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ОНУФРІЇВНА: Швидкими
темпами сіють цукрові бу
ряки трудівники колгоспу
«Україна». Лідирують у со
ціалістичному
змаганні
механізаторіз
молодий
комуніст Михайло Плітка і
комсомолець Микола Ро
мазан. Обидва вони трак
торами Т-74 агрегат/ю-ь
по дві сівалки.
Щозміни
молоді буряководи засі
вають по 18—20 гектаріз

поля, що майже
вдвічі
більше від завданніМихайло Плітка і Мико
ла Ромазан вже вдруге ви
рощуватимусь солодкі ко
рені за
індустріальною
технологією. їхні плани —
зібрати по 350 центнерів
буряків з гектара

БОБРИНЕЦЬ. За два дні
посіяли багаторічні й од
норічні трави механізатори
колгоспу імені Суворова.
На 139—150 процентів ви
конували змінні завдання
комсона цих роботах
Білоус,
мольці Микола
Сергій Губеня та Іван Макаренко.
Нині
хяопці
швидкими темпами сіють
цукрові буряки.
Очолює
змагання комсом.ольсьнсмолодіжний екіпаж Вікто
ра Романюка.

і

І

ЗАКЛИКИ ЦК КПРС ДО 1 ТРАВНЯ 1982 РОКИ
1. Хай живе 1 Травня — День міжна
родної солідарності трудящих у бороть
бі проти імперіалізму, за мир, демокра
тію і соціалізм!
2. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
3. Хай живе марксизм-ленінізм — віч
но живе революційне
інтернаціональне
вчення!
4. Хай живе ленінська Комуністична
партія Радянського Союзу!
В єдності з народом — сила партії!
В єдності з партією, в її керівництві —
сила народу!
5. Хай живе у віках ім'я і справа Во
лодимира Ілліча Леніна!
6. Комуністи! Будьте в авангарді все
народної боротьби
за виконання істо
ричних рішень XXVI з'їзду КПРС!
7. Громадяни
Радянського
Союзу!
Вчіться жити, працювати і боротись полснінському, по-комуністичному!
8. Слава великому радянському наро
дові — будівникові комунізму, послідов
ному борцеві за мир!
9. Трудящі Радянського Союзу! Озна
менуємо одинадцяту
п’ятирічку удар
ною працею!
Хай ще сильнішою,
багатшою і кра
щою стане наша велика
багатонаціо
нальна Батьківщина!
Усе для блага людини, усе в ім’я лю
дини!
10. Хай живе героїчний робітничий
клас Країни Рад!
11. Хай живе славне колгоспне селян
ство!
12. Хай живе радянська народна інте
лігенція!
13. Хай живе непорушний союз робіт
ничого класу, колгоспного
селянства і
нгродної інтелігенції!
14. Трудящі Радянського Союзу! Зу
стрінемо 60-річчя утворечн:і СРСР но
вими успіхами .в комуністичному будів
ництві!
Хай живе братерська дружба і непо
хитна єдність усіх
націй і народностей
Радянського Союзу!
15. Хай живе Конституція СРСР!
Хай живе соціалістична демократія!
16. Хай живуть Ради народних депута
тів!
Громадяни Радянського Союзу! Беріть
активну участь в управлінні
справами
держави і суспільства!
17 Громадяни Радянського
Союзу!
В день виборів до місцевих Рад відда
мо свої голоси за кращих
синів і доиск нашої Батьківщини!
Хай живе непорушний блок комуніс
тів і безпартійних!
18. Хай живуть радянські профспілки
•— школа управління, школа господарю
вання, школа комунізму!
19. Юнаки і дівчата! Наполегливо ово
лодівайте знаннями, культурою, профе
сійною майстерністю!
Будьте свідомими борцями за кому
нізм!
20. Хай живе Ленінський комсомол —
надійний помічник і бойовий резерв Кз-

