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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
X

ЗНАМЕННА ПОДІЯ

ОРГАН КІРОВОМ
Виходить
з 5 грудня 1939 р*

ТВАРИННИЦТВО —
УДАРНИЙ ФРОНТ
Минулої суботи в Кіровограді відбулася зустріч
дояроч-чотиритисячниць області з членами бюро об
кому Компартії України та облвиконкому. її відкрив
голова виконкому обласної Ради народних депутатів
В. І. ЖЕЛІБА.
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Про те, чого досягнуто, про плани на майбутнє
розповідали на
зустрічі депутат Верховної Ради
СРСР, доярка колгоспу імені Шевченка Голованівського району Л. Г. ЛІВІТИ УК, майстер машинного до
їння колгоспу «Аврора» Вільшанського району Г. К.
ВЛАСЕНКО, доярка колгоспу «Зоря
комунізму»
Новоархангельського району М. А. АІОНАША, голо
ва правління колгоспу «Перше травня» Малозисківського району В. Н. КОБЕЛ Є В, депутат Верховної
Ради СРСР, бригадир токарів заводу «Червона зір
ка» Л, В. ЧЕРНЕГА, почесний шахтар республіки,
слюсар шахти «Світлопільська»
виробничого об’єд
нання «Олександріявугілля» В. П. ТЕРНО та інші.
На зустрічі був присутній і виступив перший сек
ретар обкому Компартії України М. Г. САМІ ЛИК.

•.. І наполохав тишу духоліні оркестр. І розцвіли чер
воні хустини
винуватиць
свята — доярок-чотиригі.сячпиць, враз заквітчавшії
просторий зал обласної фі
лармонії. То
був неначе
соп: на календарі лютий, за
вікном — сніг, а тут щедра
зелень букетів.
Рік тому, напередодні від
криття XXVI з'їзду КПРС,
воші зібралися вперше 108
майстрів високих надоїв,
правофлангових обласного
змагання.
соціалістичного
Тепер їх — 116. Усі спрарились
із зобов’язаннями,
взятими па перший рік оди
надцятої
п’ятирічки, нині
■успішно несуть трудову вах
ту, присвячену 60-річчю ут
ворення СРСР. А молоді
(їх теж немало) готуються
гідно зустріти наступні ком
сомольські з’їзди.
Зустрічі,
знайомства,
спогади...
... — Щось я не бачу Та
ці 'Гурбалп.
—- Тут вона. Майже п'ять
тисяч надоїла.
— А ти?
—- П’ять тисяч тридцять,—
усміхається Наталя Рого
жина з Гайворопського ра
йону.
З нетерпінням чекали воіш початку зустрічі. Щоб
Уіовідатп про власні здобут
ки і плани, спішитись па не
розв'язаних проблемах тва
ринницької галузі. І хоча
своєю
невимушеністю,

святковістю та зустріч на
гадувала «вогник», розмова
на пій велась відверта, ді
лова, серйозна.

престижна
З виступу Віктора ЦУРКАНА, майстра машинного
доїння колгоспу імені Ле
ніна Ульяновського району
Знаєте, скільки доярок
працює па Кіровоградщчні?
Близько двадцяти тисяч. А
доярів? На пальцях можна
полічити. Відверто кажучи,
пояснити таку тенденцію не
легко. Якщо хто з хлопців
вважає то роботу виключно
то я не згоден.
жіночою,
Навпаки, думаю, що слід
ширше залучати
чоловіків
до роботи на
фермах. Там
потрібні люди,
які добре
знають техніку.
Сам я у тваринництві не
новачок. Минулого року на
доїв від кожної корови сво
єї групи понад чотири тися
чі кілограмів молока. В май
бутньому сподіваюсь побо
ротися і за п’ятитисячні на
дої. Завжди ревно стежу
за успіхами доярів області,
хоч їх, повторюю,
не так
уже й багато.
Для того щоб добитися в

А)сь еони — молоді долрки-чотиритисячниці (зліва на
право) Лідія ЗАЛОіЛО (Онуфріївський район), Любов ЛІВІТЧУК (Голованіосьний район), Катерина ГАЛАН, Галина
ТКАЧ (Новоархангсльсьний район), Наталя РОГОЖИНА,

роботі більшого, ніж досяг
нуто, вважаю, господарст
вам треба й далі зміцнюва
ти кормову базу, поліпшува
ні племінну справу,

«У мене

чудова

ся поруч — привітна жінка
з лагідними сірими очима
та її молоді учениці. А коли
Марії
Антонівні Мопаші
вручали
подяку
обкому
Компартії України і викон
кому обласної Ради народ
них депутатів,, найпалкіше
аплодували
Галина Ткач,
Катерина Галап
і Галина
Білозор. -

наставниця...»
Якусь мить вона розгуб
лено озиралась у людному ■
залі, шукаючи, певно, своїх,
попрямувала до
а потім
Я бачив, як немолода вже
новоархангельців. доярка з Бобрипецького ра
столика
До столика, за яким сиділа йону чистила апельсин. Чис
сама Марія Антонівна Мо- тила і ніяковіла, тихо Авізу
наша — знатна доярка кол валася власній безпораднос
госпу «Зоря комунізму.», ті^ Він довго промінився в
трудівниця, котра першою в шорстких, потемнілих від
області подолала заповіт ній праці руках, той незвичай
шеститисячний рубіж.
ний тропічний плід. Тієї миті
— Сідай, • Галішко, біля ьа думку спало порівняння:
своєї наставниці, — посуну сонце па долонях. Спочатку
воно здалося
вдалим. Та
лась Катерина Галап.
Власне,
послідовницями вже за кілька хвилин, коли
за їхню
Мопаші, її ученицями могли, дояркам дякував
почесний
б назватися не тільки дояр невтомну працю
ки з Падлака чи Новоархап- шахтар з Олександрії Віта
Терпо, я
гельського району. Це могли лій Панасович
б із повним правом зробити зрозумів, банальність порів
тепло, той
й її трудівниці, що сиділи за няння. Ні, оте
блиск ішли від
сусідніми столиками. Бо хі золотавий
ба секрет для когось пере жіночих рук. Шорстких, по
дові методи праці Марії Ан темнілих, роботящих.
тонівни, хіба
не кличе її
А потім слово взяла депу
приклад
щораз до нових тат Верховної Ради СРСР,
рубежів!
бригадир
токарів заводу
— У нашому колгоспі тру «Червона зірка» Людміпа
дяться Герої Соціалістичної Василівна Черіїега. Раділі*)
Праці, орденоносці, та п ве було чути з уст ініціатора
теранів немало, — розпові змагання під девізом «П’я
дала Галина
Гкач. — Усі тирічку — за чотири роки»
ьопп мають заслужений ав слова: «Я захоплена вашою
торитет, їх поважають. Ма працею!»
І
наймолодші
рію Антонівну ж ми просто учасники зустрічі — школя
любимо, за добре материн рі міста — згадали
руки,
ське серце, лагідну вдачу, за що пахнуть молоком.
вмілі, роботящі руки. ЗавдкВоші були надто щасливи
КІІ її допомозі
я надоїла ми, жінки в червоних хусти
понад чотири
тисячі кіло- нах. Сумлінні трудівниці,
грамів молока
від корови. ласкаві матері, привітні гос
Уявляєте, в перший же рік подині. Люди, котрі не люб
роботи на фермі.. Переко лять гучних фраз, але самі
нана: скоро це вдасться зро є уособленням таких пре
бити н моїм подругам-ком красних понять, як Доброта.
сомолкам Нілі
Головко та Щастя, Краса, Мир.
Євдокії Ковтун. У мене чу
М. ЧЕРНЕНКО,
дова наставниця...
спецкор «Молодого ко
Весь вечір воші* трималпмунара».

