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на місцевих 
зразковий 

Кіровоград — 
— Голованівськ 
комсомольсь ко- 

екіпажеві 
Даньшиної. Та- 
молоді пілоти

Він ліоОиь свою школу, гамір перерв, дзЕїнку тишу уроків. І через роки по
вернувся до рідної школи. Учні тепер називають його шанобливо: «Янів Олек
сандрович», учителі: «колега».

На знімку: Я. О. ШАПОШНИК — учитель Гайворонської середньої шко
ли ,№ 5.

Фото В.* ГРИБА. 
(МАТЕРІАЛИ ПРО ТИЖДЕНЬ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ ЧИТАЙТЕ НА 3-М СТОР.).

ОГО ОБКОМУ АКСМУ
.................. ...... • ' ' •

ДОВІРИЛИ молодим
Перший 

авіалініях 
маршрут 
Вільшанка 
довірено 
молодіжному 
Катерини 
кої честі 
удостоєні завдяки високій 
культурі обслуговування 
пасажирів, як кажуть, на 
висоті, на «відмінно». Азі- 
атори лідирують у соціа
лістичному змаганні. З по
чатку року вони вже зеко
номили 180 кілограміа 
пального. У день ленінсь
кого комуністичного су- 
ботника екіпаж працюва
тиме на заощаджених ре
сурсах.

Світлана 
ЕРЮХОБЕЦЬКА —

ПОМІЧНИК голови 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ XX 
З’ЇЗДУ КПРС НОВОУК- 
РАЇІІСЬКОГО РАЙОНУ 
ПО РОБОТІ З МОЛОД
ДЮ.

РІК НАРОДЖЕННЯ - 
1954.

ОСВІТА - ВИЩА.
ПАРТІЙНІСТЬ - 

ЧЛЕН КПРС.

20 березня, в заключний 
день роботи з'їзду, делегати 
і гості тривалими оплеска
ми зустріли товаришів 
10. В. Андропова. М. С. Гор
бачова,-В. В Гришина, А. А. 
Громико, Д. Ф. Устинова, 
К- У. Черненка. П. В. Демі- 
чева, В. В. Кузнецова, Б. М. 
Пономарьова, І. В. Капі то
пова, В. І. Долгих, М. В. Зя- 
шшіпа, К. В. Русакова.

На райковому засіданні 
завершилось обговорення 
звітних доповідей ВІДРІ ІС і 
Центральної Ревізійної ко
місії профспілок.

Із заключним словом по 
підсумках обговорення зві- 

-туВЦРНС виступив С. О. 
Шалаев.

З’їзд одностайно схвалив 
роботу Всесоюзної Цент
ральної Ради Професійних 
Спілок за звітний період.

Затверджено також згвіг 
Центральної ревізійної ко
місії.

Делегати прийняли поста
нову «Про листи трудящих, 
адресовані XVII з’їздові 
профспілок СРСР». У цьому 
документі взято до відома, 
що секретаріат з'їзду роз
глянув значну частішу лис
тів трудящих, які надійшли 
на адресу найвищого фору
му радянських профспілок. 
Авторам дано необхідні 
роз’яснення, подано допомо
гу у вирішенні особистих 
прохань відповідно до дію
чого законодавства. Всесо
юзній Центральній Раді 
професійних Спілок доруче
но разом з центральними ко-

НА ОБЛАСНІЙ ЗВІТ
НО-ВИБОРНІЙ ком
сомольській КОНФЕ
РЕНЦІЇ БУЛА ОБРАНА 
ДЕЛЕГАТОМ XXIV З'ЇЗ
ДУ ЛКСМ УКРАЇНИ.

КОЛИ починається вес
на? Вона подумала: 

«Це тоді, коли земля почи
нає молодіти». А що скаже 
батько її, Анатолія Івано
вич? Він трохи помірку

мостами і радами профспі
лок завершити розгляд лис
тів трудящих, адресованих 
з'їздові, і прийняти зо пнх 
відповідні рішення.

Далі делегати з’їзду при
ступили до висунення кан
дидатів до складу ВЦРІІС 
і Центральної ревізійної ко
місії. Потім відбулось голо
сування.

Делегати одноголосно 
прийняли резолюцію па звіт
ну доповідь про роботу 
ВЦРПС. У цьому докумен
ті XVII з’їзд профспілок 
СРСР. висловлюючи думки і 
почуття багатомільйонної 
армії членів профспілок на
шої країни, всіх трудящих, 
запевнив Центральний Комі
тет КПРС, його ГІолітбіоро, 
Генерального секретаря Ц:\ 
КПРС товариша Л І. Бреж
нєва, що радянські проф
спілки ще тісніше згуртують 
свої ряди навколо лсчіпсь- 
г.ої партії комуністів, вне
суть гідніш вклад у здійс
нення історичних рішень 
XXVI з’їзду КПРС.

Було прийнято постанову 
про часткові зміни в Статуті 
профспілок СРСР.

З піднесенням прийняли 
присутні Вітальний лист 
1 Ієн гральному Комітетові 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу. Генеральному 
секретареві ЦК КПРС това
ришеві Л. І. Брежнєву.

XVII з’їзд прсфесійтих 
спілок СРСР оголошується 
закритим. Під склепінням, 
залу звучить «Інтернаціо
нал». Л

|ТАРС).

вав. почувши від дочки та
ке несподіване запитання, 
і відповів:

— Щоразу з роботи по- 
новому. З кращої роботи 
починаються наші весни.

Це було ш.с тоді, коли 
Світлана тільки но ярн- 
іішла працювати в Комн- 
шувате інженером по тех
ніці безпеки

ПЕРСПЕКТИВИ РУДОРЕМОНТШІІ^
На Олександрійському рудоремонтному заводі 

продовжують строк експлуатації гірничих машин і 
обладнання. Завод виконує також замовлення на ви
готовлення металевих дниіц і резервуарів для потреб 
^міланського машинобудівного заводу і заводу бу
дівельних машин у Прилуках, Бобруйського зазоду 
пермського обладнання 
шляхових машин.

і Кременчуцького заводу

У планах соціального 
перетворення підприємст
ва визначені чіткі напрями 
підвищення продуктивнос
ті праці, зростання вироб
ничої культури, поліпшен- 

, ня механізації трудоміст
ких процесів. Останніми 

І роками істотні зміни ста
лися, зокрема, у заготі
вельних цехах, де завдяки 
наполегливій творчій праці 
конструкторів і раціоналі
заторів з’явилися нозі тех
нологічні лінії та верстати, 
які вивільнили від ряду 
трудомістких операцій ли
варників і ковалів.

Скажімо, півтора року 
толлу на пресувальній 
дільниці для транспорту
вання готової продукції з 
цеху на місце її складу

вання і відправлення за
мовникам використовува
лися щозміни три «Бєла- 
русі» і два баштових кра
ни. Група конструкторів, 
яку очолив, начальник бю
ро відділу головного тех
нолога М. Т. Калюжний, 
розробила проект приход
ного конвейєра для меха
нізованого транспортуван
ня днищ. Тепер нова пінія 
дає чималий ефект у під
вищенні продуктивності 
дільниці, поліпшує якість 
виробів.

