Всесоюзне
змагання
тваринників
Виходить
з 5 грудня 1939 р.

колгоспах
сіяьоб’єднаннях
гсслтехніки області
ЗИМСЕГ
працюють
курси механізаторів.
За парти сіли сотні
юнаків і дівчат села.

о

Добре і.осіявили пав
чаниля молоді механіза
торських
професій
у
колгоспі імені Володими
ра Ульянова нашого ра
йону. Це завдяки ціле
спрямованій роботі комі
тету комсомолу, що йо
го очолює Анатолій Шатравка. Заняття проходять
двічі
па тиждень
при
стопроцентній явці.
Що ж примушує юна
ків і дівчат
віддавати
вільний від основної ро
боти час навчанню?
— Ходимо
па курси
перш за все тому, — розиаьують
комсомольці
брати
Іван та Володимир Русаловські, — що
цікаво і тому, що розу
міомо, які потрібні мній
на селі додаткові кадри
механізаторів.
Хлопці успішно оволо
дівають складною техні
кою. А разом з ними —
ще 13 молодих, Серед них
є й дівчата.
Люди и. уч
Комсомолка
Микнтенко — економіє г
господарства,
молодий
спеціаліст. Але
_
дівчина
ьпазкає, що їй просто не
обхідно оволодіти нави
ками роботи з технікою.
Подобається
і
механізагорська праця йі завідуюч!.й колгоспним дитса.'іЛОМ комсомолці Тані Ремез.
Понад тисячу чоловік
із числа молоді
району
вчаться нині управляти
сільськогосподарсько м и
машинами.

Нещодавно з ініціа
тиви молоді району при
ІІовомпргород с ь к і іі
сільгосптехніці відкри
то курси механізаторів.
Першими на заняття
12 комсоприїхали
мольців колгоспу імені Шевченка. Дехто з
пвх уже має шоферські
права, й Тепер оиолодіває суміжною спеціаль
ністю.
З початком
занять
майбутніх механізато
рів привітали
члени
бюро райкому комсомо
лу.

А. ПОДОЛЯН,
завідуючий організа
ційним
відділом
Олександрійсько г о
райному ЛКСМУ.

В. БОСЬКО,
завідуючий відділом
комсомольських ор
ганізацій
райкому
ЛКСМУ.
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ШІЦИЙ
ПІШІ’
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ПОЛОГ

Закріплювати
кадри

!

Па 165 чоловік зросли
ряди молодих механіза
торів району
за п'яти
річку. Немало цьому по
глушилося іі тї' що акти
візувалась робота комі
тетів комсомолу по комп
лектації та
створенню
умов для роботи гуртків
*мехвсеобучу
У нинішньому навчаль
ному році в них учиться
іч над 400 чоловік, у тому
числі в колгоспах: «Ук
раїна» — 24. імені Крунської.
імені Горького.
• Победа» - по 20
+а мало
навчити —
треба ще іі закріпити мо
лоду людину на селі. Па
це й спрямовано нашу ро
боту Про
ефективність
її можна судити хоч би з
такого фанту. Цього року
до колгоспів району було
направлено 47 хлопців і
дівчат —
випускників
сільських
профтехучи
лищ. 37 із них
нині ус
пішно трудиться за сне
ціальнісгіо

е. ТКАЧЕНКО.
Кіровоградський
район.

Значно розширено цьо
го року навчальну
про
граму і збільшено потуж
ності
навчально-вироб
навчвлыю-внроб*
ничих комбінатів району.
знайомитиТепер тут
мутьея з основами сільс вкогослодареькогоI
ви
рибництва
рс
ті льни
старшокласники, а й учні
середньою ШКІЛЬНОГО Ві
ку.
За час. котрий минув з
дня органі: ації і районі
цих
профорієнтаційних
центрів, ми перекопали
ся, що справа ця потріб
на. «Наше місце
поруч
батьків». — гак сказали
на зльоті випускників -агалшіоосвіїніх шкіл, які
вирішили оволодіти СІЛЬі і негосподарськими про
фесіями. юнаки і дівчата
району.
Добра слава іут іде про
трудові досягнення вихо
ванців міжшкільного ком
бінату випускників се
редніх шкіл №№ З і 6
міста Новоукраїнки Іва
на
Рачкована,
Сергія
Кіпрського. Володимира
Логвинеика. Сергія Ков
пака та багатьох інших.
Торік па роботу п колією
' нн прийшло'120 учораш
ніх учнів, нинішнього —
126.
У нашому
районі по
мітно збільшуються КОМ
СОМОЛЬСЬКІ
організації
колгоспів Лише ниніш
нього року ряди спіл
чан зросли на 160 ю.іОнік. у тому числі в кол
госпах. «Росія — на 35.
імені Фруизс — на 3-1.
імені XX з'їзду КПРС —
на 24
Справа
батьків — у
надійних пуках

с. лисицький.
м. НоЕоунрбїнка.

ІТАРС).

Нагороди ульяновців
Підбито підсумки ВєС'.’Оюз ного
огл я ду-К ОІІ к у рсу
колгоспів,
радгоспів нав
чальних закладів за сільсь
когосподарських орі ані іацій
щ> будівниці ну
її сфен пін
ному використанню спортив
них споруд па селі за 1978
—1980 роки.
Колегія М1НІ(.тсрства сільського господ.ірсгва СРСР, секретаріат
ЦК ВЛКСМ Сиорткомітет
СРСР. президія
НК проф
спілки працівників сільсько
го господарства
і президія
Всесоюзної раді: ДСТ проф
спілок присудили третє міс
це колгоспу
імені Шорса
Ульяновського раііопу. Гос
подарство
відзначено гро-

шиьою премією в сумі 1000
карбованців, почесним вим
пелом і пам'яткою медаллю.
За останні роки в госпо
дарстві споруджено
цілий
спортивні.й комплекс. Кол
госпні
фізкультурники ма
ють у своєму розпоряджен
ні стадіон, спортивний зал,
стрілецький тир. На них ре
гулярно відбуваються тре
нування. змагання.
За активну
роботу
но
зведенню спорі явних споруд
ЦК ВЛКСМ нагородив По
чесною грамотою і пам’ят
ною медаллю секретаря ко
мітету комсомолу колгоспу
імені Фрун.-с цього ж райо
ну Ц. Шаткорського..
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ДО СОПЛО РІДНИХ ІМЕН
у [-РОДОСЬКІЙ СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ НОВОУКРд'ЇНСЬНОГО РАЙОНУ/ ВІДКРИТО
ІСТОРИНО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ.

ДН1ПРОПЕТРОВС ь к.
(РАТАУ). На Дніпропет
ровському заводі метало
конструкції!
імені І. В.
Бабуіпкіна закінчився рес
публіканський конкурс на
кращого молодого
звар
ника. Екзамен на профе
сійну зрілість
складали
робітники з
індустріаль
них центрів України, чий
трудовим стаж не переви
щує трьох
років. Перед
учасниками конкурсу сто
яло відповідальне завдан
ня: зварити
одинадцять
металевих
ферм, кожна
вагою 1200
кілограмів,
для споруджуваного в Солонянському районі Дні
пропетровської
області
найбільшого в республіці
комплейсу
по переробці
соломи.
Першим на «відмінно»
виконав завдання зварник
заводу імені
Бабушкіпа
Валерій Безбатько, дру
гим
став
представник
Ждаиовського заводу піеталоконструкцій
Сергій
Свиріп. Третє призове міс
це дісталось Наталці Солдатенко з Краматорська
— єдиній дівчині, яка бра
ла участь у цьому трудо
вому змаганні.

