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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОГО ОБКОМУ АКСМУ

ПЕРША КОЛОНКА

ГОТУЮЧИ ГІДНУ ЗУСТРІЧ XXVI З’ЇЗДОВІ 
КПРС, КРАЩІ КОМСОМОЛЬСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩ КРАЇНИ ВИСТУПИЛИ З ІНІ
ЦІАТИВОЮ - ПРАЦЮВАТИ В ПЕРЕДЗЇЗДІВ- 
СЬКІ ДНІ ЗА ЛЕНІНСЬКИМИ ЗАВДАННЯМИ

Ножна радянська ліедина в Ці дні готує наступному 
форуму комуністів свій трудовий дарунок. Чимало 
добрих справ, хороших задумів, патріотичних ініціа
тив і на рахунку майбутньої робітничої та колгосп
ної зміни — учнів профтехучилищ Кірсвсградщини.

Показовий приклад тут — відома вже за межами 
нашої області ініціатива комсомольців Бобринсцько- 
»о СИТУ № 2 — подати всемірну допомогу своїм ба
зовим колгоспам у ремонті сільськогосподарської 
технік!), надійно підготувати її до еєсияних польових 
робіт, виготовити для тракторних бригад необхідну 
кількість слюсарно-монтажних інструментів. <Моло- 
дш'і комунар» уже повідомляв своїх читачів про те, 
що майбутні хлібороби успішно дотримують слова. 
Цю справу учні профтехучилища вважають своїм ле
нінським завданням, трудовим подарунком XXVI 
з’їздові партії. Як і колектив Кіровоградського 
МИТУ АЬ «З, що Енрішив у нозаурочннк час провести 
недільник і зароблені кошти перерахувати до Фон
ду миру. Нині ініціатори поглиблюють свої ленінські 
завдання, спрямовують їх на підвищення якості 
знань, оволодіння високою професійною майстерніс
тю, на виховання- у кожного активної життєвої пози
ції.

Ленінське завдання — це конкретне доручення в 
ході Всесоюзної естафети комсомольських справ по 
гідній зустрічі XXVI з’їзду КПРС, по реалізації зак
лику В. І. Леніна про ге, щоб кожного дня в будь- 
якому селі, в будь-якому місті молодь розв’язувала 
практично те чи інше завдання спільної праці, нехай 
найменше, нехай найпростіше. Ленінське завдання 
комсомольській організації, профтехучилища дають 
райком чи міськком ЛКСМУ, ради ветеранів праці, 
партії і комсомолу, комітет комсомолу базового 
підприємства чи господарства за погодженням з 
партійними організаціями. На основі одержаного ко
лективного завдання комітет комсомолу профтехучи
лища розробляє .завдання комсомольським організа
ціям навчальних груп та індивідуальні, що заносять
ся в особисті комплексні плани учасників Ленінсько
го заліку.

Важливу справу необхідно провести організовано, 
продумано, не допустити формалізму. В кожному ле
нінському завданні слід передбачити і розширення 
політичного кругозору учнів, вивчення ними праць 
В. І. Леніна, документів партії та уряду, і боротьбу 
за навчання без відстаючих, і шефство старших над 
молодшими. Одними з обов’язкових повинні бути за
ходи щодо поліпшення якості праці 
майстернях і на виробничій практиці, робота з осо
бистим клеймом якості, збільшення 
дукції, залучення майбутніх робітників до технічної 
творчості, до розробки і впровадження раціоналіза
торських пропозицій, до ділової допомоги базовим 
підприємствам і господарствам. Усе цс в кінцевому 
підсумку має сприяти організаційно-політичному 
зміцненню комсомольських організацій профтехучи
лищ, громадському змужнінню учнів.

Безсумнівно, вручення ленінських завдань треба 
проводити в урочистій обстановці, надавати йому як
найширшої гласності і надалі систематично контро
лювати хід виконання цих завдань.

Сьогодні ми маємо перші паростки праці за ленін
ськими завданнями є кращих профтехучилищах облас
ті. Приміром, учні першого року навчання знайом
ляться з історією і традиціями свого ПТУ, базосого 
підприємства, вчаться правильно організовувати нав
чання, використовувати вільний час, набувають пер- 

. ших навинів самостійної роботи над політичною лі
тературою. Другокурсники беруть участь у конкур- 

робіт на Суспільно-політичну тьмаїНну, 
професійної майстерності, організовують змагання у 
виробничих майстернях, навчаються в технічних 
гуртках тощо.

Про результати виконання ленінських завдань учні 
..рапортують на комсомольських зборах навчальних 

іруч. а ТІ, в свою чергу, — комітетові комсомолу 
П і У, училище — райкомові, міськкомові комсомолу. 
ГІ/дсумки виконання ленінських завдань треба підби
ти в лютому 1981 року, напередодні XXVI з’їзду 
КПРС, занести в рапорти Всесоюзної естафети ком
сомольських справ по гідній зустрічі XXVI з’їзду 
партії.

Справа честі кожного колективу профтехучилища 
— па «відмінно» викопти ленінське завдання — під
готувати свій трудовий дарунок наступному форуму 
комуністів країни!

Секретаріат ЦК ВЛКСМ, 
Колегія Міністерства ву
гільної промисловості
СРСР і Президія ЦК проф
спілки робітників вугіль
ної промисловості прийня
ли постанову, в якій схва
лили ініціативу передових 
КОМСОМОЛЬСЬКО -молодіж
них колєктиеів галузі що
до організації в січні 1981 
року місячника найвищої 
продуктивності праці і 
проЕедення естафетного 
ешелону з надплановим 
вугіллям на честь XXVI 
з’їзду КПРС.

Палку підтримку і все
бічне схвалення у комсо
мольців і молоді вугільної 
промисловості, ГОЕОрИТЬСЯ 

у постанові, дістав проект 
ЦК КПРС до XXVI з’їзду 
партії «Основні напрями 
економічного « соціально
го розвитку СРСР на 1981 
—1985 роки і на період 
до 1990 року», пронизаний 
ленінською турботою про 
радянську людину, про 
певніше задоволення її 
духовних і матеріальних 
потреб. Еказівки партії 
про необхідність розв’я
зання паливно-енергетич
ної проблеми, підвищення 
якості вугілля, своєчасне

ЕЕЄДЄННЯ о дію пускових 
об’єктів галузі знаходять 
палкий відгук у молоді, 
є джерелом п натхненна.

Биступаючи на Всесоюз
ному семінарі по еичєнніо 
шефства комсомолу над 
розвитком вугільної про
мисловості, говориться да
лі в постанові, бригадир 
комсомольсько- молодіж
ної бригади очисного ви-

в навчальних

кількості про-

ігриіурию. другокурсники беруть J.____ ,
С''Х.тв?1)чн.х Р°6іт на суспільно-політичну тематику,

виробничих майстернях,

І

Приз чекає переможця
«Ініціативу — «на-гора»!» 

— з цими словами «Моло
дий ноглунар» звертається 
до КМН шахтарів області, 
друкуючи сьогодні звернен
ня передових номсомольсь- 
но.молодіжних нолентиеіс 
галузі. Всіх молодих гірни
ків Олександрійського й Но- 
еомиргородсьного басейнів, 
які, підтримуючи ініціаторів, 
на старті одинадцятої п’я- 
іирічни вирішили добитися 
максимальної продуктивнос
ті праці, найвищої ефектив
ності і яності роботи, газе
та закликає взяти участь в 
сбласному змаганні КМК. 
♦Молодий комунар» засну
вав приз «Кращому комсо
мольсько.молодіжному ко
лективові шахтарів Кірово- 
градщини за підсумками мі
сячника найвищої продук
тивності праці, присвячено
го XXVI з'їздові КПРС».

Чекаємо повідомлень про 
трудові успіхи.

ІНІЦІАТИВУ — «НА-ГО
РА»!

XXVI З ЇЗДОВІ КПРС — 
ГІДНУ ЗУСТРІЧ!

бею шахтоуправління іме
ні В. І. Леніна Ворошилов- 
градської області, лауреат 
премії Ленінського ком
сомолу В. Серьогін запро
понував провести в січні 
1981 року місячник найви
щої продуктивності праці, 
присвячений XXVI з їздо
ві КПРС, і направити над
планове вугілля спожива
чам комсомольськими

І.