У ливарному цеху, ко
лектив якого щороку ви
пускає більше З тисяч 
тонн придатного литва, 
впроваджено механізова
ну лінію приготування 
формувальної суміші, ви-

бивання опок. Раніше опе
ки вибивалися вручну ку
валдами, і коли, інженер- 
конструктор Іркен Якубо
вич Касимов 
ливарникам, 
час, і їхні 
доведеться здати в музей,

розповідав 
що настане 

«інструменти» ва.
Спільні зусилля інжене- лодіжна ланка, складі

йому мало хто вірив. А 
коли почалася реконструк
ція, участь у ній охоче 
взяли І ті, ХТО обслугоз/є 
обладнання, і формуваль
ники із заливниками лит-

рів та робітників дали 
можливість довести меха
нізацію ливарного вироб
ництва до 80 проценгіз. 
Активну участь у якісних 
змінах, які відбуваються 
в цеху, беруть молоді ви
робничники. Швидко осво
їла, приміром, нову техно
логію механізованого при
готування формувальної 
суміші комсомольсько-мо- 

У ■ 

якої сумлінно трудяться 
формувальники Анатолій 
Крупський, //икола Гїри- 
даткін, Микола Черевно та 
оператор Поліна Сімакооа. 
Молоді робітники щозмі
ни перевиконують свої 
норми виробітку на 20—ЗО 
процентів.

Па заводі поліпшуються 
умови праці виробнични
ків. Криворізьким науково- 
дослідним інститутом по 
охороні. праці створено 
проект, який передбачає 
захист від перегрівання 
організму коваля біля на
грівальних печей, природ
ну еен.тиляцію, створення 
запобіжної системи про
ти шкідливих викидів у ат
мосферу.

Підприємство розвива
ється. У соціальних пере
твореннях передові пози
ції займає заводська мо
лодь.

Д. ГАНСЬКИЙ, 
старший інженер Кі
ровоградського ЦНТІ.
На знімку (зліва на

право); члени комсомол п- 
сько-молодіжної ланки ли
варного цеху Олександрій
ського рудоремонтного за
воду А. КРУПСЬКИЛ, 
П. СІМАКОВА, М. ПРИДАТ
НІЙ.
Фото В. РЕШЕТНИКОВА.



1 •
-2 стор

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

— Передусім ти маєш 
пізнати людей, з якими бе
решся за справу. Щоб зро
зуміти їх, позинна знати 
усе про них, і тоді ти бу
деш серед НИХ СВОЯ, І ВОШІ 
для тебе своїми, рідними, 
однодумцями. А раз є вза
єморозуміння, в будь-якій 
справі не буде непорозу
мінь.

А що головне у її ро
боті? Спочатку вирішила- 
досконало знати техніку. 
Та колій приїхала в своє 
рідне село Рівне (знову ж 
гаки до батька но пораду), 
почула зовсім інше:

1 вона почувала себе 
щасливою від того, що має 
такого му ірого і доброго 

те багатство, 
свого на-

Бо коли їй 
справу —

наставника — батька.
Здавалося їй, що в ко

лективі, де працює відомий 
на всю країну хлібороб, 
двічі Герой Соціалістичної 
Праці Олександр Васильо
вич Гіталов, проблем осо
бливих не існує — усі тру
дівники села чесні, працьо
виті люди, усі за одне — 
треба дати країні найбіль
ше багатство — хліб. І во
ші плекали 
рівняючись на 
ставивші.

Здавалось, 
доручили нову 
очолити комсомольську ор
ганізацію господарства, — 
Світлана Брюховецькз 
знову замислилась: чи бу
де вона на своєму місці? 
Та пам’яталось дйвнє на
пуття батька: треба пізна
вати людину!

Вона одна. А їх, спілчан, 
більше ста1 
всіх молодих 
села віком 
років понад 
них вона теж 
чого прагне кожен з них, 
чим захоплюється, які ви
міри робить у житті? Світ
лана знаходила час пого
ворити «по-сімейному» з 
кожним. Найбільше — з 
тими, що тільки починали 
своє самостійне життя. Це 
було своєрідним анкету
ванням. І що ж вона з’я
сувала? Одні передусім 
сказали: «Добре б було
олімпійцем стати». Інші: 
«По-доброму заздримо 
справжньому воїнові —

тридцяти. А 
трудівників 

до тридцяті’ 
триста. За 

: в одвіті. До

«Молодий комунар»
23 березня 1982 року

056$ЙМТВИ'
СВОЮ

грамотному, му ж и ьо м у». 
Хтось згадав про престиж
ну професію, хтось змов
чав, бо те не вирішив до 
кінця, як йому бути...

Помічник голови колгос
пу ио роботі з молоддю не
вдовзі знала «секрети ■> 
усіх молодих компшуват- 
ців: хто має одружитись, у 

кого якісь непорозуміння в 
сім’ї, хто вирішив вступа
ти до вузу, а знань, як йо
му здається, не досить...

Проходили збори в ком
сомольських групах, на 
всіх виробничих дільницях. 
Збирались па розмову піс
ля роботи, засідали не
довго. І на здивування де- ' 
яких Світлана Брюховець- 
ка говорила спочатку не 
про їхню роботу в полі чи 
па фермі. Вона не робила 
доповідей, а відверто каза
ла:

— Є пропозиція завтра 
зібратись і обладнати ще 
два спортивних майданчи
ки. І навести порядок у ти
рі та спортзалі.

Заперечень не було.
А потім іще:
— Люда Годлевська 

завжди на танцях вам до
годжає. Але танцювати як 
слід не вмієте ще. А Люда 
баяніст хороший і кожного 
може навчити. Світлана 
Цьо.ма запрошує в оркестр 
народних інструментів. 
Хочете, свій вокальчо-ін- 
струментальний створимо. 
Наш художній керівник 
Микола Довгань вважає: 
усі комсомольці мають бу
ти учасниками художньої 
самодіяльності.

І вже до директора Бу
динку культури Наталі . 
Руденко:

— Записуй. Мене першу. 
Поки що в хор.

Підвівся Віктор Кушнір- 
—Я б па гітарі.
Петро Афтеній: спецкор 

комунара».

— І я теж.
Так починалося і про

довжувалося знайомство. 
Так починалась її робота. 
■ ХНЯ П’ЯТИРІЧНА 
• Ява давно егшть. .А во

ни з Василем сидять за 
письмовим столом. Він го
тується до чергової сесії в 
технікумі, вона — до ііа-

ступнях комсомольських 
зборів. То на одному, то 
на другому аркушику з’яв
ляються рядки:

«Неодмінно: дорученая 
повинні отримати не ли- 
-ше члени комітету, а всі 
комсомольці. Досвідом по
ділиться 
тракторної

групкомсорг 
бригади, де

легат XVIII з’їзду ВЛКСМ 
Олександр Вовкотрубенко. 
У його групі — усі громад
ські активісти...» Далі — 
про Ленінський залік: 
«Свої особисті комплексні 
плани спочатку захищати
муть механізатори і тва
ринники: як змагаються, як 
бережуть колгоспне добро, 
як підвищують свій ідей
ний і загальноосвітній рі
вень, як виконують комсо
мольські доручення... На 
збори запросити ветеранів 
війни Павла Олексійо
вича Лінчука та Федора 
Гавриловича Кухаренка..» 

