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«ЯК ЗА РІДНОГО
БРАТА»
я буду штурманом. У нас у
В’єтнамі немає, мабуть, профе
сії почеснішої, ніж моя. Овіяної
легендарною славою мужніх зажсників республіки і відданих
солдатів мирного труда.
Щаслива моя доля. Адже м<:чі
випала честь навчатися в Ра
дянському Ссюзі. А коли я ді
знався, що вчитимусь на бать
ківщині радянського льотчик.ікосмонавта Леоніда Івановича
Попова, то подумав, що цс доб
ра прикмета для мене. Бо кос
монавти починаються з льотчи
ків. І хтозна, можливо, колись
і я побуваю на орбіті...

Ліспі чуже подобається ро
сійський вислів: «.Почуваюсь
імеїшшіиком». Зараз я теж по
чуваюсь іменинником. Я б'.- в
свідком ішс однієї історичної
події — завершального польо
ту космічного корабля «Союз
но». Ного здійснював знову
/І. І. Попов — герой В’єтнаму
— разом з румунським льотчні ом-космопавтом Думітру І Іруиаріу. Цей політ — свідчспп і
мінної дружби радянських лю
дей з усіма народами світу.
Коли .’1. 1. Попов здійснював
З Рюміпнм найдовший в історії
космічний коліт, до нього і.а
орбіту прилітав мій співвітчиз
ник — в'єтнамський космонавт
Фам Туап. Він став космічним
.братом радянських героїв.
І ось тепер я, перебуваючи в
Кіровограді, як за рідного бра
та хвилювався за Леоніда Іва
новича, радів успішному при
земленню корабля. Обов’язково
побуваю на відкритті бронзово
го бюста па батьківщині двічі
Героя Радянського Союзу.
Вчора длп випускників області пролунав останній шкільний дзвінок.
Ня знімку: у Кіровоградській СШ № 5.
На
в гриБА

НГУЄН ВАН ІЄН,
курсант
льотно-штурман
ського училища.

■ П’ЯТИРІЧКА: РІК ПЕРШИЙ

ТВАРШІШіЦТВО —

Приклад,
товаришу групкомсорг!
Тр іша діл ять
доя рок- чотнрпт і іся ч ннць працює в Ліаловисківському ра
йоні. Наймолодша серед них —; грункоисорг комсомольсько-молодіжного
колективу з колгоспу «Перше травня »
Надія Вовкобрунь. У першому році
одинадцятої п’ятирічки попа сповне
на бажання подолати п'ятитисячний
рубіж. Слово молодої трудівниці не
розходиться з ділом: за чотири міся-

Управління
кінофікації
Кіровоградського облвикон
кому нагороджено
перехід
ним
Червоним
прапором
Держкіно УРСР та Українсь
кого республіканського ко
мітету працівників культу
ри за першість у республі
канському соціалістичному
змаганні організацій кінофі
кації, кінопрокату і підпри
ємств
«Укркінотехніка» за
перший квартал 1981 року.
5 мільйонів 556 тисяч кіровоградців побувало в кі
нозалах області д першому
кварталі нинішнього
року.
Всі вони були не тільки гля
дачами, а й активними учас
никами різноманітних Ідей
но-виховних заходів, таких,
як кінофестивалі,
лекторії,
г.ечори і зустрічі,
що про
водились в усіх кінозалах.
На з н і м к у: заступник
голови Держкіно УРСР І. В.
МИХАИЛЕНКО вручає пере
хідний Червоний прапор кікофікатсрам області.
Фото В. ГРИБА.

ці Надія надоїла но 1317 кілограмів
молока від корови.
Нещодавно Надію Вовкобрунь на
городили Грамотою обкому ЛКСМ.У.
А комсомольсько-молодіжний за підпшцепая продуктивності громадсько
го тваринництва відзначили вимпелом
ЦК комсомолу України.
М. ПОЛІЩУК.

УРО1КАЙ-81

Норма — півтори корми
Цими днями колгосп
«Родина»
закінчив сівбу
кукурудзи. Виро
щуватимуть її в
господарстві за
новою, прогресивною технологіє’.**
на площі 440 гектарів.

Особливо по-ударпому
труди
лись у передфінішві дні па куку

рудзяних ланах екіпажі посівних
агрегатів Федора
Тимофійовії їз
Рябоконя та Анатолія Тпмофійовича Одапського.
Комсомольці не поступаються
перед тими, хто має досвід, хто
показує приклад, хто веде за со
бою. Приміром, молодий комсомо
лець Віктор Нижник. І вій працю
вав па полі, яке. незабаром викине
кукурудзяні зела. Працював не
абияк: трактором Т-150 він вносив
гербіциди, своїм одним агрегатом
обслуговував два посівних. У під
сумку — Віктор Нижчий щодня
загортав гербіциди на площі, яка
в півтора раза
перевищує денну
норму.
В. КРАВЦОВ.

Ульяновський район.

Розглянувши підсумки соціалістичного змагання серед
комсомольсько-молодіжних колективів Кіровоградщини
в першому кварталі 1981 року, бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни визначило переможців.

ПЕРШІ МІСЦЯ
с ы . о- м о л од і; к пом у кол ск
ПРИСУДЖЕНО:
швові швачок верхнього
У ПРОМИСЛОВОСТІ жіночого одягу ателье
— комсомольсько-моло
діжному
колективові
верстатників .механоскла
дального цеху № •! заво
ду , «Червона
зірка»
(бригадир А. Яковенко,
групкомсорг Т. ЗІІІЧСНi. о). Середній виробіток
ЦМК становить 172 від
сотки норми.

У ВУГІЛЬНІЙ ПРО
МИСЛОВОСТІ — комсо
мольсько - молодіжному
колективові прохідників
підготовчої дільниці шах
ти «Світлопільчеька» (ке
рівник
В. Прохоренко,
групкомсорг АГ Каслткін). Працюючи під деві
зом «Сьогодні досягнен
ня — завтра норма», ко
лектив виконав планове
завдання на 106 відсот
ків.

«Люкс» м. Кіровограда
(керівник В. Ляшенко*
групкомсорг
Л. Ючпель). Середній виробі
ток у першому кварталі
становив 158 відсотків.

У ЛЕГКІЙ ПРОМИС
ЛОВОСТІ — комсомоль
сько- м О ЛбДЬКИОА і у коле ктивові швачок цеху № 4
Кіровоградського вироб
ничого швейного об’єд
нання
(керівник II. Настояща,
групкомсорг
Є. Томчеико). Середній
виробіток становить 121
відсоток норми, з пер
шого пред’явлення зда
но всю продукцію.

У МІСЦЕВІЙ ПРО
МИСЛОВОСТІ — комсо

НА
АВТОТРАНС
ПОРТІ — комсомольсь
ко молодіжному колекти
вові АТП комбінату «Ііерудпром», що в Головянівському районі (керів
ник В. Шевчук, групком
сорг В.
Говору пецьі.
ii. тан вантажоперевезень
КМК виконав ча 119.5
відсотка,
зекономив
2070 кілограмів палив
но мастильних .матеріа
лів.

мольсько - молодіжному
колективові
«Зигзаг»
Олександрійської фабри
ки діаграмних паперів
(керівник М. Підгорний,
групкомсорг С. Дудім).
Працюючи
під девізом
«П'ятирічку — за чоги
ри роки!», КМК виконав
планове
завдання пер
шого кварталу
на і І')
відсотків.

У БУДІВНИЦТВІ I. 0 м сом 0.1 ЬС Ь і ю- мо.ч о д і ж ній бригаді малярів буді
вельного управління № З
тресту « Кі ровоградвачімапібуд»
(бригадир
II. Шачковська, групком
сорг Т. Плотникова). Впкопання планів тут ста
новить 147 відсотків. З
першого
пред’явлення
здано всю продукцію.

НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ
ТРАНСПОРТІ — комсо
мольсько - МОЛОДІЖНІЙ
вантажній електровознін
колоні
імені 60-річчя
комсомолу України Зиа?,Ганського
райопу (ке
рівник С. Пугачав, гру:ікомсорг
В. Литвинов).
Понад план
перевезено
267 608 топи' народно
господарських вантажів,
зекономлено 114741 кі
ловат-години
електро
енергії.
У ТОРГІВЛІ — ком
сомольсько - молодіжно
му
колективові секції
«Жіноча
галантерея»
універсального
торго
вельного об’єднання «Кі
ровоград»
(керівник
І). Урсулова,
групком
сорг II. Кумсярова). Ви
конання плану
товаро
обороту становить 1 18,7
відсотка.

