «Іскра • 
прийшли ветерани колгос
пу, заслуженії люди села, 
наставники.

Молодилі трудівникам 
господарства було про що 
рапортувати Комуністичній 
партії, своїм батькам, стар
шим товаришам. Так, торік 
комсомолець Василь Пет
ров разом із батьком Іва
ном Михайловичем збирав 
хліб комбайном СК-4. Сі
мейний екіпаж став пере
можцем у районі серед ко
лег — водіїв СК-4. Нині 
Петров водить трактор 
Т-150, транспортує на поле 
органічні добрива, успішно 
справляючись із денними 
завданнями.

Третє місце в соціаліс-

І

В. 1. ЛЕНІН і Н.К. 
’УПСЬКА З ПЛЕ- 
ІННИКОМ ЛЕНІ- 
А ВІКТОРОМ І 
ОЧНОЮ РОБІЇ- 
ИКА ВІРОЮ В 
ЭРКАХ. СЕРПЕНЬ 
- ВЕРЕСЕНЬ 1922

Світлозодськ — гарне, сучасне місто, яке виросло 
поблизу Кременчуцької гідроелектростанції імені 

І "50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції 
на березі рукотворного моря. Пригадуєте славнозвіс- 

Зііий ленінський план ГОЕЛРО? Лампочкою Ілліча 
називали в народі електричну лампочку... Ленін І 
електрифікація країни... ГІро це юні світловодці з се
редньої школи № і не можуть не говорити у діалозі 
з товаришем Леніним, тим більше, що місто їхнє те
пер можна назвати містом тисяч електричних вогнів, 

!а струм, який виробляє ГЕС, живить не один населе
ний пункт.

У роїмозі з вождем школярі Світловодська пра
вильно оцінюють політичну обстановку в світі, живуть 
виробничими турботами своїх батьків, усієї країни. Та 
про це найкраще розкажуть воші самі.

І

«Дорогий Володимире 
Іллічу!

Я дуже хочу розповісти 
Вам про ті великі зміни, 
які відбулися з 1917 року, 
коли паша Батьківщина 
стала першою в світі соціа
лістичною країною. У 
неповторній красі постає 
рідна земля паша перец 
світом як втілена мрія ба
гатьох поколінь борців за 
свободу і щастя ійіроду, як 
перша в світі соціалістич
на держава, як слава і гор
дість усього прогресивного 
людства. Я шшиюсь її ус
піхами, досягнутими зі по
ки Радянської влади під 
керівництвом Ленінської 
партії комуністів».

Зіктор БАРАНЕЦЬ, 
шестикласник.

«Тепер у нас прекрасне 
життя. Саме про таке 
мріяв В. і. Ленін. Зустрів
ши Володимира Ілліча, я б 
йому розповіла про те, чи 
наш народ живе, працює, 
вчиться, ІПІЛІОЄ В ЖИТТЯ 
його заповіти і плани, од
ним словом — будує кому- 

.нізм. Ленін МРІЯВ про ге. 
щоб у кожному будинку 
світила лампочка, тепер у 
пас побудовано багаго 
електростанцій. Па і<му 
МІСЦІ, де СПІЙСЬ був V

■ВВ іиггжагжяетм ТРЕТИНІ

ПРО ЦЕ МРІЯВ
засланні В. І. Ленін, бу
дується Сзяїю-Шушспська 
ГЕС.

В. І. Ленін був борцем 
за мир, а тому першим 
декретом уряду Рад став 
«Декрет про мир».

Ніші у світі напружена 
обстановка. В цьому винні 
Сполучені Штати Америки 
та інші імперіалістичні 
країни. Ми допомагаємо 
Афганістану захищати ре
волюцію. Я певна, В. і. Ле
нін схвалив бп це рішення. 
Тому, що він був борцем- 
іитерпаціоналістом».

Світлана ПОЛОНСЬКА, 
восьмикласниця.

«Коли б я зустрілася «Коли б я зустрілася з 
В. і. Леніним, то перш за 
все показала б йому наше 
прекрасне місто. Розповіла 
б про паші заводи і фабри
ки, про ГЕС, про чудових 
трудівників. Ми б неодмін
но побували у школах, ди
тячих садках, де сяють 
щасливі дитячі обличчя.

У житті людей є місце 
не тільки для праці, а й 
Для відпочинку. Які талан
ів є у пас! Радянська вла
да дала їм змогу розкри
тись, віддати все найкра
ще людям.

Ось гак ми живемо; пра-

урок розповідями учнів 
про перебування В. І. Лені
на в Розливі, у фінлянд
ській еміграції, про Квітне
ві тези, про ставлення Іллі
ча до молоді. Старшоклас
ники прослухали платівку 
з записом голосу вождя.

А потім розказали при 
хід підготовки до ленін
ського ювілею. Клас вирі
шив до цієї дати зібрати 
2 тонни металобрухту і 10Э 
кілограмів макулатури.

А. Влипенко поділився 
планами комсомольців сво
го 4-го цеху. Було перегля
нуто умови соціалістичного 
змагання між комсомоль
цями школи і підприєм
ства. Вирішено найближ
чим часом провести спіль
ний субот ник. присвячений 
ювілею вождя.

Школярі дали клятву на 
вірність справі партії, на 
вірність Іллічу.

Ленінські уроки в уро
чистій обстановці пройшли 
а усіх класах школи.

цюємо і відпочиваємо. 
Грандіозні завдання стоять 
перед памп! І ми все зро
бимо, щоб наша Батьків
щині! стала ще кращою».

Людмила ШАБАТУРА, 
десятикласниця.

«Ось що розповів би я 
Володимиру Іллічу Леніну. 
Великі зміни сталися після 
Великої Жовтневої рево
люції. Ми відбудовували 
зруйноване під час грома
дянської війни. Тяжко бу
ло, але вистояли. Мріяли 
про нове життя. Та гіг.че- про нове життя. Та

віро-рівська Німеччина 
ломно напала па Радян
ський Союз. Паші люди 
взяли в руки зброю і роз
громили ворога. Після пе
ремоги над фашизмом зно
ву треба було відбудову
вати зруйновані міста і се
ла. І знову паш народ по
долав розруху і голод.

