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ХРОНІКА
УДАРНИХ БУДНІВ
ф Молодції
комбай
нер колгоспу імені ЗаГ;ковського Вілшцапського
району Євген Захарчен
ко комбайном СК-6 зі
брав хліб на 28-гектарнін площі, намолотивши
74'1 центнери зерна. Весь
Vро ж а Гі
а втом а ш п пою
ГАЗ-53 візі ранспортував
па тік комсомолець Во
лодимир Домаскші.
345 тонн зерна —
найбільше серед молодих
водіїв
Бобріїпснького
району — перевіз
Во
лодимир
Севджук
із
і олгоспу
імені
Кірога.
Вчорашній
його
результат — 47,7 тонші.
Комсомолець транспорту
вав зерно від комбайна
свого батька — Володи
мира Олек с а п д рови11 а.
4Ь Комсомолець Петро
К.-іііііш із Комианіївською
району
комбайном
СК-а ііамоютив 380 цент,
перів зерна.
На
знімку: герої космосу бесідують з головою колгоспу імені Леніна
йі'янського району
Героєм Соціалістичної Праці
В. М. ГУРТОВИМ.

Зна-

КОСМІЧНИХ
висот,
ДИТИНСТВО!

д

,

Він же, уславлений кос
мічний довгожитель, після
тривалої розлуки тепер пішии йшов по цій землі, на
магаючись відчути кожен її
життєдайний подих. Ось еін
ступає хлібним полем, по
між пшеничних- валків.
— Такого ж, як сьогодні,
сонячного дня хлібні валки
добре ЕИДНО з кос/иосу, —
каже Леонід Іванович і пе
репитує комбайнерів і го
лову колгоспу імені Леніна
Знам’яяського району Героя
Соціалістичної Праці В. М.
Гуртового:
— Які плани у хліборо
бів?.. Які мрії на п'ятирічку
у
трудівників
господар
ства?... Який урожай цього
року?..
А врожай славний! Більше
40 центнерів з гектара дас
хліба поле О. Кірика, В. Чернишова,
О.
Покришки,
О. Грудницького —'знат
них комбайнерів
колгос
пу. Тут же, на щедрому
полі космічні
побратими
Л. І. Попоіз і В. В. Рюмін

ТРИВАЄ

ІМЕНІ

ПОПЕРЕДУ:
ЗМАГАННЯ

КОСМОНАВТА

НА ПРИЗ

Л. І. ПОПОВА

Серед молодих комбайнерів:
СК-5

на площі 357 гектарів,
зерна.

ннмгаммммві

ним трепетом дивився що
разу в ілюмінатор Леонід
Іванович, коли наш косміч
ний корабель пролітав над
землею його дитинства •
. юності...

СЬОГОДНІ

Микола САВРАНСЬИИИ з колгоспу імені Карпа
Меркса Дсброреличкіеськсгс рейону — скосив хліб

Виходить
з S грудко 1939 р.

ТГ ЕПЕР я розумію, •—
*• скаже другого дня
перебування на Кіровоградщині
Валерій
Вікторович
Рюдтін, — чому з гаки/и рез-

Цей зоряний
жнивний час

вручають
хліборобам
па V СУБОТУ, у сонячний-сом'ятні листи. І ще раз, ьа
нячний полудень, місто
прощання, озираються но бурхливими оваціями
зу
комбайни: густою річечкою стрічало свого уславленого
там сиплеться
з бункера
земляка двічі Героя Радян
золоте зерно...
Союзу
льотчикаЗа такою картиною вони ського
бентежно спостерігатимуть космонавта СРСР Л. І По
пова і його космічного потого дня ще раз — у рад
госпі
«Олександрійський», брати/да двічі Героя Рад ялна попі, де ударну вахту .сьного Союзу льотчика-косжнив-81 несе орденоносець монавта СРСР В. В Рюміна.
Море людей, посмішок і
3. Задорожній. Схвильова
ний теплою зустріччю, ком світів! Воно ніби переноси
байнер дає слово героям ло дорогих гостей з вулиці
космосу:
на вулицю, не стихаючи ні
— Разом з молодим на на хвилину, ні ьа мить. Воно
парником видамо сьогодні обіймало їх посеред площі
з бункера 1000 центнерів разом з обійма/ии
матері,
Іетяни Оесіївни,
разом з
зерна...
Зустрівшись із хлібороба обіймами рідних і керівни
ми, послухавши розповіді ків міста. Воно вирувало на
керівників
вуглерозрізу ценіральній
площі Олек
«/Лорозівський» (там побу сандрії, де космонавти по
вали дорогі гості по дорогі клали
КЕІТИ до
підніжжя
до Олєксвьдріі), порозмов пам ятника В І. Леніну, і бі
лявши із земляками, Леонід- ля пам'ятника героям, по
Іванович Попов скаже уве лзшим у роки Великої Віт
чері під час зустрічі з тру чизняної війни, куди при
дящими рідного міста:
йшли поклонитися космічні
— Наша робота в космо побратими («Десять
країн
сі — це лише один із за соціалізму об єднали
свої
ключних етапів тзоріння рун .зусилля і працюють у кос
людських,
початок якого мосі на
благо
миру», _
закладено тут, на землі. За ■скаже Леонід Іванович По
кладено вашими, дорогі то пов).
вариші, руками.
А ь хвилини найбільшого
Ці слова, цю думку
він
приливу радості і любові
поеторютатимо ще не раз...
живе море посилало до Ге
А поки що машина мчала
роїв своїх дітей. («Дитиндо Олександрії, до рідного
дому.
(Закінчення на 2-й стор.|.

Молоді жниварі панюго
колгоспу із піднесенням
спрштіиі ні відкритий ЛИСТ
торішніх переможній со
ціалістичного змагання на
жнивах молодих хліборо
бів 1 іовоукраїнського ра
йону до сьогоднішніх уілспяків хлібозбирання. «На
жнивах — космічних ви
сот!* — такий девіз зма
гання. До них
прагнуть
усі молоді жниварі
Нам
здається, то вирішальну
роль для успіху мусить
зіграти організація праці,
зібраність, зосередженість.

намолотив

3042

центнери

Дмитро ПАЛАДІЙ з колгоспу імені Суворова Боб-

ринецькогс району — з площі
7254 центнери хліба.

