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ТЕЛЕГРАМА
59 гектарів озимої пшениці поклав у валки протя
гом зміни жаткар колгоспу імені Комінтерну, член
райкому комсомолу Микола Биток та його помічник
комсомолець Олександр Литвин. Це — утричі більше
норми. А всього з початку жнив хлопці скосили хлі
ба на 239 гектарах. Нині вони нарощують темни
робіт.
Молодим хліборобам вручено перехідний червоний
вимпел правофланісвих соціалістичного змагання.
ОНУФРІЇБСЬКИЙ РАЙКОМ ЛКСМУ.

ТЕЛЕГРАМА
КОЛГОСП ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ ОНУФРІЇВСЬКОГО
РАЙОНУ. МИКОЛІ БИЦЮКУ, ОЛЕКСАНДРОВІ
ЛИТВИНУ.
Обласний комітет комсомолу і редакція газети
‘'Молодий комунар». з почуттям великої радості та
гордості сприйняли повідомлення про ваше трудове
досягнення. Зичимо вам, дорогі друзі, нових трудо
вик звершень, комсомольського вогнику у всіх почи
наннях на благо нашої рідної Вітчизни, а також міц
ного здоров'я, гарного настрою.

ОБКОМ ЛКСМ УКРАЇНИ
РЕДАКЦІЯ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

• Вівторок, 14 липня 1981 року • >*84р9«)

(Цю телеграму було направлено вчора за вказаною
одресою).

«П’ЯТА

Є ПОПЕРЕДУ — КОМ,СОЛ1ОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ
ЕКІ
ПАЖ
МИКОЛИ
САВ райського.

ЧВЕРТЬ-

а ПОЛИН оситняжЦІВ ДІЄ.

так вирішили старшоклас
ники Оситнкзької серед
ньої школи.

а ЬЕЗ ЇХНЬОЇ ДОПО
МОГИ НЕ ОБІЙТИ
СЯ.

організованіше, ніж торік.
Райком. ЛКСМУ, комітети
комсомолу
господарств
зробили для цього усе
можливе. Заздалегідь по

Тридцять жаткоьих ком
сомольсько - молодіжних
екіпажі» пс-ударному пра
цюють на пшеничних по
лях ДобровеличкІЕСЬкого
району. Вони вже спораг.ч
1133 гектари площі. В ці
дні особливо відзначається
жаткар
Валерій Колбас.
Його соціалістичне зобо
в’язання — скосити
130
гектарів.
Комсомолець
значно перевиконав його
— поклав хліб у валки на
150. . .
Понад сто гектарів пше
ниці скосили Валерій За
чепа,
механізатор
кол
госпу імені Горького, Гри
горій Барвінок та Анато
лій Сорочам з колгоспу
імені Ворошилова. Не від
стає від хлопців жаткар
Марія Кривенко. Жаткою
ЖВН-6 вона щодня пере
криває норму.
Сьогоденні
здобутки
комсомольців — то
ре

зультат старань учорашніх.
Добре підготовлена техні
ка, майстерність жетнаріп,
уміла організація змаган
ня — ось запорука успіхів
молодих
хліборобів.
З
ранку і до пізнього вечо
ра трудяться вони в полі.
З години не годину чека
ють Еиїзду на лани й ком
байни. Двадцять три ком
сомольсько - молодіжних
екіпажі будуть зайняті на
обмолоті. П’ять із них уже
підбирають хлібні
валки.
Попереду
комсомольці
Микола Савранський і йо
го помічник
Олександр
Любченко. Вони вже
зі
брали хліб із 111 гектарів,
видали перші сотні цент
нерів зерна з бункера
комбайна. Добре налагод
жено
роботу
молодих
комбайнерів у колгоспах
імені Свердлова, імені Во
рошилова, імені Горького.
Нині
жнива ' почалися

дбали про створений коллсомольсько - молодіжних
екіпажів жаткарів і ком
байнерів. Розробили кон
кретні умови соціалістич
ного змагання, постарали
ся так організувати свою
роботу, щоб успіхи окре
мих хліборобів стали на

дбанням усіх.
Спеціальні
бюлетені, «блискавки» дають змогу молодим
хлі
боробам порівнювати свої
успіхи у праці з трудови
ми здобутками суперників
не тільки свого господаоства, а й району в цілому.
Перед початком
жнив
комсомольці району дали
слово вчасно впоратись із
збиранням хліба, не до

пустити його втрат. Своєю
працею вони сьогодні до
водять, що слово у них не
розходиться з ділом.

Готуючись до неї, учні
7—10 класів побували у
всіх відділках
господар
ства, з’ясували, де
най
більше потрібні їхні
мо
лоді роботящі руки, і ско
ординували сеої дії на пе
ріод літніх канікул. У шко
лі створено учнівські тру
дові бригади, які
щодня
працюють у найбільш «га
рячих точках» колгоспно
го виробництва.
Почин оситняжців
під
тримали
старшокласники
Панчісської
середньої
школи. їхні трудові брига
ди теж вирушили на фер
ми, тски, хлібні поля, гізвіть випускники, ті, хта
вже отримав атестат про
середню освіту,
включи
лися б цей рух. Бони да
ли слово відпрацювати в
рідному
господарстві ЗО
робочих днів. 13 випуск
ників школи вирішили за
лишитися в рідному селі і
приступили до
постійної
роботи
б
тракторних
бригадах і на фермах кол
госпу.
Гіанчівські учні подають
відчутну допомогу трудів
никам господарства імені
Куйбишева в заготівлі кор
мів, догляді за тваринами,
збиранні врожаю.

П. ПОЛІЩУК.

В. ЗАБГОРОДНІЙ,
другий секретар Добровеличківського райкому ЛКСМ України.

Новомиргородський
район.

ПІСЛЯ ПРАЦІВІДПОЧИНОК

Вперше працюють разом на жнивах
молодий .комуніст механізатор кол
госпу імені Комінтерну Микола Бицюк
і комсомолець десятикласник Павлнськсї
середньої школи Олександр Литвин.

КАДРИ
ДЛЯ СЕЛА

ТРУДОВА»-

З лершіїл' ДНІВ ЖНИВ ВОЕН перекрили
попередній рекорд Опуфріївського
ра
йону: за світловий день жаткою ЖРС-1 9
скосили 59 гектарів озимої пшениці. ’
Фото -Ф. Гончара.

Уже кілька років тварин
никам колгоспу імені Ен
гельса
Кіровоградського
району
старшокласники
Внсокобайранької серед
ньої школи допомагають
стригти овень. Так було и
вині. Без помочі учнів кол
госпні стригалі на сьогодні
не закінчили б стрижки
всіх
одинадцяти тисяч
овець. 45 633 кілограми —
це стільки вовни одержано
від загальної
кількості
тварин. Діти називають цю
цифру з гордістю, адже_ в
неї вкладено й частку їх
ньої праці.
Особливим завзяттям у
роботі відзначилися Ольга
Брайченко, Катя Зінюк.
Іпна Карбушова, Микола
Якушев, Володимир Мотіко.
А тепер усі старшоклас
ники
Впсокобайоацької
школи
відпочивають у
Світ.товодську. За сумлін
ну пращо колгосп нагоро
див їх двотижневою путів
кою.
В. АФАНАСІЄНКО.

БЮРО

ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВУ

ПРИЙНЯЛО

ПІДСУМКИ

ВСЕСОЮЗНОГО ОГЛЯ

ДУ ТЕХНІЧНОЇ
СЬКОЇ

«ПРО

ПІДГОТОВКИ СІЛЬ

МОЛОДІ

В

КІРОВОГРАД

СЬКІЙ ОБЛАСТІ».

