
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОБКОМУ ЛКСМУ

ВИХОДИТЬ
з 5 грудня 1939 р.

Новгородківський район:

Ми твої

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

гвардійці, 
п'ятирічко!

С Т А Н О і Л Е Н Н Я
Головні збори року. До них готується кожен — і 

комсомольський активіст, і рядовий комсомолець. 
Всё, до чого причетна молодь, стає на звітно-вибор
них предметом роздумів і всебічного аналізу.

Рапортуючії про успіхи, важливо не соромлячись, 
на повен голос заявити про недоліки, розібратися е 
причинах їх виникнення, знайти шляхи усунення. Са
ме такий топ. зборам задав секретар комітету комсо
молу заводу тепловозних дизелів, що будується, 
Олексій Кузнецов. І, зрозуміло, пасивних, байдужих 
у залі не виявилось. Всі були учасниками зборів — 
повноправними, активними, принциповими.

’ ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

гру- конкурсів професійної май-
..........._......   , стерності. Та є й проблеми, 
вони ще є), чи весь арсенал Найболючіші 
засобів використали вони у кріплення на

молоді і розвиток 
творчості...

агують на порушення 
дової дисципліни (на жаль,

ні врожаю нинішнього 
року.

Молоді колгоспники 
зібрали урожай з площі 
3566 гектарів і намоло
тили 68 168 центнерів 
зерна. Першість у соціа
лістичному змаганні на 
збиранні хлібів виборов 
молодий комбайнер Ва
силь Дмитрієв з колгос
пу імені Ульянова, який 
комбайном СК-6 скосив 
пшеницю на 332 гектарах 
і видав з бункера 6300 
центнерів зерна.

Чільне місце у робо
ті районної комсомоль
ської організації займає 
культурно-масова робо
та.

З великим задоволен
ням молодь районного 
центру відвідала вечір 
«Нумо, дівчата!», у яко
му взяли участь 
шіки райвідділу 
ри.

Баї ато молоді 
«Клуб веселих 1 
впх». Нещодавно черго
ве ного засідання прове
ли учні Новгородківсько- 
го сільського професій
но-технічного училища 
.\й 6 і середньої школи 
№ 1.

Велику зацікавленість 
юнаків і дівчат викликав 
приїзд дискотеки з Пет
рового. Ідеєю створення 
такої дискотеки в наше
му районі уже захопили
ся ентузіасти.

На весь район слав
ляться колективи худож
ньої самодіяльності ра
йонного Будинку культу
ри, де працюють танщо- 
вальнвй, хоровий гуртки. 
Є у нас і агітбригада. 
Цей колектив був частим 
гостем на полях по лише 
під час жнив, а й на 
збиранні пізніх осінніх

Члени агіт- 
звеличують у 

почесну

Ставленням лгодин.і 
до своєї праці визнача
ється соціальне обличчя 
покоління, його мораль- 
ність, адже праця — ос
нова гармонійного роз
витку особи насамперед 
тому, що в трудозій ді
яльності людина стверд
жує себе як громадяни
на. 4

Вагомих успіхів до
сяглії комсомольці рай- 
йону за звітний період. 
Молодь справами довела 
своє вміння застосовува
ти на практиці теоретич
ні знання, набуті в шко
лах системи комсомоль
ського політнавчання.

Добре працюють ці 
школи в колгоспах імені 
Ульянова. імені Леніна, 
між колгоспі і і й будівель
ній організації, на маши
нолічильній станції і в 
райоїпіій лікарні. В ни
нішньому навчальному 
році в районі діє 31 шко
ла комсомольського по 
літцавчання (минулого 
року — 27). Помічено, 
що успіхів у політнав- 
чанні досягають насампе
ред комітети комсомолу, 
які прагнуть до того, 
щоб знання слухачів пе
ретворювалися у переко
нання.

Кабінет комсомольсь
кого нолітнавчання. об
ладнаний усім необхід
ним, працює в колгоспі 
імені Леніна. Подібні ка
бінети незабаром появ
ляться в колгоспах імені 
Ульянова та імені Ілліча.

Про дострокова завер
шення завдань першого 
року одинадцятої п’яти
річки вже рапортувало 
118 молодих виробник 
нііків; 1200 комсомоль
ців достроково викопали 
зобов’язання, взяті до 
64-ї річниці Великої 
Жовтневої соціалістич
ної революції.

В авангарді соціаліс
тичного змагання ідуть 
комсомольсько
ні колектив.) 
міжрайонної 
ної організації 
рок 
ферми 
Мічуріна. Високих по
казників досягле телят
ниця колгоспу імені Ле
ніна В. Місюра. доярка 
колгоспу імені Мічуріна 
П. Пушка, 
госпу імені 
революції 
тракторист 
иаиня Ю. Бойко, 
Новгороде і вс ької 
сільгосптехніки 
ба. За успіхи у праці 12 
комсомольців занесено 
на районну Дошку поша
ни «Ми твої гвардійці, 
п’ятирічко».

.. ‘ Справжньою 
трудового 
менрм на 
молоді району стали 
жнііва-81. В районі пра

нцюватії 22 комбайнових.
89 автомобільних та 
тракторних комсомоли- 

г сьно-молодіжнйх екіпа
жів^. Близько 300 учнів 
шкіл району трудилися 
на збиранні й .перевезе«-

з них — за- 
підіїриємстві 

технічноїборотьбі за підвищення 
культури виробництва?

Із виступу В. Лаврінчука, 
начальника штабу «Комсо
мольського прожектора*:

— Згоден: «витягнувши» 
одну важливу тему', «К.П» 
випустив із поля зору кіль
ка інших, не менш злобо
денних. У майбутньому пра
цюватимемо цілеслрп ■ «>ва- 
ніше, більшу увагу приді
лятимемо планувань:'? рей
дів і засідань штабу.

Громадський осуд нерідко 
діє на порушників ефектив
ніше, ніж епоклопшя кар
бованцем». Біда ж баїагьох 
«прожектористів» (і не тіль
ки нашого підприємств;.-і у 
тому, що вони '.реагують» 
уже тоді, коли порушник 
трудової ЧИ ТСХНОЛ- ЛІ ЧЕОЇ 
дисципліни понесе покаран
ня в адміністративному по
рядку. Тобто. блискавиця 
спалахнула після того, як 
прогримів грім. Отже, буде
мо проявляти більшу опе
ративність...

Із виступу ЛІ. Морискевм- 
ча, відповідального за ви
робничий сектор:

«■Завод, що будується» — 
незвичне формулювання, чи 
не так? Підприємство й 
справді знаходиться ще у 
стадії ранньої юності, якщо 
не іитішства.

Перший камінь під фун
дамент майбутнього заводу 
було закладено лише 1978 
реку. Тоді ж з працівників 
адміністративного апарату 
було створено комсомольсь
ку організацію. її членами 
стало 6 чоловік.

■ 3 введенням у дію нових 
корпусів, з освоєнням ви
робничих потужностей зрос
тала й первинна. Нині на за
воді працює 34 члени 
ВЛ ^СМ, 25 із них — у цеху 
нестандартного обладнання.