муністичної партії, передовий загін ра
дянської молоді!
21. Хай живуть радянські жінки — ак
тивні будівники комунізму!
Слава жінці-матері!
Мир і щастя дітям усієї землі!
22. Радянські воїни!
Вдосконалюйте
бойову і політичну підготовку!
Пильно і надійно
охороняйте мирну
працю радянського народу,
великі за
воювання соціалізму!
Хай живуть доблесні
Збройні Сили
СРСР!
23. Хай живе у віках
безприкладний
подвиг радянського
народу у Великій
Вітчизняній війні!
Вічна слава героям, що полягли в бо
ротьбі за честь, свободу, незалежність
нашої Батьківщини!
24. Трудящі Радянського Союзу! При
скорюйте науково-технічний прогрес!
Економіці — інтенсивний розвиток!
25. Громадяни
Радянського Союзуі
Беріть активну участь у всенародному
■ русі за економію і бережливість!
Економіка повинна бути економною!
26. Трудящі Радянського Союзу! Ви
ще прапор соціалістичного змагання!
Виконаємо і перевиконаємо план 1932
року, завдання XI п'ятирічки!
27. Трудящі Радянського Союзу!
Створюйте в кожному трудовому ко
лективі обстановку творчості, товарись
кої взаємодопомоги,
високої відпозідсльності за виконання п’ятирічки!
Зміцнюйте свідому комуністичну дис
ципліну!
28. Трудящі Радянського Союзу! Впро
ваджуйте передовий виробничий дослід,
ефективні форми організації і стимулю
вання праці!
Слава червонопрапорним колективам,
гвардійцям п’ятирічки!
29. Трудящі Радянського Союзу! Під
вищуйте продуктивність, ефективність і
.якість праці на кожному робочому міс
ці!
Працювати по-ударному — наш пат
ріотичний і інтернаціональний
обов’я
зок!
30. Трудящі Радянського Союзу! При
скорюйте розвиток виробничих сил Ура
лу, Сибіру і Далекого Сходу!
Вище темпи
будівництва БайкалоАмурської магістралі!
31 Працівники паливної та енергетич
ної промисловості!
Батьківщина чекає
від вас більше
нафти,
газу, вугілля,
електроенергії!
32. Радянські металурги!
Вдоскона
люйте технологію виробництва!
Підвищуйте якість, розширюйте ви
пуск економічної металопродукції!
33. Машинобудівники! Створюйте ви
сокопродуктивні, економічні і надійні
машини, прилади, засоби
механізації і
автоматизації!
Прискорюйте технічне переозброєн
ня всіх галузей народною господарства!
34. Працівники хімічної промисловос
ті! Повніше забезпечуйте
потреби на

родного господарства і населення в хі
мічних продуктах і матеріалах!
35. Працівники промисловості! Розши
рюйте виробництво, поліпшуйте якість
товарів для населення!
Виробництву товарів народного спо
живання, сфері послуг — повсякденну
увагу!
36. Будівельники і монтажники! Підви
щуйте ефективність капітальних вкла
день!
Будуйте швидко, добротно, на сучас
ній технічній основі!
37. Працівники транспорту і зв'язку!
Надійно забезпечуйте потреби народно
го господарства!
Підвищуйте культуру обслуговування
радянських людей!.
38. Трудящі Радянського Со'юзу! На
полегливо боріться за дальше піднесен
ня сільського господарства!
Підвищуйте темпи його механізації
і хімізації, меліорації земель!
Перетворення Нечорнозем’я
— все
народна справа!
39. Колгоспники і працівники радгос
пів! Підвищуйте ефективність сільсьчогс господарства!
По-господарському
використовуйте
землю, техніку, добрива!
Весняним польовим роботам — від
мінну якість!
Порадуємо Батьківщину еисоким уро
жаєм!
40. Трудівники сільського гоєподтретіа! Зміцнюйте кормову
базу тварин
ництва!
Збільшуйте
виробництво і продаж
державі м’яса, молока, яєць, еовни та
іншої продукції!
Тваринництво — ударний фронт!
41. Працівники сільськогосподарсько
го машинобудування! Всемірно зміцнюй
те матеріально-технічну базу колгоспів
і радгоспів!
Сільському господарству — високо
продуктивну і надійну техніку!
42. Працівники харчових галузей про
мисловості! Збільшуйте
виробництво
продуктів харчування високої якості!
43. Працівники торгівлі, громадського
харчування, побутового і комунального
обслуговування!
Підвищуйте
якість і
культуру праці, повніше задовольняйте
попит населення!
44. Громадяни
Радянського Союзу!
Виявляйте хазяйське ставлення до сус
пільного добра! Примножуйте соціаліс
тичну власність*.
Раціонально використовуйте багатст.та
країни!
Бережно ставтесь до рідної природи!
45. Спеціалісти народного господзрства!
Винахідники і раціоналізатори!
Вдосконалюйте техніку, технологію, уп
равління виробництвом!
46. Радянські вчені! Підвищуйте ефек
тивність досліджень! Хай міцніє союз
науки і виробництва!
Слава радянській науці!
47. Працівники
державного апарату!
Вдосконалюйте
стиль роботи! Чуйно

