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ОРГАН КІРОВО

ОГО ОБКОМУ АКСМУ

Комсомольський комбай-]
новий екіпаж і колгоспу!
імені Карла Маркса Добровелі'.'іківського району у
складі молодих хліборобіві
Миколи
Саврапського і
Олександра
Любчеикаї
встановив новий рекорд
цьогорічних жнив — по-І
завчора комбайном «Нила».]
вони намолотили 739 цент-]
перів зерна з 29 яектлрв.’
МОЛОДІ
ХЛІБОРОБИ!
РІВНЯЙТЕСЬ НА ПЕРЕДС-І
БИКІВ СОЦіАЛ!СТИЧНСГ&|
ЗМАГАННЯ, СЕРЕД ЯКИХ
ПДНЕ МІСЦЕ ЗАЙМАЮТЬ
. МИКОЛА САЕРАНСЬНИЙ і«
ОЛЕКСАНДР ЯЮБЧЕНКО!

Виходить
з 5 грудня 1)939 р.

«ЗЕЛЕНИМ ЖНИВАМ» — «ЗЕЛЕНУ ВУЛИЦЮ»!

ПРИКЛАД

БУДНІ

тине На їхньому рахунку
відповідно 25 і ЗО тонн
заготовлених
пожиених
корміе.

Темп
диктують
молоді

А. ПОДОЛЯК.

Олександрійський
ТИСЯЧ ТОНН різно- ! район.
-’*** манітнмх кормів за
готовили для громадської
худоби комсомольці та
-нєєлілкова молодь Олек
сандрійського
району.
Значна частина сіна, дико
ростучих траєі поступила
на колгоспні і радгоспні
Три комсоМопьсько-мсферл^и під час субот ників.
У кормодобувному за- лодіжні екіпажі колгоспу
гоні колгоспу «Прогрес» імені Щсрса Бобрмкецькодвадцять
дса чоловіки. го району удвічі перевико
Більшість із них — комсо- нали план заготівлі сіна.
мольці. Приклад у праці Дєе’ять чслоеііг із кермо
показують молоді кому добувного загону припас
ністи Петро Бабич, Всло- ли майже Ї40С тонн гсдимир Соноловський. Не живиого норму При 5ЕВвідстають від них і комсо- данні 700.
, МОЛЬЦІ Сергій Просяний,
У ці дні особливо відАнатолій Бабенко, Сергій значаються
комсомольці
Ніжниченко. Хлопці запас Володимир
Тначенко та
ли ! 57 тонн сіна, значну Емануїл Семенюк. Хлопці
кількість
дикоростучих працюють на тракторах
трас, віта/аінногс борошна. МТЗ-6 в агрегаті з іюксНині кожен комсомо укладачами, майже едвоє
лець вносить сеій вклад у перекриваючи денне зав
загальну справу. Так, сту- дання. Тюки не залежую
денти Олександрійського ться в полі, їх відразу ви
радгсспу-технікуму поста- возять і скиртують. Комі
новили: кожен із них по тет комсо/лолу запропону
винен заготовити по два вав провести кілька субот■цєнЧнери 1
дикоростучих ників. Юнаки і дієчата пал
трав. Комітет комсомолу ко відгукнулися на пропо
цього наЕча-льною. закла зицію. Нині 28 комсомоль
ду ..організував штаб; по ців ударно працюють на
заготівлі, а також інфор них. Особливо сумлінною
маційну групу, яка висвіт працею зарекомендували
лює роботу 12 кормодо- себе колгоспні водії Волобувних бригад. На сьо-• димир Величко і Віктор
годні найбільше кормів Засдінов.
запасли кормодобувники
О. ГОРДІЄНКО,
третіх «Б» та «Г» курсів, де
секретар комітету ком
групномсоргами Ірина Мусомолу колгоспу і/гені
зиченко і Тамара ХвороеЩорса.
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Щороку, під чає жнив,
колгосп
імені КалінінаІ
обов’язково відзначається!
сумлінними трудівниками,І
чіткою організацією праці.І
Так, уже кілька років пс-|
спінь високі результаті
на косоеиці хлібів показує
молодий хлібороб колгоспу кандидат у члени!
КПРС (напєеєдедні цього-1
річних жнив його рейс-]
мендт'БВли старші товариші) Петро Гненний. Торік
він став чемпіоном рес-|
пубпінанськсгс
змагання]
серед жаткарів. Не зби-|
рається еіддава7и свого]
титула механізатор і ни-]
ні — шедня жаткою ЖРС-’
4,9 він кладе у валки по
над ЗО гектар’в колосових.
Цього літа в господар
стві створено чотири зби
рально-транспортні загони!
Один із них — комсомоль
сько-молодіжний
Він
диктує темп хлібозбиран-і
ня в колгоспі. Чотири ком
байнові екіпажі загону з
початку жнив скосили 2$7
гектарів зеонових і намо
лотили 7075 иєнтнеоів хлі-І
ба.

1

На перших своїх жнивах вчорашній десятикласний Володя Саленкс з кол
госпу інгені Ватутіна Кіровоградського району добивається хороших результа
тів. Разом з досвідченим номбайнером комуністом І. И. Шаровгрою він н мо
лот ио «Нолосом» уже більше 3 тисяч центнерів зерна.
На з н і м н у: комсомолець В. САЛЕНКО.
Фэтс Б. ГРИБА.

ЗМАГАННЯ

а,

мим комбайнуванням досяг
минулої суботі! екіпаж
Комбайна СК-6, очолюва
ний Сергії і Мамаем. Він
майже
вдвічі перекрив
змінну норму. А вже на
ступного дня перемогу
-святкував екіпаж Володи
мира Салогуба.
Обидва комсомольськомолодіжні екіпажі намо
лотили більше ніж по дві
тисячі центнерів зерна.

Анатолій Олександрович
Карамалак — комбайнер
колгоспу імені 40-річчя
Жоетня. Анатсп й Олек
сандрович — наставник
молоді Багато його ко
лишніх учнІЕ працює по
руч, на жнивному полі.
Кращий з них — Олек
сандр Дсброе. Скоро на
його комбайні теж з’яви
ться друга зірка.

Єдиний у Маловпсківському районі комсомоль
сько-молодіжний збираль
но-транспортний загін ство
рено у колгоспі « Родина».
П. ХМАРА.
А в Анатолія Олександ
В ного складі — понад МелОЕИСкІЕСЬКИЙ рвЙОН.
ровича
—черговий підопіч
двадцять чоловік. Між мо
ний. Цього разу —г п’ят
лодими
комбайнерами, НАСТАВНИЦТВО
надцятирічний син Воло
жаткарями та водіями роз
горнулося дійове соціа
димир.
Він — помічник
лістичне змагання. ■ Ного.
комбайнера.
підсумки підбиваються що
Б. КАСУРКІН,
денно.
працівник райгазети.
Найвищою результату
2С00 центнерів зерна на
смт. Вільшанка.
на збиранні пшениці нрч- молотив з початку жнив

І

А. ЗЕМБА,
заступник голови исягеспу пс роботі Э мо
лоддю. член комсо
мольське - моледїжмогс
збирапьне-транспортнсгс загону.

Новоукраїнсьикй сайон.

