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Виходить
з 5 грудня 1939 р.

ОБЛАСНИМ СЕМІНАР
по ідеологічному забезпеченню проведення весняних 

польових робіт відбувся минулої суботи в колгоспі імен] 
Фрунзе Кіровоградського району.

Досвідом роботи з питань ідеологічного забезпечення 
проведення весняних польових робіт поділилися перший 
секретар Кіровоградського райкому партії В. М. Щерби» 
иа, секретар Бобринецькогс райкому партії О, Р. Рожкс» 
ван, секретар Петрігського райкому партії М. Г. Корж, 
голова правління колгоспу імені Фрунзе Кіровоград
ського району В. Г. Медвідь, агітатор, механізатор цьо
го ж господарства М. Ф. Шевченко та інші. Учасники 
семінару наголошували на ролі ідеологічних працівників 
в успішному проведенні весняно-польових робіт, на 
шефській допомозі агітаторів і політінформатсріе про
мислових підприємств у цій важливій сільськогосподар
ській кампанії.

Представники колгоспу імені Фрунзе, на базі якого 
проводився семінар, розповіли про набуту практику за
кріплення молоді на селі.

У роботі обласного семінару по ідеологічному забез
печенню проведення весняних польових робіт взяв 
участь секретар обкому Компартії України А. 6- По- 
гребняк.

Молодого комуніста Леоніда КРАВЧУКА знають і по
важають у колгоспі «Зоря комунізму» Новгороднів- 
ського району. До служби в лавах Радянської Армії 
Леонід, закінчивши Новгородківське СПТУ, працював 
трактористом у рідній Інгуло-Кам’янці. Нині він нра- 
щий механізатор колгоспу — виробничий план щомі
сяця перевикснус на 20 — 30 процентів. Кравчук —член 
комітету комсомолу колгоспу. А недавно земляки ви
явили йому високе довір’я — обрали депутатом Ноь- 
городнівської районної Ради народних депутатів.

Фото С. ФЕНЕНКА.

НА ПОКЛИК 
«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

» ШВЕЙНИКИ 
ГОТУЮТЬСЯ

1500 формених костюмів 
відправлено до Москви з 
Олександрійської швейної 
фабрики. Вони призначені 
для тих, хто обслуговува
тиме літні Олімпійські ігри. 
Почесне замовлення — ще 
одне свідчення’ високої по
пулярності виробів олек
сандрійських швейників.'

На підприємстві постій 
по дбають про поліпшення 
якості одягу, не забувають 
про збільшення його кіль
кості, про високі темпи в 

, роботі. Так, понад ЗО ви- 
* робпичпвць, серед яких є 

й молоді, працюють у ра
хунок наступної п’ятиріч
ки. А в ці дні, коли па фаб
риці діяльно готуються до 
Всесоюзного комуністич
ного суботника, секретар 
комсомольської організації 
швейного цеху Тетяна Гри- 
діна від імені своїх колег 
закликала всіх працювати 
иа суботпику під девізом 
«Випуску продукції—ком- 

• сомольську гарантію якос
ті!». В день «червоної су
боти» колектив пошиє 400 
чоловічих костюмів, пере
рахує 600 карбованців до 
фонду п’ятирічки.

Т. СМИРНОВ.

У соціалістичному зма
ганні молодих виробнич
ників Петрівського району 
лідирує комсомольсько- 
молодіжний колектив
електромеханічної май
стерні вуглерозрізу «Бала-

хівський». Юнаки і дівча
та, очолювані ллолодим ко
муністом Віталієм Куде
лею, з початку року підви
щили продуктивність праці 
проти планової на 3,5 про
цента, зекономили 2 тонни 
металу і 5 тисяч кіловат- 
годин електроенергії. За
провадили 4 раціоналіза
торських пропозиції з еко
номічним ефЄКТОАА кілька 
тисяч карбованців.

Це підприємство має зовсім прозаїчну назву — Голо- 
винське кар єроуправління тресту «Житомирнеруд- 
пром». Але люди тут зв’язані з тонкою, художньою 
справою — вони працюють з декоративним каменем, 
перетворюють гігантські брили у виблискуючі плити, що 
милують око неповторними малюнками. Місцевих май
стрів уже давно називають співавторами архітекторів. 
Навряд чи знайдеться в нашій країні велика монумен
тальна споруда, де б не був використаний поліський 
лабрадорит.

Тепер головинські умільці працюють над виконанням 
замовлень олімпійських будов. Щотижня до Москви ви
рушають вагони з полірованими до дзеркального блис
ку плитами. Вони йдуть на облицювання спортивних па
лаців, реконструкцію великої арени в Лужниках, аеро
порту у Внуково. Комсомольці кар’ероуправління ство
рили пости в цехах і не дільницях, стежать за додержан- 
иям строків відправки гранітних виробів. Великий обсяг 
робіт взяли на себе молодіжні колективи, де групком- 
сорги Леся Бежевець, Людмила Добрбвольська, Олексій 
Сидоров. Молоді виробничники щодня обробляють по 
кілька квадратних л^егрів облицювання понад завдання. 
На адресу олімпійських будов уже відправлено більше 
десяти тисяч кзадретних метрів плит. Багато замовлень 
виконано достроково.

А. ЯНУШЕВСЬКИЙ,
л. кор. РАТАУ.

Житомирська область.

Відзначаються на Ленін
ській трудовій вахті елек
трогазозварник Юрій Ко
робко і слюсар Олександр 
Костенко — володарі зна
ка ЦК ВІІКСАА «Майстер- 
умілець».

В. КОРЧАПН, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Петрівського 

райкому КОААСОМОЛу.ПРО ЛЕНІНСЬКИЙ
КОМСОМОЛ

«Спілка молодих ленін
ців» — тан названо випу
щену в світ книгу Є. М. Тя- 
жельнинова. В ній розпові
дається про героїчний 
шлях ВЛКСМ — авангарду 
радянської молоді, бойово
го помічника і резерву Ко
муністичної партії. Розкри
вається роль В. І. Леніна, 
Комуністичної партії в 
створенні і розвитку комсо
молу, суть ленінських 
принципів партійного ке
рівництва спілкою молоді, 
багатогранна діяльність 
партії і комсомолу по ре
волюційному, комуністич
ному вихованню молодого 
покоління. На великому 
фактичному матеріалі по
казано роботу комсомолу в 
умовах розвинутого соціа
лістичного суспільства, йо
го діяльність по виконанню 
рішень з’їздів КПРС.

Ннигу випустило Видав
ництво політичної літера
тури.

(ТАРС).

Не чекати
врожаю—
вирощувати

Про те, що колгосп ви
рощуватиме в останньому 
році п’ятирічки кукурудзу 
за індустріальним мето
дом, молоді механізатори 
Сабаїинівки довідались то
рік у листопаді. Повідом
лення комсомольців не 
здивувало, навіть навпа
ки — вони чекали його з 
дня на день. Адже не для 
того посилало їх правлін
ня місяцем раніше у кращі 
господарства Белград
ського району Одеської 
області, щоб вони тільки 
подивились, як на такій са
мій землі, що й в Ульянов
ському районі, збирають 
щедріші врожаї без затрат 
ручної праці, не просто 
так переконували їх бол- 
градці, в тому, що їхня 
технологія вирощування 
кукурудзи краща!

Спочатку на Одещині 
кілька днів перебували го
ловний агроном із брига
диром тракторної бригади, 
а згодом поїхала туди й 
молодь.

— Господарі не стали 
нам одразу по приїзду чи
тати лекції, — розповідає 
головний агроном кол
госпу «Україна» І. Ф. Рос
лий. — Вони повезли нас 
на кукурудзяний лан. Зро
зуміло, найкраще переко
нує остаточний результат. 
Комбайни в ті дні уже за
кінчували збирати врожай. 
Відверто зізнаюсь — поле 
мене вразило. Рівне, як 
стіл. Кукурудза стоїть гін
ка, качани добірні, а в між
ряддях та побіля рослин— 
хоч би тобі де бур’янина. 
Повторюю — вразило, бо 
досі доводилось бачити та
кі чисті поля хіба що на 
дослідних ділянках. Тоді 
ми ще не знали нової тех
нології, не відали, як мож
на досягти такого успіх/. 
Тепер відчуваємо, що це і 
для нас стало реальною 
можливістю.