на долонях

т'іоклпл^п30^ (Новсархангельсьний • район) і
ТУРБАЛА (Долинський район).

Тетяна

Фото І. КОРЗУНА.

Центральний
Комітет • реджепа иа питаннях ін
КПРС прийняв постанову тенсифікації економіки, иа
«Про 60-у річницю угво підвищенні ефективності
решія Союзу Радянських суспільного виробництва і
Соціалістичних
Респуб якості роботи, прискоренні
лік». У постанові підкрес науково-технічного прогре
люється, 1ЦО
шістдесяти- су, досягненні високих кін
річчя СРСР — знаменна цевих результатів при най
подія в житті радянського менших затратах сирови
народу; свідчення
тор- ни, матеріалів, електро
жества ленінської иаціо- енергії, палива, фінансових
політпки КГ1РС, і. трудових ресурсів.
пальної
історичних досягнень соПримножувати
славні
ціалізму. В шо славпухріч- ірадпції змагання, створю
ннцю Радянський Союз по вати в кожному трудово
стає перед усім світом як му колективі обстановку
дружна сім’я рівноправ творчого пошуку нових ре
них республік, які спільно зервів, товариської взаємо
будують комунізм. Моно допомоги. високої відпові
літною є соціально-полі дальності за
виконання
тична та ідейна
єдність завдань, і зобов’язань зо
нашого суспільства. Непо поставках продукції, не
рушною є згуртованість примиренності до недолі
радянського народу павко- ків, порушень трудової
ло рідної
Комуністнчиої дисципліни. Змагання по
Центрального кликане стати дійовим за
партії, її
Комітету ІЩ чолі а вірним собом мобілізації труд»;
продовжувачем великої ле щнх па втілення в життя
нінської справи товаришем рішень XXVI з’їзду партії,
Л. І. Брежнєвим
зміцнення економічної та
Історія не знає держав і, оборонної могутності на
Батьвідзначається далі в поста шої соціалістичної
Бать
нові, яка
в пайкоротип ківщини.
строки зробила б так бага
Підготовка до ювілею
сприяти
то для всебічного розвитку СРСР повніша
поліпшенню
націй
і лгіродностсй, як дальшому
СРСР —
соціалістпч’н ідейпо-йолітичного. патрі
Вітчизна всіх наших на отичного н інтернаціональ
родів
ного виховання трудящих,
На власному досвіді на їх класового загартуван
роди Країни Рад переко ня
валися: згуртування в єди
У постанові ЦК КПРС
ному союзі примножує їх підкреслюється* значення
сили, прискорює соціаль- Конституції
СРСР, кон
по-економічшій розвиток. ституцій союзних
і авто
Ми вправні пишатися тим. номних республік у зміц
що в спільному
строю з ненні послідовного соціатрудящими
всіх
націй •іістпчного демократизму з
країни
народи колишніх галузі національних відно
національних окраїн, при сиш, в усіх сферах життя
речені раніше па вікову суспільства, вказується на
відсталість впевнено зро мирелюбинй, інтернаціона
били крок у соціалістичне лістський характер ленін
майбутнє, мішаючи капіта ської зовнішньої політики
лізм, і досяглії висот соці КПРС, спільність корінних
ального прогресу. У спіль інтересів радянського на
ній боротьбі за повни, роду і трудящих братніх
справедливий світ виниклії соціалістичних
__ _______
країн, міжвелике братерство людей-"народного робітничого хлдпраці, чуття єдиної роди су, народів країн, то роз
ни, склалася
непорушна виваються, в боротьбі про
ленінська дружба народів ти імперіалізму,
за мир,
— невичерпні джерела бу- демократію, національну
і
дівпичої творчості мас.
незалежність і соціальний
і
Рішення XXVI з’їзду прогрес.
)
КГІРС надихають трудаВраховуючи, mo наиіощнх усіх
пацій І !Г1- палізм є одним з головних
родностей
Радянського засобів у підривній діяль
Союзу па нові трудові ності імперіалізму проти
звершення в ім’я торжест реального соціалізму, го
ва комунізму.
вориться в постанові, необ
Завдання, висунуті пар хідно вести послідовну, на
I
тією па одинадцяту п’яти ступальну
боротьбу
із
річку і па весь період 80-х спробами розпалити паціороків.
говориться далі в налістичні пересуди у ок
постанові ЦК КПРС, від ремих людей,
рішуче виповідають життєвим інте ступати проти будь-яких
ресам радянського народу. відхилень від ленінських
І він наполегливо бореться принципів
національної
за їх розв’язання. У соціа політики.
лістичному
змаганні, що
Партійним організаціям
розгорнулося з
нагоди запропоновано
посилити і
60-річчя СРСР. трудівни патріотичне й інтернаціо
ки всіх республік, країн та нальне виховання молоді;
областей показують чудові пропагувати революційні,
приклади ударної роботи, бойові і трудові традиції
роблять усе для успішно Комуністичної партії, ра
го виконання плану 1982 дянського народу, героїчні
року.
звершення Збройних Сил
Постановою Централь СРСР; формувати у кож-,
ного Комітету КПРС усім мої радянської людини пе
партійним
організаціям реконаність у правоті і не
доручено широко розгор переможності соціалізму,
нути організаторську ті політичну пильність, готов
ідейно-виховну роботу по ність до захисту Батьків
підготовці до 60-річчя ут щини, завоювань соціаліз
ворення Союзу Радянських му.
Соціалістичних Республік.
ЦК КПРС звернувся до
Схвалено ініціативу пе комуністів, комсомольців,
редових колективів Моск трудящих усіх націй і нтви, Ленінграда, всіх союз родностей країни із закли
них республік, які рбзгор- ком зустріти Бй-річчя Со
пули соціалістичне змаган юзу РСР новими досягнен
ня за гідну зустріч 60-ї нями V здійсненні історич
річпшіі СРСР, успішне ви них рішень XXVI з’їзду
конання і перевиконаная КПРС. Центральний 1\о
плану економічного та со мітет висловив упевненість,
ціального
розвитку
па що радянські люди ще тіс
1982 рік. завдань одинад ніше згуртують свої ряди
цятої пятнрічкп.
навколо ленінської партії
У постанові відзначаєть комуністів, виявлять ще
ся необхідність наполегли більше ініціативі] і твор
во підвищувати
рівень чості. самовідданості і на
усієї організації змагання, полегливості, свідомої дис
розвивати ного в тісному ципліни в боротьбі за побу
зв’язку з роботою по вдо дову комунізму в нашій
сконаленню господарсько країні і зміцнення миру в
го механізму.
Головня усьому світі
увага повніша бути зосе(TAPCJ.