д

ПАЛКИЙ ПРИВІТ
ЮНИМ УЧАСНИКАМ
РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО
ФІНАЛУ КАПРИЗИ
КЛУБУ
«ШКІРЯНИЙ
М’ЯЧ»!
Сьогодні на стадіоні «Зірка» буде п,^няг®1
республіканського фіналу на призи клубу «Шкіряний
м’яч». Юні футболісти молодше! і середньої ВІКОВИХ
груп (тут честь нашої області захиіцаїимуть дві
команди жену № 5 м. Кіровограда) змагатимуться
на спортивних базах обласного центру- а хлопчики
старшої групи демонструватимуть свою маисіеріш гь
у Повну країн ці.
Вчора кіровоградці гостинно зустрічали юних футболістів, які приїхали до
пас з Києва, Хмельницького, Харкова, Чернівців. Івано-Франківська, Льв"
ської, Тернопільської, Донецької, Вініищької та Кримської областей.
На з н і м к у: юні футболісти харківського «Алмазу».

Фото В. ГТМБА.

2 схиор
І

^ЦЕНТРАЛЬНО^

малій механізації КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРКОТУ
БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ЛКСМ УКРАЇНИ ПРИЙНЯЛО ПОСТАНОЗУ
«ПРО ІНІЦІАТИВИ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, МОЛОДИХ НОВАТОРІВ
РЕСПУБЛІКИ ПО ШЕФСТВУ НАД РОЗРОБКОЮ І ВПРОВАДЖЕННЯМ У ВИРОБ
НИЦТВО ЗАСОБІВ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ».

Наполегливо борючись за
скорочення частки ручної і
малопродуктивної праці, го
вориться у постанові, ком
сомольські організації, мо
лоді новатори виступають з
ініціативою розгорнути рух
молоді республіки під деві
зом «Малій механізації —
комсомольську
турботу!»
Обласні комсомольські ор
ганізації беруть
шефство
над розробкою і впровад
женням у різних галузях
економіки машин, що до
зволяють скоротити обсяг
ручної праці.
Так, комсомольські орга
нізації Донецької області
взяли шефство над механі
зацією і автоматизацією ро
біт у вугільній промисловос
ті, Запорізької — у чорній
металургії та машинобуду
ванні, Одеської області —
на транспорті, який потре
бує технічної кмітливості на
вантажних роботах, а моло
ді кияни визначили об'єкта
ми шефства над впровад
женням засобів малої меха
нізації торгівлю, сферу об
слуговування і житлово-ко
мунальне
господарство
міста.
Розвиваючи рух
«Ручну
працю — на плечі машин»,
комсомольські
організації
міста Запоріжжя вирішили

створити при центрі науко
во-технічної творчості п’ять
комплексних творчих моло
діжних колективів по роз
робці засобів малої механі
зації;
молоді
новатори
Амур - Нижньодніпровсько
го району міста Дніпропет
ровська зобов'язалися внес
ти нинішнього року 160 про
позицій і розробок, вивіль
нивши завдяки їм від ручної
праці 80 робітників; кожен
молодий спеціаліст вироб
ничого об'єднання «Ждановважмаш»
зобов’язався
за рахунок розробок і впро
вадження засобів малої ме
ханізації протягом року ви
вільнити від ручної праці
одного робітника. Широко
го розмаху, говориться далі
у постанозі, набирає спів
дружність молодих учених і
спеціалістів, ноааторіз ви
робництва. «Малій механіза
ції — творчий пошук сту
дентів!» — з таким почин лі
ням виступили комсомоль
ські організації ряду вищих
навчальних закладів рес
публіки.
ЦК ЛКСМ України оголо
сив шефство республікан
ської комсомольської орга
нізації над розробкою і
впровадженням засобів ма
лої механізації. Його девіз;

«Малій механізації — ком
сомольську турботу!»
Обласним, міським, ра
йонним комітетам комсо
молу рекомендовано поши
рювати організаторську і
масово-політичну роботу по
розповсюдженню ініціатив
і починань комсомольських
організацій подбати про
активну участь юнаків і дізчат у русі «Малій механіза
ції — комсомольську тур
боту!», спрямувати зусилля
молодих трудівників, сту
дентів і учнів на дальше
зростання
продуктивності
праці, прискоренння науко
во-технічного прогресу, все
бічну економію усіх видів
ресурсів, а також рекомен
довано систематично уза
гальнювати і розповсюджу
вати кращий місцевий дос
від участі молоді у розроб
ці та впровадженні засобів
малої механізації.
ЦК ЛКСМ України про
довжив конкурс на кращу
молодіжну розробку по ме
ханізації ручних і трудо
містких процесів до кінця
одинадцятої п’ятирічки.
Постановою 'затверджено
також систему морального і
матеріального
заохочення
учасників руху «Малій меха
нізації — комсомольську
турботу!».

ЗВЕРНЕННЯ
кращих молодих винахідників і раціоналізаторів України — учасни
ків зустрічі в ЦК ЛКСМУ до всіх молодих новаторів, юнаків і дівчат
республіки
ч
Дорогі друзі!
Нині кожен з нас живе під враження
ми рішень XXVI з їзду КПРС, величної
програми комуністичного творення, на
кресленої форумом комуністів країни.
Одностайно схвалюючи мудру політику
партії, ми добре розуміємо, що виконан
ня грандіозних планів одинадцятої п’я
тирічки потребує абсолютної мобілізації
сил, знань, уміння кожного з нас. Важ
ливою умовдю виконання поставлених
завдань є дальше підвищення продукт явності праці, прискорення темпів на
уково-технічного прогресу. Надзвичайно
актуальною проблемою для народного
господарства е різке скорочення обсягу
ручної праці, комплексна механізація і
автоматизація виробництва.
Накресленими у республіці заходами
передбачається перевести в нинішній п’я
тирічці з ручної на механізовану і авто
матизовану працю не менше одного
мільйона чоловік. І кому як не нам. мо
лодим новаторам, комсомольцям і моло
ді, бути ініціаторами і організаторами
шефства над розробкою і впроваджен
ням засобів малої механізації! До цього
заклякав юнаків і дівчат республіки, ви
ступаючи на X пленумі ЦК ЛКСМУ,
член Політбюро ЦК КПРС, перший сек
ретар ЦК Компартії України товариш
»• В. Щербицький.
Ми, лауреати звань «Кращий молодий
винахідник України» і «Кращий молодий

раціоналізатор України», звертаємося до
всіх молодих виробничників, трудівників
сільського господарства, вчених, інжене
рів, техніків республіки із закликом
сприйняти завдання партії як бойове
завдання молоді, як відповідальне й по
чесне доручення комсомолові і без зво
лікань приступити до роботи. Дійове
комсомольське шефство над малою ме
ханізацією повинне стати головним у ді
яльності кожного молодіжного творчого
об’єднання, що діє на громадських за
садах, кожної комсомольської організа
ції цеху, дільниці, бригади.
Станьмо ж найактивнішими учасника
ми, організаторами і пропагандистами
республіканського конкурсу на кращу
молодіжну рацпропозицію, на кращий
винахід, спрямованого на механізацію
ручних і трудомістких процесів! Нехай
наші роботи займуть гідне місце на рес
публіканській виставці НТТМ-82, якою
завершиться перший етап конкурсу.
Партія покладає на нас надії, нам во
на заповіла здійснити трудові перемоги.
Тож нехай невичерпні запаси молодої
творчої енергії, трудовий ентузіазм, ви
сока свідомість стануть запорукою ус
пішного виконання цього важливого до
ручення вартії.
«Механізації ручної праці — комсо
мольську турботу!» — під таким девізом
боротимемось за втілення в життя пла
нів одинадцятої п’ятирічки.