У ГРОМАДСЬКОМУ
ХАРЧУВАННІ — ком
сомольсько - молодіжно
му колективові кондитер
ського цеху Новоархаиі ельського харчокомбіна
ту (керівник 11. Колес
ник, групкомсорг Т. Гри
щенко). Планове завдан
ня КМК виконав
на
122,9 відсотка.

У СФЕРІ ПОБУТО
ВОГО
ОБСЛУГОВУ
ВАННЯ — комсомоль-

У ЗВ'ЯЗКУ — комсо
мольсько - молодіжному
колективові телеграфіс
тів Кіровоградської телеграфпо-і елефонпої стан
ції (керівник Г. Василен
ко, групкомсорг Т. Недєльська). Середній ви
робіток становить 152
відсотки норми.

СЕРЕД КМК АВТОГАРАЖІВ
ГОСПО
ДАРСТВ ОБЛАСТІ —
комсомольсько- молодіж
ному колективові автогаража
колгоспу
імені
Фрупзе Новоукраїнськорайону
(керівник
го
II. Уліренко, групком
сорг А.
Никифоров).
КМК
виробив 452062
тонно-кілометри, перевіз
і 5268 тонн вантажу.

СЕРЕД КМК МОЛОЧ
НОТОВАРНИХ ФЕРМ
— комсомольсько-моло
діжному
колективові
МТФ
ІІесватнівськоію
відділка радгоспу Друго
го імені ІІетровського
цукрокомбіяату
Олек
сандрійського району (ке
рівник А. Кононенко,
групкомсорг в. Рогацьkä). Молоді доярки одер
жали від кожної корова
но 919 кілограмів моло
ка, план продажу молока
державі колектив вико
нав на 115 відсотків.

СЕРЕД КМК ТРАК
ТОРНИХ БРИГАД —
комсомольсько молодіж
ному колективові трак
торної бригади
1 кол
госпу «Перше травня»
Ма лові ісківського району
(керівник А. Гончаров,
груп комсорг
А. Кобе
лев). Виконання змінних
норм становить 117 від
сотків, зекономлено 273
центнери
паливно-мас
тильних матеріалів.
» * *
Переможців нагородже
но Почесною грамотоц)
обкому ЛКСМ України.

,, ТМГолодий
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ВІТНИЙ період...
Він
завжди відповідальний,
всіх і а
важливий. Для
усьому. Як обжинки
дл.ч
хліборобів,
ян підбигт»
підсумків змагання у тво
єму колективі.
Підсумкові
заняття
з
системі політичної та еко
номічної освіти, що поча
лися в комсомольських ор
ганізаціях області, — це
теж відповідальний екза
політичну
мен. На твою
зрілість, твердість переко
нань, готовність конкрет
ними справами,
працею
довести неперевершеність
марксистсько - пекінського
вчення.
Бо. як умазував В. І. Ле
нін, «...треба,
щоб Кому
ністична
спілка молоді...
не обмежувалася лише чи
танням
комуністичних
книг і брошур.
Тільки з
праці разом з робітниками
і селянами
можна стати
справжніми комуністами».
Своє усвідомлення діяти
відповідно до вивчених те
оретичних положень у політгуртку ти доведеш кон
кретними справами, вкла
дом у розв’язання завдань,
поставлених XXVI з’їздом
КПРС.
Підсумкові заняття, тео
ретичні
конференції, з
яких ти візьмеш
участь,
слухачу, стануть іще одні
єю віхою у
процесі зро
стання твоєї комуністичної
свідомості,
свідченням
твого ідейного загартуван
ня.
Отже, щасливого сход
ження!
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ПЕРЕКОН АННЯ — ДІЯ
Завершується навчальний рік у системі політич
ної, економічної та комсомольської освіти

головне питання по

результатна н о с т і.

Чого ми хочемо до
Заключне заняття □ гуртку «Молодь та ідеологічна боротьба»
Впевнено відповідає на запитання слухачка Н. Харченко.

РІк

погляд У день МИНУЛИЙ

ПРИЄМНИХ
ТУРБОТ
УРОК ПЕРШИЙ

'

Перед заключним занят
тям у нашому гуртку мені
пригадалося раптом пер
ше. Мабуть, тому пригадалося, що я дуже хзилюМоя
велась перед ним.
біографія
пропагандиста
була ще зовсім короткою.
я а райЛише рік вела
харчокомбінаті
гургок
«Конституція розвинутого
соціалізму». Це було мо
їм паршимпартійним до
ручанням. І ось така важ
лива й відповідальна тема
— «Молоді про партію».
' Мала ще одну причину
хвилюватися. Хто в он й, мої
слухачі- Я знала лоо них
тільки ге, що це переваж
но молоді спеціалісти ра
йонного спожиєтозариства, заготконтори, прод- і
промторгу. більшість має
середню
спеціальну або
вищу освіту.
Двадцять шість ЛЮДОних характерів, двадцять
шість особистостей. З мого
почати, щоб відразу зна
йти з ними контакт, заціка
вити їх? Бо від того, ЯКИМИ
вони будуть на занятті —
активними
чи
навпаки
(мовляв, це ми вже мули,
знаємо), — залежить успіх
нашої спільної справи.
Вирішила не затягувати
заняття, викласти тему ко
ротко- й лаконічно, нато
мість більше часу відвести
на знайомство зі слухачами, відпозісги на асі запитання, які
зиникнун. у
процесі уроку. І не поми
лилася. Запитань було чи
мало. Виявилося, що мої
дівчата (їх у мене а гурт
ку 24 з 26 слухачів) цікав
ляться не тільки історією
партії, а й нинішньою по
літичною ситуацією у сві
ті, діяльністю КПРС на су
часному етапі, що вони в
курсі всіх новин. Пізніше
вони призналися мені, що
тоді багато запитань зада
ли неспроста — хотіли пе
ревірити,
наскільки я «в

курсі». 1 вже тоді я зрозу
міла, що працювати мені
тут буде важко, але ціка
во. Важко
тому, що до
кожного заняття треба бу
де готуватися
якнайретільки за
тельніше, і не
програмою. Цікаво тому,
що доля звела мене з та
кими людьми.

ОДИН З УРОКІВ
їх потім було понад
двадцять — цікавих, наси
чених напружених занять.
І кожне чимось запам’я
талося. Та, пезно, найпам’ятнішим і для
мене,
пропагандиста, і для моїх
слухачів було одне з них:

Тема; «XXVI з’їзд КПРС
і XVIII з’їзд
комсомолу
про виховання молоді на
бойових і
революційних,
трудових традиціях радян
ського народу, в дусі без
межної відданості Батьків
щині».
Того дня я підготувала
розповідь про краєзнавчий
музей села
Підвнсокого
нашого району. Славні бо
йові й трудові діла одно
сельчан відображено на
його стендах, у зібраних
матеріалах.
287 жителів
села загинуло смертю хо
робрих на фронтах Золикої Вітчизняної війни. 312
за відвагу . а боях з німецько-фашистськими заг арбниками
зідзначено
урядовими
____
нагородами.
Повернувшись із війни, во
ни самовіддано працюва
ли, зідб/дозуаали зруйно
ване
окупантами рід те
село. І нині воно — одне
з найкращих у
районі.
Красуня школа, двоповер
ховий універмаг, будинок
культури, житлові будин
ки — все це було створе
но руками трударів.
Того дня Валя Лимарчу«,
яка народилася і виросла

на
Нозоврхангельщииі,
розпозіла про подзиг аідпартизанської
аажної
Клази Ьайразв'язкової
про як/
ченко, пам'ять
житиме а серцях
вічно
нинішнього і прийдешніх,
поколінь радянського народу.
Якою б не була тема,
ми завжди старалися по
в’язати її з місцевим ма
теріалом, з тим, що добре
знайоме
слухачам. Ось
нареді мною
лежать ре
ферати, що
їх написали
протягом навчального ро
ку мої дівчата. І в кож
ному з них обоз язково ви
знайдете
посилання на
факти повсякденного жит
тя селища, району Я вирі
шила на таких же фактах
побудувати
й заключне
заняття року.