ПОРУЧ БАТЬКІВ

ЦК КПРС, Рада Міністрів
СРСР,
ВЦРПС
і
ЦК
ВЛКСЛ1 прийняли постано
ву «Про розгортання Всесо
юзного соціалістичного зма
гання працівників
тварин
ництва за успішне проЕсдскня зимівлі худоби,
збіль
шення виробництва і заку
пок продуктів тваринництва
в зимовий період 1980—81
року». Змагання проходити
ме під лозунгом «Дати про
дукції більше, кращої якос
ті,- з меншими затратами».
Встановлено,
що пере
можцями у Всесоюзному со
ціалістичному змаганні бу
дуть
визнані республіки,
краї, області, автономні ок
руги, райони, колгоспи, рад
госпи,
міжгосподарські іа
інші державні сільськогос
подарські підприємства і ор
ганізації,
тваринницькі
бригади і ферми, які орга.іі-

зовано проведуть
зимівлю
худоби, доб’ються високих
показників у виконанні пла
нів і соціалістичних зобов’я
зань по виробництву і про
дажу державі м’яса, моло
ка, яєць, вовни та іншої про
дукції, забезпечать приріс г
виробництва і закупок цих
продуктів зростання чисель
ності поголів’я худоби і під
вищення її продуктивності
порівняно з відповідним пе
ріодом минулого реку
Для нагородження пере
можців встановлено 1300 по
чесних грамот ЦК КПРС,
Ради
Міністрів
СРСР,
ВЦРПС і
ЦК
ВЛКСМ.
Встановлено й інші заходи
морального і матеріального
заохочення переможців зма
гання.
Підсумки Всесоюзного со
ціалістичного змагання пра
цівників тваринництва бу
дуть підбиті за станом на
1 липня 1981 р. з урахуван
ням показників
за четвер
тин квартал 1980 р. і перше
півріччя 1981 р.
Центральний
Комітет
КПРС,
Рада
Міністрів
СРСР,
ВЦРПС
і ЦК
ВЛКСМ висловили
тверду
впевненість у тому, що тру
дівники сільського господар
ства, включившись
у Все
союзне соціалістичне
зма
гання, готуючись гідно зу
стріти XXVI з’їзд
КПРС,
доб’ються нових
успіхів у
збільшенні
виробництва
м’яса, молока та Інших про
дуктів тваринництва і вне
суть свій вклад у виконання
завдань першого року оди
надцятої п'ятирічки.

Завдяки відмінній робо
ті колективу
працівників
Кіровоградського західно
го підприємства електрич
них мереж за одинадцять
місяців никішньсго року
зекономлено 2,9 мільйона
кіловат-годин
електро
енергії. У цьому
успіху
чимала частка праці моло
дих. Значними трудовими

здобутками зустріли во
ни своє свято.
Якість роботи
всього
електрогосподарства бага
то в чому залежить від гого, як спрацює оператив
но-диспетчерська служба.
На знімку: чергові
диспетчери Микола ЯНИШЕВСЬМИЙ та Олег НАЛИНИЧЕНКО.
Фото В. ГРИБА.

Тут була кімната рево
люційної, бойової і трудобої слави, тут було облад
нано краєзнавчий куточок.
Розміщені в ньому мзте
ріали свідчили,
що дана
місцевість була
заселена
ще в глибоку давнину. На
території
села, за його
околицями велись розкоп
ки. Тут знайдено кам’яну
бабу кочівників дев ятого
століття,
поховання воє
начальника (восьме століт
тя) з дорогоцінною зброєю
і нагрудними привраса/ли.
Археологи розкопали кур
ган доби бронзи (ІІ стол.ття до н. е.). Численні доку
менти розповідали про бо
ротьбу
жителів села з
петлюрівськими бандами,
про встановлення
Радян
ської влади в Глодосах...
На базі цієї кімнати вчи
тель Д. К. Полозюк разом
зі
своїми помічниками,
червоними
слідопитами,
вирішив створити
крає
знавчий музей. За роботу
взялися члени клубу «По
шук» Шість
років ішли
листи в різні куточки на
шої коаїни, б/ло налагод
жено зв язки з ветерана
ми революції, зі старими
більшовиками,
першими
комсомольцями, ветерана,
ми громадянської і Вели
кої Вітчизняної
воєн. У

дорогу сирушили учасни
ки походу «Шляхами слави
батьків». Пошукові загони
побували
б навколишніх
сет.ах Адабаші,
Вербівці,
Козаковій Балці,
Лісках,
Мар янівці,
зустрілися зі
старожилами Глодос, ви
зволителями
селе від ні
мецько-фашистських
за
гарбників. Зібрані матері
али
систематизували,
оформили у
спеціальні
зшитки, альбоми, /лакети,
виготовили діаграми і діо
рами.
І ось минулої суботи в
Глодосах урочисто еідкзили
історико-краєзнавчий
музей.
Був спогад про команди
ра
бойового загону Я Г.
На тька і його
комісара
І II Трнпольськсго.
які
повели в бій з ірттгорівцямн своїх односельців; про
колишнього нангига М. М
Діордіцу,
який у червні
1920 року очолив комітет
незалежних селян; про ло.іоських
патріотів Г II
Бсрнндто. М С Лавріпепка. К І Ворону А ЛІ 'Горішиього. М. Я. Карпепка.
яких по-звірячому страти
ли гітлерівці Юні екскур
соводи згадували
своїх
земляків
—
художника
Ф С. Коаачипського поста
Іерена Масонка і нисьмстіннцю П. А. Страшнову; їх
ні слова вдячності адресу
1 валися кала перам ордена
Леніна
А. в. Мохбпщсу,
О О. ДиГлс.у. які удостої
лись
цієї нагороди
за

І

■

ударну працю на колгосп
ному полі
346 жителів
села
учасників Великої Вітчиз
няної війни — нагороджено
орденами
і
медалями
СРСР Про кожного з них
старалися записати члени
клубу • 11 ошую у своїй ру
кописній книзі, яку виста
вили в музеї На стендах фотографії гср< їв земляків,
визволителів села від ні
мецько -фашистських
за
гарбників. Тут — спогади
колишніх фронтовиків. їх
ні бойові
нагороди, осо
бисті речі ІНШІ
реліквії.
Окрема експозиція — яро
сьогодення Глодос

— Тепер ноги йде об
говорення
проекту
ЦК
КПРС до XXVi з'їзду пар
тії — скєзєе присутнім на
урочистому відкритті му
зею керівний клубу «По
шук» Д. К Полозюк. —
педколєктив КСМСОМ.СЛЬські активісти школи з іще
більшим ентузіазмом ве
дуть роботу по ідейно-по
літичному БІЙСЬНСВО-ПбТрІотичному
вихованню уч
нівської молоді. І матеріа
ли щойно відкритого му
зею
допоможуть
нам
конкретизувати свої дії е
цьому напрямі
...До школи
заходили
люди
різних
ПОКОЛІНЬ.
Щоб відкрити для себе не
відому їм донині сторінку
історії рідного села. Світ
ле рідних імен промени
лось їм незустріч.
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За рядком проекту ЦК КПРС

1 ЇДІ Ю з плазами и фредз’їздівському
дню --тії, обсяг прирік гу
півтори норми виробітку»
промисловій
продукції
— з такою ініціаіивою ви
збільшується в ході вико
«Підзищити
технічний рівень і якість продукції
ступили
шестеро дівчаїмашинобудування, засобів автоматизації і приладів,
нання плаців кожної п'я
стернярок ливарного цеху
значно піднести економічність
і продунтйвність ви
тирічки. За роки десяюї
ковкого чавуну
заводу
роблюваної техніки, її надійність
і довговічність. З
на нашому
підприємстві
«Червона зірка». їхні сло
цісю матою забезпечити прискорений розвиток вироб
він зріс удвоє.
ва не розходяться з ділом.
ництва засобів автоматизації управління машинами і
устаткуванням, номплентних електроприводів з ти
11а одинадцяту і два
Добрий тон у передзи*
ристорними перетворювачами
І мікропроцесорами,
надцяту
п'ятирічки за
дівському
змаганні
зада