Із доповіді секретаря ко
мітету комсомолу заводу 
О. Кузнецова:

проявив себе і штаб «Ком- — Є у нас і переможці
— Наш завод — чи не сомольського прожектора», змагання, і досвідчені май- 

цаймолодше підприємство Це добре. Та чіі завжди мо- стри, і ударники комуніс- 
міста. Становлення ж, як лоді дозорні оперативно ре- тнчної прані, і переможці 

------------------------ ------------ - З’ЇЗДАМ КОМСОМОЛУ— ГІДНУ ЗУСТРІЧ —

ЗАНЕСЕНО
НА ДОШКУ
ПОШАНИ

справ усього 
Комсомольці — 

соціаліс- 
Більше 

Волоіко, 
і Леонід 

вихо-

н іомо, період нелегкий, по
в’язаний з багатьма проб
лемами. Дуже добре, що на
ша комсомольська організа
ція намагається не лишати
ся осторонь 
колективу,
активні учасники 
нічного змагання, 
того, Анатолій 
Григорій Калугін 
Сатєєв неодноразово 
дали переможцями трудово
го суперництва. Усі спілчани 
беруть участь у суботниках 
і недільниках, підтримують 
пінні починання її ініціативи 
передових колективів краї
ни.

Особлива увага зверта
ється сьогодні на якість ро
боти. У нас майже у всіх 
цехах створені й діють пос
ти якості. Вимогливим конт
ролером у боротьбі за під
вищення добротності про
дукції, якості всієї роботи

ІНФОРМАЦІЯ
ДО РОЗДУЛИ В

Росте, будується завод. 
Міцнк, гартується в ір\ді і 
комсомольська організація. 
Звітно-виборні збори пока
зали; комітет комсомолу на 
правильному шляху. Неспо
кій, вболівання 
справу, пошук 
це серцевина 
комсомольських

Правда, на зборах майже 
нічого не говорилося про 
койсбмольсько - молодіжні 
колективи. Можливо, т< \Гу, 
що їх на заводі немає. А чо
му б не створити? Адже в 
цеху нестандартного облад
нання працює 25 членів 

ВЛКСМ. Серед них — прєд- 
СТІ-ЗННКИ основних на під
приємстві професій; елюсарі- 
рсмонтілікн і електрозвар
ники.

Варто попрацювати у ньо
му напрямі новообраному, 
секретареві комітету комсо
молу Валерію Стоянсву, ад
окс КМК, як відомо, добра 
школа соціальної і трудо
вої зрілості. ..

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор. «Молодого 
комунара».

за спільну 
резервів — 

sciti роботи 
активістів. нраців- 

кулвту-

збирає 
кмітли- І

Миколу Квашу в березні 
нинішнього року прийняли 
кандидатом у члени КПРС. 
Микола заслужив це 
своєю старанною працею, 
сумлінним виконанням гро
мадських доручень. Нині ча 
його рахунку понад дві ти
сячі гектарів умовної оран
ки. Трактором Т-150 кожне 
завдання Микола виконує 
акуратно, якісно, зі знанням 
справи. Інакше й бути не 
може: секретар комсомоль
ської організації повинен в 
усьому бути прикладом для 
товаришів по спілці.

А недавно рішенням бю
ро Кіровоградського рай
кому партії, райвиконкому, 
районної ради профспілок 
та райкому ЛКСМУ механі
затора колгоспу «Кірово
градський» Миколу Квашу 
занесено на районну Дош
ку пошани.

Ю. МИХАЛЕВСЬКИЙ, 
завідуючий відділом 
комсомольських органі
зацій райкому комсо
молу.
Кіровоградський район.

рРатії Степан

Іимзло молодих тваринників поанюг V. . илог
Добровеличківського району. Серед ж* У “<?лгсст імені XXII з'їзду 
Обидва оператори свиновідгодівельно-с нпи брати Степан і Петро СТАДИЮК . 
Жн>СтгПан неАаоно стан комуністе^ ?^ГПексУ, Досвідчені майстри ««оа 
Хлопці беруть активну участь у житт^ нп1,Р*тро - кандидатом у члени НПРС.

’ сокольської організації номпленсу.

молодіж
ну ля рів 

будівель- 
та доя- 

молочнотоваркої 
колгоспу імені 

Високих

шосізор кол
Жоніневої 

І Міщепио. 
агїюхімоб’єд- 

токап 
пай 

В. Гло

школощ 
гарту, екза 
зрілість для 

району

культур, 
бригади 
своїх виступах 
працю колгоспника, рід
ну землю. Тепер агіт
бригада часто виїздить 
на тваринницькі ферми. 
У нинішньому році агіт
колектив «.Камертон» на 
обласному фестивалі ви
боров керше місце і йо
му було присвоєне по 
чесне звання народного.

Отже, комсомолів ра
йону довела, що вона є 
резервом партії. В лавах 
ВЛКСМ виховуються, за
гартовуються і набува
ють трудових навиків 
юнаки і дівчата, які ра
зом із своїми батьками 
будують світле сьогоден
ня. За останні два роки 
118 кращих комсомоль
ців району стали кому
ністами і кандидатами в 
члени КПРС.

Комсомольці і молодь 
району, ділом "відповіда
ючи на турботу партії, 
ідуть в авангарді соці-г- 
лістичного змагання, 
туюгь 
з’їзду 
з’їзду 
ви.

оцій- і 
. J Q І 
XIX І 
1

гідну зустріч XIX 
ВЛКСМ І ххіу 
комсомолу Украї

сі. БЕРКУТА, 
перший секретар 
Новюродківсь кого 
райкому комсомолу.



2 схпор.

п’ятирічко
ардійці,

,, Молодий коалувлр**

Ми твої

початок

ЗЕНІЛ шия

щэ рівно гуркочуть комбай-

ред хвиль пшениці.

«ЛІКАРЯ
р.

що витікав з

в групах 
діяли в 
району, 
тракто-

347 юна-

Надійна і вже 
матері на кухні

"дать цзіркуни і коники та

ни, що немов пливуть се-

"КІлька ронів тому прийшла працювати економіс
том у колгосп Імені Мічуріна Тетяна Клименко. Полю
билася односельцям ця енергійна, уважна дівчина Із 
теплою усмішкою. Тї обрали депутатом обласної Ради 
народних депутатів.

На знімку: делегат районної профспілкової 
конференції працівників сільського господарства Те
тяна КЛИМЕНКО.

Фото С. ФЕНЄНКА.

Натомлене сонце черво-
Г -----

рим брилем котиться до за-

ішись за верхівки дерез.

День згасає. А в полі сюр-

ходу і, здається, на хвили

ну зупиняється, зачепиз-

З дитинства знайома Надіі 
ця жнивна картина. Часто 
дівчам вона прибігала на 
поле, де працював на ком
байні батько. Зачаровано 
дивилась на сонячний стру
мінь зерна, 
бункера.

Підросла 
допомагала 
тракторного стану.

А коли в Новгородкізсо- 
кій середній школі № 2 ор
ганізувалася учнівська ви
робнича бригада і Надійну 
обрали її бригадиром, бать
ко сказав:

— За добру справу ти 
взялася, доню.

Мати тепло всміхнулася: 
«Надіє ти моя».

* Ж #

НОВГОРОДКІВСЬКНЙ РАЙОН

Зростати-\

ЦІ та дівчата годують худо- 
Ьугі свійську птицю, прово
дять спостереження, вчать
ся складати кормові раціо
ни для тварин при вольєр- 
ному утриманні.

З найбільшим задоволен
ням школярі працюють на 
кролефермі. Вони вчаться 
максимально використозува- 
ти для вирощування кроліз 
зелені корми, визначають 
оптимальну температуру 
для утримання пухнастих ву
ханів, роблять досліди з ме
тою одержання високоякіс
ного хутра.

