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ЕНТУЗІАЗМ МОЛОДИХ
Добре потрудилися на 

ударній передз’їздівській 
вахті молоді виробничники 
механоскладального цеху 
Олександрійського заводу 
підйомно - транспортного 
устаткування, де комсор
гом Микола Тимошенко. В 
січні виконали свої соціа
лістичні зобов'язання по 
зростанню продуктивності 
праці, добилися стопро
центного виходу норматив
но чистої продукції.

Нещодавно на своїх збо
рах комсомольці та молодь 
цеху вирішили в лютому, 
на фініші ударної перед-

І

Широку підтримку се
ред комсомольців та моло
ді нашого підприємства 
знайшов свого часу почин 
бригади стернярок Віри 
Драчук з «Червоної зір
ки» — ^Кожному перед- 
а'їздівському дню — 150 
процентів денного завдан
ня!» Ніші, на фініші удар
ної вахти, соціалістичне 
змагання під таким деві
зом набрало особливого

- -.розмаху.
і У січні молодий кому

ніст формувальник ливар, 
ного цеху Олександр Во
ронов виготовив 44 корпу
си насоса 8НДВ при зав- 

І

ГРАНІ ПОШУКУ
У тому, що комсомоль

сько-молодіжний колектив 
Компапіївсі.кої районної 
друкарні в січні виконав 
план виробництва валової 
продукції на 101 процент, 
а реалізації — па 103,2, 
немала заслуга групком
сорга. друкарки Лідії Ку
черенко.

Кілька років минуло під- 
тоді, як прийшла Ліда в 
друкарню. За цей час вона 
стала справжнім майстром 

Іц своєї справи. Разом зі 
■своєю подругою Людми
лою темною бореться за 
звання ударника кому
ністичної праці.

У молодої виробнпчнпці

з’їздівської вахти, працю
вати ще краще, ще ефек
тивніше. Тоді ж токарі-ка- 
руссльиики спілчани Мико
ла Гненпий, Олександр Ко- 
ломієць,- Володимир Берез
нів та ІваП'-Кериосюк вис
тупили з ініціативою ви
конати план лютого до дня 
відкриття XXVI з’їзду 
КПРС, а зароблені в пер
ший День роботи з'їзду 
гроші перерахувати 
Фонду миру.

О. ГОНЧАРЕНКО, 
Інструктор Олексан
дрійського міськкому 
комсомолу.

давні 29. У змаганні вер
статників першим був то
кар комсомолець Микола 
Фоменко з механічного 
Цеху.

У лютому хлопці стараю
ться працювати особливо 
продуктивно. Так, Олек
сандр до дня з’їзду зобо
в’язався виготовити ЗО 
корпусів при завданні 18. 
а Микола — виточити по. 
над завдання 176 втулок.

М. ПОРТ НИЙ,
секретар комсомоль
ської організації заво
ду «Цукрогідромаш».

НАСТАВНИК

є, крім багатьох Інших, 
іще одне особливе дору
чення — вона наставниця. 
Лише п’ять місяців пра
цює на підприємстві її 
підопічна Світлана Кади- 
грук, а віко успішно справ
ляється з роботою і на
віть перевиконує денні зав
дання.

Комсомольсько - моло
діжний колектив друкарні 
зобов’язався план двох мі
сяців виконати до дня від
криття XXVI з’їзду партії. 
У змаганні за його гіди?; 
зустріч Лідія йде попсре-

Л. ПАВЛЕНКО.
смт Компаніївка.

Суботник

І ветерани теж
Серед тих, хто най

краще попрацював на 
обласному комсомоль
сько-молодіжному су
ботнику, були й комсо
мольці Новомиргородсь- 
кої транспортної конто
ри, де директором П. А. 
Пирко. Комсомольська 
організація тут налічує 
• 2 чоловік, та на свято 
праці вийшло 72. Не 
тільки спілчани і молодь, 
а и транспортники-вете- 
рани вийшли 7 лютого 
на комсомольсько-моло
діжний суботник. Зароб
лено і перераховано до 
Фонду миру 320 карбо
ванців.

А всього по району 
того дня взяло участь у 
суботнику 5258 чоловік,

В. БОСЬКО.
м. НоЄСМИрГОрод.

Суботник
~г'

День звитяги
Близько п'яти тисяч 

юнаків і дівчат Гайворсн- 
ського району взяли 
участь в обласному ком
сомольсько- молодіжно
му суботнику.

Особливо добре по
працювала молодь, зай
нята на залізничному 
транспорті. Комсомоль
ські організації тут не
великі, але вони вміло 
мобілізували всіх хлопців 
і дівчат на звитяжну пра
цю. Комсомольська ор
ганізація дистанції ван
тажно - розвантажуваль
них робіт, наприклад, на
лічує шість членів, а на 
суботник вийшли 17 
хлопців і дівчат. На 80 
карбованців виконали 
ремонтних робіт комсо
мольці локомотивногоМОЛЬЦІ 
депо.

В. БОДНАР.

Чудовий настрій у 
Людмили ОВЧАРЕНКО 
(праворуч) 1 Євдокії ГО
ЛУБ. У Києві наші 
дві комуністки представ тя
тимуть у складі делегації 
Кіровоградщини партійну 
організацію Кіровоградсь
кого району на XXVI з’їз
ді Компартії України.

Обидві — прекрасні тру
дівниці, мають авторитет 
серед товаришів. Євдокія 
— бригадир птахарів 
племптахорадгоспу «Кіров- 
ський», партгрупорг. Люд
мила вже більше десяти 
років працює у тварин
ництві, вона — свинарка 
колгоспу імені Божснка.

Хороший настрій, багато 
планів у молодих трудів
ниць. Усім їм — обов'яз
ково здійснитися.

• СуботникДПНР«- И ■ ■fe'. -л -З

На всіх ділянках
В обласному комсо

мольсько - молодіжному 
суботнику взяли участь 
489 юнаків і дівчат Боб- 
ринецького сільськогос
подарського технікуму.

130 чоловік працювали 
на будівництві їдальні, 
126 — на спорудженні 
стадіону, 100 — в учбо
вому господарстві.

У день суботника учні 
заробили 300 карбован
ців. Ці кошти перерахо
вано у Фонд миру та на 
спорудження обласного 
музею КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
слави.

г. РУДЬ, 
комітету 

Бобри- 
сіпьсьцо-

секретар 
комсомолу 
нецького 
господарського тех
нікуму.

ЇВШІ
З’ЇЗДУ

10 лютого о 10 годині 
ранку в Києві в Палаці 
культури «Україна» розпо
чинає свою роботу XXVI 
з'їзд Компартії України. 
Як найдорожчих гостей 
зустріло місто делегатів 
з'їзду, які з'їхалися з усіх 
областей.

Керівники Компартії Ук
раїни і уряду республіки, 
делегати з’їзду та гості 
відвідали ВДНГ УРСР. Тут 
вони оглянули яскраву ек
спозицію, присвячену 
XXVI з’їзду КПРС і XXVI 
з’їздові Компартії Украї
ни. Тисячі експонатів роз
повідають про досягнення 
республіки в десятій п’я
тирічці, перспективи її 
дальшого економічного і 
соціального розвитку.

Барвисті макети, стенди 
відображають розвиток 
промисловості, сільського 
господарства, науки, куль
тури. Кращі зразки про
дукції промислових під
приємств сільського госпо
дарства широко представ
лені в експозиції. Вистав
ка яскраво підтверджує: 
закон нашого життя — все 
в ім’я людини, для бл-зга 
людини.

Великий інтерес викли
кала виставка «Ми будує
мо комунізм», присзячена 
XXVI з’їздові КПРС і 
XXVI з'їздові Компартії 
України.

