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ІНІЦІАТИВІ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬ
СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ГАЙВО- 
РОНСЬКОГО РАЙОНУ ПО СТВО
РЕННЮ МІЦНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ 
ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА — КОМСО
МОЛЬСЬКУ ПІДТРИМКУ!

—
^ПРОЛЕТАР» ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

,,₽.• Вівторок, 29 квітня 1980 року • »яр»»
I ------------- 1 КОМСОМОЛ

СОНЦЕ БУЛО
І ЯКРАЗ У ЗЕНІТІ,
І а у Володимира Алексєєнка, секретаря комсомоль-
И ської організації колгоспу імені XX з’їзду КПРС
| Еобринецького району, в тон весняний день приба- 
№ вилося зайвих турбот. Ніхто не хотів брати квитки на 
Б популярний спектакль «Весілля в Малинівці». 

Ніколи. Посівна.

В ОБКОМІ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

ІНІЦІА ТИПА 
ІАЙВОРОНЦІВ
Працівники сільського господарства Гайвороксько- 

го району, проаналізувавши підсумки роботи за ми
нулий рік і прагнучи зробити вагомий внесок у ви
конання завдань по виробництву і заготівлях про
дукції тваринництва о завершальному році десятої 
п’ятирічки, переглянули раніше взяті соціалістичні 
зобов'язання і на честь XXVI з’їзду КПРС розгорну
ли змагання за одержання в 1980 році по 45 центне
рів кормових одиниць з гектара, повне забезпечення 
потреб і створення необхідних страхових фондів 
грубих та соковитих кормів і звернулися до всіх 
працівників сільського господарства області із зак
ликом повніше використати резерви по створенню 
міцної кермової бази для тваринництва.

Надаючи важливого значення ініціативі трудівників 
цього району в справі дальшого підвищення про
дуктивності і зростання поголів’я худоби, виконання 
соціалістичних зобов’язань по виробництву і прода
жу державі м’яса, молока та інших продуктів тварин
ництва, бюро обкому Компартії України схвалило 
соціалістичні зобов’язання працівників сільського 
господарства Гайворонського району по підвищен
ню врожайності кормових культур, збільшенню ви
робництва зелених, грубих і соковитих кормів та по
ліпшенню їх якості в 1980 році.

Міськкоми і райкоми партії, райвиконкоми, управ
ління сільського господарства облвиконкому, спеці
алізований трест м’ясо-молочних радгоспів, вироб
ничо-аграрне об’єднання цукрової промисловості, 
обласне виробниче об'єднання по виробничо-техніч
ному забезпеченню сільського господарства зо
бов’язано за прикладом ініціаторів широко розгор
нути соціалістичне змагання колгоспів і радгоспів, 
бригад і ланок, механізаторів, усіх працівників сіль
ського господарства за повніше використання резер
вів для виконання планів і соціалістичних зобов’язань 
по виробництву і заготівлі високоякісних кормів. 
Слід розглянути стан' кормовиробництва по кожно
му колгоспу і радгоспу, забезпечити виконання на
мічених завдань по проведенню посіву всіх кормо
вих культур, старанний догляд за посівами, своєчас
не і без втрат збирання вирощеного врожаю кор
мових культур, заготівлю дикоростучих 7рав, відхо
дів рослинництва, а також раціонально використати 
на корм худобі відходи харчової, м’ясо-молочної 
промисловості і громадського харчування. Особливу 
увагу треба зеернути на збільшення заготівлі кормів 
прогресивними способами — сінажу, трав’яного бо
рошна, монокорму, досушування сіна активним вен
тилюванням. Поліпшити використання потужностей 
комбікормових заводів, кормоцехів, забезпечити, 
ефективне витрачання кормів на кожній фермі.

Редакціям обласних і районних газет, комітету по 
телебаченню і радіомовленню облвиконкому реко
мендовано широко висвітлювати хід соціалістичного 
змагання працівників сільського господарства за 
збільшення виробництва і підвищення якості кормів, 
раціональне їх використання, систематично узагаль
нювати й пропагувати передовий досвід.

Виставка 
в школі

У середній школі № 16 
м. Кіровограда діяла вис
тавка творчих робіт учнів 
присвячена 110-й річниці 
з дня народження В. І. 
Леніна. Матеріали вистав
ки різноманітні.

Один стенд розповідає 
про листування з підпри
ємствами, колгоспами, 
електростанціями, кораб
лями, музеями, які но
сять ім’я В. І. Леніна. На 
інших — карбування, /ло- 
делі, макети, малюнки,

НАРАД ТЕХНІЧНИХ ПОВНІШІ
Теплообмінник, розробле

ний молодими раціоналіза
торами розташованого в 
Сумах Всесоюзного науко
во-дослідного і конструктор
сько-технологічного інститу
ту компресорного машино
будування під керівництвом 
комсомольця Леоніда Чере- 
панова, в два рази підви
щує продуктивність ком
пресора і в чотири рази 
зменшує його масу. Засто
сування новинки на Полтав
ському турбомеханічному 
заводі дало можливість за
ощадити майже 400 тисяч 
карбованців. Цей агрегат 
представлений па обласній 
виставці науково-технічної 
творчості молоді Сумщини.

різьба по дереву... Подов
гу затримувалися діти бі
ля стенда з колекціями 
значків, пов’язаних з до
рогим нам образом В. І. 
Леніна. Учні десятих 
класів виготовили елек
трифікований стенд
«ГОЕЛРО», макет «Ленін 
у Розливі», а учні 6-го «Д» 
класу Олег Фальковський, 
Таня Таран і Коля Рубич 
— макет «Жовтень доро
гу в космос проклав».

Р. ДАЙДАКУЛОБ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара.

Серед сотень експонатів, які 
демонструються в обласно
му виставочному салові, — 
різні прилади і пристрої, ді
ючі моделі машин, кораб
лів. літаків, іграшок.

У Всесоюзному огляді на
уково-технічної творчості 
беруть участь 32 тисячі мо
лодих раціоналізаторів об
ласті. З початку п’ятирічки 
вони подали більш як 13 ти
сяч препозицій і винаходів. 
З них майже 11 тисяч впро
ваджено у виробництво, що 
дало економічний ефект в 
сумі двадцять мільйонів 
карбованців.

Кор. РАТАУ.
Суми.

Добре запам’ятався 
нам перший у нинішньому 
році приїзд у колгосп 
імені XX з’їзду КПРС: са
ме закінчувався ремонт 
техніки. Тоді ж бригадно 
другої тракторної брига
ди М. В. Махонько висло
вив загальну думку, що 
від того, як підготуєш тех
ніку до весни, залежати
ме й доля врожаю. І ко
ли ти справжній господар, 
ГіО-баТЬКІВСЬКИ ПІКЛуЄШСЯ 

про землю, коли маєш не 
байдужі руки — поспі
шай. Бо весною буде су
тужно. І кожен день ре
монтників закінчувався 
словами: «Чи не правда, 
попрацювали на славу!»

Як добре не готувалися 
до дня сьогоднішнього, а 
нинішня весна, тільки 
вже по-своєму, не з вини 
людей, піднесла їм оте 
«сутужно». Вона не пос
пішала, скорочувала стро
ки виконання 
льових робіт.
вирвалася з 
красувалася гарним днем. 
Мовляв, позмагаємося, 
хліборобе, хто кого. І 
вони, трудівники колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС (як 
і всієї області), прийняли 
виклик.

У райкомі комсомолу 
ми одержали довідку: «У 
господарстві в короткі 
строки закрили волоіу, 
посіяли ярі. Тепер ГОЛОЕНу 
увагу зосередили на цук
ристих. Велика заслуга у 
швидких темпах — ком
сомольців і молоді». Ду
маю, те, що у Володими
ра Алексєєнка появилися 
зайві турботи (такого ні
коли не бувало) — роз-

весняно-по- 
Потім наче 

полону. За-

степу. «Уазик» 
її від одного по- 
іншого, від од- 

ланки 
Дізнається, як 

чи не потрібна

бути ніяких, навіть 
погодні умови. Та 

вони виникають. На- 
хлопцям — треба

повсюджєння квитків, — 
не біда. Головне сьогодні 
вирішують поле і хлібо
робські руки, прикладені 
до нього. Буде врожай— 
неодмінно буде й відпо
чинок.