2 стар.
ЛЕНІНСЬКИЙ

ЗАЛІК

„Молодий комуварІ{

Як у дзеркалі
відбилися всі плюси й мінуси комсомольської роботи
первинної організації електроцеху Кіровоградського
чавуноливарного заводу на громадсько-політичній атестації

— Ну, що можуть зро
бити кілька
чоловік? —
цими слозами, як щитом,
прикривалися
комсорг і
всі члени ВЛКСМ електроцоху. І довгий час у комі
теті комсомолу чавуноли
варного заводу з цим по
годжувалися.
Мовляв, і
справді, не всі
форми і
методи роботи
під силу
малочисельній первинній.
Але ось, почавши річну
звірку,
члени
комітету
комсомолу
розгубилися,
бо ж з усього
виходило,
що і в цеху,
і в комітеті
свідомо
применшували
можливості первинної. Ви
явилося,4 в колективі пра
цює 20 юнаків і дівчат, 18
з яких — члени ВЛКСМ,
але не взяті на облік. З
тих 11 комсомольців, які
складали
первинну, троє
уже давно не платять внес
ки, більшість
не відзідує
комсомольські збори.
У грудні на засіданні ко
мітету комсомолу винес
ли з цього приводу рішен
ня: суворо вказати секре
тарю комсомольської, ор
ганізації електроцеху Іва
ну Косякову, посилити ро
боту з
неспілковою мо

Комсомолка знизує пле
ціалістичне
змагання з
лоддю, навести порядок в
чима. Мовляа, хіба з знаю.
обліку членіа ВЛКСМ, роз комсомольцями модельно
треба, то дзго цеху: і показники різ Але якщо
глянути питання про спла
зайте...
ту- членських внесків ком
ні,
і’умови праці. Із З
комсомольців електроце
сомольцями...
Потім, після закінчення
ху хто в лабораторії пра
Не дивно,
що питання
атестації учасників Ленін
цює,
хто
на
підстанції
в
внутріспілкової
роботи
ського заліку
секретар
селищі Новому...
А зма
були в центрі
уваги під
партійної організації А. А
гання
потрібне,
назіть
час громадсько-політичної
Циба скаже їм
гіркі, але
більше — необхідне...
атестації.
справедливі слова: «Най
І про виконання особис
гірше ге, що ви
живете
Комсомольці електроце
зобо
кожен сам по собі. Нема
ху вели відверту й прин тих соціалістичних
у вас вогнику, комсомоль
ципову розмову про сзої в'язань кожен з гордістю
говорив:
«Виконав...»
ської ініціативи. Скажуть
можливості, про зроблене
в комітеті зробити
щось
й упущене
вдруге. Пер Олександр Васильєв відві
ша була на комсомольсь дує школу молодого лек — ви зробите. А щоб самі
тора при Кіровському рай щось придумали, взялиси
ких зборах, коли відзажикомі комсомолу,
не раз
за якусь спрагу — ні. Салися
нарешті,
сказати
уже й сам виступав з лек * мі виховали в собі страх
справедливі докірливі сло
ціями... І зустріч з актора
— мовляв,
що зможе
ва- тим, хто лише називав
ми кіностудії
імені Дов така малочисельна органі
ся комсомольцем: не пла
женка цїказо пройшла...
зація? Долати
інертність
тив внесків, не
з’являвсь
І все ж...
треба»...
на збери, уникав громад
— Які доручення вико
Члени комісії атестують
ських доручень.
нуєш? — цікавляться чле
Віктора Розказова. Він не
Учасники
Ленінського
ни атестаційної комісії у
давно повернувся з армії,
заліку розповідали, як не
лаборантки Людмили Патв цеху — новачок. Отож і
легко тоді було їм прий
лаченко.
слухають усі його зацікав
няти рішення про виклю
— Якщо мені доруча
лено.
чення
з рядів
ВЛКСМ
ють щось зробити
— не
— Ну, а як вам жизет..А. Бояркіної, В. Торочило,
відмовляюсь.
Постійною
ся в гуртожитку? — питає
І. Хасанова: первинна ж і
хтось із товаришів.
так малочисленна. До то доручення не маю.
Віктор ніяковіє, мовчить
го ж самі не раз потурали
— А хотіла б мати? —
якусь мить, а потім стиха
їхній пасивності...
допитується секретар Іван
промозляє.
Нелегко налагодити со Косяков.
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— Та я туди лише азечері приходжу, ночую.
— Чому це? — не може
зрозуміти секретар.
‘__ А що
робити та-а?
Газет не встиг передплати
ти, у червоному куточку
їх теж не знайдеш. Телез.зор не працює...
— А гуртки, вечори від
починку?..•
— Ви краще заві гайте
самі в гуртожиток, — під
казує активістам цеху Вік
тор.
Тепер ніяковіють зони,
бо ніхто й не згадає, коли
останній раз були там.
— Іще один мінус, —
сказав після зборіе секре
тар заводського комітету
комсомолу Григорій Озер
ний Івану Косякову.
— Та мінусів ще багато,
— зітхнув той.
— І все ж давай розкла
демо їх по поличках: про
приміщення не подбали, в
шумі проводили
атеста
цію — раз. Заздалегідь
подумати треба було, як
допомогти Дібрівному і
Дозгополу
добратися з
далеких підстанцій — д-зНеконкретно сформульо
вані деякі пункти зобов'чзань в особистих комплек
сних планах, схожі у всіх
— три...

— Це тобі програма-мінімум, — додав комуніст
Л. І. Чабаненко, член ате
стаційної комісії. — Побо
роти власну інертність —
лише
півсправи.
Ти як
комсорг мусиш допомог
ти колективові стати друж
ною сім’єю. КомСОМОЛЬСокою сім’єю.

ЯК вчиться,
ТАК З
ивг

КОЛЕКТИВНИМ П О Р Т Р Е Т ’
Буває такс: працюють
люди разом. Кожен зо
крема — людина по-своє
му хороша, цікава. А от
колектив не складається.
Чому?
—
Певно,
найперше
тому, — пояснює мені
ком сор г
ком сом о л ьсько •
молодіжного
колективу
торговельників
зиам’янського універмагу «Юві
лейний» Людмила Лип
ник, — що в щойно зма
льованій ситуації — ко
жен зокрема. Ви б побу
вали на наших
комсо
мольських зборах...
Збори комсомольців тут
проходять справді цікаво,
непересічно. Інколи
—
бурхливо, але ніколи —
нудно. 1 пояснюється це
передусім актуальністю і
злободенністю питань по
рядку денного. Та ще тим,
що немає серед дівчат
байдужих до колективних
справ. І це не через те,
що за якимось щасливим
збігом обставин тут зібра
лися всі люди активні, не
звичайні.
Цифри і факти. В серпні
1981 року виторг по КМ1\
магазину становив 143,5
тисячі карбованців при
завданні 130 тисяч, у ве
ресні — 125,5 тисячі при
завданні 112, у листопаді
—■ ЇЗО тисяч при завданні
125 тисяч карбованців....
Із завданням першого ро
ку одинадцятої г;’ятпрічкн справилися на 7 днів
раніше строку. І в цьому
великому успіхові колек
тиву, безперечно, — ма
ленький вклад
кожної
комсомолки. їх у колек
тиві одинадцять. І стіль
ки ж різних доть, різних
характерів...
Спогад про дитинство.
У них, учнів Зпам’яиської
школп-інтерпату,
було
все. Книжки, зошити, гар
ні спальні кімнати, про
сторі класи, добрі вихо
вателі... Держава дала їм
усе для зростання, для