З експозицією респуб
ліканського виставочного 
павільйону ознайомилися 
керівники Комуністичної 
партії і уряду республіки, 
делегати з'їзду і гості.

Напередодні з’їзду від
булися зустрічі посланців 
партійних організацій з ко
лективами об’єднань імені 
Коропьсва, «Завод «Арсе
нал», заводу «Ленінська 
кузня», базової експери
ментальної трикотажної 
фабрики «Киянка», студен
тами держуніверситету та 
ін.

Вдячність рідній кому
ністичній партії за щастя 
жити під мирним небом 
Країни Рад, рішимість 
ЮНИХ взяти нові висоти в 
праці й спорті яскраво ві
добразило художньо- 
спортивне свято «Тобі пар
тіє, серця молодих!», яке 
відбулося в Київському 
Палаці спорту.

Делегації областей рес
публіки поклали квіти до 
пам’ятника засновникові 
Комуністичної партії і Ра
дянської 
Леніну.

держави В. І.

(РАТАУ|.
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ЗА8ГРА тут розкрають 
тишу могутні мотори.

І землю краятимуть ле
меші-копаниці, готуючи 
котлован для фундаменту 
багатопозеркозого будин
ку. Нині ж тут поки що 
пустир, на якому Анатолій 
стоїть біля невеликого де
ревця. Виконроб питає 
нарешті:

— То з чого ж почнемо, 
Анатолію?

— Ось цей клен слід 
пересадити. А потім уже 
почнемо гнати поверхи.

Про цей діалог мені 
розповіли, коли в робітни
чому гуртожитку справля
ли новосілля. А через 
п’ять ліг, приїхавши разом 
з ним у Новгородківський 
район, у /Литрофанівці я 
згада? Бабичу ту його роз
мову з майстром. Ішли ми 
з ним берегом Кам'янки і 
сперечалися, чому міліє 
ця тихенька степова річеч
ка. Анатолій, не вдаючись 
до премудрощів, доводив:

— Кам’янці треба по-

хвилин примчати з буді
вельного майданчика в 
центр міста? І ось уже в 
новому костюмі, безтур
ботний і такий несхожий 
сам на себе. Чую: «Він та
ки дивак, ваш бригадир. 
Ішов на рекорди. Про ньо
го говорили як про удар
ника на комсомольських 
конференціях. А він узяз 
та й віддав свою бригаду 
Семиді гному, своєму по
мічникові. І взяв отаких, 
як ти, — необстріляних з 
профтехучилища. Об’єкт у 
нього номер один, та з 
ким його закінчити вчас
но? А тут іще й така ока
зія — руку поламав. Але 
він же не лежить, а що
дня на поверхах. Хоч і на 
може підняти цеглини, 
все одно морочитися — 
бідкається, щоб зчасно до
ставляли бетон, щоб пра
вильно розмістити брига
ду на риштоззнні. А ззече* 
рі в технікум біжить --
невдовзі проект захищати
ме, дипломний».

вірші Василя Чумака і 
Андрія Малишка. І буг.о їм 
з ним цікаво. Вони, новач
ки, слухали його і про
ймалися доброю заздріс
тю — такий простий і ти
хий неначе, цей Анато
лій Ларіонович, а тут рап
том зашарізся, розніжиз- 
ся як поет.

АДПЛАНОВІ проценти 
і погонні метри не 

можуть узяти його з ле
щата одноманітності. І те, 
Що він повсякчас на вид
ноті, не сталить 
якусь манірну 
він приходить 
планірки, що 
у вагончику, 
ьже не думає, 
докінчувати позерх. Він до 
Васі Брошевана:

— А як там твій 
риш, уже одужав?

— Та він же і в 
нз був.

— А я чув: ти в 
бігаз...

Іншого питає, чи їздив у 
село допомогти батьнам. 

Сьогодні Бабич прийде а- 
контору тресту, де має зі-

ПОРТРЕТ ДЕЛЕГАТА З’ЇЗДУ

знали нашу 
ремствуааги, 

одержуватимуть те 
початківці. Ми 

поруч тих,

А.КОМУНІСТИ 
РЕСПУБЛІКИ

товаришів по роботі. Ото 
— «беру на себе».

Невдовзі Віктор став му
лярем третього розряду. 
А як отримав червоний 
диплом, то мав уже й пос
відку на четвертий розряд.

Пішов Віктор Пацюра в 
армію, стаз 
будівельником, 
своєму назчителю: 
ре, що я 
«чорну» 
Вам, що 
мене, як 
саний камінь і покласти на 
потрібне місце. Тут, у вій
ськовій частині, я одразу 
взявся за роботу. А непід- 
готозленим довелося ще 
довгенько мокріти. І я ще 
раз переконався, що без 
самодисципліни ні в якій 
справі толку не буде. А 
тоді переконала мене 
бригадз».

ТОГО дня я зустрів йо
го ще зранку заклопо

таним,. одначе веселим. 
Пообідавши, він писаз 
листи хлопцям з армію, 
готував пам'ятний адрес 
літній жінці, що збирала
ся на пенсію. Він ділився 
своїми думками про нозу 
прочитану книжку.

Та раптом у вагончику 
задзвонив телефон. Хтось 
просив Бабича приїхати 
в центр міста, і ми про
довжили розмову після 
робочої зміни. Цьою разу 
Анатолій буз засмучений.

— Неприємності у ме
не, зеликі неприємності. 
Хлопчина був у мюїй брига
ді славний. Стрів симпа
тичну дівчину і вирішив че
рез тиждень одружитися 
з нею. Щоб ІНЦІИЙ хтось 
не ззяз її, поки він служи
тиме в армії. Відмовляв я 
його від цього кроку. Але 
він таки одружився. I став 
через місяць солдатом. 
Ще й року не прослужиз 
— приїхав оце у відпустку, 
а його симпатична жіноч
ка нтекла до 
хлопець розкис, 
його їсть поїдом.
«Не повернусь я в ці краї 
більше». Хотіз його розве
селити, але й сам 
лився. Як жо 
хлопцеві, як 
няти?

Я зрозумів: 
сяць пропрацював у його 
бригаді, то вже надовго 
стане для нього близькою 
людиною. Чуєте ж: чужий 
чоловік, не знав його Ба
бич 28 років свого життя, 
а тепер він побивається .за 
ним, як за рідним сином.

Він пішов того 
знову на зустріч 
пішов на розраду, 
щоб віднайти для 
цілющий камінь...

досконало 
кухню і на 
коли 
ж, що й 
згодні стати 
кого треба перевиховува
ти.

З ним тепер двадцять 
три будівельники різного 
віку, різного рівня квалі
фікації. Шестеро — су
міжники, кожен із них 
узяв шефство на новач
ком. Почала бригада бу
дувати виробничу базу 
&У-411. Анатолій не обі
цяє йти на рекорд. Він ка
же просто й переконливо;

— Строків не поруши
мо. Забезпечте тільки «ма
лою механізацією». З 
кранами та бульдозерами 
самі наведемо порядок. 
БУВ у нього практикант

— учень будівельного 
технікуму Віктор Пацюра. 
Тепер він має диплом з 
відзнакою. А тоді, дза ро
ки тому, ззажзв, що в 
бригаду він прийшов, аои 
роздивитися зблизька, як

тоза-

лінарні
аптеку

не сбі-

досі 
в 

за 
не

живе а 
«малосі- 
себе він 
вимагає. 
Іванівну

чергу 
молодший,

його з 
позу. Ось 

із чергової 
закінчилась 
і, здається, 

що треба

Анатолій Бабич, бригадир комсомольсько-молодіжної бригади будівельного управ 
ліняя тресту «Кіровоградмашважбуд», Вік 
ретар партсрганізації будулразління № 2.
[Компартії України.