гідро- і пневмоустаткуванин».
тверджено II.ЦІН розширен
ють комсомольці Сзітлох (3 проекту ЦІС КГІРС до XXVI з’їзду партії)
ня і реконструкції
заво
водського
заводу чистих
ду. 88 мільйонів карбован
металів, Кіровоградського
ці з буде вкладено у про
заводу радіовиробів, бу
мислове будівництво, ІЗ дівельники управління ме
у соціально-побутове. На
ханізації комбінату «Кіро
ведені
цифри
яскраво
воград важбуд».
свідчать
про масштаби
Це яскраво свідчить про
розвитку
потуЖ посте й.
те, що молодь
КіровзУже почато проектування.
градщини
одностайно
Вже 1985 року
новий
схвалює накреслення пар
ЩЄ 55 РОКІВ
том/, набирали й такі галузі, як тії, готується гідно зустрі
металургійний корпус по
вироб
коли відбувся
XIV зуглевидобувна,
винен дати 44 мільйони
ти наступний форум ко
ництво
І з’їзд партії, який накрес
 ,будівельних мате муністів.
карбованців прибутку. Але
лив індустріальний
шлях ріалів, меблів, радіовирсдо цього часу
посилення
Д. ТАНСЬКИЙ,
народного
розвитку країни, про це біз, товарів
інтенсифікації виробницт
старший інженер від
трудящі Радянського Сою споживання.
ва відбуватиметься лише
ділу пропаганди Кіро
Сучасна
індустрія об
зу могли лише мріяти.
шляхом впровадження до
воградського
центру
ласті —
це 185 великих
сконалої технології.
науково-технічної ін
Лікзідуючи наслідки гро промислових підприємств.
формації
Важко переоцінити зпамадянської війни, моло- Продукція окремих ІЗ НИХ
І да Радянська влада, як ка- має широкий
попит і в
I жугь, ставала на ноги. В нашій країні, і за її межа
І Єпнсаветградському окру- ми. З почесним п'ятикут
| зі на той час працювало 45 ником якості випускають
І підприємств,
загальна ся
друкарські
машини
кількість
робітників
на «Ятрань», кілька видів сі
яких становила 5879 чо валок «Червоної
зірки»
ловік. Найбільшими були продукція заводу трактор
заводи
«Червона зірка», них гідроагрегатів, заво
до випускалися кінні при ду радіовиробів,
взуттє
чіпні сівалки, і «Червоний вої та панчішної фабрик.
Профінтерн», що спеціалі
Вагому
частку в роз
зувався на випуску моло- виток промисловості вно
I гарок і соломотрясів.
сить робітнича молодь. У
|
У роки перших п'ятирі- числі правофлангових п’я
I чок робітничий клас вия- тирічки — бригада товаріз
Н вив справжній трудовий
ремонтно-механічного це
ІЗ героїзм, політику партії в ху Кіровоградського заво
питанні технічного озбрс- ду тракторних гідроагрега
Ієння народного господар тів, яку очолює
Анатолій
ства сприйняв
як сзою Скворцов. Її колектив бо
крозну
справу. Ще до реться за право називати
війни ряд галузей проми ся бригадою імені XXVI
словості набрав ширшого з’їзду КПРС. Агрегатники
розмаху.
Колишній Єли- оголосили дні з'їзду дня
саветград з його невели- ми ударної праці і зобо
І ними, погано оснащеними
в’язалися працювати в цей
,
заводами перетворився в час на заощаджених мате
| один із найбільших цеитріалах та електроенергії,
I рів сільськогосподарсько- їхній почин палко підтри
» го машинобудування
з мала комсомольсько-мо
Складна й цікава робота у молодих художниківкраїні. 1929 року на між- лодіжна бригада Володи
конструкторів Ірини Куценко, Миколи Процснка тз
1 народній виставці
сіпь- мира Бадова з другого ме
Юрія УкраїнцеЕа, яких ви бачите на знімку. їхня ро
| ськогосподарських машин,
ханоскладального цеху.
бота — дизайн, тобто оптимальні не тільки із суто
що проходила з місті ЛіЧлени
комсомольськотехнічної, а й з естетичної точки зору оформлення і
| базі (Латвія), за 24-рядчу
молодіжної бригади рлекрозстановка приладів та апаратури в пересувних тсІ дискову
сізалку
завод
троапаратної дільниці Гайлелабораторіях.
«Че,озона зірка» удостоїв- воронського тепловозоре
Група художнього конструювання Кіровоградсь
а ся золотої медалі. Майже монтного заводу виріши
кого заводу радіовиробів, до якої входять Ірина, Ми
я в п ять разів за роки пер- ли до дня відкриття пар
кола та Юрій, подала і захистила 6 заявок на про
я шої п’ятирічки зріс вало- тійного форуму на 5 го
мислові зразки відеозаписуючих станцій, серед яких
Я вий обсяг продукції на задин зменшити простої теп
були й ті, що обслуговували Олімпіаду-80 у Москві.
і воді «Черзоний Профін- ловозів на ремонті, за ра
Нині, в передз’їздівські дні, невеликий
колектив
■ терн».
художників-конструкторів плодотворно працює в то
хунок заощаджених мате
Крім сільськогосподао- ріалів відремонтувати два
му ж напрямі.
Lcькoгo машинобудування, тепловози. «Кожному пеФото В. СЕКЕРКА.
швидких темпів розвитку

ШЛЯХОМ
А

3

ЧИСТА
«гіайважлизішим завданням промисловості, — вка
зується у провиті «Основних напрямі-» економічного і
соціального роззитну СРСР на 1981—1935 рони і на
період до 1990 року», — є повніше задоволення пот
реб народного господарства в засобах виробництва, а
населення в товарах народного споживання, інтенси.
фікація виробництва, підвищення яності продукції на
основі всемірного використання досягнень
науковотехнічного прогресу*.

_

РОБОТА'*
чешія
пауково-дослідп я
роботи на заводі. Хоча во
на багато в чому відрізня
ється від так званої «ака
демічної*
науки. Наші
науковці працюють безпо
середньо па виробництві.
Скажімо,
цех № 7 почи
нався 1971 року
з неве
личкої лабораторії. Нікому
не були відомі ні технічні
параметри виробництва но
вого напівпровідникового
матеріалу пі повна харак
теристика його фізичних
властивостей. Було лише
поставлено завдання —
створити
матеріал, який
відповідав би таким-то ви
могам. Тепер же це — ве
личезний цех, і продукція,
яку він
випускає, дуже
швидко
завойовує попу
лярність. А незабаром во
на зовсім витіснить деякі
раніше відомі напівпровід
никові матеріали.
Із впровадженням пової
технології значно зростає
ціна робочого часу. Та цс
н зрозуміло. Адже за оди
ницю часу
вилускаєть.я
куди більша кількість про
дукції,
підвищується
якість. А це, в свою чер
гу,
збільшує прибуток і
зменшує витрати.
Отже,
зростання обсягу вироб
ництва
продукції завоіу
залежить від'кожного пра
цюючого. Якщо, скажімо,
піші виробіток на кожно
го робітника підприємства
порівняно з
1975 роком
становить 174,2 процента,
то на одинадцяту.п’ятиріч
ку плануємо
збільшиш
погона 150—160 процен
тів порівняні) з 1980 роком.
Особливу увагу звертає
мо на підвищення
якості.
Сьогодні підприємство ви
пускає 40 процентів про
дукції з державшім Зна
ком якості.

То завдяки чому підви
щуватиметься якість? С
кілька складових. Перша
— точна відповідність тс<
нічним вимогам.
Наведу
приклад. Завдяки високої
ЯКОСТІ
продукції
цехі::
№ 3 і № 6 нриладобуді
пики з тієї ж самої кі.іі.
кості матеріалу випуск;.тимуть приладів у 2,5 ра ;.т
більше. Хоча, на мою дум
ку, тут можуть бути паО'ігати
вищі
результати,
можна сказати — казкові.
Але не буду забігати напе
ред. Питання вивчається.
Другим
компонентом
підвищення
якості є ви
пуск
продукції на різні
світових
стандартів. До
цього ми давно прагнемо
і поступово
добиваємося
успіху.
Добрим стимулом є та
кож атестація виробів на
державний Знак якості.
Особливого значення д.ті
«ідвищенпя якості і: нашій
галузі виробництва набу
ває. технологічна культура.
Адже недарма піднрнєж.
во називається
заводом
чистих металів. Потрібп
вакуумна санітарія. Ми н»
віїь визначаємо вміст пилу
в повітрі.
Всі заходи інтснсіїфіка
ції виробництва
і підви
щення НОГО ЯКОСТІ даю;;,
можливість значно розши
рити виробництво.
Якщо
X
при нинішніх темпах на кі- |
нець цього року мн маті: 1
мемо 13 мільйонів надила- ’■
нового прибутку, то мож
на уявити наше зростання
в майбутній
п’ятирічці.
Цього вимагають народ і
партія.

Я. СКАКОВСЬКИЙ.
головний
інженер
Світловодського заво
ду чистих метанів.