Треба було наполегливо 
попрацювати взимку, щоб 
з такою впевненістю ска
зати ці слова тепер.

На початку грудня прав
ління колгоспу провело за
сідання, на якому затверд
жувалися заходи по виро-

щуванню кукурудзи в 1980 
році. Головний агроном 
І. Ф. Рослий допсеів, що 
найкращий урожай куку
рудзи (46 центнерів з гек
тара) отримали ко.мсо- 
мольсько-молодіжні ланки 
Миколи Філіпчука і Леоні
да Скоблика. З цих ланок 
і постановили створити ме
ханізований загін, який 
очолюватиме головний аг-

роном. Тоді ж склали спи
сок техніки та сільськогос
подарського інвентаря, за
кріплених за загоном, роз
рахунки по забезпеченню 
посівів поживними речови
нами, затвердили заходи 
морального і матеріально
го заохочення молодих 
механізаторів.

Те, що молодим довіри
ли вирощувати кукурудзу 
в колгоспі за новою техно
логією на площі 410 гекта
рів — честь неабияка. Як 
готуються комсомольці ви
правдати це довір'я?

— Якщо берешся за 
важливу, та ще й нову для 
себе справу — треба доб
ре знати її, — сказав Лео
нід Скоблик. — Нам у цьо
му допомагають бригадир 
тракторної бригади Віктор 
Степанович Рослий, агро
хімік Ярослав Захарович 
Куций. На заняттях меха
нізаторського всеобучу ми 
детально вивчали реко
мендації, надіслані район
ним управлінням сіль
ського господарства, пуб
лікації «Сільських вістей», 
обласних газет. Нині ко
жен член загону чітко ви
значив свої обов’язки.

До виходу в поле ком
сомольці готові не тільки 
теоретично. Ще 10 грудня 
вони поставили на лінійку 
готовності всю техніку. На 
початку нового року замо
вили райсільгослтехніці 14 
пристроїв для вирівнюван
ня площ перед посівом. 
Уже 21 волокуша знаходи
ться на тракторному стані. 
Сім із них змайстрували 
сабатинівцГ власними си
лами.

Щоб кукурудза росла 
без бур’янів, перед посі
вом у грунт вносяться гер
біциди. На один гектар ви
діляється сім літрів еради- 
кану вартістю 49 карбован
ців. Ця речовина має влас
тивість розкладатись за 
15—20 хвилин. Отож не за
робиш ерадикзн відразу— 
вважай, що ніякого ефекту 
він не принесе. А збитки 
для господарства чималі. 
Це добре розуміють чле
ни комсомольсько-моло
діжного. Щоб не мати

значних розривів у часі 
між операціями, дві ланки 
зведено о механізований 
загін. Вся техніка, а її для 
весняно-польових робіт в 
колгоспі вистачає, концен
труватиметься на одному 
полі. Кожному механізато
ру доведено конкретні 
завдання.

Заздалегідь потурбува
лись, аби в колгоспі було в 
чому приготовляти робо
чий розчин. І поки рай- 
сільгоспуправління ще не 
прислало обіцяний спеці
альний пристрій, сабати- 
ніоці самі виготовили змі
шувач гербіцидів.

Складність нової техно
логії полягає у дбайливій 
підготовці грунту, в орга
нізації праці, в швидкому 
виконанні всіх операцій, 
відповідальності кожного 
за свою ділянку роботи. 
Допустиш, десь прораху
нок, і ефект не той. Меха
нізатори ще не привчи
лись, наприклад, вносити 
всі мінеральні й органічні 
добрива під зяб, хоча це 
важливо для переважної 
більшості сільськогоспо
дарських культур. Надто ж 
для кукурудзи, яку виро
щуватимуть за новою тех
нологією. Тут уже піджив
лення не проведеш, ця 
опєреція випадає, то ж від
дай те, чого прагне земля, 
заздалегідь, під глибоку 
оранку восени. Ось і бід
каються нині у колгоспі 
«Україна», бо восени по
трібну кількість тукіе (10 
центнерів на кожен гек
тар) отримала лише чет
верта частина площ. Тепер 
намагаються надолужити 
прогаяне: механізатори
ледве встигають ш,одня ви
возити добрива в поле на 
мерзлу землю. Звичайно, 
від цього користі неба
гато.

— Агрохімічна служба у 
нашому господарстві по
ставлена добре, — пояс
нює агрохімік Я. 3. Ку
ций. — Техніки вистачає, та 
от біда: мінераг.ьну пожи
ву ми не самі виготовляє
мо, нам її доставляють. 1 
доставляють невчасно.

Хай ці слова будуть до
кором районному управ
лінню сільського госпо
дарства. Адже можна було 
забезпечити туками насам
перед ті колгоспи, куди 
відсилали рекомендації по 
вирощуванню кукурудзи 
за індустріальним мето
дом.

Комітет комсомолу кол
госпу нині уважно слідкує 
за підготовкою молодих 
кукурудзоводів. На період 
сівби розроблені умови 
соціалістичного змагання, 
щодоби підбиватимуться 
його підсумки; про хід 
весняно-польових робіт, як 
і торік у жнива, сповіща
тимуть «блискавки».

— Хлопці настроюються 
на звитяжну працю, — за
певнив секретар комсо
мольської організації Гри
горій Тавровський.

В. БОНДАР, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Ульяновський район.
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Першою про пошкод

ження па лінії довідалась 
черговий механік лінійно- 
апаратного залу Помічнян- 
ської дистанції -сигналіза
ції та зв’язку Світлана 
Безкровна. У неї па пульті 
тривожно спалахнув ава
рійний вогник, спрацювала 
звукова сигналізація. Кіль
кох хвилин вистачило Світ
лані, щоб, поглянувши' на 
показання приладів, кон
статувати — лінія пошкод
жена, близько ста абоне
ментів лишилося без зв’яз
ку. Дівчина поглянула па 
годинник. Вік показував 
12 год. 52 хв.

Анатолій Якименко, елек
тромеханік, що обслугову
вав цю лінію, довідався 
про її пошкодження май
же одночасно. Він відразу 
ж заходився шукати місце 
обриву. Дільницю свою 
Анатолій знав бездоганно, 
тож усього за п’ятнадцять 
хвилин знайшов його. Про
ектанти житлового будин
ку брали проби грунту, не 
погодивши своїх дій зі 
зв'язківцями, і пошкодили 
високочастотний кабель.

Викликали кабельників, 
які теж обслуговували цю 
лінію. О 13 год. 20 хв. на 
місці події була вже ава
рійна група, під'їхали на
чальник дистанції сигналі
зації та зв’язку станції 
Помічна А. М. Квасильчук, 
його заступник М. Є. Вов
кодав.

За кілька днів до згаду
ваних події! весна спробу
вала було прорвати нестій
кий фронт нинішньої зими. 
Потепліло, сніг розтав, 
земля подекуди Прогріла
ся, розмокла. Всі дев'я
носто сантиметрів грунту 
(на таку глибину закопано 
кабель зв’язку в тому міс
ці, де брали проби) на
скрізь просякли талими во
дами. А через день ударив 
мороз. Усе це прогадалося 

секретареві комсомоль
ської організації дистанції 
сигналізації та зв'язку Ми
колі Луцкевичу (він теж 
прибув Па місце події), ко
ли взяв у руки лопату і 
спробував розкопувати. 
Осколки грунту відколю
вались надто ва?кко, «До
ведеться потрудитись, — 
подумав /Микола. — Робо
ти чимало. Треба розкопа
ти місце пошкодження. По
тім зростити кабель. У ньо
му Зб жил. Якщо врахува
ти, ще зробив з ним коло
ворот, то кожну слід наро
щувати, а це—76 спайок...»

Тим часом Віктор 111и- 
вепко мовчки взявся за ло
пату. Вирішили довбати 
котлован по черзі: Валерій 
Черненко, Микола Луцке
вич, Віктор Шовенко, Во
лодимир ліагар, Анатолій 
Ганжа, Роман Черненко і 
Валентин Білобородої).

Зв’язок на лінії віднови
ли фактично вже за двад
цять хвилин після того, як 
виявили пошкодження, — 
підключили запасний ка
бель. Потреби в тому, щоб 
негайно ж усунути обр.тз 
на лінії, фактично не було. 
Це можна було зробити й 
наступного дня. Але ком
сомольці,' не змовляючись, 
приступили до роботи.