— ЗО років. Член КПРС із 1971 року. Сек- 
Член обкому партії. Делегат XXV] з’їзду
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зернуги долини, посадити 
верби та осокори, віднай
ти джерела, кринички, що 
були вздовж русла. Мину
лого літа під час відпуст
ки ми з хлопцями розко
пали три кринички. А як
би всі!

І раптом, одразу про но
вобудови в місті:

— Яч на мене, то я, 
перш ніж спинати ришто
вання, біля майбутнього 
будинку проклав би всі 
номунінації, під’їзні секто
ри для машин та екскава
торів. А то закінчуємо бу
динок узимку чи восени, а 
біля нього роаи та купи 
побитої цегли. Гарний дім, 
але холодним здається. Са
мотній якийсь. Бо порож
ньо біля нього, наче добро
тою обділений, без цілю
щого каменю.

Розпозіли мені, як під 
час будівництва заводсь
кого цеху одинадцять мо
лодших товаришів Бабича 
по бригаді цілу годину си
діли і розводили теревені, 
знаючи, що вже до вечора 
не зможуть виконати нз- 
вігь половини змінної нор- 
ми — заморожено поста
чання розчину. Бабич, їх
ній бригадир і наставник, 
за кілька хзилин устано
вив: машини стоять по
рожні, бо вийшла з лзду 
лопата-навантажувач.

Четверо вчорашніх ви
пускників профтехучили
ща кинулись до авто.маши- 
ни, яку купив Бабич, «щоб 
їздити на роботу». Кілька 
хвилин на дорогу, півтори 
години на те, щоб уручну 
навантажити самоскид 
(водіям теж зробилось ні
яково, що стали на пере
кур, — узяли в руки чер
паки), і розчин пішоз нз 
будову.

Норму тоді виконали і 
перевиконали. Анатолій 
розвіз хлопціз у гуртожит
ки, а сам поспішав у трест 
— «робити погоду», щоб 
пам’ятали про резерв.
О К ВИ соб! хочете, але 

в ту мить я подумав, 
що на світі таки трапля
ються справжні дива. По 
телефону ми з ним домо
вились про зустріч. І Ана
толій кинув коротко:

— Шукайте мене 
третьому поверсі.

Спішу до автобуса. Сі
даю на «двійку», аж не
сподівано чую голос, схо
жий на Бабичів. Оглянув
ся — так і є: він сидить 
із якимось хлопцем і про 
щось розмовляє з ним. Як 
же це він устиг за кілька

на

зійськови.м 
І написав 

«Доб- 
тоді взявся за 
роботу. Спасибі 

Ви тоді навчили 
підняти необте-

— Толю, я д-з тебе... Як
же це ти встиг так пруд
ко? — протискзюсь ДО ньо
го. 4

— Я не Толя, я, — Гри
ша, брат його. Ми з ни?,і — 
близнята, — сміється мо
лодий чоловік. — А він 
там... Керує...

Приїжджаю на буді
вельний майданчик I зу
стрічаю його в гурті робіт
ників.

— Нас підвели, а ми не 
маємо права підводити аг
регатників, — звертається 
зін до хлопців. І я спершу 
не розумію, наказує він 
чи просить. — Прийдемо 
сюди в суботу. Треба — 
займемось підручною ро
ботою — виноситимемо 
оці обрубки, пісок, заду
білий розчин. Бо з січні 
цех необхідно здати.

І ніхто не заперечузас.
Бо — треба!

ІН ТАКИ неабияк стур- 
■*“* бований — знову до
ведеться згуртовувати но
вий склад бригади: хлоп
ці невдовзі йтимуть в ор- 
мію. Невчасно ніби. Хотіз 
же, аби стали такими, як 
Вася Зензура — щоб му
ляра, тесляра, монтажни
ка, бетонника могли замі
нити. Скільки він із коче
ним просидів у вагончику, 
скільки втихомирюззз над
то гарячих та непосидю
щих, а вони таки підуть із . „ ------__ сииіі1

бригади! Були такі, що чригади, випускником Кіровогоадського будівельного

Фото В. ГРИБА.

із нолишнім членом СВОЄЇ
ММХІІ 11ЦПІ игулп І МШ» •—«»» _  ~ . -в   ■ м Ч»иі ОСИ ип V* Э

. . „технікуму, рядовим Віктором ПАИЮРОЧЗПІСЛЯ ПІЗНІХ посиденьок у і мирим ІІ.ЧЦНЗІ <ЗЮ. ___
• Фото 8. ГРИБА,гуртожитку спізнювались 

на роботу, а інші зневіря
лися, збирались на курси 
шоферів. Він же до них, 
моз старший брат:

—А що буде, коли ми 
всі отак, навтьоки? Підемо 
на завод чи в сусідній 
трест. І там працювати на 
совість треба. Звідти теж 
побіжите. То у ваших тру
дових книжках по сім 
вкладок буде. Що ж то за 
біографія?

Залишились, не покину
ли будови.

І ось вони вже мають 
іти до військкомату. Отри
мали останню зарплату, 
премію...

Коли моза заходить про 
книжки, Бабич пропонує 
хлопцям прочитати повість 
свого односельця Т. П. 
Андрейковича «Подвиг се
ла», в якій ідеться про 
життя його Митрофанівки 
в роки Великої Вітчизня
ної війни. І радить узяти в 
бібліотеці повість про 
ІОліуса Фучіка, Він читаз

братися місцевком проф
спілки. Вирішуватиметься 
житлове питання. Всі зна
ють, що він, бригадир Ана
толій Бабич, 
гуртожитку, 
мейці». Але 
не просить, 
Він про Любов 
Мельниковим хоче сказати 
слово. їй у першу 
треба. А він 
ще почекає...

І ЗНОЗУ нова знайом
ії*1 . ство. Знову він пови
нен згуртувати нову 
бригаду. На цей раз уже 
комплексну. Щоб зуміла 
працювати за бригадним 
підрядом. Як бригада Зло- 
біна. Робочих рук у тресті 
не вистачає, брати немає 
звідки. Та Бабич пропонує 
все-таки свій варіант:

— Хай будуть і випуск
ники профтехучилища. З 
новачками мені не впер
ше. Але дайте хоч двох_
трьох таких, які нам у 
батьки годяться, — щоб

треоа керувати незеликим 
виробничим колективом. 
Вікторові здавалося, що 
він одразу після закінчен
ня технікуму стане викон
робом. Та Бабич «пере
креслив» його плани:

— Спочатку навчись 
гарненько класти цеглу та 
розчин робити. Бо як же 
ти вчитимеш інших, коли 
сам у тій справі неграмот
ний.

Хлопчина бачив, що Ба
бич не просто ватажок 
цього молодіжного колек
тиву. Він і керує, і сам, 
засукавши рукава, кладе 
стіну. Вікторові він тоді 
сказаз ще й таке:

— Є два поняття — «бе
ру собі» і «беру на себе». 
Ти можеш, звичайно, ста
ратись. Але щоб швидше 
тсое побачили, щоб відзна- 
чили, щоб нагородили — 
аби бути вищим за когось. 
То — «беру собі». А ти 
спробуй установити двері 
якнайкраще. Доведи, що 
так зручніше новоселові. 
Вииди сам на трудовий ре
корд і виведи всіх своїх

іншого. І 
печаль 
Каже:

запеча- 
допомогти 

його вирів-

хто хоч мі-

вечора 
із ним, 
пішоз, 

ХЛОПЦЯ

XI И БАГАТО зробив Ба- 
бич за своє життя? 