1961 року радянська лю
дина — Юрій Гагаріи — 
підкорила космос... Будує
ться БАМ. Ваша мрія, Во
лодимире Іллічу, про те, 
щоб уся країна мала елек
тричні лампочки, збулася. 
ІІа зміну тепловим елек
тростанціям прийшли атом
ні...»

Віталій ФІРСО8, 
восьмикласник.

«Я 
місті 
резі ріки Дніпра, па якій 
побудована потужна ГЕС. 
Ця гідростанція — втілен
ня Вашої мрії про велику 

електрифікацію нашої ’краї
ни. Сьогодні я з гордістю 
можу Вам сказати, що 
лампочка Ілліча горить у 
иайвіддалспіщіїх куточках 
нашої Вітчизни».

живу і навчаюсь у 
Світловодську па бе-

Ірина МОЛЧАНОВА, 
шестикласниця.

ПРОПАГАНДИСТ
(ЙПТ а -тг 7 і п 1 АГІТАТОР —>1к народилась п^ир^ш

У ЦЬОМУ навчальному 
році я веду заняття 

гуртна комсомольської по
літосвіти райпобуткембіна- 
ту. Вивчаємо біографію 
В. І. Леніна. П’ятнадцять 
гуртківців беруть активну 
участь у проведенні занять, 
постійно пролвляюто іні
ціативу, тому бесіди наші 
проходять цікаво, нестан
дартно.

Ми обговорили постано
ви ЦК КПРС' «Про 110-у 
річницю з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна» 
та ЦК Компартії України 
«Про патріотичну ініціати
ву передовиків виробни
цтва і трудових колективів, 
що носять ім’я В. І. Леніна, 
по гідній зустрічі 110-ї річ- 

3 дня народження 
Леніна». Прагнемо 

використовувати 
положення цих 

документів у 
прак-

ниці 
В. 1.
повніше 
оснозні 
важливих 
своїй повсякденній 
тиці. Учасники гуртка ви
вчають праці і листи В. І. 
Леніна. Щоразу перед по
чатком занять проводимо 
огляд «З твоїм ім’ям, Ілгі-

ПІБЛЯЛ 
вивтнпн/

спеціаліста“?
У кореспонденції під та

ким заголовком, опубліко
ваній у «Молодому кому
нарі» за 2 лютого 1980 ро
ку, йшлося про проблеми 
забезпечення спеціаліста
ми сільських музичних 
шкіл Нозоархангельського 
району.

Як позідомив редакцію 
директор Кіровоградсько
го музичного училища 
М. М. Каленський, виступ 
газети обговорили викла
дачі всіх відділів училища. 
У роботі педколективу по 
залученню до навчання 
сільської молоді, проф
орієнтації випускників ШКІЛ 
є недоліки. 1 ак, в училищі 
навчається ще мало кол
госпних стипендіатів, не 
всі випускники їдуть пра
цювати за призначенням 
(про що справедливо за
значено в кореспонденції). 
Більшість молодих спеціа
лістів не затримується на 
місцях призначення зде
більшого у зв’язку з від
сутністю елементарних по
бутових умов, а існуючі 
пільги для сільських учи
телів загальноосвітніх шкіл 
не поширюються на викла
дачів дитячих музичних 
шкіл.

Педколектив музучили- 
ща активізує подання ме
тодичної допомоги музич
ним школам області, залу
чатиме талановиту сіль
ську молодь до навчання, 
поліпшить профорієнта
ційну роботу серед ви
пускників. При розподілі 
молодих спеціалістів 
роботу дирекція 
усе можливе для 
чення фахівцями 
зокрема, філіалу 
/ангельської 
школи у селі Надлаку. 

на 
зробить 

забезпе- 
шкіп, і, 
Новоао- 

музичної

чуі», обмінюємось інфор- 
Маціями про трудові ззер- 
шення радянських людей 
на честь 110-ї річниці вож
дя. Систематично прово
димо зі слухачами політ- 
хвилинки, на яких обгозо- 
рюємо актуальні питання 
міжнародного життя; ос
таннім часом темою наших 
розмов були події на 
Близькому та Середньому 
Сході. Регулярно поповню
ються газетними матеріа
лами тематичні папки «Два 
світи — дві долі», «Юність 
звинувачує імперіалізм».

У кінці минулого року на 
відкритому занятті нашого 
гуртна секретар комсо
мольської організації пс- 
бутномбінату М. Гнибіденіїо 
звернувся до своїх товари
шів із закликом у пер од 
підготовки і проведення ви
борів до Верховної Ради 
УРСР та місцевих Рад на« 
родних депутатів працював 
ти агітаторами на виборчій 
дільниці.

Слово наше не розійшло
ся з ділом.

Тоді ж гуртківці де-

відгукнувшись на почин 
москвичів ударною працею 
Відзначити 110-у річницю з 
дня народження В. І. Ле
ніна, визначають обсяги 
робіт, які виконають 19 
квітня, виявляють резерви

КРАЇНА РАД: НОВИНИ ДНЯ

Сільський філіал 
фабрики

РРФСР. Першу продук
цію видав відкритий у рад
госпі «Правда» Ленінград
ської області цех Лузької 
взуттєвої фабрики, його 
працівниками стали сіль
ські трудівники, у яких по
меншало спраз па полях у 
період зимового затишшя. 
Па основі кооперації в се
лах області створено білий 
як двісті підсобних під
приємств, де виробляється 
різна продукція — від 
швейних виробів до вузлів 
оптичних приладів. Тільки 
в минулому році в проміж
ках між польовими робо
тами на замовлення про
мислових фірм радгоспи 
області випустили прод; к- 
ції більш як на 50 мільйо
нів карбованців.

Досягнення 

па

гірників
УКРАЇНА. Курс 

комплексну механізацію 
приніс великий успіх пра
цівникам шахти «Тали
ська». Воші першими се
ред гірницьких колективів 
Ворошило вградської об
ласті викопали п’ятирічний 
план, видобувши 2,5 міль
йона топи коксівного ву
гілля. Чимала заслуга в
цьому бригади М. Васильє
ва, яка першою на підпри
ємстві впровадила високо
продуктивний комплекс ти
пу КМ-87 і передала сшй 
досвід сусіднім колекти
вам. Гірники «Талівеької» 
зобов’язались видати з до
помогою нової техніки до 
кіпця року не менш як 640 
тисяч топи палива.