Головний агроном гос
подарства Герой Соціаліс
тичної Праці Лідія Мико
лаївна Цимбал — постій
но в 
мчить 
ля де 
нієї механізованої 
до іншої, 
справи, 
допомога. Проблем не по
винно 
через 
все ж 

.гадає 
ж поспішати, але не забу
вати про агротехніку, інші 
не менш важливі ут/.ови 
нормальної роботи. По
скаржиться разом з меха
нізаторами на примхливу 
весну, та не така вже 
справжня хліборобська 
натура, щоб опускати ру
ки.

Перед початком сівби 
ярих планували: основний 
обсяг робіт виконає ком
сомольсько - молодіжна 
посівна ланка групкомсор- 
га другої тракторне? 
бригади Миколи Квашеч- 
ка. Та весна внесла неба
жані корективи, і з’ясува
лося, що для успішного 
проведення сівби робочих 
рук замало. Виріши™ 
створити ще один загін 
— також із числа молоді, 
яка працює на інших ділян
ках виробництва. До речі, 
колектив очолив Володи
мир Алексєєнко. Під його 
керівництвом комсомоль
ці Віктор Гурін, Віктор

Куркула, Василь Ічогін 
попрацювали добре. В то
му, що механізатори гос
подарства за три дні впо
рали більше як сімсот- 
гєктарний ярий клин, чи
мала заслуга й новоство- 
реного колективу. А втім, 
Володимир Алексєєнко 
справедливо вважає: «Не 
в заслугах річ, а в самій 
суті справи, до якої при
четний хлібороб».

Вчора був ярий клин, 
сьогодні — поле цукрис
тих. На 64-х гектарах бу
ряки на фабричні цілі ви
рощуватиме ланка Олек
сія Митрофановича Андо- 

нєва з першої тракторної 
бригади. Варто подивити
ся на обробіток грунту, 
внесення добрив та на
сіння (по п’ятнадцять 
штук на кожен метр) — і 
відразу стане зрозумілим: 
увесь цикл, аж до виве
зення коренів на прий
мальний пункт, буде вико
нано без • застосування 
ручної праці. Олексі»^ 
Митрофансвич гарантує, 
що буде саме так. Допо
можуть його довголітній 
досвід, знання техніки і 
технології, бажання чле
нів ланки, молодих меха
нізаторів Василя Жосана, 
Анатолія Сидсрука та ін
ших, працювати по-ново
му. Ні хвилини простою в 
загінках чи обабіч поля— 
таке їхнє правило.

Сонце перейшло зеніт. 
Почало скочуватись у над
вечір’я. Але хлопці не ду
мають про кінець робочо
го дня. Вони не підуть на 
виставу. Сьогодні 
коли. По-сів-на.

На знімках: 
механізованої 
вирощуванню 
буряків О. М. Андо- 
обговорює з ког.ега- 

план роботи; агрегат 
гербіцидами 

сонце

їм ні-

ланкс- 
ланки 

цукро
вий
по 
вих
нсв
ми
заправлено
— і знову е гони; 
низенько, вечір близень
ко, але робота на весняній 
ниві не припиняється.

A. ШИЛОШИЙ,
B. ГРИБ (фото), 

спецкори «Молодо
го комунара».
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ЮВІЛЕЮ 
РЕСПУБЛІКИ 

ПРИСВЯЧЕНА
БАКУ, (ТАРС). Біля са

мого краю приморського 
парку Баку, улюбленого 
місця відпочинку городян, 
піднялась 54-метрова бу
рова вишка. Це — най
більший експонат нової 
експозиції Виставки до
сягнень народного госпо
дарства Азербайджансь
кої РСР, присвяченої 60- 
річчю Азербайджанської 
РСР і Компартії Азербайд
жану.

Такі ж вишки пішли да
леко у відкрите море, під
нявшись над сталевими 
острівцями, естакадами, 
довжина яких перевищила 
300 кілометрів. Пробуре
ні з їх допомогою сверд
ловини дали змогу поста
вити на службу Батьків
щині підзодні кладові си
ровини.

Нафтова промисловість, 
яка колись домінувала в 
індустрії Азербайджану, 
тепер одна із ста її галу
зей. За роки Радянської 
влади з республіці створе
но потужне машинобуду
вання, хімічну, електро
технічну, приладобудівну, 
та інші галузі промислово
сті, які визначають техніч
ний прогрес. Кожні два дні 
в республіці випускають 
тапер стільки продукції, 
скільки 60 років тому ви
робляли за цілий рік.

Особливо яскраво роз
криває експозиція успіхи 
республіки за останнє де
сятиріччя. У цей період 
випущено продукції в 1,3 
раза більше, ніж за весь 
попередній післявоєнний 
період.

і вїд- 
спра-

8 й/ ОМІСАРИ, політруки... 
“* Два іскрометних сло
ва — і ми вже бачимо 
перед собою виструнчену 
постать офіцера з пісто
летом у правій руці, а лі
ва простерта над головою 
— вперед, туди, де ки
пить бій... Комісари вели 
в атаку бійців і самі йшли 
попереду.

А ось батальйонного ко
місара в 228-му полку 
Вячеслава Мица одра
зу ніби й не зрозумі
ли. Ніякої на перший по
гляд войовничості. Іван 
Адольфович Череповець-

воював з фашизмом 
дав своє життя за 
ведливу справу, за народ, 
за партію...»

Вячеслав переклав ар
куші паперу і перечитав 
іще один документ:

«ідучи в бій, ми даємо 
нллтву... що будемо діяти 
стрімко й сміливо, не 
шкодуючи життя заради 
перемоги над ворогом. На
шим законом є й буде — 
рух тільки вперед. Ми 
ргрюжемо!»

Під цією клятзою 
ставили підписи бійці 
гону Ц. Куникова перед 
висадкою десанту в райо
ні Новоросійська в люто
му 1943-го.

Він прочитає листівку із 
зверненням політуправ- 
ління фронту:

«Товариші бійці і коман
дири! Батьківщина жде від 
нас розгрому і повного 
знищення ворога перед 
нашим фронтрм. Нині 
більше, ніж будь-коли, ми 
маємо все необхідне для 
здійснення цього завдан
ня. Ми повинні очистити 
радянську землю від гіт
лерівської нечисті...»

пе-

по- 
за-

ОПЕРАЦІЯ «ПАМ’ЯТЬ»

Миниту Таманича, 
> Забавіну та бага-тей, І 

Марію 
тьох інших... Вас чекають 
іще тисячі і тисячі радян
ських людей, змучених, 
виснажених під фашист
ським ярмом. Пам’ятайте 
про це, наші рятівники!..»

Полум’я гніву, полум’я 
помсти охоплювало серця 
воїнів. І еони знову йшли 
в атаку. А попереду — ко
місар Вячеслав Миц.

Уже близько ворожі 
траншеї. Фашисти видря
пуються з них і тікають. 
Але впав автоматник, що 
біг поруч Вячеслаза. Капі
тан зупиняється, схиляє
ться над пораненим. Та в 
цей час і його зачепила 
ворожа куля.

Комісара хотіли відпра
вити в госпіталь. А він на
відріз:

— Хіба що на мед
пункт... Я ж обіцяв їм — 
містечко братимемо ра
зом...