Кілька років тому поста
вив для батьків-пенсіоне- 
рів гарну хату і посадив 
біля неї садок. Щоб усі 
цеглини, покладені його 
руками на десятках вели
ких і малих об єктів, та на 
одне місце — був би ба
гатоповерховий дім для 
сотні сімей. Але ж, крім 
отих цеглин, були й цілі 
залізобетонні блоки, була 
робота як маляра і муля
ра, тесляра і штукатура. 
Бригадирських турбот, ча
су на комсомольську ро
боту на рахівниці зін, зви
чайно, не може підсуму
вати. І про криничку, про 
джерело на березі тихої 
Кам’янки, що знайшов їх 
для людей, либонь, теж за
був. Але ні, пам’ятає. Бо 
це ж він сказав на мосту 
чоловікові, який цікавив
ся, коли ж нарешті обли
цюють береги Інгулу: 
«Щоб урятувати цю гаону 
річку, треба знайти всі 
джерела, котрі давали їй 
повноводне життя!»

... Він стояв на дощано
му майданчику риштуван
ня, як на цілющому каме
ні, —міцний, простий, кра
сивий. Бо красива його 
робота. Для нас усіх.

М. ШЕВЧУК.

ММДІСІ!» 
1-А; СІЖИ) 
Н£ ЙЇРЕШКОДА

Так говорять трудівники 
села Торчин на Житомирщи
ні про молоду доярку гі'ну 
Негерей. Минулий рік вона 
ознаменувала рекордним до
сягненням, одержавши від 
ножної норови по 7405 кіло
грамів глолона.

...Рано-вранці поспішає ц;і 
синьоока дівчина на ферму, 
де її чекає неспокійне гос
подарство. Перше ніж шлж 
пиутн доїльні апарати, звич
не обходить усіх СВОЇХ під
опічних: одній сіна евпкем о 
г-ідкине, іншу хлібною ско
ринкою пригостить. І нл 
добру турботу господарки 
норови відзиваються вели
ким молоком.

У дитинстві Ніна мріяла 
стати вчителькою. П’ять ро
ків тому після закінчення 
десятирічки складала екза
мени в інститут, але не 
пройшла за конкурсом. £ 
сталося так, що своє справ- . 
жне покликання знайшла и J 
рідному селі, де працюють 
мат я й сестри. На ферму 
колгоспу імені Мічуріка Ко- 
ростишівського району і. -.- 
чина прийшла в той час, 
коли там ставила свої Kvp- 
ШІ РЄКОРДН НИНІ ВЩДММ з 
республіці доярка, депуіат 
Верховної Ради Уі-’СР, ка‘В&- 
г.ер ордена Леніна Т. Д. 
Стсль.мсх. ї'етяна Дмитрівні 
й стала наставницею і.іі;и, 
підтримала її в пору -гру»- 
вогз становлення, запали:а 
в вій іскорку новаторства.

— На подив усім нам, — 
згадує Т. Д. Сгсльмах, —. 
учорашня школярка з само
го початку проявила твер
дий характер, каполегли- 
в'сть у досягненні наміченої 
мсти. Вже в перший рік рё-i 
боти вона вийшла в л.;,<:рк 
облесного змагання молодих 
доярок області. ,

У десятій п'ятирічці Н'.ва 
зуміла підвищити наді а ио- 
лока. від кожної корони 
більш як на 1000 кілогра
мі®. Валовий «урожай» ста
новив півмільйона л-'тргк 
ціла молочна річка. За ці 
успіхи ударниця нагорал,же« 
на орденом Трудового Чер
воного Прапора, удостоєна 
звання лауреата премії Ле
нінського комсомолу. Шия 
Негерей була учасницею 
Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів У Гавані. А 
не так давно комітет ВДІІС 
СРСР преміював її автомобП 
лем «Москвич».

— Я усвідомлюю, — каже 
двадцлтидворічна доярка, 
— що в усіх цих досягнен
нях не тільки мол засну-а. 
Адже ми. опера-с-ри. ніби 
підсумовуємо зусилт я баїа- 
тьох людей. Учені Науково- 
дослідного інституту,
сільського іосподарсгвп Не
чорноземної зони УРСк. на
приклад. допомогли н їм 
сформувати чудове племін
не стадо корів з високою 
продуктивністю, вітровіднїй 
промислову технологію на. 
ігомплексі. А скільки праці, 
зусиль доктали наші ріль
ники. щоб поліпшити, кормо
виробництво.

Тисячу сто кілограмів мо
лока ьід кожної корови — 
такий рубіж вирішила взяти 
Ніна ІІегерей на передз’їз- 
дівській вахті. Про це вона 
з усією відповідальністю за- 
ЯЕала з трибуни обласної 
партійної конференції, де її 
обрали делегатом XXVI з’їз
ду ІїіІРС Зобов’язання дуже 
високе, особливо на фоні 
тих ферм, де таку кількість 
надоюють мало не за півріч
чя. Сміливий виклик груп- 
комсорга першими підтри
мали її товариші по праці. 
Вони дали слово до дня від
криття з’їзду одержати по 
150 нолограмів молока. Мо
лодіжний колектив висту
пив ініціатором pyxv «Зи
мівлі худоби — комсо
мольську турботу». іЦеЙ 
почни підтримано на 
270 фермах області. Юнаки 
і дівчата проводять суботіш- 
кн по заготівлі хвої, створюй 
ли пости «Комсомольського 
прожектора», які стежать за 
бережливим витрачанням 
кормів. Стараннями комсо
мольців обладнано більш як 
3UU кімнат тваринників, при 
яких активно діють агіт- 
клуби.

Заспівувачем багатьох 
добрих справ виступає депу
тат обласної Ради народних 
депутатів Ніна Негерей А 
видається вільний час — сі
дає за підручники. Вона 
вчиться на другому курсі за
очного відділення ЗООІННіТ- 
нерного факультеті' сіль- 
гоепінституту.
„На делегата партійного 

з їзду, одну з кращих доя
рок республіки тримають 
рівняння молоді майстри 
ферм області. Більш як двіс
ті з них змагаються за те. 
іцоб у першому році НИНІШ
НЬОЇ п’ятирічки одержати 
ПП ЧОТ1ІІ І! п'ять ТИСЯЧ ! ' 
Грамі;; молока від корови. "

А. ЯНУШЕВСЬКИЯ 
кор. РАТАУ.
м. Житомир,



ПОРУЧ
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знімку: комуністка, 
цеху Л. К. Тере- 

серед молодих ро- 
бригадч 3. П. ПО-

Кор.: Три-чотирн роки 
тому в системі комсо
мольської політосвіти 
району бракувало квалі
фікованих пропагандист
ських кадрів. Райком 
комсомолу звернувся по 
допомогу до пропаган
дистів, які мали значний 
досвід роботи в системі 
партійного політнавчан- 
ня. Ви, Іване Семенови
чу, — один із тих, хто 
відразу прийняв пропози
цій вести політгурток у 
молодих. Хочеться наго- 

< лосити на слові «відра-

керувались 
приймали таке

потребувала

зу» і відштовхнутись од 
нього: чим 
ви, коли 
рішення? Адже переква
ліфікація (а без неї не 
обійтись) 
багато часу, чимало слід 
було психологічно готу
вати себе до розмов з мо
лоддю, а ще опановува
ти нові теми, «підбирати 
ключика» до кожною 
слухача... Одне слово, 
деякою міро.ю жертву ва
ти своїм вільним часом, 
якого у вас не так і бага
то...

І. С. Молчанов: Чим 
А^ксрувзвся? Не хочу го

ворит« гучними фразами, 
відповім просто: треба 
було, тому й погодився. 
Кому ж, як не нам, ве
теранам, виховувати мо
лодь? Не раз. А друге 
тс, що гурток запропону
вали мені не десь, а на 
нашому ж підприємстві, 
в побуткомбікаті (я ра
ніше працював там). Ви 
знаєте, робота пропаган
диста, як ніяка інша, від
криває можливості спіл
кування з людьми! З 
перших же уроків я зро
зумів, що їх не можуть 
дати ні бесіди безпосе
редньо на робочому місці, 
ні розмови в службово
му кабінеті. А керівнико- 

(ві треба знати настрої. 
"*/)нодобанпя своїх підлег

лих, від взаєморозуміння 
залежать і наші вироб
ничі успіхи. Адже чудо
во, якщо субординація 
має чисто офіційний ха
рактер і відносини ке
рівник — підлеглі є твор
чими, товариськими, до
вірливими. Зробити їх 
такими дають змогу уро
ки політнавчання. Моло
ді в побуткомбікаті ба
гато. Я шукав до неї 
стежки. Нагода прийшла 
сама до рук.