Трудові навики, набуті на 
шкільній фермі, стали в 
пригоді учням, які влітку 
працювали на тваринницько
му комплексі колгоспу імені 
В. І. Леніна. Вони доглядали 
дві групи молодняка вели
кої рогатої худоби.

Після закінчення десяти
річки прийшла працювати 
на ферму Валентина Місю- 
ра. Досвід, набутий в уч
нівській виробничій, допо
міг дівчині швидко досягти 
значних показників у робо
ті.

У групі тварин, яку вона 
доглядає, середньомісячний 
приріст живої ваги стано
вить 613 грамів замість 550, 
передбачених планом. За 
підсумками соціалістичного 
змагання В. Місюру було 
занесено на районну Дошку 
пошани.

Хороша зміна механізато
рів виховується у середній 
школі № 2. Тут уперше по
знайомився з технікою Во
лодимир Лісняк. Нинішньо
го року під час збирання 
хлібів він сів на СК-5 і вибо
ров першість серед моло
дих комбайнерів колгоспу.

Випускники десятирічки 
щороку поповнюють хлібо
робську сім’ю рідного гос
подарства, Так, нинішнього 
року 18 вихованців школи 
прийшли працювати у кол
госп і продовжили 
навчання у СПТУ № 6.

* * *

На полях птахофабрики «Новгородківська» ор«ли 
на зяб Леонід Павлович МІШУРОВСЬКИЙ зі своїм си
ном Андрієм. Щозміни вони виконували завдання на 
120 — 130 процентів.

____ 1Т лястоплда 1981 року-----__ 

Сьогодні на обласній повірці 
Новгородківська районна 
комсомольська організація

Причетність

грані а.і- 
не легше, 
його. Од-

ГРАНІ ХАРАКТЕРУ
Відшліфувати 

мазу, певно, 
ніж видобути
пак краса каменю не роз
криється, якщо над ним не 
попрацює справжній май
стер. Так і. в людському 
характері — кожна грань 
повинна шліфуватися дос
відченими майстрами.

Володимиру 1 лобі по
щастило. Після закінчен
ня Кіровоградського мі
ського професійно-техніч
ного училища № 8 він 
пішов працювати у ре
монтні майстерні Новго- 
родківської райсільгосп- 
техніки. Звичайно, міг 
лишитися працювати і в 
обласному центрі, але 
хлопця тягнуло в рідні 
місця, де він народився і 
виріс.

Робота токаря ремонт
ної майстерні відрізня
ється від роботи токаря- 
....... .............. °а годину 

довелося 
5—6 не

одну опе- 
протягом 

дня. Але поруч з хлопцем 
завжди був його настав
ник, досвідчений, вдумли
вий. Він навчив хлопця 
виконувати цілий ряд 
складних робіт. Настав
ник Олександр Свирндо- 
вич Хильченко допомагав 
вчорашньому випускнико
ві професійно-технічного 
училища стати справжнім 
робітником.

Все частіше придивляв
ся до новенького Микола 
Петрович Кацалап. 
цією 
них 
лася 
всі 
йому,* 'що Володя ке шу- 
'кає легкої роботи, а якщо 
вже за щось береться, то 
виконує справу із задово
ленням. Та й Володя по
чав звертатися до Мико
ли Петровича. І незаба
ром між ними зав’язалася 
тісна дружба. Єднало цих 
різних за віком людей 
спільне захоплення — ра
ціоналізаторська робота.

заводчанина. За 
Володимирові 
виконувати по 
схожих одна на 
рацій. І .. так

За 
людиною у ремонт- 

майстернях закріпи- 
слаза майстра на 

руки. Сподобалось

1 икарю ремин і них майсте« 
рень винахідливість необ
хідна: йому доводиться у 
найкоротший час вирішу
вати складні питання, що 
стосуються ремонту авто
мобіля.

Десь дорогою зіпсуєть
ся скобка на кузові ма
шини, загубиться палець 
ресори чи ще щось непе
редбачене трапиться, во
дії, залишивши на шляху 
машину, поспішають до 
ремонтних майстерень рай,- 
сільгоснтехніки.

Володимир не каже во
дієві: «Не можу, своя ро
бота є». Адже якщо десь 
простоює машина, — то 
втрачається час держав
ний. Такий підхід до сира- 
ви і став запорукою того 
високого авторитету, який 
здобув Володимир за чо
тири роки робитиму ре
монтних майстернях. У 
нього з'явилося чимало 
друзів. Потоваришував він 
із шоферами Володими
ром Шевченком, Володи
миром Китченком та Воло
димиром Худинцем, ямні 
був нагороджений медаллю 
«За трудову відзнаку» за 
збирання врожаю.

Жнива — горяча пора 
і у хліборобів, і у водіїв. 
Не менш гарячою вона 
буває і в працівників ре
монтних майстерень. Від 
них багато в чому 
жить безперебійна 
машин, що везуть _ .......
зерно. Володимир Глобз 
давно пройшов 
хрещення жнивами і те
пер по праву вважає се< 
бе причетним до хлібороб
ської справи.

Жнива нинішнього року 
стали для Володимира 
особливими. Ного прий
няли у кандидати в члени 
КПРС.

В. МОРИНЕЦЬ, 
старшин інженер
служби надійності <ж
Новгородківської рай- 
сільгосптехнікн, сек
ретар комсомольської 
організації.

зале- 
робота 
з поля

бойове

— Безтурботне дитинст
во? Який неточний вислів,— 
Говорить Надія Проводіян, 
Заступник голови колгоспу 
Імені Леніна по роботі з 
Молоддю. — У дітей, як і з 
дорослих, свої турботи.

Таїс, але чи можна по
рівняти турботи батьків і 
дітей? Виявляється, можна.

Більше десяти років то
му У Новгородківській се
редній школі № 2 була
Створена виробнича брига
да. Тепер її члени на своїй 
навчально-дослідній ділянці 
0мрощують понад 100 видів 
Сільськогосподарських куль
тур. Вони вивчають їх ви, , 
бсвоюють на практиці мето
ди агротехніки. І на учнів
ському полі врожайність 
йультур нерідко вища, ніж 
На колгоспних нивах. Ниніш
нього року школярі зібрали 
З гектара: проса — по 26, 
Гречки — по 14, картоплі ■— 
бо 55 центнерів. Добре вро
дила і кукурудза — взяли 
по 58 центнерів з гектара. 
Отже, діти можуть і позма
гатися з батьками. Таке тру
дове суперництво існує, 
воно породжує взаєморозу
міння поколінь, виховує в 
юнаків і дівчат почуття при
четності до великої хлібо
робської справи.

Працює учнівська і в тва
ринництві. На фермах хлоп-

Надія Проводіян про се
бе, про свою роботу дуже 
мало говорить, все більше 
про школу та про молодь, 
що прийшла у колгосп з уч
нівської виробничої. І я ро
зумію цю молочу жінку, 
адже її перші тр ,, іові кро
ки були зроблені саме в уч
нівській бригаді, яку вона 
колись очолювала. За висо
кі трудові показники 
Н. Проводіян було занесено 
на обласну^ Дошку пошани, 
її нагороджено медаллю 
«За доблестный труд». І це 
у неповні сімнадцять років...

З любов’ю Надія говорить 
про землю, про нелегку 
працю хлібороба, про дитя
чі руки, які вже вирощують 
на цій землі свій перший 
колос. І з її словах чується 
велика турбота громадянина 
про майбутнє своєї землі і 
гордість за людей, які на 
ній зростають. , ,

О. АНОХІНА.