УРОК ЗАКЛЮЧНИЙ,
АЛЕ НЕ ОСТАННІЙ

Тема заняття: «Прац’.оваги ефективно і якісно».
Перше питання назива
лося: «Берегти суспільне
добро, вміло і якісно ви
користовувані всі рес/рсч, добиватися ЗИСОІІИХ ренайменших
зультатів при
Готуючис» до
затратах».
заняття, я звернулася до
матеріалів
XXVI з їзду
партії, на якому прийнято
програму дальшого підви
щення
ефективності
і
якості суспільного зиробницгва. З першим питан
ням тісно переплітаються
й наступні, що стосуються
підвищення продуктивнос
ті праці, якості продукції.
Наводжу такий приклад:
взуттєва фабрика вироби
ла недоброякісне взуття,
яке не має попиту у насе
лення. 8 результаті товар
залежується
на складах,
виникають труднощі з ви
конанням
планів торга-

вельниками,
знижується
продуктивність їхньої пра
ці.
Щоб пов’язати загальні
положення з місцевим ма
теріалом, попросила дів
чат вибрати
з рахунків,
які вони ведуть
у себе з
організаціях,
цифри, що
характеризували
б стан
справ у них. Це дало змо
гу оживити
заняття, на
близити положення «су
хої» теорії до слухача.
Мої дівчата — це в ос
новному бухгалтери, еко
номісти, товарознавці. Тоб
то ті, хто веде облік, ко
му належить
бути, якщо
можна
так висловитись,
очима економічного керів
ництва.
І, мабуть, дуже
важливо, щоб
зони не
тільки навчилися бачити,
де захозано резерви даль
шого зростання продук
тивності праці, якості ро
боти, а й добивалися, щоб
ті резерви
якнайскоріше
вводились у дію, викори
стовувались. 1, думається,
коли вони цього навчили
ся, то рік для
кожного з
нас минув недаремно.

сягти]

Ми

хочемо,

щоб партійна політи
ка зливалася з діяль

ністю мас, щоб пар

тійна

вчила

освіта

людей,

говорячи

словами 8., І. Леніна,

«діяти так, як

того

дійсно комунізм ви

магає». Іншими сло
вами, мова йде про

те, щоб добитися на

ділі єдності

---------------------------------------------- - —----------------

ідейно-

теоретичної, політи-

Другий.рік я працюю прш-згачцгсі ом. і «є
сь.і.кт,. що це легке дорученій. 1 11 ід о оика до ;а11 ять’з» Гч; pat не мете часу, ні к н :иисаішя коненш^тів ші.і.іьіиік уроків чи перевірка
і і.і-.ських зоіиііТ Ііі.
'
------ ’5 МОШ ИЄ
Ллє пропагандисте;.л.а робота
і<-»помя<ае
їх кипб.м. і ічбше шзи.азамикатися в колі шкід:.іщч
в гуртку
вати житія, збагачує дос^ ....
|1 І І я» вчи ТЧСЯ . ІГ/
«‘laid, СОЦІи.ІІСГІі'Чі-ІІ спосіб
ті.чьки слухачі, вчився і я. На записі ях МОЛОДІ КОЛ
ІЇ колективі,
гоешнячі: :>оДиі’іїі-ка.ііі про свої справі;
ділилися ii.iauav.ii на майбутнє, в чому я вбачав осмяєлс-шія шімр теоретичного матеріалу курсу.
Заняття в гуртку часто проходи.»її у формі диску
сій, невимушеної бесіди. При викладі геми прагнув
не згладжувані суперечностей, ?.а і,аа такі запиташ.'Я, ясу ваші« яких' активізува ю 0 розмову,
Технічні засоби, яких багато є в школі, стали добро«» ііія.могою в розшгтку інтересу
слухачів до занить. Але я дійшов висновку, ЩО
иадмірае захоц.чеіпія технічирмн засобами часом І ШКОДИТЬ. Діафільми, маїнііоф нніі записи повинні органічно.вплі
татися в діалог між пропагандист ом і аудиторією.
Інакше вони лише відволікають івагу слухачів від
іолоішого, стають самоціллю, не посилюють пере
копуючого ефекту цропаганднстсь’сого виступу.
1 (іастуииого року працюватиму над. удосконален
ням своєї ироиагаидіістської майстерності.
Голов
ним своїм завданням на майбупн-. ставлю: навчити
слухачів якнайтісніше, пов’язувати вивчений мате
ріал/ з практичною дія.іьііісті'л

’г

ко-виховної, органі

заторської і
дарської

Надійною Баршадською, і
з Колею Клименком, який
розповідав цього дня про
шляхи
підвищення про
дуктивності праці
в тор
гівлі...
Так, заняття закінчилось,
але навчання триває. Най
важливіші уроки
задава
тиме моїм учням життя. І
тільки від них
залежить,
якими будуть відповіді на
тих уроках. Мені ж хочеть
ся вірити, що будуть ЗО
НИ правильними.

Л. АНДРУСИК,
пропагандист,
смт. Ноасарчзн'-ельськ.

а. шиптєнко,
^рттГхагандист.

госпо

Потрібний,
просто нео

роботи

партії.

Л. І. БРЕЖНЄВ.!

* * *
Позаду заключне занят
тя нашої школи. Вже про
читано останній у цьому
році реферат,
що його
підготувала
комсомолка
Люда Грицик, — «Органі
зація і хід соціалістичного
зметання за успішне вико
нання і
перезисонання
завдань одинадцятої п'ятирічкн». Це була й остан
ня зустріч у навчальному
класі з Діною Горецькою
— чи не наймолодшою і
чи не найактивнішою, і з

2

у її

лягає, мабуть,

«Цукрогідромаш*.
Фото В. ГРИБА.

ЯК МИ НА

освіті

У партійній

кіровоградського заводу

у СИЄ
— Ось і закінчується ііавча.н.щщ
■світи. Гйжл /■•’■■".'.(СЯ за цс,і
дальним він був. Скільки іодій
^с”.
'
час у ж«шї: краши, і найголввії’иіа
Є,иніяИИ»
XXVI з’їзд КПРС. Трудовими дрсяі’’*5молоді
кордами.- «фгліїнмп починаннями
нар®робітниці свою нричетійсть до и»ці<',5‘- ' ^цковуваду. 1 цс. йбчуття причетності я стї[»а і‘к>’.ч‘ насо.’К»тп у своїх слухачів иа заняттях.
{їііЯІ},чясшуіочн, що активна позиція комелі
тьСЯ насамперед у їхній праці.
_ , ечухтЗа навчальній; рік, що минає, всі *л ’((д це рал
чок стали ударницями кому щетини-’1 ’‘У* * Кожна і;
{'»ходили переможцями змагання і, н.с< \
Іа коишвачок освоїла авітри суміжні
<шсі1?1і
всГіЄі,і‘
гурсу «МРИсмало Суло й труднощів. Виміси “я $< багатьох
долі про партію» передбачає внкоркс”’’
мЧ, ^сйннміі
історичних документів, ознайомлення .
засобів,
експонатами. На фабриці ;к ма.іоьч .•
.Д.(’,иої .чІ.рІМ методичної розробки — ніяко’
. І чи всіх
тератури. Підручник з курсу — і •.<>"’
часу
лроиаі андцетів. Доводилось внтра*' ■ ‘і1
і зусиль у підготовці до занять.
слухачам?
Чи всі воин вдалися, запам'ята >ж’*
Про це воі'<! скажуть самі.
и. ТИХОНЧУК,
^•ролатанД’лс7-

КІЛЬКА ФАКТІВ
З ІСТОРІЇ

А У грудні 1920 реку
ЦК РКСМ прийняв «Поло
ження про ліквідацію полі
тичної неграмотності ком
сомольців». яке й поклала
початок справі ідейно-по
літичного загартування мо
лоді.
А 3 червня 1923
року
за рішенням 111 Всеросій
ської конференції РКСМ у
країні починає діяти єдина
система політосвіти в Спіл
ці молоді.
а У
1927 — 1923 роках
появляються перші гуртки
по вивченню історії партії
та історії ВЛКСМ, запро
ваджується метод індиві
дуальної політсамоосвітн.
А 30-ї роки ознамено
вано значним розширенням
гуртків економічної освіти.
А У 50-х роках створю
ються гуртки поточної по
літики, початкові політшиили, гуртки основ суспіль
ного і державного устрою
СРСР.
А 3 1961 по 1966 рік —
період реорганізації сис
теми комсомольської ПОЛІТ
ОСВІТИ. Відчутні зміни від
булися в структурі та про
грамах, що було викликано
зрослим загальноосвітнім і
культурним рівнем молоді.
А Оновлену систему ПО
ЛІТОСВІТИ
запроваджено з
19RB року. З основних сао• х рисах вона діє я тепер.