Грунт ледве піддавався. 
Здавалося б, скільки там 
того котлована, якихось 
два з половиною кубомет
ри землі. Але ж хлопцям 
доводилось виконувати 
майже ювелірну роботу до
вкруг кабеля, та ще в умо
вах мерзлоти. Змінювали 
один одного. Довбати зем
лю кільком водночас не да
вали змоги невеликі розмі
ри котлована. В однома
нітній важкій роботі минав 
час. Давно закінчився ро
бочий день, але ніхто з 
комсомольців навіть не 
звернув на це уваги. Закін
чили розкопувати о 21 і од. 
45 хв. Тепер зупинка була 
за кабельниками. Вони 
негайно взялися за ро 

боту. Близько години пі
шло па те, щоб поспаюва- 
тн розриви. О 22 год. ЗО хв. 
лінія зв’язку запрацювала 
знову...

Про цей випадок мені 
розповів секретар комсо
мольської організації ди
станції сигналізації та 
зв’язку станції Помічна 
Микола Луцкевич, безпо
середній учасник події. Ні 
він, ні його товариші по ро
боті не вбачають у тому, 
що сталося 22 січня цього 
року, нічого незвичайного.

— Чому би, знаючи, що 
зв'язок тимчасово віднов
лено, все ж вирішили не
гайно усуну. II обріїв, доб
ровільно продовживши свій 
робочий день майже до пів
ночі?

Луцкевича таке запитан
ня застає зненацька.

-- Знаєте, ми про це 
якось не подумали. Просто 
знали одне — лінію треба 
відновити...

«Ми про це якось не ду
мали...» Давайте поміркує
мо над цією фразою. У ви
падках, подібних до зга
даного вінце, чітко просту
пають риск нашого, радян
ського способ; життя. ГІо- 
мічиянці керувалися у 
своєму вчинку єдиним 
прагненням — ьідрсмо'іту- 
вати лінію зв’язку, дбаю«! і 
не про власну вігоду чи 
благополуччя, а передусім 
про ділянку роботи, за яку 
відповідають перед трудо
вим колективом, товарнії.'1- 
мп, суспільством. ІШЛз пе 
ВІД ВИСОКОЇ роб: І ші'.оі" сві
домості, притаманної ра
дянським людям. Риса -- 
звична настільки, що па неї 
піхто не звергає нині ува
ги. Бо так, зрештою, й по
винно бути. Високим по
чуттям обов’язку керую
ться наші співвітчизники у 
своїх вчинках, навіть не 
задумуючись над тим, що 
в цьому виявляються кра
щі риск людини майбут
ньої;’, справжнього будів
ника комуні ;му.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Добровеличківський 
район.

СЛУЖБА СЕРВІСУ f

шилися
КОНДИТЕРИ
Нещодавно в Олександрів- 
ці відбулося районне зма
гання молодих кондитерів. 
Конкурс проходив у при
міщенні ресторану «Беріз
ка». 1 відвідувачі, і учас
ники змагання лишилися 
задоволені.
Виставка кондитерських 

виробів нагадувала незви
чайну веселку тістечок, тор
тів. Тут синтезувались май
стерність і фантазія, досвід 
і любов до своєї професії.

Призові місця вибороли 
кондитери Олександрійсько
го комбінату громадського 
харчування комсомолки На
талія Дяченко, Надія Ти
щенко і наймолодша учас
ниця конкурсу Ольга Спі- 
сар.

До речі, Наталія Дячеп 
ко, яка посіла перше місце, 
на розі ляд жюрі запропону
вала вироби, виготовлені за 
власним рецептом. Особливо 
сподобалися 
«Ведмедик 
«Гномики», 
грибами» та

всім її ТОР'1: 
олімпійський», 
«Корзинка з 

інші.
Молодий комуніст Надія ДРАНДАЛУШ завідує дитя

чим садком колгоспу імені Димитрова Зільшанського 
району. Комсомольці другого зідділна господарства 
обрали її своїм секретарем. Надія — член райкому 
комсомолу.

Фото В. ГРИБА.
3. ГРЕ5ЕННИК.

емт Олександрівна.

Маршрути 
„Корчагінця“

Цикли ЛЄКЦІІІ. тематичні вечори, при
свячені 1 іи-іі річниці з дня народження 
В. І. Леніна, 33-річчю Перемоги радян
ського народу у Великій Вітчизняній вій
ні, оріанізували в сёлах Волочиського. 
Чемеровецько; о. Ярмолиііецького та ін
ших районів Хмельницької області члени 
пересувного громадсько-політичного клу
бу обкому комсомолу «Порчагінець».

Маршрути комсомольських пропаганді^ 
тів пролягли до тваринницьких ферм кол
госпів і радгоспів, де працює, нині багато 
сільської молоді, в робітничі іуртржмтки 
і навчгльні заклади.

Для виступів у молодіжних колективах 
запрошуються також викладачі вузів і 
технікумів, учителі місцевих шкіл, спе
ціалісти народного господарства. Члени 
клубу зустрінуться також з жителями 
тих населених пунктів області, через які 
гра депортувалась ленінська «Искра». 
Влітку норчагінці пройдуть по трасі олім
пійського вогню.

С. ШУМАХЕР, 
кор. РАТАУ.

О А комсомольською пу- 
■ *-* тівкою восени 1939 ро

ку Іван Лисак потрапив чз 
Балтійський флот. Юнака 
направили в Кронштадт, 
тут він навчався в електро
механічній школі імені Же
лезнякова, по закінченні 
якої дістав призначення на 
швидкохідний тральщик 
N2 218, щойно спущений 
на воду.

Дружний екіпаж нового 
корабля трудився день і 
ніч, очищаючи від білофін- 
ських мін Балтійське мо- 

13 ре. Одночасно команда 
н відпрацьовувала вогневі
н вправи.

У ніч на 22 червня 1941 
М року тральщик борознив
Я зоди з районі Талліна. До

відавшись про віроломний 
4 напад гітлерівської Німеч

чини на Радянський Союз, 
я екіпаж поклявся Батьків-
і| щині віддати всі свої сили
Я і знання для розгрому во

рога. І слова
_ тримав.

*

ти групу кораблів на чолі 
з крейсером «Максим 
Горький». Нараз червоно- 
армійці Іван Бут і Євген 
Гура, що стояли біля гар
мати на носі корабля, а 
один голос доповіли:

— Праворуч . по борту 
перископ!

1А

свого він до-

?. *
О ПЕРШИХ же годин зій- 

ни тральщику довело
ся вступити з нерівний 
поєдинок з підводними 
чознами та з літаками во
рога.

Іван Васильович з болем 
у серці згадує, як уже на 
другий день війни піді
рвався на гітлерівських мі
нах міноносець «Гнівний».

Тож перед командою 
тральщика стояло завдан
ня — якомога швидше 
очистити мере від мін, за
безпечивши надійне пла
вання радянських кораб
лів. І екіпаж робив усе ее- 
лежне від нього. На рахун
ку тральщика багато бойо
вих епізодів»

...Капітан дістав завдан
ня командування охороня-.

зякшг&чяхва вявзякжзгяа жагвяззв»
ваз на Ханко, вивозив вої
нів гарнізону, йдучи в го
лові каравану кораблів.

Та останній, четвертий 
похід назавжди вкарбував
ся а пам'яті Лисака. 8 ніч 
на ЗО листопада 1941 року 
від сильного навантаження 
вибило задній сальник гід-

□аз завдання командира.
Величезні хвилі обрушу

вались на корабель, за
криваючи корму тральщи
ка, обливаючи мінерів з ніг 
до голови. Ноги сміливців 
ковзалися по палубі, що 
гойдалася, моз у лихоман
ці, а тральні пристосуван

АИЄ1В з носа 
з піке 
літаки, 
гармат

Стікаючи кров’ю,

Старшина другої статті 
Володимир Новикоз роз
вернув гармату і, взявши 
перископ у приціл, вистрі
лив. Тієї ж миті мінно- 
тральна обслуга по коман
ді Андрія Батирєза заки
дала підводний човен гли
бинними бомбами... На по
верхні води розпливлись 
великі масляні плями.

За цю операцію колчан- 
дування оголосило всьому 
особовому складові ко
рабля подяку.