НА ПОКЛИК «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ » електроенергії, що майже тримок подають необхідну найко

НАЗУСТРІЧ СВЯТУ
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У перший рік одинадця
тої п’ятирічки вільшапські
енергетики
достроково
справилися з наміченими
планами. Цеп успіх дозво
лив
їм узяти впсніїсннй
курс па виконання завдань
1982 року. Кожен енерге

тик боре активну участь у
соціалістичному змаганні,
девіз якого: «Праця —
ударна, якість — відмін
на!»
За минулі
два місяці
вільшанці
виробили 2,5
мільйона
кіловат-годин

па 300 тисяч більше плану.
Особливо сумлінно тру
дяться над
виконанням
завдань члени бригади по
ремонту ліній, очолювані
майстром* !Л. ПІзлапком.
Не відстають від них су
перники по соціалістично
му змаганню — працівни
ки бригади С. Пташкіпа по
ремонту ' електропідстан
цій.
Робітники РЕМу без за

допомогу колгоспам та
підприємствам
району.
При цьому перевиконуюгь
денні ’.Юрми виробітку.
Підготовка до комуніс
тичного суботнпка сприяє
дальшому розгортанню со
ціалістичного
змагання
серед членів колективу
Значних успіхів у ці дні
добиваються електромон
тери
оперативно-виїзної
бригаді) комуніст О. Зачн-

ставтесь до потреб і запитів радянських
людей!
48. Народні
контролери! Посилюйте
контроль
на виробництві, у сферах,зв'язаних з повсякденними потребами
людей!
Енергійно боріться за зміцнення дис
ципліни, економію та бережливість!
49. Працівники ідеологічного фронту!
Переконано, пристрасно несіть ідеї пар
тії у маси!
Комуністичну ідейність, активну життсгу позицію — кожній радянській люди
ні!
50. Діячі літератури і мистецтва, пра
цівники культури! Створюйте ТЕОрК, гід
ні нашої великої Батьківщини!
Високо несіть прапор ідейності, пар
тійності і народності радянського мис
тецтва!
51. Працівники народної освіти! Під
вищуйте якість навчання, політичнего,
трудового і морального виховання під
ростаючого покоління!
52. Працівники вузів і
технікумів!
Готуйте ідейно загартованих, висоноиааліфікованих спеціалістів!
Розвивайте науку, зміцнюйте зр’язон
з виробництвом!
53. Працівники охорони здоров’я! Ви
являйте
повсякденне піклування про
здоров’я радянських людей! Підвищуй
те якість медичного обслуговування?
54. Фізкультурники і спортсмени! Ви
ще масовість фізкультурного руху!
Примножуйте
славу
радянського
спорту!
55. Славні ветерани!
Наставники мо
лоді! Виховуйте молоде покоління на
революційних, бойових і трудових тра
диціях Комуністичної партії і радянсь
кого народу!
56. Школярі, учні, студенти! Наполег
ливо вчіться, оволодівайте знаннями і
трудовими навичками!
Гаряче любіть Радянську Батьківщину!
Будьте активними борцями за справу Ле
ніна. за комунізм!
57. Хай живе миролюбна
пекінська
зовнішня політика Радянського Союзу!
Хай повністю втілиться е життя радян
ська Програма миру на ЕО-і роки!
58. Братерський привіт комуністичним
і робітничим партіям!
Честь і слава
комуністам — мужнім
борцям за народну справу!
59. Хай міцніє єдність і згуртованість
комуністів усього світу!
Хай жиеє пролетарський інтернаціона
лізм — випробувана і могутня
зброя
міжнародного робітничого класу!
60. Хай міцніє нездоланний союз саітоього соціалізму, міжнародного пролета
ріату і національно-визвольного руху!
61. Братерський привіт народам соціа
лістичних країн!
Хай живе єдність,
спіеробітництЕо і
згуртованість країн соціалістичної спів
дружності, їх непохитна рішимість зміц
нювати і захищати завоювання соціаліз
му!

(Закінчення па 2-й стор.).