І
І
І
І

Пропагандист Олексій го змаеа лцс, ст,. «
ЛИ.1ІК ь
к на
1 до^окГончаренко, лялк
Іванович
1
консультації,
Я
рО
1
»
Н
Т
і
і
ї
\7
у
секретар нарткому кол
теогоспу
імені Ватутіпа, реіи11 і юї1 '’ас”!‘виклад
іин.
а вн
розвішав
плакати, діа розповідатимете-. я і: втіграми. включив магніто .'ІЄНО в --нашому
житті
фон, перевірив
запис кожне т ссіретичне НО.ЧОжени
>1.
промови Л. І. Брежнєва
на закритті XXVI з'їзду
їх ке
J реба було заІ і ПРО.
На перебій
І все ходив по кабіне прос і, ні слова
тягнули
ту. Аж поки не вгледів У вгору руки
Ос і» }виступ
®
дівчат, що
вікно гурт
молодого
наближався до конторі.’. агронома
— V.
і
У біленьких хустинка Лтойї А?.зп юсїіоцарства
засмаглі під травневим хліборобськоїпро якість
праці. Ще
сонцем - прямо з поля, до
початку
— Готові всі? — по "Р°“'г*>л„еТ „ • запяття
цікавився керівній: гурт ‘мені- ««• .Чи,6-,ропновідав
Сі і ).
~~ :}а°чн«ця
ка .
о TOVIH ЬКОГоС|К)Дар— Готові? — відпові СЬКРІ
^ОИ-1....*ЄХ}НКулгу?. Ої0...
ли, наче школярі, хороя. иавчії і пщ
н Н о Літгуртку
— Тема підсу.мковог° буді'1 Для
н<хї несбов’язКОЗИРІ
,
-j
«Праціова-н
заняття:
Дівчттпа сама
якісно*. — Ікч!ГЄиг,аспефективно,
бесіду Ж'"' Ци.апіій < курс ЇКЄ
звично
почав
Олексій Івановій. — Го л”>. 'UytUc пічної «Ос по
мораворитимемо
з вами прл
cu-i...,
складові ефекти внос'- •З ’’Oil
au ‘ Я ickht’l пРикладів
шляхи нідвшцення. яко'.-і* Д •
,;і.1ос1ну
навоїї иродх кції. використан
*
;
У
бурягн
нро
°P
Rlt
ня основних фондів. 0р’ np° c‘fsGv
п сказала. I
галізацію соціалісти1«10’ '!
кукурудзи а
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посГнп«ІИСЯ “Гуртку б*Л£> цікаво. У нас появи
лося нове, глибоке розуміння історичних подій у
" _ ' наР°ДУ» ми значно збагатили свої знання.
пЛЛлЬИМа?'іа3п Ран>ше мені доводилось
читати
’
,у ‘ ' -^“ніна «Завдання спілок молоді»! Все
■ ло'-л в нн-, зрозумілим, відомим.
І лише на
. яттях я зоа> пула важливість і значення виступу
ДАПЛ 1 а ‘ *'‘ОЛОА’ 80-Х, Для прийдешніх покоАдже кожне речення, кожне слово Леніна —
Цв грограл'.а дій на роки, десятиліття.
• аш пропагандист, Ніна Володимирівна Тихончук
не в■ омлюаалась переконувати нас,’ що справжні
/ДіЯНИКИ комунізму --- це не тільки сумлінні пра
цівники, а и активісти громадського життя. Незва
жаючи на зайнятість, — вона працює майстром, —
сама оралася за організацію вечорів, допомагала у
випуску газет. Цим неспокоєм запалила й нас.
(впер кожна з нас має постійне комсомольське
дору .Ч.ННЯ. Дівчата самі йдуть у комітет комсомо
лу, пропонують цікаві заходи, беруться за їх орга
нізацію.

Конференція журналістів
Про підсумки діяльності за
собів масової інформації і про
паганди облає і і в десятій її ,ітирічці і завдання журналістів
у світлі рішень
XXVI з їзду

ричних наук, професор кафедри
журналіст пкп Вищої партійної
школи при ЦК Компартії Ук
раїни Г. і. Вартанов, заступник
днрсіі і ора І’адіо-тслеграфиого
КІІРС, положень і насіалов, агентства України II. І. Баку
висловлених
товаришем Л. |. менко, кандидат історичних на
Брежнєвим у Звітній ДОПОВІДІ ук викладач кафедри журналіс
ЦК КПРС, ішлося в суботу, ?;к тки Вищої партійної ніколи при
травня, на науково-пракгичніц
ЦК Компартії
України О. І.
конференції працівників преси,
Яроменок, редактор обласної
телебачення і радіомовлення з
учаспо секретарів міськкомів і гаїети «Кіровоградська прав
райкомів партії, які
відають да» ІО. Д. Моторний, заступник
голови обласного комітету по
ііигдііиями ідеологічної роботи.
З доповіддю на конференції т.‘леба*іешііо і радіомовленню
цисту нив секретар обкому Ком В. І. Левиць кий, редактор вілі,партії України А. І. Погребняк. ніанської районної газети «Ле
Із співдоповідями і повідом нінська зоря» В. В. Вовченко,
леннями виступили: доктор ісю- начальник обласної о уиравлііі-

І

Я горджуся, що мою подругу Тетяну Грцгіну об
рано депутатом обласної Ради народних депутатів,
а про Любу Арендаренко на фабриці говорять як
поо найкращу спортсменку, що по дзвінких голо
сах пізнають усіх наших співачок...

но-

С. ПУЖДЄЗА,
слухачка.

м. Олександрія,
швейна фабрика.

— Що дав мені рік навчання в політгургку? Од
ним словом і не скажеш.
• Знаете, раніше я якось спокійно, коли можна так
сказати, слухала інформацію про міжнародні події,
не глибоко вникала в їхню суть. Не вміла оцінюзати їх, робити висновки. Вивчаючи матеріал курсу, я
зрозуміла, що, лише порівнюючи наш, соціалістич
ний спосіб життя з капіталістичним, можна данати
глибокі, переконливі відповіді на заняттях.
Я стала чигати, крім художньої і нзучозо-популярної літератури, газету «За рубежам», журнал
словесник», регулярно дивилася телевізійну про
граму «Час». І у мене виник інтерес до' політичної
інформації, а пізніше появилося й глибоке розу
міння важливості її. Працюючи з дитсадку вихова
телькою, я щоразу ділилася
з колегами своїми
думками, намагалась пробудити у них
інтерес дэ
політичної інформації. Так я й стала політінформзтором.
Яке заняття мечі найбільше запам’яталося? При
вивченні матеріалів XXVI з’їзду КПРС у нас зідб/лася цікава й серйозна розмова про соціальну полі
тику партії в нинішньому п'ятиріччі. Зоотехнік Лю
ба Мицак, завідуючий клубом Володимир Сьрмигз,
вихователька Люба Кірова, електрик Станіслав Л/бенець — усі, хто брав слово, наче примірювали
соціальні перетворення, що відбулися в селі, і ті,
що плануються, до великих накреслень партії. Тоді
ми й дійшли висновку, що поліпшення нашого доббробуту — це справа наших
рук.

Т. СОКОЛЕНКО,

слухачка.