І

Добровел.ичківВключившись у Всесо ському,
Кіровоградсько
юзний огляд, говориться в ському,
ра
постанові, комітети ком му. Бобринецькому
сомолу області взяли під йонах).
Велику увагу яриділя
свій контроль підготовку
комсомолу
кадрів для сільського гос ють комітети
подарства. підвищення ква (зокрема в НовоукраїнЗнам’янському,,
ліфікації спеціалістів, за ському,
Петрівському,
Онуфріївкріплення їх на робочому
ському районах)
поліп
місці, забезпечення добо
шенню побутових і вироб
ру, розстановки і вихован ничих умов молодих меха
ня молодих механізаторів, нізаторів.
а також підвищення їх
Водночас бюро обкому
ньої відповідальності за ЛКСМ України вказало
доручену справу.
рядові районних комітетів
Велика організаторська комсомолу на низьку ак
робота комітетів комсомо тивність під час Всесоюз
лу стала запорукою того, ного огляду технічної під
що при щорічному змен готовки сільської молоді.
шенні кількості сільського Так, наприклад, у Новонаселення кількість юнаків архангельському
районі
і дівчат, котрі оволодіва професією
механізатора
ють професією механізато оволоділи 70 відсотків юна
ра. збільшується. Так, тіль ків і дівчат, а в Новомирки під час Всесоюзного городському і Добровеогляду технічної підготов личківському — лише тро
ки сільської молоді близь хи більше половини.
Ці та деякі інші райони
ко 12,5 тисячі юнаків і дів
чат Кіровоградщинн ово зобов'язано усунути вка
лоділи спеціальністю ме зані недоліки після огляду.
Бюро обкому ЛКСМ Ук
ханізатора; нині майже 90
відсотків молодих мешкан раїни визначило перемож
ців села (не враховуючи ців огляду технічної під
старшокласників
загаль готовки сільської молоді
Ними
ноосвітніх шкіл) володі Кіровоградщини.
ють цією спеціальністю. А стали:
НОВОУКРАЇНСЬКА РА
в Світловодському, Бобринецькому, Головавівсько- ЙОННА
КОМСОМОЛЬ
му, Новгородківському і СЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ:
Петрівському
районах
КОМСОМОЛЬСЬКА ОР
практично всі юнаки і дів
ГАНІЗАЦІЯ КОЛГОСПУ
чата можуть працювати
ЛЕНІНА ЗНАмеханізаторами.
Майже ІМЕНІ
всі молоді мешканці Олек М’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ;
сандрійського,
ГайворонКОМСОМОЛЬСЬКА ОРсі.кого, Кіровоградського. ГАНІЗАНІЯ НОВГОРОДУльяновського та Устннізського районів також во КІВСЬКОГО СПТУ № 6;
КОМСОМОЛЬСЬКА ОР
лодіють
цією спеціаль
ГАНІЗАЦІЯ
БОБРИністю.
Разом з цим. говори НЕЦЬКОГО РАЙОННО
ться далі в посгансві, ко ГО ОБ’ЄДНАННЯ СІЛЬ
мітети
комсомолу пред ГОСПТЕХНІКИ.
Переможців
нагород
метно займалися організа
жено
дипломами
ЦК
цією соціалістичного зма ВЛКСМ.
Міністерства
гання між молодими меха сільського
господарства
нізаторами. У кілька разів СРСР. Державного комі
зменшилась плинність мо тету по професійно-техніч
лодих кадрів і, навпаки, ному забезпеченню сіль
збільшилась кількість ре ського господарства і Дер
зервних трактористі в-ма- жавного комітету СРСР
професійно-технічній
шнністів (особливо в Гай- по
вороиському.
Ульянов освіті.

їіМГолгфдяА

2 снаои

14 лпагаалгм 1931 року----------

комуняр*'

ЗА РЯДКОМ
ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ

Я ПОЛЯ

н мудро-

Трудівників колгоспів і жди приваблює
сучасна
радгоспів, безперечно, ці техніка, із
задоволенням
освоюють
КСК-100. Про
кавить, йка техніка надхо□
господарства нього кажуть
жартома:
дигима
завтра, З «Основних нап- «Самі не справимося —
план
дасть».
рямах економічного і со- комбайн
ціального розвитку срсг О. Ф. Троянов з колгоспу
і на Імені УрИЦьКОГО Гомель
на 1981—1985 роки
період до 1990 року» ви ської області, одержавши
значено шляхи дальшого наш самохідний комбайн,
розвитку
агропромисло скошував і подрібнював за
вого
комплексу країни. сезон
до 20 тисяч тонн
Серед підприємств, котрі трав.
забезпечують прискорене
За технічними та екс
переведення сільськогос плуатаційними показника
подарського виробництва ми новий комбайн не пос
на індустріальну
основу, тупається перед аналіо'іч— виробниче об'єднання ними зарубіжними маши
«Го/лсільмаш». Який його нами і назіть парезершує
вклад
у виконання зав їх. КСК-100 тричі одержу
дань,
поставлених XXVI вав найвищі
міжнародні
з'їздом КПРС, — про це нагороди. Остання 3 них
кореспондент М. Сердю — золота медаль і диплом
ков ізозмовляє з генераль першого ступеня на восьним директором
об'єд мій міжнародній виставці
нання М. 8. Афанасьевым.
« Агромашекспо» в Буда-

ругь вззємні зобов'язання
та укладають договори на
змагання за
принципом
«Робітничої естафети». Це
допоможе
підгої уззги
комбайн КСК-100 до атестації на держазний Знак
якості.
— Вже сьогодні Іпопуляоність комбайна велико.
Йото з нетерпінням чека
ють з усіх кінцях країни,
цікавляться, коли комбай
нів стфие більше...

— Так, ми не
можемо
повністю задовольнити по
пит на самохідну кормо-

І в усьзму
звинувачуй
батьків.
ДАЛЕКИЙ від думки,
• З що батьки, які виковуюгь дітей у релігійному
дусі, не зичать їм доэрз,

Зідкриття завжди вражають новизною. .1 авторів, і
свідків, і навіть тих, «то зовсім не причетний до них.
Прозріння — це, очевидно, теж відкриття. Бо мож
на десять, двадцять, п'ятдесят років жити і не оачити
життя, не відчувати його. їа и шлях до прозріння з
земного світу богобоязиі крутий і зажими. Як ніколи
не буває легко людині, котра вперше піднімається до
високої вершини, так ніколи не буває легко й тому,
ХТО виплутується з липких тенет релігійності... Тим
світлішим є прозріння для того, хто здолає вершину
і там відкине, як мелотріб, останній релігійним ззииям
тлаі відкриє
ВІЗИОИЄ .для
ДЛЯ себе
Себе по-новому
ПО-НОВОМУ СВІТ
чай. Тільки тоді
дивовижний, чарівний, де зсе влаштовано так просто

АС цікавить, як я по—рзала з
празослааною церквою? Одним сло
вом, відразу і не відповіс
ти. Скажу тільки, що до
помогла цьому наша сіль
ська вчителька. Кожна зу

стріч із нею ніби відкри
вала мені вікно в життя, у
справжній світ добра і
краси, — розповідає Люд
мила Сгренюк і? села Моіильного Гайворонського
району.

ви» і вміло зела з НИМИ Д2празоіу
бати, доводячи

празослазного зчення. На
слідувала
пззчання,
у

всьому приклад брала з
матушки і церкозного ак
тиву.
Життя
священика
здавалося їй життям свя
того. Сімеон Стовпик, кот
рий простояз на стовпі 60

Л

Але чи до добра приятдягь їхні намагання? Щ9
дістануть діти в наслідок
релігійного виховання? З,,
ру з неіснуючого бога, і
вигадане друге пришли
спасителя?
Якось я розмозлям з
учнем 10-го класу Гариком
Кучерязенком. Він нале
жить до общини адвентис
тів сьомого дня І, як ві
руючий, за законами віро

вчення не відвідує школи
в суботу, а зесь день від
дається молитві. В КІНО
не
був
жодного разу,
Піонерського галстука не

років, Феодосій Печерський, котрий роздягався,
щоб його кусали кома-

носиз, у комсомол не Зби
рається вступати — це че
дозволено канонами його
віри. Метою свого ЖИТТЯ

1

збиральну
техніну. Після
прийняття рішення про її
виробництво
гомсільмашівці самовіддано труди
лися
над
збільшенням
програми випуску. Брига
ди Героя Соціалістичної
Ковальова,
Праці П. К.