...6 липня 1941 року 
тральщик вийшов у район 
ГІалдіскі на очищення фар
ватеру від мін, поставле
них фашистськими підвод
ними човнами.

Розігрався шторм, що 
досягав семи балів. Кора
бель, мов пушинку, кида
ло з хвилі на хвилю. Та 
хоробрі моряки, напере
кір розбурханій стихії, ро
били свою небезпечну 
справу. Серед сміливців, 
що вступили в нерівний бій 
з розгніваним Нептуном, 
був і наш земляк Іван Ли
сак.

Разом зі своїми друзями 
Іваном Куликовим, Михай
лом Наришкіним та інши
ми балтійцями він виїсону-

Експеднція 
«Молодого 

комунара» «Подзиг»
III II III НІІИІІІ III ІМИІІИІІЇИІ нив

Наш конкурс 
«Вітчизни вірнії 

сини».

ня виривалися з рук. На 
кожному кроці сміливців 
підстерігала смерть, але 
вони не думали про неї.

Того дня команда вило
вила двадцять німецьких 
якірних мін. Район було 
очищено...

Слідом за_уим нові бо
йові завдання, нові небез
печні походи, з яких хо
робрі балтійці чудом по
верталися на свою базу...

Найбільш небезпечними 
були походи на півострів 
Ханко, що розташований 
за 400 кілометрів від 
Кронштадта, де героїчний 
гарнізон відбивав численні 
атаки фашистів у його гли
бокому тилу.

Чотири ра'зи швидкохід
ний тральщик № 218 побу-

ромуфти, і зупинився один 
двигун. Із пошкодженої 
камери фонтанами било 
масло. Одначе моторист 
Іван Лисак разом зі своїми 
друзями А. Калугіним та 
І. Девяткіним, обпікаючи 
руки, намагалися знову 
оживити двигун.

Воля моряків, їхнє вмін
ня переборювати трудно
щі увінчалися успіхом. 
Тральщик, працюючи на 
одному двигуні, не спо
вільнив шзид.юсті. Екіпаж 
успішно зиконав завдання 
командування по евакуації 
героїчного гарнізону 
ко...

Хан-

* * *

/"X ЧОЛЮЮЧИ групу
ИІ1Ї ЙАЛЛПАіІа НА т

г ле. - 
— ких водолазів на траль
щику, Іван Васильович но 
раз виконував надзвичай
но небезпечні операції.

...Корабель потрапив під 
обстріл ворожої артилерії. 
А тут іще на гвинт намо
тався трос. У цій складній 
ситуації Лисак звернувся 
до командира корабля 
Олександра Цибіна дозво
лити розмотати трос і усу
нув небезпеку.

Ніколи не зітреться в 
пам’яті балтійця день 10 
червня 1943 року. Дістав-

ЩІЖіЗКЖХ ДІТІГі'іТТ'ТІ

ши бойове завдання, траль
щик ішоз заданим курсом. 
Раптом на нього налетіли 
фашистські круки. Одного 
з них зенітники корабля 
збили. Та через якусь мить 
«юикерси» знову накину
лись на судно. Злучним 
пострілом 45-міліметрово: 
гармати комендор Бойкое 
збив другий літак.

З правого борту і 
на тральщик пішли 
ще два ворожих 
відкривши вогонь з
і кулеметів. Моз підкоше
ний птах, упав рульовий 
Стародубцев. Корабель 
сильно струсонуло. Все 
зривалося з місць і з гур
котом падало.

Бомба вцілила в носовий 
кубрик, пробила палубу, 
розпорола днище і розі
рвалась під кілем. Кора
бель сильно підкинуло до
гори.

У тральщик ринула вода. 
Особливо складне стано
вище створилося в першо
му машинному відділенні. 
Боно заповнилось водою.

Різко нахилившись на 
правий борт, тральщик 
став швидко занурюватись 
носом. Здавалося, що ні
яка сила вже 
його врятувати, 
нізми вийшли з 
гресор зірвало
менту. Обидві лінії 
погнулися. Рульову маши
ну заклинило. Двигуни за
глухли. Погасло світло. Три 
чверті команди було пора
нено і контужено. Коман
дир корабля лежав непри
томний.

Командування тральщи
ком узяв на себе тяжко 
поранений помічник ко
мандира корабля старший 
лейтенант Костянтин Без-

часгоз.
він діяз швидко, енергій
но, мобілізуючи всіх, хто 
міг пересуватися, на вря
тування корабг.я. Більше 
трьох годин ішла боротьба 
за життя. Завдяки вели
чезній силі волі хоробрі 
балтійці врятували своє 
судно від неминучої заги
белі.

Залікувавши рани на 
Кронштадтському заводі 
тральщик № 218 знову став 
у стрій захисників рідної 
Зітчизни.

За врятування корабля 
багато воїнів було наго
роджено орденами і меда
лями Радянського Союзу. 
Груди нашого земляка 
прикрасив орден Червоної 
Зірки.

# * *

не зможе 
Всі мехз- 
пзду. Ком- 

з фунда- 
вагів

3 перемогою повернув
ся балтієць додому. Кому
ніст І. В. Писак брав участь 
у спорудженні Кремен
чуцької ГЕС, багато років 
підряд працював електри
ком на Світлозодському 
заводі чистих металів іме
ні 50-річчя СРСР. Нині ве
теран війни на заслужено
му відпочинку. Іван Васи
льович вважає своїм обс- 
а язком розказувати моло
ді про мужність, героїзм і 
відвагу радянських людей 
у боротьбі з німецько-фа
шистськими загарбниками

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ. 
завідуючий позаштат
ним зідділом спорту ч 
військово - патріотично 
то виховання Світло- 
водського міського ко
мітету ДТСААФ.
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ПЕРЕД ИНВИН ТРУДОВИЙ
Цього року півторати- 

Ісячний обласний студент
ський будзагін виїде на 
новобудови Кіровоград
ської, Тюменської, Київ
ської, Хмельницької і Сум
ської областей. Багата не 
тільки географія студе.чг- 

Іських таборів у нинішньо
му році. Розширився і пе
релік об скгів, які споруд
жуватимуться працелюбни
ми руками студентів, учнів 
технікумів, профтехучи- 
лищ. Це — обласна пере- 

| дова комсомольська будо- 
1 за — Липнлзький цукро- 
| вий завод у Доброзелич- 
I. ківському районі, шахта 
Я «Ведмзжоярська» з Олек

сандрії, численні об’єк- 
Іти сільськогосподарського 

призначення 5перше фор
муються загони у Кірово
градських технікумах ра
дянсько? торгівлі і коопе
ративному. Розвиватимуть 
свої традиції загони меха- 

Інізаторів, санітарні загони 
і загони ПТУ.

Успішне вирішення зав
дань трудового семестру 
завершального року деся
тої п’ятирічки значною мі- 

Грою залежатиме від ціле
спрямованої діяльності 
підготовчих штабів на
вчальних закладів, органі
зованості, свідомості і ди
сципліни учасників СБЗ.

У КІСМі, педінституті, 
(будівельному технікумі 

вже практично закінчено 
формування студентських 
загонів, призначено їх ке
рівників.

Для багатьох нинішнє 
трудове ліго буде не пер- 

1.--------------------------------- ;--------------

У вихованні в школярів 
ком уністнчного ста злення 
до праці значне місце на
лежить трудовим об'єднай- 

-иям. Форми їх різні: табо
ри праці і відпочинку, уч
нівські виробничі бригади, 
шкільні лісництва, трудові 
загони старшокласників, 
ремонтно-будівельні брига
ди. Минулого року в Кіро
воградській області таких 
об'єднань налічувалось 
близько і 200. Школярі 
виконали робіт майже на 
1,5 мли. карбованців.

Ліго не за горами. Тому 
своєчасна підготовка до 
нього надалі визначатиме 
правильну виробничу ді
яльність і організацію ак-

Сторінка для бійців студентських будівельних загонів 
і трудових об'єднань школярів,

рено оперативні групи 
контролю за ходом підго
товки до літніх робіт.

Та багато що слід зро
бити. Треба, щоб об'єкти 
були забезпечені всім не
обхідним для ефективного 
проведення робіт. Це до
поможе уникнути пере
дислокації затонів у інші 
організації.