Ноьоукраїнський район,
колгосп імені Калініна. ■

І СПОРТАХ з підсумкового
ЗАНЯТТЯ

бхідний
шшішпьому році...
Про все, здається, роз
повіла, а її колега —
■агроном Олег
Чорний
слова просить
із цього
питання. Доповнює. Де
тально говорить про ор
ганізацію праці в трак
торній бригаді № 1. яку
очолює кавалер
ордега
Леніна О. М. Карєв. зга
дує. як учили розуміти
якість ноля
молодого
тракториста
Віктора
Харченка.
Кол госн н ий
ме ха и і к
Анатолій Соколенко го
ворить коротко, але чіт
ко й ваюмо. Про те. як
бережуть механізми
трактористи Дмитро Са
лит, онера гор по віДіОдівлі свиней
ц.вгепія
Мочалюк. «Не змогла б
щодоби одержувати лл)
— 470 грамів приросту
живої ваги свиней, якби
пА користувалася діехаиізмами. не берегла їх».
__ каже переконливо.
Заходить мова нро со
ціалістичне змагання,
керівник куртка на миііг

розгублюється — про
сять слова всі.
— Всі. але по черзі,—
вирішує він.
І. як догадувався, най
перше
заговорили про
при клад
Вол оди м и ра
В р ю ховец ь ко го. кот р п її.
ураховуючи потреби гос
подарства. залишив пе
редов 11 й ко м со м ол ьс ькомолодіжиий колектив мехапізагорів, і перейшов
працювати
на відстаю
чий свинотоварний комп
лекс.
Заняття закінчилося.
Та не поспішали розхо
дитись молоді ватутінці.
Згадували
навчальний
рік. вели мову про проб
леми. А побажань скіль
ки було! Олексій Івано
вич ледве встигав заті
сувати. «Бо ж і наступ
ного року вчитимемося
разом. — говорили вневііеко. — Без політгуртка
не можна.
Бій простотаки необхідний».
Н. ЧЕРНЕНКО.
с. Рівне.

Конференція прийняла реко
мендації, спрямовані на даль
ше підвищення
ролі засобів
інформації і пропаганди в ко
муністичному вихованні трудя
щих, мобілізації
їх на вико
нання
рішень XXVI
з’їзду
КПРС, планів одинадцятої п’я
тирічки.

КОНФЕРЕНЦІЇ

ПОМИЛИСЬ
КОНКУРСИ
исгхзжиасаа

діалоги

ня у справах видавництв, полі
графії
і книжкової
торгівлі
О. К. Піскуиов, редактор зна
ні янськрг міськрайоиної газети
«Серн і молот» А. І». Загравеїіьо, редактор
обласної газети
«Молодий комунар»
В. М.
Сгупак, кореспондент-орі ані га
тор ( вітловодського міськранонйсио радіомовлення
Л. М.
Саркісова, редактор багатоти
ражної газети «Будівельник»
комбінату «Кіровоградважбуд»
Ю. М. Ліаіівос.

НА ФІНІШІ
«ТЕАТРАЛЬНОГО
МАРАФОНУ»
Заключному копку рсові XXII Театральної вес
ни на
Кіровоградщіші
передували загальні ог
ляди, що" проходи.ы У
п яти зонах. Кроці спек
таклі ••- Олександрійсь
кого та і Іовоукраїнськог<> міських, Знам’насько
го, БобриисЦі-ього, Віль['•аііського та Малоіпісківського районних бу
динків культуро — іі бу
ло висунуто для учасіі
в заключному конкурсі,
який проходив у 11)30ухраїиці 22—23 травив.
Па нього було-запро
шено завідуючих район
них будинків культури,
ткремо-кців IX Ой'іЗСНОГО
конкурсу
одноактних
вистав.
У лоді урочистої час
тиш! свята засіунппк на
чальника
унравліі'.ия
культури облвиконком у
М. О. і а.нщькчй вручив
кращим
самс-дія.чьиим
ке.чектквалі. режисерам,
виконавцям нагороди
Глядачі, що иргі шли
тою
діщ до
жіа.іаьу'
культури
«ЇОві ікґч:ічї>
м і іовоукраїїнщ, поди
вилися спектакль Б. Ро
зова «Виню живі» в по
становці народною само
діяльного театру Олек
сандрійського
міської о
буднику к у.'і ьт V р 11.
с. ПЕТРЕНКО.

КІНО,

Тиждень
роздумів
і радощів
а

■\ кінотеатрах області
закіїїчпзся
Всссоюзннй
тііждсш. дитячих та юна
цьких фільмів, присвячсг.гіі дню народження піо
нерської організації іме
ні В. І. Леніна. Проходив
сіл під девізом: «На ко
муністів рівняємо крок.'.
Демонструвалися нові
художні Й П3\т.ово-іюпуЛйрні фільми,’ Йшли реі роспектпвні покази, юві
лейні сеанси,
Майже /0 тисяч юних
глядачів області
пере
тянули нові фільми —
«Хто заплатить „-а уда'■у?», «Вам і нс снилося»,
«Руки вгору!,, --Випадко
ва куля»,
С ІЛЛЙШЕНКО,
редактор управління
кінофікації,

Зробити правильний вибір нелегко.
Навіть у дитячому віці, коли це сто
сується іграшки чи книжки. Ще важ
че робити його на порозі
самостій
ного життя.
Обставини, умови, звички — з од
ного боку і власні принципи, переко
нання і світогляд — з другого
всту
пають
часом у таку суперечність,
протиборство,
що логіка, розум
здаються безсилими. І все ж навіть
в екстремальних обставинах існують
поняття найвищі за все...
«Вибирати можна асе на світі, сину,
Вибрати не можна тільки
Батьківщину».
Ці слова поета В. Симоненка могли
б стати епіграфом до нового твору
відомого радянського
письменника
Ю. Бондарева «Вибір». У них — увесь
зміст роману^ його ідея
й основні
тема.
.... Через тридцять років
зустріча
ються
двоє колишніх шкільних і
фронтових друзів — Володимир Ва
сильєв та Ілля Рамзін.
Та немає в
обох радості, тепла.-.
Скільки мирних років
минуло, а
мати не вірить отому скупому воєн
ному: «Пропав безвісти», жде едино
го сина. У снах бачить його, розмов
ляє з ним. І осы— він на порозі. Не
в сні — наяву. Живий, здоровий. АЬе
зовсім чужий — Ілля
Рамзін. І не
проща; всепоошальне серце матері
синові одного — зради Батьківщини.
Раеться-розривається
воно.
добре
серце старенької жінки, бо ж ''відчу
ває мати, як ніхто інший, що нелег
ко синові, що нерозбірлива озлобле
ність — то не від безтурботного
життя. Та не вистачає у неї сил кину
ти хоч грудочку землі в могилу сина,
коли той кінчає життя самогубством.
Герої роману Ю. Бондарева — не
споглядальники
життя, вони
його
ТвСрЦІ. І що б не робив кожен із них
— рано чй пізно кожен вчинок віді
зветься з них,
з людях, у природі.
Людина мас відповідати за свої вчинки — хороші й погані, великі й малі,
сьогоднішні й учорашні. Ось такою й
постає перед читачем сучасність —
передвоєнна й воєнна молодість од
них, кохання юності других
Сюжетні лінії роману сходяться
на художникові Васильєву. Саме че
рез його світосприймання ми судимо
оцінюємо
про вчинки Іллі Рамзіна,
Щеглова і
творчість
заздрісників
поведінку
і Коліцина,
аналізуємо
дочки Васильєва Віки...
Новий тшр Юрія Бондарева «Ви
бір» — це
фі лософсько-психологічт-ий роман. Герої його,
кожен посвоему, шукають відповіді на одвічне
питання: «В чому зміст життя?»

Про це говорили учасники читаць
кої конференції по книзі Ю. Бонда
рева «Вибір», що відбулася в цент
ральному лекторії обласної організа
ції товариства «Знання». Влаштували
їі працівники обласної наукової біб
ліотеки імені Н. К. Крулської та об
ласного відділення Товариства люби
телів книги, взяли в ній участь викла
дачі філософії, психології, мови і лі
тератури вищих
учбових закладів,
учителі шкіл, робітники і творча ін
телігенція міста Цікавими були ви
ступи прихильників таланту Ю. Бон
дарева В. І. Кунченко, Г. І. Дяконов.п.
В. С. Хомика, В. М Горковця,
Є. В.
■ Кузнецової. Вони говорили про ху
дожні особливості роману
«Вибір»,
їлибоко аналізували моральні, соці
альні й філософські проблеми, пору
шені автором у книзі.