Так було тричі. Тричі 
несли його на носилках, 
тричі оглядали хірурги. А

29 квітня 1980 року

дібрав лише двадцятьох 
п'ятьох. Молодих, завзя
тих, обстріляних, переві
рених. З ними був тільки 
один вусань, який нази
вав Вячеслава батьком. 
Він так і сказав:

— Капітан Миц солдатів 
любить, як рідних дітей. В 
одному бою він собою 
прикрив бійця, що вже був 
поранений. То як же не 
піти з таким? Та я з нашим 
батьком не те що через 
Десну, а й через море — 
тільки б сконав проклятий 
фашист.
Двадцятип’ятирічного ка

пітана Мица називали 
батьком. А він іще не 
встиг одружитись. Він пи
сав своїм рідним у Перм
ську область, куди ева
куювалася його сім’я — 
батько, мати, сестри, — 
ніжні хлоп'ячі листи. Се
ред тих, що збереглися, 
є й такі, котрі перечиту
ють на уроках мужності.

КОМІСАР БАТАЛЬЙОНУ

ВИХОВУВАТИ
ПАТРІОТІВ
РОКИТ НЕ Ровепської 

області, 24. (РАТАУ). 
Тут, в одному з центрів 
партизанської боротьби 
в роки Великої Вітчиз
няної війни, зібралися 
па «велику планерку», 
присвячену 35-річчю Пе
ремоги радянського на
роду над фашистською 
Німеччиною, журналісти 
Ровепської, Волинської, 
Житомирської областей 
УРСР, Костромської об
ласті РРФСР, Брестської 
області БРСР.

Редактори обласних, 
районних, багатотираж
них газет і радіомовлен
ня обговорили актуальні 
питання роботи засобів 
масової інформації по 
військово- патріотичному 
викова нию трудящих,

(РАТАУ).

Тісне 
співробітництво

Шляхи дальшого роз
витку спізробітництва 
Академії наук і Мінвузу 
республіки бу^ут розгля
нуті на проведеному 23 
квітня а Києві під голо
вуванням президента АН 
УРСР академіка Б. Є. Па- 
тона спільному засіданні 
президії Академії наук 
Української ИСР і колегії 
Міністерства вищої і се
редньої спеціальної ос
віти УРСР,

В обговореному пи
танні прийнято відповід
ну постанову.

(РАТАУ).

■ кий, командир полку, зна- 
Ійомлячись із соромливим 

і тихим старшим лейте
нантом Мицем, спитав:

— А до армії ви де бу
ли — вчилися, працювали?

— Я — робітник ливар- 
_ ного цеху. Є з Кіровограді 
Я такий завод — «Червона 
я зірка». Сівалки ми робили. 
І А потім військово-політич

не училище. І ось я тут...
1 Інший хоч би випнув 

груди, виструнчився, хоч 
І би трохи манірності додав 

собі, і вже не такий виг
ляд був би. А Вячеслав 
Миц говорив стишено.

Але що він завтра ска- 
же бійцям, як скаже, чи 

9 зуміє поселити в їхніх cep- 
fl цях той дух, що робить 
І воїна міцнішим і нескори- 
I мішим, сильнішим за во- 

■ гонь і полум’я?
а Він підготував кілька 
1 документів, з якими вирі- 
I шив ознайомити бійців. 
І Ось перед ним копія за- 

g писки з партквитка черзо- 
ноармійця І. Горшкова:

■ «Батьківщино моя! Йдучи 
І в бій, хочу сказати, що я 
і твій вірний син і лишаюся 
і таким до останнього no

fl диху. Справа Леніна силь- 
■ ніша від смерті!» А оце 

лист рідні штурманського
І електрика підводного 
І човна Щ-422 старшини 

другої статті С. Черноусо- 
fl ва:
и «Рідні мої! Я став на за- 

хист моєї Вітчизни і хочу
І завдати якомога більше 
І втрат проклятим людої- 

у дам. Кожна хвилина мого 
І життя віддана боротьбі за 

J щастя народу. В цій бо
ротьбі я можу загинути, 

а Якщо так станеться, то І знайте; ваш Степан приніс 
1 Батьківщині користь, він

Але це потім. А зараз 
— про інше. Вячеслав сі
дає в колі солдатів і по
чинає розповідати про бій 
за висоту Пунктирну.

— Скільки перебито гіт
лерівців, снільни полягло 
на передньому краї на
ших? Про це теж важливо 
знати. Нам би зберегти як
найбільше живих. І ось 
.ми маємо: недопустима 
втрата — фашисти захо
пили полковий медпункт. 
Тих, хто міг триматися на 
ногах, ---------
ничну 
лених, 
ліли» 
зали до солдатів міни і... 
На сніг падали клапті гім
настерок, захололі руки і 
ноги, стиснуті бинтами і 
згустнами засохлої крові...

Ось про що розповідає 
комісар своїм бойовим 
побратимам перед боєм.

Зачитує рядки листа 
рідних воїнові, що кілька 
днів тому загинув у руко
пашній:

«... Мати бачила, як ці 
гаспиди прокололи багне
том немовля... Беззахисний 
хлопчик злянано дивився, —Ч-----.---- есесівець

— його

погнали на заліз- 
станцію, а зненров- 
знссилених «пожа- 

по-своєму; прив'я-

як довгов’язий 
простягав руки до 
матері і скажено реготав... 
Вони зачинили у хліві всіх 
разом — і стариків, і ді
тей, і дівчаток, яких не 
встигли вивезти в Німеч
чину. Зачинили і підпали
ли. А рятувати їх не було 
кому...»

І хоч 
комісар, кожен 
чув усе 
єством, усім-серцем.

— Бузувіри! — чулося 
з гурту воїнів. — Не буде 
їм пощади!

А Миц уже читає листа 
жителів села Левошкіно:

«Важко, неможливо пе
редати вам словами, що 
ми вистраждали, коли фа
шисти зайняли наше село. 
Грабежі і насильства, горе 
і смерть принесли прокля
ті супостати. Вони вбили 
Марію Зуєву і двох її ді-

як тихо говорив 
із бійців 

чисто — всім

він щасливо усміхався: 
«Це так собі, подряпина, 
— не беруть мене кулі та 
осколки».

Його дорогий фронто
вий товариш — військовий 
лікар Ніна Маякова прос
то дизувалася, як це мож
на після зтрати такої вели
кої кількості крові йти 
знову на передозу. «Я 
тільки скажу їм одно-од- 
нісіньке слово та й знову 
повернусь», — обіцяв лі
карям, але ті були не
вблаганні. Генерали їм 
підкорялися, а капітан 
Миц, затамувавши біль, 
тихо мовив: «Єдине слово 
скажу їм...» І з перебин
тованою головою просту
вав до окопів.

Появлявся в землянці і 
читав мініатюру з фрон
тової газети:

Пехотинец удалой.
Богатырь советский. 
Молодецки бей врага, 
,Как боец Зарецкий!..
— їа це ж наш герой,

і стараюся 
і належить 
воїнові, і 
нітрохи не

написав

в нашій 
опубліко- 
закінчу-

з 
нашої дивізії. Закидав са
мохідку гранатами.

— А потім один проти 
чотирьох харцизяк пішов. 
І всіх поклав. Бо вмів 
справно стріляти. Бо не 
розгубився в скрутну 
мить. Не встигли вони 
збагнути, чого це проти 
них іде солдат без автома
та і гвинтівки, як він пісто
лет вихопив із-за пояска 
і по них... Спритний наш 
Зарєцький, уміє перехит
рити фашиста. А це дуже 
важливо в бою...
ВЕРЕСЕНЬ 1943 року. 
и 228-й полк готувався 
форсувати Десну. Коман
дир першого батальйону 
В. Ф. Кузнецоз вишику
вав бійців.

— Буде вам дуже важ
ко. Але ми повинні пере
синити все. Бо треба. Тіль
ки вперед. Є такий наказ.

І його заступник по по
літичній частині капітан 
Вячеслав Миц говорив 
без вступних слів. Він ска
зав коротко:

— Хто піде зі мною 
вплав? Через кілька годин, 
уночі. Необхідно проклас
ти трасу. Бочки, стоси, 
дошки вже зв’язано. Є 
плоти. Є кілька човнів. Та 
спершу треба невеликою 
групою, тихо, обережно 
— щоб за нами потім пі
шли інші і зосталися жи
вими. Може, нам і не по
щастить. Але зате буде 
впевненість у інших. Я 
звертаюся передусім до 
комуністів і комсомольців: 
хто зі мною?