516 гектара

зібрав

Омелян ПЕТРЕНКО з колгоспу імені Куйбишева
і айворонського району — на 240-гєктарній площі на
молотив 6928 центнерів зерна.
Ігор ЇОЦЬКИЙ з колгоспу імені Свердлова Маловисківського району — скосие хліб на 203'гектарах,
намолотив 6711 центнеріе зерна
Анатолій ШАМШУР з колгоспу «Україна» Компанїївського району — на 235 гектарах намолотив 6400
центнерів зерна.

СК-6

Василь ВАКУЛЕНКО з колгоспу
сандрівськсгс району — з 243
8665 центнерів зерна.

«Дружба» Ояекгектарів намолотив

Андрій ГРЮХАН з радгоспу «П'ятихаїський» Петріссько'о району — на 236-гектарній площі намолотие 8339 цєнінерія зерна

Олександр ПРИЛУЦЬКИЙ! з колгоспу «Зоря кому
нізму» волинського району — скосив 246 гектарів,
намолотив 7200 центнерів зерна.
Іван ДРАЧЕНКО з колгоспу «Родина» Бобринецького району — із 248 гектарів зібрав 7200 центнерів
зерна
Павло МЕЛЬНИКОВ з колгоспу імені Леніна В'.льшаневкего району — скосив хліб на площі 211 гекта
рів, намолотив 5647 центнери зерна.

КОЛЕКТИВ

МЕТА—ПЕРЕМОГА

Ми складаємо комсомоль ку дорівнює часу напов
сько- мол од їж и у зби р ально- нення бункерів зерном.
траиспортну лапку. Добре
Наша лапка прагне зропідготували свою техніку _бнтн гідний внесок у здо
до жнив. Про не турбуза- буток комсомольців і мо
лоді району на жнивах
.шся всі тлсии лапки.
Зараз ми так організу Внесок у змагання за пра
вали роботу, що і комбайн, во бути володарем призу
і автомобіль працюють па імені космонавта.
П. МЕЛЬНИКОВ —
повну потужність. Уже на
комбайнер, В ХОЛОцентнерів
У нашому районі цього молочено 4570
НЮК — водій, члени
року створені збирально- зерна, стільки ж переве
комсомольсько - мо
транспортиі загони, ланки. зено па тік. ГАЗ-53 у нас
лодіжної збиральноТака організація виправ не простоює, хоча забирає
транспортної
ПаНКМ
довує себе па практиці, до хліб лише в одного ком
колгоспу імені Ле
м і пім у м у
скорочується байна, бо ше заздалегідь
ніна.
втрата часу, а ие дуле ми «вибрали» ті плоті,
Вільшанський район.
важливо в гарячу йору. звідки час переїзду до то-

ЗЕЛЕНИМ ЖНИВАМ — КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБО і У

Уліпно тоудиться на перевезенні селеної маси трактористка з колгоспу
імені Крупської Кіровоградського району Валентина КАРЕТНА. Вена щодня
виконує норму на 150-160 процентів.
фото
хОРЕНЖЕННА.

3 стор

„'ВЛОЛЪДИА

-------------------------

КОСМІЧНИХ
висот,
ДИТИНСТВО!
(Закінчення.
Початок на 1-й crop.J.
ство — наш початок і наше
продовження, — говорили
космічні побратими ще в лі
таку, який ніс їх рейсом з
ЛЛоскзи ьа Кірозоградщину. — Ось чому ми з особ
ливим трепетом чекаємо зу
стрічі З дітьми»).
Діти бігли ДО НИХ скрізь,
ще там, у Суботцях, коли
вони завітали до дитсадка
«Колобок», тут, у місті ди
тинства Л. І. Попова, у каз
ковому Павлиші, де космо
навти відвідали музей В. О.
Сухомлинського, у комсо
мольському місті
Світловодську, на березі Дніпра,
куди космічні «Днепры» («Я
завжди любив і найбільше
люблю цю чудову річку»,
скаже Леонід Іванович) при
були з неділю.
Діти бігли до них і зліта
ли разом з квітами на ру
ках Героїв або (ті, що стар
ші, що, можливо, робляїь
нині свій перший самостій
ний крок у житті), безмеж
но щасливі, брали з тих са
мих рук яскраву листівку з
таким сонячним побажан
ням:
«Піонерам
табору
«Хвиля». Хай збудуться ва
ші мрії!»
<
Про дитинство і перші
кроки до космосу, зроблені
колись маленьким Леонідом
разом з його першим учи
телем Іваном Марковичем,
схвильовано говорила ко
лишня вчителька (того ж та
ки Івана Марковича), нині за
ступник директора Олек
сандрійського
краєзнавчо
го музею О. В. Жарій. Про
дє-рзновенні роки
юності
згадували тут, у музеї, ве
терани партії і комсомолу
міста, від імені яких героїв
космосу
вітала
колишня
льотчиця Герой Радянсько
го Союзу А. Ф- Худякова.
Про минуле і сьогодніш
ній день Олександрії, про
його слазних трударів йшла
моза під час зустрічі космо
навтів у міськкомі Компартії
України, у якій взяли участь
члени бюро міськкому і
райкому партії, члени ви
конкому міської і районної
Рад народних депутатів.
І з особливим хвилюван
ням чекали Леонід Іванович
та Валерій Вікторович
зу
стрічі з трудящими міста на
стадіоні «Шахтар».
РИБУНИ стадіону,
ма
буть, ще ніколи не чули
такою багатотисячного трі
умфування, мабуть, ще ні
коли не були такими радіс
ними і збудженими... Того
ж суботнього
дня
вони
бурхливими оваціями, з пра
порами і квітами вітали дорогих гостей, що об їжджаг.и стадіон, стоячи у відкри
тій машині.
__ Ласкаво
просимо
в
наш хліборобський край, —
звучав над стадіоном голос
диктора. — І від усієї душі
прийміть наш пздарунок
ось цей хліборобський ко
ровай...