ФУТБОЛ

*1

Суперники зустріча
ються в іграх другої лі
ті; з 1930 року. Але не
зважаючи па че, що во
ші давні знайоліі, звіт
ний лтатч почався обе
режно. Та згодом стала
помітна деяка перевага
господарів
поля, які
д<‘Далі частіше появля
ються
на штрафному
майдаичіїку
гостей,
Можливість
вивести
свою команду
вперед
на
тридцять восьмій
хвилині мав Олександр
Алексеев. Але він не
скористався нею. Ата
ки
кіровоградців не
вщухають. Па
сорок
четвертій хвилині Сер
гій Галюченко,
про
йшовши - по
лівому
краю робить добр^' про
стріл ьну передачу, та
його партнери вияви
лись но па висоті.
Другий
тайм про
йшов в обопільних ата
ках.. «Розмочити^ раху
нок могли ніровоградці
І
с Атлантика».
Та
жодному клубу це не
вдалося. Поєдинок за
кінчився внічию — 0:0.
В. ШАБАЛ1Н.

•і

СПОРТИВНЕ
ОРІЄНТУВАННЯ
івакаиимя^иив

з восьмого
ЧЕТВЕРТЕ
У-лісовому масиві по
близу села Гостиного,
що в Знам’япському ра
йоні, проведено першість
Центральної ради това
риства «Авангард» се
ред команд спортивних
клубів та виробничій ко
лективів
фізкультури
республіки зі спортивно
го орієнтування. Команд
ну
перемогу
здобули
спортсмени виробничої о
•об’єднання реле та авто
матики з міста
Києва.
Другими були
оріснтуі-альїіпкн Сєвєродонець
кого спортивного клубу
«Хімік», третіми — пред
ставники
виробничого
об'єднання
«Азот»
із
Черкас. Наші земляки зі
спортивного клубу «Зір
ка» задовольнилися чет
вертим місцем. Нагадає-’
мо, що торік вони були
восьмими.
В. ТВЕРДОСТУП.

І

4 стар

лМолоднй комуяьр“

26 трлвия 1981 року

пісні Центрального телеба
«Ігроте
9 ~ Новини.
16.Ю — 17.15 — Тслеклуб
чення і Всесоюзного радіо. «срібниіі
16.25— ка». 18.00 — К. т. «Грають
19.25 — Людина
і закон.. * Вперед, Дзвіночок».
орлята!» 17,00 — юні музиканти». (Кіровоград
19.55 — Телефільм «Держав
на Республіканське телеба
ний кордон». 2 фільм. • Мир «слава солдатсьіга». 18.00 — чення) 18.30 —
за
іяш?’спт?1ь,1||і‘ телефільм. днем». (Кіровоград). «День
не літо 21 року». 1 серія. 18.
18.40 —
ЗО — Концерт Духової му
21.00
—
«Час».
21.35
—
«Ве

зики.
19.00
«Актуальна
Телефільм.
(Кіровоград).
А ЦТ
Молодіжна
«Економіці бути
19.30 —■
«Зустріч 18.45 —
6.00 — «Час». 8.40 — Гім селі хлоп'ята».
По закінченні- — зкамера»
піснею». 20.45 — «Па доб- економною». Рейдова брига
настика. 9.0о — Мультфільм програма.
Сьогодні
у
світі.
да
обласного
телебачення пе
«Пригоди Мюнхаузена 9.45
І,’;“*1-'1- Д'Т.і!» 21.00 — «Чає».
-1-35 —* «Новини кіноекра ревіряє використання е.тс-ь
— В. ПІкваркін. «Проста дів А у І
16.00 — Новини. 16.10 — на». По закінченні — Нови троенеріії на підприємствах
чина». Тслсичстава. 11.00 —
дзвіночок». ни.
області.
В передачі бере
Фільм-концерт «Мелодії ра К. т. «Срібний
участь директор обласного
дості». По закінченні — Но (Кіровоград на Республікан А ЦТ (IV програма)
підприємства
енергозбу гу
вини. 14.30 — Новішії. 1 1.50 ське телебачення). 16.30 —
—- Сільські будні. Кінопрл- Концерт. 17,00 — «Гине лю
— <-СПІВДружіІІСТ1 !>. В. О. Деревииський. (КІроіиї
алкого 1J.WJ — Концерт.
і рад). 19.00
«Актуальна
грама. 15.50 — Спортивний дина». Бесіда про
клас. 16.20 — Рідна природа. лізм. 17.30 — «Абітурієнт- .
«День за
16.40 — До
національного 81». 18.00 —
свята Гайани — Дня неза днем». (Кіровоград). 18.15 —
(Кіровоград).
лежності.
Кінопрограма. Оголошення.
17.05 — Тележурнал «Звіз 18.'Д.0 — Телефільм. (Кірово
18.30 — Українські
дар». 17.50 — Грають лау град).
19.00 •—
реати II Всеросійсько.о кон пісні і романси.
курсу виконавців на народ «Актуальна камера.». 19.30
них інструментах і народної — К. т. «Джерела». (КіровоТелефільм.
пісні тріо баяністів м. Сик і) ад). 20.15 —
20.30 — Кон
тивкара. 18.15 — Бесіди .1- (Кіровоград).
ісаря. 18.45
— Сьогодні у церт старовинної музики.
світі. 19.00 —
Фантазії на 20.45 — «На добраніч, діти!»
темп пісень радянських ком 21.00 — «Час». 21.35 — Ху
«Авіцепнн».
позиторів. 19.10 — Ар.хітск- дожній фільм
тура-81. За матеріалами VII Но закінченні — Новини.
./їзду архітекторів СРСР.
А ЦТ (IV програма)
19.35 —
Фільм «Кінець».
19.00 — «Сільська годи
21.00 — «Час». 21.35 — Те на». 20.00 — «Вечірня каз
лежурнал «Музичне Ж1ІГГ.І». ка».
20.15 —
Чемпіонат
По закінченні — Сьогодні у Європи з баскетболу. 21.00
світі.
— «Час».
камера». 19.30 — Симфоніч
«Вечірня казка»,
А УТ
ний концерт. 20.45
— «На
Чемпіонат Європи з бась
10.00 — «Актуальна каме
добраніч,
діти!»
21.00 ' —
болу.
21.00
-«Час».
ра». 10.35 — «Голосую за
«Час». 21.35 — Художній те
професію». 11.15 — «В ефірі
лефільм «Дивак». 1 і 2 серії.
— пісня». 11.20
— Худож
По закінченні — Новини'.
ній телефільм «Балада про
А ЦТ (IV програма) Білогривого». 12..30 — - Кіно- А ДТ
19.00 — «Північні візерун
меридіани-. 13.15 — Музич
8.00
—
<
Час».
8.40
—
Гім