лауреата Держазної ripeпешті.
в. М. Губанова,
мії СРСР
— У Звітній доповіді ЦК комсомольсько - молодіж
КЇ1РС ХХУІ з’їздові пар на бригада А. Хамазюка
тії говорилося про знач завершили виконання п’я
не зростання вимог, ЩО
тирічного завдання в груд
— На XXVI з'їзді КПРС ставляться до якості проині 1979 року. Багато пере
ударним фронтом на селі дукції. Що роблять гомдових робітників перехо
названо тваринництво. Йо сільмашівці в цьому наидять на важчі ділянки. Іак
го розвиюк у першу чер рамі! Чим забезпечується
гу залежить від поліпшен підвищення якості машин! зробиз, наприклад, лауре
ат
премії
Ленінського
ня кормовиробництва. Са
—Роботи по створенню
Володимир'
лле на цьому найважливі нозого комбайна було за комсомолу
шому напрямі працює на вершено практично за два Монжаро.
ше об’єднання, зоно спе роки.
У складних умовах розКолектив нашого
ціалізується на
випуску- ГСКБ показав, що здатний ширення і реконструкції в
техніки для механізовано розв'язувати
п'ятирічці об'єд
масштабні десятій
го
збирання
кормових завдання. Розкрилися та нання освоїло випуск но
культур.
лан ги багатьох
молодих винки бев зупинки основ
За роки десятої
п’яти
Випу
конструкторів. Настав час ного виробництва.
річки за дорога «Гомсіла- копіткої праці над удоско щено 3.5 тисячі самохід
машу» вийшло 358 тисяч наленням і цього комбай них комбайнів. У нинішній
*кормозбиральиии машин.
п’ятирічці програма зро
Причіпним комбайн «Ви на. Не чекаючи підказок сте приблизно з п’ять раз.
сторони,
інженери
хор» ми поставляємо тру- зі
займаються Не втрачають свого зна
дівникам сільського госпо об’єднання
ним
постійно.
Коли
ж ме чення й причіпні машини.
дарства вже понад десять
Недавно прийнято рішен
років. Ця ко лпантна
ма ханізатори, керівники гос
шина добре зарекоменду подарств знайомлять нас ня про постановку на ви
причіпного
зі своїми претензіями і робництво
вала себе.
ком
побажаннями, то ми
їх кормсзбирального
Випускаємо ми й спеці
альний
причіп-ємкісгь, старанно аналізуємо. Вра байна КПКУ-75, конструк
призначений для збирання ховано, наприклад, багато цію якого розроблено на
і перевезення подрібненої побажань щодо підвищен базі КСК-100.

— Миколо
Ізанозичу,
яку участь візьме
заше
підприємство в реалізації
продовольчої
програми,
що розробляється нині!

маси.
«Вихор» і причіп ня надійності окремих вуз
скорочення
удостоєні
державного лів машини,
Знака якості
Разом вони точок змащення.
становлять високоефектив
У колгоспі імені Урицьний
кормозбиральний кого об’єднання має свій
комплекс.
випробний
полігон. Гам
Причіпна техніка необ можна побачити не зозсім
комбайни. Від
хідна
сільському госпо звичайні
макетні
дарству. Але, використо працьовуються
вуючи тільки її, зажко до зразки зі зменшеною ма
сягти швидкого збирання сою, підвищеною прохід
кормових культур і збіль ністю, двигунами великої
шення виробництва кор потужності.
Такий шлоомів ВИСОКО! якості — сіна кий діапазон пошуку ціл
жу, трав'яного
борошна, ком
виправданий. Адже
гранульованих та брикето
господарствам погрібний
ваних кормів.
Для вико
буда не тільки КСК-100, а
нання таких складних зав
й
машини зазтрзшнього
дань погрібна принципово
дня.
нона машина. І її створили
На
якість
продукції
гомсільмашівці. Це само
хідний
кормозбиральний впливає освоєння сучасно
го устаткування, впровад
комбайн КСК-100,
який
ження прогресивних тех
дополложе одночасно роз
нологій. Причому наголо
в’язувати і проблему кад
використанні
рів на селі.
Вихід об’єд шується на
нання на повну потужність автоматичних і потокозопо виробництву самохід механізозаних виробництв.
ної техніки вивільнить у Управління виробництвом
країні з період збиральних здійснюється
з допомо
робіт не менше двохсот гою автоматизованої сис
тисяч механізаторів.
теми «АСУ — «Гомсільдіє
комплексна
КСК-100,
як то кажуть, маш»;
на всі руки
мзйстар. Він система управління якістю
скошує траву і кукурудзу, продукції.
подрібнює їх,
підбирає
Природно, що в бороть
практично в будь-яку по бі за високу якість машин
году підв’ялену
траву з величезну роль
відігра
вапкіїз, ріже солому, ван ють соціалістичне змаган
тажить подрібнену масу в ня з колективі, зусилля ко
транспортні засоби. Маши муністів
і комсомольців.
на відзначається високою На старті одинадцятої п'я
маневреністю,
широким тирічки майже семитисяч
діапазоном
швидкостей, на комсомольська органі
перевершує причіпні ком зація
об’єднання взяла
байни у продуктивності і
шефство над якістю. Та
якості подрібнення маси. •
пер
комсомольці цехів,
Сільські
механізатори, зв язаних у єдиний техно
особливо молодь, яку зав- логічний
ланцюжок, ба-

Плани, як бачите, нема
лі. Для їх здійснення на
будівництві нових цехів і

реконструкції діючих тре
ба освоїти 450 мільйонів
карбованців
капітальних
вкладень.
Реконструкцію «Гомсільмашу» ЦК ВЛКСМ оголо
сив 1979 року всесоюзною

ударною комсомольською
будозою. Увага до неї під
вищена. Велику допомогу

подають
нам працівники
ЦК Компартії
Білорусії,
партійних комітетів
Гомельщини, комсомол об

ласті. Комсомольці органі
зовують
тут
суботники,
працюють ударні комсо
мольські загони районів і

нашго об’єднання. Кож
ний гомсільмашівець зо
бов’язався
відпрацювати
на будові 20 годин за рік. ■
Налагоджено тісний кон
такт між комітетом комсо
молу «Гомсільмашу» і ком
сомольським штабом бу
дови.
Девіз
співробіт

ництва і змагання моло
дих: «Від взаємних
пре
тензій — до взаємодопо
моги».
Об'єднання зусиль
—
запорука успіху.
За два
місяці першого року оди
надцятої п’ятирічки «Гомсільмаш» поставив додат

ково до плану машин і за
пасних частин майже на
чотири мільйони
карбо
ванців. Серед комбайнів,
які влітку вийдуть на поля
і луки в усік кінцях нашої
країни, будуть і надпла
нові.

...Церковна життя
гак
захопило дівчину, що вже
в шостому класі вона мала
намір залишити навчання
і присвятити себе служін
ню господу богу. Позчання біблії про те,
що не
хлібом єдиним живе лю
дина, а й слозом «з уст
божих», глибоко запали в
душу. І Люда тоді вважа
ла, що головне для неї —
це підготовка до загроб
ного життя.
Зона
на
пропускала
жодного богослужіння. Са
ма собі встановила: вран
ці і ввечері молитися. На
колінах.
Якось перед святом пас
хи дівчині
доручили з
церкві чигати «діяння апо
столів». Усі віруючі були
дуже задоволені її чиган
ням. Потім зона
чигала
часто. Разом з
бабусею
Люда й співала на крила
сі. А ще ревно дотримува
лась постів, морила себе
голодом.
Невідомо, як склалася б
дальша доля дівчини, якби
не Тамара Петрівна
Пономарчук. Учителька зробила все, щоб вирва ги
ученицю з-під релігійного
впливу. Оточила
увагою,
своєю добротою завоюзала її дозір’я. Читали
ра
зом книги, газети, відзер«О Я щиро про все гово
рили.

Досвідчений
педагог
розуміла, що колектив —
головний вихователь. Тож
учні за порадою вчитель
ки стали
наполегливіша
запрошувати її на шкільні
вечори, піонерські збори,
в культпоходи.
І Люда,
яка завжди уникала всього
цього, дедалі частіше бра
ла участь у громадському
житті
школи
Великий
вплив на формування на
укового світогляду учени
ці мали шкільні предмета
хімія,
фізика,
біологія,
‘сторі я,
література. А по
релігійні переконання бу
ли стійкими, наукові знан
ня і єіра а бога у її свідо
мості співіснували.
Люда прагнула випробу
вань. Коли її дражнили
«богомолкою», вона раді
ла, бо вважала, що це ви
пробування її віри, адже
Ісус Христос у «святому
письмі» сказав, що за його
їм я віруючі
«гнані
бу
дуть».
J свої Н років учениця
оула глибоко віруючою
непогано знала зміст біб
лії, інколи зустрічалася з
візуючими «свідками Єсо-

рі, — вони бачились дівчи
ні в образі батюшки.
А одного разу дівчина
випадково
побачила,
як піп у піст їв сало і м ясо. Просто в церкві. Вона
остовпіла і довго не могла
позірити сама собі: «А мо

Т

же, це нечистий мені явив
ся?.» — сумнівалася.
Жорстоким було це від
криття дзопикості «езято-

го>, для неї, багато сил і
нервів коштувало.
Життя
щодня, щогодини стукала
дівчину головою об суво

ру дійсність: священик на
власній
автомашині
по
їхав, обклавшись пухови
ками (от тобі й Сімеон
Стовпик’.), матушка, поки
ніхто на бачить, повигріба
ла зсе найкраще з прине
сень віруючих...