рається подати її. Він шу ків не формально. Бо фор КІРОВОї РАД — ОДЕСА: ЗМАГАЄМОСЯ
кає зв’язків з усіма: керів малізм викликає лише від
никами підприємства, близь разу і надовго відбиває охо
рію, — каже Борис Спири кими н товаришами комсо ту слухати нудні лекції.
донович Степанов, керівник
його люблять і гк лекто
гуртка комсомольської по мольця. Коли вони бачать, ра, і як людину. Іноді молодь
Істотну поправну в рейсовий
розклад теплохода
літосвіти «Основи правовик що Борис Спиридонович пі не знає, як учинити в тому
«Мценсн» внесла комсомольсьнс-молодіжна бригада
про зовсім чи іншому
знань» з
Кіровоградського клується іноді
токарів Одеського судноремонтного заводу, яку очо
випадку. Вона
лює лауреат премії Ленінського
комсомолу Павло
приходить до Бориса Спи
Зеліон. На тридцять п ять діб раніше строку допомог
У дитячому секторі обслуридоновича, бо
впевнена,
ла иона відправити суховантажне
судно у челговий
гопуваиля Кіровоградської --------------------- ПЕРЕДМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ
рейс після його ремонту.
що дістане кваліфіковану
міжспілкової обласної бібліо
теки відбувся ранок «У л;игвідповідь на питання, яке її
Коли один з кращих то освоїв ще одну стіеціаль*
гі завжди в місце подвигу..
цікавило, дружню підтрим
карі.; підприємства Павло вість — свердлувальника.
Підготувала його і провела
з учнями сьомого
класу
куЗе.тюк очолив бригаду з Всю продукцію — деталі
інколи
29 завідуюча сек
Останнім часом на заводі
недавніх випускників ГІГУ для головних двигунів, ле
тором И. М. Доброхлол. Шко
помітно зменшилась кілі.і почав працювати з нігхіи бідок, люків 'іа інші тут
лярі запросили до себе ма
кісіь
порушень трудової
на однії наряд, у цеху зди здають з першого пред’яв
йора у відставці льотчика
П О. Ларцева. Вій поділився заводу дозуючих автоматів. чужу людину, то й самі дисципліни,
вовано знизували плечима: лення. За роки десятої н’избільшились
Спогадами про події Великої
Коли приносять
списки прагнуть допомогти.
навіщо ділити солідний за ■| ирічки
цифри виконання
планів.
продуктивність
Вітчизняної війни, розповів комсомольців, які відвідува
Увага до слухачів, мабуть, Зросли й самі комсомольці.
робіток майстра високого праці в бригаді Павла Зепро СВОЄ бойове життя. Уч
тимуть
його
заняття,
він
найбільшою мірою
сприяє Багато з них уже стали агі
ні слухали його із захоплен
класу
з новачками. Але люка зросла па шістдесят
ням.
зразу ж іде з ним по цехах. успіхові
комсомольського
27-річпшї наставник бачив, процентів.
Потім діти обговорювали Розмовляє з майстрами, на пропагандиста. Він — один таторами і пропагандиста
що його підопічні — хлоп
книжки, які читали раніше. чальниками цехів і з сами
Йдучи
на..устрій XXVI
із кращих у Ленінському ра ми. Кращих, таких, як Ми
Кожна з пик — це
розпо
ці працьовиті,
Швидко і з’їзду КПРС, молоді гвар
кола
Рожко
та
Анатолій
відь про подвиг радянських ми робітниками. Дли нього йоні. 1 ті, хто записався в
легко опановують премуд дійці п’ятирічки зобов’яза
Людей: «Повість про сина*. важливо знати не тільки гурток, завжди без прогулів Лазаренко, рекомендоваїїр
рості токарної справи. А лися план першого півріч
в
ряди
КПРС.
0 ГСбшової. «Урок мужності» прізвища та ініціали, а й відвідують його.
Тут вони
що в них досвіду ще ма чя 1981 року виконати до
В Леонова.
«Повість про
Гурток
успішно
справля

досконало
вивчають
струк

повне
Ім
’
я,
запити
людини,
Спраажшо людину» Б. Поле
лувато, то цс справа на дня відкриття форуму ко
вого. збірка «Подвиг Анато її смаки.
туру соціалістичною
сус ється зі своїм завданням —
живна. Перед
початком муністів країни.
лія Мерзлова».
Пропагандистська робота пільства, виробничі відноси вироб іяє у молоді активну
кожної зміни разом нала
Приклад
передовиків
Учні з гордістю говорили
непримиренність
ни, трудове законодавство, позицію,
годжували верстати, готу захопив багатьох.
про своїх старших товари Бориса Спиридоновича вимі
Тепер
морально-етичні
норми
пове

до
порушень
трудової
дис

шів, котрі завоювали дтя рюється десятком
років.
вали
інструмент, обгово па заводі створено двадіпік щасливе
дитинство, і Вивчення аудиторії ввійшло дінки. Дружнє ставлення ципліни. норм соціалістич
рювали технологію опера ЦЯІЬ КОМСОМОЛЬСЬКИХ вистаршою товариша завжди ного
видно бузо, що слова йдуть
співжиття,
виховує
цій. А коли у хлопців щось робинчих бригад. У них
під щирого серця і що ко в його повсякденні турботи, зближує з ним, вселяє впев
справжніх трудівників ко
жен мрії; стати мужнім і хо стало незмінним правилом. неність- у власних силах.
не виходило, поруч зав працює кожний
другий
мунізму.
робрим, аби захищати свою Якщо під час
жди був бригадир: підка молодий токар.
знайомства
і землю, свій народ.
Борис Спиридонович вва
же, підбадьорить.
виявляється,
що та чи ін жає, що досягти чогось
Н. ДЕНИСОВА,
В. ДЕНИСКО
У колективі.
де пакує
В. СОЛОМЕННО,
ша людина потребує допо можна лише тоді, коли ти
електромонтажник
за
працівник бібліотеки.
а тмосфера взаємовиручці; і
кэр. РАТА¥.
моги, Б. С. Степанов носта- ставишся до своїх обок'я.;воду.
товариськеєі і,
кожний
м. Одеса.

НА УРОК МУЖНОСТІ

ЕРШ ніж

приступигн

П до читання лекцій, я
повинен знати свою аудито

РОЗМОВА
ПРО подвиг

У ПЛАВАННЯ-НА МІСЯЦЬ РАНІШЕ

УВАГА ДО ЛЮДЕЙ
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грудня

1980 року

„Молоджі «содагунлр**
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ЮВІЛЕЙ
ЕЙ МАРШ-КИДОК був, мабуть,
одним з найважчих.
Але весь
підрозділ подолаз його успішно. І
тепер короткий
перепочинок. Од
ним словом, перекур. Молоді ВОЇНИ
розташували свій «табір» на вигірку
за невеликою річкою. Хтось почав
розповідати, що і з його салі е та
ка, тика, приголублена вербами та
осокорами. І тоді Олександр Маизар згадав своє Підвисоке. Захоті
лося показати хлопцям Синюху, Ву
лику Вись чи Ятрань.
Краса ж там
яка!..
Коли розмови стихли, Олександр
і поеідаз друзям про
свій рідний
край.
— Бої тут були запеклі. 8 серп
ні сорок першого з оточення попа
ли з єднання двох армій. Генерали,
полковники
виводили
з
лещат
невеликі
загони окруженців, са
мі йшли з багнетами крізь вог
неві загороди.
Недавно я читаз:

Ц

7ГЬ

ленко очолювали групу, яка проби
ДЕЯКИХ колективах, на підпривалась у східному напрямі, їх ото
ємегзах, у колгоспах, навчаль
чили, намагалися взяти в полон; був них закладах заходи, що є складо
нерівний рукопашний бій, але ко вою частиною військово-патріотич
лишній секретар Донецького обко ного виховання молоді, проводять
му партії Петро Митрофанович .ГІю- тільки напередодні знаменних дат.
бавіїї і колишній перший секретар Тут же, в Підвисокому, визначались
Станісла іського (нині
Івано-Фран досить чітко. І педагоги, і комсо
ківського) обкому Михайло Васильо мольські акіивісти
місцевого кол
вич Груланко не далися фашистам госпу та школи знають: військовоживими. Останні кулі — для себе.
патріотичне виховання -— це час
І знає про це відмінник бойової тина комуністичного виховання, яка
та політичної підготовки Олександр пов’язана з формуванням у молоді
Манзар, за виховання
якого нині морально-попітичних, бійцівських і
дякують командири батькам і вчи психологічних якостей, що необхід
телям 11Ідзмеоцької середньої шко ні для виконання священного обо
ли.
в’язку по захисту соціалістичної Віт
І він, Манзар, дякує свсїм учите чизни. Ідейне виховання, військоволям. Бо тут, у рідному селі, він здо технічна, фізична підютовка — суть
був ідейний гарт, тут він став спорт- однієї справи. Але вести її треба за
сменом-розрядником,
значківцем певного системою,
в певній послі
ГПО, склав залік із фізичної та вій довності. ТІЛЬКИ тоді буде ефект,
ськово-технічної підготовки. Ще ю- якого ми чекаємо. На цьому об’єд
ді, до призову з армію, давав йому нали свої зусилля
всі громадські
організації села — дгсаафівці кол
госпної і шкільної первинних оріанізацій, комсомольські актиьісти, ве.
терани війни...
У великому й малому
тут немає
другорядного. Відкриття обеліска—
подія, на яку сходяться поди різ
них поколінь Двоє щасливих заре
єстрували свій шлюб — неодмінно
вени прийдуть зі своїми рідними і
друзями да пам ятника
загиблим
воїнам, ідуть хлопці з армію — до
церемонії проводів причетні кол
МОЛОДІ
госп, школа, сільрада. У школі три
ває військово-спортивна гра «Зір
ниця». Секретар
комсомольської
організації
колгоспу
«Дружба»
Н. Сарайло теж збирає
молодих
1№Я
хліборобів, тваринників.
— Підемо й ми.
І колгоспники складають норма
тиви комплексу ГПО разом з юнаомійцями.
Школярі їдуть у музей Корсунь(б>
Шезченк-вської битви.
З ними —
їхні старші друзі --- КОЛГОСПНІ КОМ