ЖИТТЯ.
Комсомолка Олена Ба тісно пов'язані) беремося куточка «Піонерське лі
Люда Липник розповідає: чина. Вона в колективі по разом, дружно.
то», наприкінці — «Для
— Бачилась я недавно рівняно недавно. Але це
За красномовними циф першокласника». Ніші ось
зі своїм однокласником про неї дівчата кажуть: рами перевиконаних зав організували
«Куточок
Толею Тарасовим. Пам’я «Уміє розмовляти з по дань — постійний пошук немовляти». Люда Липник
таю, скільки ми ного ви купцями».
Саме Олена нових форм і методів ро намалювала плакат для
ховували. А ще більше — дуже влучно зауважила:
боти. Взяти хоч би виїзди нього, Люда Кладинцька
наші вчителі і вихователі.
— Ми тут —- один екі на промислові підприєм — дібрала і розклала то
Тепер хорошою ЛЮДІШОІО паж. 1 тому ніхто не по ства, в установи та орга вари для новонародже
став. Робітником... Часто винен підводити...
нізації міста. Вони бува них. Та ще — принесла з
зустрічаю я па вулицях
Аня Завитюк,
Люда ють двічі на місяць. 1 дому симпатичну велику
міста
колишніх
наших Кладницька, Галина Сту- кожному передує велика ляльку із синіми очима,
учителів Дмитра Григоро пова, Олена Бачина, Люд підготовча робота по вив одягла її і посадовила на
вича Гузя, Івана Павло мила Нроніпа...
ченню попиту на ті чи ін поличці... Дрібниця? Мож
вича Білого, Віру Василів
— Кожна з цих дівчат, ші товари серед робітни ливо. Але треба було ба
ну Білу. 1 завжди живе в — каже комсорг, — могла ків і службовців даного чити, як розчулено усмі
мені
почуття
великої б бути комсомольським підприємства чи установи. халися молоді татусі і
вдячності їм. За те, що во ватажком. 1 якщо мені .Крім того, дівчата влаш матусі, вгледівши в ма
то товують позачергові виїз газині оту біляву синьо
ни зробили для мене, для випала така честь,
Толі Тарасова, для баїа- перш за все тому, що маю ди. А ще — виносні столи, оку ляльку!
тьох інших хлопчиків і найбільший досвід ком для яких кожна любовно
Завтра. Робочий день у
дівчаток...
Сумніваюся, сомольської роботи — і в добирає товари, котрі мог дітчат з комсомольськощо змогла б я їм дивити школі була секретарем, і ли б привабити покупців. молодіжного
колективу
ся просто у вічі, коли б в технікумі. Одначе за всі Потім — організація се з иа м ’ я нського універмагу
тепер робила свою справу справи (і комсомольські, і зонних куточків. На по «Ювілейний» почнеться о
як-небудь, так, аби...
виробничі — вони ж у нас чатку літа, • скажімо, — 8 годині 15 хвилин. Вони
готуватимуть, як завжди,
свої робочі місця, викла
датимуть товари, ще раз
протруть вітрину... О пів
на дев’яту двері магазину
гостинно розчиняться. Зай
де перший покупець... По
чнеться звичайна робота,
почнеться повни день.
ПОВНОКРОВНОГО

Відбудеться й чергове
заняття гуртка
комсо
мольської політосвіти «Ос
нови комуністичної мора
лі ». Веде його керівник
КМК директор магазину
1. В. Борозна, а відвіду
ють усі комсомолки. Від
будуться найцікавіші ком
сомольські збори, на яких
буде прийнято важливе
рішення...

Кіровоградська область. Двадцять п'ять років Олександрійсько технічне учи
лище № 3 готує кадри длл вугільної промисловості. За ці рони з його стін ви
йшло близько тисячі спеціалістів вугільної промисловості.

ГЕЛ^ТдМКу: май°утні машиністи електровозів Петро СДВИЧЕВ (ліворуч) і Сергій
Фото А. ЗАПАРИ.
(Фотохроніка РАТАУ).

І. безперечно, завтраш
ній день стане ще одним
кроком
колективу
на
шляху до виконання висо
кого соціалістичного зобо
в’язання: па честь 60-річчя утворення Союзу РСР
справитись із завданням
другого року п’ятирічки
достроково — до 20 груд
ня 1982 року.
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

Незабаром Я закінчу Кі
ровоградський
будівельний технікум і буду моло
дим спеціалістом.
Як і
ВСІХ МОЇХ
друзів. мени
хвилює, де і в якому ко
лективі
я працюватиму.
Словом, розмови про розподіл направлень на робо
ту сьогодні найбільш ачіуальні у технікумі.
І от якось я почула га
ку думку:
необов язкозо
їхати за
призначенням, а
якщо й поїдеш, а та.ч_£т
де важко, то можна сьА>му
знайти
«тепленької
місцечко.
Прочитала
статтю «Ре
цидив винятковості» і зга
дала цю розмову.
Це ?к
дехто із студентів готує
ться стати «літуном». «Лі
тун» — теж дармоїд, тіль
ки
хитрий. Бо замилює
всім очі своїми пошуками
роботи «до душі».
Дармоїди, «літуни» ніко
му нічого погано не роб
лять, стверджують брати
Скаченки. Але й доброго
теж.

О. СКОМОРОХОВА,
студентка.

Н. ЧЕРНЕНКО.

ПРАВОФЛАНГОВІ

«ЛІТУНИ»
БУВАЮТЬ
І 3 ДИіиіиЙАМН

ПРАЦЮВАТИМЕ
Дармоїди с не тільки в
■місті, а й у селі. Ось новернулися в пашу Олексі;
їику хлопці з армії, а й до
сі не всі працюють... ‘
Є в нашій школі о;пч
восьмикласник, Вік тором
звати. Прогулює уроки, на
збори чи су Сотник його не
затягнеш. Нічим не цікави
ться. Говорили з ним, ви
кликали до школи батьків.
Не допомагає.
Не хоче хлопець вчити
ся. Ось так він і працюва
тиме. Зростає на очах у
всіх дармоїдам.
А. СІРЕНКО.
Т. ЛОБДЧОВА,
учениці.
Бобринецький район.

ЗНЕВАЖАЮ
ДАРМОЇДІВ «СУПЕРМЕНІВ»
Неприємно вразило мене
сліпе схиляння Олександра
Скаченка перед усім зару
біжним. Щось є в цьому
негідне чоловічої честі.
Він, мабуть, ніколи ні га<зет, ні книжок не читає, боілакше знав би про ае:ф>*
біття в капіталістичному
світі. Там молоді люди не
працюють не тому, що не
хочуть, а тому що не мо
жуть знайти хоч якусь ро
боту. А ті, що працюють,
постійно бояться звільнен
ня.
Олександр бачить інг.іе
один бік медалі. 1 будь-що
намагається бути схожим
на «суперменів». Такс
пе наслідування зустрін
еться тільки у мавп. ‘ікщо
ж воно наявне у люпини
— це значить, що особа
деградує.
Не подумайте, будь лас
ка, що
я консерватор чи
якийсь
архаїчний
тнчЛюблю
сучасну муміку.
гарні
фільми, вдягаюсь
модно. Але зневажаю «суперменів»-дармоїдів.
Бо
маю на це право робочої
людини.
С. РАЗІН.
м. Кіровоград.
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— „Молодий копну wap“

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ
1 ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ

У ЗНАМЕНИ
Здесь тишина. Застыло
у стены
В чехле походном боевое
знамя,
Прошедшее сквозь выстрелы
и пламя,
Вернувшееся с орденом
с войны.