Т

Змінюючи один
одного,
поруч героїв космосу ста
ють партійні і радянські
працівники,
хлібороби
і
шахтарі, робітники підпри
ємств, піонери і школярі
Олександрії. Трибуни бурх
ливими оваціями підтриму
ють вітальні слова промов
ців. Слова про славних кос
мічних побратимів, про ті
185 діб, що вразили
світ
мужністю Л. І. Попова і В. В
Рюміна, про ті 185 діб у кос
мосі, що «зробили космічні
далі ближчими і доступні
шими для землян», як гово
рив, вручаючи у Кремлі ви
сокі нагороди космонавтам,
Генеральний секретар ЦК
КПРС, Головз Президії Вер-

хозної Ради СРСР товариш
Л. І. Брежнєв.
Над стадіоном
лунають
слова; «Диплом почесного
громадянина міста
Олек
сандрії вручаєтзся двічі Герою
Радянського
Союзу
льотчикові - космонавтові
СРСР Леонідові
Івановичу
Попову... — Ще через кілька
хвилин: — ...двічі І ерою Ра
дянського Союзу льотчикозі-космонавтозі СРСР Вале
рію Вікторовичу Рюмійу...»
Дівчата-комсомолки
Га
лина
Крахмаль
і Наталка
Самохвал підносять
слав
ним підкорювачам космосу
символічні ключі від міста...
А
потім
багатотисячні
трибуни з великою увагою
слухали космонавтів. Саме
тоді і промовив Валерій Вік
торович Рюмін ті слова:
— Ми багато разів пролі
тали над Олександрією, і
щоразу Леонід Іванозич з
хвилюванням дивився в ілю
мінатор. То ж тепер я ро
зумію, чому з таким рев
ним трепетом дивився
він
щоразу в ілюмінатор...
З тим самим
хвилюван
ням звернувся до земля
ків. виступаючи на стадіоні,
і Леонід Іванович Попов...
Потому було велике свят
кова видовище. 1 вже елек
тромонтажниця
Олександ
рійського
електромеханіч
ного заводу Світлана Маслова, з якою колись працю
вав Леонід Іванович в одній
бригаді, піснею звертається
до героїв космосу, і вже
бадьорий
марш та вірш
славлять дорогих гостей. І
знову
радісно
бентежать
космічних побратимів висту
пи дітей...
На стадіоні — маєво пра
порів і квітів. Над стадіоном
— святковий фсйєрзерк.
Олександрія вітала свого
славного земляка і
його
космічного побратима.

♦

*

*

аступного дня героїв

Н

космосу зустрічав со
нячний
Світлозодськ. На
центральній
площі
міста
відбувся багатотисячний мітинг і великий святковий
концерт.
Гості поклали
квіти
до
підніжжя пам'ятника В. 1.
Леніну та біля Вічного вог
ню. Тут, на схилах Дніпра,
Леонід Іванович Попов і Ва
лерій Вікторович Рюмін посадили на згадку про пере
бування у місті комсомоль
ської слави дві берізки.
Того ж дня гості побували
на Світловодському заводі
чистих металів,
відвідали
гідроелектростанцію,
зро
били прогулянку по Дніпру.
Учора Л. І. Попов і В. В.
Рюмін
повернулися
до
Олександрії. Вони відвідали
електромеханічний
завод,
де починав свою
трудову
біографію Леонід Іванович,
були
гостями
середньої
школи N2 6, в якій навчався
майбутній космонавт...

З СТУПАК,
спецкор
«Молодого
комунара».
Кіровоград — Суботці —
Олександрія — Павлиш—
Світлозодськ — Олек
сандрія.

*

*

*

На знімка х: палкі ві гання — землякам олександрійцям; зустрічає мати — Тетя
на Овсіївна; почесне коло на
стадіоні «Шахтар»;
момент
вручення символічного клю
ча від
-------- '
віп міста;
мі/——- :зустріч
з О. В,
ГПАЛОВИМ; квіти —
ного вогню; батько -і до ВічОлексієм саджають із сином
берізку
на схилах Дніпра:
В. О. Сухомлине ЬКОГО.у музеї

Фото АВТОРА, В. ГРИБА,

І. КОРЗУНА.

і
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25 липня

граді

в Кірозо-

І

ДО ПОРТРЕТА ЛІДЕРА

і Новоукраїнці

фінальні

закінчились

поединки юних

фут-

болісті 3 республіки наг

ЦК

клубу

призи
ІЗШСМ

Тільки
вірність

«Шкіряний

м'яч».

переможцями у сзо-

Все. Ще одна атака — і
можна буде вітати пере
можця. Кому ж пощастить
— Хмельницькому «Поділ
лю». чи жданівсьній «Каз
ці»? Поки
що нікому —
основний час гри закінчив
ся нічиєю; 1:1. Тепер — се
рія пенальті. У
воротах
почергово займають свої
місця голкіпери. А в обох
командах є непогані «снай
пери» — 4:4. Ще один удар
— гол!
— Ура Володі
Морозо
ву! — вигукують хлопчики
зі Жданова.

Це ж який Морозов? Чи
не брат Сергія Морозова,
провідною гравця коман
ди московських армійців?
Так і є. Володя Морозов,
учень 5-го клас}' жданівської
середньої
школи
№ 10 виручив свою комаиду на останньому етапі боротьби, а тепер його віта-

„МОЛОДИЙ

ють, його несуть через усе
футбольне ноле.
Коротке інтерв’ю чомЛіона.
— Що головне у фут*болі?
— Вірність!
Вірність
своєму колективові і вір
ність футболові. Бо фут
бол — це серйозна гра.
— Скільки ж, на твою
думку, треба грати, щоб
наздогнати по майстернос
ті Сергія?
— Я вже сьомий рік
тренуюсь. А ось наш ін
структор і тренер, Юрій
Михайлович
Коломієць,
котрий приходить до нас з
«Лзовсталі», переконує: як
що ми щороку піднімати
мемось- на висоту так, як
оце тепер, то й майстер
ність
шліфуватиметься
швидко. Ну, а брат Сергій
сказав: «Будеш жартувати
па полі — тобі не місце в
команді!» Тому я і ста
раюсь...
Справді, він постарався.
За всі матчові зустрічі за
бив у ворота суперників
три м’ячі і ще один — ос
танній, переможний.