Відкладає папери і до 
Василя:

■>— Я« ти вважаєш: 
скільки професій повинен 
мати хлібороб?

— Одну неначе.
— А ось Сергій Яровий 

і Сергій Гіикул вирішили 
по-іншому: стали тракто
ристами, а тепер вчаться 
на шоферських курсах. І 
слюсарювати вміють. Отак 
би кожному.

І вже з’являється новий 
запис: «У комсомольських 
групах повести розмову 
гро суміжні професії».

Доповідь на комсомочь-

писати опіш 
й О ЗБИР 

. М регату

віддачу 
Мелані-молодого

Зона не забула 
А. Макаронна;

ські збори вона закінчили 
писати опівночі...

"»АЛЬНОГО аг- 
Олсксандра 

Осипепка приїжджала <іід 
час майже щодня.
Вручаючи перехідний вим
пел чи грамоту комітету 
комсомолу, вона адресува
ла слова ло.хвз.ііі не лише 
Олександру, а і його по
мічникові Віталію Гу па
ленку. трактористу Анато
лію І упаленку, шоферу 
Віктору Москаленку. Хлоп
ці вже мали майже п’ять 
тисяч центнерів намолоче
ного зерна — не кратнії 
показник но колгоспу. Оси
пенко тоді, почувши при 
рекордні намолоти Микола 
В а кулеш; а з Олександрій
ського району, зауважив.

— Він уже десяіу тися
чу центнерів намолочує, а 
ми ось тільки...

Світлана своє:
— Вакуленко справді 

працює здорово... Але й у 
нас усе нормально: всі аг
регати працюють з випе
редженням графіка. Голов
не — вчасно в юратії хліб
не поле.

Світлана тоді вирішила: 
па польових комсомольсь
ких зборах повести роемо
му про найвищу 
кожного 
затора.
напуття 
«Право на працю в нашо
му суспільстві — це не 
лише право на заробіток, 
це, перш за все, право па 
творчість». Тож була роз
мова про творче ставлення 
до своєї праці. І про дав
ню арістотельську муд
рість: «Краще в доскона
лості виконати невелику 
частину роботи, ніж зроби
ти погано в десять разів 
більше». Про це ж не різ 
нагадував своїм - молод
шим помічникам Олек
сандр Васильович Гіталов.

* *
U АСТАВ ЧАС підбивати
■ ■ підсумки, готуватися 

до звітно-виборних комсо
мольських зборів. Ради
лась з секретарем партко
му колгоспу {Михайлом 
Митрофановичем Панасен- 
ком,головним бухгалтером 
Миколою Тнтовпчем Тара- 
ненком, які давали їй ре
комендацію в партію. І 
ось тепер вона хотіла, щоб 
комуністи оцінили принци
пово і конкретно, 
«плюси», 
Михайло
разом з головою колгоспу 
Василем Карповичем По
повнілим, почувши про Л і
ту проведення зборів, при
йшли до неї першими. 
Прийшли в кабінет полі
тичної освіти, де Світлана 
Брюховецька робила свої 
намітки до майбутньої до
повіді, і по-батьківськп ра
дили, як вибрати «ключо
ві моменти».

І ось уже па папері є де
які штрихи до своєрідного 
рапорту: «Нас, молодих, 
— третя частина всіх 
працюючих у колгоспі. 205 
уже виконали свої соціа
лістичні зобов’язання, 90 
процентів молодих вироб
ничників мають но одній і 
дві суміжних професії. 
На поляк працювало З 
комбайнових, 3 жаткозік, 
49 автомобільних і трак
торних комсомольсько-мо
лодіжних екіпажів. А з ни
ми —- 150 учнів середньої 
ШКОЛИ — члени учнівської 
виробничої бригади «Юний 
гпаловець», за ними за-

•I«

готуватися

де її 
а де «мінуси». 
Митрофанович

кріплено 56 гектарів ллиу. 
достатньо техніки, облад
нання для спеціальних клл- 
сів механізації... ІД« на 
поля вийшло близько ста 
членів пірнерського супут
ника «Юного гіталовця»...

Оце. останнє, вона мал і 
сказати тому, що комсо
мольська організація кол
госпу в рамках руху «Ком
сомол — СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ' 
провела справді значну ро
боту. Молоді спеціалісти 
разом з педагогами за до
рученням комітету комсо
молу у же третій рік викла
дають у школі курси «Ос
нови гваришіїщтва». На- 
вечори трудової сланії ра
зом з Олександром Васи
льовичем, ветеранами пра
ці йшли й молоді механі
затори, котрі здобули тех
нічну спеціальність ще к 
школі. 1 в тому, що тру
довий колектив колгоспу 
знову полов-шлії 17 ви
пускників школи, заслуга 
і комсомольських активіс
тів, і її, Світлани Брюло- 
вепької.

й. А ЗБОРАХ їй хотілося 
■• б сказати про. всіх — 
60 молодих механізаторів, 
32 спеціалістів сільського 
господарства і ще про 18 
юнаків і дівчат, котрі за 
ком сом ольськ н ми пу тів к а - 
ми вступили вч ітися у ву
зи, технікуми, профтехучи
лища. Тільки чотири ,іри- 
ценги молодих трудівників 
села не маюг» .'среднзої 
освіти.

1 ОСІ СПІМ. МОЛОДИМ, 
грамотним, ідейно загар
тованим, довіряють най
більш відповідальні ді тин
ки роботи. Довіряють і до
помагають. 1 рі! чверті 
квартир у нових буднн:;.1.< 
— молодим сім’ям. Ком
сомольцям вручено знову 
три нових комбайни, шіст» 
тракторів і автомашин.

Ніші в колгоспі імені XX 
з’їзду КІІРС 4 комсо
мольських організації па 
правах первинних, 4 ком
сомольських групи Ось 
який боновий загін очолює 
молода комуністка Світла
на Брюховецька, котру об
рано делегатом XXI \ з’їз
ду ЛКСМУ.

Я НІ П НИНІ напружені
як ніколи. Ось вона

площі, це
— ногруд- 
паставн'ікт

йде разом з інструктором 
по спорту Віктором І ро
заном в стрілецький тир і 
спортзал — до початку ро
боти з’їзду комсомольці 
села вирішили скласти за
лік з фізичної та військо
во-технічної підготовки. 
Світлана скликає засідан
ня комітету комсомолу, на 
якому вирішується під час 
комуністичного субогника 
раніше графіка виконати 
денні норми в полі, на тва
ринницьких фермах, в май
стернях. А потім на вули
цях села, на 
на постаменті 
дя доброго 
молоді О. В. Гіталова, по
садити дерева пам’яті — 
на честь тих односельців, 
котрі не повернулися з 
фронту. Вона поспішає в 
сільський побутовий комбі
нат до дівчат-з’язальнпць, 
і з нею радиться грулком- 
сорг Тамара Корж — як 
швидше і краще викопати 
до травневих свят усі за
мовлення хліборобів.