чатрютмчнио
виховання

НА УРОК МУЖНОСТІ

У ПЕРШИХ РЯДАХ
ВИЗВОЛИТЕЛІВ
У військкоматі — людно. Проходять призовну ко
місію майбутні воїни.
— Ми тут нині ведемо роботу по військово-патріо
тичному вихованню юнаків, які незабаром змінять
цизілький одяг на військову форму, — розповідає
офіцер О. Д. Кім. — Працює в нас агітпункт, на
чальником якого
призначено
офіцера
запасу
8. І. Михрякова.
Планом масово-політичної підготовки передбаче
но лекції, бесіди, перегляди кінофільмів на вій
ськові теми, зустрічі з колишніми фронтовиками.
Великий інтерес у допризовників викликали лекції
«Служба в Збройних Силах СРСР — почесний обо
в’язок кожного громадянина», «батьківщини надійний
вартовий», з якими виступили ветерани війни майор
запасу П. М. Махно та голова міського комітету
ДТСААФ П. С. Набользін. А полковник запасу П. Ф.
Кравченко розповів про бойовий шлях Радянських
Збройних Сил. Того дня допризовник Віталій Бабенко попросив ветерана розказати про епізоди його
фронтового життя.
Петро Федорсвич був розвідником у 222-й стріпецькій дивізії. Тож- є йому що згадати

...Війська першою Бі
лоруського фронту затис
ли ворога в лещата в ра
йоні Мінська — Бобруй
ська. Для проведення на
ступальних операцій необ
хідно було взяти конт
рольного ч'лізика». Це зав
дання доручили команди
ру взводу розвідки 222-ї
стрілецької дивізії стар
шому лейтенанту Ігорю
Малахову. Він підібрав
групу, в складі якої був
юнак з наддніпрянського
села
Лндрусівки Петро
Кравченко.
Під прикриттям ночі 12
сміливців
непоміченими
перейшли лінію фронту.
Заглибившись у тил верига, на узліссі вони вияви
ли штаб одного із гітле
рівських з’єднань, куди не
раз під’їздили з донесен
нями офіцери.
Замаскувавшись у лісо
вих
хащах, розвідники
шість діб спостерігали за
діями фашистів.
На світанку, коли гітле
рівці ще спали, воїші вис
тежили дебелого фашиста,
який вийшов із штабу ди
візії в ліс і звіряв дані
карти з розташуванням
танків, артилерії ко.манд. ..........
них пунктів па миісцевості.
розвідників
Розбивши
на три групи, старшин
лейтенант
дав команду
брати фашиста. Сержант
Кравченко очолив групу
захвату, яка блискуче ви
конала цю операцію.
«Язиком» виявився ма
йор зі штабу гітлерівської
дивізії. Три доби проби
рались сміливці до своїх,
захоплені
Документи,
важливі
розвідниками.
свідчення полоненого ма’ нора наше командування
використало під час роз
грому великого угрупован
ня ворожих військ.
За що операцію Крав
ченка було нагороджено
орденом Червоної Зірки.
Визволивши Білорусію,
радянські воїни подали
руку братерської допомо
ги народу Польщі.’ В пер
ших рядах визволителів
знову йшли хоробрі роз
відники,
прокладаючи

шлях нашим віиськовим
частинам.
Радянському колі а її дувапню стало відомо, що в
концентраційному таборі
смерті Л\айданек гітлерів
ці намагаються знищити
всіх в’язнів, яких не встиг
ли спалити у крематоріях.'
Щоб запобігти цьому
злочину, було закинуто в
тил ворога розвідувальний
загін на чолі з начальни
ком розвідки 222-ї стрі
лецької дивізії старшим
лейтенантом Улаиовським.
У цій операції брав участь
і Кравченко.
Знявши вартових, розвідппки захопили приміщсння, в якому з а сіл а
охорона. Слідом за розвідникамн сюди прибули
танкісти. Було визволено
радянських
військовопо
лонені!?;,
дітей, жінок,
яких не встигли ЗНИЩИТИ
фашисти.
Потім сержанта ГІ. Крав
ченка і його бойових по
братимів було закинуто в
тил ворога, що обороняв
ся на ріці Одері. Висадив
шись у районі міста Ауріт,
розвідники спостерігали за
пересуванням
гітлерів
Q
ських військ. Захопивши
двох фашистських роз
відників, сміливці повер
нулися в штаб дивізії. За
успішну операцію Маршал
Радянського Союзу Г. К.
нагородив
/Куков
П. Кравченка іменним голипником.
розповідь
... Слухаючи
про ратні подвиги свого
земляка, допризовники подумкп переносились у ті
грізні дні війни. Після ці
єї розмови десятикласни
ки Олександр Криштальов,
Геннадій Щербина, Воло
димир Котепко. Олександр.
Осика вирішили по закін
ченні школи вступати до
військових училищ, щоб
стати офіцерами.
М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ,
завідуючий позаштат
ним
відділом вій
ськово - патріотично
го виховання Світловодського
міського
комітету ДТСААФ.

Еще когда на свете
ты пс жил,
Твой полк вошел в Берлин
под этим стягом,
Гремели пушки, дым
по крышам плыл...
Не это ль знамя взвилось
над рейхстагом?
4

Хоть ты наград не заслужил
пока
И лишь недавно выучил
уставы,
Но ты стоишь у знамени
полка, •
И ты — наследник
многолетней славы.
Тс дни — как повесть
ратного труда,
Как подвиг без раздумий
и сомнений,
И на груди у воина звезда
Сияет славой старших
поколений.
Анатолий САРЖЕВСКИИ,
старший лейтенант запаса,
г. Кировоград.

—

Сисокими показниками в соціалістичному змаганні зустрічають С4-ту річницю
Збройних Сил СРСР воїни Кіровоградського гарнізону. У передствпткові дні наш
фотокореспондент Василь Гриб побував в одному з військових підрозділів. Коман
дири представили йому відмінників бойової і політичної підготовки, комсомольсь
ких активістів Юрія Дробиша та Володимира Дудку.
На знімну: сержант Ю. ДРОБИШ і рядовий В. ДУДКА.

ДО ОТЧОЇСЛАВИ

Оцінка—секундами
Все починалося, як на до цих змагань й інші чле до якої входили біг по па
кожних спортивних зма ни бригади, але їм випало сі, подолання перешкоди,
ганнях — парад учасників, працювати у другу зміну. доставка «пораненого».
Закінчилася гра конкур
рапорти голові оргкоміте Прикро, але нічого не по
ту, привітання секретаря робиш — праця перш за сом стройової пісні. Одна
за одною по черзі марши
завкому комсомолу Васи есе.
У спор
побажання
Уміння
користуватись рують команди.
ля
Шпака,
всім успіхів
у наступній зброєю показують коман тивному залі лунає пісня
боротьбі... І
традиційна ди першого механоскла «Не плачь, девчонка, про
кінцівка: «Хай переможе дального, корпусу № 90. йдут дожди...» Як і у всіх
Але найвищу віртуозність інших видах змагань пер
найсильніший...»
Та все ж змагання, що продемонстрували пред шими були учні ПТУ № 4.
їх організували
завком ставники ПТУ № 4 та ін Тож і в загальнокоманд
вони стали
ДТСААФ заводу «Червона струментального
цеху. ному заліку
зірка», спортивно-техніч  Скільки потрібно
часу, переможцями військовоний клуб, завком комсо щоб розібрати
і скласти спортивної гри. Друге міс
зайняли
інструмен
молу і спортклуб «Зірка», автомат
Калашникова — це
були незвичайними. Наз хвилину, дві, три? Більшість тальники, на третьому —
вали їх військово-спортив трудрезервівців і інстру робітники механоскладаль
ною грою «Нумо, хлопці!» ментальників
справилась ного цеху № 2.
«Молодий
комунар»
Фіналу передували зма за 25—30
секунд. Тож і
гання в цехах
і відділах стали після першої вправи уже писав про деякі захопідприємства, і ось тепер
у боротьбу вступило шість
найсильніших команд заводчан та з підшефного
ПТУ № 4.
Змагання
почалися з
розбирання
і складання
автомата Калашникова. На
старт викликаються коман
ди
механоскладального
цеху № 2 і ковкого чазуну. До двох столів по чер
зі підходили учасники гри.
Хто швидше проведе опе
рацію? Потім час кожного
плюсується і виводиться
командний результат.
Краще впоралися із зав
ди спортклубу «Зірка» по
данням механоскладальній- лідерами.
ки. Свій вклад у цю першу
А ось у лазінні по кана виконанню постанови ЦК
перемогу вніс і бригадир ту переможених не було. КПРС
і Ради
Міністрів
відомої їв області комсо- Всі перемогли, всі підня СРСР «Про дальший роз
мольсько-моло Д І Ж Н О ї лися
на повну довжину виток масовості фізичної
бригади електрозварників каната і заробили по де культури і спорту». Вій
Олексій Попов. Ще за рік сять очок.
ськово-спортивна
гра —
до відкриття Московської
Почалися іспити на силу ще один крок у цьому на
Олімпіади електрозварни — вижимання двопудовоі прямі; вона відповідає ви
ки виконали шість річних гирі. Богатирі майже всі — могам постанови про по
завдань десятої п’ятиріч тож кількість жимів була силення роботи з фізичної
ки, склали норми на зна обмежена —
не більше підготовки молоді допри
чок
ГПО. Нині бригада п’ятнадцяти. І за кожним зовного і призовного ві
О. Попова працює в раху з них трибуни скандували: ків, підвищення уваги до
технічних і військово-при
нок 1983 року, на ділі до «Раз. два, три, чотири...»
водячи, що спорт і труд
Найбільше
емоцій гля кладних видів спорту.
М. ОРЛЮК.
поруч ідуть.
Готувалися дачів викликала естафета,