ЗВЕРНЕННЯ ПРИЙНЯТО НА ЗУСТРІЧІ В ЦК ЛКСМУ
ЛАУРЕАТІВ ЗВАНЬ «КРАЩИЙ МОЛОДИЙ ВИНАХІД
НИК УКРАЇНИ» І «КРАЩИЙ МОЛОДИЙ РАЦІОНАЛІ
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КЛУБ
ВІЙСЬКОВОПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ

НАЗО ЇЗУСТРІЧІ
Пінської

ветеранів
дивізії
а
Москві перед присутніми ви
ступив генерал В. П. Іванов.
_ Мене часто просять, —
почав він, — розповісти ЄЛІзод воєнних років. Товариші
однополчани, з вели чим за
доволенням!
Розповім і' навіть наочно
продемонструю.
Ветеран розгорнув
папі
рець, що був у нього з ру
ках, і всі побачили німецьку
«афішку». В ній говорилося,
що кожного, хто вкаже, де
переховується
радянська
роззідниця-радистка,
ві
дома під ім'ям Аннушни, че
кає винагорода з розмірі
1000 німецьких марок.
Генерал переклав текст на
російську, потім зробив ко
ротеньку паузу і проказав:
— А ось перед вами та са
ма Аннушка.
Погляди спрямувались у
той бік, куди показував ге
нерал. іам стояла круглови
да середня на зріст жінка,
ослина усмішка злизалася з
блисном її орденів та меда
лей. Невже ця мирна жін-.ча
була такою страшною
для
гітлерівців.'..

* * '!•
Це було па Мчсхако (тоді
ще цей клапоть території не
називали Малою землею),
їхня група у складі восьми
чоловік після кількох годин
виснажливої роботи діста
лася до берега. Відстань,
яку подолали по воді де
сантники, також дорівнюва
ла восьми, але па вісім вона
не ділилася: кожен повинен
був пропливти всі кілометри
сам. Та й не тільки проплив
ти. По воді прокладали ка
бель зв’язку. Другим зав
данням було непомітно вп
ити до Муштахайських ка
такомб. Катакомба — єди
ний шлях, яким можна ді
статися вглиб ворожої те
риторії.
Аннушка мала осібне зав
дання. На горі Тузла радян
ські військовополонені під
дулами автоматів довбали
штольні, а тепер ворог уста
новив там чотири стаціонар
ні гармати. Маючи таку зруч
ну позицію, фашисти крили

вогнем паші вогневі рубежі.
Вибити їх із схованки —
означало відкрити дорогу на
Захід. Авіарозвідка не при
несла бажаних успіхів: во
рог добре маскувався, і на
плівці ложна було роздиви
тися хіба що скелі, дереза і
чагарники.
Аннушка йшла розшуку
вати ворожі «точка».
Коли дісталася місця і за
маскувалася,
сонце
вже
йшло до вечора. Дуже хоті
лося спати — майже добу
вже вона була з дорозі.
і
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ни померли рано. В 1933-му,
голодному році їй було два
надцять. Саме розвеснилося.
Люди пухли з голоду. Неба
гато лишалося жити н колгоспному трактористові (як
його звали, О. С. Грицаєнко
вже не пам’ятає). Коли
дядько відчув, що ноги-вже
не хочуть підкорятися йому,
промовив до дівчинки:
— Сідай, дочко, за важе
лі, а я казатиму, що треба
робити.
Через кілька днів механі
затор помер, і Олена стала

і" НА УРОК МУЖНОСТІ

АННУШКА
Але заснути — означало
згаяти дорогоцінний час...
Коли передала координа
ти ворожих «точок», до ра
ції підійшов сам командую
чий 18-ю армією.
Вона
впізнала його голос.
— Молодець,
Аннушко,
але перевір спої дані ще
раз. Не ображайся, сама
розумієш. — І трохи зго
дом: — Спустись нижче.
Цс була команда до бою.
її не хотіли підставляти під
вогонь своїх же гармат. А
ще мить — і зіллється во
єдино гуркіт 800 гармат. 255
мінометів, 275 катюш, півто
ра сотень літаків.
Після війни на цьому міс
ці поставлять пам’ятник,
зварений із осколків мін,
снарядів, бомб... Це >— для
прийдешніх, щоб. не забува
ли про страхіття війни.
Аннушка теж була актив
ним творцем цього мону
менту.

* « *

Батьки Олени Спиридонів-

самостійною трактористка,
землеробом. Орала, сіяла,
косила. Жителі села Яскіїуватки
Олександрійського
району любили і поважали
жваву, привітну дівчину.

Перед війною закінчила а
Дніпропетровську трирічний
фельдшерсько-медичний 7ЄХ
нікум. Але одній скрутно
було жити. Тоді за здійспення стрибка з парашутом
платили гроші. Щоб
поправити
якоюсь мірою
своє матеріальне станови««?,
записалася Олена де -аеро
клубу. Згодом справа- зало
пила дівчину. Вона порину
ла в неї з головою. Як і
більшість дівчат тієї роман
тичної доби, мріяла стати
льотчицею.
Та доля розпорядилась
по-своєму. Курси стрільцярадиста, кадрова армія, вій
на. Спочатку була військо
вим фельдшером, а потім, і
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ворюють найбільш злобо
денні питання у житті сво
їх організацій.
Пленум Компаніївського
райкому ЛКСМ України
обговорив роботу комсо
мольських організацій ра
йону по ідейному загарту
ванню молоді V світлі ви
мог XXVI з’їзду КПРС. З
доповіддю па пленумі ви
У міськкомах і райкомах ступив перший секретар
комсомолу проходять пле райкому комсомолу Сергій
нуми, учасники яких обго Берко.

ШОІШТИ
ідейних
БОРЦІВ

' нону)

В обговоренні доповіді
взяли участь секретар ко
мітету комсомолу колгоспу
«Іскра» Надія Артсмспко,
секретар комітету комсо
молу колгоспу імені Ілліча
Василь Гінкул, завідуючий
районним відділом культу
ри І. О. Вслнкород, секре
тар комсомольської орга
нізації районної друкарні
Тетяна Дзеркал« та інші.
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«Аероклуб
навчив мене стій
кості і безстраш
ності...».
Д Майбутні воїни з
села Хащуватого
приймають еста
фету слави у сво
їх дідів, батьків,
старших
братів,
котрі наближали
травень 1945-го.
Степівчанина по
кликало море — і
він став військо
вим моряком.
Д За путівкою комі
тету ДТСААФ.

огляду на те, що була май
стром парашутного спорту,
стрільцем-раднсгом,
пере
йшла в розвідку. З бійцями
39-го гвардійського Віден
ського повітряно-десантного
корпусу пройшла немалий
відрізок фронтових доріг,
За товариську вдачу, безстрашність,
почуття обов’язку однополчани дужс
любили свою Аннушку. На
віть жінки ветеранів тепер
просять згоди називати її
просто Аннушкою.
За п’ять років зазнала
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Розповідь про ра
дянську розвідницю

воєнним років

всього: була тричі поране
на, знемагала від спраги на
Малій землі, навіки проща
лася з найдорожчими людь
ми... Залишивши свій авто
граф на егівал рейхстагу,
подалася добивати «гітлеряку» в чехословацькій сто
лиці.