ки». 19.20 — Чемпіонат Єв
пий фільм. 16.00 — Новини.
ропи з баскетболу. 21.00 —
16.10 — «Срібний дзвіно настика. 9.05 — Телефі’іо.м А ЦТ
8.60 — «Час». 8.10 — Гім «Час». 21.35 —
Художній
чок». 16.45 — «На допомогу ».Дери■•«впин кордон». ФІЛ'-М
Телефільм .телефільм «Дивак»,' і і 2
школі». Історія.
17.10 — 2. «-Мирне літо 21 року». 1 настика. 9.05 —
серія. 10.10 — Співає лауре «Державний кордон». Фільм серії.
Концерт. 17.15 — Телефільм. ат
Всеросійського конкурсу 2 «Мирне .літо 21 року». 2
18.00 — «Рішення XXVI з'їз
А. Литвнненко. 10.20 — Оче серія. 10.10 — Зірочка. Кіду КПРС — у дії». 18.30 — видне
— неймовірне. Ііо за ноальмана.х для дітей. 11.00
«комуністи 80:х». «Справи
комсомольців — наші спра кінченні — Новини. 1-і.ЗО — — Грає народний артист
ви». (Кіровоград). 18.50 — Новини. 14.50 -- Доьх теле ІЧ’ФСР Ф. Лузанов. По за
Телефільми.
(Кіровоград). фільми до Дня іірнкордовип- кінченні — Новини. 1 1.30 —
кордону». Новини. 1 1.50 — Док. теле- А ЦТ
19.00 — « Актуальна каме ьа «Дні і ночі
ра». 19.30 — Естрадні мело «Священна і недоторканні». <ій іьм «Стань па моє місце».
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
«Кордон
поруч».
15.45
— Го 15.40 — Веселі старти. 16.25
дії. 19.40
—
.1 Ма.ионн.
Виставка
— Російські — Концерт чоловічого хору настика. 9.00 —
«Життя Сент-Еклюпері». Вис ризонт. 11І.-І5
Буратіно.
9.30 —
Для вас,
тава 20.45 — «На добраніч, мова. 17.15 — Рішення XXVI працівників лісу «Фореста- батьки. 10.00
—
Рух
без не
з'їзду
КІ1РС
—
у
життя.
17.30
Лін».
16.40 — Підмосковні
діти!» 21.С0 — «Час». 21.35
10.30 — ІІо музеях
— Продовження
вистави — «Весиа-красна». Концерт. зустрічі. 17.10 — Спор-клуб. ібезпеки.
виставочних
залах.
11.20
—
Великого
«Життя
Сент-Еклюпері >. 18.00 — Ленінський універ 18.30 — Виступ
хороших товарів.
23.00 —Тележурнал «Старт». ситет мільйонів. «Вихован дитячого хору ЦТ і ВР. 18.45 Більше
ню — комплексний ПІДХІД». — Сьогодні у світі. 19.00 — 11.50 — Смичка політ. 12.10
По закінченні — Новини.
12.55 —
18.30 — У кожному малюнку Проблеми — пошуки — рі — Коло читання.
тираж «Спортлото».
— сонце. 18.45 — Сьогодні у шення. Ведучий — політич 22-й
13.05
—
Людина.
Земля.
Все
світі 19.00 — На полях кра ний оглядач Л. Вознесенсьсвіт. 13.50 — Телефільм «Ле
їни. 19.15 — Разом — друж- кий. 20 ЗО — Концерт Дер леченям».
14.30
— Новпчч.
пісні й
иа сім'я. 19.45 — Сьогодні — жавного ансамблю
1-1.45 — У світі тварин. 15,45
День прикордонника. 19.55 — танцю Монгольської Народ —
А ЦТ
Грає
лауреат
міжнарод
ної
Республіки.
21.00
—
«.Державний кор
14.30 — Новішії. 1 і.50 — Телефільм
конкурсів 11. Гтврплова.
Фільм 2. «Мирне .ііг) «Час». 21.35 — «Ану, дівча них
Твій труд—твоя висота. Док. дон».
15.55
—
Бесіда
політичного
Телеконкурс. У перерві
фільми «Парторг». «Ру.х>. 21 року». 2 серія, 21.00 — та!»
оглядача 10. Логунова.. 16.25
15.35 — Кубок СРСР з під «Час». 21.35 — Концерт, — Сьогодні у світі.
— Веселка. IV Міжнародний
присвячений:
Дню
прикор

водного орієнтування. 1-5.55 донника. По закінченні — А УТ
фестиваль телепрограм на
— Шахова школа. 16.25 —
10.00
—
«Актуальна
каме

родної
творчості. Афгані
Відгукніться, сурмачі! 17.10 Сьогодні у світі.
ра»’. 10.35 — «Сонячне ко стан. 17.00 — 9-а студія.
- Концерт національного
ло».
11.20
—
II.
Мирний.
18.00
—
Відбіркопніі " магч
ансамблю Народної Ре.снуб А УТ
«ЛимерЩна». Вист ава. 13.30 чемпіонату світу з футболу:
10.00 — «Актуальна каме — Фільм-концерт. 16.00 — збірна Уельсу
ліки Анголи. 17.45 — Науко
збірна
во-популярний
— «Комуністи Новини. 16.10
Телефільм ра». 10.35
— «Срібний СРСР 19.55 — На скрапі —
«Служити людям». 18.45 — 80 х >. 11.05 — Концерт. 11.20 дзвіночок». 16.30 — • Народні кінокомедія, «Два друга, моСьогодні у світі. 19.00 — — ХуДОЖНІИ фільм «Авіцеи- таланти». 16.<15 — «Рішення доль і подруга». 21.00 —
Концерт
хору російської йа». 12.50 — Фільм-концерт. XXVI з'їзду КІ1РС — У дії». «Час». 21.35 — КінопанораІ

Вівторок

3 26 травня
по 3! травня
1981 року

1

Четвер

П’ятниця

Субота

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

КІРОВОГРАДСЬКЕ КООПЕРАТИВНЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ОбЛСПОЖИВСПІЛКИ

на 1и81— 1982 навчальний рік
па спеціальності:
за готовлю вач продуктів і сировини.
Продавець промпсловйх товарів,
продавець продовольчих товарів (з умінням тор
гувати промпсловпмп товарами).
коптролер-наспр промислових товарів,
кулінар 3—4 розрядів,
кондитер 4—5 розрядів,
пекар 3 рогряду.
Приймають юпм ів і дівчат із середньою освітою
-віком від 17 до 30 років.
Училище готує кпаліфіковаїпіх спеціалістів для ро
боти в,системі споживчої кооперації Кіровоградської
області.
Учням, зарахованим на заготівельне відділення, ви
плачуюсь стипендію в розмірі 85 карбованців на мі
сяць, на хлібопекарське відділення — 75, на торго
вельне, кулінарне, кондитерське — 32 карбованці.
Строк навчання па кулінара і коидптера — 2 роки,
па ішітих фахівців — 1 рік.
Для вступу до училища необхідно подати заяву па
ім я директора із зазначенням вибраної спеціальності,
атестаї (оригінал), медичну дЬвідку (форма 286), ха
рактеристику, чотири фотокартки розміром 3X4-см,
направлення відділу кадрів
районного" сноіиивчого
товариства.
Документи приймають з 1 червня по 15 серпня від
діли кадрів райої ічіх споживчих товариств і учили
ще.
Строк навчання в училищі зараховують до трудово
го стажу. Но зькін-іенні навчання видають диплом.
Відмінники навчання після закінчення училища
мають право вступу до вищих учбових закладів з
пільгами, встанов’їепими для осіб, що закінчили се
редню школу із золотою медаллю.
Адреса учи ница: 216012, м. Кіровоград, вул. Уфімська, 22-а. Телефон 2 51 07. їхати автобусами Л-А» •>,
20. 83 чи тролейбусами А’№ 2. 4. 6 до зетінкі) «Кіно
театр «Хроніка».

Зам. 47.

ДИРЕКЦІЯ.

ДИРЕКЦІЯ.

Зам. 45.

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вуп. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
Па украинском языке.

БК 06'650.

Індекс G1107,

Кіровоградське міське професійно-технічне
училище Ы" 2 імені О. С. Егорова

Обсяг 0.5 друк. ЙПК.

>)

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1981 — 1982 навчальний рік.

До закладу приймають молодь віком від 15 років.'
Училище готує кваліфікованих робітників Із серед
ньою освітою.
Осіб, які мають освіту па В класів (строк навчання
.— 3 роки), приймають па спеціальності:
му.чяр-монтажппк сталевії;« та залізобетонних кон
струкцій.
маляр (будівельний),
, лиціовцлі.ннь-п.ііітковик'. лгіщовальпик-мозаїст.
кранівник баиїтотшх самохідних країни,
машиніст автокранів,
електрослюсар,
машиніст екскаватора
Осіб, які мають середню освіту' (строк навчання —«
1 рік), приймають на спеціальності:
арматурник, електрозварник арматурних сіток і
каркас і є,
машиніст одиоі'ОвшфБПх екскаваторів.
Учням надають гуртожиток-. їх забезпечують трираііошім. .харчуіісішям, робочим та парадним одягом,,
підручниками. Під час
виробничої практики поїш
одержують .би пропенгів заробітку. Учні,
які навча
ються один рік. одержуют-, стипендію.
Училище розтшновяие в новому сучасному комп
лексі. Працюють гуртки художньої самодіяльності,
спортивні секції.
Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву, автобіографію, характе
ристику, документ про освіту, довідки з місця про
живання, про склад сім'ї та медичну- (форма № 286).
6 фотокарток 3X4 см. сеідоцтпо про народження або
паспорт.
Адреса счп;шща:316026, м. Кіровоград, вул. Червонозорівська, 23. Телефони: 7-14-17, 7-12-81, 7-34-71.
їхати автобусами №А? 2. II д.і зупинки < Вулиця
«Мічуріпа» або тролейбусами А''.М> 2, 4, 6 до зупинок
«Завод «Буддеталь» чи «Вулиця Короленка>.

Ласкаво просимо до нашего учплі'щііі
Зам. 85.

ІІЛиіА АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

Неділя

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!