Дві третини батальйону 
добровільно вирішили 
йти з капітаном. Та він ві-

«Я розумію, що у вашо
му житті трапляються де
які труднощі, викликані 
воєнними обставинами. Та 
я впевнений, що ви їх стій
ко переживете і разом з 
нами докуєте перемогу 
над ворогом. Ви сооі від- 
мовляли багато в чому, 
відправляючи нам, фронто
викам. Ми це відчуваємо. 
Ми тепло одягнені, взуті, 
добре харчуємось. Ми ні в 
чому не маємо потреби. 
За це вам наше велике 
червоноармійське, фрон
тове спасибі».

Це наприкінці 1942-го 
року. А на початку 1943-го:

«Я старався 
поводитись, як 
справжньому 
прізвища Миц
заплямувати, врахуй, бать- 
ну...»

А потім ( він 
іще й таке:

«... Позавчора 
фронтовій було 

вано вірша. Він
вався словами: «Орловские 
богатыри — вот это были 
люди!» Так, справді, хлоп
ці хороші. Добре вою
ють. Та знайте, що в цьо
му й моя частка роботи є... 
Тільки-но по телефону^ ме
не повідомили, 
наш. Я оголосив 
КП на весь
вигукнув: 
цей час 
п’ять як 
х|зилею в траншею 
кинуло. Ось так 
село...»

Сьогодні він 
рфвся написати 
листа, але не 
наказ форсувати

...Над Десною 
мірній серпанок, 
першим скинув чоботи і 
ступив У прохолодну во
ду. На його 
ли автомат
нат.

Попливли, 
зблиск прожектора 
різав темінь, 
ракета в небі 
но — група капітана Мица 
наближалася до проти
лежного берега. Раптова 
атака — і траншеї перед
ньої лінії оборони против
ника наші.

Гітлерівці контратакува
ли. П’ять разів вони нама
гались повернутися у свої 
траншеї, до свого дота. 
Але комісар батальйону з 
невеличкою групою СМІ
ЛИВЦІВ не відступав.

Тим часо/л 
пішли човни, 
реправився 
Кузнецова, 
228-й полк.

І з ходу 
віть танки 
спортери не змогли зупи
нити навального натиску 
радянських воїнів.
Ц АПРИКІНЦІ вересня 
■■ буз його останній бій. 
За село Олешня, що в 
Городнянському районі на

що Орел 
на весь 

голос. Хтось 
«Живемо!» А в 

міна метрів за 
стунне, то нас 

так і 
у нас ве-

теж зби- 
і батькові 
встиг — є 

річку.- 
погас ве- 

Капітан

плечах звиса- 
і в’язка гра-

Аж раптом 
прс- 

Спалахнула 
Та вже піз-

через Десну 
Спершу пе- 

батальйон 
потім увесь

— наступ. На- 
та бронетран-

-------------------------------------------1

Чернігівщині. Рота, очо- | 
лювана Мицем, заходила 
в тил ворога з флангу. . 
Вячеслав вирішив проско- І 
чити з бійцями поза бу- І 
динками, видолинком. Він І 
стрибав через плетені ти- І 
ни, повз по-пластунсько- | 
му, коли потрапляв на 
пустир. І знову біг. А за і 
ним — бійці.

І раптом жахлива мить: І 
__Капітана, нашого бать- І 

ка вбито! Якась скажена | 
КуЛЯ( — закричав авто
матник і припав лицем до » 
його грудей. — Та що ж І 
це таке? Він же тільки-но І 
летів, мов птах. Як же ми ■ 
без нього?.. І
НА ВИГІРКУ — обеліск. І 

Навколо — ялини і
явори. Комсомольці і піо- _ 
нери Слешнянської се- І 
редньої школи, яка носить | 
ім’я нашого земляка, кпа- | 
дуть до могили полеглих І 
героїв гірлянду Слави. І 
Зблиск факелів — і на 
червоному граніті видніє- І 
ться напис: «Капітан В. О. І 
Миц». І

Біля обеліска стоїть за- І 
журена жінка. То сестра | 
Вячеслава Мица —: Віра 
Олександрівна, яка вчора а 
приїхала в Олешню і пе- І 
редала червоним слідопи- І 
там копії листів брата з | 
фронту. І

Шикуються біля обеліс
ка юнаки і дівчата, молоді | 
воїни, які прибули в село І 
з міста. Стихли оркестри. І 
І правофланговий виголи- 1 
сив клятву: |

— Кожен із нас, хто 1 
жив і боровся разом з ко
муністом капітаном Ми- і 
цем, повсякденно відчуваз І 
на собі благотворний І 
вплив цього простого, за- я 
душевного офіцера-батьна. -1 
Він бур славою нашого 1 
підрозділу. Тільки цими 
ДНЯ.МИ він першим ПОВІВ 
нас відбивати запеклу І 
контратаку ворога, під- | 
тримувану танками. Він 1 
надихав нас простими, але | 
сильними словами: «ЗА Я 
МНОЮ, ОРЛИ! ЗА БАїЬ- 1 
КІВЩИНУ! ВПЕРЕД!»

Десятки разів водив він ' 
нас в атаку, і завжди ми | 
нещадно били ворога, Ко- 1 
жен із нас пишався своїм | 
старшим бойовим другом і І 
радів, коли на грудях то- ■ 
вариша Мица засяяли ор- І 
дени Червоного Прапора, 
Червоної Зірки та медаль 
«За відвагу». Він загинув | 
в атаці.

Всі ми поклялися
сто ко
смерть любимого друга та 
батька — товариша Мица. 

Своєї клятви іми додер
жали; в першому ж оою 
знищили десятки гітлерів
ців, але це тільни початон. 
Кроз любимого командира 
буде відомщено.

То був текст «Клятви 
помсти», яку бійці виголо
сили над могилою баталь
йонного командира Вяче
слава Олександровича 
Мица у вересні 1943-го. її 
потім було опубліковано в 
дивізійній газеті. І ось зо
на звучить з уст онуків ви
зволителів Олешні — че
рез тридцять п’ять літ...

жор- 
помститися за

* *
3=1 РО ЦЮ мужню люди- 
■ ■ ну, комун іста-воїна, у 
своєму листі до редакції 
попросили написати шко
лярі обласного цеитру. Як
що хочуть знати про Ми- 
ца більше, то хай зустрі
нуться із сестрою полегло
го героя Вірою Олександ
рівною Чекановою, що жи
ве по вулиці Компанійця 
в Кіровограді, хай завіта
ють в музей заводу «Чер
вона зірка»... Хай напи
шуть у Литву Ніні Григо
рівні Маяковій, котра в 
роки війни рятувала Вяче
слава після поранення. Л 
може, є ще на «Червоній 
зірці» кадрові робітники, 
що знали Вячеслава Міща, 
коли той працював ливар
ником? То нехай і вони 
згадають про нього і роз
кажуть усім нам, яким він 
був, цей мужній, безстраш
ний комісар батальйону...