Особливу узагу госпо
дарників хотілося б звер
нути на загони, які зали
шаються в Кіровограді. 
Останні трудові семестри 
ще раз підтвердили низь
ку ефективність роботи 
СБЗ в організаціях облас
ного центру.

У Кіровограді значно 
більше, ніж в інших містах 
області кваліфікованих бу
дівельників. Мабуть, тому 
тут студентам частіше про
понують підсобні й інші 
малоефективні роботи. 
Особливо «грішать» ци.м в 
організаціях тресту «Кіро- 
воградміськбуд».
. Практично всі загони, 
направлені з організації 
облміжколгоспбуду, пра
цюватимуть за методом 
бригадного підряду. Всьо
го таких загонів з області 

. буде 10. Проводитимуться 
і обласні конкурси профе
сійної майстерності серед 
бійців СБЗ, переможці 
яких влітку цього року 
візьмуть участь у респуб
ліканських конкурсах про
фесійної майстерності се
ред мулярів і механізато
рів.

Нинішній рік — ленін
ський. 11 липня в кожному

ЗДРАСТУЙ, ЛІТО-80!------------------

шим, наприклад, для Олек
сандра Зозулі, Віктора 
Бершадського (КІСМ), Ана
толія Нестеренка (КДіТІ). 
Досзід, безумовно, дозво
лить їм врахувати недолі
ки попередніх семестрів.

А досзід є. Не вмпадко- 
зо загін «Горчзонт» КіСМу, 
яким керував Анатолій Вє- 
ременко, минулого ліга 
визнано кращим у складі 
республіканського об єд
наного СБЗ «Корчагінець». 
Він працюзаз на будів
ництві Обухівської картон
ної фабрики Київської об
ласті.

Результати праці- будза- 
гонізціз залежатимуть і 
від будівельників та гос
подарських організацій, 
які прийматимуть студен
тів.

З метою налагодження 
контактів між ними за рі
шенням Центрального шта
бу СБЗ у нинішньому році 
з 5 по 17 березня прово
дилась договірна кампанія.

Разом із обкомом ком
сомолу ряд будівельних і 
господарських організа
цій — комбінат '«Кірово- 
градзгжбуд», облміжкол- 
госпбуд, трест «Кірово- 
градсільбуд», обласне уп
равління сільського ГОСҐІО- 
дарстза — прийняв поста
нови, в яких особлива 
увага приділяється ефек
тивній організації соціаліс
тичного змагання студент
ських загонів. Розроблено 
і затверджено його умови, 
визначено заходи мораль
ного і матеріального сти
мулювання учасникіз, ство

ТИ8П0Г0 відпочинку стар
шокласників.

На жаль, у питаннях 
створення трудових об’єд
нань школярів не всі 
міськкоми і райкоми ком
сомолу знаходять спіль
ну мову з відділами на
родної освіти. Скажімо, 
Олександрійський райвно, 
затверджуючи поданий 
райкомом комсомолу план 
формування трудових, об’
єднань, не дав згоди на ор
ганізацію в районі трудо
вих учнівських загонів. Ін
спектор райвно В. В. Пи- 
липенко заявив: «У нашо
му районі роботи для та
ких загонів немає». Важко 
погодитися з цими мірку
ваннями.

Дивує й те, що Ленін
ський райком комсомолу 
м. Кіровограда разом із 
райвно пе визнали за по
трібне направити загони 
старшокласників на робо
ту з ( " .
технічне управління зв’яз
ку, хоч там, як повідомив 
начальник управління Г. В. 

Яценко, гостро потребують 
допомоги школярів. Вони 
могли б сортувати листи, 
розносити телеграми тощо. 

Знам’япський і Олександ
рійський міськкоми ком
сомолу, Голова пінський, 
Маловнсківський, Онуфрі • 
ївський. Добровеличків- 
ськнй, Кіровськнй (м. Кі
ровограда) райкоми ком
сомолу досі не затвердили 
планів формування трудо
вих об'єднань.

Ніші треба підібрати і 
затвердити керівників тру
дових об’єднань. Сюди 
варто залучати ке тільки 
вчителів шкіл, а й студен
тів, спеціалістів народного 
господарства, кращих кол
госпників, робітників під
приємств і організацій, на 
базі яких створюватиму
ться трудові об’єднання. 

Призначає керівника ТОШу 
ад.міністрація школи, гос
подарства, підприємства, 

обласне виробничо- організації. До весняних 
канікул треба закінчи ги 
формування трудових об’
єднань, укласти договори.

загоні відбудеться Ленін
ський урок «З іменем Ле
ніна, під керівництвом пар
тії — на труд і на подвиг», 
присвячений 60-річчю про
мови вождя на третьому 
Всесоюзному з’їзді РКСМ.

Урочисто відзначатиме
ться в загонах 35-річчя ве
ликої Перемоги радян
ського народу над фашиз
мом. Бійці СБЗ візьмуть 
активну участь з операції 
«Пам ять»: збиратимуть
матеріали про героїв вій
ни, шефствуватимуть над 
ветеранами Великої Віт
чизняної, сім'ями загиблих 
фронгозикіз. Студенти вне
суть свій вклад у споруд
ження меморіальних зна
ків, обеліскіз, доглядати
муть місця поховання за
гиблих воїніз. Цьогорічний 
трудозий семестр співпа
дає з проведенням ХХІ1 
Олімпійських ігор в Моск
ві. Це також вплине на об
личчя трудового літа. Буд- 
загонізці разом із комсо
мольцями підприємств і 
господарських організацій 
проведуть малі олімпійські 
ігри.

Зразки самовідданої 
праці покажуть бійці СБЗ 
а час проведення трьох 
днів ударної праці. Зароб
лені кошти будуть пере
раховані на будівництво і 
благоустрій міста Гагаріна, 
у фонд допомоги народам 
В’єтнаму, Лаосу, Кампучії.

Отже, попереду велика, 
напружена праця.

3. КОРОТУН, 
командир обласного 
штабу студентських 
будівельних затонів.

а в період канікул при мі
ськкомах і райкомах ком
сомолу організувати на
вчання керівників і активу 
органів самоврядування 
трудових об’єднань.

Квітень буде насичений 
такими важливими справа
ми, як навчання членів 
ГОШів правил техніки без

пеки; проведення конкурсу 
на кращу назву, емблему, 
девіз і пісню, об’єднання; 
підготовка і затвердження 
тематики виступів лектор
ських груп і концертних 
програм агітбригад трудо
вих об’єднань.

У гравці міські, районні 
штаби літньої трудової 
чверті організують реііди- 
перевірки готозності під
приємств, колгоспів, рад
госпів, організацій до при
йому школярів, проведуть 
огляд готовності 'ГОШів до 
п’ятої трудової чверті.

Старт її — 29 червня, у 
День радянської молоді.

3. ПОЛАДЬКО.

Люда стояла біля куль
мана. Закінчувала диплом
ний проект на гему: «Па
нельний житловий будинок 
серії 135». Такі красен! 
скоро виростуть у нашому 
місті.

Часу для розмови, зрозу
міло, було обмаль. Зате 
вражень багато. Дівчина 
не знала, з чого почати (за 
минуле будзагонізське лі
то її нагородили туристич
ною путівкою до Чехосло- 
ваччннн).

Прага, Кардові Вари, 
Острава... Підземелля, ку
ранти па ратуші, замки. На 
окраїні Праї п—меморіаль
не кладовище. Могили ра
дянських воїнів, що зат
нули навесні сорок п’ято
го.

В. • ' І

...Коли третьокурсників 
Кіровоградського будівель
ного технікуму розподіля
ли в загони, Люда Язло- 
вецька потрапила май
стром у «Технолог-79» 
КІСМу. Спочатку — іспит 
па місцевій будові. Як і 
сподівалася — не призна
ли відразу. Командир на
віть відмахнувся:

— 11с заважайте тут!
—• Та я я: ваш майстер!
— Хто? — не зрозумів 

той, позирнувши на дівчи
ну. -- Ну й майстер...

...На околиці села Пан- 
тазіївки Знам'яаського ра
йону виросли СТІНИ і дтх 
нової ферми. Інше мав 
зробити «Технолог».

— А як робили — ось 
тут дещо записано, — 
Люда простягає зошит.

«Ось і прийшла постійна 
робота. Кожен став ма- 
леньким майстром своєї 

дільниці- Це — велика де 
помога мені. 1, голов іе, 
незважаючи па вік (я най
молодша) мене поважаюи. 
як майстра».