Кор.: І все ж таки — 
перекваліфікація...

І. С. Молчанов: Про
пагандистом я працюю 

^Діснз.ч десять років. Був 
і иодітінформатором. агі

татором, займався лек
ційною пропагандою, ке

рував гуртком партійно
го політнавчання, вико
нував інші партійні до
ручення, пов’язані з ідей
но-політичним вихован
ням людей. Так що мето
дику роботи не стаз від
кривати. Інша річ —■ те
матика. Трохи попрацю
вав улітку^ а потім уже 
більше готувався до конс
кого заняття. Робота 
пропагандиста вимагає 
щоденної праці, за один 
день важко встигнути 
підготуватись до зав
трашньої розмови з

у? ДОЛИНСЬКОМУ районі Івана Семеновича 
« Молчанова знають уже майже ЗО років. Нині 

він займах посаду інструктора виконкому Долин- 
ської районної Ради народних депутатів. 1 на якій 
би ділянці роботи не працюваз комуніст, свій дос
від, свої знання він завжди прагне передати мо
лодим. Таку потребу особливо гостро став відчу
вати останніми роками — не за горами той час, 
коли на руки видадуть іще один документ, пен
сійну книжку. Молодь повинна вчитися життя у 
старших, повинна знати хорошим досвід, аби його 
наслідувати, знати поганий, аби його не повторю
вати, — таке переконання вихователя, ідейного 
наставника комсомолі? І. С. Молчанова. Як уда
ється втілювати мого з життя, Іван Семенович 
розповідав нашому кореспондентові 3. Бондарю.

хлопцями і дівчатами, а 
коли все робиться наспіх 
— хорошого результату 
не чекай.

Кор.: Розкрийте ж то
ді свій секрет підготовки. 
А заразом і кілька слів 
про те, як підвищують 
свій Ідейно-теоретичний 
рівень слухачі гуртка 
«Молодим про партію» 
під час занять.

І. С. Молчанов: Ніяких 
секретів. Готуюся щове
чора потроху. Обов’язко
во пишу конспект сам_ і 
вимагаю цього від своїх 
слухачів. Він дисциплі
нує, сприяє кращому за
своєнню матеріалу. І 
коли виступаю — кон
спект також під рукою. 
Впевненіше себе почува
єш, а ще як треба дум
ку підтвердити влучною 
цитатою — без нього ні
як не обійтись.

Ніколи не розподіляю 
питань семінару заздале
гідь па наступне заняття. 
Спробував було колись, 
та дійшов висновку, шо 
користі від цього мало. 
Такий метод політично
го навчання — приклад 
формального ставлення 
до справи. Збоку здаєть
ся, що ніби йде активне 
обговорення, кожей. ■ хто 
виступає, «говорить ді
ло», а насправді — за- 

пиття розпадається на 
грамотні відповіді, воно 
не бентежить, не зачіпає.

Взагалі стараюсь хід 
заняття спрямовувати в 
таке русло, щоб комсо
мольці могли поміркува
ти вголос, посперечатися. 
Прищеплювати смак до 
творчого мислення — 
завдання кожного пропа
гандиста. І в наш час, 
мені здається, не втратив 
своєї актуальності муд
рий вислів древніх, що 
учень — не посуд, який 
треба наповнювати, а 

факел, який треба запа
лити. У хвилини твор
чих суперечок розкрива
ються людські якості 
людніш. І тоді ти, про
пагандисте, лиш мотай 
на вус, придивляйся, шу
кай того заповітного 
ключика до серця слуха
ча...

Молодь у години по- 
літзанять повніша пізна
вати високі істини рево
люційної науки, ленін
ської політики Комуніс
тичної партії, повинна 
бачити підтвердження 
цих істин у сьогодніш
ніх буднях, учасниками, 
творцями яких є й ми 
самі. Це — завдання на 
кожен урок.

Для засвоєння мате
ріалу ефективною є фор
ма короткого повторен
ня перед початком уроку 
давно пройденого мате
ріалу. Я використовую її.

Практикую також, хоч 
і не часто, виступи слуха
чів з рефератами. Напи
сати реферат пропоную, 
як правило, найкращим 
слухачам. От нещодавно 
виступала Наталя Яло- 
венко. Тему я їй визна
чив за кілька тижпів, 
щоб вона 
підготуватись, 
сальдуватись, 
скласти план виступу, ді-

могла добре 
прокои- 
допоміг

«ХХУЗ з’їздові КЛРС — 
26 ударних декад» — під 
таким девізом працює ком
сомольсько - молодіжна 
бригада Олександрійського 
електромеханічного зазоду, 
де бригадиром комуністка 
В. П. ПОЛІЩУК, а групком- 
соргом ТЕТЯНА КРАСЮН. 
Виробниче завдання мину
лого року колектив аиконаз 
до 7 листопада. 1 в цьому 
велика заслуга бригадира.

На 
майстер 
щепко 
бітнмць 
ЛІЩУК.

Фото В. ҐРИ5А.

L- 1 ж і а СУ

— бу
слу- 
член

Коли

брати літературу. ' На 
занятті Наталку слухали 
з цікавістю, розмова вда
лася. Виступ активізував 
слухачів.

Кор.: Іване Семенови
чу, якщо вже мова тор
кнулась активності, то 
дозвольте спитати 
вав таке: активний 
хач — пасивний 
колективу?

І. С. Молчанов: 
я кажу про активність, го 
маю на увазі активність 
життєвої позиції. Це по
няття не можна визнача
ти тим, скільки разів той 
чи інший слухач підіїял 
руку за годину семінару. 
Які результати, ефектив
ність навчання, наскіль
ки глибокі й системні 
знання слухачів, чи вмі
ють вони застосовувати 
їх на практиці — ось 
критерій, за яким слід 
визначати активність.

Полігичпа освіта вихо
вує. Якщо слухач почуває 
свою особисту відпові
дальність за виконання 
поставлених перед колек
тивом завдань, якщо в 
житті він чесний, людя
ний, свідомий — я вва
жаю, .що вихованню його 
сприяли й уроки політич
ного навчання. З особли
вою гордістю стежу за 
тим, як мої слухачі зро
стають у духовному від
ношенні, як підвищується 
їхня виробнича і громад
сько-політична актив
ність. Нині в кожному 
цеху- побут комбінату на 
відповідальних ділянках 
трудяться мої вихованці.

Тривалий час комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив швачок очолюва
ла слухачка гіолітгургка 
Лариса Андрієнко. Дів
чата постійно добивалися 
високих результатів. То
рік Лариса передала ес
тафету молодій комсо
молці Тані Ковальовій. 
Передала в надійні руки: 
план останнього року 
десятої пятирічки колек
тив ’ значно перевищив 
при високій якості вико
нання замовлень.

Політичне 
дає славні 
тільки за останні два ро
ки мої слухачі Анатолій 
Яловонко і Галина Ка- 
лінчій стали комуніста
ми, Галину Іщеико ви
брали депутатом район
ної, а Ларису Андрієнко 
і Зіиаїду Хорошко—місь
кої Ради народних депу
татів, чимало дівчат і 
хлопців підвищили свою 
професійну майстсрпіс гь.