cm op.
ніщо не забуте,
НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ
ЯЗСЕ. '‘ ~тртг!-'‘ГКЗЗДНМКМНМ

Листи
3
минулого
На столі, навколо якого
з’юрмились
схвильовані
школярі, лежать листи зі
щоденної пошти
музею
підпільної комсомольської
організації «Слартак» та
пошукопого загону «Пат
ріот» Красчогірсі.кої вось
мирічної школи. Пишуть
червоні
слідопити з усіх
куточків нашої Батьків
щини, пишуть рідні й дру
зі
земляків-спартаківців,
колишні партизани. Але
найбільшу увагу привер
тають листи від ветерані«
Великої Вітчизняної.
Гіро минулі
бої, про
важкі походи і товаришів
по зброї розповідають лис
ти колишнього члена пар
тизанського загону імені
Сталіна Олексія Панасо
вича Зеленяка,
котрий
мешкає нині в Ульяновці.
З його
допомогою чер
воні слідопити Красиогір
ки зв’язались з колишнім
командиром цього загону
М. М. Стройковим,
який
живе в Єльці і керує ко
лективом художньої само
діяльності. Микола Ми
хайлович Стройкой та ко
лишній зв’язковий загону
/Михайло Микитович Фро
лов з Тюмені розповіли
про боротьбу партизан-підпільників з фашистами та
їхніми поплічниками в на
шому краї.
Не перший раз я зверта
юсь до листа рядового Ми
хайла Лукашовича Кош
мана. Його було написано
14 січня 1945 року в Чекословаччині. Вже чотири
роки війни
було позаду.
Мела люта хуга, а в листі
М. Кошмана з родини хлі
боробів палала гаряча віра
в близьку перемогу: «Ма
мо! Я зараз у боях вели
ких. Від мого влучного ав
томата фашист не схова
ється ніде. Я ного скрізь
знайду — і в
горах, і в
ущелинах. Буде проклятий
пам’ятати руського солда
та. А дойдемо до Берліна
— доб’ємо фашистського
звіра у його барлозі...»

А ось лист з фронту чле
на підпільної комсомоль
ської організації
«Спар
так» Олександра Баланс
на, який загинув, захищаю
чи Молдавію. Він розпові
дає про своїх односельців:
Краснопрки—
«Нас
із
близько ста чоловік. Сама
молодь, але в боях не відстають, все вперед і вперед, в атаку...»

Листи з фронту глибоко
хвилюють серця тих, хто
пройшов через
найтяжчі
випробування долі — вій
ну, смерті, рідних і друзі».
Не можуть не хвилювати
й нас — нащадків тих, хто
Перемогу. З
приніс нам
постає перед
цих листів
нескоримого
нами образ
радянського воїна.
Листи з минулого... Я
знаю, вони ніколи не втра
тять свого голосу і будуть
для нас невичерпним дже
релом мужності й віри в
майбутнє.
А. СЕМЕНДЯЕВА,
молодший
науковий
співробітник
музею
«Спартак».
с. Красногірва
Голованівського району.

4 сшор

Вівторок

»,2ИГолодий кому нар* *
строю». 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00
— «Час».
21.35 — Художній
фільм
«Алегро з вогнем». По закін
ченні — Новини.

А ЦТ

А ЦТ (IV програма)

8.00 — «.Час». 8.45 — До
кументальні фільми до Для
Радянської Армії і Військо
во-Морського Флоту. «І пам’яєтає світ врятований»,
«Час
стати
мужчиною».
0.35 — Пісні
про молодь.
10.10 — Горизонт. 11.10 —
«Слава тобі, Червонопрапорпий герою». Поетична коміідзнція. 11.40
— Концерт
артистів балету Державного
академічного Великого теат
ру Союзу РСР. 1.2.05 — Все
союзні змагання з автомо
більного спорту
на приз
зкурналу «За рулем». 12.55—
По музеях і виставочних за
лах. Б. Пророков. 13.25 —
Телефільм «Головний кон
структор». 1 серія. 14.30 —
Новини. 14.45 — Телефільм
«Головний конструктор». 2
серія 15.р5 — Салют, июнеріє! Виступ дитячих худож
ніх колективів Ташкентсько
го палацу піонерів. 16.40 —
Подвиг. 17.10 — Чемпіон іт
світу з лижного спорту
17.4$ — Концерт. 18.00 — До
.річниці XXVI з’їзду КПРС.
Док, телефільм «В ІМ’Я люди
ни». 18.43 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Співають діти.
19.10 — Сьогодні —
День
Радянської Армії і Війсь.юноМорського Флоту. Виступ ничальпика Генерального піта<$у Збройних Сил СРСР —
першого заступника мініст
ра оборони СРСР, Маршала
Радянського Союзу М. В.
Огаркова.
19.25 — Фільм
«Балада про солдата». 21.00
- «Час». 21.35 — Святковий
вечір в Останкино, присвяче
ний Дню Радянської Армії
І Військово-Морського Фло
ту. По закінченні — Сьогод
ні у світі.

18.45 — Чемпіонат СРСР з
Хокею: ЦСКА —
«Динамо»
іРига). 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм
« Безсмертна
пісня».

З 23 по 28

лютого
1982 року

▲ ЦТ
У.00 — «Час». 8.45 — Фільм
«Балада про солдата». 10.20
— Клуб кіноподорож-зй. По
закінченні — Новини. 1 1.30
— Новини. 14.30 — Науковопопулярні фільми. 15.15 —
Російська мова.
15.45 —
М. Равель. «Вальс». 16.00- —
Теленарис «Формула ’життя»
(про
народного
учителя
СРСР Ж. Утурозе) 16.30 —
Чемпіонат світу з лижного
спорту. Жінки.
Естафета
4X5 км. 17.05 — Відгукніть
ся, сурмачі! 17.35 — Виступ
художніх діолектнвів Хаба
ровського краю і Томської
області. 18.00 — Життя нау
ки. 18.45 ■— Сьогодні у сві
ті. 19.00
— Док. телефільм
«Хто
у вас глава
сім’ї».
19.50 — Втілюючи в життя
рішення партії. Говорять де
легати XXVI
з’їзду КПРС.
20.0-5 -- Про друзів-товіоишів. Кіноконцерт.
21.00 —
«Час». 21.35 — К. Федін Сто
рінки творчості. До 90-річчя
з ді я народження. По закін
ченні — Сьогодні у світі.