ВІД 
конференції 
до 
конференції
д ЖОВТЕНЬ 1980 

У колгоспі імені Леніна 
при кабінеті комсомольсь
кої політосвіти створена 
базова школа передового 
досвіду організації поліг- 
навчання.

А За два роки 
мехвсеобучу, які 
господарствах 
одержали права 
риста-машнніста 
ків і дівчат.

д ЛИСТОПАД 1980 Р. 
У районі налічувалось 58 
комсомольських організа
цій. Тепер їх — 60.

д ЛИПЕНЬ
Високих трудових показ
ників досягла бригада му
лярів міжколгоспної буді
вельної організації (бри
гадир В. Кобилєв, секре
тар комсомольської органі
зації А. Снісаренко). Цей 
колектив у першому пів
річчі виборов першість у 
районному соціалістично
му змаганні, відзначений 
він і в республіканському 
змаганні молодих буді
вельників. Бригаду наго
роджено Перехідним вим
пелом ЦК ЛКСМУ.< і

Честь професії

ВИКЛИКАЛИ?»

1981 Р.

На терапевтичній, діль
ниці районної лікарні теп
ло і якось по-домашньому 
затишно. Червоні язики 
полум'я витанцьовують за 
дверцятами грубки. Тиша.

Знала Людмила Гринь
ко, що, вибравши профе
сію лікаря, вона назавжди 
позбавляє себе спокою. 
Адже як можна залиши
тись спокійною, коли десь 
людину пронизує смер
тельний біль і лише вона, 
лікар, зможе їй допомог
ти.

— Лікаря викликали? — 
на порозі появляється мо
лода жінка. Схвильовані 
родичі хворого навпере
бій починають 
дати Людмилі 
що трапилося. Вона уваж
но слухав. І не відразу 
помітять люди, що в ліка
ря почервоніли від холоду 
руки, що промокли чобо
ти. Та дільничний терапевт 
Людмила Гринько не звер
тає на це уваги. Адже то 
дрібниці порівняно з тяж
ким станом людини.

Лише два роки працює 
випускниця Дніпропетров
ського медичного інститу
ту в Новгородківській цент
ральній районній лікарні, 
«за цей час вона вже вив- 
чила всіх хворих, що сто-

розпові- 
I ванівні,

госпіталізації хворих від
повідають належним ви
могам. Але лікарі Новго
родківської центральної 
районної лікарні сподіва
ються, що незабаром бую, 
нарешті введений в ек
сплуатацію новий корпус, 
де розміщуватимуться ка
бінети і палати.

ІІа терапевтичній діль
ниці лікарні працюють три 
лікарі. Вони обслуї овують 
містечко і кілька сіл, ви* я 
конуючн великий обсяг ро
боти. Але за останні роки 
не було жодної скарги на 
некваліфіковане обслуго
вування хворих або на 
байдужість лікарів. Зате 
подяк — багато.

Спокій? Ного не знають 
працівники районної лі
карні Л. Савенкова, Н. 
Прозорова, Л. Солоп;, н, 
Л. Гринько, М. Моторний.

І в будь-яку пору року
> виходять вони в дорогу.

— Лікаря викликали?
> А нагорода за працю
■ щира вдячність людей, які 

власним серцем відчули 
доброту, склу і мужність 
лікаря.

Т. МУР1НА, 
медсестра Новгород^ 
ківської центральної

ять на диспансерному об- і 
ліку. Людмила Іванівна і 
часто зустрічається з ни- і 
ми, цікавиться станом ] 
їхнього здоров'я.

Молодші лікар розгор
нула велику санітарно- 
профілактичну роботу се
ред населення. Вона чи
тає лекції, виступає у 
районній газеті. Крім цьо
го, Людмила Іванівна бе
ре активну участь у про
філактичних оглядах, під 
час яких нерідко виявля
ються приховані захворю
вання.

У районі діють фельдшер
ські пункти, дільничні лі
карі. Але робота лікарів 
центральної районної лі
карні найскладніша. 1 не 
тільки тому, що сюди при
возять тяжкохворих, а й 
тому, що матеріальна ба
за лікарні залишає бажа
ти кращого. Та й плин
ність кадрів є. Невиста- 
чає молодшого медичного 
персоналу. А ті, хто пра
цює в цій лікарні десять 
років, вважаються ветера
нами праці.

Нелегка робота район
ного лікаря. Не завжди 
віп може скористатися су
часними приладами для 
визначення правильного 
діагнозу, не завжди умови районної лікарні.
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Місячник
правових
знань

3 метою здійснення 
практичних заходів по по
ліпшенню празоаого ви
ховання молоді, пропаган
ди радянського законо
давства і по вдосконален
ню профілактики право
порушень серед неповно
літніх і молоді в облас
ному центрі пройшоз мі
сячник пропаганди право
вих знань серед молоді.

У молодіжних колекти
вах підприємств, установ, 
гуртожитках міста відбу
лися зустрічі з працівни
ками прокуратури, мілі
ції, юстиції. Прочитано 
більше вісімдесяти лек
цій.

Цікавим був вечір за
питань і відповідей з гур
тожитку № 2 ремонтно- 
механічного заводу Укр- 
рзмтресту, у якому взяв 
участь прокурор Кірсв- 
ського району М, Гіахонь- 
ко. Прокурор Ленінського 
району Т. Грищенко вис
тупив перед молодими 
робітниками зазоду «Чер
вона зірка» у їхньому гур
тожитку № 2. Питанням 
боротьби з пияцтвом і 
хуліганством були присвя
чені виступи працівників 
прокуратури, міліції,
юстиції, лекторів тоза- 
риства «Знання» в колек- 
тизах будівельного техні
куму, медичного і торго
вельного училищ, вироб
ничого швейного об'єд
нання, в гуртожитках 
профтехучилищ №№ 2, 4, 
8.

У кінотеатрі «Мир» в 
рамках місячника пройшоз 
фестиваль фільмів «Лю
дина і закон». Більше 13 
тисяч юних глядачів пе
реглянули картини «Забо
ронена зона», «Важкий 
народ — підлітки», «По
вернись людиною», «Ос
танній шанс». Перед сеан
сами з глядачами вели 
бесіду на правову тема
тику заступник прокурора 
міста М, Кодрул, праців
ники прокуратури Кіроз- 
ського і Ленінського райо
нів В. Синенко і В. Міняй
ло, лікар-психіатор Б. Ірха.

Чергове засідання місь
кого клубу «Підліток» теж 
було присвячене право
вій тематиці і називалося 
«Правопорушення могло 
не бути».

Завершився місячник 
заняттям лекторію «Закон 
нашої держави — твій 
закон». З лекцією на пра
вову тематику на ньому 
виступив голова народно
го суду Кіровоградського 
району М. Вишитравка. 
Демонструвався фільм 
«Без права на помилку».

Н. ПРОДІУС, 
міськкомуінструктор 

комсомолу.
м. Кіровоград.

_______  „ Молодий комунари -______ _ 

СЬОГОДНІ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТІВ

ДЛЯ МИРУ І ПРАЦІ
...Повняться різномов

ним гамором коридору, 
навчальні аудиторії, лабо- ' 
раторії Кіровоградського 
інституту сільськогосподар
ського м а ш ипобудування. 
Українська й російська 
мова зливаються з’ німець
кою й іспанською, мон
гольською і французькою, 
в'єтнамською й арабською. 
Нічого дивного: у вузі нав
чається молодь з тринад
цяти країн світу — Куби, 
НДР, Лаосу, Афганістану, 
В’єтнаму, Монголії, Мада
гаскару...