ііх пікових групах ста

комуялр™

ДИТЯЧИЙ КОЛЕКТИВ

«Райдуги»
Так, ніжинська «Райду
га» впевнено
перемогла
вижницький «Черемош» —
2:1. Впевнено (справа не я
рахунку), бо весь час була
у наступі, демонструючи
цікаву гру і високий
фі
зичний гарт. Чітко й сміли
во перетинала шлпх чернівецьким футболістам.
От
же — перемога!
Коли вручали
нагороди
кращим гравцям турніру,
то назвали ім’я
капітана
«Райдуги» Андрія Ковтуна.

З озтор»
-ІМ-І 7. Любить ВІН не ТІЛЬКИ
Футбол. Захоплюєтеся хо
кеєм, настільним тенісом,
легкою атлетикою. Так і
всі
його
товариші по
команді —- тренуються у
двох—-трьох секціях.
Як «Райдуга» стала міц
ним і згуртованим колек
тивом? інструктор-виховаТСЛЬ НІЖИНСЬКОГО спортив
ного клубу Ф. С. Сіпченко
відкриває «секрети»:

«МЕТАЛУРГ»«ЗІРКА»«Металург», що зна
ходився в останній трій
ці команд п’ятої укра
їнської зони 1 який має
майже найбільшу кіль
кість
поразок (три
надцять), прагнув будьщо перемогти. Господа
рі поля намагалися з
самого початку гри за
вод од іт и
Ініціативою.
Та на двадцять , другій
хеилині майстерно ро
бить передачу Юрій
Касьонкін, Федір Студ
нов вчасно виходить і;а
пас капітана команди і
іоловоіо посилає м’яч у
сітку воріт «Металур
га».
Наші земляки в пер
шому таймі атакували
більше і різноманітні
ше. Кроте части їхні
завершальні удари бу
лн неточними, — ци.-л
«страждали » Валерій
Самофалов, Олександр
Алексеев, Сергій Ралюченко.
Після відночшшу ке
рівннцтво «Металурга»
одразу замінило трьох
футболістів. Це приму
сило «Зірку» особливо
пильно стежині за по
діями, які стали розни
БИТИСЯ на зеленому 1(0
лі. Найбільше довело
ся попрацювати грав
цям захисної лінії. 1 во
ни з цим навантажен
ням
справилися. Пп
шістдесят п’ятій хвили
ні Микола Голій; і Ва
лерій Самофалов виво
дать на зручну позицію
Олександра Алексеева.
Ein 1 подвоїв резулі»
тат.
Кіровоградці вдало
проводять ігри на стар
ті другого кола, Вони
закисали в свій актин
п’ять очок із шести
можливих і мають їх
тепер двадцять чотири,

— Ми
маємо
кілька
команд, що тренуються в
наших секціях — з приват
ною сектора міста, з од
нієї вулиці, з одного жит
лового масиву. Вони ностіпно змагаються між со
бою. 1 саме в регулярних

турнірах можна вияви ги
Вік потім навіть розгу найсильнішїіх, більш пер
спективних гравців — та
бився:
— Чого це мене? Оц і ких як Анатолій Ковтун,
Валерка Іщенко, і Валерка наприклад. Тому, очевид
Волик забили аж по три но, «Райдуга» перемогла
м’ячі. Та й Ігор Снтько мо на зональних республікан
лодець — грає у захисті, а ських змаганнях навіть
зумів прорзатнсь до воріт призерів минулорічної все
«Черемоша» і не помили союзної першості,
тись — був гол.
Перемогла. І здобула
Андрій Ковтун — шести право взяти участь у все
класник ніжинської
союзному фіналі.

ли:

у молодшій — ждаінізськ-з «КАЗКА»
в

середній
мянмв

жинська «РАЙДУГА»,

у старшій — київський
«КОСМОС»
Нагороди цим ко

лективам вручили го

лоза республікансько

ряний

Бала кін,

м'яч»

М,

комсорг ЦК

ЛКСМУ Микола Черннш та Герой

ського

Союзу

РадянВ. О.

Верхоланцев.

У молодшій віковій групі

перемогла жданівсьна «Казка».

Фото 3. ГРИБА.

J

УВАГА! ВІКТОРИНА ш
Т> ІКТОРИНА проводиться
у три етапи. Перші два
тури заочні.
I
тур
присвячується
XXVI з’їздові КПРС. Його
умови
публікувалися
в
журналі «Турист» у квітні
1981 року.
Враховуються
відповіді, відправлені до
редакції не пізніше 15 ве
ресня 1981 року.
II тур присвячується XIX
з’їздові 8ЛКСМ. Публіку
ватимуться
запитання у
Журналі «Турист» у жозгні
1981 року. Враховуватиму
ться відповіді, відпраалег
ні на пізніше 22 квітня
1982 року.
Дата відправлення від
повідей визначається за
поштовим штемпелем. Ро
боти не рецензуються і не
повертаються.
Підсумки туріз друкува
тимуться
з грудневому
(1981 р.)
та липневому
(1982 р.) номерах журналу.
У вікторині можуть взя
ти участь усі бажаючі ві
ком до 35 років. Відлові ці
висипаються до редакції
журналу «Турист» на ад
ресу: Москва, В. Харитонівський, 14; з обов’язко
вою лозначкю на конвер
ті —- «Вікторина
«Мсгя
Батьківщина — СРСР».
Учасникам вікторини не
обхідно зказати точну ад
ресу, прізвище, ім’я, побатькозі, вік, місце роботи
чи навчання, професію.
При підбитті
підсумків
перевага надається учас
никам і значкізцям експздиції «Моя Батьківщина —

СРСР», а також тим, хто
взяз участь в обох турах.
Для переможців заочних
турів вікторини БММТ «Су
путник» ЦК ВГ1КСМ, Цент
ральна Рада по туризму та
екскурсіях ВЦРПС встанов
люють по десять пільго
вих путівок на внутрісоюзні маршрути.

Хід вікторини висвітлю
ватиметься у передачах
радіостанції «Юність».

З метою дальшого посилення пропаганди ту
ристської експедиції радянської молоді «Моя
Батьківщина — СРСР», залучення юнаків та дівчат
до глибокого вивчення героїчного минулого краї
ни, історії партії і комсомолу, виховання молоді а
дусі комуністичної ідейності, дружби народів
____
цК 8ЛКСМ спільно з
СРС?, БММТ ('Супутник»
Центральною Радою по туризму та екскурсіях
ВЦРПС, редакцією журналу «Турист», Централь
ним музеєм Революції СРСР, Головною редакцією
телепрограм для молоді Центрального телебачеьня з '1931—1922
’
роках проводить
вікторину
«Моя Батьківщина — СРСР»,
присвятивши
її
60-річчю утворення СРСР.