* * *
Нині Олена Слирядонівиа
. ..
на заслуженому відпочинку.
Живе в Кіровограді. Часто
виступає перед школярами,
студентами,
робітниками,
воїнами.
Розпозідас
прз
подвиг народу.
О. С. Грицаєнко активно
працювала над написанням
Історії рідної дивізії. Ветера
нам розіслано 1846 альбомів,
Зонних зібрано фотографії,
копії документів про слав
ним шлях 30-ї Пінсьної. Лис
тується вона із 46 музеями,
її квартира — теж своєрід
ний музей. Нещодавно
зін
поповнився ще одним експо
натом: друзі з Москви на
діслали еластичну, бездоган
но виготовлену карту битви
за Новоросійськ, у якій зона
брала безпосередню участь.
Нарта допомагатиме колиш
ній роззідниці в нелегкій
справі — військово-патріо
тичному вихованні мопеді.

3. АФАНАС1ЄНКО.

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

З ПЕРСПЕКТИВОЮ
В усік первинних дтсаафівськик організаціях нашого
району ведеться копітка ро
бота, с:-рг. ювана на викоХрння ріиіань XXVI З'ЇЗДУ
ЛПІ’С. 3:ш нюється м&терісчьна база спортивних клу
бів, шкіл ДТСААФ, пунктів
початкової військової підго
товки.
Пожвавилась
діяльність
спартивно-тсх нічного клубу
райкому ДТСААФ. Тут підго
товлено десятки шоферів,
трактористів, токарів, інших
фахівців для народного гос
подарства. Всі наші вихо
ванці, які отримали посвід
чення про набуту спеціаль
ність, мають також доку
мент про те. що вони стали
значківцями ГПО. спортсменами-розрядниками. Залік з
фізичної та військово-тех
нічної підготовки, наприклад,
у цьому році вже склало
більше 80 юнаків, що го
туються
до * армійської
служби.
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П. МА7ЮШИН,
інструктор Новоукраїнського райкому
ДТСААФ.

„Молодхі комувлр^

З стар.

ї
КРОК У СТРІЙ

Реліквії
з маминої хати
взяв у дорогу комсомолець Сергій Ліснмчук, якого проноджали в армію

Но-!

У нас

ви-

на гастролях

всі

ветерани Великої Вітчизняної війни села Хащуватого.

тознімки. На них зображе хтс ще лише готується до
но молодого моряка в солдатської служби.
...їх зустрічали піонери і
різній формі — спочатку
Дарували
в курсантській, потім у комсомольці.
на груди
кожному квіти,
мічманській.
чіпляли червоні
шовкові
— Це — мій Задим. Слу стрічки.
г»а сцену у президію хо
жить там, де я колись. Ра
тіли запросити всіх — 13В.
діотехнікою керує. Ось Та
мала сцена. Юж місця
пише його командування: там зайняли представники
«Комітет комсомолу очо- ножного роду військ, ті,
лює, член партбюро ПІД- хто захищав Москву і Сгалінград, Ленінград і Сева
розділу, вчиться сам І мо- стополь,
ІНШІ
міста-герої,
рякїв учить».
хто дійшов до стін реихмаги
стагу,
хто
має
найвнщі
боМарія Семенівна,
нові нагороди. У президії
Вадимова, зітхнула:
СИДІЛИ колишній
— Хоч би приїхав, а то боєць і командир, рядовий
підлільдавно вже не Рачила. Десь ник і народний ополченець, трудівник тилу... А з
на підводному плаває.
— Важка служба! — ба НИМИ — МОЛОДІ ВОЇНИ, що
приїхали а село у відпуст
гатозначно
підкреслив ку,
і призовники.
батько. — От я взяв «язи
Був спогад про перший і
Зірку
ка» — Червону
останній день шини, після
отримав. То мені дове- ножної розповіді про фронлунала
лось чатувати дві години. тоаина-односельца
пісня про Батьківщину, Ра
А він у дозорі місяцями. дянську Армію, синівську
Та ще й під водою — щеб вірність Вітчизні. Краєзна
нам тут тихо було. Он яке вець І. М, Школьник від
кривав сторінну за сторін
діло, мамо!
кою — з біографій фронто
У Вільгельма Йосипови виків С. С. пасильчука.
ча СОКОЛОВСЬКОГО, ко Б. и. Саковсочого, С. Г.
лишнього комбата, кавале Волощука, 11. А. Кропивницького, А. К. Бігуна. На
ра ордена Слави та бага звав
імена двох хащуваттьох інших бойових наго ців, які брали участь у Па
раді
Перемоги
в Москві, —
род, інша розмова про ав
торитет молодої людини. імена І. М. Бацюри та Л. І.
Колишній фронтовик мір Солгутовського.
На
вечорі
зачитували
кував уголос:
листи, тексти подяк колиш
— От буває так: прожиз ньому військовому моря
|- г'ИіОРаЩУК — інже- чоловік на світі і на сга- кові М. А. Паламарчуку —
* пер по техніці безпе рості не має що передати слова вдячності за вихо
ки з колгоспі. Тож перед дітям. А вони, сини його, вання синів-зоініз.
Покликали на сцену ком
усім про механізаторів потім теж ніяковіють, ко сомольця
Сергія Лісничука,
він найбільше знає. Інва ли хто, бува, спитає про що закінчив Хащуватську
десятирічну
і майже рік
лідові М. М. Сомичу зін батька про його достоїн
працював у нолгоспі разом
розпозіз про Володимира ства. І декому доводиться зі
своїми оатьком і мамою.
Ллахотного, який на своє
складати легенду — 6с їм, Теж не встиг, як кажуть,
зняти
зірок з неба, але
му К-700 за тиждень де синам, так хочеться, щоб
кадне заздання виконує; у них був батько, якому 6 перший крок у самостійне
зробив правильно, і
про Олександра Волощука заздрили всі. То оце я й життя
оеь йому вже час іти з .ірта Івана Ладюка, які з ці кажу: вам сьогодні по ві мік>. Напуття Сергію дала
дні не дають перепочинку сімнадцять, та ви думайте М. В. Крисаченко. розвідниця
легендарної
б4-і
своєму МТЗ-5, — на фер вже нині, що про вас ска армії, зДарували
майбутми йде сінаж.
жуть люди через сорок ньому воїнові іменний го
динник і маленький міше
Завітали
до Михайла літ.
землі — з берегів рід
Андрійовича
ПАЛАМАР
Коли вже зайшло про чок
ЧУКА, колишнього моря- авторитет, то й Ізан Гри- ного Бугу.
А потім звучала клятва
ка-сезастопольця, коман горащук на міг не згадати
юнармійців, яку виголосив
дира роззідвзводу 35-ї і про своїх друзів, товари» ЗІД імені своіх однолітків
середньої
ШКОЛИ
Окремої
Чорноморської шіз по роботі. Це він про учень
Олександр Шр імко...
бригади. В його хаті згада молодих комуністів, шо
Йшли
люди до обелісли про Юрія Мал ярчука, ферів Віктора Коломійця нів. Ішли ветерани і їхні
Петра Л-здюка, Миколу та Віктора Ткача. Пер сини та внуки. Йшли плічо-пліч — як одна родина.
Лісничука, їхніх одноліт ший — депутат сільради, Під одним прапором, з од
ків, котрі торік після за другий — групкомсорг га ними помислами та ус
кінчення десятирічки вирі ража. Якщо йдуть .на ре тремліннями. Бо одна у
них зоря, за світло якої
шили працювати з рідно корд, то не заради рекор не пошкодували життя сол
му колгоспі, а тепер уже ду. І весь вільний зід ро дати сорок першого, яку
механізатори, шофери, з боти, час — із ріднею,
___ , з бережуть сини М. А. Пала
марчука, — зоря вічного
школі ДТСААФ готуються ЛИЗдЬМИ. Тож ; сказаз про миру.
до армійської
служби.
. .......
них секретар парткому
Йде а дозор комсомолец^
Поки що нічого такого колгоспу Василь Прокопо- Сергій Ліснмчук.
героїчного, надззичайно-о зич Процишин:
а ХАЩУВАТЕ працює на
комунізм, на мир. За
— Живуть для людей,
хлопці не звершили, та
вони чесні й рзботящі МО Тому й авторитет змолоду ради цього зустрічають
езітанки в полі сини ве
мають...
ЛОДІ люди.
З ВСЕ Ж ТАКИ Григора- терана М. А. Кривди —
А це — голозне на їх* щук про себе відзна Олександр, Юрій, Олексій,
ній життєвій дорозі.
чив,
кому з зетераніз тре Віктор, Василь та Володи
виМихайло Андрійович
ба
чимось
підсобити, до мир, а з ними і їхня сестра
слухав гостей та й кинузВаля. У старших уже є
. ся до шафи. Взяз у руки помогти: чи продукти під урядові нагороди у мо
пакунок,
перев’язаний везти (це особливо інвалі лодших — дипломи і почервоною стрічкою.
дам війни), чи пализа, чи з езідчеиня про закінчення
_ Ось, подивіться, які роботою на городі стра курсів механізаторів, ін
маю реліквії. Це хлопців витись. Уже вийшовши з ституту, технікуму. І одна
обійстя, записузав усе з найголовніша посвідка —
моїх.
то' пам’ять про батька,
І показав
посвідчення блокнотик.
про те, що їм я старшою
А ще в хаті кожного ко який цілий зік сіяв хліб і
сина, Віктора, занесено до лишнього
Фронтовика навчиз їх, своїх дітей, цьо
Книги пошани військової комсомольський ватажок го доброго, благородної о
частини. Про середульшо нагадував, що за кілька ділечка.
Хащувате пам'ятає.
го, Михайла, — теж добре днів у сільському Будинку
Хащузаге стереже корслово — в листі БІД його культури відбудеться ве
дони Батьківщини.
командира: М. М. Пала чір бойозої слави.
Хащузаге онозляє земмарчук відзначився на 5у— Запрошення зам при
дізництзі
олімпійських шлють із сільради, — ка лю, плекаючи на ній сади
зав Іван. — І ми теж за і пшеничний колос.
об єктів у Москві.
Михайло
Андрійович
прошуємо — від імені тик,
М. ВІНЦЕ8ИИ.
розклаз на столі три ф.>- хто тільки-но відслужив І
Гайяоронський район.