та комсомолець
В. Шинко. Зразки самовід
даної
праці
показують
електромонтери по ремон
ту повітряних ліній слснтрот?редач брати Сплівкн:
Олександр —
секретар
комсомольської організа
ції. член КПРС. Олег —
комсомолець. У шерензі
кращих
і електромонтер
по ремонту електропід
станцій
комсомолець
О. Пташкін. Кожен із лих
у ні дні працює з переви

конанням особистих зав
дань при
високій якості
роботи
Молодь
підприємства
дала слово у день комуніс
тичного суботнпка високо
якісно викопати весь об
сяг запланованих
робіт
при найвищій продуктив
ності прані.
Н. САВЕНКО,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

—13 квітня 1982 року

«Молодий комунар»

2 стор.

ЗАКЛИКИ ЦК КПРС SO І ТРАВНЯ 1982 РОКУ
(Закінчення. Поч. їм 1-й стор.).
62. брзгерський привіт
героїчному
кубинському народові, який рішуче про
тистоїть підступам американського ім
періалізму?
63. Братерський
привіт героїчному
в'єтнамському народові!
64. Братерський привіт мужньому ла
оському народові!
65. Братерський привіт мужньому «а-лпучійському народові!
66. Братерський привіт афганському
народові, який стійко захищає завоюван
ня Квітневої революції!
67. Братерський привіт народозі Ефі
опії, який обрав шлях соціалістичних пе
ретворень!
63. Братерський привіт народам Анго
ли, Мозамбіку та інших країн
Африки,
які обрали шлях соціалістичного розвит
ку!
69. Братерський
привіт робітничому
класові капіталістичних країн! Слава бор
цям проти експлуатації і гноблення мо
нополій, за права трудящий, за мир, де
мократію!

70. Братерський привіт
народім, які
визволилися від
колоніального лом,
борцям за зміцнення національної неза
лежності і соціальний прогрес!
71. Гзрячий привіт народам Африки,
які борються проти імперіалізму і ра
сизму, за свободу і незалежність!
72. Гарячий привіт народам Латинсь
кої Америки, які борються проти імпе
ріалізму
і реакції,’ за демократичний
розвиток своїх країн!
73. Гарячий привіт патріотам Сальзадору, які ведуть самовіддану боротьбу
проти кривавого терору
реакції та ім
періалістичного втручання, за демокра
тію і соціальний прогрес!
74. Гарячий привіт героїчному народо
ві Нікарагуа, який веде мужню бороть
бу за зміцнення завоювань народно-де
мократичної революції, проти імперіа
лізму і реакції!
75. Братерський
привіт
трудящим,
усім демократам Чілі, які ведуть само

80. Гарячий привіт великому індій^.
кому народові?
Хай роззивається і міцніє
Дружба •
співробітництво між Радянським СооІОл
і Індією!
81. Народи світу? Давайте рішучу від.
січ агресивним підступам імперіаліщу
мілітаризму і реваншизму!
Приборкаємо гонку озброєнь, поглиби
мо розрядну, усунемо загрозу війни!
82. Прихильники миру! Примножуй^
свої зусилля в
священній боротьбі з#
найбільше право — право на життя!
Рішуче виступайте за заборону ядер,
ної, нейтронної і хімічної зброї!
«Ні» — ядерній війні!
Світові — мир!
83. Хай живе наша велика Батьківщи
на — Союз Радянських Соціалістичну
Республік!
84. Під прапором Леніна,
під
ництвом Комуністичної партії — вперед,
до перемоги комунізму’

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

РОЗПОВІДЬ ПРО ДЕПУТАТА

Петро любить у відпуст
ку їздити на мальовничу
Могилізщину.
Любить
бродити у лісі, вслухатись
у казковий світ йи, о зву
ків. А потім довго згадує
той милий серцю білору
ський край, де народився
і виріс.
— І все ж Сзітловодськ
теж моє рідне місто, --часто
повторює
Петро
Маленков друзям.
8ін приїхав сюди шістз
років тому, після служби
в армії, маючи спеціаль
ність будівельника. Випад
ково побачив корпуси го
ловного підприємства ви
робничого
об’єднання
«Дніпроенергобуді н д усгрія», і захотілося
пра
цювати саме тут.
Пішоз учнем
терміста