М. ШЕВЧУК. І

г-



29 квітня 1980 рожу

Івано-Франківська область. Концерти ансамблю «Калинонька» Коломий
ської середньої школи № 1 користуються популярністю у глядачів. Тепер його 
оемогиКИ готУ*°ть програму, з яною виступлять у дні святкування 35-річчя Пе- 

На знімку: учасники ансамблю сопілкарів «Калинонька».
Фото В. МИГОВИЧА. (Фотохроніка РАТАУБ

^ПОЗАШТАТНИЙ ПОСТ ДАІВІКТОРИНА^ЗЕЛЕНИЙ ВОГНИК»
З кожним туром вікто

рини кількість її учасни
ків збільшується. "Редак
ція одержала чимало від
повідей па третє завдан

ії ІІЯ.
Правильні відповіді та

кі;
1. У стародавні часи, 

коли одне поселення від 
іншого знаходилося за 
сотні верст, а навкруги 

(лежали неозорі Степи і 
стояли дрімучі лісп, було 
небезпечно вирушати в 
путь без зброї; і хижий 
звір міг напасти, і недобра 

. людина зустрітися. Мапд- 
Грівннк брав із собою 

зброю і щит. Якщо по до
розі траплявся незнайо
мець, він, даючи дорогу 
іншому, звертав трохи 
праворуч. Праворуч саме 
тому, що ліву сторону за
хищав щит. її й підстав.ія- 

Іди подорожньому. А якщо 
зустрічався друг? Тоді 
мандрівник піднімав Пра
вицю вгору; «Дивись, у 

Й мене в руці нема 
І зброї, і я тобі не 
І жую», 
ц Коли вулицями

ніякої 
загро-

/і Коли вулицями нашої 
п країни пішли великі пого- 
| Кк транспорту, люди зга- 
I Дали, старе добре правило 
І і вирішили; все, що руха- 
й ється дорогами, пехай до- 
I Держується правої сторо- 

ни. Воно стало законом і 
І по сьогоднішній день.

Англія здавна відома 
Як сильна морська держа-

===== ======

Хоча листа й не було надруковано
Цього року редакція одержала кілька скарг про 

незадовільну роботу закладів культури, погану ор
ганізацію дозвілля молоді. Такі листи надійшли зі 
станції Медерове Кіровоградського району, сіл Біль
шовика Долинського, Плетеного Ташлика Маловис- 
ківського. Кримок Олександрівського, Семенасго- 
го Новоукраїнського, Юр’ївни Добровеличківського 
районів.

.Ми послали їх на розслідування відповідним рай
відділам культури. Ось деякі відповіді редакції;

«Районний відділ куль
тури повідомляє, що фак
ти, викладені в листі мо
лоді с. Кримок до редак
ції, частково підтверди
лись.

Ремонт водяної опалю
вальної системи буде про- 
ведено колгоспом (клуб 
на його балансі) з настан
ням тепла і придбанням 
необхідного обладнання.

Танці, які раніше прово
дились у фойє, дозволено 
проводити в залі для гля
дачів.

Лист обговорено на на
раді культосвітніх праців
ників 5 березня 1980 ро
ку.

Завідуючий відділом 
культури Олександрівсь- 
кого району

А. Москаленко».
«Нозоукраїнський ра-

велосшіс- 
двіїгу- 
особіг, 
14 ро- 
3 під
іб’єм

ва. Був час, коли вона 
господарювала над усіма 
морями-океанами, її ко
раблі досягали найменших 
острівців. Але часто вони 
налітали один на одного і 
розбивалися. Ці катастро
фи виникали тому, що 
моряки не знали, як по
трібно роз’їжджатися зу
стрічним кораблям. І тоді 
англійське адміралтей
ство вирішило видати та
ке правило. У ньому гово
рилося: «При зустрічах 
кораблі повинні давати 
дорогу один одному, від
хиляючись від курсу в бік 
руху СОНЦЯ» (тобто ліво
руч).

2, Керувати 
дом без підвісного 
на можуть лише 
яким виповнилося 
ків, а велосипедом 
вісітнм двигуном 
циліндра менше 49,8 куб. 
см) — 16 років. Во цій 
велосипеда повинен мати 
документ, що засвідчує 
знання велосипедистом 
Правил дорожнього руху.

З (а). У населених пунк
тах рух транспортних 
собів дозволяється 
швидкістю не більше 
кілометрів на годину. На 
ділянках доріг з необхід
ним обладнанням для 
створення безпеки руху за 
рішенням Ради Міністрів 
союзної (що не має облас
ного поділу) або автоном
ної республіки, виконкому

за-
із 

об

йонний відділ культури 
повідомляє, що анонімна 
скарга молоді села Семе- 
настого була перевіре
на методистом районного 
Будинку культури Ю, І. 
Нипко.

Робота в Будинку куль
тури проходить за єдиним 
планом партійної, комсо
мольської організацій та 
первинної організації то
вариства «Знання», Чита
ються лекції, демонстру
ються кінофільми, про
водяться урочисті вечори 
до знаменних дат і подій. 
При Будинку культури є 
радіола, духовий оркестр, 
З баяни, більярд, 20 комп
лектів театральних костю
мів, У 1979 році 
дбання музичних інстру
ментів правління колгос
пу виділило 500 крб. На

на при-

крайової, обласної, місь
кої Ради народних депу
татів у населених пунктах 
дозволену швидкість мож
на підвищити (за винят
ком транспортних засобів, 
на яких установлено роз
пізнавальні знаки обме
ження швидкості). На та
ких ділянках доріг уста
новлюють відповідні до
рожні знаки.

З (б), 13,9 метра.
4. Водієві велосипеда 

забороняється перевозити 
пасажирів, за винятком 
дитини па додатковому 
сидінні, обладнаному під
ніжками.

5. Тільки лівою сторо
ною.

6. Забороняє рух пішо
ходів знак, зображений на 
малюнку четвертим.

* *
зараз пропонуємо

*

І

А
завдання останнього, чет
вертого туру.

1. Які сигнали повинен 
подавати водій, якщо йо
го машина раптово зупи
нилася на залізничному 
переїзді?

2. Як повинна рухатись 
організована колона лю
дей, дітей?

3. Ви зийшли з автобуса 
і поспішаєте до школи, 
яка знаходиться на проти
лежному боці вулиці. Як 
дістатися до неї найбез
печніше, не порушуючи 
правил вуличного руху?

4. Що ви знаєте про за
гони юних інспекторів ру
ху? Чи є такий загін у ва
шій школі? Чим він займа
ється?

5. Які знани забороня
ють рух на велосипеді? 
Намалюйте їх.

Чекаємо відповідей на 
адресу: 316050, м. Кіро- 
воград-50, вул. «Луначар- 
ського, 36, редакція газе
ти «Молодий 
На вікторину 
вогник».

комунар». 
«Зелений

обладнання приміщен
ня Будинку культури 
виконком сільської Ради 
протягом року виділив 
1000 крб.

У роботі закладу куль
тури є й ряд недоліків. 
Будинок культури кадра
ми повністю не укомплек
тований.

Комсомольській органі
зації указано на необхід
ність більше приділяти 
уваги організації змістов
ного дозвілля молоді се
ла, постійно зміцнювати 
матеріальну базу Будин
ку культури, сприяти сис
тематичній роботі гуртків 
художньої самодіяло-
ності, використовувати мо
ральні стимули для заохо
чення учасників худож
ньої самодіяльності.

Виконком сільської Ра
ди виділив кошти для ви
готовлення засобіз наоч
ної агітації.

• На жаль, досі відмовчуються відділи культури До- 
линського, Малозисківського, Кіровоградського, ра
йонів, незважаючи на те, що редакція не раз нагаду
вала їм про необхідність якнайретельніше розібра
тися по суті скарг. Сподіваємось, ця публікація на
гадає відповідальним працівникам про їхні обов’яз
ки. _______

,)Лїолодяі комунар З сшор.—-----СКАРБИГАЛЕРЕЇ ------------ - —------ПРИРОДА І ТИ ——------------НІПРИТИК»-В „ЗЕЛЕНЕЦ“УФФІЦІ
Група італійських уче

них мистецтвознавців під 
керівництвом Лючано 
Берті — генерального ди
ректора флорентійської 
галереї Уффіці закінчила 
роботу по складанню «за
гального каталога» скар
бів цього знаменитого й 
багатющого музею. В ка
талозі докладно описано 
понад 4200 картин, скульп
тур, гобеленів, виробів з 
кераміки та інших творіз 
мистецтва.

Особливе місце в ката
лозі відводиться творам 
живопису. Жоден з му
зеїв світу не має такої 
колекції полотен видатних 
МдИСТрІВ 
Уффіці. В залах 
виставлено 
картин і 
анджело, 
нардо да 
Ботічеллі, 
джоне,

предстаа- 
шедеври 

німецько-.