ЗАгі 1 г-і;і ОґаЩУ», сек
1 ретар КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
організації колгоспу імені
ои-річчя йелиного Жовтня,
йшов на зустріч із ветера
нами ослиної Вітчизняної
війни. Ншоа зі своїми ро
весниками — механіза го
рами, тваринниками, шо
ферами, зі старшокласни
ками десятирічки.
Вони,
сини і внуки нолишніх
фронтовиків, малч
досте
менно взнати, як живуть
ці бувалі люди, молодості
котрих торкнулося полум я
бита. У сільській Раді іван
довідався, що народні дапутаїи подбали, аби а ха
щуватому полагодили жит
лові будинки колгоспників,
Проклали оруківну, ЄОДОпровід із сімнадцятьма иодорозоірними
колонками,
газифікували більше поло
вини
дворів
хліборобів.
Допомога
подавалась у
першу
чергу ветеранам,
інвалідам ьеликої вітчиз
няної.
А тепер, ось комсомоль
ці хочуть знати, яка ще до
помога потріонд колишнім
фронтовинам. Та де б во
ни, комсомольські активіс
ти, не оули, всюди одне і
те ж:
— У нас усе є — хліб і
до хліба, а хаті і коло ха
ти -- сонце, і про здоров'я
наше піклуються. Чого нам
бажається/ Щоб зи, моло
ді, були щасливі і мали до
рогу, якою йти радісно.
— Так, так, не підведіть
своїх батьків. Щоб усе чес
но, совісно, щоб до пуття.
Хто там у вас оере ре
корди.'

На Кіровоградщині тривають гастролі Орен
бурзького драматичного театру імені М. Горького.
Тепло приймає глядач, зокрема, вистави за творами
сучасних радянських драматургів. Так, з великим
успіхом двічі пройшла на кіровоградській сцені виста
ва «Аморальна історія» за комедією Е. Брагінського
та Е. Рязанова.
На знімках: сцени з вистави. У ролях — на- »
родини артист РРФСР С. ЄЖКОВ, заслужений ар
тист РРФСР А. СОЛОДИЛІН, артистка Н. ВАЛ ЕНСЬКА.
Фото 3. ГРИБА.

свято

ДВАНАДЦЯТИМ

ВИПУСК
ПОБУТОВЦІВ
ІІещодавно в міському
Палаці
культури імені
Компанійця відбулися уро
]
чисті збори, присвячені1
дванадцятому випуску уч
нів професійно-технічного
училища обллобутупра»ління та вручення дипло
мів випускникам цього
року.
Перед присутніми висту-

пили начальник відділу
кадрів обласного управ
ління побутового обслуго
вування В. С. Соколов,
директор училища Г. Ф.
Столенко, старший інже
нер Олександрійської фаб
рики індпошиття і ремон
ту одягу Л. 1. Кустарьозл,
директор Кіровоградської
фабрики
«Індтрикотаио»
Ф. ЛІ. Виговський та інші.
Вони привітали випускни
ків із успішним закінчен
ням училища і побажали
їм успіхів на самостійпому шляху.
Від імені нинішніх учнів
і випускників виступили
Світлана Кривошея, Люд
мила Харитонова.
Учні піднесли виклада
чам і гостям квіти.
О. СКИРТАНЬ.

ФУТБОЛ

Минулої п’ятниці старту
вало друге коло сорок чет
вертого чемпіонату країни
з футболу серлз клубів
другої ліги, «Зірка» в цей
день на своєму стадіоні
приймала полтавський «Ко
лос». Кіровоградці в пер
шому таймі повністю пере
грали гостей. Уже на пер
шій хвилині зони повинні
були повести з рахунку,
але цього не сталося через
нерішучість
нападаючих.
Ще через кілька хвилин
реальну
нагоду вивести
свій клуб уперед втрачає
Олександр Аленсєєв, який
на зумів влучити в пусті
ворота. Така зав’язка і ви
значила перебіг матчу.
Майже весь ігроаий час
до відпочинку атануюгь
господарі.
На тридцяти
третій хвилині на зручну
позицію вийшов Алексєєз.
І знову не зміг поразити
ціль.
їде сорок друга хвилина.
Наші земляни
а
атаці.
Сильно б’є захисник «Зір
ки» Володимир Димов. Гопнілер полтавчан Гсннадій
Лисенчук на зтрймус м’яча
і зідлускає його від себе.
Та, на жаль, нікого побли
зу з гослодаріа не було. На
відпочинок футболісти пі
шли, так і не відкривши
рахунок.