Мільярди...
БІЛОРУСІЯ. Лічильни

ки Луко.мльської ДРЕС — 
однієї з найбільших па 
Північному Заході краї
ни — зафіксували цифру 
100 мільярдів. Стільки кі-

тально вивчили радян
ську виборчу систему. До
даткове заняття на тему 
«Радянське народовлад
дя — політична основа на
шої держави» відбулося 
ЗО січня. Готуючись до ньо
го, ми обладнали стенд 
«Два світи — дві демокра
тії», підібрали матеріали 
про нашу область, район, 
селище до теми «Від вибо
рів до виборів», запроси-.и 
депутата селищної Ради, 
кавалера ордена Трудової 
Слави третього ступеня за
крійницю райпобуткомбі- 
нату Р. П. Аргеменкр. На 
занятті вели розмову про 
соціалістичну демократію 
і «демократію» буржуазну, 
про Оснозний Закон пер
шої а світі загальнонарод
ної держави, про бороть
бу радянського народу за 
мир у всьому світі.

Л. ЄРУХ, 
пропагандист гуртка 
по вивченню біогра
фії 8. І. Леніна, член 
районної ради з пи
тань комсомольсько
го ролітнавчання.

Ол’екфандрізський район.

ч

підвищення продуктивною 
ті праці. Як повідомили із 
заводського штабу по про- 
гедонію суботпика, на свя
то праці вийде майже пів- 
т ісячі юнаків і дівчат.

О. РІЗНИЧЕНКО. 
емт Побузьке 
Голованівського району.

I
ловат-годии вироблено з 
дня пуск)' флагманом бі
лоруської енергетики. Тро
хи більш як десять 
потрібно було код

РОКІВ 
:К1'»ву, 

щоб досягти цього рубе
жу, причому майже па мі
сяць раніше плановою 
строку. В результаті з по
чатку п’ятирічки пародіє 
господарство країни до
датково одержало понад 
мільярд кіловат - годин 
елек І роепергії. Близько по
ловини її вироблено па за
ощадженому паливі;

ЕОМ допоможе
будовам

ЛАТВІЯ. Комп’ютерст.п: 
помічником сільських буді- •' 
вс.тьшіків Латвії. З допо
могою автоматизованої ін
формаційної системи 
дівництва за оетєцзні

бу- 
сіи 

місяців у республіці при
скорено зведення більш як 
350 свиноферм. Нову елек
тронну систему за корот
кий строк створили вчені 
Держплаиу республіки. У 
нинішньому році комп’ю
тери «візьмуть під опіку» 
спорудження не 
свинарських, а й 
тварніншцьких приміщень. 
А в найближчі роки авто
матизована система охо
пить 90 процентів усього 
сільського будівництва 
Латвії.

тільки 
інших

Монорейковий
вагон

ГРУЗІЯ. ІІа допомогу 
землеробам колгоспу «Лег- 
ва» Кобулетського району 
прийшов монорейковий 
транспорт. У перший ро
бочий репс по півкіломет
ровій дорозі вирушив ва
гон, який доставив з гір
ських схилів па склад 350 
кілограмів сільськогоспо
дарської продукції. Серій
не виробництво таких тран
спортерів освоює Тбілі
ський завод «Грузсіль- 
маш».

1



З с тор. „Молодий хомун&р11

“ ПРИРОДА І ТИ
2<ß лютого 1980 роїсу

{Продовження. Поч. у «Молодому комунарі»

Зимний
этюд

Пушистый дол яе тронут следом/ 
И до зари покой ветрам. 
Домишки сельские под снегом 
Увязли до оконных рам. 
Казалось, мир вокруг, уснувший,

Бессилен рушить тишину. 
Но огонёк, а окне блеснувший, 
Прервал молчания струну.

Тимофей ГУСИНСКИЙ. 
Фото В. ГРИБА.

О ЧЕВИДНО, багато хто з 
** кіровоградців хоч раз 

та бував на виставнах кві
тів. И шкодував, що влаш
товуються паради чарівних 
дарів землі дуже рідно.» 
Однак стривайте — схоже, 
що в цьому плані декому 
поталанило, і минулого літа 
у книзі відгуків про квіт
кову експозицію нашого 
підприємства появився та
кий зап^с. «Виставна кві
тів у місті триває два дні,а 
на зазоді радіовиробів — 
щодня протягом року».

по нагромадженою, і лише 
трохи освоївшись у цьому 
буйстві віття і пелюсток, 
помічаємо у розміщенні 
рослин певну систему. . На 
горіішйх ярусах знаходя
ться представники флори, 
що якраз цвітуть і в зв’яз
ку з тим потребуюся» бага
то світла, — примули, кал- 
ли, хризантеми (їх тут 
найбільше, як пізніші д.о-

Роїсаду одержують під
шефний дитсадок № 52, 
школа № 13, заводські 
гуртожитки. Пломіикі тро
янди, що лягають до під
ніжжя гіам’ятппка найдо
рожчій людній — Леніну, 
червоні гвоздики, що ярі
ють біля обеліска загиб
лим визволителям нашого 
міста, теж вйплекані дбай
ливими руками квітннка-

Оранжереї в цехах

І
 А ВТОРА цих рядків вая.- 

ко ззинуватати у не- 
об’єктивності. З квітня по

листопад заводське по
двір’я і прилегла терито
рія паче встелені килим.- 

І ми, що міняться всіма ко
льорами спектра: то буя
ють на клумбах нарциси і 
тюльпани, герані та піііо- 
н.ії, гладіолуси і жоржини
А в холодну пору року це 
царство барв перекочовує, 

І так би мовити, па зямовї 
квартиру — в оранжерею.

Створена вона була з 
ініціативи адміністрації 
підприємства чотири роки 
тому. Закладали теплич
ний комплекс своїми енла- 

Імп. Керував роботами за
ступник директора заводу 
з питань побуту ?Л. В. 
Маклаков. Старзния енту
зіастів доброї справи не 

1 пропали марно: нині оран
жерейне господарство у 
буквальному розумінні 

І слова процвітає.
Ступаємо па поріг і, ще 

нічого як слід не розгле
дівши, пориваємо в арома
ти ліга. Гіахке теплою зем
лею, терпким листям і во- 
логими бутонами.

1 спочатку здається

відаєюся — близько ста 
видів’), унизу розмістили
ся любителі волог.затін
ку і прохолода — в основ
ному це різновиди папоро
ті. Прекрасно почувають 
тут себе вибагливі екзо
ти — фікуси, ері. іконі 
пальма.