Іноземні студенти не від
чувають себе самотніми. 
Адже вони" завжди в ото
ченні вірних, справжніх 
друзів, які в будь-яку хви
лину допоможуть, розка
жуть, пояснять. Тому й на
стрій у них чудовий, тому 
і є палке бажання вчитися, 
оволодівати професією ін
женера. Приміром, в’єтна
мець Нгуєн Хо Фиопг, нім-

иі Аксель Кюне, Фолькср 
Шліхтінг та інші не тільки 
відмінно навчаються, а й 
беруть активну участь у 
громадському житті інсти
туту. Розповідає друго
курсник факультету сіль
ськогосподарського маши
нобудування, президент ін
тернаціональної ради гур
тожитку Аксель КЮНЕ:

— Вдома, в Берліні, я 
ще зі школи захоплювався 
технікою. Тоді і вирішив, 
що в дванадцятому класі 
(в ГІДР молодь у школі 
вчиться 12 років), який 
вважається підготовчим 
фа культстом, проходити«у 
спеціалізацію тільки з інже
нерної справи. Хоча біль
ше приваблювала радіо
техніка, але тут, у КІСМі, 
я по-справжньому зако
хався у свою спеціальність 
—« інженера-коаструктора 
сільгоспмашин. Сільське 
господарство на моїй бать^ 
ківщині, як і скрізь, дуже 
перспективна галузь на-

З сшор»

ЖИВЕМО
родного господарства. Ни
ні постало питання повної 
її механізації. Це. завдання 
серйозне і складне. А ВНр|. 
шуватії його доведеться і 
мені, майбутньому інжене
рові. Дуже багато нам до
помагає молодь країн со

ціалістичної співдружнос
ті, особливо Радянського 
Союзу. І те, ЩО Я ЗІ своїми 
товаришами — земляками 
Ро.тьфом Гср.мсром, Прой- 
сом Хартмутом, Фольке- 
ром Шліхтінгом навчаємо
ся у Кіровоградському ін
ституті сільгоспмашинобу
дування і є один із виявів 
братерської дружби і 
взаємодопомоги СРСР і 
НДР;

Другий рік я знаходжу
ся далеко від рідної до
мівки. Ніби й небагато, 
але нудьгувати не довело
ся ще ні разу! Нові друзі, 
серёд яких однокурсники’ 
радянські хлопці Павло 
Зубченко, Микола Кравчи- 
шии, не дають нам суму-

ваги. Напружені студент
ські будні плюс обов’язки 
президента інтернаціональ
ної ради гуртожитку пов
ністю захопили мене. Тс-

пер у нас проходить атс<: 
стація з усіх предметів, 
які нам викладають, а бук» 
вально два дні тому закіи« 
чплися інтернаціональні 
вечори, присвячені Мінена* 
родному дню студентів, □ 
яких я теж брав участь» 
Мені дуже подобаються 
вірші радянського поета 
Володимира Маяковсько- 
го, і там я читав деякі но
го твори.

Сьогоднішній день — це 
свято не тільки студенгег- 
ва, а й усього прогресивно
го людства світу, яке бо
реться за мир, щастя, солі
дарність, дружбу і свободу, 
всіх народів світу. Якраз 
тут будуть доречними сло
ва із «Гімну демократии«, 
пої молоді»: і

«Діти різних народів, 
Ми для миру і праці 

живемо...»
Т. КУДРЯ.

На знімках: студенти КІС Му*

Фото А. ДІБРОВНОГО.
SSS32

АЙСТРИ НА ГРАНІТІ

На північній околиці 
Знам'янки розміщене вій
ськове кладовище, де віч
ним сном сплять герої, які 
загинули при визволенні 
міста. Над гранітними пли
тами шепочуть вітами ста
резні дуби і молоді де
ревця, інколи затягне жур
ливу пісню горлиця та по
дасть голос електровоз. 
Тут завжди багато квітіз: 
навесні гооять вогнем 
тюльпани, а восени палах
котять айстри. Часто дбай
ливі руки і взимку кладуть

на граніт букетики... Це 
— пам'ять, вічна, вдячна. 
Кожен, хто приходить на 
це священне місце, подов
гу затримується біля моги
ли, де похований Герой 
Радянського Союзу Віктор 
Ізанозич Галочкін. З уст в 
уста передається історія 
подвигу 18-річного сер
жанта.

Він народився і виріс у 
місті революційної слави 
Орєхово-Зуєво. Мати, Пе- 
лагія Михайлівна, сина і 
дочку Валю виховувала од
на, без чоловіка. Важкува
то було. Одна радість — 
Вітя ріс добрим і працьо
витим хлопцем. Відмінно 
закінчив семирічку, всту
пив до технікуму, котрий 
у роки війни було реор
ганізовано в ремісниче 
училище. Галочкін встигав 
усюди: був першим поміч
ником майстра, очолював

газети,редколегію стінної 
допомагав мамі.

Віктор рвався на 
Після закінчення училища, 
його прохання задоволь
нили.

Першого листа мати от
римала з-під Казані. Поті/и 
кілька коротких записок, 
складених трикутником, з 
дороги. Він не встиг напи
сати про бій на підступах 
до Знам’янки...

За залізницю ворог чіп
лявся оскаженіло. Рота, де 
служив мінометником сер
жант Галочкін, вела бої на 
одній з тяжких ділянок. 
Почало світати. Морозний 
вітерець куйовдив верхів я 
дерев. Низько над землею 
висіли хмари. Наче блис
кавка освітила ранкове не
бо — ворожі міномети об
рушили Ш'гвал вогню на 
ьаші позиції. За ним 
масована атака. Заговори-

фронт.

ли наші кулемети, фашис
ти припали до землі. Але 
раптом посміливішали, бо 
замовк кулемет на нашо
му правому фланзі. Не 
роздумуючи, сержант Га
лочкін кинувся туди. І ось, 
замінивши 
метників, 
фашистів 
ним.
• Рота йшла вперед. Ось 

як згадував останній бій 
сміливого сержанта його 
командир лейтенант О. О. 
Чараєз: «Вранці мої воїни 
увірвалися до перших 
зруйнованих будинків міс
та Кам’янки нинішньої Чер
каської області. Здавалося, 
що ранкові заграви злили
ся з відблиском пожеж. На 
підступах до другого квар
талу наштовхнулися на ша
лений вогонь противника, 
Галочкін, поклавши з авто
мата з десяток гітлерівців,

вбитих куле- 
Віхтор кладе 
одного за од-

ні на крок не відступав 
від мене. Я й не помітив, 
як із ближнього будинку 
вискочив ворожий офіцер 
і жбурнув градату. Вона 
летіла прямо на мене. Я 
не помітив цього, але по
мітив Віктор і блискавкою 
вискочив уперед, намага
ючись на льогу зловити 
гранату, яка летіла в мене. 
Вона розірвалася у нього 
в руках...»

І ероя Радянського Сою
зу Галочкіна поховали е 
Знам’янці. Вклонитися йо
го могилі не раз приїзди
ла мати Пелагія 
лівна. Був тут і __
ний командир О. О. Чара- 
єв. Одна з вулиць

Михай-
□ рятоза-

> Знам’ян
ки носить ім’я відважного 
хлопця з Підмосков’я Вік
тора Галочкіна. Гордо на
зивають себе «галочкінці- 
ми» піонери та жовтенята 
міста Орєхово-Зуєво, на 
подвір’ї школи, де колись 
вчився Герой, відкрито йо
му пам’ятник.