Після перзрви малюнок
гри майже не змінявся.
Сільські спортсмени при
тиснені до своїх воріт.
Здавалося, гол, який вирі
шить долю
поєдинну, —
справа часу. На 43-й хви
лині на зручну позицію
втретє виходить Алексеев і
з близької відстані проби
ває повз ворота. Через дві
хвилини Валерій Самофа
лов головою посилає м’яч
вище перекладини. Коли
до фінальної сирени арбіт
ра залишалося три хвили
ни, кіровоградці одержали
право на штрафний. Його
майстерно виконав Юрій
Шейбак. Та треба віддати
належне Писенчуну — він
був на зисоті. Матч закін
чився нульовою нічиєю,
«■Зірка» виступала у та
кому складі: В, Музичу«.
В. Димоз, О. Смнченко,
В, Тарасоз, І. Черненко,
Ф. Студньов, О. Безщасний
(В. Тначенко), О. Алексеев,
(С. Глизенко), Ю. Насьоянін, В. Самофалов (Ю. Шей
бак), С. Ралюченко.
Вчора відбувся черговий
тур, «Зірка» у себе вдома
зустрічалася з дебютантом
ліги
—
павлоградським
«Колосом».

В. ШАБАЛ1Н.

„Молодий комгунлр*' ------------------------------------- - . 2: £

4 сік op

А ЦТ

юних. 9.35—Фільм «я родом -,
дитинства». 11.00— Концепт ч
творів М. Метнера. А Рубін
штейна. М. Мясь-овсьііого
). Стравписького. По закії 1
ченні — Нониіш. ]4.зо_ Но
вини. 14.50
Людина на
землі. Кіноирогрлма. 15 45 —
Шахова школа. 16.15 —’ Нон
церт фольклорного ансамб
лю «Фазісі». 16.45 — На Все
; < вітніх студентських іграх
17.30 — Відгукніться, сурма
чі! 18.00 — Життя науки.
18.30
Щоденник універ
сіади. 18.45 — Сьогодні '
світі. 19.00 — Зустріч на
наше прохання. 20.00 — Про
грама Польського телебя
чения. 21.00 — «Час» 2135
■— Па Всесвітніх
студент
еькнх іграх. 22.15 — Сьо
годні у світі. 22.30 — п«Одоюкення спортивної нечедачі.

8.00 — «Час». 8 10 — Гім
настика. 9.05 — О. Коло.мієць,
«Дикий Ангел». Фільм-виста
ва. По закінченні — Новин і.
14.30 — Новини. 14.о0—Дон.
телефільми. «Ргіга •_ місто
на островах», «Молодість у
400 років». «Місто горючого
каменю». 16.05 — Роби з на
ми роби як ми, роби краще
за нас. 17.05 — На нолях
країни. 17.20 — На
L
ніх студентських іграх. 18.0
— Подвиг. 18.30 — Весі, і
нотки. 18.45 — Сьогодні \
світі. 19.00 — Відверта роз
мова 19.30 — « Я РОД°*
тинства» Фільм. 21.* ■>
«Час». 21.35 — Очевидне —
неймовірне. 22 15 — Сьогод д УТ
ні у світі. 22.30 — Співають
10.00 — «Актуальна каме
молоді солісти театру опери
та балету Латвійської PC і . ра». 10.35 — «Орбіти друж
би». 11.05 - Для дітей
УТ
льтфільм «Пригоди капі10.00 — «Актуальна каме лана
13.15
ра».
10.35 — Фі іьм-коніїерт. «Твоя Врунгеля».
юд». 10.2
ровеснику»
11 20 —
31.20
- «Погляд у майбут 1 1.15 — земля,
Для
дітей.
Художній
нє». 12.20 — Худоліній теле телефільм «Бронзовий птах»
фільм
«Бронзові :Й птах».
серія.
16 00 — Новини'
2 серія. 13.25 — Фільм порт З10.10
до прекрас
рет народного артиста СРСР ного». — «Кроки
16.40
— Музичний
Є. Лебедева. 13.00 — Нови фільм. 17.15 — Документа.
’! ьни. 16.10 — « \бітур1ент-81». ний телефільм. 17.30 — Кон
16.40 — Музичний фільм. церт органної музики. 18.00
17.05 — «Орієнтир». 18.00 —
«День за днем». (Кірово
«День за днем». (Кіровоград). —
град). 18.15 — к. т. «Хліб і
18.15 — Оголошення. (Кіро пісня».
Обласний телекон
воград). 18.20 — Телефільм.
курс
агітаційно художніх
(Кіровоград). 18.30 — «На бригад.
Передача
5. (Кірон.тродні таланти». 19 00 — «Ак
19.00 — «Актуальна
туальна камера». 19.30 — «У ■■рад).
1,9.30 — Концерт.
нас в гостях»... Виступ ар камера».
— Д. Скарначчі, Р. Татостів Москойцерту.. (Ripe 19.45
рабузі. «Моя професія —
Воград). 20.00 — «Ваш хід». синьйор
з вищого світу». Еи20.45 — «На добраніч, діти'» става. 20.45
— «ІГа добраніч
21.00 — «Час». 21.35 — Му8ИЧНИЙ фільм «Розцвітає ру- піти!» 21.00 — «Час». 21.35 —
вистави «Моя
та-м’ята». По закінченні — Продовження
професія —синьйор з вищого
Новини.
світе».
23.15
—
Концерт ан
А ЦТ (IV програма)
самблю пісні і танцю ПНР
19.00 — Бесіда на міжна «Мазовше». По закінченні —
родні темп 20.00 — «Вечірня Повніш.
казка». 20.15 — Спортивна А ЦТ (IV програма)
програма.
21.00 — «Час».
19.00 — П. Герте.чь. Сцени
21.35 — Художній фільм «їм
з балету «Марна пересторо
було вісімнадцять».
га». 19.30 — Чемпіонат С?*СР
з сучасного п'ятиборства.
20.00 — «Вечірня казка*.
20.15 — «Міжнародна пано
рама» 21.00 — «Час». 21.35
ЦТ
— Г. Запрльська. «Мораль
8.00 — «Час». 8.40
пані Дульської». Телевисмастика. 9.05 — Маршрутами тава.

дехвя

фільм. 17.30 — «Абітурієнт
18.00 — «День за днем».
19.00 — «Сільська годи 81».
18.15 — к. т,
на». 20.00 — «Вечірня кач (Кіровоград).
«Хліб
і пісня». Обласний те
ка». 20.15 — Концерт. 21 00 леконкурс
агітаційно
худож
— «Час».
ніх бригад. Передача 6. (Кі
ровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — За
ключний концерт Республі
канського фестивалю «]\1о
лоді голоси». 20.45 — «Па
діти!» 21.00 —
8 00 — «Час». 8.40 — Гім добраніч,
21 35 — Художній те
настика. 9.05 — Лети, наша «Час».
лефільм «Тільки в мюзік-хопісне. Концерт. 9.35 — Фільм .іі»
По закі їченн) — Новини.
«Сміливі люди». 11.10—1 рає
А. Корсаков. (По закіпчен А ЦТ (IV програма)
19.00 — «Клуб кіиоподоні _ Новини). 14.30 — Но
20.00 — «Вечірня
вини. 14.50 — До Дня Вій рожей».
казка». 20.15 — «Па Всесвіт
віх
студентських іграх».
21.00 — «Час». 21.35 -• Ху
дожнім телефільм «Надійна
людина». 1 і 2 серії.