Все це, звичайно, дуже 
гарно, однак, ораннєергя — 
не музей флори, нуди тіль
ки ходять милуватися ди
вовижними енспоанатами. 
На стелажах у численних 
горщинах, ящиках і латках 
витикаються з грумту тен
дітні стебелоця розсади. 
Оце і є ті нитки, з яких 
тчуть пістряві килими для 
заводського подвір’.-я члени 
бригади по озелененню 
Т. Д. Бурлака. 3. Ю. Гср5у- 
ноеа, Ж. Д. Мельнин, М. І. 
Сагайдак.

— Ми вирощуємо розса
ду цілий рік, — г-оварить 
завідуюча зеленили госпо- 
дарстзом заводу Н. П. Рай- 
нова, - щоб у міру відцві
тання на клумбах 
квітів замінювати 
тими.

— Де ж берете 
насіння?

— А ось тут,
Петрівна жестом оБвгдить 
приміщення оранжереї. — 
Штучно опилюємо, піджив
люємо рослими, і вони «ро
дять» так рясно, що ми на
віть мажемо відбирати най
кращі екземпляри поеівма- 
теріалу-

за- 
що

стільки

— Нін£

Зелень 
хаотич-

рів. Передовики виробни
цтва, ветерани праці у дні 
свят і ювілеїв одержують 
букети зі «своїх» квітів. 
МЕНІ не раз доводилось 

бачити, як перехожі 
зупинялися біля гуртожит
ку № 1 заводу радіовпрс- 
бів, що по вулиці 50-річчя 
Жовтня. Зупинялися, 
чудовані картиною,
відкривалася перед очима. 
Тут майже півроку палах
котять сальвії і флокен; їх
ній багрянець співзвучний 
із назвою вулиці, 
про революційне минуле 
нашого народу;
зелень декоративно-листя
них порід ніби символізує 
мир і спокій. За оформ
лення цього куточка від
починку підприємство бу
ло нагороджене грамотою 
Кіровського райвиконкому. 
Минулого року наша ком
позиція на районній ви
ставці квітів була визнана 
найкращою.

і [азвапі успіхи — ре
зультат інтенсипної приро
доохоронної роботи, яка 
ведеться на заводі. На
чальник служби благо
устрою 0. /\. Палій повідо
мив, що 75 процентів пра-

нагадує

елегійна

цінників підприємства — 
члени Товариства охорони 
природи.

Р1М уже згаданої, на І 
заводі існує ще чима

ло міні-орапжерей — у це- і 
хах, лабораторіях та відді
лах. Кімнатні рослини, ви
рощені в тепличному гос
подарстві, розміщуються 1 
тут на підвіконнях, стінах, 
прямо між верстатами, 
створюючи па роботі до
машній затишок і ком
форт. Озеленення завод
ських приміщень — одни 
із елементів дизайну — 
естетизації виробництв.'., і 
котра, як відомо, сприяє 
підвищенню продуктивное- І 
ті праці.

С а нас на підприємстві . 
й самодіяльні дизайнери- 
«зоологи». Комсомольці 
С. Бойченко, ГЛ. Пуфир, : 
В. Михайлов, М. Мамичев, 
В. Пирожок захоплюються 
розведенням декоративних 
рибок і охоче відкривають 1 
чудеса підеодного світу пе
ред колегами. У цехах . 
K>tfs 6, 10, 14, 20, 22 вста
новлено по кільна акваріу
мів, і хлопці постійно пін- 
луюгься про їх мешканців, 
їм залюбки допомагають 
товариші по роботі. Диво- 
світ за склом — теж част
ка живої природи, яка бла
готворно впливає на на
стрій.

Весна уже стукає у две- , 
рі. Прийде вона з ігташіг- ■ 
ним співом, сонцем, квіта- і 
мп. І серед квітів, що при
красять наше місто, і се
ред дерев, що в майбут- . 
ньому захистять його від 
сухих степових вітрів, не
одмінно буде багато ії тих, 
які посадять і турботливо 
доглянуть природолюби 
нашого підприємства.

О. ДАНИЛЕНКО, 
робітник Кіровоград- 1
ського заведу радіо- Q
виробів. №

ТЕРЕЗИ СЛОВА■
ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧА»

Цього року до нашої літ
студії надійшли твори 
Л. Жернакової, К. Повелька,
A. Сурженка, О. Некраси з 
Олександрії, А. Погрібної, 
С. Овченка з Новомирго- 
родського, 3. Поліщука з 
Новоархангельського, Р. Лю- 
барського з Новоукраін- 
ського, О. Білогор з Ма- 
ловисківського районів,
B. Цільмака зі Світлозод- 

^.ська, А. Гончаренка, Л. Ко-
далової, А. Митича, О. Ро
манюк, І. Коваленко, Г. Кот
ляр із Кіровограда та бага
тьох інших початкуючих по
етів і прозаїків. Вірші гро
мадянського звучання, лі
ричні етюди, гуморески ---
такий творч^ доробок мо
лодих літераторів, про яких 
ми зедемо мову.

Процес творчості склад
ний і оманливий. Складний у 
розкритті теми, ідеї, виборі 
сюжету, композиційному ви
вершенні тзору. Оманливий 
У легкій на перший погляд

спразі версифікації. Недо
свідченому авторові навіть 
звичайні камінці слабень
ких рил- трафаретних обра
зів видаються суці льнйми 
діамантами. І тоді народ
жуються дуже швидко і 
просто такі поетичні? «пер
ли»:

Нехай злиться стара 
завірюха. 

Всерівно зимі снс=ро 
німець, 

Зелен-плаття одіте 
Синюха — 

Люба річка для наших 
сердець.

По-перше, чому зазірюха 
стара? Адже йдеться про 
динамічний поетичний об
раз, який вимальовується в 
уязі читача в нестри мному 
русі, танці сніжинок, -«агаль- 
ному вітрі. До чого ж тут 
старість7 По-друге, незрозу» 
міле поводження слів «все- 
різно», СОДІНЄ», «зелегі-плат- 
тя»? І хіба з зелене плаття 
навесні одягаються не бере
ги, а річка?