він вважає служіння гос
поду богу, підготовку ^3
Л
переродження і вічно, о
l.
життя...
Трагедія дітей — у ви- '
мушеній роздвоєності їхньої незміцненої душі, ко
ли дитяче серце розриває

ться поміж найближчими
людьми^ батьками і вчите
лями. В школі — одне, дома — протилежне. Дня на

буває, щоб вони не виві
рили свого життя то од
нією міркою, то іншою. Да
чого призводить таке роз

двоєння? Найчастіше — дз
лицемірства. Щоб нікої з

не образити, вони змуше
ні постійно кривити ду
шею. 1 не легко потім про
зрівати таким дітям.

Дівчина шукала відповіді
на питання, що мучили її.
Вона розпитувала вчитель
ку, стала жадібно чигати,

А
однією
з найбільш
дійових
форм науково-

але вже не релігійну, а
атеїстичну літературу. Хоч
мати забороняла, та Люда
читала про виникнення ре
лігії, походження христи
янських езят...

руючими, бо вона дай
можливість атеїстові дійти

І все ж, незважаючи на
сумніви, на внутрішню бо
ротьбу за езоє духовне
звільнення, дівчина від мдувала церкву до восьмо
го класу. На різдво пішла
до церкзи востаннє, а вже
по дорозі додому зірвала
з шиї хрест.
У два я.-ому класі Люда
вступила до комсомолу.
Вчителька поздоровила її,
подарувала книгу і квіти.

Це були перші квіти, по
даровані їй. З учителькою
Тамарою Петрівною у Лю
ди склалися дружні
сто
сунки.

Учениця успішно закін
чила середню школу, всту
пила до Кіровоградського
технічного училища № 6.
набула спеціальність елек
трозварника.

— Гірко, образлива, —
каже Люда, — що загуб
лено стільки років.

Прозріння, яке прийшло
ДО Люди Стренюк, дало їй
можливість по-іншому по
дивитися на світ. Тепер во
на живе повнокровним, ці
кавим життям.

У своєму листі в
НС-К атеїзму Люда
нюк пише: «Дуже
Що є ще віруючі

БудиСгрежаль,
люди
котрі досі марно витрача
ють сили і «час на безплідні молитви».

атеїстичного виховання є
індивідуальна робог-з з ві

до серця і розуму КОЖНО
ГО віруючого.

Саме так і зробила вчи
телька Новомиргородськгіі
школи № 2 Валентина Ва
силівна Шевченко в роб з*
ті з учнем Давидом Кова

ленком із сім'ї п’ятиде
сятників. Спираючись на,
сучасну науку,
вчителька
зуміла переконати учня

дев’ятого класу, Що ’>•>•
скресіння з мертвих ■ на-;

можливе. Багато бесід до
велося провести з хлоп
цем. І він почав відвіюй?»3"'
ти
заняття з
війс-іб^’і
підготовки в школі, ход ти в кіно, вступив ДО КОМ-

сомолу. Коли ж довідався про це батько, то ви, нач
його з дому. Але хлопе . ■■
порвавши з релігією, не

залишився
без захистуВалентина Василівна вдай*"
тувала
його з ижі.пьчкй
інтернат. Давид
успішна

закінчив школу, нині пра
цює на шахті.
— Важливо, щоб под У4
завжди буе друг, квет
ник, — каже він, знані
зуючи прожите.

голова

П. ДМИТРЕНКО»
науково-мето-

димної ради пропаган
наукозо-атеїстмч •
ди
ник знань при облас
ній організації тоззї_

риства «Знання*.

X
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„Молодий комунарі -----

3 стор.

З

Я

А далі? Що робити? Де
X застосувати свої сили? 1
| тоді, як до свого друга і
порадника, летять нд адреІсу редакції конверти, в
яких на аркушах з учнів
ської р зошита виведено
приблизно
такі
рядки:
«Добридень, «Молодий ко
мунаре!»
Хочу спитати
тебе,,.»
, Отже, кілька листів з ос
танньої пошти редакції,

І

і|

ми. Хочу вчитися на філо
логічному фанультеті
пе
дагогічного вузу...
Наталка Цибульська,
село Бандурозе Гайзоронського району*.

— Чи ще не пізно здатн
документи тим, хго вибрав професію кулінаоа
тільки тепер?
— Приймання докумскНаталці радимо зверну гів триватиме по 20 сернтися до підшивки нашої ня. Ласкаво просимо до
газети. 16 червня у «Віт училища.
рилах» — сторінці для
3.
старшокласників викладач
Кіровоградського педінсти
про«...Мен» цінавить
Хочу
туту В. В. Різун у мате фесіп
міліціонера,
готувзнати,
де
на
Україні
ріалі «Мова — це люди
ють таких спеціалістів. Ду
на* цікаво, на нашу дум- маю, ецо професія міліціо
к\, розказав про філоло нера зацінавить багатьох
області.
гічний факультет вузу. То дівчатЗ нашої
повагою Я. Тишко,
му вважаємо недоцільним
випускниця Староосотської середньої школи
іще раз заводити подібну
Олександрівсьмого
йону».

«Я ще
учениця.
Пере
йшла до десятого
класу.
Ще рік навчання — і у яир
ниитгн. Таж у мене до вас

««/f

АБІТУРІЄНТ-81

ПОСТ ДАІ

тгачтп чи—

ТАМ,
ЗА ПОВОРОТОМ

ра

На це запитання відпові
дає заступник начальника
ві ї ділу кадрів обласного

}3/ ШКІЛЬНОГО ПОРОГА
ви, тзилпиі
шановні ЯМПМГКММиМ
випускники ІОАІ
198Я ППРУ
року, вже 7ВООИПМ!
зробили: Vу ваших руках
— атестати про закінчення середньої ШКОЛИ,

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ. У мальовничому місці Глухівського лісництва на березі ставка розташовано
піонерський табір «Лісова республіка». В ньому про
ведуть літні канікули діти гірників об’єднання «Горезантрацит». Багато цікавого чекає їх туг — зустрі
чі з героями війни і праці, трудові десанти в сусідній
радгосп і лісництво, туристські походи та спортивні
олімпіади.

а «а

два запитання:
1. Де можна набути про
фесії вчителя Хімії?
2. Опишіть про ті
на
вчальні
заклади, о яких
студенти
використовують
електроннозбчислюваль н у
техніку.
З поаагою жителька
Плетеного Тзшлика, сцо
в Маловиснізському ра
йоні,
Тетяна
Репимсьна*.

Користуючись спеціаль
ною літературою, а кон
кретніше — «Довідником
для вступників до вінцях
учбових закладів УРСР»
(до речі, ного можна лег
ке придбати в будь-якому
книжковому
магазині),
можна довідатися, що вчи
телем хімії та, 'Істино, змо
жеш стати, вступивши до
Ворошиловградського, Ки
ївського чи Криворізького
педінститутів на природ
ничий факультет.
Щодо другого' запитан
ня, то відповідаємо дуже
коротко: всі студенти, кот
рі вчаться в технічних зузах, мають зв’язок з електроішообчислювальноіо тех
нікою і постійно користую
ться нею.
«Свого майбутнього
я
не упзляю собі без роботи
з школі, без роботи з дігь-