живопису, як 
------ : галереї 

понад 1200 
фресок Мікея- 
Рафаеля, Лео- 
Вінчі, Джотто, 

Тіціана, Джор- 
інших великих 

майстрів італійського Від
родження. Тут 
лено також 
французького, 
го, голландського та фла
мандського живопису.

Галерея Уффіці — один 
із найстаріших музеїв сві
ту. Цього року громадсь
кість Італії готується уро
чисто відзначити його 400- 
річчя. Будівництво пала
цу Уффіці було почато 
1575 року і фактично за
кінчено 1580-го під керів
ництвом відомого живо- 
писця, архітектора і мис
тецтвознавця епохи Від
родження Базарі. Спо
чатку палац призначався 
для урядової канцелярії, 
однак у ньому було роз
міщено колекцію творіз 
мистецтва найбагатш.чх 
флорентійських банкірів 
і празителів міста — Ме
дині.

Мільйони туристів, лю
бителів мистецтва відвіду
ють щороку галерею Уф
фіці. Періодично музей 
направляє свої виставки 
за кордон, підтримує тіс
ні зв’язки з іншими вели
кими музеями світу. Мину
лого року було підписано 
угоду про співробітниц
тво між галереєю Уффіці 
і ленінградським держав
ним Ермітажем. Угодою 
передбачається обмін не 
тільки зистазками, а й на
уковою інформацією.

А. СМИРНО8, 
кор. ТАРС.

Рим.

класів 
відсуг- 

порядку 
підтвео-

Під час перевірки фак
ти про те, що директор 
Будинку культури не з яв
ляється на робоче місце, 
що забруднені штори, в 
залі неохайно, не заск
лені вікна, не підтверди
лися.

Завідуюча ІІовоукраїк- 
ськнм райвідділом куль
тури А. Болтян».

«Районний відділ куль
тури позідомляє, що фак
ти, викладені в листі-скар- 
зі учніз 9—10 класів
с. Бовтишки про 
ність належного 
в СБК, частково 
дилися.

Справді, були 
що під час демонструван
ня кінофільмів глядачі ви
ходили із залу та заходи
ли до залу.

Виконком Бозтиськоі 
сільської Ради провів від
повідну роботу, налагод
жено чергування членів 
ДНД.

Завідуючий Олексапд- 
рівськнм райвідділом 
культури.

А. Москаленко».

випадки,

Багато турбот сьогодні 
у трудівниць розсадника 
декоративних дерев кіро
воградського ремонтного 
управління «Зеленбуд», 
що розташувалося на око
лиці обласного центру. 
Вибирають саджанці, ви
саджують живці, висіва
ють насіння дерев. У дні 
ленінського суботника за
вдяки старанню садівни
ків кіровоградці змогли 
поповнити зелене убран
ня рідного міста тисячами 
саджанців ясена, липи, че
ремухи, каштанів, туї, пі
рамідальної тополі.

Майстер вирощування 
квітів і декоративного 
оформлення — таку ціка
ву професію вибрали ви
пускниці Дмитрівського 
професійно - технічного 
училища № 9, що у Зна- 
м’янському районі, Таня 
Вітол, Вікторія Глуха та 
Світлана Нагорна. Нині Фото М. ІВАНЕНКА.

ЗАХИСТИТИ ДРУГА
«Прочитала недавно 

статтю «Зберегти красу 
землі», надруковану в 
«Молодому комунарі» 8 
квітня. І згадалося' таке: 
проїжджаючи автобусом 
Кишинів—Полтава, на ді
лянці Новоукраїнка—Кі
ровоград я бачила пола
мані ожеледицею молоді 
деревця. Вони можуть за
гинути. І па захист зеле
ного друга повніші при
йти люди. Насамперед мо
лодь. Зламані гілочки 
слід обрізати, замазати 
фарбою, щоб деревця не 
прихворіли, не засохли. 

ФУТБОЛ

Кажуть, що слова похвали, сказані вчасно, можуть' 
вплинути на людину більше, ніж вимога. Тож уболівань-, 
ники, які прийшли па стадіон спортклубу «Зірка» мину
лої суботи, так і підкреслили: Станіслав Бабенко сьогод
ні ще вище — в матчі зі «Стахановцем», ного визнали 
кращим гравцем.

І С. Бабенко був «невловимим». Він блискавично пере
тинав усі «кордони» полтавського «Колоса», звільнявся 
спритно від «переслідувачів». Станіслав скоріше був 
схожий в атаці не на захисника, а на нападаючого. І 
тут його не молена звинуватити. Бо коли вся команда 
атакус, то н лінія захисту неодмінно має просуватись' 
до центра поля 1 навіть далі. Дев'ятнадцята хвилина 
матчу. Бабенко схоплює м'яч і швидко оцінює сптуа-: 
цію: завершувати комбінацію са|мому чи надіятись на 
товариша по команді? Пі, треба робити ривок самому, 
ііоки товариші па флангах позбудуться «опікунів». Ось 
він уже зовсім близько до воріт «Колоса» — «близької 
в понятті меж, у яких повинен бути захисник. Зараз вій 
передасть м’яч комусь із нападаючих. Але ні уболівали-: 
ники, ні суперники «Зірки» не вгадали, що вирішить Ба
бенко. Він блискавично робить іще один ривок і сильпб 
б'є по воротах «Колоса». Воротар полтавської команди 
Анатолій Дяченко зреагував правильно — м'яч у його, 
руках, але вдержати він його не зміг — гол.

Тон,-заданий Бабепком, узяли й інші гравці «Зірки».- 
Ось уже й Олександр Алексеев повторює почерк Стані
слава, відзначившись у точності удару й рішучості на 
вістрі атаки. Ще один гол.

У другому таймі знову відзначився Бабенко: він минув 
усі перешкоди і зустрівся з Дяченком, якому ніхто з. 
полтавців уже не міг допомогти.

За дванадцять хвилин до кінця гри наші земляки до
пустили прикру помилку, нею п скористалися гравці 
«Колоса»,

вони проходять практику 
в зеленому господарстві. 
Дівчата уважно придивля
ються до роботи своїх на
ставників, охоче викону
ють кожне доручення до
свідченого майстра Олек
сандри Гаврилівни Наза
ренко. Через небагато ча
су, після закінчення прак
тики, роз’їдуться вони з 
направленнями училища в 
різні куточки області. І 
набуті знання та прак
тичні навики молоді спе
ціалісти зможуть застосу
вати в новій прекрасній 
справі створення залених 
ансамблів, парків і скве
рів, що завжди прино
сять людям радість.

Д. ТАНСЬКИЙ.
На знімку: випускни

ці Дмитрівського СПТУ 
№ 9 Т. ВІТОЛ, В. ГЛУХА, 
С. НАГОРНА.

Щоб шуміли вітально лис
точками молоді топольки, 
клени, берізки».

ВІД РЕДАКЦІЇ: Цього 
листа ми одержали від 
Ніни Юхимівни Різничен- 
ко з Новоукраїнки. Скоє
не ожеледицею спостері
галося в усіх районах об
ласті. Гілки не тільки мо
лодих, а й літніх дерев 
обламала негода. І лікува
ти їх повинні піонери, 
комсомольці, неспілкова 
молодь. Це — наш пер
шочерговий обов’язок. 
Бо дерево — друг люди
ни.
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Вівторок, 29 квітня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — М. Рнм- 
ський-Корсакоп. «Снігу
ронька». Вистава. По закін
ченні—Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Док. теле
фільм «Московський ха
рактер». 15.50 — Спортив
ний клас. 18.30 — Росій
ська мова 17.00 — Шахо
ва школа. 17.30 — Мелодії 
золотої долини. 18.05 —
Подвиг. 18.35 — «Хочу все 
знати». 18 45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Концерт ра
дянської пісні. 19.40 — На
укове співробітництво. 
19.55 — Телефільм «Підго
товка до екзамену». 21.00
— «Час». 21.35 — Футбол: 
збірна Швеції — збірна 
СРСР. У перерві — 22.20
— Сьогодні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.10

— Худ. фільм «В бій йдуть
ліпне «старики». 11.40 — 
«Шкільний екран». 8 клас. 
Фізика. 12.10 — «Наспіви 
рідного краю». Концерт 
колективів худ. самодіяль
ності. 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — «Комсомоль
ська традиція». 18.00 — 
«Кіровоградіцнна спортив
на». (Кіровоград). 18.30 — 
Міжнародна товариська 
зустріч з футболу. Моло
діжні збірні СРСР—Шве
ція. В перерві — К. т. 
«День за днем» СКірово- 
град). 20.15 — «Актуальна 
камера». 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — «Новини 
кіноекрана». По закінчен
ні — Новини.