Звичайно, творче зро
стання МОЛОДІ — в пер
шу чергу результат ро
боти паріінпої, комсо
мольської організацій 
підприємства, всього ко
лективу.

навчання
^врожаї»:
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Це трапилося у 
Сальвадорі 3 жовтня 
року. Цього дня Марія за
трималась на роботі і по
верталась додому трохи 
пізніше звичайного. Доро
га, якою зона йшла, була 
майже порожня. Жінка 
прискорила ходу. Позаду 
почузея шум машини. Ма
рія інстинктивно огляну
лась. Очі їй засліпив пу- 
чок яскравого світла авто
мобільних фар, і з цю мить 
Удар по голові збив її з 
ніг.

Тіло Марії Магдалени 
було знайдено наступного 
дня за 27 кілометрів від 
столиці, неподалік від міс
течка Сан-Дієго. Його жи
телі заявили, що близько 
10 аечора напередодні зо
ни чули голосні жіночі 
крики, які були заглушені 
кількома пострілами. На 
тілі збитої були сліди жор
стоких знущань і 4 смер
тельні кульові рани.

У свої 32 роки Марія, 
мати маленької дитини, 
була членом керівництва і 
одночасно завідуючим 
відділом інформації Комі
сії з праз людини Сальва
дору.

У поширеному в Мадрі- 
ді документі цієї організа
ції підкреслюється, що 
вбивство Марії Магдалени 
— лише один з численних 
злочинів, здійснених вій
ськовою хунтою проти тих, 
хто не згоден з диктатор
ським режимом. Починзю-

і «Продовжуємо
■ боротьбу»

їм дозе- 
з підви- 

електро- 
комунальні 

харчу- 
транс-

та їх

Минулий рік, відзнача
ють місцеві газети, буз 
мало втішним для простих 
японців. Знову 
лось зіткнутися 
щенням цін на 
енергію, газ, і 
послуги, продукти 
вання, подорожчав 
порт.

Трудящі країни 
профспілки продовжують 
вести боротьбу на захист 
своїх життєвих прав. Це 
нелегка боротьба, адже 
робітничим організаціям 
доводиться долати чимало 
труднощів, створюваних 
урядом. Скажімо, проф- 
об єднання роб тникіз та 
службовців приватних під
приємств мають право на 
страйк і користуються ним 
як головним знаряддям у 
боротьбі за свої права, 
трудящі ж державних під
приємств зідпов-дно до іс
нуючого законодавства не 
можуть страйкувати, вони 
навіть позбавлені права 
на діалог з урядом.

— Не маючи права на

•«V Гостра криза
(Кор.ЕАШ1НГТОН.

ТАРО)- Американська сис
тема освіти має чітко -ви
ражений класовий харак
тер.

У минулому році, нові- 
домляс тижневик «ІО. С. 
ІІБіос Ечд Уорлд Ріпорг«-, 
середня вартість одного 
року навчання в універси
теті в СІНА перевищила 
2 тне. доларів. збільшив
шись порівняно з 1970 на 
75 процентів. А в ниніш
ньому році, зазначає жур
ная. вона підскочить ще 
на 10 процентів

Цілком зрозуміло, кон
статує в цьому зв’язку га-

незважаючи на 
хунти, сальвадо- 

рішучосгі 
боротьбу

чи з січня 1980 року і по 
2 жовтня того ж року з 
Сальвадорі було знищено 
8 тисяч Демократично на
строєних осіб, які перебу
вали з опозиціях до реак
ційного уряду. А на цей 
час кількість жерта зрос
ла до 13 тисяч.

Наочним прикладом 
кривавого терору військо
вої хунти проти власного 
народу, є зокрема, різа
нина, вчинена нею у де
партаменті Морасан, на 
півночі країни. Карателі 
вбивали усіх підряд, не 
шкодуючи ні дітей, не жі
нок, ні стариків.

Однак, 
звірства 
рці сповнені 
продовжувати 
проти ненависного режи
му, на захист своїх потоп
таних людських прав і сво
бод.

Вже . згадуваний доку
мент Комісії з праз люди
ни Сальвадору закликає 
демократичні уряди і про
гресивну громадськість 
всіх країн висловити солі
дарність із сальвадорсь
ким народом, підтримати . 
його справедливе діло, а 
також викривати реакцій
ний і антинародний харак-' 
тер військової хунти, що 
тримається поки що при 
владі силою багнетів.

С. МУРАЗЙОЗ, 
кор. ЇАРС.
Мадрід.

страйк, робітники та служ
бовці державних підпри
ємств, — сказав мені віце- 
президент генеральної ра
ди профспілок Японії Та- 
кесі Такахасі, — вирішу
ють свої суперечки з ке
рівництвом підприємств 
шляхом переговорів у ко- 
мітеті з питань праці на 
громадських роботах. І в 
такому разі, нелегко зна
йти рішення, яке задо
вольняло б обидві сторо
ни.

В даний час ми вимагає
мо прийняття закону про 
підвищення зарплати тру
дящим, зайнятим на дер
жавних підприємствах. Ми 
протестуємо проти прий
няття закону про змен
шення їм пенсії та збіль
шення витрат на соціальне 
забезпечення. У своїй бо
ротьбі ми не зупинимось 
і перед страйками, незва
жаючи на їх офіційну за
борону.

Г. ТРУФАНОВ, 
злас. кор. АПН. 

Токіо.

вета сДейлі Уорлд», що 
здобуття вищої освіти є 
привілеєм для заможних 
ча багатих верств населен
ня Америки.

Власті країни. як] по 
шкодують грошей на на
рощування озброєнь, без
жалісно скорочують асиг
нування на соціальні пот
реби. 1 зокрема, па потре
би освіти, поглиблюючи і 
без того гостру кризу в 
системі освіти США. По 
всій країні закриваються 
навчальні заіслади. звіль
няються викладачі.

А. ЛЮТИЙ.
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На зн і м ку: вони познайомилися у Кіровограді; юні інтернаціоналісти міста 
к стнамсьний юнак.

Фото В. ГРИБА.

І СЛОВА особливо час
то лунали на першому 

міському зльоті юних ін
тернаціоналістів, що від
бувся в день юного ге
роя-антифашист а і завер
шив Тиждень боротьби за 
права дітей усієї планети, 
який проходив з першого 
по восьме лютого.

та ІДНЕСЕНИЙ. святковий 
®■ настрій був на зльоті 
у всіх: і у школярів, і у 
гостей. Серед присутніх — 
кращі кідівці, президенти 
і керівники клубів інтер
національної дружби шкіл 
міста, ветерани Великої 
Вітчизняної війни, в'єт
намські юнаки — курсанти 
Кіровоградського льотіо 
штурманського училища, 
працівники райкомів та 
міськкому комсомолу об
ласного центру.

Зліт відкрив другий сек
ретар міського комітету 
комсомолу С. Зятін. Він 
привітав учаснинів зльоту 
і сказав, що 8 лютого кіро
воградські шнолярі відзна
чають як День пам’яті 1 со
лідарності з юними «борця
ми проти фашизму та ім
періалізму, за демократію 
і мир.

З великим інтересом усі 
слухали виступ керівника 
нлубу інтернаціональної 
дружби середньої школи 
№ 13 В. І. Федорова.

Піонери-герої... Ми схи
ляємо голови перед сміли
вістю і мужністю Героїв 
Радянського .Союзу Льоні

Голикова, Валі Котика, Зі- 
ни Портнової, юних ‘ 
гарсьних партизан 
Палаузова, Іванки 
лової, хоробрих 
В’єтнаму, патріотів 
Ірландії, Кампучії, ‘ 
гуа... - • •
Ними 
лиці, 
честь 
коли 
жинам присвоюють славні 
імена юних борців за сво

боду і незалежність. Про це 
сказала у своєму виступі 
президент КІДу «-Факел» 
десятирічни № 13 Олена 
Гаркуша.