А ЦТ (IV програма)

Четвер
▲ ЦТ
8.00 — «Час». 9.40 — Гім
настика. 9.05 —.Мультфіль
ми. 9.45 — Концерт росій
ського народного оркестру
ім. М. Осипова. 10.20 — Оче
видне — неймовірне. По за
кінченні —- Новини. 14.30 —
Новини. 1-1.50 — Науково-по
пулярний фільм «Техніка і
і ари». 15.05 — Російська мо
ва. 15.35 — Фільм «Загибель
«Орла». 16.50 — Підмосковні
зустрічі. 17.20 — Співає Ро-

П’ятниця

І981 року —----- _
Києва. 13.00 — «Імпульс»
13.30 — «Компас туриста»*
14.10 — Художній телефільм
♦ Що там за поворотом». ] се
рія. ,15.15 — «Урок Мужній-ті». 16.00 — Концертний впл
«Дружба». 17.00 — ). Мнкптенко. «Дівчата нашої ир«і_
ни». Вистава. 19.00 — «Акту
альна камера».
19.30 —
«Скарби
музеїв України».19.45 — Художній телефільм
«Золота міна». 1 серія. 20.50
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Кбвцорт
солістів
Великого театру
СРСР. В перерві — Новини.

А ЦТ (IV програма),,

8.00 — «Час. 8.45—«Об’єк
тив». 9.15 — «Шахова шко
ла». 9.45 — П’єси для арфи.
10.00 — «Мамина- школа».
10.30 — «Ранкова пошта».
11.00 — «Російська мева».
11.30 — Чемпіонат Європи з
стендової стрільби. 11.50 —
«Життя науки». 12.20 —
Мультфільм. 12.40—С.' Альошіш. «Якби...» Фільм-внстаА ЦТ
ва. 14,50 — Програма доку
8.00 — «Час». 8.40 — Гім ментальних
телефільмів.
настика.
9.05 — Виставка 17.10 — Концерт.
17.30 —
Буратіио. 9.35 — Для вас, «Супутник
кіноглядача».
батьки. 10.05 — Народні ме 18.15 — «Клуб молодожо
лодії. 10.20 — Коло читання. нів». 19.30 — «Музичний
11.05—30-й тираж «Спортло кіоск». 20.00 — «Вечірня
то». 11.15—До національного казка».
4
свята Куби — Дня націо
нального повстання. Кінопрограма «По Кубі». 11.45 — .ТЕАТР
Гастролі Оренбурзького те
Веселка. 12.15 — Людина.
Земля. Всесвіт. 13.00 — Пе- атру драми імені М. Горько
|5емоЖЦ1’ Зустріч ветеранів го. «Дядя Баня» — 21 липня.
Чорноморського флогу. 14.30 «(Ромашка баз пелюсток» —
— Новині!. 14.45 — Мульт 22 .липня. «Провінційні анек
фільм « Двоє ведмежат». ! 5.00 доти» — 23 і 26 липня, «Рет
— Завтра — Лень працівни ро» — 24 липня. «Шнннавка торгівлі. 15.20 — За ва ка» — 25 липня. Початок ви
шими листами. "Музична про став о 19 гадині ЗО хвилин,
грама. 16.05 — V світі тва КІНО
КОМСОМОЛЕЦЬ.». 21 — 26
рин.. 17.05 — Щоденник Уні
версіади. 17^20 — Бесіда по липня. «Бездна». 2 серії. О
літичного оглядача Л. Бо.чне- 9.10. 12.30, 15.20, 18.20. 20.50.
«МИР».
21 — 26
липня.
сенськогб.
17.50 — Фільм
«Нахабеня». 18.45 — 9-а сту «Хлопчик > океан» — 9.30,
11.00
12.30.
14:10.
«Шматок
дія. 19.45 — Телефільм «При
годи Шерлока Холмса і док хліба» — 15.50. 18.20 20.50.
«ХРОНІКА». 21—26 липня.
тора Ватсона». 1 і 2 серії.
(21.00 — «Час»), 22.50 — Па «Гйир тобі, планета Земля»«
Всесвітніх студентських іг Хронікально - документаль
рах. По закінченні — Но ний фільм. «Мішок яблук».
Мультфільми. З 9.00 до 15.30.
віти.
«Вам і не снилося». 21 л;ніА УТ
ші. «Жандарм та інопланетну А
10.00 — «Актуальна каме ни» — 22 — 23 липня. «Роз
ра». 10 35—Музичний фільм. слідування» — 24—26 липня.
11.00 — «Комсомольський
автограф». 11.45 — «Доброго
вам здоров’я». 12.15 — «Ки Редактор В. ЄТУПАК.
ївські адреси». До 1500-річчя

Субота

сіта Форнес (Куба). 17.50 —
Ленінська школа господарю
вання. 18.30 — Щоденник
універсіади. 18.45 — Сьогод
ні у свігі. 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Зеніт» —
«Динамо» (Тбілісі). 21.00 —
«Час». 21.35 — Поезія. В. Луговський. Вечір в Колонному
залі Будинку спілок. (22.15—
Сьогодні у світі).

А УТ

16 50 — «Діалоги». 17.15 —
«Лісовий годинник». Лялько
ва вистава. 18.00 — Телспгляд «На лапах республі
ки». 18.15 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.30 — «Акту
альна камера» 19.00 — Чем
піонат СРСР з футболу: СКА
(Ростов-на-Дону) — «Динамо»
(Київ). 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній Фільм
«Сміливі люди». 23.10 —
Чемпіонат СРСР з футболу:
І «Шахтар» — «Дніпро». 2й
І тайм. По закінченні — Но1 впни.

ськово-Морськоґо
СРСР Док. телефільми. 1.1.3 )
_ Фільм «Незвичайна подо
рож Мошка Стрекачовп».
17.00 — Ради і життя. 17.30
— Чемпіонат СРСР з акаде
мічного веслування. 18.00
М Равель. Квартет фа ма
жор. 18.30 — Щоденник упіверсіади. 18.45 — Сьогодні у
[ - г» Ґ\г\
’ГПНЯП
19
00 — Тлплм.
Телеясурна-П
СВІТІ
К.~
1о0г'-.. на
---«Співдружність».
19.20
—
екрані кінокомедія
‘
" «Свято
Поргена».
21
00
—
святого
«Час». 21 35 — Рафаеллл
Естрадна
Карра в Москві.
—
програма. 22.25
—. Сьогодні
««-— — Л.
vV світі. 22.40
• Мііію’с.
Дивертисмент з балету «Иахіта».