А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра» 10.35 —
«Відданість
справі». 11.05 — «Доброго
вам здоров’я».
11.40 —
«Шкільний екран». 9-й клас.
ГА ІУТ
Українська література. 12 10
10.00 — «Актуальна каме —
«Червона
Шапочка».
ри». 10.35 — «Вперед, орля Лялькова вистава. 16.00 —
та!» 11.-10 — «Шкільний ек Мовкни. 16.10 —
«Срібний
ран». 9 клас Російська лі дзвіночок». 16.30 — «У нас
тература. 12.05 — Телефільм. у колективі».
17.00 — «Та
12.30 — Концерт. 13.09 — ланти твої, Україно».
17.30
Телеогляд
«Точка зору». — - Старти надій». 18.00
—
16.00 —
Новини. 16.10 — К. т. «День за днем». (Кіро

«Срібний дзвіночок». 16.30—
воград).
18.10
—
К.
т.
«Тех

Музичний фільм. 17.05 —
Курсом
партійного з’їзду. ніку — на лінійку готовнос
(Кіровоград). 18.30 —
17.45 — Концерт радянської ті».
пісні. 17.55 — К. т
«Пів- Музичний фільм. 19.00 —
лнські казки». (Кіровоград). «Актуальна камера». 19.30
18.15 — К. т. «День за — Документальний фільм.
днем». (Кіровоград). 18.35 — 19.50 — Телеогляд < Зніма
К. т. «Економіці бути еко- ється кіно».
20.50 — «На
номною» (Кіровоград). 18.55 добраніч, діти!» 21.00 —
— К.
Оголошення. (Кіро «Час». 21.35 — Художній
воград). 19 00 — «Актуальна фільм «Ранковий обхід». По
камера». 19.30 — --Пісня в І закінченні — Новини.

А

ЦТ (IV програма)

19.15 — «Вечірня казка».
19.30 — Чемпіонат СРСР з
хокею: «Динамо» (Москва) —
< Іорпедо» (Горький). 21.00—
«Час».
21.35 — Художній
фільм «Накажи собі>.-1 се] ія.

Четвер
▲ ЦТ
8.00 — «Час». 8.45 — Від
гукніться, сурмачі! 9.1а —
Телефільм «Безсмертна піс
ня». 10.25 — М. Глінка. Ве
ликий секстет. 10.50 — Ви
робнича гімнастика. По за
кінченні — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — Док. теле
фільми Тбіліської студії «Ми
руставці», «Сільський етюд».
15.55 — С. Насідзе. «Симфо
нія № 5 «Піросмані». 15.55—
До національного свята Ку
вейту. Док. телефільм «Ку
вейт. Століття і дні». 16.55 —
Шахова школа. 17.25 — Чем
піонат світу з лижного спор
ту.
Чоловіки.
Естафета
4,4 10 км. 18.15 — Ленінсь
кий університет мільйонів.
«Держава і
профспілки».
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Тележурнал «Спів
дружність». 19.25 — До 60річчя
утворення
СРСР.
Фільм «Соната над озером».
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт Державного ансамблю
народної
пісні
й танцю
«Шльонськ» (ПНР) в Цент
ральному концертному залі.
22.20 — Сьогодні
у світі.
22.35 — Док. телефільм «Рі
ка любові нашої».

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Художній фільм
«Алегро з вогнем». 12.00 —
«Спосіб життя — радянсь
ким». 13.00
— «Орієнтир».
16.00 — Новини.
16 10 —
і «Срібний дзвіночок». 16.35 —

ВСТУПАЙТЕ ДО ВІЙСЬКОВО-

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
УЧИЛИЩА ГОТУЮТЬ ОФІЦЕРІВ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
ВІЙСЬК МВС СРСР.

Приймається цивільна .молодь віком від 17 до 21
року із закінченою середньою освітою.
Строк навчання — Л роки.
Всі вступники складають конкурсні вступні екза
мени.
У вище політичне училище:
з російської мови і літератури (письмово), математи
ки. історії СГ СР і географії (усно).
Е Новосибірське, Орджоніиідзевсьне і Саратовське
вищі військові командні училища, а також в Харків
ське вище військсеє училище тилу: з російської мови
і літератури (письмово). Математики (усно і письмо
во). фізики (усно). '
Вступники на інтендантський профіль Харківського
вищого військового училища тилу замість екзамену
з математика (письмово) складають екзамен з хімії
(усно).
Початок вступних екзаменів для цивільної молоді
— 10 липня.
Кандидати забезпечуються
безплатним проїздом,
гуртожитком, харчуванням.
Випускникам училища присвоюється
офіцерське
звання «лайіенант» і видається диплом загальносоюз
ного зоазна з присвоєнням кваліфікації:
у Вищому політичному училищі —«офіцер-попіт.ірацівник з вищою освітою»;
в Новосибірському, Орджонінідзевському на Сара
товському вищих військових командних училищах
— «офіцер мотострілецьких військ з вищою освітою»;
в Харківському вищому військовому училищі тилу:
«офіцер автомобільної служби, інженер-механін» (автотехнічний профіль), «інженер-механін» (зброярсьнотехнічний профіль), «офіцер служб продовольчого і
речового постачання»,
«інженер-енономіст» (інтен
дантський профіль).
Всім, хто бажає вступити на навчання, звертатись
за місцем проживання в міськрайвійськкомати до 1
квітня цього року.

Відділ кадрів УЕС Кіровоградського облвиконкому.
Зам. 14.

А

ЦТ (IV програма)

19.00 — Концерт. 19.15 —
«Вечірня казка». 19.30 —
Чемпіонат СРСР з хокею:
ЦСКА — СКА- (Ленінград).
21.00 — -Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Накажи со
бі». 2 серія.

П’ятниця

А ут
10 00 — «Актуальна каме) а». 10.35 — «З турботою
про
людину». 11.40
—
«Шкільний екран». 9-й клас,
фізика. 12.10 — «Товари —
народові». 12.40 — Художній
фільм «Ранковий обхід».
11 10 — К. т. сПавлиські каз
ки». (Кіровоград па Респуб
ліканське
телебачення).
16.00 —
Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— Олімпійці в нашому дво
рі. 17.С0 —
«Неспокійні
серця».
17.50 — Народні
мелодії.
18.00
— К. т.
Мультфільм «Казка про мис
ливця». (Кіровоград). 18.10 —
К. т. « День за днем». (Кіро
воград). 18.25 — К. т. Оголо
шення. (Кіровоград). 18.30 —
Розум проти релігії. «Колек
тив .засуджує». Репортаж із
кіровоградського
заводу
«Червона .зірка».
(Кірово
град). 19.00 — «Актуальні
камера». 19.30 — К. т. До 60рі’ічя утворення СРСР. Теле
візійний фестиваль «Чуття
єдиної родини». Концерт
Державного ансамблю тан
цю Адигеї.
(Кіровоград).
20.30 ,—
Документальний
фільм < Нема нічого важли
вішого
за мир». 21.00 —
«Час». 21.35 — Кубок СРСР з
футболу: «Таврія» — «Дніп
ро». В перерві
— Новини.
На ХНІ з’їзді
профспілок
України.