О. РЯБОШАПКД, 
краєзнавець.

м. Знам'янка.

Багато книг написано про 
славний наш Комсомол. На
роджений у вогні револю
ційних битв, на фронтах 
громадянської, він доводив 
свою відданість справі Ле
ніна. Відчайдушні хлопці в 
будьоиівках вписали чимало 
яскравих сторінок в історію 
Країни Рад. Читати про їх
ні подвиги завжди цікаво. 
А особливо тоді, коли в лі
тературному творі йдеться 
про ровесників-земляків.

Героїчна історія комсомо
лу Кіровоградщннн бере по
чаток з буремного 1919 ро
ку. Гостра класова бороть
ба, посилення куркульського 
бандитизму, наступ на Ук
рашу армії Денікіна. На 
Дверях щойно створених в 
області райкомів комсомолу 
иаписи: «Усі пішли на 
Фронт».

У BOJTX гартований
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Банда Грнгор'єва, загони 
куркульських недобитків 
перешкоджали будівництву 
нового життя па єлисавет- 
градській землі. боротьбу 
з ними вступили перші ком
сомольці, •Трудова молодь 
Олександрії, Ііовомиргоро- 
да, Знам’янки.

Ці історичні події зна
йшли відображення в доку
ментальній повісті І. А. Ло
зи «Девятнадцатого года, 
весной...» (К., «Молодь», 
і981 р ). Автор розповідає 
про бойові шляхи черзопо- 
армійців. боротьбу молодих 
чекістів ЄлисаветградЩиии з 

контрреволюцією та банди
тизмом. Особливо ХВИЛЮЮТЬ 

сторінки про визволення ьід 
білогвардійців міст і сіл об
ласті, проявлений при цьому 
героїзм молодих захисників 
Країни Рад.

У будь-якій бібліотеці, 
книгарні, літературному 
фонді чи не найбільшій! р0.і- 
діл—книги про героїв Вели
кої Вітчизняної ВІЙНИ, які 
врятували людство від’ ф5. 
шистської чуми.

Герої партійно-комсомоль
ського підпілля, партизани 
вели боротьбу на тимчасова 

окупованій території нашої 
області в головапівських лі
сах, у Краспогірні, Гайворо
ні, Грушці, Таужіюму. їх 
незабутні образи знов ожи
вають на сторінщіх_ худо/»- 
иьо-докумептальпої повісі і 
українського радянського 
письменника Михайла Ка
нюки «Повесть огненных 
лег», яка недавно вийшла у 
Політвндаві. Життя і под
виг Любові Римар. Михай
ла Громового, Петра 1 ра- 
мдтчнкова—цс взірець і д і ї 
нинішнього покоління ком
сомольців. У повісті широко 
використовуються архівні 

документи, деякі з них пуо- 
лікуються вперше.

Боротьбі красногірськнх 
підпільників присвячена і 
книга В. Логвнненка «Яг. 
рань» (К., «Радянський 
письменник», 1978 р.).

На околиці Красногірки 
на Кургані Слави зметнув
ся вгору палаючий факел. 
Пам'ятник, на барельєфі 
якого висічені обличчя ге
роїв підпілля, промовляє 
до пас: «Они завоевали пра
во на бессмертие». Тут, па 
батьківщині юних спартаків- 
ціп. створений меморіаль
ний музей.

Путівник Г. В. Кулика і 
В. А. Поляпсцького «Музей 
спартаковцев в Красногор- 
кс» (Дніпропетровськ, «Про
мінь», 1981 р.) знайомить 
нас з історією створення й 
боротьби підпільної комсо
мольської організації в 
Красногірці, розповідає про 
експозицію музею.

Це лише кілька книг, де 
йдеться про героїчні сторін
ки в біографії комсомолу 
Кіровоградщннн. Видань на 
цю тему багато в кожній 
бібліотеці. Такі твори — не
вичерпне джерело пізнання 
і натхнення для сьогодніш
ніх комсомольців. ■ •

О. ГАЙКО, 
голосний бібліограф 
обласної наукової біб
ліотеки імені Н. К; • 
Крупської. . і
м. Кіровоград.

і
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Вівторок

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Вперед,
хлопчики! 9.50 — ФІЗоМ 
«Серце Росії». По закінченні
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. фільми, удосто
єні присів ЇХ Всесоюзного 
фестивалю телефільмів у 
Єревані. «Слідом за ота
рою». «Розповідь голови». 
15.35 — Вірші радянських 
постів. 16.05 — Муз. фільм 
«Болдінська осінь». 16.35 — 
В Маяковський — худож
ник. 17.00 — Плани і життя.
17.50 Концерт Великого ди
тячого хору ЦТ і ВР. 18.30 — 
У кожному малюнку — сон
не. 18.15 — Сьогодні у світі. 
19.05 — Говорять депутати 
Верховної Ради СРСР. 19.20
— Виступ народних худож
ніх колективів. 20.05 — Л. І. 
Брежнєв. «Спогади». Розділ 
2. «Чуття Батьківщини». 
Читає " народний артист 
СРСР В. Тихонов. 21.00 —
«Час». 21.35 — Кубок світу 
з боксу. Півфінал. По закін
ченні — Сьогодні у світі.

▲ ут
10.00 — 

ра». 10.35 
10.55 —
«Глобус».

«Актуальна каме-
— Фільм-концерт. 

«Кают-компанія» 
11.25 — Музичний 

фільм' 11.35 — Кіноогляд 
«Резонанс. 12.20 — Любите
лям оперети. 16.00 — Нови
ни. 16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — «Автографи
композиторів». 17.05 —
Лялькова вистава «Дже.чь- 
соміно в країні Брехунів». 
18.00 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм (Кіровоград). 18.30 — 
Камерний концерт. 10.00 — 
«Актуальна камера». 19.30— 
П. Чайковськнй. Квартет 
№ 2. 20.10 — «Сьогодні —
Міжнародний день студен
тів». «Інтерклуб». 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — К. т. Кон
церт заслуженого ансамблю 
народного танцю УРСР «Ят- 
рань». (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
В перерві — Новини.
А ЦТ (IV програма.)

19.00 — «По музеях і вис
тавочних залах». 19.45 — 
«Вечірня казка». 20.05 —
Концерт. 21.00 — «Час». 
21.35 — Художній фільм
«Михайло Ломоносов».