Середа, ЗО квітня

твій, Москва». 9.00 — Піс
ні і танці народів СРСР. 
9.45 — Москва, Красна
площа. Передача, присвя
чена Дню міжнародної со
лідарності трудящих 1 
Травня. По закінченні — 
святковий піонерсьний 
концерт. 12.10 — Поезія
миру і праці 12.40 —
Фільм-концерт Централь
ного театру ляльок. 13.45 — 
Док. телефільм «Вірші і 
рейки». 14.15 — Фільм-
концерт «Один день цир
кового артиста». 15.15 — 
Показові виступи найсиль- 
піших фігуристів свігу 
1980 року. 16.45 — Фільм
«Людина з рушницею». 
18.15 — Святкогнй «Голу
бий вогник». 21.00 — Ре
портаж про святкування 
Дня міжнародної солідар
ності трудящих 1 Травня. 
22.00 — Телетеатр мініа
тюр «13 етільців». 23.00 — 
Концерт лауреатів міжна
родних конкурсів виконав
ців бальних танців.

Друга програма
9.45 — «Слава Першо

травню». Передача, при
свячена Дню Міжнародної 
солідарності трудящих. 
Трансляція з площі імені 
Жовтневої Революції,
м. Києва. По занінчечні — 
кінопрограма «По Радянсь
кій Україні». 12.30 — Кон
церт. 13.00 — «Травневі
акорди». Літературно-му
зична композиція. 13.20 — 
Прем’єра документального 
телефільму «Арсенальська 
традиція». 13 50 — «Гово
рять зарубіжні гості Ук
раїни». 14.05 — І. Дзер- 
жипськніі. «Тихий Дон». 
Вистава. 16.30 — Теле
фільми. 16.50 — «Весняний 
настрій». Концерт. 17.50 — 
Для дітей «Натрусив кіно
зал». 18.50 — Прем’єра
спортивного фільму «Ад
реси мільйонів». 19.40 — 
Прем’єра телефільму «До
ля барабанщика». 1 серія. 
20.45 — «На добраніч, ді- 
тп!і> 21.00 — «Час». 22.00 — 
Художній філь?л «Увесь 
світ в очах твоїх». 23.05 — 
«Республіка Першотравне- 
ва». Спецвипуск «Актуаль
ної камери». 23.35 — «Кі- 
ровоградщина Першотрав- 
нєва». Спецвипуск.

Субота, 3 травня
П?рша програма

8.00 — «Час». 8.40 — 
Гімнастика. 9.05 — Кон
церт оркестру баяністів. 
9.30 — Будильник. 10.00 — 
Для вас, батьки. 10.30 _
Тираж «Спортлото». 10.45
— Пісні наших батьків
11.15..- Док. телефільм 
«Російське поле». 12.15 — 
М. Глінка. Симфонічні 
фрагменти з опери «Рус
лан і Людмила». 12.45 — 
Мультфільми. 13.20 —
Фільм концерт. О. Твардов- 
ський. «Василь Тьоркін» 
У перерві — 14.30 — По
внив. 15.50 — Телефільм
«Пригоди Електроніка» 2 
серія. 17.00 — Футбол:
«Спартак» — «Торпедо».
18.45 — Виступ політично
го оглядача Ю. Летунова.
19.15 — ’Георчість народів
світу 19.50 — Телефільм
«Світло у віквії». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Вечір гу
мору в Концертній студії 
Остапкіно. 23.10 — Співа
ють артисти драматичних 
театрів і кіно. По закін
ченні — 23.50 — Новини.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.10 — 

«Баранкін. будь людиною». 
Прем’єра дитячого телеві
зійного театру. 10.55. — «З 
Леніним в серці». Концерт.
12.15 — «Доброго вам здо
ров’я». 12.55 — «Мода-80>. 
До випускного балу в шко
лі. 13.25 — «Резонанс».
Науково-популярний кіно
огляд. 14.25 — Студія «Зо
лотий кліочшо». 15.00 — 
«Давніх споминів луна». 
16.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Кайрат» — «Ди
намо» (Київ). 17.45 —
Мультфільми. 17.55 — Ху
дожній телефільм «Доля 
барабанщика». З серія. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу «Чорноморець;» — 
«Динамо» (Тбілісі). 2 тайм.
19.45 — «Актуальна каме
ра». 20.25 — Концерт. 20.45
— «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.35 — 
«Майська вічі». Вистава. В 
перерні — Новини.

Перша програма
8.00 — «Чаг». 8.40 —

Гімнастика. 9.05 — Теле
фільм «Підготовка до екза
мену». 10.10 — Клуб кііго- 
лодороясей. По закінченні
— Новини. 14.30 — Нови
ни. 14.50 — Док. фільм 
«Край, націлений в май
бутня». 15.35 — Телестаді- 
он. 16.05 — Москва і мос
квичі. 16.35 — Фільм-кон- 
церт «Зелений марш». 
17.05 — Революційний 
етюд. Про радянське мону
ментальне мистецтво 20-х 
—30-х років. 17.30 — Від
гукніться. сурмачі! 18.00— 
Виступ в’єтнамського ан
самблю пісні і танцю Тхопг 
Лонг. 18.25 — Прапопонос- 
ці трудової слави. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Хокей- ЦСКА — «Спартак-». 
21.00 — «Час». 21.35 —
Естрадна програма. В пе
рерві — 22.20 — Сьогодні 
у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

Кінопрограма. 11.10 — «Де
бют». 11.40 — «Шкільний 
екран». 8 клас. Російська 
•мова. 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.35 — К. т. «День 
за днем» (Кіровоград). 
16.50 — К. т. Оголошення. 
(Кіровоград). 16.55 — Теле
фільм (Кіровоград). 17.05
— Художній фільм
«Р. В. Ра> 18.15 — К. т. 
Молодіжна програма «Об
рій» (Кіровоград). 18.55 — 
Фотохвилинка (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — До 35- 
річчя Перемоги. «Солдати 
Вітчизни». 20.45 — «На
добраніч, дітиіі» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Кінокоме
дія «Приборкувачка тиг
рів». По закінченні Но
вини.

П’ятниця, 2 травня
Неділя, 4 травня

Четвер, 1 травня
Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 —■ 

Док. телефільм «Ранок

Перша програма
8.00 — Новини. 8.20 — 

Гімнастика. 8.45 — Док.
телефільм «Мости друяГ- 
би>. 9.35 — Симфонічні мі
ніатюри. 10.00 — Док. те
лефільм «Віддати бороть
бі всього себе». 10.35—Ве
селі нотки. Конкурс юних 
вокалістів. 11.30 — Репор
таж з Всесоюзної худож
ньої виставки, присвяченої 
110-й річниці з дня народ
ження В. І. Леніна. 12.00 — 
.Концерт оркестр^' російсь
ких народних інструмен
тів. 12.45 — Зарубіжні гос
ті Москви. 13.00 — Одно
актні балетн. Р.истава. 
15 00 — Лауреати Ленінсь
кої премії в галузі науки і 
техніки 1980 року. 15.30 — 
Телефільм «Пригоди Елек
троніка» 2 серія. 16.45 — 
У світі тварин. 17.45 — На 
арені цирку. 18.30 — Док. 
телефільм «Ступені зра
ди». Про політику Імперіа
лізму і реакції на Близь
кому Сході. 19.30 — До 35- 
річчя Перемоги. Фільм 
«Батько солдата». 21.00 — 
«Часі». 21.35 — Муз. теле
фільм «Ганна ГлаварІ». 
22.45 — «Сніжна фантазія 
в Альпах». По закінченні
— 23.20 — Новини.