внутрішніх
розмову. Ти не проти, На управління
справ Василь Панасович
талко?
ХМІЛЬ:
2.
— Нс так давко в ХарМи щодня одержуємо ківському юридичному і«листи 2 проханням дати статуті відкрився новим
адресу і розповісти
про факультет, що готує юрисумови вступу до Кірово тів-правознавціз — слідчих. 11а цеп факультет
градського
професійного
кулінарного училища. Ба приймають і дівчат.
— Часто наші читачі загатьох наших читачів ціка
питують: чи потрібний для
вить спеціальність конди
вступу дворічний стаж?
тера.
— Звичайно,
бажано,
Ми подзвонили в учили щоб молоді люди до вузу
ще. До телефону підійшла мали дворічний стаж. Але,
директор Віра Михайлівна крім стажу, необхідно маАНДРЕЕВА. Вона ска ти направлення обласного
зала:
управління
внутрішніх
— До нашого навчаль справ. Тому ті, хто виріного закладу ми приймає шив присвятити себе такій
мо заяви від юнаків -і дів серйозній і відповідальній
чат лише із середньою ос справі, мають звертатися
вітою. Відбір — без вступ передусім до відділу кадних екзаменів за конкур рів обласного управління
сом атестатів. Строк на внутрішніх справ.
Р. 8. До слів Василя Па
вчання на всіх спеціальнос
насовича додамо, що юритях — два роки.
— А які спеціальності е дичини інститут зиаходиться в місті Харкові по'вув училищі?
— Ми готуємо кухарів, лиці Пушкінській, 77.
Удачі вам,
абітурігнофіціантів і кондитерів. З
210 виділених на нинішній ти-8І!
набір місць 180 займуть
Відділ учнівської МЭкухарі,
ЗО — офіціанти,
лоді «Молодого ко
мунара».
стільки ж — кондитери.
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На знімку: єожата Таня СМИРНОВА знайомить
піонерів з малюнками японських школярів, надісла
ними з клуб інтернаціонгльної дружби.
Фото Л. САМСОНОЗА. (Фотохроніка РАТАУ),
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ФУТБОЛ

ОСТАННІ
МАТЧІ

Відбувся останній
тур
першого кола
чемпіонату
України з футболу серед
команд нолективіз фізкуль
тури. Кіровоградський «Ра
дист» — один із лідерів
четвертої зони. На стадіоні
■ «Піонер* обласного центру
він приймав «Шахтар» із
що на
До
і Дзержинська,
неччині. Вже на першій
І хвилині один на один з гол
1 кіпером гостей вийшов Єв
ген Петраченкоа, але не
зміг влучити в ціль. Через
І п’ятнадцять хвилин аід го
ла свій клуб рягує воро
тар кіровоградців Олексій
■ Іоноз. Решта часу до пе
рерви пройшла з обопіль
них атаках, але рахунку
так і не було відкрито.
У другому таймі
мали

І
І
І
І

можлизості вийти
вперед
обидві но?,іанди. Та треба
віддати належне захисним
лініям, які знизилися на
висоті. Зафіксовано нульо
ву нічию. «Радисг» записав
у свою копилку одне очко
і на проміжному фініші їх
має 16 з 22
можливих.
Вихованці Василя Іванови
ча Похиленка
на
цьому
відрізку шляху знаходяться
у провідній трійці
своєї
зони.
Невдало виступили наші
земляни, які грають у тре
тім зоні. Олександрійський
«Шахтар» у Києві зустрі
чався
з
«Більшовиком».
Столичні спортсмени
за
били у ворота гірників три
голи, а в свої пропустили
лише один.
Гостями
знам’янського
«Локомотиву» буз
«Про
грес» із Ніжина. Залізнич
ники
першими
відкрили
рахунок, але
сильнішими
були ніженці. Зони здобу
ли перемогу — 2:1.
Друге ноло стартує 18
липня.

ІЗ ШДоАЛІН.

З ПОКАЗАНЬ СЕРГІЯ Д.: та і юнаки, цілком дорослі,
ти, щоб не зоставатися й
хоча лоза — іще школяр
за бортом авторитету ро
«Спочатку я відмовляв ська.
весників? Добувати
його іся, та мене назвали боягу
Пожаааления а залі, ко
навпаки — вчинками, які зом, і я не витримав. 1 по ли вводять підсудних. Так
їхав. У бійці участі не брав пожвавлювались еони, ко
справжні цінності. Хороші хоч і осуджуються, але з' причин, які стосуються ли з клас забігали розпа
і
характеру,
принци шілі під біганини одноклас
слова про добрі вчинки створюють певну репута- мого
1 з...»
ники: урок почався, а во
написаними а цію незалежності. Адже пі
лишилися
для індивідуальності най
ни спізнились, як же бу
шкільних творах, сказани
Лезченко теж не зразу дуть виправдуватись
пе
страшніше бути ніким —
ми
на комсомольських
згодився, але потім,
на ред суворою математич
ні хорошим, ні поганим.
кою?..
зборах (значна частина цих Ось кожен і старається в прохання Іщенка пошука
З
ПОКАЗАНЬ
СЕРГІЯ
юнакіз — комсомольці). І міру своїх можливостей; ти «що-яебудь», знайшов
Товариш 8 В. ЩербициДОНЧЕНКА:
тільки.
Сильнішим
того один декламує вірші на удома важку езинцезу оіч, кий на республіканському
«Я прийшов у Масляниви нозорічному карнавалі, а якою намагався
влучити семінзрі-наоаді
з питань
иівський клуб. Зустрів там вечора, тієї хвилини

ЕПЕР ІНШИЙ бік спра
ви. Хто ж ті юнаки,' які
наосліп,
не подумавши
добре, що творять, з від
далених околиць міста до
биралися до
Підгайців?
І добиралися, завдяки тій
же кмітливості «організа
торів», не як-небудь, а
«авгобусом-експресом».

Чудного Андрія. Він спи- ,
таз: «Ти не допоможеш ме-і
НІ помститися?..*
Пушкар
домовився з водієм автобу
са, у якого закінчилася
зміна, щоб він довіз нас до
Лелекіеки:
мовляв,
ми
спізнюємось на? весілля. Ми
їхали без вогнів, зупинили
ся біля офіцерського клу
бу та біля четвертої лікар
ні. Там до нас іще Підсіли
хлопці...*

Як же так? Група юнаків
піддалася
на оманливу
спокусу, а шофер АТЛ10021 Ізан
Хоменко
за

сім'я, школа, робітни
чий колектив поки що гак
і не змогли
відвоювати
—
«нейтральну землю»

ПІСЛЯ
УРОКІВ

п’ятірку чудово послужиз
цьому, хоча неважко було”
дог здатися, на яка «весіл явилось
негативне, а не
ля» їдуть хлопці. Коли ста позитивне. Чому?
ли ламати огорожу
та
УД ПОКАРАЗ
трьох.
«озбаоюзатигь» палицями,
Але ми ведемо мову
жоден із хлопців не ви про тих, хто так чи інакше
явив езого
справжнього причетний до хуліганських
«я»>, мужності, гордості і дій.
свідомості — не заступив
У нашому суспільстві по
шляху, не вигукнув: зупи
ганий вчинок — це своє
ніться*
рідний виклик і протистав
всі добре розуміли, що
лення колективові. Це гра,
чинять зло,
але
проти
гак би мозити, на публіку.
стояти йому, з точніше --Прослідкуймо ж за логі
їм, кільком «ображеним»,
кою таких от «артистів»».
кільком організаторам, які
Хто з школі ходить
у
свідомо несли це зло, не
мо'чіи, та й не хотіли. От- шибениках? Як правило, ті,
хіо лишився за боргом

С

(Закінчення. Поч. у «Мо
лодому комунарі»
за 11 липня ц. p.J.

громадських доручень А
чому лишився — бо ши

беник... Що такому роби-

інший, кого не пустили на
цей карнавал, б’є шибки...
Юнаки, котрі прийшли в
клуб, щоб «подивитися, як
відпочиває сільська мо
лодь» (за висловом Кас»яненка) в основному
не
могли похвалитися особ
ливо високою культурою і
зразковою поведінкою: і
вчилися в школі так-сяк, і
в сім’ях у них далеко не
все гаразд, і з колективах
трудових нічим себе не
виявили.
А
нейтральною
жива
людина бути не може. Тим
більше, коли так хочеться,
щоб ти буз не гірший за
інших і тебе оцінили. Ось
кожен і «тримав марку».