«Час вирішувати разом», 
«Справа, якій служиш», 
«Якість продукції — тур
бота спільна». 16.05 —
Фільм-концерт «Музиканти 
з Ліахтра». 16.15 — Російсь 
і.а мова. 16.45 — Д. Д. Шос
такович. Концерт 1. ІУ.оо
— Відгукніться, сурмачії
17.30 — Концерт артистів 
балету респуоліки Гвінея- 
Ьісау. 18.00 — Науково-по
пулярний фільм «Михайло 
Ломоносов». (До 270 річчя з 
дня народження). 18.30 — 
Веселі нотки. 18.45 - Сьо
годні у світі. 19.00 — Від
верта розмова. 19.30 — Від- 
бірковий матч чемпіонату 
світу з футболу: збірна 
СРСР — збірна Уельсу. 21.00
— «Час». 21.35 — Концерт
майстрів мистецтв у Колонно
му залі Будинку спілок. По 
закінченні — Сьогодні у сві
ті.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Музичний
фільм. 11.05 — «Інтерклуб». 
11.40 — «Шкільний екран». 
Російська література. 8-й 
клас. 12.10 — «Скарби му
зеїв України». 12.25 —
«Щаслива сторінка». 13.4С
— Концерт симфонічної му
зики. 16.00 — Новини. 16.10
— ^Срібний дзвіночок».
16.30 — Музичний фільм.
17.00 — Телефільм. 17.30 — 
«Народні таланти». 18.00 — 
«День за днем». (Кіровоград). 
18.15 — «За високу ефек
тивність виробництва». Ко
ментар завідуючого промис
лово • транспортним відділом 
Кіровського райкому Ком
партії України м. Кіровогоа- 
да Б. О. Кабачннського про 
роботу промисловості райо
ну. (Кіровоград). 18.30 —
Концерт патріотичної пісні. 
19.00 — «Актуальна камера».
19.30 — «Ваші улюблені піс
ні». ____
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Таия». 
23.25 — Концерт. По закін
ченні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

19.00 — «Співдружність». 
19.30 — «Вечірня казка».
19.45 — Співає народна ар
тистка СРСР Б. Руденко. 
20.00 — «Служу Радянсько
му Союзу!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм 
«Таня».

музично-педагогічного інсти
туту їм. Гнєсіннх. 16.10 — 
Л?ГЯ 4 як навчають в ПТУ. 
іт іа — Шахова школа, іг.іо — Фільм концерт «Зу
стріч з Аушрою Стасюнай- 
тс». 17.45 — Конкурс юних 
конструкторів. 18.15 — Ле
нінський університет МІЛЬЙО
НІВ. 18.45 — Сьогодні у сві
ті и.оо — До дня ракетних 
військ і артилерії. Виступ 
головно командуючого ракет
ними військами — заступ- 
голп міністра оборони ьі ср, Героя Соціалістичної

портрета ділової жінки», 
«Чекаю своєї зустрічі». «Я 
росту». 15.50 — Москва і

МОСКВИЧІ. 16.20 — Доіс. фільм 
♦ Гість із Соціалістичної 
Ефіопії». 16.45 — Виступ 
Псковського російського на
родного хору. 17.05 — В гос
тях у казки. Фільм «Садко». 
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — М. Глінка. Романси 
у виконанні заслуженого ар
тиста РРФСР С. Лейферку- 
са. 19.20 — Осінь на Рейці. 
Ведучий—політичний огля
дач Е. Мнацаканоп. 19.50 —

20.15 Телефільм.

ятниця

Праці, генерала армії В. Ф. 
Толубка. 19.15 — За вашими 
листами. Музична програма 
для воїнів. 19.40 — Т. Мани. 
«Будденброки». Телезист іва. 
Частина 1. 21.00 — «Час».
21.35 — Кубок світу з боксу 
Фінал. По закінченні — 
Сьогодні у світі.
▲ УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30 — 
Республіканська фізячо-ма- 
тематична школа. 17.00 — 
Документальний фільм. 17.30
— М. Мясковський. Симфо 
нія № 27. 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
Телефільм, (Кіровогоад). 
18.30 — Концерт. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 — 
Естрадний концерт. 19.50 — 
«Слава солдатська». 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній те 
лефїльм «Аревік». 1-а серія 
22.40 — «Музична віктори
на». По закінченні — Нови
ни.
А ЦТ (IV програма)

19.00 — Чемпіонат СРСР 
з хокею: ЦСКА — СКА. 21.00
— «Час». 21.35 — Художній 
фіЛьм ■» Кінець Любавінчх».

Т. Манн. «Будденброки», іс- 
левпстава. Частини 2. 21.00 
— «Час». 21.35 — Ану. дів
чата. По закінченні — Сьо
годні у світі.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме- 
— Художній тече- 

1-а серія, 
патріотич

ному мей- 
12.20 —

цю Української РСР »Ят- 
рань». 10.50 — Більше хоро
ших товарів. 11.20 — А. Еш- 
кай. Концерт № 2 для фор
тепіано з оркестром. 11.40— 
Док. фільм «Земля художни
ка Шилова». 11.55 — Це ви
можете. 12.55 — 47-й тираж 
«Спортлото». 13.05 — Бесед
ка. «Баальбексысий фести
валь» (Ліван). 13.30 — Оче
видне — неймовірне. 14.30— 
Новини. 14.45 — Фільм для 
дітей «Дума про козака Го
лоту». 16.05 — Концерт.
16.50 —.Мультфільми. 17.20 
— Бесіда політичного огля
дача 10. Легупова. 17.50 — 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
ЦСКА — «Динамо» (Рига). 
19.10 — Бесіда на міжнарод
ні теми політичного огляд і- 
ча газети «Правда» ІО. О. 
Жукова. 19.55 — Муз. теле
фільм «Сілова» 1 і 2 серії. 
(21.00—«Час»), 22.50—Фільм- 
концерт «Імпровізація». По 
закінченні — Новини.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Музичний
фільм. 11.05 — «Погляд у
майбутнє». 12.05 — Фільм- 
концерт. 12.30 — Художній 
телефільм «Аревік». 2-а се
рія. 13.35 — «Доброго вам 
здоров'я». 14.05 — Для ді
тей. ~ ’ 
14.35 — 
15.05 — 
хвилі».
скликає

ра». 10.35 
фільм «Аревік». 
11.40 — Концерт 
ної пісні. 12.10 — 
тальний фільм. 
Концерт. 12.45 — 
ництво «Музична 
пропонує». 1330

▲ ЦТ
8.00 — -«Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Улюблені 
вірші. 9.50 — Фільм «Михай
ло Ломоносов». По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Нови
ни. 14.50 — Досвід господа
рювання. Кінопрограма

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — 

мастика. 9.05 — Відгукніть
ся, сурмачі! 9.35 — Фільм-
концерт «Життя пісні». 10.25
— Клуб кіноподорожей. По 
закінченні — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — До Дня 
ракетних військ і артилерії. 
Док телефільм «Вартові 
землі».' 15.40 — Концерт пе
дагогів і студентів факуль
тету народних інструментів

«В їдав- 
Україна» 

,м____ _________ - «Голо
сую за професію:. 16.0Э —
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — «На 
помогу школі». Російська 
мова. ‘ 16.55 — Телефільм. 
17.10 — Концерт духової му
зики. 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
Оголошений. і Кіровоград). 
18.25 — Фотохввлипка. (Кі
ровоград). 18.30 — Фільм- 
концерт. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Музичний 
фільм. 19.45 — «Твоя життє
ва позиція». 20.45 — «На
дебраніч. діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній 
телефільм -Аревік». 2-а се
рія. По закінченні — Нови
ни.

‘А ЦТ (IV програма)
21.35 — Художній фільм 

♦ ІІотий атракціон».