За підсумками заочних
туріз
ряд
переможців
ЗАПИТАННЯ
візьме участь у III турі, І
туру вікторини «Моя
присвяченому
60-річчю
Батьківщина — СРСР», при
утворення СРСР, котрий
свячене 60-річчю утворен
пройде на Центральному ня СРСР.
телебаченні в грудні 1982
1. У лютому цього року
року (за спеціальним сцезавершив
свою роботу
нарієм).
XXVI
з’їзд
Для нагородження пе- ісюричний
реможціз заключного ТУРУ КПРС, який стаз визначною
БММТ
«Супутник»
ЦК подією у житті партії та
ВЛКСМ встановлює премії:
радянського народу.
Він
перша — безплатна ту
підбив підсумки діяльнос
ристська путівка в соціа
ті партії і трудящих нашої
лістичну країну;
країни за роки десятої
друга — безплатна пу
п’ятирічки. З'їзд озброїв
тівка до міжнародного мо
партію і народ
_______
науково
лодіжного табору;
обгрунтованою і конкрет
— три третіх — пам’ятні
ною програмою діяльності
сувеніри.
Крім цього, Центральна на одинадцяту п'ятирічку,
визначив внутрішню поліРада по туризму та екс
курсіях ВЦРПС також вста . тику КПРС.
новила безплатні
путівки
— Розкажіть про знаме
на знутрісоюзні маршрути, нитих людей вашого краю,
пам’ятні сувеніри.
герой десятої п'ятяріч-

«и — делегатів XXVI з’їз
ду партії.
2. У Конституції
СРСР
записано: «Вся
влада в
СРСР належить народові.
Народ здійснює держалн/
владу через Ради народ
них депутатів, що станов
лять основу СРСР».
— Де і коли була ство
рена перша з Росії загаль
номіська Рада робітничих
депутатів: історія її ство
рення і діяльності!
3. Відвідуючи
меморі
альні музеї, знайомлячись
з пам’ятниками вірним си
нам Вітчизни, молодь ви
вчає
героїчну
історію
Батьківщини, життя і ді
яльність видатних органі
заторів резолюції, її пол
ководців, які зробили ве
ликим внесок з організа
цію першої у світі Радяч-

В. ШАБАЛІН,

SEMIS

ської держави робітників
та селян, у будівництво
соціалізму в нашій країні,
— Якою постановою Радянського уряду було по
кладено початок споруд?
женню пам’ятників визнач
ним діячам революції, на
уки і культури! Коли і де
буа відкритий перший мо
нументальний
пам’ятник
діячам революції!
4. З комсомолом,, його
слазною історією інерозриано пов’язана біографія
всіх поколінь радянських
людей Спілка молодих ле
нінців яскраво уособлює
революційний порив, ро
мантику, вічну молодітгь
Країни Рад.
— Хто
став
першим
лауреатом премії
Ленін
ського комсомолу в галу
зі літератури та мистецтва!
Які музеї в країні носять
його ім'я!
5. В. І. Ленін на VIII з’їз
ді РКП(б) сказав: «Якщо б
ми могли дати завтра 100
тисяч першокласних трак
торів..., то середній селя
нин сказав би: «Я за чо
мунію) тобто за
ком Vнізм)...». У десятій п’ятнрічці СІЛЬСзКЗму
господарегзу промислозісіь да
ла 1,8 мільйона тракторі.«.
— Якого року і на яко
му зааоді країни був ои-

■аамявякі.

іяамані

ом

пущений перший
радян
ський трактор! Розкажіть
історію цього за&оду.
6. 1981 року виповнює
ться 40 років розгрому
фашистських
військ під
Москвою, героїчній биті
за Москву, яка стала про
логом перемоги радян
ського народу в Великій
Вітчизняній війні.
— Розкажіть про пам’ят
ники «Рубежа слави» в
Московській області.
7. В одинадцятій п’яти
річці намічено значно під
вищити якість всіх
видів
продукції, що випускає
ться... Неухильно збільшу
вати питому вагу продук
ції вищої кате'орії якості
в загальному обсязі її ви
пуску.
— Коли був запрозадний державний Знак іякості і продукція яких підприємств
вперше
була
удостоєна почесного п’ятикутника!
8. На території
і
СРСР
розташовані численні па
м'ятники архітектури та
монументального
мисте
цтва, створені руками та
лановитих майстрів мину
лого. Старовинні
храми,
палаци, побутові споруди
розповідають про духовну
велич та героїзм наших
предків, про талант і май
стерність народів, які на
селяють нашу країну.
— Які міста входять до
маршруту
туристського
чим
«Золоте кільце» і
кожне з них визначне?