Ще одне. Строфа і-чаписа-

на віршованим розміром 
анапестом (трискладова сто
па з наголосом на третьому 
складі). Принаймні, в цьому 
розмірі витриманий перший 
рядок. А ось другий, якщо 
правильно розставити наго
лоси, схожий нз гібрид ам
фібрахію, ямбу, хорею і 
знову ямбу.

На жаль, подібні приклади 
зустрічаються майже в усіх 
творах згаданих авторів...

Коли на терези слова ми 
кладемо свої заповідні дум
ки, виважуємо поетичним 
рядком власні почуття, тоді 
треба бути особливо уваж
ним і вимогливим у доборі 
метафор, епітетів, порівнянь 
і т. д. Трафаретність і ба
нальність — як іржа на зе
леному листі поезії. І тому 
псездознахідки на кшталт 
«с злагистым инеем на вет
ке», «строить — не легкий 
труд», «твое лицо, озарен
ное прекрасной улыбкой», 
«...з алмазы тополя оде-

лись», «веселий дзвоник 
дзвонить» і їм подібні, лише 
засмічують глибинне русло 
справжньої творчості.

Говорячи про окремі вда
лі рядки В. Цільмака, А. Гон
чаренка, І. Коваленко, хоче
ться побажати їм вдумливі
шого підходу до теми, нама
гатись не тільки заримувати 
десяток-другий рядків, а й 
наповнити їх змістом нашо
го трудового сьогодення, 
напругою часу і запалом 
комсомольської молодості.

Наближається світла да
та — 110-а річниця з дня на
родження В. І. Леніна. Хоті
лось би від вас, наші ша
новні молоді поети і про
заїки, отримати твори, у 
яких пульсувала б ленінська 
тема, у яких би зоріло наше 
комуністичне завтра.

Чекаємо від вас нових 
творів і щиро зичимо твор
чих успіхів.

В. ВАСИЛЕНКО.

за 14, 19 та 21 лютого ц. р.{.

З Умані
Голова уманської ЧК зустріз Каріна здивовано.
— Підпільна організація? § Умані?.. Це ти перебіль

шуєш. Є тут, звичайно, і колишні петлюрівці, й інші 
недобигі вороги Радянської влади... Але щоб під
пілля — до цього спрази не дійшли. Хоча, як кажуть, 
не зарікайся, кума...

— Скажіть, а останнім часом від населення ніяких 
сигналів не надходило? Про підозрілих чи щось по
дібне?

— Ось тут у мене все зберігається. Можете озна
йомитись.

Деякий час Карін гортав папери, вчитувався у резо
люції. Начальник повітової ЧК ображено сопів за су
сіднім столом. Не довіряють: з КиЄЗЗ прислали пере
віряючого...

— Скажіть, а ось ця заява не перевірялась?
— Яка?
— Про те, що командир із 402 полку часто ночами 

відлучається і приводить до стайні загнаного коня...
— Може, з нього дівка десь у селі. Хіба все пере

віриш...
— Але заявник пише, що, можлизо, командир зв’я

заний із бандою Дерищука. Ви не перевіряли?
— Не встигли...
Карін замовк і ще з півгодини розбирався з доне

сеннями, документами, заявами. Але нічого, що на
сторожувало б, так і не виявив. Замислився. Проду
маного плану дій у нього не було. З собою, правда, 
на всяк випадок він захопиз каргу, відібрану в Ту
ринського, розраховуючи використати її як доказ 
своєї причетності до верхівки ВОСС. А ще Сергієві 
був відомий пароль... А що коли спробувати?

Карін розшукав любителя нічних верхових прогу
лянок. Привітавшись, почав:

— Річка.
— Яка?
— Трубіж.
— Хто вам про мене сказав?
— Антон Решетуха,
— Чого ви тут?
— Втік із Києва. Там повальні арешти. Мені вдало

ся прихопити з собою деякі документи і карту... Ось 
пакет. Заховайте, поки я влаштуюсь.

— Що в пакеті?
— Карта, адреси явок, шифри.
Незнайомий командир мовчав. Було видно — він 

Каріну не довіряє... Але пакет взяв. Значить, Сергій 
не помилився. Кгубочок, як любив повторювати Го- 
рожанін, розмотається, коли ехопишся за кінець нит
ки. Ось він отой кінець. Ще, здавалося б, небагато.. 
Та співрозмовник Каріна раптом запитав: !

— У Саврасія ви були?
Хто такий Саврасій, Сергій і гздки не мав, але на 

всяк випадок поспішив з відповіддю:
— Ні, не встиг. Відразу до вас.
— А ви зайдіть, розкажиь, він допоможе. До мене 

більше не приходьте...
...Як вияснив Карін в уманській ЧК, Саврасій — це 

командир 402 полку. Наступного ранку Сергій його 
відвідав. Повторив усе знову. Цього разу йому пові
рили відразу...

Спогад
...— Ось так і на/лацаз я підходи до уманською 

контрреволюційного підпілля... А далі події розвива
лися вже без мене...

У розповіді Сергія Тарасовича все просто: приїхав, 
надибав на заяву черзоноармійця, вирішив перевіри
ти її, 8ИЙШОЗ на вороже кубло. Він змовчує, що пе
ред тим, як зупинитися на згаданій заяві бійця, пере
брав не одну сотню подібних, а те, що натрапив на 
слід — результат напруженої роботи думки, спів- 
ставлень, аналізу. Справді, з того тільки факту, що 
коня позертали до стайні під ранок і загнаним, Карін 
орієнтовно зумів визначити, куди відлучався підозрі
лий командир. Довідавшись, де в уманських лісах 
скупчені залишки банд, Сергій припустив, що підозрі
лий любитель нічних прогулянок — може виявитись 
зв’язковим місцевих петлюрівців з лісовими бан
дами...

— Після того, як я доповів у Києві, що вдалося ви
йти на зв'язок із уманським підпіллям, мене відразу 
відкликали. Але перед тим доручили ввести замість 
себе в середовище воссівців трьох чекістіз — Пря- 
денка, Недолю і Кропиву...

Зробили це дуже просто... Саврасію я сказав, що 
маю намір утекти за кордон. А коли пощастить, до
братися до Тарнува, де розміщався петлюрівський 
штаб, то звідти надішлю в Умань своїх зв’язкових. А 
поки що, мовляв, нехай зачаяться, і щоб ніякої само
діяльності...