кс/лсомольськс- 
бригад 

імен.;
іб :

О. Носаиенна з, 
«Майская» об єд- 

«РССТСБЕУГІЛЛЯ».
«Бзр- 

об єднання 
А. По- 

«Трудів- 
облзс- 

3 резоі- 
Читин- 

й висту- 
про

ешелонами від усіх вугіль
них басейнів країни. Ll <. 
ініціативу підтримали чз 
ЛеКТИБИ
молодіжних 
Н. Влассва з шахти 
Калініна Кемеровської 
ласті, 
шахти 
канНя 
А. Песова з шахти 
гешорсквя» 
«Воркутаву гілля», 
ліщука з шахти 
ська» Донецької 
ті та М. Соболева 
зу «Харанорский» 
ської області, які 
пили із зверненням 
підготовку кожним кслек 
тивом трудових даруннів 
з їздові партії.

Схвалюючи цю ініціати
ву ЦК ВЛКСМ. 
Міністерства 
промисловості 
Президія ЦК профспілки 
робітників 
мисловості 
підсумками 
кращим комссмольс.ьн.о- 
молодіжним колективнім, 
молодим передовикам ви
робництва надати почесне 
право направити на адок
су XXVI з’їзду КПРС ра
порт трудових досягнень.

Колегія 
вугільної * 

СРСР і

вугільної прс- 
УХЕЙЛИЛИ за 

місячника

1
бригадирів комсомольсько-молодіжних колективів до всіх молодих

робітників вугільної промисловості

І

Дорогі товариші шахтарі!
У ці дні весь радянський народ з 

величезною увагою вивчає І широ
ко обговорює проект ЦК КПРС до 
XXVI з'їзду партії «Основні напря
гли економічного і соціального роз
витку СРСР на 1981—1985 роки і 
на період до 1990 року». Перед ву
гільною промисловістю, а значить 
і перед нами, шахтарями, поставле
но великі й відповідальні завдання: 
на основі широкого впровадження 
прогресивної технології і високо
продуктивного гїрничотранспорт- 
ного устаткування забезпечити видо
буток вугілля до 1985 року в кіль
кості 770—800 млн. тонн, прискори
ти створення потужностей у Кузба
сі, спорудження об’єктів Кансьно- 
Атинсьнсго та Екібастузького па
ливно-енергетичних но/лплек'іа, 
підвищити якість вугілля, що пос
тавляється народному господарс-

Викона.чня цих завдань вимагає 
напруженої роботи кожного трудо
вого гірницького колективу, ножно
го меледого трудівнина, підвищен
ня ефективності гірничошахтного 
устаткування, пошуку резервів ви
робництва на кожному робочому 
місці широкого впровадження пе
редового виробничого досвіду пе
редовиків і новаторів, посилення 
режиму економії, зміцнення трудо
вої Дисципліни.

Н<-ШІ НСМЄОМОЛЬСЬНО-МСЛОДІЖГ'І 
бригади дсстроисво виконали зав-

рання десятої п'ятирічки і успішно 
трудяться в рахунок одинадцятої. 
Ми добре розуміємо, що реалізація 
намічених планів нової п ятирічки 
залежить І від безумовного вико
нання та перевиконання щоденного 
планового завдання кожним моло
дим трудівником галузі, кожним 
комсомольсько-молодіжним ко
лективом, успішного старту 1981 ро
ку.

Ми палко підтримуємо і одно
стайно схвалюємо намічені плани 
партії, всім серцем дякуємо ЦК 
КПРС, його Політбюро, Генерально
му секретареві ЦК КПРС, Голові 
Президії .Верховної Ради С₽СР то
варишеві Леоніду Іллічу Брежнєву 
за дбання про зростання добробу
ту радянського народу, щаслизе й 
радісне життя нашої молоді.

Прагнучи ділом відповісти на пік
лування партії та уряду, ми закли
наємо комсомольців, усіх молодих 
трудівників вугільної промисловості 
ознаменувати XXVI з’їзд КПРС но
вими трудовими рекордами й до
сягненнями, провести на старті 
одинадцятої п’ятирічки — б січні 
1981 року — місячник наЙЕищої 
продуктивності праці на кожному 
робочому місці. Це дасть змогу 
певніше задовольнити потреби в па
ливі народного господарства країни 

‘ ..... і найкра-
і повинні 

видобуток ву- 
метри гірничих

виробок, дострокове введення 0 | 
дію нових виробничих потужностей, і

Хай кожний молодий робітник, І 
технік, інженер учений, КОЖНИЙ | 
комсомольсько-молодіжний колек
тив доб’ється в ході міся-п’- 'а мак
симальної продуктивне».™ праці, Й 
найвищої ефективності і якості ро- Й 
боти, відзначить відкритті- з’їзду но- і 
вими рекордами, особистими до № 
сягненнями в праці, навчанні і гро- к 
мадській діяльності.

Пропонуємо надпланове вугілля, 
видобуте в ході місячника молоди- 9 
ми шахтарями, направити спажкза- Й 
чам комсомольськими ешелонами І 
від усіх вугільних басейнів країни. 9

XXVI з’їздові КПРС — гідну зу- " 
стрічі

Бригадири комсомсльсьмс-мслс- | 
діжних колективів:

Н. ВЛАСОВ — лауреат 
Ленінського комсомолу, 
імені Калініна Кемеровської 
ті.

О. НОСАЧЕККО — шахта 
ская» Ростовської області.

A. ПЕРОВ — лауреат премії Ле
нінського комсомолу, шахта «Бор- 
гашорсквя» Комі АРСР.

А ПОЛІЩУК — шахта «Трудівсь- 
ка» Донецької області.

B. СЕРЬОГІН — лауреат премії 
Ленінського комсомолу, шахтоуп 
равлікня імені В І. Леніна Всрсши- 
лсвградської області.

М. СОБОПЄЕ — лауреат премії 
Ленінського комсомолу, розріз 
«Харансрєккй» Читинської області.

премії 
шахта 

обнас-

«»Май-

в зимовий період. Нашим 
щим подзрунном з'їздові 
стати надплановий 
гілля, додатнові



2 сшор.

До зустрічі,
ЗАКІНЧИЛИСЯ ЗИМОВІ КАНІКУЛИ 

ШКОЛЯРІВ. РОЗПОЧАЛАСЯ ТРЕТЯ, ВИ
РІШАЛЬНА ЧВЕРТЬ. УЧОРА ТИСЯЧІ 
ШКОЛЯРІВ ОБЛАСТІ ЗНОВУ СІЛИ ЗА 
ПАРТИ.

„Молгод*# колхунлр**

канікули!
13 січня Л981 рог'У

|1Здрастуй, школо!.

ЗИМОВИМИ МАРШРУТАМИ
Різноманітною й цікавою була велика 

шкільна перерва тривалістю в дванад
цять днів для компаніївських школярів.

Юні техніки району взяли участь у 
виставці технічної творчості, присвяченій 
ХХ'/І з'їздові КПРС. Подовгу затримува
лись відвідувачі (і дорослі, і діти) біля 
діючої моделі маяка, яку виготовила 
дев’ятикласниця Зеленівської середньої 
школи Юлія Медяник, біля макета світ
ломузики, що його змайстрували гурт- 
нісці Сасівської восьмирічки, автоматич
ної приставки світлозих ефектів, яку 
зробили члени гуртка технічної творчос
ті Компаніївського Будинку піонеріз.

У гості до тваринників колгоспу «Ко
муніст» завітали з концертами хлопчики 
і дізчатка Полтавської восьмирічки.

Засідання клубів винахідливих і кміт
ливих та «Чомучок», лижний похід і ще 
багато чого нового й захоплюючого 
було з канікулярній програмі учнів Чер- 
воновершської середньої школи.

Всього дорогами зимових канікул про
йшли і набралися нових сил перед по
чатком третьої навчальної чверті 
понад тисячу учнів.

3. НАРІВНИЙ.

ПОРУЧ З НАСТАВНИКОМ

Головне завдання
і не втрачати у вирішаль
ній чверті завойованого 
рубежа — правофланго
вий клас.