І

J
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22.40 — «Любителям класицц
17 5;і — Людина 1 закон І югь в ПТУ. «Спадкоємці».
пої музики». По закінченій -ц
13.30 — Щодсніпи. Уиївео і 16 10 — Москва і москвичі
Повили.
сіадп 1315 — Сісюдні v і 16.10 — К. Трен’.ов «Любов
• віті 19.05 — Життя науки. Ярова»
— Чемпіонат
19.35 — Народні мелодії СРСР зі 17.30
етрі їзбп з лука
19..‘0 — Телефільм -Сич шА ЦІ
18.00 —. Народні
таланти А ЦТ
иат-2»
2
серні.
’
21.00
1-130 — Ноірпіч
8.00 — «Час». 8.-10 — Іім•Час». 21.35
—
Пісна 81. 13 45- — Сьогодні у світі
Док тс.іефі іьм -Вважаю < с
19.00
—
І.і.ія
Міисог.айИпііЧ
поетика. 9.05 — «Різьм кон
бо .іеііігп ріідцем >.
15.30 ._ ■22.15 — Сьогодні У світі).
У.іьянов. До 150 річнії з дня церт • Мелодії Ташкента».
Російська мова 16 00 — Лз
народження
19.30 — Грає 9 30 _ Те.іе(|іізьм -Синди- настика.
ти. наша пісне. 17 00 — НІ.Ї
9.95 — Віїсту пар
10.35 —
лауреат .міжнародних кон і.ат-2» ‘ 3 серія.
хова школа 17 33 — Концерт
.АББГДеіік і. 11.0-> — Для вас. Московський ХО.) молоді л
курсів С іголиііськіпі. 19.50 батьки. 1135.— Веселка. IV студентів.
на.чеоної муинкп
18 (И)_
9.30 — Будиль
—- Телефільм «Синдикаті». Міжнародний фестиваль то’
Відгукніться, сурмачі! 18 30
10.00 — Слу-ку Радян
З серія 21.00 — «Час» 21.35 легрограм народної творчо ї- ник.
Щоденник Уиіверсія pi
ському Союзу! 11.00 — ,«3до.
18.45 — Сьогодні v світі
— Док тс.і’фі.іьм < Леніні і- 'ті: «Вік у танці». (Сінгапур) І ов’я». 11-15 — Муз. іірі'ігра19.00 — Співає
:іа'с.іу;ііЛ.!іа
ськніі меридіан». 22.1.5 — 12.00 — Архітектура. О іім.-. ма «Ранкова пошта». 12.20
артистка
Узбецької
Р(|»
нііісі ;і споруди. 12.30 — —- Наука і техніка.і. 12.30 —
Р. Шарипова
14.35 — По.
ЗІ іі тираж
< Спортлото». Сільська година. 13.30 -.•.бавлені наді' Про
бс.;ро.
12.40 - Зустрічі. 13.25 — Музичний кіоск. 11.00 —
Концерт російського народ Путівка п життя. 14.45 —
біттв а і.раїнах каніт-і.іс.
ного оркестру ім. М. Осипо Сіїівас
19.5(1 — Тсіефізьм -Сіні.і і
народна артистка
кат 2». 1 серія
21.00
—
ва. 14.10 — Мультфільм <Ча Таджицької РСР В.
Рах.м.ь
1
рівна сарна» 14.30 — Ночі- топа. 15.25 — Док. телефільм
«Час». 21.35 — Молодішіічй
вечір в Концертній студії
ни. 14.45 — Очевидне — ней «ііі.иііііиій характер». 1550
мовірне. 15.45 — Телефільм — Клуб кіноподорожей. 16.50
ОСТаїІЬІИО ЗУСТРІЧ З ШИК .';;
пиками середніх иікі і , і\ь,«ЇІ.ТТіКИ острів не візьмеш з —- Сьогодні — Всесоюзний
собою». 16.50 — Бесіда нолі- день
< шиї і Московської облает..
залізничника. В пере
гччного оі.иїдаїа В Бекаго(22.15 — Сьогчдпі у світі).
бере участь .Мініе.гр
і.'а. 17 20 — Фільм-копц чіт дачі
шляхів
сполучення СРСР
А УТ
«Весняні співзвуччя». 18 00 і. Г. ПавлзвсЬкяіі.
17.10 ~г16.00 — Новини. 16.10
— Док фільм «Бережи це Іїонцерт. присвячений
Все
«Гітари звуї.-и чарівні* 16.40
і.ічнс світло». 1.9.00 — Між союзному ДНЮ ЗгІ.ІІЗИИЧПЯК.І.
— «Мань'овпич НІ! СВІТ ДЦТ.ЧІІнародний матч з футболу: 18.00 — Міжнародна пано
ства». 17 15 -— Концертний
збірна СРСР — «Лт.іетіко» рама. 18.45 — ІІа арені цир
(Мадрід. Іспанія). 21.00 —- ку. 19.30 — Д:к. Натрій.зал <« Дружба» 18.00 ■— «Делі,
«Чаї ». 21 35 — <1 образ мій « Дивна місіс Севідж-». Фільмза днед >. (Кіровоград). 18.15
постане перед тобою...». 1. С. впстава. (21.09 — Програма
— ь г. <1 хліб і після>. ОбТургенев.
Фільм-концерт з «Час»). 22.-10 — Футбольний
дасипіі телеконкурс агітацій
участю народних
артистів
і.о художніх бригад Переда • Пог іяд у майбутнє», і
Сьогодні у СВІТІ
СРСР
О
Образцово!
та А. По огляд. По закінченні — П-ж
ча 6 (Кіровоград) 1 п 00 — — Для дітей Лялькова ції- і Нені Іі танці циган,
пона.
22.50
—
ДокумсіїталиА УТ
«і .Актуа.т ы і а кам ера». 19. ЗО — става «Колобок»
18.00 —
ііпіі телефілі м «Швидкість».
10.00 — «Актуальна каме
«Літературний театр». 20 4.> Концерт. 18.30 — Телефільм д УТ
По
закінченні
—
П
овіпіп
.
ра».
10.35 -- Сьогодні —
ЮОО — «Лктуатьна камо
— «Па добраніч, діти!» 21.00
«Заповідник
Матсалу».
19.09
День
залізіпічішка. 1'2.35 -2ра..
10
35
—
Оперні
дуети.
▲ ут
— «Час»
21.35 — Иовірііі
10.00 — «Актуальна каме Художиій телефідьм «-Остан
кіно'м'рана». По закінченні — «Актуальна камера» 19.30 1120 — «Компас, туриста».
— «Таланті; твої. Україно»! 11.55 ’ — Худояніїй телефільм ра». 10.35 — Ранковий кон нє літо дитинства». З сері ї.
— Новини. ’
20.30 — «Па ланах респуб «Клоун». 1 і 2 серії. 16.00 — церт 11.10 — Худояпіій те 13.40 —. «Село і події». 1 1.45
ліки». 20 <15 — «Па добраніч. Новини. 16 10_ — Екран мо- лефільм «Останнє літо ди — Концерт ічетру'.ц-ита.тьпоДіти!» 2! 00 — Час21 35
ансамблю
«Рапсодія»
16 55 — Телефільм тинства». 1 і 2 серії. 12.2-5 — го
— Художній фільм «Кар'єра лодпх».
«Земля і зіркії». 17 20 — «Пастор па слизькій дорозі». Молдавської РСР. 14.15 —
.Іі.міі Горіла». П і закінченні
Перлини душі народної». Док. то іефі.іьм. 14.10 — «•Слава солдатська». 15.45 -— Иовіїїїп
Воігаті.но - хореографіч.інй Концерт солістів Львівсько- А Бусуйок. «І під тим не
Вистава.
18.05. ~
ансамбль «Льонсцпіт». 18.00 го театру опери та балету бом».
▲ ЦТ
«Добро- : Естрадний концерт. 18.15 • — --День за днем». (Кірово- ім. Франка. 11.55
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
«Біля
літературної
карти
■" —- к. т <1 хліб. го вам здоров’я». 15.25 —
град) 18.15
настика 9.05 — Мс.іьтфі.і-,м
19.00 — «Акту
1.................
пісня», Облає пій телеков- Для дітей. «Таємниці бабусі України»
■ Образа- 9.15 — Телефільм
альна камера». 19.30 — «Мокурс
агітаційно художніх Фітіпії»
16.55
■ Синдикат-2» 1 серія. 10.20
...——
---- Науково«
г
да-81». ’ 20.00 — Фільм-копбригад. Пеоедача 7 (Кірово популярна програма
— Клуб і.іногі.здооожей. По
гі і •> і г га 11»» гі«« 17
0*7 — V,
церт «.Через десять роїіін»,пізнання».
17.35
Художній
град).
19.00
—
«Актуальна
закінченні — Повніш
14'.:;О
'20.
15 — «.Па добраніч, діти!»
Я.00 — «Час» 8.Ю — Гім камера» 19.30 — М Мссоог- фільм із субтитрами «Не«
— Новини 11.50 — Пс Сіібі
21:00
-- «Час» 21.35 — Ху
настика.
9.05
-ті\
п.!'<;н.іі
«.і
вдачлллі
викладачі».
18.45
—
г>у і Далекому Сходу. 1їіі>>. -У страху не і и і,-і очі». 9.15 — е.ькиіі. «Хованщина». Виста
ва Київського
Державного - Скарбі:
музеїв України». дожній фільм «Летюча міг
програма. 15.35 — Фільм для Телефільм «Синдикат 2». 2 академічного театре опери 19.00 - « Актуальна каме- ша». 2 сепія. По закін’іешії
дітей.
• Морський
МІІС іп
серія. 10.20 — У світі тза- та балету ім. Шевченка. ра>. 19.30 — «Маіістоіі мис-’ — Новини.
пені.. 16.45 - И Бах. К.иг
гии. По закінченні — Нови- 20.15 — «На добраніч, діти!» тецтв». 20.15
Є
церт р< лажор д ія форте ни 14.30 — Нопиіп 1 1.50 — 21.00 — «Час». 21.35 — Про- 1’ІЧ.
ТТЙ’іІ Редактор. В. СТУПАК.
піано ; оркестром. 17.10 .— Док. Фільмі) те.тсстудій краї довженна вистави
■ Хован 21.3;
Сильні.
сміливі.
спритні
ни 15.40 — Чого і як нав'їа- щина» В перерві — Новини. ■ Летюча