Вона 
кожним 
кожною мо подою 
пою, щоб 
знайти зірку, котра світи
тиме їм усе життя. Світи
тиме і кликатиме до запо
вітної висоти.

Ось *3 чого починається 
її нова весна. Буде квіту
вати- посаджена її руками 
яблуня. Буде робота, -від 
якої щасливиться доля 
людини.

зустрічається з 
комсомольцем, з 

ліоди- 
допомогги їм

M. ШЕВЧЭК, 
«Молодого

за кращі розробки

?а
процесів

u мстою подалі» ногз 
розвитку ініціативи моло
дих вчених, спеціалістів і 
виробничників, спрямова
ної на пошук новях резер
вів підвищення продуктив
ное гі праці, якості продук
ції, комісія UK JI КСМ Ук
раїни та Української реї- 
публіканської ради ИТІ 
оголошує прийом робіт 
но механізації ручних та 
трудомістких процесій на 
здобуття премії 1982 року. 

На розгляд прийма.'огьсіі 
науково-технічні розробки, , J 
впроваджені, або ті, що4 
знаходяться у стадії впро
вадження, по механізації 
ручних і трудомістких про
цесів, по є творенню нових 
машин, обладнання, меха
нізмів, прогресивних тех
нологічних процесів, що 
дозволяють значно змен
шити затрати ручної ііпщї. 

Для участі >: конкурсі 
можуть бути віку путі ро
боти молодих вчені X, спе
ціалістів і виробничників, 
які працюють в НДІ, КК 
вузах, різноманітних галу
зях народною господар
ства і є членами НТТ. ви
конані як окремими авто
рами, так і авторськими 
колективами, склад яких 
не перевищує п’яти чоло
вік. Вік авторів, чиї робо
ти висуваються, не повинен 
перевищувати 33 роки на 
момент пред'явлення ро
боти в комісію но преміях.

Висунення робіт та їх 
авторів на здобуття премії 
проводиться 
комсомолу 
наукових закладів, вузів і 
відповідними радами пер
винних організацій НП 
через обкоми ЛКСбї г кра
їни та обласні ради Нін

Матеріали-! пределавлен- 
ня у відповідності з вимо
гами положення ПО премі
ях направляються коміте
тами комсомолу, радам*! 
первинних організацій НЦ

і в обласні комітети ЛКС.м 
України та обласні рал'

І НТТ до 1 червня 1982 ро- 
«У-

і Роботи, відібрані облас' 
І ними комітетами України 
J та обласними радами Нї г. 
І повинні бути нзправлапі 
І до 1 серпня 1982 року в 
і комісію по преміях Бл 
і ЛКСМ України та Украї» 
і ської ради НТТ: на адрс-І} 

252018, -м. Кпїс-18, площ} 
Калініва, 1, ЦК ЛКСАіУ» 
на здобутая премій 11Л 
ЛКСМУ та Укррадя НН 
молодим вченим, спеціа
лістам і внробничнякая 
— членам НТТ за краиі« 
розробки по мсхаиі-П’’1 
ручних та трудомістка* 
процесів. Телефон Д ІЛ Д'1' 

відск: 218-842.

комі іЄГ<1і*1Н 
підприємств.



23 березня 1982 року «Молодий комунар» З стор

«Що означав хороший учитель! Це перш 
за асе людина, яка любить дітей, 
радість у спілкуванні з ними, вірить у те, що 

кожна дитина може стати хорошою люди-

знаходить
МОЮ, ВМІЄ дружити 
КО до серця дитячі 
тячу душу, ніколи 
був дитиною...»

в.

дітьми, приймає близь-^
з
радощі і печалі, знає ди

не забуває, що і сам він

О. СУХОМЛИНСЬКИЯ

Щороку тисячі випускників педагогічних вузіз та 
училищ поповнюють ряди вчителів шкіл нашої об
ласті. Ось і нинішнього навчального року свій пер
ший самостійний урок провів ЮЗІ молодий учитель.

«Народний учитель — гордість радянською сус
пільства Він здобув загальну повагу беззавігним 
служінням справі народної освіти, щедрістю свою 
серця, благородними духовними якостями, любов’ю 
до дітей. Партія високо цінить ідейну переконаність, 
самовіддану пращо вчителя, його великий вклад у 
формування нової людини» — таку високу оцінку 
радянському педаюіу дав на ХХУі з’їзді КІІРС Ге
неральний секретар ЦК КПРС, Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР товариш Л. І Брежнєв. Вона зо
бов’язує і надихає.

Освітяни Кірової радщнни з готовністю підтримали 
почин москвичів: «Кожного школяра навчити вчи
тись, жнім і працювати по-комуністичному!» заклик 
киян: «Початковій лайці загальноосвітньої школи — 
високий рівень навчання і комуністичного вихован
ця!» Вони поставили перед собою конкретні завдання 

і навчального і вн- 
самостійого 

ці важливі завдання не-

Фантазіє! Ти сило 
чарівна, 

що збудувала світ 
в порожньому 

просторі...
Цими рядками сонету . 

Лесі Українки я хочу по
чати розмову про поетич-’ 
ну фантазію, яка вже п'ят
надцять років тримає на 
своїй орбіті сотні шану
вальників художнього сло
ва школи. Так, нашому лі
тературному об'єднанню 
«Світанок» виповнилося 
півтора десятка літ.

Хоч тепер важко прига
дати, що саме послужило 
ІАлпульсом до народження 
шкільного «поетичного

гака давнина! — «Комсо- 
мольская правда» сена н і 
своїх сторінках дискусію 
про те, потрібна чи ні пое
зія в наш час науково-тех
нічної революції. «Так, по
трібна!» — висловилась 
переважна більшість чита
чів, у тому числі і видат
ний український поет Мак
сим Рильський у своєму 
«Діалозі». І ми теж тзк 
вважаємо бо поезія ро
бить наші помисли чисті
шими, серця добрішими, 
устремління благородні
шими.

У нашій країні бурхли
вий прогрес науки і техні-

просто. А особливо молодим педагогам. Тому такого 
важ твого значення набуває обмін досвідом із визна
ними майстрами своєї справи, спільне обговорення 
насущних проблем і пошуки шляхів їх вирішення.

З цією метою щороку на Кіровоградщині прово
дяться творчі закоти і тижні молодих учителів.

Вчора, 22 березня, в області почався традиційний 
тиждень молодого вчителя. У школах відбулися твор
чі звіти педагогів-початківців, вечори, присвячені 
майстрам педагогічної справи — переможцям }ма- 
гання на честь XVII з'їзду профспілок СРСР, зустрі
чі з передовиками виробництва, керівниками і спеція,; 
лісгами базових підприємств. Сьогодні — районні іа 
міські зльоти молодих учителів.