Після канікул, розпові
дала Людмила Григорівна, 
з новими силами вони 
продовжать і інші свої 
комсомольські справи — 
шефські концерти ; лекції 
на тваринницькому комп
лексі N° 2 колгоспу «Жов
тень», організацію дозвіл
ля сільської молоді...

— Всі сьогоднішні наші 
справи, — говорить на 
закінчення Л. Г. Овчарен
ко, — ми пов’язуємо з 
XXVI з’їздом КПРС, із на
шим бажанням гідно зу
стріти форум комуністіз. 
Тож проект ЦК КПРС до 
XXVI з’їзду партії став ни
ні настільним документом 
восьмикласників, вони ста
ранно вивчають його.

3. КОВАЛЕНКО.

На знімку: Л. Г. ОВ
ЧАРЕНКО.

Фото автора.

«Серце Данко» — так 
назвали свою комсомоль
ську групу восьмикласни
ки Тишківської восьмиріч
ної школи Новомиргород- 
ського району. Група — 
це майже весь клас. Доб
ре відпочивши, вчора во
на сіла за парти, знову 
взялася за цікаві комсо
мольські справи, яких не 
уявляє без свого «голов
ного комсорга» І старшо
го товариша — Людмили 
Григорівни.

Людмила Григорівна 
Овчаренко — класний ке
рівник завтрашніх випуск
ників школи, вчителька іс
терії. Вона також зажда
лася своїх вихованців — 
«найбойовитіших, найпра- 
цьовитіших, найініціатив- 
ніших серед учнів усіх 
випускних класів, з яки
ми доводилося працювати 
протягом семи років ро
боти в Тишківській школі». 
І, звичайно ж, із першого 
дня «головний комсорг» 
запропонував їм головно 
завдання — добре вчитися

ОРДЕН
ІЯД
ПРАПОР!
ГАЗЕТИ

АШХАБАД. (Кор. 
-ТАРС). Золотий ювілей 
відзначає газета юних ле
нінців Туркменистану — 
.«Мыдам тайяр» («Завжди 
готовий»). За плодотворну 
роботу по комуністичному 
вихованню піонерів і шко
лярів, активну участь у 
розвитку піонерського 
руху 1 в зв’язку з 50-рІч- 
чям' вона нагороджена ор 
дспом «Знак Пошани».

Па урочистих зборах, 
які тут відбулися, високу 
нагороду колективу-редак
ції газети вручив перший 
секретар ЦК Компартії 
Туркменистану М. Г. Са
буров.

СИТУАЦІЯ

ВИРУЧИЛИ 
коисомольц

Такої заметілі не пам’я
тають, мабуть, і старожили. 
Віхола намела величезні ку
чугури снігу, завалила всі 
входи до корівників першої 
молочнотоварної ферми 
колгоспу імені Телішевсько- 
го. Доярки тільки руками 
розводили: зі снігом їм не 
впоратись і за кілька годин. 
А корів доїти, годувати 
треба. Тоді завідуючий фер
мою Анатолій Білятинський 
звернувся по допомогу до 
членів комсомольсько-моло
діжної групи автопарку 
Віктора Коробаня, Василя 
Телешка, Володимира Ру- 
денка, Сергія Ямкового, 
Олега Ковальчука. На чолі 
з груикомсоргом Віталієм 
Бурлаченко.м хлопці швидко 
розчистили всі входи.

Завірюха пошкодила лі
нію електропередачі, всі ро
боти довелось виконувати 
вручну. І тут на допомогу 
прийшли комсомольці авто
парку. Вони роздавали кор
ми, прибрали в корівниках.

Г. ШАЛАПКО, 
працівник Вільшанської 
районної газети «Ленін
ська зоря».

У

л’іТЕП ВАБИТЬ Олю Дени- 
сову в будь-яку пору 

рону. І тоді, коли смараг
довим нилимогл укриває 
землю озимина; і тоді, ко
ли наливається полос. 
Особливо ж любить дівчи
на жнива, коли, золоте зер
но сиплеться в бункери 
комбайнів у кузови авто
машин і тракторні приче
пи. Візьме жменю пшениці 
— а вона тепла і наче жи
ва. Так принаймні здава
лося школярці.

СЛЯ ЛЮБИЛА спостері
гати, як дівчата, май

же її ровесниці, водять 
трактори. В колгоспі імені 
Щорса молодих трактори
сток чиглало. Про них роз- 
г.озідають у школі, пишуть 
газети. Звичайні сільські 
дівчата здавалися їй людь
ми легендарними. Адже 
вони вирощують хліб, 
який завжди був святинею 
в їхній сім'ї. «Невже і я 
так зможу?» — думала то
ді Оля, кілька років тому. 
А нині стала слухачкою 
курсів механізаторського 
всеобучу, організованих 
при Долинській райсіль- 
госптехніці.

Дівчина не вагалася. 
Тільки почула про можли
вість набути механізатор
ської спеціальності, від
разу побігла в комітет 
комсомолу.

— Запишіть • мене, — 
сказала секретареві.

А там уже були заяви 
Раїси Скудновоі, Василя 
Гришка, Миколи Хиленка, 
Наталки Шербули, Віктооа 
Василюка.

У райсільгосптехнїці 
юнакам і дівчатам, май
бутнім землеробам, подо
бається все: як лагодять 
машини, як співають вер
стати...

— Будьте як дома, — 
сказав новачкам секретар 
комітету комсомолу Воло
димир Пісний і позіе пока
зувати навчальну кімнату.

Кімната сподобалась. Яс
краві плакати, діафільми, 

кіноустановка... Керівник 
курсів інженер Олександр 
Олександрович Носик 
розповів, що тракторист— 
це не тільки водій маши
ни. Він повинен бути до 
певної міри і агрономом, 
і економістом. Саме то
му й запросили викладати 
на курсах економіста Ві
ру Панасівну Носик, аг-

ронома райсільгоспхімії 
Григорія Івановича Мунтя
на, інженера районного 
управління сільського гос
подарства Володимира 
Івановича Лаладія.

Заняття в розпалі. їх 
відвідують не тільки юнз- 
ки і дівчата з колгоспу 
імені Щсрса. Молодь ін
ших господарств теж вия
вила бажання вчитися на 
механізаторів. З колгоспу 
імені Горького, наприк
лад, хліборобську профе
сію здобувають Василь і 
Григорій Рєзники, Василь 
Скляр і Олександр Кази- 
мирчук. Чи є у них можли
вість стати після закінчен
ня курсів справжніми 
спеціалістами?

— Є, — відповідає Во
лодимир Пісний, — адже 
майбутні механізатори 
проходять тут не тільки 
теоретичний курс. Вони 
набувають практичних на
виків. Для практичних за
нять ми маємо два трак
тори, сівалку, інші сіль
ськогосподарські машини.

Курсанти часто зупиня
ються перед матеріалами, 
поміщеними в куточку під 
загальним заголовком 
«Живеш на селі — знай 
техніку!» Вони розповіда
ють про хліборобську 
професію, про те, як по
чесно робити найважливі
шу на землі справу — ви
рощувати для людей хліб. 
Особливу цікавість викли
кає звернення молоді ор
дена Леніна колгоспу іме
ні XX з’їзду КПРС Нозо- 
українського району до 
всіх юнаків і дівчат сіл 
області. Молоді гіталовці 
закликають своїх ровесни-

професій, 
суміжних, 

стало сти-

ків не тільки набувати ме
ханізаторських 
а й навчатися
Це звернення 
мулом для водіїв автомо
білів райсільгосптехніки 
молодих комуністів Мико
ли Тарана та Анатолія Уса- 
тенка, комсомольців Воло
димира Совгирі, Василя 
Копаниці, Миколи Білого 
та інших: маючи посвід
чення шоферів, хлопці 
вирішили стати також і 
трактористами. Дуже пра
вильно вирішили. Адже 
погода буває інколи надто

Н Е.„»
неласкавою до хліборобів. 
Ось тоді й стануть у при
годі молодим механізато- • 
рам знання, набуті на кур
сах. А приклад своїм 
комсомольцям показує 
секретар комітету Воло
димир Пісний: він теж 
став курсантом.