Вихованню

комплексний

Підхяд

о

а

«Генерал-майор Снєгоз пішоз у пов напуття голова колгоспу «Дружба»
ній генеральській формі з гвинтів Степан Трохимович Кривеписький,
кою наперевіс. Для нас він був, як згадуючи дні жорстокої
битви за
прапор». Так згадують про
нього Сталінград.
Колишній фронтовик,
бойові побратими і соратники... А виступаючи перед майбутніми вої
ще йшов тут рейдом
з кавалерій нами, був далеким від думки, щоб
ським
партизанським з’єднанням змалювати всі страхіття війни. Віч
генерал-майор Наумов.
Віз у бій старався повідати своїм юним дру
солдатів-антифашистів командир ін зям про джерела вірності і патріотернаціонального відділення «Опір тизму зоїнів-сталінградціь.
фашизму» колишній німецький сол
З таких',и
помислами
зустрічає
дат, син комуніста Ганс Олессак... 1 своїх вихованців на «уроці мужності
тепер їм — обеліски в Підвисоко- директор історикб-краєзнавчого му
му... А цієї весни в селі влаштували зею Д. І. Фартушняк. Ось він про
вечори «Уклін тобі, вдова солдатам. водить бесіду на тему «Офіцер —
На них ушановували жінок-колгосп- професія героїчна». Розповідає про
НИЦз, чоловіки яких не позернулися дві зірочки на погоні лейгенанга. І
з фронту...
називає імена червсних командирів,
Наприкінці прочитав рядки з вір- які беззавігно служили справі рево
ша:
люції, готові були
захищати її дз
Я сердцем сегодня в селе
останньої краплі крові, вони повин
Подвысоком,
солдатську
ні були зцементувати
У речни Синюхи, на поле
широком...
масу, стати стрижнем, основою війТаля славно взошла золотая
ськової організації,
Звідки брати
пшеница.
революційної
командиріз нової,
Зол на за волною под ветром
ложится,
відповів на це
армії? Фартушняк
Горят у дорожки багряные маки,
словами В. І. Леніна: «Ми повинні
Как память о крови, пролитой
браіи командирів тільки з народу».
з атаке...
А хто нині може стати команди
— Поэт Євген Долматовський. Він
ром,
офіцером? Учиїель історії
теж проходив там боями.
Так, він боронив цей край. А че Д. І. Фартушняк підкреслює: тільки
рез 38 з лишком літ приїхав сюди. грамотні, тільки ідейно й фізично
Йшов сільською вулицею і на стіні загартовані молоді люди.
Потім бесіди про радянську гвар
будинку побачив плиту з написолг.
«На цьому місці з серпні 1941 року дію, про роди військ, про бойове
знамено військової частини. І найрозміщався штаб 6-ї армії...»
Поет зайшов до історико-крає- ширша розмова «Жити — Вітчизні
знавчого музею. А на стендах — служити». Вона ведеться за матері
портрети зоїнів-героїв — такі йо- алами червоних слідопитів Підвиссцької середньої школи, учасників
му знайомі й рідні обличчя.
«Шляхами слави
Потім у своїй статті, що буде на походу молоді
друкована в «Красной звэзде», вік батьків», які розшукали понад 250
напише: «Молодий учителю деся воїнів-зизволителів і налагодили з
тирічки, екскурсоводе, розкажи ме ними листування...
І ось вони, фронтовики, приїхали
ні, що тут відбувалось? Ні, я нічого
ветерана забув, але мені
потрібно, щоо в Підвисоке. Велика група
розповідав ти. Адже
я бачив бій нів 80-ї стрілецької дивізії теж знамузею.
з експонатами
тоді крізь пропилену, налізлу на очі йомилася
сам Д. І.
були
тканину перев язки, крізь червоняс Екскурсоводами
Фартушняк і його вихованці-стартий туман контузії.
Герой
Радянського
Бачиз рукопашні бої, вони закар шокласники.
бувалися з пам яті, як прадавні ба "Союзу І. Н. Долгов спитав тоді їх на
рельєфи... Бачив, як гиНуги товари уроці мужності:
— Як же готуєте себе до випро
ші і конали ненависні вороги... Чув
прокльони і клятви, хрипкі заклики бувань?
Словами довести важко. Комсо
«Зперед» — і сам проклинав і давав
мольці школи запросили відставно
обіцянки...» .
ІН НАПИШЕ це для
того, щоб го офіцера на військово-спортивну
прочитали ті
ж підзисоцькі гру «Нумо, хлопці!» І майбутні вої
школярі, які йоге на околиці зустрі ни довели, що вони добре знають
зброю,
що
вміють
чали з квітами і хлібом-сіллю. Він стрілецьку
напише і подякує червоним слідо вправно нею користуватися, що ма
питам, молодим краєзнавцям, ком ють неабиякий фізичний іарт. Усе
сомольським активістам за те, що це було доказом того, що з школі
вони допомогли встановити істину, непогано налагоджена робота з по
бригадні комісари
Люоазін і Гру- чаткової військової підготовки.

В

СОМОЛЬЦІ...

Ось чому відмінник бойової І по
літичної підготовки
Сергій Куку
рудза, якого не
так уже й давно
проводжали урочисто в армію, на
вечорі бойової слави сказав.
— Я виконаю твій наказ, мамо, я
пам'ятатиму твоє напуття, тату. Щоб
цвіли сади, щоб
було сонячно в
моєму Підвисокому!...
*
»

О ВОіНА-ЗЕЇЕРАНА Євгена Дол.

матовського підійшла дівчина в
Аукраїнській
вишиванці, з барвистим
на русявій «олівці:
— Прийміть наш хліб, він виро
щений на полях, политих кров'ю ва
ших бойозих друзіз...
віночком

І поет потім написав: «Звідкіль, з
яких душевних глибин добула піо
нерна з Підвисокого такі хвилюючі
слова? Коли вона з явилась на світ,
уже заросли корою шрами на дубах
г— шрами від осколків».
А відпозідь одна:' жиье наша пам ять у серці кожного,.з серці дідів
та батьків наших, у серцях їхніх си
нів і внуків. Пам ять про партизан
ських
33 язкозих
К. Байраченко,
Г. Куйбіду, про
генерал-майора
М. Снєгоза,
оригадних комісарів
М. Груленка та П. Любазіна,
про
німецького
антифашиста
Ганса
Олессака.

ПРОФЕСІЇ
20 ГРУДНЯ
КІРОВО
ГРАДСЬКОМУ ТЕХНІКУ
МУ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬ
СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
МИНУЛО 50 РОКІВ

Великий і славний шлях
від
професійно-технічної
школи сільських механізато
рів до сучасного навчально
го закладу, що готує спеціа
лістів сільського господар
ства середньої ланки, про• йшов наш навчальний зак
лад за п'ять десятиріч. Йо
го випускники — десять ти
сяч механізаторів, техніків»
слскіромехапіків
тварин
ницьких ферм — працюють
у колгоспах і радгоспах об
ласті. Багато з них — пере
довики виробництва, понад
110 чоловік відзначені уря
довими нагородами. В тому
числі — заслужений механі
затор УРСР, Герой
Соціа
лістичної Праці
бригадир
тракторної бригади колгос
пу «Росія» Новоукраїнсько»
го району
В. С. Андріяш,
Герої Соціалістичної Праці
бригадир тракторної брига
ди колгоспу імені
Леніна
Знам’янського району С. К.
Опуфрієв, бригадир
трак
торної бригади
колгоспу
«Жовтень»
Знам’янського
району В. Ф. Назаренко та
інші.
Сьогодні наш технікум —
це 38 прекрасно обладнаних
навчальних класів, лабора
торій, майстерні, пункт тех
нічного обслуговування ма
шинно-тракторної о
парку,
три гуртожитки, дві їдальні.
Все не дає можливість уч
ням
глибоко оволодівати
знаннями,
розвивати свої
здібності, змістовно і пра
вильно відпочивати, займа
тися
спортом, технічною
творчістю. До послуг юнаків
і дівчат
— бібліотека, в
якій 70 тисячі книг, світлий
читальний
зал.
просторий
1
Тут часто влаштовуються
і
читацькі конференції.
Здобувати знання учням
допомагають 104 викладачі
СПОРЇ

обеліска. Бзсвоїми руками коло
чить крізь світло своєї вірності Віт
чизні, якої навчили
його дорогі
йому люди — сердечні й добрі в
день миоу, суворі, мужні й неско
рені З дні лихоліть. Він зтдивляється
в синю далечінь і згадує сталінградКривоця Степана Трохимовича
писького і свого
вчителя історії
Д. І. Фартушняка. Допоки житиме
грізну
— триматиме знамено і
Манзар
зброю він,
Олександр
(а потім — і його нащадки), у Під

громадянин з красивого степового
села, який надів солдатську шине
лю. А як повернеться він у Підзисоке, скаже
своєму молодшому
братові біля обеліска:
— Посади отут свою вишеньку і
захисти її.