13 ЗАЛУ
СУДУ

Журоза. Касьяненко впер
то відмовлявся (два міся
ці тому й ого достроково
звільнили, і він розумів,

до чого може привести
пропозиція «друга»»), але,
кінець кінцем, не витри
мав «погляду Сергієнка» «
розчулено
згодився, —
«адже ми з ним росли ра
зом у дитсадку...»
Соколозський: «Гііги в
Підгайці мене примусило

почуття товариськості».
Ви помітили? Хлопці опе
рували такими зрозуміли
ми для нас шкільними тер
мінами. (Та чи
доречно.*).
...А а залі суду сиділи
молоді люди. Сиділи діяча-

ідеологічної роботи
під
креслив:
«ідейність
радянської
людини, її моральне обЛ14ЧЧЯ несумісні з антипо
дами комуністичної мора
лі — марнотратством, ха

барництвом,
дармоїд
ством, пияцтвом, хуліган

ством. Завдання полягає в
тому щоб політичні наста
нови в галузі морального
виховання рішуче перево

дити з площину практич
них дій, посилювати бо
ротьбу з конкретними но
сіями зла, використовую

чи поаною мірою і сипу
переконання, і госіроіу

Критики, і невідворотність
закону».
...Але
виправдуватись
ль’пед
математичкою
не
треба,
не варто.
Треба
просто відповідати. Ьо для
того й були урони - на
вчити відповідати за влас
ні вчинки скрізь і завжди.

М. ДУ&ІЗКА,

гояоза районного суду,
М. СЕМЕНЮК,
журналіст.
Кірооогрздський район.

ПРО «ДОРОСЛИЙ»
ВЕЛОСИПЕД, МІСТО
1 АСФАЛЬТ
Підліток, дорога, ман.ку
ли. ці три поняття Ді> і
нас, працівників держамгоінспекції,
формулюються,
осооливо злігку, а досить
актуальну
и
злободенну
проблему. Наше заедании
(а також батьків, учителі-.,
вихователів,
громадських
організацій» — знизити до
мінімуму ДИТЯЧИИ травма
тизм на шляхах оиласті.
На жаль, нд пірозоградщнні він іще порівняно висо
кий.
Так, минулого року ста
лося ьЗ дорожні ПрИіОДИ, а
результаті лник і/
дітей
загинуло, іЩ потрапило до
лікарень. Сумна статисгина. аона свідчить, що по
ловина нещадних випадків
з дітьми на вулиці
трап
ляється під час канікул.
Тому, відпускаючи дитину
граіися чи
відправляючи
з дорученням
у магазин,
нсиохіднс нагадувати
їй
про обов'язкове дотриман
ні
правил
диро/пнього
руху.
коли з кожному конкрет
ному випадну
аналізуєш
причину аварії, зиявлнєтосл, що бат«то ще дітей
не знають дорожньої гра
моти, не ВМІЮТЬ
поводи
тися на аулнці. Особливо
це стосуєтеся малюків.
Ще однією з причин до
рожніх пригод с раптовий
оихід диіини на проїжджу
частину вулиці.
іак, 2а„
травня Сероожа М, з міста
є/лексанцр.і, 2б травня Са
ша ц. з міста Кіровограда,
1 червня Ыаля ї. із селища
Но», ородки попали під ко
леса авто, аиоігши рапто
во на дорогу.
Порушен«,< правил руху
дітьми-велосипедистами чи
на
наинеоезпечніші.
Не
ьсі батьки, маоуть, знають,
що кататися на велосипеді
ДІТИ мають
празо’ лише
тоді, коли їм аипоанюг.тьса
іч років, юму и оувають
випадки, коли батьки, ку
пивши велосипед неповно
літньому синові, вже
че
рез
нілька
днів
заспо
коюються і не контролю
ють їзди юного велосипе
диста. іим часом
тільки
цаого року четверо шмоляріа-велосипедистіи попали
під колеса автомобілів...
Усе тут сказане не принижує значення тієї вели
кої роботи по пропаганді
серед дітей правил дорож
нього руху, яка
дедалі
ширше аедеіься в ошіасті.
немала рола у вихозанні
юних пішоходів належите
школі, повсякденна праця
педагогів
не
проходить
марно, о ряді районів —
илександрівському, і аіізоронському, Ґолоааніасьиому, цолииському, гіовоархингельському,
Новгородкіаському, Негрівсьчому —
помітно зменшилась кіль
кість випадків
дитячого
дорожньо. - транспортного
травматизму.
важки переоціни ги зна
чення спеціалізованих кла
сів, обладнаних маиданіиніа,
тренувальних
пере
хресть та інших форм важ
ливої роботи.
На жаль, не а усіх шко
лах ця рооота ведеться на
потрюному рівні. Ще но до
сить контролюється вико
нання затвердженої Мініс
терством осени УЯСР спе
ціальної
десятигодинної
програми вивчення правил
дорожнього руху.
Слабку
допомогу в цьому питанні
подають школам шефи —
комсомольські організації
автотранспортних підпри
ємств.
Отже, ще раз проаналі
зувавши сказане, можна
зробити не зовсім зтішпмй
висновок: ми, дорослі, ще
мало дбаємо про безпеку
юних пішоходів і підлітків,
велосипедистів. І ця
без
турботність дорослих
—
основна причина дитячого
травматизму а дорожніх
пригодах. З цього
конче
потрібно зробити
ССЗЙОЗ-

ний висновок, бо сьогодні
шкільні
канікули
весела
дзвенять- дитячими
голо
сами нб тільки а скверах і
парках, на пляжах і спор
тивних майданчиках, а й...
на проїжджій частині до
ріг нашої області.

8. БІЛОУС,
інженер дорожнього
руху ДА1 УЗС обл

виконкому.

’

4 сшор

Вівторок

,,Молодвй комув&р"
-Чао. 21.3,5 — Що? Де? Кг.
лп‘ Телевікторпна (22 J 5 "
Сьогодні у світі).

А УТ
10 00 — «Актуальна каме
ра'. 10.35 — Документальна
кінопрограма.
11-25 — <В
ефірі — пісня». 11.30 — Ху
дожній фільм «Розповіді про
кохання». 12.55 - Музичний
фільм. 16.00 — Новини. 16.10
— «Абітурієнтові». 16.40 —
Концерт. 17.10 — Для стар
шокласників.
«Товариш».
18.00 — Концерт.
18.30 —
Телефільм. 19.00—« Аіітуал ьна камера». 19.30 — В. Гаглоєв. «Оповідь про матір».
Вистава. 20.45 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час».
21.35 — Продовження виста
ви «Оповідь про матір».
22.30 — Камерний концерт.
По закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)

19.00 — Чемпіонат СРСР
футболу: -Спартак» —
«Пахтакор». В перерві —
«Вечірня казка». .21.00 —
< Час». 21.35 — Художній те
лефільм «.Душечка».
.-і

Четвер

<3.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Умілі руки.
9.40—Художній фільм (Бо.і!га-Волга». По закінченні —
Повніш. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальні філь
ми телестудій країни: -Спад
коємці
малоземельців».
«Майстри». «Робітничий гур
тожиток». 15.50 — Концерт
Державного духового ор
кестру РРФСР. 16.20 — Пра
пороносці трудової слави.
16.35 — Шахова школа. 17.05
— Маршрутами «Зірниці».
А ЦТ (IV програма)
17.50 — До 60-рІччя утворен
Аджарської АРСР. До
19.00 — '.Сільська годи ня
кументальний
«По
на». 20.00 — «Вечірня каз Аджарії». 18.15телефільм
— Концерт
на». 20.15 — Чемпіонат СРСР Державного ансамблю
пісні
зі стрибків у Еоду. 21.00 — таншо Аджарської АРСР.і
-Час». 21.35 — Художній те
— Сьогодні у світі.
лефільм «Наречена з Півно- 18.45
19.05 — Життя науки. 19.50
-- Художній фільм -Чолові
чі ігри на свіжому повітрі».
21.00
«Час». 21.35 — По
езія миру >і дружби. Зустріч
делегатів і зарубіжних гос
тей VII з’їзду письменників
СРСР з Читачами в ЦентА ЦТ
кальному парку купьтури
й відпочинку ім. Горького.
8.00 — «Час». Я.40 — Гім 22.15
(Сьогодні у світі).
настика 9.05 — Родом з. Діїткнетва O. Толстой. «Дп- А УТ
тинстіл Микити». 9.50
Грає
лауреат
,
конкурсу
10.00 — < Актуальна камо
ім. М Лисенка С. Юсов. 10.20 ра». 10.35—Музичний фільм.
— У світі тварин. П<> закін 11.25 — «Щаслива сторін
12.45 — «Незабутні».
ченні — Новини. 14 ЗО — Но ка».
вини. 14.50 — По Сибіру і 14.10 — Концерт. 16.00 —
16.Н) — «Го.-їд’суто
Далеком-/ Сходу. Ківопрогра- Новини
ма «В очікуванні дороги». за професію». 16.55 — Те
«Поверхи над морем?. 15.45 лефільм. 17.20 — «Народні
— Чого і як навчають в' ПТУ таланти». 18.00 — Телефільм.
«Хлібороби». 16.15 — Кон 18.30 — Для школярів. «ЮТцерт з творів компо «иторір 81». 19.00 — «Актуальна ка
І. Метнера. А. Рубинштейна. мера». 19.30 — Концерт пе
М. Мясковеького, І Стравнії- реможців Всесоюзного кон
ськоію. 16 45 — Російська курсу молодих пігкопавціз
мова. 17.15 — Міжнародна радянської пісні. 20.30 —
ланах
республіки».
зустріч ветеранів війни в ♦ На
Бресті. 17.30 — Разом — 20.45 — «На добраніч, діти!»
друзша сім’я. 18.00 — Від 21.00 — «Час». 21.35 — Про
гукніться сурмачі! 18.30 — довження
концерту пере
У ножі-" ну малюнку — сон можців Всесоюзного конкур
це. 18.45 — Сьогодні у світі. су молодих виконавців ра
19.15 — Художній ’ фільм дянської пісні. По закінчен
«Волга-Волга».
21.00
— ні — Новини.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ N-. З