Так київські чекісти стали керувати уманським пет
люрівським підпіллям, через «зв'язкових» довідую
чись про кожен крок ворога...

— А вас відкликали?
— Мені збиралися доручити нове завдання у Єли- 

саветграді.

Ю. ДМИТРЕНКО.

(Далі буде).
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Перша програма
14,30 — Новини. 14.50 — 

«По Сибіру і Далекому 
Сходу». Кінопрограма. 16.00
— Російська мова. 16.30 — 
Грае А. Сурков (баян). 16.55 
Адреси молодих. 17.55 — 
Зустріч після фільму «Бу
динок за околицею». 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Л. Бетховен.’Увертюра «Ко- 
ріолап». 19.10 — До 110 і

Вінниці з дня народження 
. І. Леніна. Фільм «Розпо
віді про Леніна». 21.00 — 

«Час». 21.35 — Відкриття 
Днів тсультури Чехосло
вацької Соціалістичної Рес
публіки в СРСР. присвяче
них 35-річчю визволення 
ЧехословаччиНи від фа
шистських загарбників. 
Коннерт з Кремлівського 
Палану з’їздів. У перерві — 
22.35 — Сьогодні у світі.

фільм «І прийде день». 
1 серія. 10.45 — Концерт 
ансамблю пісні і танцю 
«Лучниця» (ЧССР). По за
кінченні — Новини. 14.30— 
Новини. 14.50 — Док. теле
фільми «Вогненні рейси», 
«Солдатській пам'яті вір
ні». 15.55 — Рідна природа. 
16.15 — Шахова школа.
16.45 — Ярослав Гашеп. 
Сторінки життя і творчос
ті. 17.30 — «У ритмі дой- 
ри>. Виступ Державного 
ансамблю танцю «Щедлик» 
Узбецької РСР. 18.00 — Ле
нінський університет міль
йонів. «ЛІкола: проблеми 
комуністичного вихован
ня». 13.30 — У кожному 
малюнку — сонце. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.05 — 
Ми будуємо ВАМ. 10.35 — 
Народні візерунки. Кон
церт. 19.55 — Телефільм «І 
прийде день». 2 серія. 21.00 
— «Час». 21.35 — «Музич
не життя». 22.50 — Сьо
годні у світі. 23.05 — Док. 
фільм «Велике табло Олім
піади».

Субота, 1 березня
ПОВІДОМЛЯЄ УКООПТОРГРЕКЛАМА

Друга програма
16.00 — Новини. 16.10— 

Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.30 — «Горбоко
ник». Лялькова вистава. 
17.30 — «Атеїстичні діало
ги». 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — Ого
лошення. (К-Д). 18.20 т-
Мультфільм. (К-д). 18.30 •— 
«Актуальна камера», 19.00 
— Всесоюзний турнір 3 хо
кею: «Іжсталь» — «Сокіл». 
1 і 2 періоди. 20.45 — <ІІа 
добраніч, діти'» 21.00 -- 
«Час». 21.35 — Всесоюзний 
турнір з хокею: «Ькстель» 
<— «Сокіл». З період. 22.10 

«Дійові особи та вико
навці». По закінченні — Но- 
ЯИТИ.

Друга програма
10.00 — ІІовнпп. 10.15 — 

Художній фільм «Кінець ім
ператора тайги». 11.40 - 
• Шахтарські горизонти». 
16.00 — Новини. 16.10 — 
Д ія малят. «Срібний дзві
ночок». 16.35 — «На здо
буття Деожавпої премії 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка». 
«Пристрасне слово кіно 
публіцистів». 17.25 — «Ва
пнім. товаришу, серцем і 
іменем». Репортаж із Київ
ського філіалу Централь
ного музею В. 1. Леніна. 
Передача 2. 18.00 — «День 
за днем». (К-д). 18.15 —
«Урожайно поле Кірово- 
градщипи 1980 року». (К-д). 
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 — Всесоюзний 
турнір з хокею: «Сокіл» — 
«Спартак». 1 і 2. періоди. 
20.25—Фільм-г.онцсцт «За
повітна пісня». 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00— 
«Час». 21.35 — Всесоюзний 
турнір з хокею: «Сокіл.» 
«Спартак». З період. 22.10
— Концерт вокально-ін
струментального ансамбліо 
< Смерічка». По закінченні
— Новини.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05—АБВГДейка.
9.35 — Для вас, батьки. 
10.05 — .Концерт Держав
ного академічного заслуже
ного ансамблю танцю 
УРСР ім. П. Вірського. 
10.45 — Більше хороших 
товарів. 11.15 — Коло чи
тань. 12.15 — Конкурс ви
нахідників. 13.00 — Олім- 
піада-80. 13.50 — Розповіді 
про художників М. Сар’яи.
14.30 — Новини. 14.45 —
Телефільм для дітей. «Ка
тин зоопарк». 1 серія. 15.45
— Людина. Земля. Всесвіт.
16.30 — «Наша адреса — 
Радянський Союз». 17.10 •— 
Очевидне — неймовірне. 
18.10 — Мультфільми. 18.35
— 9-а студія. Веде переда
чу політичний оглядач 
В. Зорін. 19.35 — Л. Філа- 
тоз. «Художник Із Шер- 
вудського лісу». Тслевиста- 
ва. 21.00 - «Час». 21.35 — 
Кіпопанорама. 23.05—Чем
піонат . світу з ковзаняр
ського спорту. Чоловіки. 
5000 м. По закінченні —
23.35 — Новини.

Шановні друзі! За
прошуємо вас до 
універмагів, магази
нів «Культтовари», 
«Техніка».

Тут є широкий ви
бір товарів подарун
кового асортименту: 
сувенірів, годинни
ків, біжутерії, това
рів культурно-побу
тового призначення.

Пропонують коо
ператори і обнови 
до свята.

Завітайте до мага
зинів споживчої коо
перації!

КІРОВОГРАДСЬКА 
ОБЛСПОЖИ8СПІЛКА.