М. ШЕВЧУК.
с. Підвисоке,

Нозоз зхангельського району,
І

/1 !ЛУГА*ЖТЗ І

Таит. Волкова
та Олена Чуяна
— учениці спе«
ціалізозан ото
спортив наго
класу
серед
ньої школи М2 6
м. Кіровограда,
Свою майстер
ність у плаванні
вони підзищують під керів
ництвом трене
рів ДЮС1І1 об
ласного спорткомітету 10. С
Поліщука
та
Н. Є, Табапової.
Третьоклас м нці вже виконали
норматив дру
гого
спортив
ного розряду.

І на далекій прикордонній заставі
УЛОііЄЦЬ з Підвисокого, вдивляючись
у небокрай, бачить біля своєї рід
ної хати молоденьку вишеньку, ба
чить молоду ялину,
яку посадив

високому кипітимуть білим
полу
м’ям весни вишневі сади. У Підзисокому і на всій нашій
радянській
землі. В цьому переконаний кожен

котрі глибоко розкривають
споїм вихованцям
секрет
їхньої майбутньої професії
Заслужений авторш сг ма
ють
наставники молодих
Л. О. Одинцов, П. В. «Наумі,
М. Г. Ковальов, И. К. Холо
дило, В. С. Постаюк, В. С,
Кухаренко та багато інших.
Дедалі тіснішим стає зв’я
зок теоретичного навчання
з практикою. Учні під керів
ництвом майстрів ремонту
ють двигуни сільськогоспо
дарських машин, здійсню
ють технічне обслуговуван
ня, самі внготовлиюіь дета
лі та інструменти
до инх,
Таку форму практичних за
нять уперше
в республіці
запроваджено в
нашому
технікумі. Тепер тією кори
стуються десятки
інших
навчальних закладів Украї
ни.
Комсомольська організа
ція закладу — це 1100 юна
ків і дівчат, які наполегли
во вчаться, беруть активну
участь
у громадсько-полі
тичному житті.
Пізнати смак до вибраної
професії учням дономаїав
літній, трудовий
семестр,
Популярні в технікумі меха
нізовані загони «Механі таБійцям
тор» і «Врожай».
(їхній
«Механізатора»
командир — І. І. Шкурші*
ський) правління колгоспу
імені Свердлова Компанії«ського району
цьою року
виділило п’ять
комбайнів
трактори,
СК-5,
чотири
Хлопці виправдали довір’я
старших: зібрали
зернові
на 1400 гектарах, намолотнли 27 тисяч центнерів зерна,
посіяли сто гектарів озимих,
відремонтували 4 комбайни.
Спеціалізовані сіудсптсьчі
загони добре зарекоменду
вали себе. Тому влітку на
ступного року у нас працю
ватиме ще
один загін —
електромеханіків
тварин
ницьких комплексів, котрий,
ми впевнені, теж покаже се
бе з найкращого боку.
П’ятдесятиріччя
нашого
технікуму — знаменна подій
в історії навчального закла
ду. Все досягнуте зобоа’и-»
зуе нас учитися і працюиа»
ти ще краще, бути завжди
першими в усьому скрізь —
у навчальних аудиторія. І
майстернях,
у спортивних
залах і за штурвалом ком
байна, гідно продовжувати
славні традиції комсомолу.
В. ГН1ДЕНКО,
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградсько
го технікуму механіза
ції сільського господар
ства.
<

Фото В. НЕ.
РЕДНИЧЕНКА.

ТУРНІРНЕ ТАБЛО
БОРОТЬБА
КЛАСИЧНА.
Міжвідомча першість УРСР
серед юніорів три дні прохо
дила в Івано Франківську. В
ній узяли участь і кіропогрядці. У складі збірної
команди сільського спортив
ного товариства республіки
«Колос», яка перемогла- у
змаганні, виступив майстер
спорту міжнародного класу
Ушаков. Серед
Олександр
ьажкоиаговіїкіп він посів
друз« місце. а .
А спортивні ' ‘ кольори ко
лективу «Авангарду» (друк»іо призера) лахиіцав май
стер спорту СРСР Анатолій

Ясипський. У другій серед
ній ваговій
кагеїорії йому
дісталася теж срібна нагоро
да
ШАХИ. Це був передостан
ній вид програми обласної
спартакіади «Юність», що
проводиться серед дітей 1
підлітків за місцем _ прожи
вання. За звання найснльнітих мірялися силами три-'
падцять команд.
Упевнена
поовсли поєдинки представ
ники Кіровоградської жит
лово експлуатаційної конто
ри № 2. Другий пядок зайня
ли спортсмени третьої |«ОІР
тори, за ними були шахісти
з п’ятою
>кеісу Обласною
. центру.

4 emop

Вівторок, 23 грудня
Перша програма
8.00 — «.Час». 8 40 —
Гімнастика.
9.05 — Твор
чість юних.
9.40 — Теле
фільм «Іркутська історія».
1 серія. 10 50 — Концерт
хору Держтелерадіо Мол
давської РСР. По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Док. філь
ми. 15.35
— До 80-річчя
виходу першого номера
газети « Искра». 16.20 —
«Співзвуччя». 17.10 — Пра
пороносці трудової слави.
17.25 — Концертний
зал
телестудії «Орля». І8.15 —
Людина і закон. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Фільм.кояцерт «Адажіо».
1905 — Життя
науки.
Академія наук Української
РСР. Бере участь член ЦК
КПРС, депутат Верховної
Ради СРСР. двічі
Герой
Соціалістичної Праці, лау
реат Ленінської і Держав
ної премій. Президент АІІ
У РСР Б. С. Патон. 19.50 —
Телефільм
«Іркутська іс
торія».
2 серія. 21.00 —«Часі». 21.35 — Док. екран.
Ведучий —
поет Р. Рождествен-ькнй.
По закін
ченні — Сьогодні у світі.

—Теленарис «Винахідник».
11.40 — «Шкільний екран».
8 клас.
Російська
мова.
1600 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16 ЗО
— «На допомогу
школі»
Ю. Смолич.
«Покоління,
осяяне Жовтнем». 17.05 —
«Горизонти величних звер
шень». 17.20 — Концерт.
17.30 — Телефільм. 18.00—
К. т. «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — К. т.
Телефільм.
(Кіровоград).
18.20 — К. 1. «Раціоналіза
тори — п’ятирічці».
Ін
терв’ю голови обласної ра
ди Всесоюзного товариства
винахідників і раціоналіза
торів Р. І. Волошиной (Кі
ровоград). 18.30 — Фільмконцерт. 19.00
— «Акту
альна камера». 19.30 —
«XXVI з’їздові КПРС — гід
ну зустріч». «Роки трудової доблесті» Сумська об
дасть.
У передачі
беїзе
участь перший
секретар
обкому Компартії України
І. Г. Ґрінцов. 20.45 — «Ні
добраніч.
діти!» 21.00 —
«Часі». 21.35 — Фільм-опера «Богдан Хмельницький».
По закінченні — Новини.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 —
Документальний
теле
фільм. 10.35.— «Палітра».
11.20 — Співає Ренат 16рагімоп. 11.40 — «Шкіль
ний екран». 10 клас. Укра
їнська література. 16.00 —
Новини. 16.10 - «Срібний
дзвіночок». 16.40 — Теле
фільм. 16.55
«XXVI з'їз
дові КПРС — гідну зуст
річі». Київське виробниче
об’єднання
«Точелектроприлад-. 17.30 - «Голосую
за професію». 18.00 — К. т.
«День за днем».
(Кірово
град). 18.15 — «Горизонти
величних звершень». 18.30
— «Вперед, орлята!,» 19.00
— «Актуальна
камера».
19.30 - Телетурнір
«Со
нячні кларнети» Художня
самодіяльність Черкаської
та
Вінницької областей.
20.45- «Па добраніч, діти!»
21 00 — «Час». 21.35 —
Иродов; і.е пня телетурніру
«Сонячні кларнети». Но за
кінченні — Новини.