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на І9Є1 —1982 навчальний рік

на спеціальності:
машиніст автокранів.
електрогазозварник,
маляр-штукатур,
'.юнтажикк залізобетонних конструкцій,
штукатур, лицювальник-плитковик,
столяр будівельний,
електромонтажник по освітленню, освітлювальних
та силових мереж.
сліосар-сантеуніі.-. газовик,
м:.шлиіст екскаваторів одноковщових,
машиніст бульдозерів, скреперів.
Приймають юнаків і дівчат а освітою за 8 кпвеївСтпок навчання — 3 роки.
По закінченні училища учні дістають середню осві
ту і спеціальність.

1981 року

П'ятниця .

А ЦТ (IV програма)

«КОМСОМОЛЕЦЬ». 13 —19
липня. «Бездна». 2 сепії. По
чаток сеансів — о 9.60, 12.30,
15.20. 18.20. 20.50.
«МИР». 13 —19 липня. «Ксзаки-розбійнини» — о 9.30.
10.50, 12.30. 14.10. «ШматшА
хліба» -- о 15.50. 18.20. ЗОЛвГ. «ХРОНІКА». 13—19 липня;
«Де народжується ранок»;
Хронікально
локу.ментальу
пий Фільм. Збіоннк мульт
фільмів № 7. З 9.00 по 15.30.
«Пригоди Длі-Баби і 40 роз
бійників». 2 серії. 13 — 14
липня — о 15.00. 17.20. 20.00.
«Хто с хто?» 15 — 19 липня —о 10.00, 18.00, 20.00.

Фото С. АНДРУСЕНКА,

Редактор В. СТУПАЙ.

Зарахованих на навчання забезпечують гуртожит
ком. парадним та робочим одяїсм, триразовим харчу
ванням, підручниками. Під час виробничої практики
вони одержують 50 процентів заробітку.
Час навчання в училищі зараховується до загаль
ного трудового стажу.
Заклад має добре оснащені навчальні кабінети і ла
бораторії. навчально-виробничі
.майстерні, актовий
та спортивний зали, їдальню, спортивйе літнє містеч
ко.
Працюють гуртки художньої самодіяльності техніч
ної творчості, спортивні секції.
Юнаки до закінчення училища дістають відстрочку
від призову де лав Радянської Армії.
Внпускники-відмінникп користуються пільгами при
вступі до середніх та вищих навчальних закладів
одержують направлення до вищих навчальних закла
дів професійно-технічної освіти, де навчання прово
диться на повному державному забезпеченні
Для вступу необхідно подати заяву із зазначенням
вибрано) спеціальності, автобіографію, характеристи
ку, свідоцтво про народження; про склад сім’ї та ме
дичну (форма № 286) 8 фотокарток 3X4 см.
Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища; м. Кіровоград, вуя. Еолнова, 15.
Телефон 3-15-32.
їхати тролейбусами №№ 1, 3; 4 до зупинки «Облас
на лікарня».
Зам. 49.

316050. МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.
БК 04338. Індекс 0110.74

НІНО -----------------------------------------

12.15 — У. Тсккерей. «Яр
марок суєти». Фільм-внстава. 15.00 — Чемпіонат СРСР
з. футболу: «Динамо» — (Мо
сква) — «Кубань». 1-й тайм.
16.00 — Концерт. 17.50 —
Документальний фільм. 18.10
— « Про змагання спортсме
нів соціалістичних країн з
парашутного спорту. 18.40—
Документальний телефільм.
19.30 — «Музичний кіоск».

орган Кировоградского

S®

ленвя

кестру народних інструМг„
«Час». 21.35 — Документаль ♦Секретар парткому». 1 і 2 Т!В
Воронезького інститут *
ний телефільм «Там, де зи серії.
мистецтв. 9.30 —- Бупнпг^Ь
весна...» 22 15 — Сьо
21.00 — «Час». 21,35 — Ху мує
ник.
10.00 - Служу
годні у світі 22.30 — Май
дожній телефільм «Вітер в стри
ському Союзу! л.оо французької естради.
обличчя».
Грама . «Здоров'я >. 11 45 * -І
Музична програма «Ранконч
А УТ
пошта». 12.15 -- Наука і тСх?
ніка. 1І2.3О — Сільська годі<
10.00 — «Актуальна каме А ЦТ
на. 13:30 — Музичний кіоск"
ра». 10.35 — Фільм-концерт.
14.00 — БГ Лавреньов. «Розі
Гім лем».
10.50 — К т. «Вперед, орля ' 8.00 — -Час». 8.40
Фільм-вистава. 16.15-1.
та!» (Кіровоград на Респуб настика?. 9.05 — Для вас, Сьогодні
А ЦТ
— День металурга
ліканське телебачення). 11.20 батьки. 9.35 — Більше хоро Виступ міністра
кольорової
ших товарів. 10.05 — Це ви
8.00 — «Час». 8.40 — Гім — Концерт переможців Все можете.
металургії
СРСР П Ф. Лома
10.50 — Концерт
настика. 9.05 — Виступ дн союзного конкурсу молодих оркестру тембрових
16.30 — «За нашими лис
баянів ко.
тячих художніх колективів. виконавців радянської пісні.
тами». Музична програма до
музичного Дня металурга. 17.15 — між
9.35 — Художній фільм «Чо -13.30 — Для дітей. «Сонеч Московського
ловічі ігри на свіжому по ко». 10.00 — Новини. 16.10— училища ім. Жовтневої ре народна панорама. 18.00 —
механізм: волюції. 11.15 — До 375-річ- Чемпіонат СРСР з футболу?
вітрі». 10.50—«Грає лауреат «Господарський
міжнародних
конкурсі!’ особливості і проблеми». ,чя художника. Науково-по «Спартак» — «Таврія». 19.45
Л. Тнмофєєва». ФілЬм-кон 16.40 — Концерт. 17,10 — пулярний фільм «Рембрандт. — Радянський Союз очима
церт. По закінченні — По «Піонерське літо». 18.00 — Офорти». 11.35 — 29-й тираж зарубіжних гостей. 20.00 —.
«Спортлото». 11.45 — Комо Клуб кіноподорожей. 21.00—ра сонця. 12.45 — Завтра — '«Час». 21.35 — Зірки Олім
Естрадна
День металурга. 13.00 — пійської регати.
Веселка. IV Міжнародний програма. 22.45 -- Чемпіонат
СРСР
з.
сучасного
п'ятибор
фестиваль телепрограм на ства. Верхова їзда. По закін
родної творчості: * Корну ен
Новини.
ське свято» (Франція). 13.30 ченні
-- Очевидне — неймовірне.
14.30 — Новини.
14.45 — А УТ
Преїл’єра документального
10.00 — «Актуальна наїде,
телефільму < Нікарагуа: гі
10.35 — Концерт внхо-а—.
тара й гвинтівка». Автор і ра».
ванців
Київської дитячої ■
ведучий -■ політичний огля філармонії.
— «Сьо
дач Л. Новиков. 16.00 — годні — День11.35
металурга?,«
Чемпіонат СРСР з футболу: 12.40 — Музичний
фільм';
«Динамо» (Москва) — «Ку
— Художній телефільм
бань». 2-й тайм. , 16.45 — 13.25
«Кортик». З серія. 14.40
Прем’єра
фільму-концерту «Слава солдатська». 15.40 —
«Джигіти Заріпони». 17.15— «Зустріч, із театром». 17.00 —
Бесіда, політичного оглядача Студія «Золотий ключик»';
ЇО. Летунова. 17.45 — Худож 18^00 — Чемпіонат СРСР з
ній філій «Русалонька». За футболу: «Н.ефтчі» — « Дина
гини. 14.30 — Новини. 14.50 «День за днем». (Кіровоград). мотивами
однойменної казки мо» (Київ). 19.45 — «Акту
— До національного свята 18.15 — К. т. «Хліб і пісня». Г.-К, Андерсена.
19.05 — Бе альна камера». 20.15 -х.Іракської республіки — на Обласний телеконкурс агіта сіда на міжнародні
теми. Естрадний концерт. 20.45 —
ціонального дня республіки. ційно-художніх бригад. Пе
Кінопрограма. 15.35 — Ху редача четверта. (Кірово 19.50 — Документальній! те -На добраніч, діти!» 21.00 —
21.35 — Художній
град). 19.00 — «.Актуальна лефільм «Олімпіадо — ти «Час».
дожній телефільм для дітей камера».
— «Знайомі прекрасна». 21.00 — «Чає». фільм «Весна на Зарічній
«Мисливець за браконьєра обличчя». 19.30
21.35
—
/Авторський
вечір
вулиці».
20.20
—
-Сатирич