Керуючий райсільгосп- 
технікою Микола Егоро
вич Степанов, секретар 
партійної організації Ана
толій Андрійович Федір- 
ський, інші товариші по
дбали не тільки про хоро
ше приміщення для кур
сантів, про наочність і 
сільськогосподарські ма
шини, а й про те, щоб у 
кожного слухача була 
потрібна література. Та 
тут виникла інша пробле
ма. Курсантів — понад 
тридцять чоловік, біль
шість із них не місцеві. 
Якщо колгосп імені Щор
са, який розташований не
далеко зід районного 
центру, має можливість 
привозити своїх людей на 
заняття, то для інших кол
госпів, таких, як, скажімо, 
імені Горького, — це 
справа складніша. Вихід 
єдиний: знайти для слуха
чів курсів призаіні квар
тири. Цим зайнявся комі
тет комсомолу, і пробле
му було вирішено.
Л ЛЮ ВАБИТЬ степ. На- 

віть тоді, коли поле 
вкрите товстим холодним 
покривалом. Поетична ду
ша дівчини відчуває під 
снігом життя зеленої 
стеблини, котра, потягнув
шись до сонця, стане хліб
ним колосом.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Година поезії
для робітничої зміни д

Книжкові томики, на об
кладинці яких стояіь імена 
відомих київських письмен
ників, стали своєрідними пе
репустками в будинок літе
раторів для вихованців про- 
феСІЙНО-ТСХИІЧННХ училищ 
— учасників першої рес
публіканської олімпіади з 
української мови та літера
тури. З вечора поезії, що 
покликав молоду робітничу 
зміну в гості до майстрів 
слова, учні понесли'й авто
графи улюблених авторів, і 
радість спілкування з сві
том яскравих образів, світ
лих почуттів.

Відкриваючи вечір, пер
ший секретар правління 
Спілки письменників Украї
ни Павло Загребельний ви
словив надію, що ця зуст
річ покладе початок міцній 
дружбі, корисним контак- 

БОЄЦЬ НЕВИДИМОГО ФРОНТУ

Хмельницька область. У 
селі Самчики Старокостян- 
тинівсьного району відкри
то музей М. А. Пронопюка. 
його експонати розповіда
ють про життя і подвиги 
Героя Радянського Союзу 
полковника Миколи Архипо- 
вича Пронопюка. В роки 
громадянської війни моло
дий чекіст брав участь у 
розгромі ворожих банд. Піз
ніше добровольцем воював 
проти фашистів в Іспанії. 
Був нагороджений першим 
орденом Червоного Прапо
ра. В роки Великої Вітчхз. 
няної війни М. А. Пронопкж 
за зразкове виконаний спа.

ціальних завдань у тилу во
рога і виявлені при цьо'У 
Гогтигї ’ ГеР°ЙСТВО УДОСТЭ- 
?ь„тогсояж;я Ге₽оя РА1М'

Н а З н і М н у: в залі му
зею, де зібрано експолП'1- 
5°в^;енти„ ' книги, опублі
ковані В Польщі І ЧеХОСЛО.’ 
Е*н' про подвиги м- А; 
™ЛКОПЮ?а ’ його бойових 
пп=^ННК,в' На передні»*^ 
плані — земляки Героя Ра* 
Дянсьного Союзу О А. Нас»- 
ник“ (ЛІВОРУЧ) 1 П’ Ю ДеСЛТ

Фотю в. СТЕПДНЕННА 
(Фотохроніка РАТАУ?

чам літераторів Києва з мо
лоддю профтехучилищ.

Година поезії вмістила в 
себе виступи провідних май
стрів слова, ознайомила 
слухачів з віршами, які ос
півують велику правду кд* 
того життя. На вечорі про
звучали твори Бориса Олій« 
кнка, в яких автор розкрій 
пае героїзм і духовну красу 
сучасника. Про пройдене і 
пережите розповів у своїх 
віршах, народжених у пар« 
тизанських землянках, Пла- 
топ Воронько. Сторінки пое
тичних збірок різних років 
«перегорнули» Віталій Ко
ротич, Петро Оеадчук, Ми
кола Карпенко. Сатиричні 
та гумористичні вірші про
читали Степан Олійнш. і 
Павло Глазовнй.

Кор. РАТАУ.
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СЛУЖБА СЕРВІСУ

II РО ТРУДОВІ успіхи за- 
18 мрійниці Знам’янського 
міського побуткомбінату Та
мари Першнної, бригади ін
дивідуального шиття одягу, 
з якою вона працює, відомо 
далеко за межами міста.

Бригада завершила п’яти
річний план до 110-ї річниці 
з дня народження 3. і. Ле
ніна, постійно виконує мі
сячні завдання на 120 —125 
процентів, удостоєна зван
ня колективу комуністичної 
праці. Колектив було визна
но переможцем у соціаліс
тичному змаганні на че'сгь 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна серед усіх 
колективів індивідуального 
шиття одягу міського побуг- 
номбінату. Вимпел обкому 
комсомолу бригаді вручили 
як переможцю соціалісти*«, 
ного змагання серед комсо
мольсько-молодіжних колек
тивів підприємств побутово
го обслуговування, перехід
ний Червоний прапор — за 
перемогу в соціалістичному 
змаганні виробничих колек
тивів міського побуткомбі
нату.

І081 року ,,Молодиі КОМуНАр^
можна. Але подібних фак
тів, коли фахівець, підготов
лений безпосередньо на 
виробництві, виявляється 
більш зрілим у плані соці
альному, більш кваліфікова
ним, ніж його однолітки — 
випускники профтехучили
ща, в службі побуту чима
ло.

Це явище заслуговує осо
бливої розмови. А Олена, 
до речі, нині вчиться з об
лесному центрі на закрій
ницю. Таке право їй було 
надано як кращій, перспек
тивній робітниці.

Коли було розв’язано 
першочергові організаційні 
питання, Першина зосере
дила всю увагу на питаннях 
якості виконання замовлень, 
газом з дівчатами Тамара 
аналізувала всі, навіть най
менші, «накладки» і досяг
нення. Обговорювали, дис- 
кутузали.

І

І

■— З стор, —........

Повертаються на Батьківщину

форнш

П’ять років тому випуск
ниці курсів закрійників при 
обласному побутуправлінні 
(Тамарі Першиній доручили 
Організувати комсомольсь
ко-молодіжну бригаду з 
дівчат, котрі вийшли з 
профтехучилища зі спеці
альністю швачки. Здається, 
тільки Олена Романова при
йшла не з училища, а набу
ла спеціальності безпосе
редньо на виробництві — 
методом індивідуально- 
бригадного учнівства. До 
цього дня з тих восьми но- 
воспечених швачок у брига
ді працюють Людмила Ци- 
фер, Любов Калюжна, Та- 

у мара Романенко, Ольга Ка- 
ганкова.

— Ініціативи і пропозиції 
з той період, —. згадує Та
мара, — сипались як із ро
га достатку. Тільки встигай 
відсівати все зайве.

Та саме завдяки ось такій 
творчій атмосфері й згурту
вався колектив. А згуртова
ному колективові все під 
силу.

Наступним етапом станов
лення було засвоєння су
міжних операцій. З часом 
усі дівчата засвоїли всі опе
рації, Потім почали впев
нено підвищувати продук
тивність праці, водночас по
ліпшуючи виконання замов
лень, підвищуючи культуру 
обслуговування.

... Так, закрійниця Перши
на —- сучасний новатор. І в 
той же час вона не поспі
шає застосовувати у своїй 
практиці нові, прогресивні 
методи крою, Що це? Пере
страхування. Консерватизм? 
Просто тверезий погляд на 
речі. Тамара впевнена, що 
будь-яку нову добру справу 
не можна впроваджувати 
без огляду на всі обстави
ни. В кожному конкретно
му випадку повинен бути 
індивідуальний підхід.