Субота

Неділя

▲ нт

8.00 — «Чає». ’1-Ю — 1ім
яастпка 9 03 — Му.тьтфіяь
ми «Чуетомезя» .Леопольд
і .золота рибка». 9.30 — Ь|1
лет Л. .Адана «Жізе.н »
Шч
ьакін’іенні — Новини.
— Новини. 14.50 — дош
фільми. 15.45 — Фільм ч 1:1
дітей. «Четвірка з сіііаш Ю50 — Прапороносці тру
дової слави. 17 05 — Ч’ільі.
«.Худоакшік Федір Решетни
ков» 17 25 — Концерт Ь->СТРОМСЬКОГО хору Прі'фсПІ
J OI». 17.45 — Родом 3 дитин
стпа. С. Носов. «Як ґ'У1!ґ- ,ІЬ
буде, як бачилось...» 18 зо —
Щедсніпік Унівсосіади Ш і.»
• - Сьогодні у свігі 19 00 —•
Проб теми, пошуки, рішеннч. І
20.30 — Виступ заслужено- |
го колективу Мол давсь: зі
РСР Державного ансамблю
народного
танцю «Жоь>.
21 00 — «Час» 2135 — Кон
церт
народного
артиста
СРСР В Норсйки і академі'іпого оркестру роеіііеькн::
іжродпих інстпументіп Ці і
RP. 22.15 — Сьогодні у свігі.

УТ
1000 _ «.Актуальна каме
ра». 10.35 — «Майстри мис
тецтв».
11.05 — Виступав
вокально - інструмента.!ьн їй
ансамбль «Верас-і» 11.25 —
Програма короткометражпчх
художніх фільмів
12 ’0 —
«Літня трудова». 16.00 —
Новині! 16.10 — Д ія дітей.
«Черпоиа шапочка». Виста
ва. 17 20 — О. Бородін. «По
ловецькі танці». 17 35 — «У
нас в колективі • 18.00 —
«День за днем • (Кіровоград).
13.15 — Телефільм (Кірово
град). 18.39 — ‘Народні та
ланти». 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Тележур
нал «Обрій».
- Лінива 81»
(Кіровоград) 19.55 — • Наші
тесті» Творчігй вечір артис
тів Державного академічно
го TC'HTPV ім Московської
Ради 20 45 — ‘На добранії,
діти!» 21 00 — «Час». 21 33 —
Продовження творчого вечо
ра артнстігі Державного
д'емічіи'го театру ім
Моє
ковецкої Ради. По закінчечні — Новини.