«Навантажили машин, 
цементу — 4 гОшііі. У ме
ні бачать не тільки май 
сіра, а н дівчину».

«Розвантажували цегл*, 
вручну. Найкращий на 
стрій буває в «гарячі» дій, 
коли бачиш такі красиві, 
зморені і задоволені об
личчях.

«Завжди спокійний і роз 
судливпй Віти Вершпіора 
сьогодні здивував.

Коли до обіду залишила
ся година, послала машину 
бетону, до він працював < 
хлопцями. Через ХВИЛИН/ 
прибіг захеканий Віктор.

Не говорив, а кричав:
— Ти що присилаєш ма

шину перед обідом? Ду 
маєш, я впораюся сам?

■ — і\ де ж хлопці? — 
розгубилася я.

— Не знаю.
. Машину розвантажуй.і 
ли удвох МОВЧКИ. ПІЗНІШІ 
появилися ХЛОПЦІ. А І’.веч. 
рІ несміливо ПІДІЙШОВ В:., 
тор:

— Вибач... — і просі-і. 
ну з букет волошок.

— Ох уже цей май 
стер!.. — зітхнув кома:, 
дир».

...Диплом Люда захист 
ла з відзнакою. Збирач 
ться вступати до іпстнг', 
ту. А його без студентськ 
го будівельного не уявля

0. ЛИТВИНОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Фото С. КАРДАША.

ЗНАХІДКИ «РОМАНТИКА»г Цей щоденник ми знайшли минулого літа на полі 
одного колгоспу. Нозоукраїнського району. Від дощів 
і пилюки записи розпинались. Але дещо вдалося про
читати.

й він?.. Щось біля неї кру
тився.

Вечір. Не втямлю, що зі 
мною. Ще в азтобусі горя 
не знав, бренькав на гіта-

Монологи зі щоденника
10 липня.
У Неї такі гарні очі. Ка

жуть, чорнязі — на вигляд 
старші, ніж насправді, а 
Вона — навпаки. Старша 
за мене на 2 роки? А як
що на більше? Так у нашо
му класі є дівчата, про 
яких можна подумати, що

їм за 20...
12 липня.

годні збори,
гримлю із загону. І все че
рез той нещасний помі
дор. А Слазко? Теж мені 
кореш. Скрізь поруч, 
«важкими» обох назива
ють, а тут на тобі. А може,

Ранзк. Сьо- 
і. Мабуть, за-

рі, видавав «шедеври» на 
шої «компашки», навіть 
своїх пару. Дівчата падали 
від сміху. А вона підійшла 
і сказала: «Для чого насмі
хатись над коханням...» 
сіла у кутку, 
так сказала.
«ЧОГО' ти,

I
Якось тихо 

Всі зашикали: 
хай співає

хлопець». А 'мені співзти 
перехотілося.

ІЗ липня. Попередили... 
А все Слазко. Кинуз помі
дором на дівчат, ну, а я й 
собі. Почалась «перестріл
ка». Вона оглянулась (хто 
кидає?), і мій найспіліший... 
Як накинуться всі, мало не 
побили: хотіли, щоб я ви
бачення просиз А як я міг 
при Славкові — він же не 
терпить слабохарактерних, 
як і я. Подумаєш, помідо
ром влучило, хіба хотіз 
Вона ж не сказала нічого, 
тільки подивилася якось 
так на мене... Краще б на
сварилася. А то тільки дів-

чагам: «Зідсганьте від ньо
го».

16 липня. Знову історія. 
Вчора командир приніс 
троянди своїй Олі. Хва
лився, що баба Настя дала 
для найгарнішої дівчини 
загону.

Ну, а вночі я найкращі з 
квітника зірвав. Мало не 
попався, бранці, коли всі 
пішли до їдальні, поклав 
цілий оберемок на її ліж
ко. Виходжу, а на порозі 
Славко:

— Що, в-тріскався! Спо
чатку помідором ціляєш, в 
тепер трояндочки носиш?

І тоді я не витримав...

Розбороняв командир.
17 липня. Баба Настя 

розказала командиром 
про троянди. Наказав зби
рати речі. Увечері — знову 
збори. Славко єхидно по
сміхається; «Тепер далеку
вато буде возити квіточ
ки...»

А букет Зона не вики
нула.

18 липня. Ура! Залишили 
в загоні! Останнє поперед
ження. Голосували. П’яте
ро (із Славком) проти. Ве
на — за... .

Зібрав на радощах три 
норми помідорів. Виправ 
ляюсь..:

I
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СПОРТ

БОРОТЬБА ДЗЮ-ДО

ЧЕМПІОН- 
з Кіровограда

Помад 250 атлетів з усіх 
союзних республік, Моск
ви і Ленінграда з'їхалнея 
до Запоріжжя. Тут у пала
ці спорту «Юність» прохе- 
днв чемпіонат СРСР з бо
ротьби д іо-до. 11а ньому 
розігрувалися медалі в се
ми вагових на історіях і 
почесний титул абсолютно
го чемпіона країни, і зма
ганнях брав участь і кіро- 
воградець з товариства 
«Динамо», майстер спорту 
Сергій Мезснцев. Серед 
тих, хто виступав у вазі до 
78 кілограмів, ваш земляк 
уперше завоював золоту 
медаль і чемпіонський ти
тул. його включено в збір
ну Радянського Союзу, що 
готуватиметься до XXII 
літніх Олімпійських ігор у 
Москві.

Успіх Мсзепцева не є 
несподіванкою. Здібний 
борець дедалі підвищує 
свої технічні, тактичні і фі
зичні якості. В грудні ми
нулого року па молодіж
ній першості країни, що 
проходила в Єревані, Сер
гій теж був переможцем. І 
ось нині серед дорослих він 
підтвердив звання най- 
сильніїного. Липі ного на
ставником с заслужений 
тренер СРСР киянин Яро
слав Іванович Вилощу к.

В. ТВЕРДОСТУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

БОКС

НА НАЙВИЩІЙ 
СХОДИНЦІ

Юнацька першість рес
публіканської ради ДСТ 
«Трудові резерви» з боксу 
відбулася в Жданові. Доб
ре виступили на рингу 
приморського міста пред
ставники нашої області. 
Вони посіли загальноко
мандне перше місце.

Трос кіровоградців ста
ли чемпіонами в окремих 
вагових категоріях. Ці по
чесні титули завоювали 
майстер спорту СРСР Во
лодимир Довгунь, канди
дати у майстри спорту 
Леонід Бабинський та Іван 
Гринько. Всі вони навчаю
ться на факультеті фізич
ного виховання педагогіч
ного інституту імені О. С. 
Пушкіна.

В. ШАБАЛІН.

Перші нагороди— 
жінкам

Першими отримували на
городи жінки. Чемпіонкою 
області зі стендової стріль
би стала кандидат у май
стри спорту дев’ятикласни
ця середньої , школи № 23 
гл. Кіровограда Олена Чср- 
нявсьна. Вона мала на 
своєму рахунку 85 очок зі 
100 можливих (комплекс
ний залік).

На траншейному стенді 
найкращий показник був в 
учня будівельного техніку
му Андрія Боброзсьного — 
82 очка. А на круглому 
стенді переміг майстер 
спорту Валерій Вільний — 
91 очко.

Ці змагання влаштувала 
обласна рада Товариства 
мисливців та рибалок. Во
ни були присвячені Міжна
родному жіночому дню 
8 Березня.

В. ТАТАРЧУК, 
суддя змагань.

Четвер, 20 березня

18 березня 1880 року

Вівторок,
18 березня

Перша програма
ЦЮО — «Час» 8.40 — Гім

настика 9.05 — Концерт
ині! зал телестудії «Орля.». 
9 50 — Майстри мистецтв. 
В. Петкер. По закінченні — 
Нрнини. 14.30 - Новини. 
14.о0 — По Франції. Кіпо- 
ироіряма 15.30 — Знай і 
'.’МІЙ Для юних техніків. 
16.15 — Концерт Держав
ного ансамблю пісні І тан- 
шо Комі ЛРСР. 16.45 — „По 
Ленінських місцях». Док 
Фільм «У дні Жовтня» 
17.45 — Кубок світу з гір
ськолижного спорту. (Ав
стрія). 18.30 — Весен нот
ки. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Життя наук?»
19.30 — Л. Бабаджанян. Чо
тири п’єси для фортепіано 
19.40 — Фільм «Сепгійко». 
21.00 — «Час». 21.35 — Об
личчя друзів 22.20 — Сьо
годні у світі. 22.35 — ,Кон 
порт артистів балету.