Важко було налагоджува
ти роботу. Знали дівчата 
непогано теорію, а прак
тичних навиків їм треба бу
ло ще забувати. Це коли у 
бригаді одна-дві випускни
ці, тоді можна «шліфувати» 
без шкоди для справи. Спо
чатку поставити на ремонт, 
потім — на операції прос
тіші, а згодом — на опера
ції складніші. А копи всі 
без винятку потребують 
«шліфування»? Як тоді бути? 
З першого ж дня спільної 
роботи Тамара почала ви

Наприклад, вона доскона
ло вивчала метод шиття без 
примірок, розроблений ві
домим київським закрійни
ком М. Л. Вороніним. Без 
десяти спеціально виготов
лених примірочних жилетів 
і різноманітного набору ле
кал не обійтися. Але в умо
вах скромної майстерні 
про ці атрибути поки що
говорити не доводиться.
Що добре для спеціалізо
ваного ательє — незасто
совне в умовах майстерні. 
Так чи треба в гонитві за 
модою ризикувати якістю 
роботи. Тут саме доречно 
згадати прислів’я «Сім раз 
відмір, один раз відріж». 
Так, тут шиють із двома 
примірками. Адже костюм 
чи пальто для кожної люди
ни — не дрібниця. Як най

значати. у кого яка опера
ція краще виходить. Скажі
мо, Люба Калюжна, яка 
^початку виконувала опера
цію «Перша примірка», пе
рейшла на машинну опера
цію.

менше — річ, 
можна зайвий
примірку.

заради якої 
раз піти на

Після неодноразових пе
рестановок усі стали пра
цювати і з інтересом, і з 
найбільшою віддачею.

Не менш важливим та 
венским завданням був ви
бір бригадира. З восьми 
дівчат приблизно однакоесї 
кваліфікації потрібно було 
вибрати одну, яка б володі
ла організаційними здіб
ностями. Вирішили — Оле
ну Романову.

Мала зона вже деякі 
практичні навички, а голов- 
Мв мала авторитет, від 
значилася особливою актив
ністю, більше за інших убо- 
інвала за невдачі, гостро 
реагувала на неполадки.

-'розуміло, з одного ви
падку робити висновки не

Говорячи про Першину 
як про організатора, спеціа
ліста, не можна не сказати 
про її суто людяні якості — 
уважність, чуйність. її від
даність справі, ідейна зрі
лість, чуйне ставлення до 
людей оцінено в колективі. 
Комуністи в січні 80-го при
йняли її до своїх лав. На 
партійних зборах за цю 
пропозицію вони проголо
сували одностайно. А члени 
профспілки обрали її в 
місцевий комітет, де вона 
веде культмасовий сектор.

Жодного разу не пошко
дувала Тамара про те, що 
присвятила своє життя по
бутовому обслуговуванню 
населення.

Г. ДАШЕВСЬКИИ.

На знімку: Тамара 
ПЕРШИНА.

Фото С. ПОПОВА.

Серед численних ПОЗІ- 
до.млень інформаційних 
агентств про події в Аф
ганістані і навколо нього 
привертає увагу звістка 
про повернення багатьох 
афганських сімей на бать
ківщину. Так, недавно 
агентство Бахтар повідо
мило про повернення в 
Афганістан з Ірану 1700 
робітшіків-рсмісників.

Чимало людей поверта
ється на батьківщину і з 
Пакистану, де вони пере
бували па становищі бі
женців. Кабульська газета 
«Хівад» у зв’язку з цим 
указує, що вони залишили 
Афганістан, обмануті во
рожою контрреволюцій
ною пропагандою. Дедалі 
зростаюче число афганців, 
що повертаються, якнай
краще викриває брехню 
імперіалістичної пекінсь
кої пропаганди про нібито 
«непопулярність» револю
ційного режиму серед на
родних мас. Афганістану.

Очевидно, що якби 
власті Пакистану та ін
ших країн не чинили пе
решкод поверненню афган
ських громадян, то за ме
жами Афганістану зоста
лася б лише купка «ко-

МІЖНАРОДНІ
ЗАМІТКИ

лніпніх», хто раніше ек
сплуатував і грабував 
власний народ і кого квіт
нева революція позбавила 
привілеїв, — поміщиків, 
лихварів, феодалів. Саме 
вони становлять кістяк 
бандитських формувань, 
що їх озброюють США, 
Китай і їхні прибічники, а 
потім засилаюіь па тери
торію Афганістану для те
рору, грабежу і диверсій. 
Ряди найманців тануть у 
міру того, як правда про 
справжнє становище ' в 
Афганістані доходить до 
них. Стає _ дедалі важче 
вербувати їх для засилан
ня в Афганістан. Гак, вій
ськовий оглядач газети 
«І-Іьіо-Иорк тайме» Мід- 
длтон відзначає, що існує 
мало перспектив посилен
ня діяльності заколотни
ків.

Афганський уряд і сло
вом і ділом підтверджує, 
що нинішній Афганістан 
справді демократичний, 
справді народний. У країні 
здійснюються важливі пе

ретворення,. плоди яких 
відчувають усі трудящі 
республіки. Селяни одер
жали землю, держава до
помагає їм насінням, 
сільськогосподар с ь к о ю 
технікою. Всюди відкрива
ються нові школи, курси 
по ліквідації неписьмен
ності. Для робітників ве
деться широке житлове 
будівництво. Всім гаран
товано свободу віроспові
дання, ведеться будівницт
во і ремонт мечетей, вида
ється релігійна література.

Зрозуміло, прогресивні 
перетворення в Афганіста
ні уперто замовчує імпе
ріалістична пекінська про
паганда. Вона намагається 
зобразити купку відщепен
ців і найманців «представ
никами» афганського на
роду з метою замаскувати 
агресію США, пекінських 
гегемоністів і їхніх союз
ників проти Демократич
ної Республіки Афгані
стан.

Всупереч усім підступам 
ворожих сил афганський 
народ сповнений рішимос
ті йти вибраним шляхом 
соціального й економічно
го прогресу-

Р. АРУТЮНО8. 
(АПН|.

ЗУСТРІЧ
УЧИТЕЛІВ

УЛАН-БАТОР. «Кожного 
школяра навчити жити, 
вчитися і працювати по- 
комуністичному» — та
кою є тема науково-прак
тичної конференції вчита- 
ліз, що відкрилася днями 
в столичному будинку ра
дянської науки і культури. 
Конференція організована 
міністерством народної 
освіти МНР з участю Мі
ністерства освіти СРСР. 
Учасники зустрічі обміня
ються доезідом роботи, 
розглянуть шляхи дальшо
го підвищення ефектив
ності і якості процесу 
незнання. Особливу увагу 
буде приділено питанням 
удосконалення ідейно-по
літичного, морального і 
трудового виховання уч
нів з рік історичних подій 
у житті двох країн — 
XXVI з’їзду КПРС, XVIII 
з’їзду МНРП і 60-річчя 
Монгольської Народної 
резолюції.

ЖЕРТВИ

У БОРОТЬБІ
ЗА МИР

«Ми за мир, дружбу і 
співробітництво!» — ці 
слова російською, англій
ською мовами прозвуча
ли 7 січня в талліпсько- 
му центрі парусного 
спорту. Тут відкрилась 
IX зустріч юнаків і дів
чат СРСР і США. Попе
редній такий форум від
бувся півтора року то
му.

З великою заінтересо
ваністю взяли участь 
юнаки і дівчата двох 
країн у роботі комісій по 
актуальних політичних 
проблемах сучасності, 
які стосуються обмежен
ня гонки озброєнь і за
безпечення міцного миру 
на всій планеті, а також 
місця і ролі молоді в бо
ротьбі за мир, демокра
тію і прогрес.

Зустріч триватиме 
тиждень. Пройдуть вечо
ри інтернаціональне! 
дружби, гості відвідають 
підприємства, навчальні 
заклади, колгоспи.

(Кор. ТАРС].
Таллін.

Студентові-
БОНН. (ТАРС). Аль

фреду Шубу — найста
рішому студентові ФРІ1 
— 81 рік. Він навчаєть
ся на факультеті біоло
гії та психології універ 
ситету у Вюрцбурзі. На 
запитання, що приваби
ло ііого в університет, 
студент відповідає: «Ін
терес до знань, прагнен
ня спілкуватися з освіче
ними молодими людь
ми».

Це — вже треті «уні
верситети» А. Шуба. За 
плечима в нього — му
зичне училище і маши-

-81 рік 
нобудівпий Інститут. Те
пер А. Шуб на пенсії, 
але жадоба знань у ньо
го не вичерпується. Що
ранку в будь-яку погоду 
він поспішає до універ 
ситету. В аудиторії зав
жди займає ’місце в пер
шому ряду.