У програмі тижня — відвідування шкіл, колгоспів, 
підприємств, які носять ім'я В. 1. Леніна, музеїв бо
йової і трудової слави, ознайомлення з досвідом 
профорієнтаційної роботи, екскурсійна поїздка з учи- 
телямн-наставниками за маршрутом Кіровсград- 
Львів — Ужгород — Чернівці — Кишинів — Київ 
—Кіровоград, зустрічі з громадськістю обласною 
центру тощо.

Завтра в Кіровограді відкривається обласним зліг 
молодих учителів.

ки не тільки не послабни 
інтересу до поезії — нав
паки, ми є свідками зро
стання популярності мис
тецтва слова. Воно сприяє 
всебічному розвитку люд
ської особистості, розкрив 
ває її таланти. Хіба не бу
ли поетами своєї 
скажімо К. Е. 
кий та С. П.
Адже еони володіли без
межною фантазією, плоди 
якої визріли у видатні до
сягнення науки, котрі во
звеличили нашу Батьківщи
ну на весь світ.

Першоджерелом поезії 
завжди було і залишаєть
ся життя. Як сказав Іван 
Оранко, «у пісні тільки те 
живе, що життя дало». Те
ми. барви, образи, інтона
ції підказує нам життя, а 
ми осмислюємо їх у своїх 
віршах і таким чином піз
наємо світ.

Не думаю що всі, хто 
нині вчаться володіти сло
вом у «Світанку», стануть 
поетами, журналістами ч-і 
вчителями мови і літерату
ри. Однак студія дає хлоп
цям і дівчатам багато чого 
для того, щоб вони могли 
стати хорошими людьми: 
вчить фантазувати і дома
гатися здійснення мрій, 
любити Батьківщину і рід
ний народ, бути вірними 
ідеям Леніна, відчувати 
чарівну глибину мови. 
Отож і залишаються бага- 
точисельними лави нашого 
«Світанку», адже в ньому 
ми вчимося добра і крлен»

центру», але ми дуже доо
ре пам'ятаємо прізвища 
колишніх випускників де
сятирічки, котрі відкрива
ли перед учнями потаємні 
глибини поезії. Перші дні 
«Світанку» пов’язані з іме
нами відомого поета Во
лодимира Бровченка, про
заїка Михайла Миденка, 
поета і викладача літера
тури Пилипа Сойченка, 
журналістів Станіслава 
Броьченка і Сергія Шев- 
иова, ми добрим словом 
згадуємо і колишніх сту
дійців Пазла Шевченка, 
Олександра Глобу, Галину 
Кравченко, Олену Рубо- 
жанську, Людмилу Поля- 
руш, Любов Кисельоз/.

Юні початківці продов
жують творчі пошуки езо- 
їх попередників. • Вони 
пильно придизляються до 
того, що їх 
слухаються 
мови, чують шепіт трав на 
світанку, плескіт тихоплин
ної Висі, і на папір тяга
ють рядки.

Творча робота світанкіа- 
ців не раз увінчувалась 
блискучим успіхом. «Блис
кучим» — це не гіпербо
ла, бо для учасників на
шої скромної студії суло 
великою честю неоднора
зово представляти 
зоградсью/ область 
республіканських 
творчої Шкільної 
А Валентина Балан, 
ня голова літстудії 
зентувала нашу 
ку на Всесоюзному зльот 
в Ленінграді і повернулас. 
звідти з відзнаками.

Десь у кінці п’ятдесяти.. 
років — для нас з вами

одна
СЕЩІ ДУШІ

оточує, лри- 
до наоодної

справи, 
Ціоловсь- 
Корольов?

у справі підвищення ефективності 
повного процесу, підготовки учнів до 
трудового життя. Виконати

Л. СМОЛИК, 
вчителька СШ №17 
м. Олександрії.

досвід моло- 
педагогам. а молоді 
завзяттям, невтом- 
■ омо.іотжували літ-

постійно підвн- 
педагогічну май- 

ово.’іодівагп не
мо года ми її ав

ізнії гелями нации 
я неодноразово чув, 
ідеальному варі- 

особнстосгі вчителя 
поєднуються всі

3. ЗАВ1НА, 
вчитель початкових 
клагів Созонівської 
середньої школи, сек
ретар учительської 
комсомольської орга
нізації.
Кіровоградський район.

пщя

Кіро- 
на 

зльотах 
молоді, 
колиш- 
реПОС:- 

республі- В. ЗАГОРЮЙ, 
десятикласниця Мало- 
висківської середньої 
школи № 3, керівник 
літературної студії 
«Світанок».

Протягом 4—5 років на- 
вчання ми одержува ш 
знання з методики викла
дання основ наук, вивчали 
теорію освіти, перевіряли 
знання під час педагогіч
ної практики в школі. 1 от 
ми вступили з своє само
стійне педагогічне жиггя.

Нині вимоги до праці 
вчителя постійно арос га
ють. Цс зобов'язує педа
гогів і особливо пас, мо- 

• лоднх спеціалістів, не об
межуватись знаннями здо
бутими в інститутах і учи
лищах, а 
щупати 
стерність, 
редовими 
чапля і наукового дослід
ження, розбиратись у най
важливіших досягненнях 
науки.

В розмовах із досвідче
ними
школи 
що в 
анті в 
щасливо 
три необхідні якості педа
гога — міцні знання зі 
свого фаху, організаторсь
кі здібності і високі мо
ральні якості. Здебільшого 
ці риси виховуються пов
сякденною. наполегливою 
працею над собою.

Щирість, доброзичли
вість у стосунках між ко-

легамн є тим мікрокліма
том, у якому молодий спе
ціаліст зростає інтелекту
ально й морально, творчо 
працює, вдосконалює свою 
майстерність «... Хорошим 
майстром можна. стати 
тільки в хорошому педаго
гічному колективі», —• за
значав А; С. Макаренко. 
Він запропонував своєрід
ний «зразок» учительського 
колективу, вказавши, 
скільки бажано маги в 
ньому досвідчених педаго
гів і скільки молодих, 
скільки веселих і похму
рих, скільки чоловіків і жі
нок.

Враховуючи вимога 
А. С. Макаренка щодо 
складу вчительського ко
лектив}- і специфіку робо
ти чашої школи, дирекція, 
партійна, профспілкова і 
ким сом оД ьська організації 
намагаються розподілити 
класних керівників і вихо
вателів таким чином, щоб 
учителі старшого поколін
ня мили можливість пере- 
давати свій 
ДИМ 
своїм 
вістю 
ИІХ.

Я щасливий, що погра
нив у такий колектив, де 
успіхи і невдачі пережива
ються всіма. Щасливий, 
що завжди відчуваю плече 
моїх старших товаришів, 
які в будь-яку хвилину 
прийдуть па допомогу, під- 
ка куть, порадять. Велику 
методичну і практичну до
помогу надають мені май-

стрн своєї справи заслуже
на вчителька УРСР М. Т. 
Пплииась, кавалер ордена 
«Знак Пошани» Р. Д. Лу- 
к’яіпок, відмінники народ
ної освіти УРСР Н. С. По- 
лішко, Г. В. Устп.меико.