ВСІМ, КОМУ ДОВОДИТЬСЯ ВИКОНУВАТИ БАГАТО ОБЧИС
ЛЕНЬ, — СТУДЕНТАМ, ІНЖЕНЕРАМ, ОБЛІКОВЦЯМ — СТАНЕ В 
НАГОДІ

Середа, 27 лютого
П’ятниця, 29 лютого

Перша програма

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

Концерт Волинського укра
їнського народного хору., 
11.05 — Молодіжна програ
ма «Трикутник». 12.15 — 
Р. Болт. «Хай живе короле
ва, віват!» Вистава. 1-і.ЗО
— «Доброго вам здоров'я». 
15.00 — «Закон і ми». 15.30
— Телеконкурс винахідни
ків і раціоналізаторів. «Від 
ідеї до практики». 16.15 — 
«Сатиричний об’єктив». 
16.35 — Мультфільм. 16.45
— До 35-річчя Великої Пе
ремоги. «Місто-геоой Оде
са». 18.05 — Л. Бетховен. 
Симфонія X» 3 «Героїчна». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.40 — Художній те
лефільм «Назад доиоги не
має». 2 серія. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Кубок
СРСР з футболу: < Динамо» 
(Київ) — «Спаотак» (Івано- 
Франківськ). У перерві — 
Новини.

МІКРОКАЛЬКУЛЯТОР Мікрокалькулятор виконує чотири 
арифметичних дії, безпосереднього об
числення натуральних та десяткових ло
гарифмів і антилогарифмів, тригономет
ричних та зворотних тригонометричних 
функцій для будь-яких дійсних чисел.

Для зберігання даних і’накопичування 
результатів у мікрокалькуляторі є ре
гістр пам'яті, робочий регістр для виве
дення даних на індикатор.

Мікрокалькулятори «Электроника» 
БЗ-іВА пропонують магазини споживчої 
кооперації КіроЕотрадщчни. 
КІРОВОГРАДСЬКІ ОБЛСПОЖИЗСПіЛКА.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.
"5Й

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Школярам 
яро музику. 9.35 — Фільм 
«Розповіді про Леніна». По 
закінченні — Новини. 14.30 
— Новини. 14.50 — «Люди
на на Землі». Кінопрогра
ма. 15.45 — Відгукніться, 
сурмачі! 16.15 — Твоя Ле
нінська бібліотека. «Пар
тійна організація і партій
на література». 16.45 — Те- 
леогляд «Народна твор
чість». 17.30 — Зустріч
школярів з учасниками ви
сокоширотної полярної ек
спедиції газети «Комсо
мольская правда». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — 
ІКиття науки. 19.30 — Спі
ває народний аптнет СРС.Р 
І. Петров. 19.50 — Теле
фільм «І прийде день». 1 се
пія. 2.1.00 — «Час». 21.35 — 
Шз? Де? Коли? Телевіктори- 
иа. 22.40 — Сьогодні у сві
ті. 22.55 — Творчість наро
дів світу.

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Творчість 
юних. 9.35 — Телефільм
«І прийде день». 2 серія. 
10.40 — Б. Сметана. «Цикл 
симфонічних поем «Мол 
Батьківщина». По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Док. фільми.
15.55 — О. Уайльд. «Від
даний друг». 16.25 — Арії з 
спер виконує лауреат між
народних конкурсів М. Кіт.
16.55 — Підмосковні зустрі
чі. 17.25 — Фільм «Кощій 
Безсмертний». 18.45—Сьо- 
юдіїі у світі. 19.05 — По
двиг. 10.40 — Телефільм 
«Стіл для чотирнадцяти». 
(ЧССР). 21.00 —«Час». 21.35 
— Зустріч у Концертній 
студії Останкіно з лауреа
том Ленінської 1 Державної 
премій, народним артистом 
СРСР Г. Товстопоговим. 
23.15 — Сьогодні у світі. 
23.30 — Концерт артистів 
чехословацької естради.

Неділя, 2 березня

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

В. Катаев. «Син полку». Ви
става. 11.40 — «Шкільний 
екран». Українська літера
тура. 9 клас. 16.00 — Но
вини. 16.10 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 16.40
— «В є-Фірі — пісня». 16.55
— До 35-річчя Великої Пе
ремоги». «Солдати Вітчиз
ни». Передача 1. 18.00 —
«На здобуття Державної 
премії УРСР їм. Т. Г. Шев
ченка». «Архітектурні
комплекси України». 18.30
— «Актуальна камера». 
19.00 — Кубок СРСР з 
футболу: «Динамо» (Київ) — 
«Ністру» (Кишинів). У пе
рерві—К. т. «День за днем». 
(К-д). 20.45 — - Па добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 
—«Новини кіноекрана». По 
закінченні — Новини.

Четвер, 28 лютого
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — відгукні
ться. сурмачі! 9.35 — Теле-

Друга програма
10.00 — Новини. 10.10 — 

«Депутати і життя». 10.40 
Художній фільм «У зоні 
особливої уваги». 12.10 — 
На здобуття Державної пре
мії УРСР ім. Т. Г. Шевчен
ка. Поезія П. Скунцй. 16.00
— Новини. 16.10 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок». 
16.30 — Фільм-кбнцеот «Лі
ричні мініатюри». 16.40
• Я тоіі, що греблі рвав». 
Літературна композиція за 
творами П. Воронька. 17.25
— «Рік. п’ятий завершаль
ний». 18.00 — Док. фільм 
«Ленін у Нижньому Нов
городі». З циклу «Ленін
ський альбом». 18.30 — 
К. т. «День за днем». (К-д). 
18.45 — К. т. Оголошення. 
(К-д). 18.50 — К. т. Мульт
фільм. (К-д). 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
Док. фільм «Москва готує
ться до Олімпіади». 19.45— 
«В ательє прийшов замов
ник». Засідання громад
ської ради якості Україн
ського телебачення і «Ро
бітничої газети». 20.45 — 
«Ііа добраніч, діти!» 21.00
— ‘Час». 21.35 — Худ. те
лефільм «Назад дороги не
має». 1 серія. По закінчен
ні — Новини.