па 1981 — 1982 навчальний рік (денне навчання).
Техиікум готує:
на відділі «Механізація сільського Тосподарсгпа» —
техніків-механіків по експлуатації та ремонту трак
торів. автомобілів і сільськогосподарських машин (на
базі 8 класів та середньої школи);
па відділі «Механізація та електрифікація тваринпицтва» —
тем: ІЬ'.'В еле .’тромехаиіків по .монтажу,
експлуатації іі ремонту машин та електрообладнання
теариннпцьких ферм (па базі 8 класів);
на відділі «Бухгглтсрсі-кйй облік V сільськогоспо
дарському виробництві» — бухгалтерів сільськогос
подарських підприємств (на базі 8 класів та серед
ньої ніколи).
Вступники складають екзамені:: на базі 8 класіп —
з .математики (усію), української або російської мова
(диктант):ца базі середньої школи—з математики (ус
но), .української або російської моеи та література
(твір).
Відмінників навчання зараховують до технікум»без вступних екзаменів.
Строк павчашія:
на відділах «Механізація сільського господарства»
1 <■ Механізапіл та електрифікація тваринництва» ші
базі 8 класів
3 поки і ю місяців, на базі середньої
школи — 2 роки І 8 місяців;
на відділі «Бухгалгерсьшиі облік V сільськогоспо
дарському ішробі-пцтві» па базі 8 класів — 2 роки і
10 місяців, на базі середньої школи — 1 рік і 10 мі
сяців.
Заяви приймають: на базі 8 класів — по ЗІ іппшг
на базі середньої школи — ио 14 серпня.
До заяви додаю і ь свідоцтво (атестат) про оезі гу
(оригінал), медичну довідку (форма
286)
6 фотокарток 3x4 <-м гпписку :• трудової кшіжкй (для осіб
що працювали ш менше одного року). Свідоцтво про
народження, пасік рт. військовий квиток (приписне
свідоцтво) пред'являють особисто.
Вступні екзамени — з 1 серпня.
Початок павчаїшя з 1 вересня.
Всіх учнів ног-оіо прийому'.забезпечують гуотожптком Ніш технікумі прациє .'’аочний відділ 'що має
елеціальності «Механізацйі сільського господарства»
та *• Бухгалтерський оліік у сільсьїсогдсігб^арсько.му
виробництві*.
Адреса: 316050, м. Кіровоград, вул. Волкова. 11,
приймальна комісія.
о

Театр -----------

МЕХАНІЗАЦІЇ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

ма. 23.05 — Фільм-концерт ково-популярна
"програма ■
«Музичний магазин». Но за «Імпульс». 11.30 — <Лірн’і-.'•
кінченні — Повний.
ні наспіви». 11.45 — О. 1-Г.ізавцев. «З весною я до те
А УТ
повернусь».
Вистава.
10.00 — «Актуальна камо бе
ра». 10.35 — Ранковий кон 13.50 — Чемпіонат Європи з
церт. 11.35 — «Присядьмо, баскетболу. Чоловіки. ЗбІлт '
Югославії —
Збірна
і олітаймо». Вистава. 13.45 — на
«Слава со.ч*
«Любителям хорового співу». СРСР< 15.10 —
14.15 — «Щаслива сторінка». датська». 16,00 — «Натруєнії
15.15 — «Доброго
вам здо кінозал». 16.50 — Телстург.
ров'я». 15.45 — Співає дитя пір «Сонячні кларнети». Ху?
чий хор «Весна». 16.10 — Ху дожни самодіяльність Києва
«Акту?
дожній фільм із субтитрами і Харкова. 19.00 —
«Що з тобою відбувається?» альпа камера». 19.30 — Ху
17.20 — «Літературний те дожній телефільм «Солом'йатр». 19.00
— «Актуальна г.пії капелюшок>. 1 серій.
камера». 19.30
— «Скарби 20.45 — «Па добраніч, діти!»
музеїв України».
20.00 — 21.00 — «Час». 21.35 — Ху
Фільм-балст
< Підпоручик дожній те іефільм «Солом'я
2 серія.
Кіже». 20.45 — «Па добра ний капелюшок».
ніч. діти!» 21.00 —
«Час». По закінченні — Новини.
А
ЦТ
(IV
програма)
21.35 — .3 концертів Всесо
юзного фестивалю мистецтв
8.00 — «Час». 8.40 — Кон
«Київська весна». В перер церт. 8.55 — Програма доку
ві — Повить
ментальних Фільмів. 9.35 -«Веселка». 12.20 — «Пере
А ЦТ (IV програма)
Клуб фронтових
8.00 — «Час».
8.40 — можці».
друзів.
13.50 —
Чемпіонат
«Наш відпочинок». 9.00 —
Європи
з
баскетболу.
15.10 —
«Шахова
школа». 9.30 —
Концерт. 9.50—Документаль Зустріч із чемпіонами свігу
і
Європи
—
збірної
СРСР
з
ний телефільм. 10.00 — «Ма
мина школа». 10.30 — «Ран хокею в Зимовому саду ()<•?
Концерт«
кова пошта». 11.05 — «Ро тапкіцо. 16.10 -—
—
Фільм-концерґ.
сійська мова». 11.35
-- 18.25
«Клуб кіноподорожей». 12.35 19.00 — Документальнії 11 те
— «Відверта розмова». 13.05 лефільм. 19.15 — «Супутник,
«Музичний абонемент''. кіноглядача». 20.00 — «Ве
14.05 — Чемпіонат Європи з чірня казка». 20.15 — Чем
баскетболу. 14.45 — «Про піонат СРСР з фехтування.
друзів-товарпшів». 19.00 ‘— 21.00 — -Час». 21.35 — Ху
«Біля театральної афіші». дожній фільм «До Чорного
20.00 — «Вечірня казка». моря».
20.15 — Чемпіонат СРСР з
фехтування. 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм «У
мертвій нетлі».
Гастролі Донецького облає-.
ного
російського театру
юного глядача.
«Вуркагани». 25 травня —
о 10.00. «Відпустка через по
ранення» 25, 28, 29 транш! •
— о 19.30.
«Золотий клю
А ЦТ
чик». 26. 27 травня — об
8.00 — «Час». 8.10 — Тім- 11.00. «Сірано ‘ де Берже
настпка. 9.05 — Фі.тьм-коп- рак». 26. 27 травня -- о
церт «Сім мініатюр Сходу». 19.30.
« Буди ночок-прг. ник ■>',
9 30 — Будильник 10.00 — 28—29 травня — о 10.00.
Служу Радянському Союзу!
11.00 — «Здоров'я». 11.45 —
«Ранкова' пошта». 12.15 —
КІНО
’
Наука і техніка. 12.30 —
Сільська година. 13 30 — Му
«КОМСОМОЛЕЦЬ» < Вічна
зичний кіоск. 14.00 — Д. Ва- казка кохання». 2 серії. 25 т
лєєв. «Дарую тобі
життя». 21 травня. Початок сеансів
Фі.іьм-впстава Московського — о 9.20, 12.30, 15.20, 18 20,
театру
ім. М.
Єрмолбвсї; 20.50.
16.20 — ІІутійка в жігггя.
«ХРОНІКА». 25—31 травня.
17.20 — Сьогодні
— День «До
подій на Уссурі». Хроні
хіміка. 17.40 — Фільм-кон- кально
документальний
церт «Співає .. народний ар фільм. «Попелюшка».
Мульт
тист Татарської АРСР Р. 16- фільм.
ііо І5.30.
раї імов>. 18.00 — Міжнарод «Шлюбна 3-9.00
ніч».
25
—
26
трав
на панорама. 18.45 — Мульт ня — о 16.00 1 20.00. «Випро
фільм «Скарби затонулпх бування людини». 2 серії. 27
кораблів». 19.05 — Прийміть -•28 травня — о 15.00 1
наші поздоровлення. Музич 20.00.
6». 29—-.31
на програма до Дня хіміка. травня.«Огарьоаа,
Початок сеансів — о
20.00 — Клуб
кіноподорз- 16.00 і 20.00.
-жей. 21.00 — «Час». 21.35 —
«МИР». 25—31 травня.'
Футбольний огляд. 22.05' —
—
о 9.-30,
Фестивалі.-. Конкурси... Кон «Принци-г.ебеді»
10.40, 13.20, 11.30.
15.40,
церти... Но закін іеі.ні — Но «Жандарм
та
інопланетяни^
вини.
— о 11.50. 16.50, 18.30. 20.30.'
А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 —. 'Сьогодні —
День хіміка». 10.50 — Нгу- Редактор В. СТУПАК.
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