Вільний від навчання 
час А. Шуб віддає музи
ці. Які ііого плани після 
закінчення університе
ту? Хочу мандрувати, зо
крема відвідати Півден
ну Америку, відповідає 
А. Шуб.

РЕПРЕСІЙ
БУЕНОС-АЙРЕС. (ТАРС). 

Марно намагаючись прибор
кати зростаюче незадово
лення молоді Чілі антина
родною політикою, фашист
ський режим ГІїночета 
штампує зсе нові драконів
ські закони, покликані по. 
кінчити з інакомисленням.

У Сантьяго оголошено про 
набрання чинності так зва
ним «законом про вищу ос
віту». який дає властям змо
гу офіційно переслідувати 
прогресивних студентів і 
викладачів, запідозрених у 
«підривній політичній діяль
ності». Під приводом від
вернення «загрози націо
нальній безпеці і громадсь
кому порядкові» міністер
ство внутрішніх справ пра
вомочне віднині на власний 
розсуд забороняти створен
ня нових університетів і ко
леджів. Піиочстівські ідеоло
ги явно хочуть перетвориги 
інтелігенцію в свого слухня
ного слугу.

За повідомленнями з Сан
тьяго, новий «закон» викли
кав обурення студентської 
молоді і демократичної гро
мадськості країни, які ба
чать у ньому кричуще не
хтування елементарних гро
мадянських прав

Мракобісся чілійських ге
нералів не знає меж. Після 
кривавого перевороту 1973 
року військова хунта уріза
ла асигнування, виділені 
урядом народної єдності на 
потреби освіти. Жертвами 
жорстоких репресій стали 
багато молодих патріотів, у 
тому числі студенти і стар
шокласники. Проте досі ре
жимові не вдається повніє-; 
по придушити студентський 
рух.

У СВІТІ«иь Розгул расизму
«Складаються враження, що в 

країні йде полювання на негрів»,— 
заявив президент однієї з найбіль
ших негритянських організацій 
США — Конференції християнсько
го керівництва на півдні — Джозеж 
Лоуері. При цьому поліція виявля
ється «безсилою» знайти злочинців 
або сама бере участь у вбивствах. 
Ось лише деякі факти

Атланта (штат Джорджія). За ос
танні півтора року тут було вбито 

_11 дітей, іще четверо безслідно 
зникли. Чорне гетто міста живе в 
постійному страху. «Щоранку я 
тривожусь, чи псвернеіься моя ди
тина сьогодні зі школи», — каже 
Бетті Джонсон.

Місяць тому серед білого дня бу
ло висаджено в повітря дитячий са
док. Загинули ще четверо негритян
ських дітей і один дорослий, близь
ко 100 дітей було поранено.

Вбивці безкарно розгулюють на 
вслі, а поліція охоче визнає влас
не безсилля. На думку негритянсь
кого населення Атланти, якби мо
ва йшла про дітей білих, все було 
б інакше. «Є люди, яких не беруть 
до уваги. Вони не можуть нічого 
добитися», — вважає Кемілл Белп, 
чийого 9-річного сина збили расис
ти рік тому.

Буффало (штат Нью-Йорк). На«

прикінці вересня тут було вбито 
чотирьох негрів, у тому числі під
літка. Через два тижні — вбили ще 
двох чоловік.

Новий Орлеан (штат Луїзіана). 
12 листопада минулого року поліцаї 
вбили 38-річного негра Раймонда 
Фердінанда, через 24 години — 
ще трьох. Ніякої кари поліцаї не 
зазнали. )

В Оклзхома-Сіті (штат Оклахома) 
було вбито негра та білу, що си
діли в машині. В Джонстауні (штат 
Пенсільванія) вбито негра та білу. 
«Схема уявляється жахаюче яс
ною», — відзначає журнал «Нью- 
суїк». , .

Цінціннаті, Індіанополіс, Майамі, 
Філадельфія... Список міст, де «не
відомі особи» і поліція безкарно 
вбивають, можна продовжити. Під
пали будинків негритянських і зміша
них сімей, замахи на життя негри
тянського лідера Вернона Джорда
на, палаючі хрести ку-клукс-клану, 
потоплені в крові негритянські за
ворушення в Майамі — все це лан
ки одного ланцюга — посилення 
расової ненависті в американсько
му суспільстві.

Расисти всіх мастей і відтінків, у 
поліцейських мундирах вони, в ба
лахонах ку-клукс-клану чи а на
цистській формі, діють дедалі

більш зухвало й безкарно. Черговим 
підтвердженням цього став суд у 
Грінсборо (штат Північна Кароліна), 
який виправдав групу ку-клукс-кла- 
нівців і нацистів, котрі вбили п’я« 
тьох і поранили дев’ятьох чолоіік.

Усе це в США вже давно нікого 
не дивує. Людиноненависницькі ідеї 
відкрито проповідуються зі сторі
нок американських газет. «Генетич
но й розумово ми вищі. В цьому 
немає ніяких сумнівів», — заявив 
у нанесеному на першу полосу ін
терв'ю газеті «Чікаго трібюн» один 
із керівників «невидимої імперії 
лицарів ку-клукс-клану» Ьілл Уілкін- 
сон. «Негри ніде, ніколи в історії 
не створювали цивілізації, гідної 
цієї назви», — цинічно заявляє в 
газеті «Нешнл індепендант коул лі
дер» її оглядач Том Андерсон, 
котрий відносить до «нижчої раси» 
не тільки негрів, а й латиноамери
канців, азіатів та італійців.

Базікаючи про міфічні «порушен
ня правил людини» в кражах соціа
лізму, офіційний Вашінгтон спокій
но дивиться на розгул расизму в 
країні, на масові вбивства пред
ставників національних меншостей.

о. поляковськии,
кор. ТАРС.

Нью-Йорк.



1 сшор

Вівторок
А ЦТ

8 00 — «Час». 8.-10 —■ Гім
настика. 0.05 — Мільтфіль- 
ми. 9.35 — Телефільм «При
годи принца Флорізеля». 1 
серія. 10 50 — Грає камер
ний ансамбль «Гармонія». 
По закінченні — Новини.
14.30 — Новини. 11.50 — Ю- 
нопрограма « Дні академіка 
Блохіпої», «...Чесно, по-жур- 
налістськів». 15.30 — Радян
ський пейзажний живопис 
20-х—30-х років. 16.00 — 
Наша адреса — Радянський 
Союз. 16 35 — Адреси моло
дих. 17.35 — Симфонічний 
концерт з творів М. Каж.іає- 
ва. 13-15 — Алкоголізм. Бе
сіди лікаря. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19 00 — Грають
3. Шнхмурзаєва (скрипка) і 
А Гарні (гітара). 19.10 — 
Життя науки. Академія на
ук Киргизької РСР. 19.55 — 
Телефільм «Приюди принца 
Флорізеля». 2 серія. 21.00 — 
«.Час». 21.35 — Про балет.
По закінченні — Сьогодні у 
світі.
▲ УТ

10 00 — «Актуальна ка
мера». 1035 — «Женька, 
мушкетер». Вистава. 11 ЗО — 
Концерт. 11.40 — «Шкільний 
екран». 10 клас. Українська 
література. 12.15 — «А якщо 
спитати з коленого...» Засі
дання громадської ради 
якості Українського телеба
чення і «Робітничої газети». 
16.00 — Новини. 1(5.10 — 
«Срібний ДЗВІНОЧОК!». 16.30
— Концерт. 17.00 — «Гаря
чий цех республіки». 17.35
— Документальний теле
фільм. 17.45 — «Горизонти 
Величних звершень». 18.00
— К. т. «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — К. т. Для 
дітей. О. Пушкін. «Казка 
про попа і про наймита йо
го Балду». Вистава Ростов
ського-на-Дону театру ля
льок. (Кіровоград). 18.55 — 
Фотохвнлинка. (Кіровоград). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19 30 — «XXVI з’їздові 
КПРС — гідну зустріч». «Ро
ки трудової доблесті г. Ки
ївська область. У передачі 
бере участь перший секре
тар обкому Компартії Укра
їни В. М. Цибулько. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21 00 — 
«Час». 21.35 — «Якось уве. 
черії». Естрадна проірамч.
22.15 — Тележурнал
«Старт». По закінченні — 
Новини.