ми». 10.50 — Фільм-концерт ний об’єктив». 20.50 — «На народного артиста СРСР. .Новини. По закінченні —<
«Музична Естонія». 17.20 —
діти!» 21.00 — лауреата Державних премій
Москва і москвичі. 17.50 — добраніч,
«Час». 21.35 — Художній те композитора А. Петрова. А ЦТ ЦУ програма)
До 90-річчя з дня народжен лефільм «Клоун». 1 серія. 23.10 — Чемпіонат СРСР з
ня. Б. Лавреньов. Сторінки По закінченні — Новини.
сучасного п’ятиборства. Фех
8.00. — «Час». 3.45 — Про
творчості. 18.35 — Мульт
тування. По закінченні - грама документальних філь
фільм «Лошарнк». 18.45 — А ЦТ (IV програма)
Новини.
мів.
9.40 — «Народна тнор;
Сьогодні у світі. 19.00 —
вість». 17.35 — Документаль*
19.00 — «Клуб кіноподороСлово зарубіжним гостям жей». 20.00 — «Вечірня каз А УТ
ний. .телефільм. 18.35
VII з'їзду радянських пись на». 20.15 — Чемпіонат СРСР
Г. Свиридов. «ПуШКІНСЬКНЙ2,
менників. 19.30 — Художній з велоспорту 21.00 — «Час».
10.00 — ♦Актуальна камо бійок». 19.30 — Докумец?*
фільм «Одруження». 21.00 — 21.35 — Художній телефільм ра». 10.35 — -Сонячне ко тельний телефільм. 20.00 “=«■
ло». 11.50 — «Погляд у май •»Вечірня казка». 20.15 —1
бутнє». 12.50 — Художній Чемпіонат СРСР з футболу:
телефільм «Кортик». 1 і 2 се «Динамо» (Мінськ) — • Диплрії. 15.10 — «Доброго вам мо> (Тбілісі). 2-й тайм. 21.00
здоров’я». 15.40 — Для ді — «Час».
тей. Мультфільм «Пригоди
капітана Вру.чгеля». 17.50 — ТЕАТР----------------------------------- «В ефірі — пісня». 17.55 —
Гастролі Оренбурзькеге тс«
• Галузь: досвід, проблеми».
18.40 — «Скарби музеїв Ук «тру драми імені М, Горьного.
раїни». 19.00 — «Актуальна
«Повірю і піду» — 13 лип
камера». 19.30 — Художній ня. «У пошуках радості» —
телефільм «Клоун». 2 серія. 14 липня. «Фальшива моне
20.50 — «На добраніч, діти!» та» — 15 липня. «Енергійні
21.00 — «Час». 21.35 — Те- люди» — 16 липня. «Амо
летурнір «Сонячні кларне ральна Історія» — 17 липня.ти». Самодіяльні художні ко
— 18 липня;
лективи Запорізької і Хмель «Шинкарка»
«У підвалах готелю «Мажесл
ницької* областей. По закін тій»
—
19
липня.
Початок
ченні — Новини.
вистав о 19 годині ЗО хвилин.-

АДРЕСА:

«Молодой номмунарп —

На уцраннском пэыке.

і '4t

Субота

10 0<ї- *Лк’’Уальнй камсра». Ю.Зо — Грають юні
музиканти. 11.20 — в Гаг
лоев «Оповідь про матір»
Вистава. 13.35 — к. т
і-ечко' (Кіровоград на рЄ(-.
публіканська телебачення)
16 00 — Новини. 16.10 —
• Депутати і життя». 16 45 —
Музичний фільм. 17.15 —
• Комсомольський автогпшЬ»
еїчл ~
порадн»:
18.30 — «День за днем»
(Кіровоград) 18.45 — Фідьмконцерт. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 -— Теле
журнал
^Кіровоградщина
спортивна».
(Кіровоград).
20.00 — К. т. «Хліб і пісня»
Обласний телеконкурс агі
таційно-художніх
бригад
Передача
третя.
(Кіропоград). 20.50 — «На добраніч
діти!» 21.00 —- «Час». 21 35
— «Кіномозаїка». По закін
ченні — Новини.

ЛКСМ Украины.

■_________■ - • _____ —

А ЦТ (IV програма)

А УТ

А ЦТ
8 00 — -Час». 8.40 — Гім
настика. 9 95 - Мультфіль
ми. 9.35 - Художній фільм
«Поки стоять гори». IU.au —
Концерт Державного акаде;
нічного хору Латвійської
РСР ііс закінченні — Но
вини 14.30 - Новішії 1 1>0
_ Твій труд — твоя висота.
Кінопрограма «Голова сіль
ради». «Лінія зв’язку». «О.ю
на Устииівна». •. Польова до
рога». 15.50 — «Художній
телефільм для дітей «Паса
жир». 16.30 — концерт Дер
жавного російського народ
ного оркестру їм. М. Осипо
ва 17.05 — Адреси молодих.
18.05 - Прем’єра докумен
тального телефільму «Нодар
Иумбадзе» із циклу «Кому
ністи». Ш.ЗО - Веселі пот
іш. 18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Програма телеба
чення Франції, присвячена
національному святу — Дню
гояття Еастілії. 21.00 ■
«Час». 21.35 — Документаль
ний екран. Веде .передачу
ноет Р. Рождественський.
22.15 — Сьогодні у світі.

■

ь-«—О0СЛІ 0,6 друи. врн.

ДИРЕКЦІЯ.

Де відома иєрІБКИнів
підприємств, колгоспів,
радгоспів, організацій
та установ
ВОВОГРАДОІїКЕ

ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ Н2 4
НАБИРАЄ ДІВЧАТ
ДЛЯ НАВЧАННЯ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
еєкретаря-друкарки.

Строк навчання — 1 рік.
Приймають діечат віком
від 18 до 20 років, які ма
ють середню освіту.
Учням виплачують сти
пендію в розмірі ЗО крб.,
а відмінникам навчання —
37 крб, на місяць.
Під
час
виробничої
.»практики вони одержують

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського
життя — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45-36; відділу учнівської молоді —
2-45-35; відділу
військово-патріотичного
бихов ннл та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; коректорської — 3 61-83; нічної
редакції — 3-03-53.

Зам. № 34»),

Тираж 64000.

третину складу секретаря
(за рахунок підприємства).
Керівники підприємств,
колгоспів, радгоспів, ор
ганізацій та установ до 1
червня ц, р. мають повідо
мити про необхідну кіль
кість зазначених спеціаліс
тів і дібрати кандидатури
для навчання.
Підготовка секретарів-,
друкарок
здійснювати-меться лише
за направ
леннями та заявками уста
нов, підприємств, органі
зацій.
Умовк приймання
силаються на запит.

Адреса
Гоголя,
2-52-11.

Зом. 22.

нг-д-

училища: ьул79.

Телефон

Дирекція.

Газета виходить у вівторок,
четвер і суботу.
Друкарня Імені Г. М. Димитров«
видавництва
'‘Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
♦>
м. Кіровоград сул. Гл!нни> 2«