Тут же, на зльоті, нра- 
щим шкільним кідівцнм, 
переможцям міського кон
курсу політичного плаката 
вручено почесні грамоти, 
призи, цінні подарунки.

А закінчився зліт юних 
інтернаціоналістів святко
вим концертом, у якому 
взяли участь самодіяльні 
артисти Палацу піонерів 
і шнолярів.

Л. РУДЬКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

бол- 
Митко 

Пашке- 
бінців 

Чілі, 
_____ г Нікара- 

їхні імена увічнено, 
названо площі, ву- 

парки. За велику 
вважають піонери, 
їхнім загонам, дру-

Вівторок
▲ ЦТ

Телефільм «Карл Маркс. ?«Іо- 
лс,ді роки» 2 серія. 21.00 — 
«,Чао». 21.35 — До 70-рІччя з 
дня народження М. В. Кел- 
дііпіа. Док. фільм •«Мстислав 
Келдиш». По закінченні — 
Сьогодні у світі.

З 10 лютого
8.00 — «.Час». 8. 40 — Гім

настика. 9.05 — Фільм «Білі 
ночіі». 10.35 — У світі тва
рин. По закінченні — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 — 
Док. телефільми. 15.20 —
Концерт. 15.50 — Адреси мо
лодих. 16.50 — Хокей з м’я
чем: збірна СРСР — Збірна 
Фінляндії. 2-й тайм. 17.35 — 
Док. телефільм. 18.30 — Ве
селі нотки. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Людина і 
Закон. 1.9.30-— Виступ Дер
ли впбго ансамблю танцю 

»руської РСР. 19 55 — Те
лефільм «Карл Маркс. Мо
лоді роки». 1 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 
розмову 
кінченні

Продовжуємо 
про музику. По за- 
— Сьогодні у світі.

А УТ

А УТ
Відкриття XXVI

України, 
куль- 

По закіи- 
. . «Таланти 

Україно». 16.00 — На 
з’їзді Компартії Ук- 

у і'іни. Спецвипуск «Новінг». 
_ц;— < Срібний дзвіночок». 
17 10 — Прем’єра докумен- 
•.альиого телефільму - Грані 
пошуку». 18.00 — «Сонячне 
коло. 18 30 — «Партія ве
де;-. Літературно-музична 
композиція. 19.00 — «Акту
альна камера/-. Па XXVI з'їз
ді Компартії України. 20.00 
— Концерт Державного за
служеного академічного ан
самблю танцю УРСР ім. 
І!. Вірського. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Продовження 
концерту. 22.15 — «Актуаль
на камера». На XXVI з’їзді 
Компартії України.

г’їзду Компартії 
Трансляція з Палацу 
тури «Україна», 
ченці — Концерт 
•;всї "■ 
XXVI

10.00 — «Актуальна каме
ра». На XXVI з’їзді Компар
тії України. 11.05 — Концепт 
оркестру народних інстру
ментів УТ і УР. 11 40 —
«Шкільний екран». 8 клас. 
Російська література. 12 20
— Художній фільм дця ді
тей «Тямур і його команда'. 
1 серія. 16.00 — На XXVI
з'їзді Компартії України. 
Спецвипуск «Новин». 16 ПО
— «Срібний дзвіночок».
16.50 — Документальні теле
фільми. 17.40 — «День за
днем». (Кіровоград). 17.55 — 
Телефільм. (Кіровоград). 
18 10 — «Актуальна каме
ра». ІІа XXVI з’їзді Компар
тії України. 19.00 — Концерт 
для делегатів і учасників 
XXVI з'їзду Компартії Ук-' 
раїни. Трансляція з Палацу 
культури «Україна». 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Концерт .Чер
каського українського на
родного хору. 22*15 — «Ак
туальна камера». На XXVI 
з’їзді Компартії України.

по 15 лютого

Палацу спорту від 8 лютого. 
1315 — «ЮТ-81)». 13.45 —
Документальний телефі.і ьм. 
14.10 — «Доброго вам здо- 
роп’я». 14.40 — «Комсомоль
ський автограф».

Моцарт.
----- «На 
хвчлі». 16.05

15.10 —
Симфонія 

міниш- 
— На- 
КПРС. 
Украї- 
«Золо- 
— «1с-

«Новин». 16.30 — «День за
днем». (Кіровоград). 16.40 — 
Для дітей. «Зірочка». 17.35
— На XXVI з’їзді Компартії 
України. Трансляція з Пала
цу культури «Україна».
18 15 — Музичні телефільми.
19 45 — «Актуальна каме
ра». На XXVI з’їзді Компар
тії України. 20.45 — «На 
добраніч. діти!» 21.00 —
«Час.». 21.35 — Концерт
Державної заслуженої капе
ли бандуристів УРСР. 22.15
— «Актуальна камера». На 
XXVI з’їзді Компартії Украї-

ран молодих». 12.55 — Ху
дожній фільм «Терміновий 
виклиіс». 16.00 — Новини. 
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Документаль
ні телефільми. 17.05 — «Гос
подарський механізмі’ осо
бливості і проблеми». 17.35 
— «Дебют». І Степанов (гіта
ра). 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.10 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
Музичний фільм. 19.00 — 
«Актуальна камера». 10.30— 
Концерт. 20.30 — «Горизон
ти величних звершень». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «А'.ттуніп 
■іприймае рішення». 1 серія.
По закінченні — Новини.

В. А. ___ ,
Лі 40. 15.35 
родпій . . ____
зустріч XXVI з'їздові 
«Наука Радянської 
ни». 16.50 — Студія 
тни ключик». 17.50 
панські мініатюри». Балетна 
вистава Харківського театру 
опери та балету ім. М. Ли
сенка. 18.45 — «Актуальна 
камера». 19.15 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Сокіл» — 
«Крила Раді». 2 і 3 періоди. 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «,Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Алтуніп 
приймав рішення». 2 серія. 
По закінченні — Новини.

Театр----------------
«Дума про Британку» (10 

—II лютого), «Берег» (12 
лютого), «Московські кані
кули» (13—1-1 лютого), 
«Мартин Боруля» (15 люто
го) — о 19.30.

▲ ЦТ

ятниця

А ЦТ
8.00 — «.Час». 8. 40 — Гім

настика. 9.05 — Мультфіль
ми. 9.35 — Телефільм
«Карп Маркс. Молоді роки». 
1 серія. 10.40 — Ф. Шопен.
Концерт Л» 1 для фортепіано 
з оркестром. По закінченні 
— Новини. 14 30 — Новини. 
14.50 — Док. фільми. 15 «Ю 
Рідна природа. 16.00 — Те
лежурнал « Наставник.».
16.30 — Шахова школа.
17.00 — Родом з дитинства. 
Твори О. Фадеева. 17.40 — 
Паша адреса — Радянський 
Союз. 18.05 — Відгукніться, 
сурмачі! 18.35 — Мульт
фильм. 18.45 — Сьогодні у
світі 19.00 — Пошта програ
ми «Час». 19.35 — Концепт
радянської пісні. 19.50 —

А ЦТ
8.00 — «Час». 8. 40 — Гім

настика. 9.05 — Відгукніть
ся. сурмачі! 9.35 — Теле
фільм «Карп Маркс. Молоді 
роки». 2 серія. 10.45 —
«Скшіпкові мініатюри
П. Сарасате 1 Д Гершвінаї». 
Фільм-копцерт. По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Пози
ції. 11.50 — «Завжди в аван- 
іарді». Док. телефільм. 15.50 
— Чемпіонат світу з біатло
ну. 10 км. 16.30 — Російська 
мова. 17.00 — Творчість
юних. 17.30 — Хокей з м'я
чем: збірна Швеції — збірна 
СРСР, 2-й тайм. 18.15 — Ле
нінський університет мільйо
нів. 18.45 — Сьогодні V сеіті. 
19.00 — «Наші діти». Кіноза- 
мальовка. 19.10 — Творчість 
юних. Те.чеогляд. 19.55 — 
Телефільм «Каря Маркс. Мо
лоді роки.». З серія. 21.00 — 
«.Час». 21.35 — Хокей: «Спар
так» — ЦСКА. В перерві — 
Сьогодні у світі.