А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10 35 — Концерт. 10.4л
— «Зустріч з юнгою Юрком».
11.25 — Студія «Золотий
”
“
ключик». 12.25 — «ПІахтар12.55
—
;ські горизонти».
♦ Зустріч з театром». 16.00 —
Новини. 16.10 — «Сонячне
коло».
17.00 — Музичний

і

КІРОВОГРАДСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНіНП
ТЕХНІКУМ

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 1

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1981-1982 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище готує кваліфікованих робітників.
На всі спеціальності приймають юнаків та дівчат,
ДЛЯ /НДПРИЄЛ1СТВ ЛІІНІСТЕРСГЕА ЗВ’ЯЗКУ
які мають середню освіту.
УРСР ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
Пільгами при зарахуванні до училища користую
оператор зв'язку 2 класу;
ться спрогн, діти інвалідів, вихованці дитячих будин
електромонтер станційного устаткування міського
ків, молодь, яка має направлення від підприємств
(місцевого) телефонною зв’язку'4 розряду:
зв’язку, побутрадіогехиіки.
електромонтер станційного устаткування сільського
Зарахування після співбесіди з фізики за конкур
телефонного зв’язку 4 розряду;
сом атестатів.
телефоніст
міжміського
телефонного
зв’язну
Р.сі учні одержують стипендію ЗО крб. па місяць,
2 класу;
відмінники — 37 крб. 50 коп. Іногородніх забезпечу
телеграфіст 2 класу.
ють гуртожитком Під час виробничої практики учні
Заяви приймають по 31 липня.
одержують третину зароблених грошей.
Строк навчання — 1 рік.
Час навчання в училищі зараховується до загаль
Початок навчання — 1 вересня;
ного трудового стажу.
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ «ПОБУТРАДЮТЕХШКіЬ
Для вступу необхідно подати:
УРСР ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
заяву на ім’я директора, документ про середню
освіту, медичну довідку (форма № 286), чотири фо
радіотехнік по обслуговуванню й ремонту радіоте
токартки Зу4 см, направлення під підприємства.
левізійної апаратури 4 розряду (строк навчання —
2 роки);
Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво)
подають особисто.
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖКОМІТЕТУ УРСР
Адреса училища: вул. Ініціативна, 16/32-6, телефон
ПО КІНЕМАТОГРАФІЇ за спеціальністю кіномеха
3-10-31.
нік (строк навчання — 1 рік).
Дирекція.
Заяви приймають по 3! липня та з 1 вересня по
Зам. 70.
31 грудня.

КАПІТАПІВСЬКЕ МІСЬКЕ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 10

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
ПА 1981-1982 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище готує кваліфікованих робітників для цук
рової промисловості таких спеціальностей:
ЗІ СТРОКОМ НАВЧАННЯ З РОКИ:
оператор центрифуг-!окар по металу,
складач дифузійних ножів-електрозварник (юнаки),
апаратник варіння пукру-слюсар,
електрик,
слюсар контрольно-вимірювальних приладів І авто’ матикн.
Приймають юнаків І дівчат віком від 15 років з
освітою за 8 класів:
ЗІ СТРОКОМ НАВЧАННЯ 2 РОКИ:
сатуратник-маляр.
апаратник дифузії-столяр (юнаки),
апаратник внпарювання-муляр,
Приймають юнаків і дівчат віком від 15 ромів з
освітою за 8—10 класів.
ЗІ СТРОКОМ НАВЧАННЯ 1 РІК:
слюсар контрольно-вимірювальних приладів і авто
матики.
Приймають юнаків і дівчат віком від 17 років з
освітою за 10 класів.
)
ДЛЯ ВСТУПУ ДО УЧИЛИЩА НЕОБХІДНО ПО-

«Молодой коммунарп —

ДАТИ: заяву па ім'я директора із зазначенням обра
ної спеціальності, свідоцтво чи атестат про освіту,
паспорт або свідоцтво про народження (якщо не ви
повнилося 16 років), довідку з місця проживання із
зазначенням складу сім'ї, довідку про стан здоров’я
(форма № 286), шість фотокарток 3X4 см.
Учні з дво-і трирічним строком навчання забезпе
чуються безплатним триразовим харчуванням, одягом,
взуттям, комплектом постільної білизни. Вони одер
жують 33 проценти заробітку в період практики, си
роти одержують стипендію.
Учні з трирічним строком навчання по закінченні
училища одержують атестат про середню освіту і
атестат за професією.
Учням з річним строком навчання виплачується сти
пендія в розмірі 30 карбованців на місяць, відмінни
кам — підвищена на 25 процентів.
При училищі працює заочна школа для груп з дво
річним строком навчання.
ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ - 1 ВЕРЕСНЯ.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ
РАЙОН КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ, СМТ КЛПІТАНІВКА.
Зам. 69.
Дирекція.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

3*6050, МСП

областного комитета

м, Кіровоград,
вул. Луначарсьного, 36.

ШСМ Украины.
На укряинс.ном языке

-БИ -05140. (плене 61107

Лбсяі о 5 ППУМ

і
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НА 1981 — 1982 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА ДЕННЕ ТА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ
На денному відділеініі готу;оті> па базі 8 або 10
класів:
технікіп-технологів по ковальсько-штампувальному '
виробництву, но обробці металів різанням по інстру
ментальному Biipo6nnuTBv; техніків-механіків по ме
талообробних верстатах і автоматичних лініях;
па вечірньому відділенні на базі середньої школи
готують:
• ...
техніків-технологів по-ковальсько-штампувальному
виробництву, по інструментальному виробництву, по
обробні металів різанням; техніків-механіків по мета
лообробних верстатах і автоматичних лініях.
Вступні екзамени на денному відділенні з 1 по 20
серпня;
па вечірньому з 1 липня по 21 листопада потоками.
Всі вступники складають усний екзамени з матема
тики, крім того, на базі восьмирічної школи — пи
шуть диктант з російської (української) мови, на базі
середньої школи — твір.
Особи, нагороджені но закінченні середньої школи
золотою медаллю, по здкіичсіші 8 класів — похваль
ного грамотою, а також вппусквики-підміїшикн серед
ніх професійно-технічних умилиш приймаються без
екзаменів.
Нагороджені по закінченні середньої школи по
хвальними грамотами за особливі успіхи у вивченні
окремих предметів, звільняються від здачі вступних
екзаменів з цих предметів.
На спеціальність «Ковальсько-шіампувяльис вироб
ництво» (на денному відділенні) до експерименталь
них груп без вступних екзаменів проводиться прийом
осіб, які закінчили 8 класів па «4» і «5».
Початок занять на денному відділенні — 1 вересня,
на вечірньому — 1 грудня.
Стипендія — ЗО крб. на місяць. Іногородніх забез
печують гуртожитком.
Для вступу до заяви необхідно долати: документ
про освіту (оригінал), медичну довідку (ф'ормя
№ 28G), чотири фотокартки 3X4 см, виписку з тру
дової книжки (для вступників на вечірнє відділення
й тих, хто працював).
Документи приймають:
на денне відділення — по 31 липня на базі восьми
річної школи, по 14 серпня — на базі середньої шко
ли, на вечірнє відділені я — по 25 листопада, до
сксперпментальшіх іруп — но 2G липня.
Гіриймальна комісія працює щодня, крім неділі,
з 10 до 18 години.
Адреса технікуму: вул. Фоунзе, 6. Тел. — 7-04-61,
7-23-11, 7-12-23, 7-24-11, 7-03-81.
Дирекція.

Зам. 67.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального сенретл2'
відділу комсомольського
9 лгТтс
відділу пропаганди —
о лч тс
В'АА,ЛУ учнівської молоді —
’ В,ДДІЛУ військово патріотичного
Еиховтнп тг спорту — 2-45-35; відділу
2-56-65; фотолабораторії —
“ 36,”! н|чн”
лпн

Зам. JA 360.

Гирляг 54000

Газето виходить у вівторок,
четвер І суботу.
Друкарня Імені Г М. Димитров»
видавництва
«Кіровоградсько правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, «уп. Глікни. 2.
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