Дивуюсь моїм молодим 
колегам, ям вкрай розча
рувалися, небагато попр і- 
цювавши. Вони по-справж
ньому не пізнали насолоди 
педагогічної роботи. На 
що _ _
дозволу сказати, «спеціа
лісти», обираючи професію 
педагога? На легкий успіх, 
популярність?

Наша робота вимагає 
зусиль, нервової напруги, 
болю серця. Тільки так та 
будеш не сірою посеред
ністю, а людиною, що фор
мує майбуїпє покоління. 
Мені пригадуються слова 
нашого земляка, видатного 
майстра педагогічної
справи. Героя Соціалістич
ної Праці В. О. Сухомлии- 
ського який сказав: «На
ша робота — цс робо;а 
серця і нервів, це букваль
но щоденна, щогодинна ви
трата душевних сил... Ра
зом з тим треба вміти 
обачне витрачати нервові 
сили і; процесі повсякден
ної прані. .»

Ще в шкільні роки я ви
рішила, що буду педаго
гом. Я любила свою пер
шу вчительку Г. В. Круг
ляк, яка прагнула вихова
ти пас добрими, сучасними, 

ж розраховували ці, з. справедливими.
Швидко пролетіли сту

дентські роки у Кірово- 
і радсько.му педагогічному 
інституті.

і ось перша зустріч з вн- 
ховапцями. Моїми третьо
класниками. Навіть не уяв
ляла. що буде з ними 
стільки труднощів і радос
ті, турбот і хвилювань... 
Сторонньому оку праця 
вчителя може видатися бу
денною: плани та уроки, 
конспекти, зошити, педра
ди... Але в цій буденності 
зріє Завтра набирає сил 
Майбутнє.

Ніші я мрію пре зус грі і 
першими в моєму Ж1ІІ 
першокласника ми. Вони 
теж з нетерпінням чекають 
вересня: їх приваблю: 
шкільне життя. Готовність 
до сприйняття знань допо
магає • першокласнику 
швидко освоїтися з учнів
ськими обов’язками. Од
нак знаю: нелегко буде :» 
ними. Але труднощі не ля
кають

На Ульяновській телеграфно-телефонній станції трудиться дві 
комсомольсько-молодіжних бригади. 25 спілчан, очолювані Люд
милою Грищук, щодня перевиконують денні норми на 20—30 про
центів.

Минулого року комсомольсько-молодіжні колективи районного 
вузла зв’язку вибороли перше місце в обласному соціалістичному 
змаганні серед подібних КМК і були занесені на обласну Дошку 
пошани.

За комутаторним столом довідкового бюро — комсомолка, 
ударник комуністичної праці Тетяиа Кухар. Загоряється зелена 
лампочка.

— 09 слухає, — відповідає дівчина. І дає вичерпну відповідь.
Значний вклад у загальний успіх вносить комсомолка, удар

ник комуністичної праці Валентина Гайсешок. Вона — оператор- 
контролер на телеграфі. В. ГРИБ.

На знімна х: секретар номітету комсомолу ТТС Л. ГРИ
ЩУК (в центрі); В. ГАИСЕНЮК за роботою; Т. КУХАР за комута
торним пультом (праворуч). Фото автора.
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Вівторок
▲ ЦТ

3.00 — «Час». 8.45 —
Мультфільми. 9.10 — Теле
фільм «Крадіжка». 1 і 2 се
рії. По закінченні — Новини
14.30 — Новини. 14.50 —
Док телефільми до Всесвіт
нього дня метеорології. • Ай- 
Петрі», «Поюда на завтра».
15.25 — Концертний зал те 
лєстудії «Орля». 16.15 — До 
20-рі'ччя встановлення дип
ломатичних відносин між 
СРСР і Алжіром. Док. фільм 
«Алжірські парламентарії в 
СРСР». 16.35 — Виступ ху
дожніх колективів Краснояр
ського краю. 16.50 —В. Мая- 
ковський. «Про час і про се
бе». 18.15 — Людина і закон.
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Економіка повнила 
бути економною. 19.25 —
Фільм «Мелодії білої ночі». 
21.00 — - Час». 21.35 — Пре 
балет. Хореографія К. Го- 
лейзовського. По закінченні 
— Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Телефільм.
10.55 — Концертний зал 
«Дружба». 11.30 — «Точка
зору». Телеогляд. 12.05 — 
Для школярів. «ЮТ 82». 16.00 
— Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — Для
старшокласників. «Тозл- 
рйш». 17.05 — Концерт.
17.35 — Телефільм. 18.00 — 
«Комуністи 80-х». 18.30 —
Концерт. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — «Інтер- 
клуб». 20 ,1 5 — Концерт.
20.40 — «На добраніч, діти'.» 
21.00 — - Час». 21.35 - Ху
дожній фільм «Перший учи
тель». По закінченні — Но
вини.
А ЦТ (IV програма)

19.30 — «Вечірня казка».
19.45 — «Міжнародна пано
рама». 20.30 — Спорт на
тиждень. 21.00 — «Час».

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.45 —

Мультфільм «Дорожиа каз
на.. 8.55 — Клуб кіноподоро- 
жей. 9.55 — Фільм «Мелодії 
білої ночі ■ По завднчєичі — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Комуністи 80-х. Док. 
телефільми « Діла і турботи 
Миколи Лемаєва», «Голова 
сільради». 15.45 — А. Ві-

аальді. Два скрипічиих кон
церти. 16.10 — Відгукніться, 
сурмачі! 16 40 — Науково-
популярний фільм «Шинель 
батька». 17.00 — Фільм для 
дітей <ГІо секрету всьому 
світу». 1 серія. 18.00 — У 
кожному «малюнку — сонце. 
18.1.» — Життя науки 18.45 
— Сьогодні у світі’. 19.00 — 
Грає лауреат міжнародного 
конкурсу Р. Хунцарія. 19.10 
-- Подвиг. До 70-річчя з дня 
народження Героя Радянсь
кого Союзу льотчиці М. Ряс
кової. 19.-10 — На екрані — 
кінокомедія « Непіддатливі». 
21.00 — «Час». 21.35 — Доку
ментальний екран По закін
ченні — Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Таємничий гі
попотам». Лялькова вистава.
11.30 — Концерт вихованців 
Київської дитячої філармо
нії. 13.35 — «У нас у колек
тиві». (Кіровоград) 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.40 — Теле
фільм. 16.55 — Музичний 
фільм. 17.20 — "«Міфи і дійс
ність». 18.00 — Корисні но-І 
ради 18.30 — Фільм-кон-
церт. 19 00 — .«Актуальна 
камера». 19.30 — «До і після 
прем'єри». 20.30 — Кочцерт. 
20.50 — «На добраніч, цітні»*. 
21.00 — «Час». 21.35 —
«Дружбою ми здружені». Лі
тературна передача. 22.35 — 
Тележурнал - Старт». По за
кінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
19 15 — «Вечірня казка».

19.30 — Кубок європейських 
чемпіонів з хокею з м’ячем: 
«Єнісей» (Красноярськ) — 
«Ба.ітнк» (Швеція)- 2 й тайм. 
21.00 — «Час».