Друга програма
10.00 — Понині:. 10.20 — 

Художній телефільм *17 
миттєвостей весни». 2 се
рія. 11.40 — «Шкільний ек
ран». 8 клас. Фізика. 16.00 — 
Новини. 16.10 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок».
16.30 — «Телевізійна олім
піада з російської літера
тури». 17.10 — «Господар
ський механізм: особливое 
ті і проблеми». 17.40 
«День за днем». (К-д). 17.55 
— К. т. Оголошення. (К-д). 
18.00 — Документальний
Фільм «Прапор партії». З 
циклу «Ленінський альбом». 
18.30- Фільм-концерт «Спі
ває С. Мірошниченко». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19 30 — «Слово поо 
Максима Рильського». До 
80-річчя з дня народження 
поета. 20.20 — Концепт
Черкаського українського 
народного хору. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 - 
«Час». 21.35 — Художній 
телефільм <17 миттєвостей 
весни». 4 серія. По закін
ченні — Повний

Перша програма
8 00 — «Час» 8.-10 — Гім

настика 9.05 - Відгукні
ться. сурмачі! 9.35 — Те
лефільм «Антарктична по
вість». і серія. 10.45 — 
п' варіації на темиїї. І аидпа. По закінченні -• 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — Людина на Землі. 
Кінопрограма. 16.00—В. Па
йова. Сторінки творчості. 
16-45 — Народні мелодії. 
17.00 — Велика арена юно
го спортсмена 17.30 — Ро
сійська мова. 18.00 — Ле
нінський університет міль 
йонів. 18.30 — у кожному 
малюнку — сонце. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Пісні Е. Колмановського 
19.25—«Змова». Док. фільм 
про реакційну суть Кемп- 
дсвідського договору. 1.9.55
— Телефільм «Антарктич
на повість». 2 серія. 21.00— 
«Час». 21.35 — Міжнародне 
олімпійське спортлото». По 
закінченні — 22.45 — Сьо
годні у світі.

Друга програма
16.00 — Новини. 16.10 — 

Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.30 — «Гарячий 
цех республіки». 17.00 — 
«Арфи струпи чарівні». 
Фільм-коицерт. 17.15 —
«Пригоди Піфа». Лялькова 
вистава. 18.00 — «Адреса 
досвіду: колгосп «Аван
гард» Чернігівського райо
ну Чернігівської області». 
18.30 •— «Актуальна каме
ра». 19.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Сокіл» — 
«Динамо» (Москва). 1 і 2 
періоди. В перерві — К. т. 
«День за днем». (К-д). 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.00 
«Час». 21.35 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Сокіл» — 
«Динамо» (Москва). З пе
ріод. 22.15 — «Літератур
ний театр». «Під небом Іс 
панії». По закінченні — Но
вини.

9.35 — Телефільм «Антарк
тична повість». З серія.
10.45 — Для вас, бать
ки. 11.15 — «Пісні мо
лодості». Фїльм-концерг.
11.45 — Рух без небезпеки. 
12.15 — Музичний абоне
мент. «Молоді оперні співа
ки». 12.50—«Олімпіада-80».
13.35 — По музеях і виста
вочних залах. 14.15 — Ти
раж ♦ Спортлото». 14.30 — 
Новини. 14.45 — Фільм для 
дітей «Ура, у пас каніку
ли». 16.00 — «Проблеми — 
пошуки — рішення». Веду
чий— політичний оглядач 
Л. Возпесенськпй. 17.00 — 
«Хроніка Святослава Ріхтс- 
ра». Телефільм 18.15 — У 
світі тварин. 19.15 — *У 

цюріхських «гномів» Швей
царський рёпортазк. Автор
1 ведучий — політичний 
оглядач А. Потапов. 19.40 - 
Грає заслужена артистка 
РРФСР И. Толстая (арфа). 
19 50 — Прем'єра худож
нього телефільму «Шерлок 
Холмс і доктор Ватсон». 1 і
2 серії. (21.00 — «Час»). 
22.40 — Цс було недавно 
Естрадна програма. По за
кінченні — Новини.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.10 — 

«Доброго вам здоров'я». 
10.40—Художній телефільм 
«17 миттєвостей весни». 
4 серія. 12.00 — Співає 
Ірина Яценко. 12.30 — «Га
лузь- досвід, проблеми». 
13.15 — «Компас туриста». 
14.05 — «Вашим, товариш.', 
серцем і іменем». Репор
таж з музею-квартирн Уль- 
яиовнх у м. Києві. 14.50 — 
Г. Ібсен. «Нора». Вистава. 
17.00 г- Камерний концерт. 
17.45 — Художній теле
фільм «Голубий патруль». 
18 50 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Авторський 
концерт композиторів, на
родних артистів СРСР 
Г. Майбороди і П. Майборо- 
ди. 20.50 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 
— Продовження авторсько
го концерту. По закінчен
ні — Новини.

Середа,19 березня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Мультфіль
ми «Наш друг Пишичигай». 
«Пойга і лисиця». 9.30 — 
Фільм «Сергійко». 10.45 — 
Клуб кінопедорожей. По 
закінченні — Новини. 14.00
— Новини. 14.50 — «Право
флангові п'ятирічки». Док. 
фільми «Прийнятий па по
саду», «Геннадій Башта- 
нюк, бригадир». 15.40 —
Учителю — урок музики.
16.45 — Шахова школа.
17.15 — Відгукніться, сур
мач'! 17.45 — Горизонт.
Музей-квартира О. Пушкі
на. 18.45 — Сьогодні у скі- 
ті. 19.00 — Село: діла і 
проблеми. 19.30 — Грає гі
тарист А. Фраучі. 19.50 — 
Телефільм «Антарктична 
повість». 1 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Ясному сон
цю назустріч Пісні про 
спорт. 22.00 — Кубок воло
дарів кубків з футболу: 
♦ Нант» (Франція) — «Дина
мо» (Москва), В перерві —
22.45 — Сьогодні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Правофлангові п’ятиріч
ки». Київське виробниче 
об’єднання «Електромаш». 
10.45—Художній телефільм 
«17 миттєвостей весни». 
З серія. 16.00 — Новини. 
16.10 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.30 — «З 
музичної Ленініани». 17.GO
— «Закон і ми». 17.45 — 
Для дітей. Телефільм «Дре
сирований паровозик». 18.09
— К. т. «День за днем».
(К-д). 18.15 — Телефільм.
(К-д). 18.30 — «Людина і
світ». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Док. те
лефільм «Та. що оживляє, 
і вміння». 19.55 — Концерт 
Волинського української о 
народного хору. 20.45 — 
«ІІа добраніч, діти’». 2100
— «Час». 21.35 — «Майстри 
мистецтв». По закінченні — 
Новини.

Кіровоградський державний 
педагогічний інститут 
ім. О. С. Пушкіна

оголошує прийом студентів на заочне навчання 
на факультети:

П’ятниця,
21 березня

Неділя, 23 березня

ІСТОРИЧНИЙ. Спеціальність — історія.
МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ. Спеціальність — му

зика і співи.
ФІЛОЛОГІЧНИЙ. Спеціальності — російська мова і 
література, українська мова і література.

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Спеціальність — фізич
не виховання.

ПЕДАГОГІЧНИЙ. Спеціальність — педагогіка і ме- 
юдика початкового навчання.

Приймаються особи, які мають середню освіту і 
працюють за обраною спеціальністю Вступники 
складають іспити (залежно від обраної спеціальнос
ті) з таких дисциплін:

Історія — з істерії СРСР (усно), російської або 
української мови і літератури, (письмово і усно), 
іноземної мови (усно).

Музика і співи — із спеціальності, російської або 
української мови і літератури (письмово і усно), 
історії СРСР (усно).

Українська мова і література — з української мо
ви і літератури (письмово і усно), історії СРСР (ус
но), іноземної мови (усно).

Російська мова і література — з російської мочи 
і літератури (письмово і усно), історії СРСР (усно), 
іноземної мови (усно).