А ЦТ
8 00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Мультфіль
ми. 9.35 — Телефільм «При
годи принца Флорізеля». 2 
серія. 10.40 — Фільм-кон- 
церт «Тут ліра російська 
звучала». По закінченні — 
Новини. 14.30 — Новини.
14 50 — Док. фільми теле
студій країни. 15 55 — Рідна 

природа. 16.15 — Російська 
мова. 16.45 — Відгукніться 
сурмачі! 17.Ьб — Твори Жи
ганова виконує симфонічний 
оркестр Московської філар
монії. 18.05 — Подвиг. 18.30
— У кожному малюнку —
сонце. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — «Пісні моло
дості». Фільм-концерт. 19.25
— Людина і закон. 19.55 — 
Телефільм «Пригоди принца 
Флорізеля». З серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — до 200-рІччя 
м. Вольська. Док. телефільм. 
22 05 — Сьогодні у світі. 
22.20 — Обличчя друзів.А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.40 — «XXVI з’їздові 
КПРС — гідну зустріч», «но
ші трудової доблесті». Ки
ївська область. 11 55 —
«Чарівник піснії». Концерт 
Державного українського 
народного херу імені Г. Пе- 
рьовки. 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Концерт ест
радно-симфонічного оркесі_ 
ру Українського телеоачен 
ня і радіо. 17.00 — Доку
ментальний телефільм. 17.30
— Грають юні музиканти.
18.00 — К. т. «День за
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
К. т. Оюлошсння. (Кірово. 
град). 18.20 — Телефільм.
(Кіровоград). 18.30 — Фільм- 
концерт. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Теле
фільм. 19.40 — _ «Вальс,
вальс, вальс». 20.25 — «Го
ризонти величних звер
шень». 20 45 — «На добра
ніч, діти!» 21.00 — «Час.»
21.35 — Художній телефільм 
«Цемент». 1 серія. Но за
кінченні — Новини.д ЦТ (IV програма)

19.00 — Кубок Корача з 
баскетболу. Чоловіки. «Ди
намо» (Москва) — «Стан
дарт» (м. Льєж. Бельгія). В 
перерві — «Ветрил казн.'». 
20 30 — «.Чемпіонат СРСР з 
годного поло. «Динамо» 
(Алма-Ата) — «Димано» 
(ІЦоскЕа). 21.00 — Концерт.
21.40 — Художній фільм 
«Запасний аеродром».

▲ ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Відгукніть
ся. сурмачі! 9.35 — Теле
фільм «Пригоди принца 
Флорізеля». З серія. 10.40 — 
Концерт народної артистки 
СРСР Ірини Бсгачевої. По 
закінченні — Новини. 14.30 
— Новини. 14.50 — Док. те
лефільм «Російське поле. 
Молодший брат». 15.45 — 
Шахова школа. 16.15 — Ро
би з нами, роби як ми. ро
би краще за нас. 17.15 — 
До річниці підписання Дого
вору про дружбу, співробіт
ництво і взаємну допомогу 
між СРСР і Монгольською 
Народною Республікою. Кі- 
нопрограма «По Монголії»; 
концерт Державного ан
самблю пісні й танцю МИР. 
18.05 — Ленінський універ-

ситет мільйонів. 18.35 —
Мультфільм «Пташиний ба
зар». 18.45 — Сьогодні і’
світі. 19.00 — Назустріч
XXVI з'їзду КГ1РС. Програма 
телебачення Азербайджан
ської РСР. Виступ першого 
секретаря ЦК Компартії 
Азербайджану Г. А. Алієва; 
док. фільм «До нових успі
хів»; концерт майстрів мис
тецтв і художніх колективів. 
21.00 — «Час» 21.35 — Зу
стріч з письменником 
А. Софроповнм в Концерт
ній студії Остапкіио. Но за
кінченні — 22.35 — Сьогод
ні у світі.А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.ЗО 
— Кінопрограма. 17.10 — 
«Переможці третього, тру
дового». 13 00 — Корисні по
ради. 18.30 — «Моя п’яти
річка». Портрет-нцрис. (Кі
ровоград па Республікан
ське телебачення). 18.43 — 
К. т. «День за-днем». (Кіро
воград). 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — «XXVI 
з’їздові КПРС — гідну зу
стріч». « Роки трудової доб
лесті». Дніпропетровська об
ласть. У передачі бере 
участь перший секретар об
кому Компартії України 
Є. в. Качаловський. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній
телефільм «Цемент». 2 серія. 
По закінченій — Новини.А ЦТ (IV програма)

2100 — Концерт. 21.40 -- 
Художнііі фільм «Доля Ма
рини».

ПятницяА ЦТ
8 00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Роби з на
ми. роби як ми. роби краще 
за нас. 10.05 — Клуб кіцоно- 
.дорожей. 11.05 — Фільм-кон
церт «Юність моя». Но за
кінченні — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Но Сибіру і 
Далекому Сходу. Кгвопро. 
грама. 15.45 — Твоя Ленін
ська бібліотека. «Імперіа
лізм як вища стадія капіта
лізму». 16.55 — Улюблені
вірші. 17.25 — Тележурнал
«Наставник». 17.55 — В гос
тях у казки. Мультфільм. 
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — До XXVI з’їзду

З ІЗ січня 
по 18 січня
1981 року

КПРС. Розділи великої кни
ги Фільм 7. 20 00 — Грає ка
мерний оркестр під керуван
ням В. Співакова. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм
♦Слово Андроникова». «Кро- 
поткннська, 12». 22.35 — 
Сьогодні у світі. 22.50 — 
Співає А. Солов’лненко.А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Пісні радянсь
ких композиторів у виконан
ні Л. Сметанникова. 10.55 — 
«Товариш». 11.25 — Музич
ний фільм. 11.40 — «Шкіль
ний екран». 10. клас. Росій
ська література. 12.15 — 
«XXVI з’їздові КПРС — гід
ну зустріч». Роки трудової 
доблесті». Дніпропетровська 
область. 16.00 — Новини. 
16.10 — -Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Телефільм.
16.40 — -Вони були актора
ми». 17.20 — «Знай, люби,
бережи», 18.00 — К. т. «День 
за днем». (Кіровоград). 18.15
— К. т. Оголошення. (Кіро
воград}. 18.20 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.30 — «Акту
альна камера». 19 15 — Чем
піонат СРСР з хокею: «Со
кіл» — «Динамо» (Рига). 2 і 
З періоди. 20.30 — «Горизон
ти величних звершень». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — 
«Співає Маргарита Храпо
ва». 22.05 — « Інтєрклуб».
По закінченні — Новини.'А ЦТ (IV програма)

19.00 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: СК «Салават Юлаев»
— ЦСКА. 2 1 .3 періоди В 
перерві — «Вечірня казка». 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Динамо.» (Москва) — СКА 
(Ленінград). З період. 21.00
— X. Родріго. Концерт для 
гітари з оркестром. 21.40 — 
Художній телефільм «Чоти
ри неділі» 1 і 2 серії.