Перша програма
8.00 — ‘Час». 9.05—Кон

церт соліста Молдавського 
театру опери та балету 
В. Драгоша. 10.00 — Слу
жу Радянському Союзу! 
11.00 — «Здоров'я». 12.10
— Науково - популярний 
фільм «Євгеній Баратип- 
ськпй». 12.30 — Сільська 
година. 13.30 — Музичний 
кіоск. 14.00 — Телефільм 
«Вічний поклик». 8 серія. 
15.10 — Путівка в життя. 
Телефільм «Прилучення».
15.55 — Концепт радян
ської пісні. 16.15 — .Клуб 
кіноподорожей. 17.15 — За 
вашими листами. Музична 
програма. 18.00 •— Міжна
родна панорама. 18.45 — 
Мультфільм ЧССР «Бури
ла». 19.25 — Вечір гумору 
в Копііертпій студії Остан- 
КІПО. 21.00 — «Час». 21.35
— Година Великого симфо
нічного оркестру. 22.25 — 
Чемпіонат світу з ковза
нярського спор-, у. Чолові
ки.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Щасливе дитинство». 11.00
— «Екран молодих». 12.10
— «Люди оновленого краю». 
13.00 — «Палітра». 13.50— 
«Слава солдатська». 14.50
— Фільм-концерт «Співає 
А. Солов’япенко». 15.05 — 
«Джерела». 16.05 — «Стій
кий олов’яний солдатик». 
Лялькова вистава. 17.00 — 
Концерт оркестру народ
них інструментів Україн
ського телебачення і радіо.
17.30— Фільм-вистава «Сва
тання на ГончарівцІ». 19.00
— «Актуальна камера».
19.30— Художній телефільм 
«Назад дороги немає». З се
рія. 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Концерт Лепінірадсьпо- 
го балету. «Хореографічні 
мініатюри». По закінченні
— Новини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

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

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

наша 316050, МСП

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.

БК 00180. Обсяг 0,5 друк. прк.

Кіровоградський інститут 
сільськогосподарського 

машинобудування

ОГОЛОШУЄ

набір слухачів па вечір
ні 4-місячні підготовчі 
курси для вступу в інсти
тут у 1980 році.

Заняття проводяться 
три рази на тиждень у 
вечірній час за програ
мою вступних .екзаменів.

Приймаються особи із 
закінченою середньою 
освітою, учні 10 класів, 
училищ і технікумів.

Подаються такі доку
менти: заява на ім’я рек
тора, квитанція про вне
сения плати за навчання 
(гроші 12 крб. перерахо
вуються поштовим пере
казом у будь-якому пош
товому відділенні на роз
рахунковий рахунок 
1411 8 в Кіровоградське 
міське управління Держ
банку па ім’я КІСМ).

Документи приймаю
ться щодня, крім неділі, 
з 9.00 до 18.30, в суботу 
з 9.00 до 14.30 за адре
сою: м. Кіровоград, вул. 
Орджонікідзе, 5, ауд. 
237-А.

РЕКТОРАТ.
Зам. 117.

Об’єднанню ресторанів 
м. Кіровограда

ПОТРІБНІ

на постійну роботу

швейцари, 
гардеробники, 
продавці, 
вантажники.
Запрошуються па ро

боту пенсіонери, яким 
виплачуватиметься пов
ністю пенсія і заробітна 
плата.

По довідки звертатись 
на адресу: м. Кірово

град, вул. Карла Марк
са, 31, відділ кадрів. 
Тел. 2-57-15.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 18.

Індекс 61197.

ПРОДАВАЙТЕ ГАРБУЗОВЕ НАСІННЯ

Споживча кооперація області через приймальні 
пункти заготівельних контор, споживчих товариств, 
крамниці, ласки та через заготівників 
ПРОВОДИТЬ'ЗДКУПІВЛЮ 
ГАРБУЗОВОГО НАСІННЯ

в необмеженій кількості по ціні 1 крб. 1С коп. за 
кілограм.

Приймається насіння усіх сортів стиглих іарбузів, 
добре висушене та очищене, не пустотіле, без домі
шок.

Застосовується насіння гарбузів для виготовлення 
цінного масла в медичній промисловості.

ЗБИРАЙТЕ ТА ПРОДАВАЙТЕ ГАРБУЗОВЕ НАСІННЯ 
СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ.

Правління Кіровоградської облспоживспілки. 
Зам. 113.

ВСТУПАЙТЕ ДО НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ МВС СРСР

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КІ РО ВО Г РА дського ОБЛ в и ко В КОМУ 

ПРОВОДИТЬ черговий набір 
у пінці, середні навчальні заклади МВС СРСР і Хар
ківський юридичний інститут.

У названі навчальні заклади приймають чоловіків 
віком до 25 років, які відслужили дійсну військову 
службу в рядах Радянської Армії, комсомольців і 
комуністів, придатних за станом здоров’я до служби 
в органах МВС, які мають середню освіту, позитив
ні характеристики з місць служби в Радянській Ар
мії, роботи і проживання.

Строк навчання: у вищих навчальних закладах — 
4 роки, в середніх — 2 роки.

Вступники складають екзамени:
у вищі навчальні заклади: з російської мови і літе

ратури (твір і усно), історії СРСР (усно) та іноземної 
мови в серпні нинішнього року;

в середні навчальні заклади: з російської мови 1 лі
тератури (твір), історії СРСР (усно) у вересні 1980 
року.

Під час навчання курсанти забезпечуються безплат
ним харчуванням, гуртожитком, обмундируванням і 
стипендією. Період навчання зараховується У загаль
ний стаж служби в органах МБС.

Студенти Харківського юридичного інституту одер
жують стипендію в розмірі 55 крб. і забезпечуються 
гуртожитком.

Випускникам навчальних закладів МВС СРСР ви
дається диплом про влшу чи середню Юридичну ос
віту і присвоюється звання «лейтенант міліції» (лей
тенант внутрішньої служби). Вони направляються в 
органи внутрішніх справ на посади слідчих, скспер- 
тів-криміпалістів, інспекторів карного розшуку, від
ділу боротьби з розкраданням соціалістичної влас
ності, ДЛІ, адміністративної служби міліції, керів
ного складу виправно-трудових установ.

Звертатися до 1 квітня цього року на адресу: 
316050, м. Кіровоград, вул. Дзержннського, 41, відділ 
кадрів, каб. № 86 з 9 до 18 год., крім суботи та неділі. 
При собі необхідно мати паспорт, військовий, комсо
мольський чи партійний квитки, атестат про середню 
освіту.

ВІДДІЛ КАДРІВ УВС КІРОБОГРАД- 
Зам. 15. СЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ.

відділ листів і масової роботи, сідділ 
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; фотолабс- 
Рат°Р!,я “ 2"56-65; нічна реданціл —
3- 03-53.

Друкарня імені Г. М. Димюрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вуп. Гпінки, 3.
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