Третя програма
19.00 •
«Музичний кіосілі. 19.30
- Бесіди ліка
ря Алкоголізм.
20.00 —•
«Вечірня казка». 20.15 —
Чемпіонат СРСР з баскет
болу. Жінки. ЦСКА — «Ди
намо». 20.55
— Концерт.
21.25
Телефільм. 21.40
Художній фільм «Чер
воні вітрила».

Середа, 24 грудня
Перша програма
8.00 -х- «Час». 8.40 —
Гімнастика 9.05 — Мульт
фільм. 920 — Телефільм
«Іркутська історія». 2 се
рія. 10 30 —
Концерт на
родного
артиста
СРСР
Б. Штоколова і російсько
го народного оркестру ім.
В. Андреева. По закінченні
-- Повиті. 14.30 — Новини.
14.50 - Людина на землі.
Кіиопрограма. 15.20 — Ро
сійська мова. 15.50 — Чо
го і як навчають в ПТУ.
16.20 — Ленінський план
ГОЕРЛО. 16.50 Відгук
ніться. сурмачі!
17.20 —
Концерт Державного за
служеного
академічного
українського народного хо
ру ім. Г. Верьовки. 18.05
Подвиг. 18.45 —• Сьо
годні • у світі.
19.00 —
Співає
народний артист
СРСР Ю. Гу.тяг.в. 19.15 —
Назустріч
XXVI з’їздові
КПРС. Програма телебачен
ня Латвійської РСР. 21.00
—■ «Час -. 21.35
— Конт
рольна для дорослих Цикл
другий. Передача 7. 22 05
— Сьогодні у світі. 22.20
Тележурнал «Музичне жит
тя».

пені вірші.
9.35 — Теле
фільм «Кодова назва» «Пів
денний грім». 1 серія 10 40
— П. Чайковський.
Квар
тет № 2. ГІо закінченні —
Повний. 14.30 — Новини.
14.50
Док. фільм. 15.20
— Горизонт. 16.20 — Кон
церт художніх колективів
Ростовської області 16.35
— Прапороносці трудової
слави 16.50 — в гостях у
казки. Телефільм «Новоріч
ні пригоди
Маті і Віті».
18.15 — Пошта
програми
«Час». Обговорення Проек
ту ЦІЇ КПРС до XXVI з’їзду
партії «Основні
напрями
економічного і соціальною
розвитку СРСР на 1981 —
1985 роки
і на період до
1990 року». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — До
XXVI з'їзду партії. -Розді
ли Великої книги». Фільм
4-й «Весна творення» 19.55
— Телефільм «Кодова наз
ва». «Південний грім». 2 се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 —
Ермітаж. 22 05 — Сьогодні
у світі 22 20 — Кінопанорама.

веспнку». 17.40 — Худож
ній телефільм
«Страх»
19.00 — Актуальна
каме
ра». 19.30 —
«Знімається
кіно». 20.30 — «Моя п’я
тирічка» 20 45 — «На доб
раніч, діти!» 2100 — «Час».
21.35 —
Художній теле
фільм «Рідний дім». По за
кінченні — Новини.

I

ПОДАРУНКИ ДІДА МОРОЗА.

ЯК

ЧЕКАЄ
„ НА НИХ МАЛЕЧА!

Третя програма

8.00 — Проірама
теле
фільмів. 8.40 — «Мамина
школа». 9.10 — Концерт.
9.45 — «Російська мова».
10.15 — Музична програма
«•Ранкова пошта». 10.45 —
«Шахова школа». 11.15 —
«»Життя науки». 12 00 —
Концерт.
12.30 — Теле
фільм. 13.00 — Чемпіонат
СРСР з м’ячем: « Динамо»
(Москва) — «Родина». 14.45
— Концерт радянської піс
ні. 15.05 —■ Всесоюзні зма
гання з лижного
спорту.
Красногорс.ька
лижи,і».
15.45 — У Будинку А. Б.
Иеждапової.
17.05
—
Б. Шоу «Цезар і Клеопат
ра». Телевистава. 1 І 2 час
тина. 21.00 — Програма
Друга програма
науково популярних філь
Третя програма
21.40 —
Фільм-балет *
10.00 — Новини 10.20 — мів.
19.00 — Чемпіонат СРСР Концерт.
11.20 — «XXVI на музику Д. Шостаковича'
«Панночка
і
хуліган».
з
баскетболу.
Жінки. з’їздові КПРС — гідну зу
«Спартак»
(Московська стріч». «Роки
трудової
область) —
«Уралмаш» доблесті». Сумська область.
(Свердлове ьк).
19.40 — 16.00
— Новини. 16.10 —
Концерт. 20 00 —
«Вечір «Срібний дзвіночок». 16.25
ня казка». 20.15 — «Міжна — Програма передач. 16.30
родна панорама». 21.00 — — Ділова телегра
«Кібер
Ф. Мендельсон. «Шотланд нетичний фітотрон». 17.15
Перша програма
ська симфонія».
21.40 --Музичний фільм. 17.45 —
Телевізійний
художній К г. «День
за днем.»- (Кі
8.00
— «,Час». 8.40 —
фільм «Сімейний альбом». ровоград). 18.00 — Фільм- Гімнастика.
9.05 — Кон
концерт. 18.30 — «Юні гос церт Державного камерно
подарі
землі».
19.00 — го ансамблю Вірменії. 9 ЗО
«Актуальна камера». 19 30 — Будильник. 10.00 — Слу
— К. т.
«XXVI з'їздові
Радянському Союзуі
КПРС — гідну зустріч. «Ро жу
1100 — «Здоров’я». 11.45
ки трудової доблесті». Кі —
«Ранкова
пошта».
ровоградська
область. У 12.15 — Кіножурнал «Хочу
Перша програма
передачі бере участь голо все знати».
12.30
■— Сіль
ва виконкому обласної Ра ська година. Обговорення
’
8.00 — «.Час». 8.40 — ди
народних
депутатів
проекту
ЦК
КПРС
до
Гімнастика. 9.05 — Відгук В І. Жепіба.
(Кіровоград XXVI з’їзду партії < Основ

ніться. сурмачі! 9.35 — на Республіканське
 ні напрями економічного і
Концерт Державного Крас бачення). 20.45 — «Па теле
доб соціального
розвитку
ноярського ансамблю тан раніч. діти!» 21.00 — «Час».
СРСР на 1981 — 1985 роки і
цю Сибіру. 10.20
— Клуб 21.35 — Художній
фільм
до 1990 року».
кіногодорожей. По закін «Віщує перемогу». Но за на період
1330 — Музичний
кіоск.
ченні — Новини. 14.30 — кінченні
— Новини.
14.06 — Телефільм «Страте
Новини.
14.50 —' До 63-ї
річниці проголошення Ра
гія риску». З серія. 15.10 —
Третя програма
дянської влади на Укра
Док. телефільм «Моє міс
їні. Док. телефільм. 15 30
то». 15.40 — Мультфільм.
— Шахова школа. 16.00 20.50 — Концерт. 21.00 — 15.50 — Клуб кіпоподороСправи московського ком Художній телефільм «Під жей. 17.00 — Для вас. ве
сомолу. 16 30 — Спор-клуб. дах Монмартр«!» 1 і 2 се терани
праці. Концерт.
17.25 —
Документальний рії.
18.00 — Міжнародна пано
фільм. 17.45 — Грає камер
рама. 19.00 — Фантазія ні
ний ансамбль «Гармонія •'
теми пісень радянських
Київської державної філар
композиторів у виконанні
монії. 18.15 — Ленінський
естрадно-симфонічного ор
університет
мільйонів.
кестру Центрального теле
18.45 — Сьогодні
у світі.бачення і Всесоюзного ра
19.00 — Проблеми, пошу
діо. 19.10 — «Від усієї ду
Перша програма
ки, рішення. Обговорення
ші». Зустріч з сільськими
проекту ЦК КПРС до XXVI
8.00 — «Час». 8.40 — трудівниками
Кірово-,Не
з’їзду партії «Основні нап Гімнастика.
9.05
—
Умілі
нецького району Кіровсьрями
економічного і со руки
9.35
—
Телефільм
ціальиого розвитку СРСР «Кодова назва» «Південний кої області. 21.00 — «Час».
на 1981 —1985 роки і на пе грім». 2 серія. 10.40 — Для 21.35 — Зірки Московської
22 05 — Фут
ріод до 1990 року». 19.55 — пас, батьки. 11.10 — Паша олімпіади.
больний огляд.
По закін
Телефільм «-Кодова назв.’.» адреса
—
Радянський
Со