СуботаА ЦТ
. 8.00 — «Часі». 8.40 — Гім
наст икл 9.05 — АБВГДейка. 
9.35 — Для вас. батьки.
10.05 — Наша адреса — Ра
дянський Союз. 10.40 — По
Радянському Союзу. 10.50— 
Більше хориших товарів. 
11.20 — Телеклуб «Москвич
ка». 12.45 — 2-й тираж 
«Спортлото». 12.55 — Комо
ра сонця. 13.55 — Розповіді 

13 ©І’ТЛГЯГ

про художників, ф. Леже.
14.30 — Новини. 14.45 —
Тележурнал «Співдруж.
ціеть». 15.15 — Фільм дня
дітей «Таємничий оетріг». 
16 45 — Док. телефільм «Ка
лузький варіант». 17.35 — 
Очевидне — неймовірне.
18.30 — Бесіда політичного 
оглядача 10. Логунова. 19.00
— Концертна програма но
ворічної) «Голубого вогни
ка.-. (21.00 — «Час»). Но за
кінченні — Повили.А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.50 — «Василиса Пре
красна». Вистава. 11.45 — 
« Олівсць-маліовець». 12 20
— «Літературна карта Укра
їни». 12.50 — «Доброго вам 
здоров’я». 13.20 — Фільм- 
концерт? 13.50 — Концерт. 
13.55 — 'Горизонти велич
них звершень». 14.10 — II. 1. 
Чайковський. «Євгеній Онє- 
гіні». Вистава. 17.10 — «Па
міжнародній хвилі». 17.45 — 
Мультфільм «Снігова коро
лева». 18.45 — «Актуальна
камера». 19.15 — «XXVI з’їз
дові КПРС — гідну зустріч;». 
«Роки трудової доблесті». 
Львівська область. У пере
дачі бере участь перший 
секретар обкому Компартії 
України В. Ф. Добріш. 20.45
— «На добраніч, діти!» 21 00
— «Час». 21.35 — Художній 
телефільм «Тихоня;». ІІО ЗН- 
кінчемні — Новини.А ЦТ (IV програма)

8.00 — Програма докумен
тальних телефільмів. 8.35 — 
«Шахова школа». 9.05 — Му
зична програма «Ранкова 
пошта». 18.30 — Кубок сві
ту з гірськолижного спорту. 
Чемпіонат Європи з ковза
нярського спорту. Жінки. 
20.00 — «Вечірня казка»
20.15 — «Здоров’я». 21.00 — 
Грає Угорський державний 
симфонічний оркестр. 21.40
— Художній телефільм 
«Причал». 1 і 2 серії.

А ЦТ
8.00 — «Чао». 8.40. — Гім

настика. 9.05 — Концерт за
служеного колективу 
ьійської РСР, 
танцювального 
«Лієсма» Палацу 
поліграфістів м.
— Будильник. 10.00 
;ку Радянському __
11.00 — «Здоров’я», і 1.45 — 
«Ранкова пошта».
Наука 1 техніка. 
Сільська година.
Музичний кіоск. 14.00 
М. Горький. . «Вороги» 
Фільм-впстава. 16 20 — «Ко

Лат- 
народного 
ансам блю 
культури 

Риги. 9.30 
- Слу- 
Союзу!

12.15 —
12.30 —

13.30 —‘

муністи Дону». Передача 1. 
«Директор». 17.05 — Клуб
кіпоподорожей. 18.00 —
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільми. 19.20 —
Фільм «Отець Сергій». 21.00
— «Час». 21.35 — Спортивна 
програма: кубок світу з гір-
сько.тпжпого спорту; чемпіо
нат Європи з ковзанярсько
го спорту. Жінки. По закін
ченні — Павшій.

1981 року - ------ _

А УТ
і 0.00 — «Актуальна каме 

ра», 10.35 — Ранковий нон” 
церт. 10.55 -- Па здобуття 
Державної премії УРС1-* іме 
ні Т. Г. Шевченка. Докумеїг- 
•галі,ний телефільм «Марія а 
Малої землі». 11 55 — «Дже- 
релаї». 12.45 — Для дітей
Художній фільм «Сліпий 
музикант». 14 00 — «Слава 
солдатська». 1->.ОО — «с'ЛОІ 
ьо-лісня». 16.00 — ]/4 фінд, 
.ту Кубка європейських чем
піонці з гандболу; «Скартані» 
(Київ) — «Рух» (Хож.уИ 
НІН’). 17.10 — «Ліричні меі 
події». 17.20 — «В гостях у 
олімпійців». 17.50 — Відорі
фільм «Навіки разомі». їв 35 
— К. Домінчен. Кантата 
< Переяславські дзвони»
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 _ — Естрадний
концерт, 19.55 — «Знайом,
ство зблизька». 20.45 _ _
«На добраніч, діти!,» 21.00 -і 
«Час». 21.35 — Художній
фільм «Сватання гусара». 
Но закінченні — Новини.А ЦТ (IV програма)
16.15 — «Переможці;». Клуб
фронтових друзів. 17.40 —. 
Фільм-концерт. 18.30 —<
Міжнародні змагання з тені
су: збірна СРСР — збірнії 
Великобританії. 19.10 —
Чемпіонат СРСР з водного 
поло: МДУ — ЦСК ВМФ. 
20.00 — «Вечірня казка».
20.15 — Кубок європейських 
чемпіонів з гандболу. Ч< де- 
віки. ЦСКА — ТВ (м. Гроі-лЬ1 
і алынтадт. ФРП). 20.55 — 
Концерт. 21.40 — Художній 
телефільм -Майже вірна 
справа».

Театр---------- -
А. Кузнецов. «Московські 

канікули» (15 січня) — q 
19.30. Р. Тома. «Вісім любля
чих жінок» (16—18 січня) — 
о 19.30.

Кіно------------ —
«КОМСОМОЛЕЦЬ» — „Се

ред коршунів» (13 січня) — 
о 9.20, 11.10, 13.00, 14.50
16.40, 18.20, 20 30. «Чудо-
сисько» (Т.4—18 січня) — о 
10 00, '•)Г.5О,’ 13 40, 15.30,
17.20, 19.10, 21.00.

«МИР» — «Невловимі 
месники» ІіЗ-МЬ-січня) — 
0 9.20, 11.00. ’ Ї2 40, 14.20.
«6000 кілометрів страху» 
(13—18 січня) ' — о 13.45,
15.20, 17.15, 19.00, 20.10.

«ХРОНІКА» — хронікаль
но, документальний «Пекін — 
триоога людства» (13—18 
січня) — з 9.00 по 15.00, о 
18 20. «Екіпаж». 2 серії (13 
січня) — о 15/30. 20.30. ♦А/:і- 
баба і сорок розбійників» 
(14 — 15 січня) — о 16.00, 
20.00. «У полоні дсірцееих 
інтриг». 2 серії (16—18 січ
ня) — о 15.30. 20.30.
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товариші! з названих ви можетеспожнкчоїКіровоград-

очищає дзеркальне

різкого на ски-— вос- вжнваи- пошкод-

роль запобігає осіданню пилу.

не містить у органічних роз-Ця мастика

ДЛЯ ВАШОГО
ТРИМАТИ В ЧИСТОТІ ЖИТЛО — СПРАВА КОПІТКА. І їй ЯК КАЖУТЬ. «КІНЦЯ КРАЮ НЕМАЄ». ТОЖ НЕ ДИВНО. ЩО МИ ВИТРАЧАЄМО ИА НЕЇ БЕЗЛІЧ ЧАСУ. ЗНАЧНО -------------------ЮТЬ І ПОЛЕГШУЮТЬ ПРАЦЮ ПРЕПАРАТИ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ. НАГАДАЄМО ПРО ДЕЯКІ З НИХ. «СЕКУНДА» віконне й скло, надає йому особливої прозорості та блиску. На очищеній поверхні утворюється водовід- штовхуюча мікроплівка, що захищає від пилюги й кіптяви. Аерозольна упаковка робить препарат економічним і дуже зручним у користуванні.УНІВЕРС А Л Ь Н А ПАСТА ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПОСУДУ видаляє жир, кіптяву, забруднення з металевого, емальованого, фаянсового й скляного посуду, а також газових плит, раковин тощо.ПОЛІРОЛЬ застосовують для очищення меблів від плям та забруднення. Препарат повертає блиск полірованій поверхні. Завдяки антистатичним якостям полі-

МАСТИКА є на водній чн скипидарній основах. На водній основі мастика найбільш придатна для підлоги з лінолеуму чн фарбованої — вона складі чинників.надає підлозі приємного блиску, не має запаху. Мастика пндарній основі нова, готова до ня. Запобігає женшо підлоги, не боїться води, надає рівною, стійкого блиску.Шановні Будь-який препаратівкупити в господарських магазинах кооперації іцини. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА 
УКООПТОРГРЕКЛАМА.
Зам. 2.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛИСМ Украины.
Ла украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
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і суботу.

наша В зібО5о, мсп
м. Кіровоград,

SB 1 еул. Луначарсьного, 36.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової 
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36; 
відповідальний секретар, відділ учнів
ської молоді — 2-46 87; відділ комсо
мольського ЖИТТЯ, ВІДДІЛ війсьново- 
о'ЇУ°4сТИЧґ0г0 виховання та спорту — 
*-4о-35; фотолабораторія — 2-56-65: 
Нічна редакція — 3-03.53.
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