«Олівець-малювець». 
Музичний фільм. 
«На міжнародній 

15.35 — -Пісня
. друзів». 16.15 —

Телефільм. 16.40 — О. Га
лій. «Останнє побачен
ня». Вистава. 18.45 — «Скао- 
бп музеїв України». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 — 
'Гелетурнір «Сонячні кларне
ти». Колективи художньої 
самодіяльності Київської і 
ВорошкЛовградської облас
тей. 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 — 
Продовження телетурніру 
<Сонячні кларнета». ЇІо за
кінченні — Новіїйи.
А ЦТ (IV програма)

8.00 — «Час». У.40 — Про
грама документальних фіЯь- 
міо. 9.35 «Ранкова пош-

Фільм. «Сказання про землю 
сибірську». 21.00 — «Час»,
21.35 — Футбольний огляд' 
22.05 — Дев'ять симфоній 
Л. Бетховена. Симфонія № 5 
у виконанні Великого сим
фонічного оркестру ЦТ і БРц 
По закінченні — Новини.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Сонячне коло». 
11.05 — Ранковий концерт.
11.35 — Художній телефільм 
«Доля барабанщика». 3-я 
серія. 12.40 — «Слива сол
датська». 13.40 — Телефільм. 
14:20 — Лялькова вистава 
«Справжній товариш». 15.10
— «Грані пізнання». 15.40 — 
«Катрусин кінозал». 16.40 — 
Виступає Ленінградський 
концертний оркестр під ке
руванням А. Бадхіна. 19.00
— «Актуальна камера». 
19.30 — «До 1 після прем'є
ри». 20.30 —«Знайомі мело
дії». 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Художній фільм «Ніж
ність». По закінченні — Но
вини.
А ЦТ (IV програма)

8.00 — «Час». 8.40 —
С. Рахманінов. П’єси-фанта- 
зії. 9.05 — «СРСР — країна 
масового спорту». 10.10 — 
Виступ дитячого ансамблю 
«Трембіта». 13.55 — Зустріч 
з постом М. Дудінпм у Кон
цертній студії Останкіно. 
15.25 — Концерт. 17.00 — 
Чемпіонат СРСР з хокею; 
«Крила Рад» — «Спартак». 
19.15 — Концерт. 19.30 — 
«Вечірня казка». 19.45 — 
Телефільм. 20.35 — Концерт. 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Ніжність».

Театр ----------- -
17—18 листопада — «Дума 

про Британку», щ листопада
— «Талан». 20 листопада — 
«Мартин Боруля». 21 листо
пада — «Сорочинсьний яр
марок». 22 листопада — 
«Берег». Початок вистав — о 
19.30.

Кіно

▲ ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Умілі руки. 
9.35 — Філ»м «Кінець Люба- 
віних». 11.05 — С. Рахмані- 
пов. «Сюїта № 2 для двох 
фортепіано. По закінченні — 
Новини. 14.30 — Новини, 

теле- 
«Штрихи до

_______ 14.30 — 
14.50 — Док. фільми 
студій країни.

Субота
▲ ЦТ

8.00 — ..Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — АБВГДейкп. 
9.35 — Для вас. батьки.
10.05 — Концерт заслужено
го ансамблю народного таи-

А ЦТ
8.00 — «Час».

мастика. 9.05 — Горські ві
зерунки. Концерт. 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! ‘' 
«Здоров’я». 11.45 
прої рима '■ Ринкова 
12.15 — Радянський 
очима зарубіжних
12.30 — Сільська
13.30 — Музичний 
14.00 — Док. 
«Співробітництво
ФРН». 14.20 — М. Горький. 
♦ Достиіаєв та інші». Фільм- 
внетапа. 16.-Ю — Клуб кіно
подорожей. 17.35 — Співає 
народна артистка СРСР 
Г. Ковальова. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 — 
Мультфільми. 19 10 —

11.00 —
- Муз. 
пошта». 

Союз 
гост?й. 
година, 

кіоск, 
телефільм 
СРСР —

«КОМСОМОЛЕЦЬ». 17 — 22 
листопада «Остання втеча» 
— о 9.20, 10.40. 13.00. 14.50. 
16.40. 18,30. 20,50.

«МИР». 17 — 22 листопада. 
«Тайна третьої планети». 
•Мультфільм. З 9.30 до 11.30. 
«Розумний, чесний, нежона
тий»-о 16.00. 17.20. 18.30,
20.30.

«-ХРОНІКА». 17 — 22 листо
пада. «Безумство». Хроні
кально - документальний 
фільм. «Ну, постривай!» 
Збірник мультфільмів. З 
9.00 до 15.30. 17—19 листо
пада. «Бездна». 2 серії — 
15.00, 17.30. 20.00. 20--22
листопада. «Попутники» — 
о 16.00. 18.00. 20.00.

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.

Київський магазин «КНИГА— ПОШТОЮ» надсилає накладною платою видання:

«ЛЕНІНСЬКИМ КУРСОМ». Фотовиставка. Видан
ня з ЗО плани етів, розміром 30X40 см. «Укрреклам- 
фільм», 1981. Ціна 15 крб. 14 коп.

Виставка мовою фотографії та фотодокументів роз
повідає про роботу XXVI з’їзду КПРС, про участь у 
ньому делегації Компартії України, висвітлює доку
менти, прийняті на форумі комуністів та основні зав
дання, визначені XXVI з’їздом КПРС,

Призначена для оформлення клубів, будинків куль
тури, ленінських кімнат, залів, бібліотек, територій 
підприємств, центральних садиб колгоспів та радгос
пів.

ОБРАЗ В. 1. ЛЕНІНА В КІНОМИСТЕЦТВІ. Фото
виставка. 25 планшетів, розміром 30X40 см. Російсь
кою мовою. «Укррскламфільм». 1980, 10 крб. 16 коп.

СПОСІБ ЖИТТЯ, НАРОДЖЕНИЙ ЖОВТНЕМ. 
«Мистецтво», 1978, 4 крб. 26 коп.

Комплект кольорових фотомонтажів відображає 
риси нашого способу життя, соціалістичний оптимізм,

патріотизм, комуністичне ставлення до праці. Кож
ний ілюстративний лист супроводжується текстом.

УКРАЇНСЬКА РСР В ОДИНАДЦЯТІЙ П’ЯТИ
РІЧЦІ. Економічний і соціальний розвиток. Комплект 
— виставка. Політвидав України. 1981, 1 крб. 18 коп.

ПРАЦЕЮ ЗДОБУТО. З фотолітопису десятої п’я
тирічки. Фотоальбом. Політвидав України. 1980, 
7 крб.

У фотоальбомі документальні фотографії, хроніка 
важливих подій десятої п’ятирічки, публіцистичні 
тексти переконливо розповідають про розвиток еко
номіки, науки і культури Української РСР, про пра
цю, побут і відпочинок трудящих республіки.

ЛЮДИ ВИСОКОГО ОБОВ’ЯЗКУ. Фотоальбом. 
Російською мовою. Політвидав України. 1981, 4 крб. 
80 коп. Видання подарункове.
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ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

ОБЛПОБУТУПРАВЛІННЯ

ОГОЛОШУЄ

ДОДАТКОВИЙ
для набуття спеціальності

Приймають юнаків та дів
чат з освітою 8—10 класів.

Строк навчання — 2 роки. 
^По довідки звертатися на 

на адресу: 316050, м. Кіро-

НАБІР УЧНІВ
фотографа

воград, вул. Дзержннського, 
42. Тел. 2-51-81, 2-54-70,
2-80-68.

*' Дирекція.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №6

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ
із числа осіб, що закін

чили середню, школу, та 
звільнених у запас із лав 
Радянської Армії,

у спецгрупн для роботи 
на Кіровоградському заво
ді тракторних гідроагрега
тів

за спеціальностями:

токар-універсал, слюсар 
по ремонту технологічного 
устаткування з числовим 
програмним управлінням, 
слюсар - інструментальник, 
електрозварник.

Стипендія ■— 70 крб. на 
місяць. ♦

Початок занять у міру 
комплектування груп.

Адреса: м. Кіровоград,
вул. Декабристів, 26.

Дирекція.
Зам. 109.
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