ченні
—
Новини.
’
«Південний грім». 1 серія. юз. Програма з участю ху
21.00 —
Програма «.Час». дожніх колективів Одеської
21.35 — Що? Де? Коли? Те- області. 11.50
Коло чи
Друга програма
чевікторипа. В перерві — тання 12.35 — —
52-й тираж
Сьогодні у світі.
10.00 — Повний. 10.15 —
«Спортлото». 12.50 — Теле
10.40 —
журнал
«Співдружність». Фільм-копцерт.
13.25 — Музичний абоне «Мода-80». 1125 — «Та,
Друга програма
мент. 14.00 -- Ермітаж. Жи що створила чудо». Виста
16.00 — Новини. 16.10 — вопис Франції XX століття ва. 12.55 — Майстри мис
Народна ар
14.45 — тецтв УРСР.
«Срібний дзвіночок». 16.35 14.30 — Новини.
СРСР Г. Туфтіпа.
Всеевіг. тистка
— «До 63-ї річниці прого Людина. Земля.
лошення Радянської влади 15.30 — «Вибрані сторінки 13.40 — «Іктерклуб». 14 40
«Слава солдатська».
на Україні». Кіиопрограма. радянської музики». Ком —
17.30 — «Республіканська позитор Дмитро Кабалев- 15.55 — Для дітей. Худож
фізико-математична шко ський. 16.10 — У світі тва ній телефільм «Розумні ре
ла». 18.00 — К т. «Плани рин. 17.10 — Мультфільм чі». 2 серія. 17.00 — Спор
17.35 —
партії — плани
народу». «Про Петрушку». 17.25 — тивна програма.
Украї
«Крок до успіху». Розмова Виступ політичного огляда Літературна карга
в Одесі.
Обгово ни. А. Міцксвпч
з начальником цеху Кіро ча ІО. Летупова.
воградського заводу радіо- рення проекту ЦК КПРС до 18.10 — Концерт Держав
виробів В. П. Шкуратьком. XXVI з'їзду партії «Основ ного заслуженого ансамб
(Кіровоград). 18.15 — Теле ні напрями економічного і лю танцю УРСР ім. II. Вір18.55 —
фільм. (Кіровоград). 18.25 — соціального розвитку СРСР ського. 1 відділ.
К. т. Тележурнал «Обрій». на 1981 — 1985 роки і на Програма передач. 19.00-«Актуальиа
камера».
19.30
(Кіровоград). 19.00 — «Ак період до 1990 року». 1«
народної ар — Продовження концерту
туальна камера». 19.30 — — Концерт
заслуженого
Телетурнір «Содячні клар тистки СРСР І. Архипової. Державного
танцю УРСР
нети». Художня самодіяль 18.40 — 9 а студія. Веде ансамблю
ність Харківської області 1 передачу політичний огля ім. П. Віпського. 2 відділ.
20.45
міста Києва. 20.35 — «Го дач В. Зорін. 19.40 - - Теле 20.20 — Телефільм.
діти!»
ризонти
величних звер фільм «Дульсіпея Тобось- — «На добраніч.
21.40 —
шень». 20.50 — « Па добра ка». 1 серія. 21.00 — «Час». 21.00 — «Час».
ніч. дітиі» 21.00 — «Час». 21.35 — 2 серія телефільму Художній телефільм. «Ми
Тобоська». ралом.
мамо». ГІо закін
21.35 — Продовження те- «Дульсіпея
лечурпіру «Сонячні клар 22 50 — Співають
драма ченні — Повний.
нети» По закінченні — Но тичні актори. По закінчен
вини.
ні — Повний.
Третя програма

Неділя, 28 грудня

Прокинеться вранці дитина — ялинка сяє
прикрасами, а під нею — новенька іграшка.
«З Новим роком! — поздоровить мама. —
Дивись, що приніс тобі Дід Мороз».
Шановні батьки! Подбайте, щоб ваша дити
на одержала новорічний подарунок.

Отже, запрошуємо вас завчасно відвідати
магазини «Дитячий сеіт» та універмаги спо
живчої кооперації.
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА.
• УКООПТОРҐРЕКЛАМА.
Зим. 420.

Четвер, 25 грудня

НА НОВОРІЧНУ ЯЛИНКУ —
НОВ! ПРИКРАСИ!

Субота, 21 грудня

Третя програма
19.00 — «Сільська годи
на». 20.00 — «Вечірня каз
ка».
20.15 — Спортивна
програма.
21.00 — Кон
церт. 21.30
— Телефільм.
21.40 — Художній фільм
«Кутузов».

Друга програма

10.00 — Новини. 10.15 —
Ранковий концерт- 10 55
До 1500-річчя
м. Києва.
«Київські адреси». Печор
ська фортеця.
11.4.»^
«Доброго
вам здоров я».
12.15 — «Село і
люди».
13 00 —
Фільм-концерт.
13.45 — Програма
доку
ментальних фільмів. 14.4. >
— Для дітей. Художній те
лефільм «Розумні речі». 1
серія. 15.55 — «Горизонти
Друга програма
Перша програма
величних звершень». 16,.0
— Студія «Золотий
клю
10.00 — Повний. 10.15 —
8.00 — «.Час». 840 — чик»’.
17.10 — Концерт.
Музичний телефільм. 11.20 Гімнастика. 9.05 — Улюб- 17 30 — «Твоя
земля, ро-

П’ятниця, 26 грудня

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

Газета
ЕИЮДИТЬ
у вівторок,
четвер
І суботу.

ЗШ50, МСП

м. Кіровоград,
еул. Луначарського, 36.

На украинском языке

БК Qg7>

23 грудня 198 О року

„Молодий комуи&р11

()бся/- 0.5 Друк. ерк.

Індекс 61107.

8.00 — Програма теле
фільмів. 8.45 — П. Штраус.
«Казки Віденського лісу».
900 — «АБВГДеіікаі». 9.30
Телефільм. 9 40
-Творчість народів світу».
18.15 — Концерт. 18.45 —
«Звіздар». 19.30 — «Супут
ник кіноглядача». 20.00 —
«Вечірня казка» 20.15 —
Чемпіонат СРСР з баскет
болу. 21 00 —
Концерт.
21.20
— Документальний
фільм. 21.40 — Художній
телефільм «Ми разом, ма
нсі».

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

Такого правила дотримується дехто, вва
жаючи, що обнова на ялинці приносить
щастя.
Додайте до старих нові ялинкові прикраси —
і нехай щастить вам у Новому році!
До ваших послуг — ялинкові базари у мага
зинах споживчої кооперації.
Зам. 421.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛСПОЖИЕСПІЛКА.
УНООПТОРГРЕКЛАМА.

Кіровоградський навчально-курсовий комбінат
о бл М !Ж к о л гос п бу ду

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА КУРСИ МАШИНІСТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ
КРАНІВ ТА ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКІВ

для роботи в будівельних, шляхобудівсльніїх органі
заціях та па промислових підприємствах снсісми облміжколгоспбуду, які розташовані у Кіровограді та ра
йонах області.
На курси машиністів автомобільних кранів
прийма
ють чоловіків з освітою за 8—10 класів, які маюіь пос
відчення водія й стаж роботи не менше 6 місяців.
Строк навчання — 3 місяці.
Початок занять — у міру комплектування груп.
Па курси електрогазозварників приймають осіб з осві
тою за 8—10 класів, віком від 17,5 року.
Строк навчання — 5 місяців.
Початок занять — у міру комплектування груп.
Під час навчання всі учні забезпечуються безплатним
житлом, одержують стипендію — 75 крб. на місяць.
Час навчання зараховується до трудового стажу.
До заяви необхідно додати такі документи:
про освіту, медичну довідку (форма №'286), автобіо
графію, 2 фотокартки (3X4 см), трудову книжку (для
працюючих).
Но довідки звертатися на адресу: вул. Аерофлогська, 24.
їхати автобусом .V? 24 до зупинки «Хлібозавод».
Телефони 6-42-13, 6-40-14.
АДМІНІСТРАЦІЯ.
Зам 422.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової
роботи, відділ пропаганди — 2-45-ЗС;
відповідальний секретар, відділ учнів
ської молоді — 2-46 87; відділ комсо
мольського життя, відділ військовопатріотичного виховання та спорту —
2-45-35; фотолабораторія — 2 56-С5нічна редакція — 3-03.53.
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