1

Четвер

П'ятниця

▲ пт

КІР0 В0 ГІ»А Д € Ь К И Я М А111II110 Б У}11В і і 11Й
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1981-1982 НАВЧАЛЬНИМ РІК
ПА ДЕННЕ ТА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ
На денному вілділенні, готують на базі 8 або 19
класів:
техніків-техполої гв но ковальсько-шгампува іьпому
виробництву, но обробці мсга.ііі: різанням.. но іпстру. сіна.іьяому виробництву; гехнічів-механіків по мє■: іообробііііх верстатах і автоматичних лініях;
на вечірньому відділенні па базі середньої школо
ютукль:
тсхиіків-тсхнолоїів по ковальсько-штампувальному
впрсбишіїьу. по іііеірумсіпа.іьсому виробництву, но
обробні мстзлір різанням; техніків-.механіків по мета
лообробних верстатах і автоматичних лініях.
Зсгуп’їі екзамени на денному відділенні з І по 20
Ч'РПЛ'Г.
па вечірньому і 1 липня по 21 листопада потоками.
Всі вступники скла шість уенпіі екзамени з матема
тики. крім того, на базі вссьмі річпої ніколи — чнн-у її» :і;ктант з російської (української) мови, на базі
середньої інколи — твір.
Особи, нагороджені но закінчсині середньої пшоні
золотою медаллю, по закінченні 8 класів — похваль
ною срамотою, а також віінускішки-відміппнкп осрстніх професійно-технічних учплінн приймаються без
екзаменів.
Нагороджені по закінченні середньої інколи по
хвальними грамотами за особливі успіхи у вивченні
окремих предметів, звільняються від здачі вступних
екзаменів з цих предметів.
На спеціальність • Ковальсько-штам ну вальне вироб
ництво:» (па денному відділенні) до експерименталь
них гр.п без вступних екзаменів проводитіся прийом
осіб, які закінчи.ні 8 класів па «4.» і «5».
-Початок занять на денному відділенні — 1 вересня,
на вечірньому — І грудня.
Стипендія — ЗО крб на місяць. Іногородніх забез
печують гуртожитком.
Для вступу до заяви необхідно долати: документ
нво освіту (оригінал), медичну довідку (форма
№ 286), чотири фотокартки 3X4 см, виписку з тру
дової книжки (для вступників ва вечірнє відділення
н тих, хто працював).
Документи приймають:
на денне відділення — по ЗІ липня иа базі восьми
річної школи, по і 4 серпня — на базі середньої шко
ли, на вечірнє ьід йдеш я — по 25 листопада, до
Слспернмептагіьних ірун — по 26 ліуїня.
1 Іріїй.мальна комісія працює щодня крім неділі,
з 10 до 18 години.
Адреса технікуму: вул. Фрунзе, 6. Тел — 7-01-61,
7-23-11, 7-12-23, 7-24-11, 7-03-81.
Дирекція.
Зам. 67.

«Молодой коммунар»

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № ї

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1981 —1982 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на 1981 — 1982 навчальний рік денного навчання.
ТЕХНІКУМ ГОТУЄ:

на відділенні «Механізація сільського господар
ства» — техніків-механіків по експлуатації й ремонту
тракторів, авюмобілів та сільськогосподарських ма
шин (на базі 8 класів та середньої школи);
на відділенні «Механізація й електрифікація тва
ринниці ва» — техніків-електромеханіків по монта
жу, експлуатації й ремонту машин та електрооблад
нання тваринницький ферм (на базі 8 класів);
на відділенні «Бухгалтерський облік у сільськогос
подарському виробництві» — бухгалтерів сільсько
господарських підприємств (на базі 8 класів та се
редньої школи).
Вступники складають екзамени:

на базі 8 класів — з математики (усно), української
або російської мови (диктант);
на базі середньої школи — з математики (усно),
української або російської мови та літератури (твір).
Відмінників навчання зараховують до технікуму без
вступних екзаменів.
СТРОК НАВЧАННЯ:

на відділах «Механізація сільського господарства»
та «Механізація й електрифікація тваринництва» на
баз* 8 класіз — 3 роки 10 місяців; на базі середньої
школи — 2 роки 8 місяців;
на еідділі «Бухгалтерський облік у сільськогоспо
дарському виробництві» на базі 8 класі і — 2 роки
10 місяців, не базі середньої школи — 1 рік 10 мі
сяців.
ЗАЯВИ ПРИЙМАЮТЬ:

на базі З класів — до ЗІ липня;
на базі середньої школи — до 14 серпня.
До заяви слід додати такі документи:

свідоцтво (аіестат) про освіту (оригінал), медичну
довідку (формо N2 286), 6 фотокарток 3>(4 см, ви
писку з трудової книжки (для осіб, що працювали
не менше одного року). Свідоцтво про народжен
ня, паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво)
пред’являються особисто.
Вступні екзал’бни — з 1 серпня.

Початок навчання — 1 вересня.
Всі учні нового прийому забезпечуються гуртожит
ком. При технік) мі працює заочний відділ пс спе
ціальностях: «Механізація сільського господарства»
і «Бухгалтерський облік у сільськогосподарському
виробництві».
АДРЕСА: 316050, м. КІРОВОГРАД,
ВА, 11, ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

м. Кіровоград,
вуп. Луначарського, 36.
1»К 03536. Тнлрне flП07

Лб<чи О 5 nnvM

Училище готує кваліфікованих робітників.

ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МІНІСТЕРСТВА ЗВ'ЯЗКУ
УРСР ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
оператор зв’язку 2 класу:
елекіромолтер станційного устаткування міського
(місцевого) телефонною зв'язку 4 розряду:
електромонтер сганіїіііного устаткування сільського
телефонного зв’язку 4 розряду;
телефоніст
міжміського
телефонною зв'язку
2 класу;
телеграфіст 2 класу.
Заяви приймають но ЗІ липня.
Строк навчання — 1 рік.
Початок навчання — 1 вересня;

ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ «ПОБУТРАДІОТЕХНІКІЬ
УРСР ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
радіотехнік по обслуговуванню й ремонту радіоте
левізійної апаратури 4 розряду (строк навчання —
2 роки);

ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖКОМІГЕТУ УРСР
ПО КІНЕМАТОГРАФІЇ за спеціальністю кімомехакік (сірок навчання — І рік).
Заяви приймають по 3! липня га з І вересня по
31 грудня.
На псі спеціальності приймають юнаків та дівчаг,
які мають середню освіту.
Пільгами при зарахуванні до училища коркстуюгься сироти, діти інвалідів, вихованці дитячих будни
ків, молодь, яка має направлення від підприємств
зв язку, побутрадіотехніки.
Зарахування після співбесіди з фішки за конкур
сом атестатів.
І сі учні одержують стипендію ЗО крб. на місяць,
кідміїшики
37 крб. 50 коп. Іногородніх забезпечу
йсь гуртожитком Під час виробничої практики учні
одержують третину зароблених грошей.
Час навчання в училищі зараховується до загаль
ного трудового стажу.
Для вступу необхідно подати:
заяву на ім я директора, документ про середню
осипу, медичну довідку (форма № 286), чотири фо
токартки 3X4 сч. направлення від підприємства.
аспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво)
подають особисто.
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