Друга програма
10.00 — «Святкує Радян

ська Унраїна». Спецвипуск 
«Новини». 10.25 — «Сонеч
ко». 10.45 — Документаль
ні Фільми. 11.30 — «Співає 
Євгенія Мірошниченко». 
12.00 — «Неспокійні сер
ця». 13.00 — Телеогляд
«Знімається кіно. 14.05 — 
Лауреати Державної пре
мії УРСР 1980 року. 14.35
— Мультфільми для дітей.
15.00 — «Барвистий хоро
вод». Концерт. 16.00 — «Ін- 
терклуб» 16.50 — Візерун
ки на льоду». 17.55 — Ху
дожній телефільм «Доля 
барабанщика». 2 серія. 
19.00 — «Актуальна каме
ра;». 19.30 — «Зустріч з
піснею». 20.50 — «Па доб
раніч, діти!» 21.00 —?
«Час». 21.35 — «П’ять хви
лин па роздуми». Молодіж
на розважальна програма. 
По закінченні — Новини.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 —

Гімнастика. 9.05 — Фільм- 
концерт «Поема про робіт
ничий клас». 9.30 — Вис
тавка Бу раті но. 10.00 — 
Служу Радянському Сою- 
зуі 11.00 — «Здоров’я».
11.45 — «Ранкова пошта». 
12.20 — Наука і техніка. 
Кіножурнал. 12.30 — Сіль
ська година. 13.30 — Му
зичний кіоск. 14.00 — Пу
тівка в життя. Док теле
фільм «В добру путь».
14.25 — Мультфільми.
14.45 — Клуб кіноподоро-
жей 15.45 — Телефільм
«Пригоди Електроніка». З 
серія. 16.50 — Міжнародна 
панорама. 17.35 — Теле
фільм «Брати Ріко». 1 і 2 
серії. 20.00 — До 35-річчя 
Перемоги. Док. телефільм 
«Непереможна і легендар
на». Фільм 1-й. 21.00 —
«Час». 21.35 — Пісня-80. 
По закінченні — 23.05 — 
Новини.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.10 — 

Концерт. 10.55 — «Село і 
люди». 11.55 — «Слава сол
датська». 12.45 — Чемпіо
нат України з художньої 
гімнастики. 13.30 — «Зір
ки Перемоги». «Міста-герої 
нашої країни». 14.35 — 
Естрадно - розважальна 
програма «Травневий ка
мертоні». 15.20 — Для ді
тей. «Сонячне коло». 15.55 
— До 35-річчя Перемоги. 
«Тил — фронту». 16.35 — 
«Пісня скликає друзів».
17.25 — «Майстри мис
тецтв». Народний артист 
СРСР Михайло Ульянов на 
Українському телебаченні. 
18.30 — «Актуальна каме
рні» 19.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею «Сокіл» — 
«Спартак». Перший і дру
гий періоди.- 20.45 — «ІІа 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час» 21.35 — Чемпіонат 
СРСР з хокею «Сокіл!» — 
«Спартак» (3 період). 22.10 
■— Художній фільм «Біле 
сонне пустелі». По закін
ченні — Новини.

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
№ 4

по підготовці кваліфіко
ваних робітників із серед
ньою освітою

набирає на 1980—1931 
навчальний рік на спеціаль
ності:

слюсар-ремонтник, 
слюсар-інструментальник, 
газозварник, 
слюсар-сантехнік,
токар (юкар-револьвер- 

ник, токар-карусельник),
оператор верстатів з про

грамним керуванням,
слюсар механоскладаль

них робіт.
Строк навчання — 3 роки, 

а для слюсарів механоскла
дальних робіт — 1 рік.

Приймають юнаків і дів
чат з восьмирічною освітою. 
Навчання безплатне. Всіх 
учнів забезпечують харчу
ванням, обмундируванням і 
спецодягом. Крім того, їм 
оплачують роботи, виконані 
у процесі виробничого нав
чання.

Випускникам училища ви
дають диплом про закінчен
ня середньої освіти з при
своєнням розряду, а учням 
з річним строком навчання 
— атестат з присвоєнням 
розряду за спеціальністю.

Учні, які закінчили учили
ще з відзнакою, мають пра
во па вступ до технікумів 
без екзаменів, а до вузів— 
поза конкурсом. Час навчан
ня в училищі зараховують 
до загального та безперерв
ного трудового стажу.

Початок навчання з 1 ве
ресня.

Вступники подають зая
ву на ім’я директора, сві
доцтво про народження або 
паспорт, свідоцтво про ос
віту, характеристику зі 
ніколи, медичну довідку 
(форма № 286), шість фото
карток розміром 3X4 см, 
довідку з місця проживання 
та про склад сім’ї.

Документи приймають 
щодня, крім неділі, з 8 по 
16 год.

Адреса училища: м. Кіро
воград, пул. Жовтневої ре
волюції, 20. Тел.: 7-25-91, 
7-05-61.

ДИРЕКЦІЯ.

ДО ТРАВНЕВИХ
СВЯТ

магазини «Кулінарія» споживчої кооперації пропо
нують напівфабрикати з м'яса, риби, овочів; різно
манітне тісто, а також готові страви та вироби — ві
негрет, вареники, пельмені, рулети, ковбаси, печиво, 
торти і тістечка.

Напівфабрикати і кулінарні вироби — свіжі, смач
ні. Користуючись послугами згаданих магазинів, гос
подарки, витративши мало часу, подадуть до єоят- 
нових столів різноманітні, смачні страви.

Користуйтесь послугами магазинів «Кулінарія» 
споживчої кооперації!

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА. 
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ 
КУЛІНАРНЕ УЧИЛИЩЕ

приймає учнів на 1980 — 
1981 навчальний рік.

Училище готує куліна
рів,. кондитерів та офіці
антів для підприємств гро
мадського харчування 
міст Кіровограда. Світло- 
водська, Олександрії. Зна
м’янки.

До училища приймають 
осіб обох статей віком до 
26 років, що мають серед
ню освіту.

Строк навчання — 2 рони.
Учні одержують стипен

дію в розмірі 32 крб„ 
звільнені в запас воїни Ра
дянської Армії — 70 крб. 
па місяць.

В училище зараховують 
без вступпих екзаменів по 
конкурсному відбору ате
статів.

Училище гуртожитком 
не забезпечує.

Приймання документів 
— з 1 червня по 20 серпня 
1980 року.

До заяви па ім’я дирек
тора вступники додають 
документ про середню ос
віту (оригінал), свідоцтво 
про народження (копія), 
довідку з місця проживан
ня, медичну довідку (фор
ма № 280), характеристику 
зі школи або з останнього 
місця роботи, автобіогра
фію, 4 Фотокартки розмі
ром 3X4 см.

Алрсса училища: 316050, 
м. Кіровоград, вул. Компа
нійця, 6.

ДИРЕКЦІЯ.

Ресторани та кафе 
споживчої кооперації— 
до ваших послуг

Відзначити свято в затишному залі ресторану чи 
кафе — це значить, уникнути будь-якого клопоту — 
приготування наїдків, накривання на стіп і, нарешті, 
миття посуду! — добре відпочити, повеселитися.

Чемні офіціанти накриють на стіл, подадуть смачні 
закуски, страви, приготовані відмінними кулінарами, 
духмяні ласощі...

Для вас гратиме приємна музика — слухайте, тан
цюйте! '*

ВЕСЕЛИХ ВАМ СВЯТ!
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА. 

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

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

На украинском языке.
БК 00790.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

316050, МСП

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.

Обсяг 0.5 друк. орк. Індекс 61197.

відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді —, 
2-46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фстолабо- 
ЕалТо°сія “ 2’56’65; нічна реданція —

Зам. № 222.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» - 
Кіровоградського обкому 

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