А ЦТ
8.00 — «Час». 8. 40 — 

настика. 9.05 — Улюблені 
вірші. 9 35 — Телефільм
«Карл Маркс. Молоді роки.». 
З серія. 10.40 — Ф. Мендель
сон Симфонія № 1. По за
кінченні — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Док. теле
фільм. 15.40 — Концерт. 
16.05 — Москвичі — з’їзду 
партії. 16.35 —Веселі старти. 
17.20 — Нарис про делегата 
XXVI з’їзду КПРС Героя 
Соціалістичної Праці брига- 

тресту «Донбасмета- 
П. Т. Медвед- 
— В гостя:: у 

Сьогодні у 
Назустріч

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». На XXVI з’їзді " 
тії України 10.50 — 
ній телефільм 
«Тимур І його 
серія. 11 55 —
сіільм ,_______ ___
16 00 — На XXVI з'їзді Ком
партії України. Спецвипуск

Компар- 
Худоік- 

для дітей 
командах 2 

Музичний 
-Поеми революції».

дира 
лургмонтаж» 
ського. 17.35 
казки 18.45 — 
світі. 19.00 — ___ ....
XXVI з'їзду КПРС. Програма 
телебачення Казахської 
Ґ-СР. Виступ Голови Президії 
Верховної Ради Казахської 
7’СР С. II Імашева: док. 
фільм «Крил розмах»; кон
верт. 21.00 — «Час.». 21.35 — 
Про балет. А. Павлова. 22.25 
-• Свої одні у світі. 22.40 — 
Вісім пісень у студії. Між
народна естрадна програма 
у Концертній студії Остан- 
кіно.

А ут
10.00 — «Актуальна 

мера» 11.05 
Концерт для 
оркестром. ,
ментальний телефільм. 11.40 
— «Шкільний екран». 9 
клас. Фізика. 12.10 — <Ек-

--- ./ -—------- 1 Ксі-
— М. Скорик. 
фортепіано з 

11 -20 — Доку-

8.00 — «Час». 8. 40 — Гім
настика. 9.05 — АБВГДейка. 
9.35 — Для вас. батьки. 10.20
— Творчість народів сві’.у.
10 50 — Більше хороших 
товарів. 11.20 — Розповіді 
про художників. 11 50 — 7-й 
тираж Спортлото. 12.00 —
Це ви можете. Конкурс мо
лодих винахідників. 12.45 — 
Наша адреса — Радянський 
Союз. 13.30 — Комора сон
ця. 14.30 — Повніш. 14.45 — 
Хокей з м’ячем: збірна 
Норвегії. 2-й тайм. 15.30 — 
Очевидне — неймовірне. 
16.30 — Мультфільм. 16.50
— Бесіда політичного огля
дача 10. Летупова. 17.20 — 
Коннерт народної артистки 
СРСР О. Образцове!’. 18.05 — 
Бесіда на міжнародні теми 
політичного оглядача газети 
«Правда» 10 О. Жукова. 
18.50 — м. Гараева «Хазяй
ка». Фільм-вистава. 21.00 — 
«Часі». 21.35 — Концерт
майстрів мистецтв 22.50 — 
•Чемпіонат світу з ковзаняр
ського спорту. По закінченні
— Новини.
А УТ -

ю оо — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Музичні зуст
річі». 11.15 — Художньо-
спортнвпе свято. Відеозаппс 
по трансляції з Київського

«КОМСО М О Л Е Ц Ь». 
«Точка відліку» (10—15 
лютого) — о 9.00 , 10.50,
12.50, 14.50, 16.50, 18.50,
20.50.

«ХРОНІКА». Хронікально- 
документальний фільм «Гри
горій Александров і Любов 
Орлова» (9—13 лютого)—з 
9.00 по 15.00, о 18.20, (14. 15 
лютого) — з 9.00 по 11.00. 
Мультзбірннк «Новорічний 
сюрприз» (14, 15 лютого) — 
з 11.00 по 15.00. «Дачна по
їздка сержанта Цибулі» 
(10 лютого), «Іподром» (fl. 
12 лютого), «По сірники» 
(13—15 лютого) — о I G.00, 
20.00.

«МИР». Мультзбірннк 
«Хитра ворона» (10—15 лю
того) — о 9.30, 10.30, 14.50. 
«Смугастий рейс» (10—15 
лютого) — об 11.30, 13.10. 
«Любий Раджа». 2 серії 
(10—15 лютого) — о 16.00 
18.20, 20.40.

р

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО.

Приймають чоловіків, 
що відслужили дійсну 
військову службу в Ра
дянській Армії (комсо
мольці або комуністи), 
придатні за станом здо
ров’я до служби в орга
нах МВС, мають серед
ню освіту, позитивну ха
рактеристику з Радянсь
кої Арллії, за місцем 
роботи й проживання, ні
келі до 25 років.

Строк навчання:
у вищих навчальних 

закладах — 4 роки;
в середніх — 2 роки.
Вступники складають 

екзамени:
у вищі навчальні зак

лади:
з російської мови й лі

тератури (твір), історії 
СРСР (усно), іноземної 
Л‘.ови (усно);

в середні навчальні 
заклади:

з російської мови й лі
тератури (твір), історії 
СІСР (усно).

Під ча£ навчання кур
сантів забезпечують 
безплатним харчуванням, 
гуртожитком, обмунди
руванням, грошовим ут
риманням.

Час навчання зарахо
вується до загальною 
стажу служби в органах 
МВС,

Студенти Харківського 
юридичного інституту 
одержують стипендію в 
розмірі 55 крб. на мі
сяць, їм надають гурто
житок.

Випускникам навчаль
них закладів МВС СРСР 
видають диплом про ви
щу чи середню юридич
ну освіту і присвоюють 
звання «лейтенант мілі
ції» (лейтенант внутріш
ньої служби).

Вони дістають призна
чення до органів внут
рішніх справ на посади: 
слідчих, експертів-кри/лі- 
налістів, інспекторів кар
ного розшуку, відділу 
БРСВ, працівників адмі
ністративної служби мі
ліції, до начальницького 
складу виправно-трудо
вих установ.

Із запитаннями 
вступу звертатися 
ресу:

Кіровоград,

щодо 
на ад-

м. Буя. 
Дзержинського, 44, від
діл кадрів УВС облЕи- 
конко/лу, кабінет Не 86, 
з 9 по 48 годину щодня, 
крім неділі й суботи.

З собою необхідно 
мати: паспорт, військо
вий квиток, комсомоль
ський або партійний кви
ток, атестат про середню 
освіту, свідоцтво про на
родження.

Відділ кадрів УВС 
облвиконкому. 

Зам. 7.

«Молодой коммунар» —
■

Газета
f—
наша і; 316050, мсп ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової Друкарня імені Г. М. Димитрова

орган Кировоградского виходить ацоеса
м. Кіровоград,

роботи, відділ пропаганди — 2-45-36; 
відповідальний секретар, відділ учнів- видавництва

областного комитета у вівторок, ської молоді — 2-46 87; відділ комсо- «Кіровоградська правде»

ЛКСМ Украины.
четвер 
І суботу. вуя. Луначарського

мольського життя, відділ військово- 
патріотичного виховання та спорту 
2-45-35; фотолабораторія — 2-5ЬБ5; 
нічна редакція — 3-03.53.
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