14.30 —- Новини. 14.45 — Те
лефільм «Слідство ведут?»
ЗНАТОКИ». Справа 16-а «Із
життя фруктів». . 2 серія.
16.00 — Очевидне — неймфпіріїе. 17.00 — Мультфильм її.
17.15 — Бесіда політичного
оглядача В. Бекетова. 18.00
— За вашими листами.
зична Програма. 18.45 — 9-а
студія відповідає телегляда
чам. Ведучий — політичний
оглядач професор В. Зорій'.
19.45 — До 275-річчя з дня
народження К. Гопьдоні.
«Господиня заїзду». Телевцстава. 21.00 — «Час». 21.35-я*
Слово Андроникова. * Телефільм «Тагільська знахід
ка». 22.40 — Спортивна про
грама: чемпіонат світу з лияїного
спорту.
Чоловіки,
50 км; міжнародний турнір (і
тенісу. По закінченні — Но
вини.

Д УТ
10.00 — «Актуальна камера». 10.35 — Народні талан
ти. 11.20 — «Компас турис
та». 12.00 — Міжнародна
студія УТ. 12.30 — Кубот^
СРСР з футболу: «Чорномо
рець» — СКА (Одеса). 14.15
— «Сатиричний об’єктив»;
14.45 — Чемпіонат СРСР з
водного поло. 15.29 — « Ате
їстичні діалоги».
15.50 —
«Доброго
вам здоров'я»;
16.20 — Естрадний концерт.
16.30 — «Імпульс». 17.00
Художній фільм «Зустріч бі
ля старої мечеті». 18.30
Концерт. 19.0'0 — «Актуальна камера». 19.30 •— «Наш
друг — спорт». 20.20 -—і
«Скарби музеїв України».
20.40 — «На добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Ану, ді
дусі!» По закінченні — Но
вини.
А

Субота

А ЦТ
8.00 —
«Час».
8.45 —
Фільм «Соната над озером».
10.20 — Концерт Державно
го симфонічного оркестру
Союзу РСР. По .закінченні —
Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — Комсомол' — моя
доля. Док. телефільм «Кос
тя». «Щоб
гралися діти у
дворі». 15.20
— Москва і
москвичі. 15.50 — Концерт.
16.25 — Тваринництво —
ударний фронт. 16.45 — Чем
піонат світу з лижного спор
ту. Жінки. 20 км. 17.15 — З
і остях у казки. Фільм « Васи
лиса Прекрасна». 18.45 —
Сьогодні у світі
19.00 —
Проблеми — пошуки — рі
шення. Веде передачу полі-

А ЦТ
8.00
— «Час».
8.45 —
АБВГДейка. 9.15 — Для вас,
батьки. 9.45 — Більше хоро
ших товарів. 10.15 — 9-м ти
раж «Спортлото». 10.20 —
Коло читання. 11.00 — Грає
зразково-показовий оркестр
Комендатури Московського
Кремля 11.30 — Назустріч
XVII з’їздові профспілок
СРСР. 12.00 —
Творчість
народів світу. 12.30 — Люди
на. Земля. Всесвіт. 13.15 —
«Слідство ведуть ЗНАТОКИ».
Справа 16-а «Із життя фрук
тів».
Телефільм. 1 серія.

ЦТ (IV програма)

8.00 — Райкова гімнастщ
ка. 8.15
— «Якщо хочеш
бути здоровим». 8.25 — Прбгграма документальних філь
мів. 9.05 — «Ранкова поді
та». 9.35 — «Клуб кіноподф
рожей». 17.45 — «Супугиц^
кіноглядача». 18.30 — «Здо
ров’я». 19.15 — «ЕрмітаЯ-.^
19.45 — «Вечірня казка».
20.00 — «Музичний кіоск»;
20.30 — Чемпіонат світу $
мотогонок на льодовій дйл
ріжці. 21.00 — «Час». 21,05
— Художній телефільм «Аїїуі
ДІДУСІ!»

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

,

ВСТУПАЙТЕ ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Приймають чоловіків віком до 25 років,
що звільнилися в запас із лав Радянської
Армії (комсомольці або комуністи), при
датні за станом здоров’я до служби в орга
нах МВС, мають середню освіту, позитив
ну характеристику з військової частини, з
місця роботи.
Строк навчання:
у вищих навчальних закладах — 4 роки;
• у середніх — 2 роки.
ВСТУПНИКИ СКЛАДАЮТЬ ЕКЗАМЕНИ
у вищі навчальні заклади:
з російської мови й літератури (твір та
усно), історії СРСР (усно), іноземної мови
(усно);
у середні навчальні заклади:
з російської мови й літератури (твір),
історії СРСР (усно).
Під час навчання курсантів забезпечують
безплатним харчуванням,
гуртожитком,
обмундируванням, грошовим утриманням.
Час навчання зараховується до загально
го стажу служби в органах МВС.
Студенти Харківського юридичного інсти
туту одержують стипендію 55 крб. па мі
сяць, їм надають гуртожиток.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 03215.

Республіканська фізнко-математична школа. 17.10 —
«Ми — робітничий клас».
17.50 — К. т. «День за днем».
(Кіровоград). 18.05
— К. Т.
< Народна творчість». Розпо
відь г.ро творчість народно
го майст ра-умільця В. Ф. Сокурепка із села Осичок Зільшанського району. (Кірово
град). 18.30— «Актуальна ка
мера». На XIII з'їзді проф
спілок України. 19.00 — Кон
церт для делегатів XIII з’їз
ду ’ профспілок
України.
Трансляція з Палацу куль
тури
«Україна». 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00 —
«Час».
21.40 — Докумен
тальний телефільм « До вер
шіїв». 22.00 — Спецвипуск
новин. На XIII з’їзді проф
спілок України.

ТИ’ НИЙ оглядач Л. Возпесгнськпй. 20.15 — Народні ме
лодії. 20.30 — Документаль
ний фільм
«Нема
нічого
важливішого за мир». Про
візит товариша Л. І. Брежнєпа до ФР1І. 21.00 — «Час».
21.35 —
Веселі хлоп’ята.
Молодіжна програма. 22.35
— Сьогодні у світі. 22.50 —
Мелодії й ритми зарубіжної
естради.

МВС СРСР ТА ДО ХАРКІВСЬКОГО
ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

МВС СРСР

На украинском языке.

23 лютого 1982 року ---------- -

Індекс 61107.

Випускникам навчальних закладів МВС
СРСР видається диплом про вищу або се
редню юридичну освіту і присвоюється
звання «лейтенант міліції» (лейтенант
внутрішньої служби).
Вони одержують призначення до органів
внутрішніх справ на посади слідчих, експертів-криміиалістів, інспекторів карного
розшуку, відділів боротьби з розкраданням
соціалістичної власності та спекуляцією,
адміністративної служби міліції, началь
ницького складу виправно-трудових уста
нов.
З питаннями щодо вступу звертатися на
адресу:
м. Кіровоград, вул. Дзержинського, 41,
відділ кадрів УВС облвиконкому, кабінет
№ 86, з 9 до 18 години щодня, крім неділі
й суботи.
З собою необхідно мати: паспорт, вій
ськовий квиток, комсомольський або пар
тійний квиток, атестат про середню освіту,
свідоцтво про народження.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листіс і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського
життя — 2-46-57; відділу пропаганди —
о «с о6’ В'ДДІЛУ учнівської молоді —
2-"5-35; відділу військово-патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.
Обсяг 0,5 друк. арк.

Зам. N9 89. Тираж 51300.

Відділ кадрів УВС
облвиконкому.
Зам. 13.

Газета виходить у вівторок,
четвер і суботу.

Друкарня імені Г. М. Диммтрова .
видавництва
«Кіровоградська лраодал
Кіровоградського обкому
Компартії України
м
м. Кіровоград, вул. Гпінки, ї.