А ЦТ
8.00 — -Час». 8.45 —

М. Ваоель. « Вальс». 9.00 — 
Дітям про звірят. 9.30 — 
Фільм -Непіддатливі». 10.50
— Виробнича гімнастика. По 
закінченні — Новини. 1-1.30
— Новини. 14.50 — П’ятиріч
ка — справа коленого. Док. 
телефільм «З точки зору 
Павла Власова», «За словом
— діло». 15.25 — Російська
мова. 15.55 — До національ
ного свята Греції — Дня пе- 
залезкності. Кїнопрограма 
« По Греції». 16.55 — Фільм
для дітей «По секрету всьо
му світу». 2 серія. 17.55 — 
Док. фільм «Листи з фроп- 
іу». 18 15 — Ленінський уні
верситет мільйонів «Енерге-

тика: ресурси Землі і потре
би людства». 18.45 — Сьо-
і одні у світі. 19 00 — Теле
журнал «Співдружність». 
19.25 — Фільм «Пил під сон
цем». 21.00 — «Час» 21.35— 
Концерт народного артиста 
СРСР є Нестеренка. По за
кінченні — Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Телефільм. 10.50 
— Для школярів. «Старт.і на
дій». 11.20 — «До і після
прем'єри» 12.20 — «Сонячне 
коло». 12.45 — Короткомет
ражний художній телефільм 
«Пасажир». 13.25 — Прогря-

ма телефільмів. (Кіровоград) 
16.00 — Новини. 16 10 —
«Срібний дзвіночок». 13 40 — 
Фільм-концерт. 16.50 — Нау
ково-популярна програма 
«Імпульс». 17.20 — Концерт 
класичної хореографії. 18.00 

«Рішення XXVI з’їзду 
КГІРС — в дії». «Споруджу
ється Харківське метоп».
18.15 — Телефільм. 18.30 — 
Концерт. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Кон
церт. 19 55 — «Джерела».
20.45 — «Па добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Справа була г. 
Пенькові». 23.10 — Новини.
23.25 — Чемпіонат СРСР з 
гандболу^ Чоловіки. СКА (Ки
їв) — СКА (Мінськ).
А ЦТ (IV програма)

19.00 — «Ради і життя». 
19 ЗО — «Вечірня казн і».
19.45 — Документальний 
телефільм. 20.00' — Чемпіо
нат СРСР з футболу: ЦСКА
— «Кайрат». 2-й тайм. 21.00
— «Час».

І

П’ятниця
А ЦТ

8.00 — «Час». 8 45 — Щас- 
ливе дитинство. Виступ дитя-

чих художніх колективів 
м. Москви в Центральному 
концертному залі. 9.10 —
Умілі руки. 10.10 — Фільм 
«Пил під сонцем». По закін
ченні — Новцни. 14.30 -■ Но 
вини. 14.50 — Дон теле
фільм «їм крила Батьківщи
на дала». 15.-25 — Народні
мелодії. 15.40 — Шахова 
школа 16.10 — Москва і 
москвичі. 16.40 — До націо
нального свята Бангладеш— 
Дня незалежності Кінопро- 
ірама «По Бангладеш». 17.00 
— 11 гостях у казки Мульт
фільми. 18.00 — Ми будуємо 
БАМ. 18.30 — Веселі нотки.

18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Динамо» (Київ) — 
- Динамо» (Тбілісі). 21.00 — 
«Час». 21.35 — Кінопанорі- 
ма По закінченні — Сьогод
ні у світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Для дітей. Ху
дожній телефільм «Зустріч 
па Медео». 11.-15 — «Майст
ри мистецтв». 12.20 — Нау
ково-популярний фільм « Там, 
де зимує весна». 13 00 —
Для школярів. «Орієнтир». 
16.00 — Новини. 16 10 —
-Срібний дзвіночок». 16.30 
— - На допомогу школі». 
Типи словників. 17.00 —
«Сучасники». 17.50 — «Віч- 
на-віч з природою». Багатст
ва Голочого. (Кіровоград).
18.30 — Фільм-концерт.
19.00 — -«Актуальна каме
ра». 19.30 •- До 60-рІччя 
утворення СРСР. Творчий 
звіт майстрів мистецтв та 
художніх колективів Воро- 
иіиловградської області. В 
пепеові — К. т. «Місто моє 
-—‘.мій дім». (Кіровоград). По 
закінченні — Чемпіонат 
СРСР з футболу «Металіст» 
(Харків) — «Дніпро». 2-й 
тайм і випуск новин.

Субота

А ЦТ
13 05 — < По шляху зміц 

пения дружби». Док фільм 
про візит у СРСР генераль
ного секретаря ЦК Компар
тії В'єтнаму Лс Зуава. 13.15
— -Концерт артистів В'єтна
му’ 13.35"— Міжнародні зма- 
іаіїня з спортивної гімнасти
ки на призи газети еМоскил- 
ские новости». 14.30 — По
вніш 14І45 — Телефільм для. 
дітей «Пригоди Тома Сойє 
ра». 1 серія. 15.55 — Очезяд- 
не — неймовірне. 16.55 — 
0 Фельцман. «Іспанські сю
жети» 17.15 — Бесіда полі 
твчного оглядача В. Бекето
ва. 17.45 — Мультфільми. 
18 00 — 9-а студія. 1'9 00 — 
О. Заградігик. «Соло для го
динника з боєм». Філь.м-впс- 
таїза. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Міжнародний день театру. 
Веде передачу народний ар
тист СРСР М. Царьов. 22.50
— Вечірні мелодії. По закін
ченні — Новіти
А УТ

13 00 — Новини. 13.10 — 
«Доброго вам здоров'я». 
13.55 — «Я доганяю літо». 
Вистава для дітей. 14.45 — 
«Міжнародна студія УТ».
15.15 — Фільм-концерт. 15.10 
— «Сатиричний об’єктив». 
16.10 — «Погляд у майбут
нє». 17.10 — Телефільм. 
13.00 — Телетурнір «Соняч
ні кларнети». Колективи ху
дожньої самодіяльності 
Кримської і Житомирської 
областей. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Продов
ження телетурніру «Сонячні 
кларнети». 20.40 — «На доб
раніч;’діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 Художній фільм 
«Спека». 23.05 — Новини.
23.20 — Чемпіонат. СРСР з 
гандболу. Чоловіки.
А ЦТ (IV програма)

13.15 — «Камера дивиться 
у світ». 14.00 — «Горизонт». 
15.00 — «Театральні зустрі
чі». 16.40 — «Міжнародний 
огляд». 19.30 — .«Вечірня 
казка». 19.45 — Концерт на 
замовлення делегатів XVII 
з'їзду профспілок СРСР.
20.25 — Чемпіонат СРСР з 
баскетболу. Чоловіки.
«Жальгіріс» — «Динамо» 
(Москва). 21.00 — «Час».