Фізичне виховання — із спеціальності, хімії (ус
но), біології (усно), російської або української мо
ви і літератури (письмово).

Педагогіка і методика початкового навчання — 
з математики (усно), російської або української мо
ви і літератури (письмово і усно), історії СРСР 
(усно).

СТРОК НАВЧАННЯ 5 РОКІВ.
Прийом заяв з 2С квітня до 31 травня. Вступні іс
пити з 1 до 20 червня.

Вступники подають такі документи: заяву на ім я 
ректора, документ про середню освіту (оригінал), 
характеристику з місця роботи, копію трудової 
книжки, медичну довідку (форма 286), 4 фотокарт
ки (3X4 см).

Документи надсилати не адресу: 316050, м. Кіро
воград, вуя. Шевченка, 1, педінститут, приймальна 
комісія.

РЕКТОРАТ ІНСТИТУТУ.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Велика аре
на юного спортсмена. 9.35
— Телефільм «Антарктич
на повість». 2 серія. 10.40
— Разом — дружна сім'я. 
Музична програма. По за
кінченні — Новини. 14.3С-- 
Новини. 14.50 — Твій труд
— твоя висота. Кінопрогра
ма. 15 35 — В. Моцарт. Сим
фонія № 35 ре мажор. 
16.00 — Москва і москвичі. 
16.30 — «Г. Оте і опера». 
Фільм концерт. 17.30 —
Спор-клуб. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Ро
сійські романси виконує 
народна артистка СРСР
O. Образцова. 19.35 — Пра
пороносці трудової слави. 
19.50—Тел ефі л ьм «Антарк
тична повість». З серія. 
21.00 -- «Час». 21.35 —
P. Гамзатов. Поема «Бере
жіть матерів». 22.35 — Сьо
годні у світі. 22.50 — Мело
дії і ріп ми зарубіжної
естради.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.10 — 

«Твоя земля, ровеснику». 
10 40 — «Від техніки оез- 
пеки до безпечної техніки». 
11.10 — К. т. «Народні та
ланти». Співає самодіяль
ний народний хор «Весел
ка» Олександрійського
електромеханічного лаво 
ду. (К-д на Республіканське 
телебачення). 11.40 —
«Шкільний екран». 10 клас. 
Російська література. 16.00 
Новини. 16.10 — Для мал?),У; -Срібний дзвіночок». 16.Ю 
— «Вперед, орлята!» 1--00 
_  «Рік п’ятий, завершаль
ний». 17.35 - К. т «День 
за днем». (К-Д). 17 -Ю—К г. 
Оголошення. (К-Д). 18.00 
Док. фільм «На штурм цар-

_________ л»-»«».« С.ПЛТПЯ 1»

'"«Ле пінський аль- 
18.30 — Фільм-коп- 

♦Георг Оте і радяп- 
19.00 — «Ак- 

19.30 — 
і Псре- 

Вітчизни».
♦ На добраніч. _ці- 

Чт>. 21 .Зо — 
телефільм <17

с.ького самодержавства», з 
циклу ........
бом».
церт 
ська пісня».туальиа камера».
До 35 річчл великої 
моги. «Солдати Ві'1 
20.40 — <"г.
ти!» 21.00 — «Час»
Художній —миттєвостей весни», а се
рія. По закінченні — но
вини. ______ ■

Субота, 22 березня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Умілі руки.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.00 — .Концерт 
народного ансамблю танцю 
«Атлан». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00—Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — Здо
ров'я. 11.45—Музична про
грама «Ранкова пошта». 
12.15—Док. телефільм «Ба
лаково». 12.30 — Сільська 
година. До 15-річчя берез
невого (1965 р.) Пленуму 
ЦК БИРС. 13.30 — Музич- 
ний кіоск. 14.00 — Теле
фільм «Вічний поклик». 
15.10 — Док. фільм «Дозор
ці погоди». 15.20 — «За ва
шими листами». Музична 
програма. 16.05 — Клуб кі- 
иоподорожей. 17.05 —Мул ьг- 
фільми «Про дудочку 1 
пташку». «Дивний манеж». 
17.25 — Пісні О. Ковальо
вої. У виконанні академіч
ного хору російські пісні 
Центрального телебачення 
і Всесоюзного радіо. 18.00
— Міжнародна панорама.
18.45 — Прем'єра худож
нього телефільму «Напри
кінці літа». 19.55 — До 110-ї 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна. Док. телефільм 
«Петроград, жовтень сім
надцятого». 21.00 — «Час». 
21.35 «Злети до нас. тихни 
вечоре». Фільм-коицерт з 
участю народного артиста 
СРСР І. С Козловськогс. 
22.15 — Док. фільми про 
спорт «Квиток на Олімпіа
ду». «Щастя». По закінчен
ні — Новини.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 - 

«Грають юні музиканти».
10.45 — Художній теле
фільм «17 миттєвостей вес
ни». 5 серія. 11.55 — Для 
дітей Циркова вистава. 
12.20 — Конкурс раціоналі
заторів. «Від ідеї до прак
тики». Передача 2. 13.00 — 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Спартак» (Москва) — «Со
кіл». 15.10 — «Слава сол
датська». 16.10 — «Паліт
ра». Ю. ІО — «.Катрусин кі
нозал». 18.05 — <• Неспокій
ні серця». 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —
Концерт Державного По
ліського ансамблю пісні і 
танцю «Льонок». 20.45 — 
«Па добраніч, діти!» 2100
— ♦Час». 21.35 — Художнії! 
телефільм <17 миттєвосте)! 
весни». 6 серія. По закін
ченні — Новини.

Кіровоградський 
інститут 
сільськогосподарського 
машинобудування

ОГОЛОШУЄ
набір на завчиі та вечір

ні 6-місячні підготовчі кур
си для вступу б іпетитуі у 
1980 р.

Заняття проводяться три 
рази і:а тиждень у вечірній 
час за програмою вступних 
екзаменів. Приймаються 
особи із середньою освітою 
та ті, які навчаються в 10-х 
класах середніх шкіл, учи
лищах і технікумах.

Подають такі документи- 
заява на ім’я ректора, 

квитанція про внесення 
плати (за вечірнє навчан
ня — 18 крб., за заочне — 
20 крб. перераховуються 
на будь-якому поштовому 
відділенні поштовим пере
казом на розрахунковий 
рахунок МІ 18 в Кірово
градському міському уп
равлінні Держбанку на 
ім’я КІСМу).

Прийом документів що
дня, крім неділі, з 9.00 до: 
18.30, в суботу з 9.00 до| 
14.30 за адресою: м. Кіро
воград, ВУЛ. ОрДЖОНІКІДЗС,: 
5, ауд. 237-А.

РЕКТОРАТ.
Зам. 1049.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

ОГОЛОШЕНО ПРИЙОМ

у вищі та середні навчальні заклади . 
МВССРСР. • О

Приймаються чоловіки до 30-річпого віку 
із середньою освітою, звільнені у запас із 
рядів Радянської Армії і здатні за станом . 
здоров’я до служби в органах внутрішніх J 
справ.

Навчальні заклади готують спеціалістів 
з вищою і середньою юридичною або техніч
ною освітою, яким присвоюється звання 
«лейтенант внутрішньої служби».

Вступники подають такі документи: зая
ву, документ про освіту (оригінал), харак
теристику з місця роботи, три фотокартки 
3X4 см, автобіографію, копію свідоцтва 
про народження; військовий квиток пода
ється особисто.

Одночасно запрошуються на роботу чо
ловіки за спеціальностями: інженери по 
організації праці, юристи, педагоги, меха
ніки автотракторної техніки, майстри лісо
заготівель і деревообробки.

Звертатись на адресу: м. Кіровоград, вул. 
Дзержинського, 41, каб. 86, відділ кадрів. 
Після 15 лютого 1980 року — Комі АРЄР, 
Княжпогостський район, сел. Вожасль, вул. 
Радянська, буд. 2, каб; 19.

Зам. 29.

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

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер
1 суботу.

наша адреса 
ж

ЇИГЛЄЛ відділ листів і масової роботи, відділ
А10и>и, МС.П пропаганди — 2 45-36; відповідальний

секретар, відділ учнівської молоді —- 
* м Кіппппгплл 2-46-87; відділ комсомольського життя,

■ відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо- 
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