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.45 — Кон

церт молодіжного хору «Ха-

ірен» лі Єревана. 9.15 — 
ьудйльник. 16.00 — Служу 
Радянському Союзу! 11.00 — 
«Здоров'я»-. 11.45 — «Ранко
ва пошта». 12.15 — Радянсь
кий Союз очима зарубіжних 
гостей. 12.30 — Сільська го- . 
дина. 13.30 — Музичний кі
оск. 14.00 — Міжнародні
змагання з спортивної гім
настики на призи газети 
«Московские новости». 14.35
— Телефільм для дітей 
«Пригоди Тома Сойєра». 2 і • 
З серії. 16.50 — Клуб кінопа- 
дорожей 17.50 — Мульт- ' 
фільм «Хитра ворона». 18.00
— міжнародна панорама. <
18.45 — За вашими листами. 
Музична програма. 19.20 —- 
Фільм «Табір іде в небо». 
21.00 — «Час». 21.35 — Ав
торський вечір Героя Соціа
лістичної Праці, народного 
артиста СРСР. композитора 
Т. Хренникова. 22.35 — Фут
больний огляд. По закінчен
ні — Новини.

А УТ
Ю.оо — «Актуальна каме-г 

ра». 10 35 — Художній фільм *- 
з субтитрами «Турецький 
спис». 11.55 — Для дітей
«Олівсць-малювець». 12.35 — 
«Слава солдатська». 13.25 — 
Студія «Золотий ключик».
14.25 — «Село і люди». 15.00
— До 60-річчя утворення
СРСР. Програма телебачення 
Киргизької РСР. 17.00 
«Катрусип кінозал». 17.55 
«Живе слово». 18.45 4-і
«Скарби музеїв України», 
19 00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 -- Концерт моло
дих виконавців радянської 
пісні. 20.45 — «На добрані’^ 
діти!» 21.00 — «Час», 21.35
— Художній фільм «Ранні 
журавлі». По закінченні — 
Новини.

А ЦТ (IV програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

Документальні фільми. 9.20
— Фільм «Розвага для ста
реньких». 10.35 — Міжна
родні змагання з спортивної 
гімнастики на призи газети 
«Московские новости». 11.10
— .«Цей фантастичний світ»*.

.12.25, — Концерт. 12.55 — «У 
світі'тварвії». 13.55 — До
кументальний телефільм. 
.14.55 — Концерт. 15.35 -?
«Переможці». «Клуб фронто
вих друзів». 16.45 — Розпо
відають наші кореспонден
ти». 18.20 — «Наша біогрц? 
фія». 19.30 — «Вечірня казг 
ка». 19.45 — «Що? Де? Ко
ли?» Телевікторина. 21.00 —- • 
«Час». 21.35 — Художній
.фільм «Старі стіни».

Рєдактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

гг.т'~т=г

КОНКУРС

НА КРАЩУ ПОСТАНОВКУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ БІЛЕТІВ «СПОРТЛОТО» 
КОЛЕКТИВАМИ ФІЗКУЛЬТУРИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«м« н ятші

Мета конкурсу — попу
ляризація гри «Спортло
то» серед населення, залу
чення додаткових коштів 
ДЛЯ МЗСОЕОГО резвитк/ 
спорту, будівництва спор
тивних споруд б області.

Конкурс проводиться з 
20 січня по 20 грудня ц. р.

Переможці визначати
муться щоквартально до 
5 числа місяця, який іде 
за звітним кварталом.

Учасниками конкурсу 
можуть бути колективи 
фізкультури підприємств 
промисловості, транспор
ті будівництва, навчаль
них закладів, установ, кол
госпів і радгоспів, органі
зацій, які проводять робо
ту за місцем проживання.

Колективи - переможці 
будуть визначатись орг
відділом еблег.орткомітету 

за числом трудящих й 
кількістю розповсюджених 
білетів «Спортлото».

Переможці конкурсу 
«Спортлото»—спорту» на
городжуватимуться гро
шовими преміями для при
дбання спортінвентаря й 
проведення спортивно-ма
сових заходів:

перша премія—500 крб.; 
друга премія—300 крб.; 
три третіх премії — 

200 крб.
Кошти для нагороджен

ня колективів-переможців 
виділяються комітетом по 
фізичній культурі і спорту 
при облвиконкомі із гро
шей, які «Спортлото» пе
рераховує еблепорткомі- 
тету.

Уповноважені колекти-

вів або окремі розповсюд
жувачі — члени цих колек
тивів укладають з Кірово
градським відділом
«Спортлото» договір-до- 
ручення і одержують під 
звіт для реалізації білети.

Після реалізації уповно
важені або розповсюджу
вачі подають звіт про реа
лізовані білети в зазначені 
строки.

Уповноважені колекти
вів або розповсюджувачі 
одержують винагороду в 
установленому порядку.

Матеріали для нагород
ження колективів-пере
можців конкурсу подає Кі
ровоградський відділ

«Спортлото». Телефон 
2-81-15.

Зам. 17.

Якщо ви бажаєте одер
жати середню освіту і спе
ціальність вступайте до 
Бобринецького середнього 
сільського професійно-тех
нічного училища № 2.

Училище готує: 
трактористів- машиністів 

(строк навчання 3 роки, 
учні одержують середню 
освіту, оволодівають про
фесією слюсаря-ремонтни
ка та водія автомашини); 

трактористів -машиністів 
III класу (строк навчання 
1 рік);

трактористів- машиністів

Олександрійське міське середнє 
професійно-технічне училище № 1 

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ

для набуття спеціально
сті:

механіка по складанню, 
регулюванню іі наладці 
холодильних установок і 
апаратів.

Приймають воїнів, звіль
нених у запас із лав

(строк навчання — 8 міся
ців).

До училища приймають 
юнаків та дівчат, що ма
ють освіту 8—10 класів.

Для вступу необхідно 
подати документ про осві
ту, свідоцтво про народ
ження, довідку з місця 
проживання, три фото
картки 3X4 см

Початок занять — 1 ве
ресня.

Учнів, які навчатимуть
ся три роки та один рік, 
забезпечують триразовим 
харчуванням, гуртожи г- 

дяиської Армії, які мають 
загальну середню освіту.

Зараховані на навчання 
одержують стипендію 
72 крб. 50 коп.

Строк навчання — 6 мі
ра- сяців.

ком, спецодягом, стипенді
єю, підручниками.

Учні, які навчатимуться 
8 місяців, одержують сти
пендію 96 крб., на місяць, 
їх забезпечують гуртожит
ком, підручниками.

Випускникам училища 
надаватимуться переваги 
при вступі до інституту.

/Адреса училища: Кіро
воградська обл., м. Бобри- 
і’ець, вул. Димитрова, 1.

Диренція.
Зам. 20.

Адреса: Кіровоірадська 
обл., м. Олександрія, вул. 
Ватугіна, 1. Тел. 5-14-98. 
їхати автобусом «Б» до зу
пинки «Жовтнева».

Диренція.
Зам. 21.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.

Індекс 61107.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського 
життя — 2-46-57; відділу пропаганди — 
2-45-36; відділу учнівської молоді — 
2-45-35; відділу військово-патріотичного 
сиховання 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. А’ї 141. Тиращ 51300.

Газета виходить у вів горой, 
четвер і суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитрова 

видавництва 
«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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