віддану боротьбу
проти фашистської
хунти!
76. Братерський привіт знемагаючим у
фашистських катівнях борцям за свобо
ду, демократію і соціалізм!
Свободу в’язням імперіалізму і реак
ції!
77. Гарячий привіт
арабським наро
дам, які ведуть боротьбу проти ізраїль
ської агресії і диктату імперіалізму!
Хай міцніє радянсько-арабська Друж
ба!
78. Народи європейських країн! Рішу
че виступайте проти розміщення з Захід
ній Європі нової американської ракетноядерної зброї!
Європі — мир, безпеку і співробіт
ництво!
79. Народи азіатських країн! Боріться
гроти імперіалізму,
неоколоніалізму і
гегемонізму, за мир та безпеку!
Хай Азія стане континентом довір’я і
співробітництва!

з арматурний цех № 5.
Невдовзі вже самостійно
працював на машині для
зміцнення
стержньової
сталі, яка йшла на стояки
ліній
електропередач,
важко було спочатку. Со
ромився, нервував.
Зда
валося, що всі бачать йо
го невпевнені рухи. Та не
кидав, працював. І впев
неність, така необхідна в
роботі, прийшла.
Тепер Петро Маленков
— терміст 4-го розряду,
один з кращих робітників
у цеху. Унте й сам настав
ник.
Тс найбільше досягнен
ня, вважає комсомолець,
— це авторитет і шана в
колективі. Молоді робіт
ники цеху обрали його
секретарем комсомольсь-

кої
організації;
Петро
очолює заводську комі
сію
групи
народного
контролю.
Виборці
м. Світлозодська і голов
ного підприємства обра
ли його депутатом Власівської селищної Ради
на
родних депутатів.
Петро Маленков
живе
турботами своїх виборців.
За їх наказом контролює
роботу пунктів громадсь
кого харчування, магази
нів. З його участю добре
налагоджено торговельне
обслуговування у селищі.
Депутат подає допомогу
торговельним
працівни
кам, вникає у їхні пробле
ми, сприяє їх вирішенню.
А у вихідні йде Петро
Маленков на берег Дніп
ра. Милується краєвидом,
відпочиває. Живе в ньому
ота незгасима іскорка лю
бові до природи, що за
родилася
в білоруських
лісах.

І. ХРИСТИЧ.
м. Сзітловодськ.

..,.»„,»«„„^:ора’ 1,1 ХЛ,ОПЧ* ’ Дівчата вперше переступили поріг Кіровоградського мал гі п(^ІіН"ГО технікуму. З того трепетного, хвилюючого моменту минуло 3 рони,
зеї імені 3 1|Л’’пви'?-"-"ки’(ам' о урочистій обстановці у найсвлті иому місті — муТчіпп иітіо., • леміна . — вручено диплом про закінчення навчального закл аду,
пепииш ігпіл, РисУтні в.дмічникіп навчання Валентину Муленно, Людмилу Пї;>озвгХися по Соколова, Геннадія Смирнова. Із напутнім батьківським словом
Євдокимаз и. х. Дерев’я^но437 ветерани Великої Вітчизняної війни і праці М. М.
•но?о —3в'хапг<ізМіИи«?п ІНИ Р°®,,АУт‘»ся вихованці Кіровоградського мтшино5удівни станут-,2пп АШИ• Лгогр?А. Омськ і Гомель, Ростов і Барнаул. І віриться, щ-, во
ни станут.» справжніми майстрами своєї спраги.

вет“оан3Ва тиип/п’ А,ипл°м вручає директор музею імені 3. І. Леніна
ет_ран Великої Вітчизньної війни і. X. ДЕРЕВ’ЯНКО.

технікуму,

Фого М. СЛОБОДНЮКА.

БЕРЕЖЛИВІСТЬ
У МАЛОМУ —
ЕКОНОМІЯ
У ВЕЛИКОМУ

ЗА ПІДРУЧНИК-

Під КОЛЄКТИВШІМ звернен
ням школярів, учнів серед
ніх спеціальних навчавших
закладів області 1 студенті.»
Кіровоградського педінсти
туту до молоді
республіки
< Береиі'.нвіеть у малому —
економія в великому* підпи
сався 1 коле.-Піш Богданиіської середньої шкоті № 1
імені в. і. Леніна Знам’янського району. Ми
горді під
того, що маємо моя. ічвїсгь
не тільки поділитися своїми
успіхами в цьому напрямі зі
школярами України, а й за
позичити у них все найкра
ще, пеоедоае, прогресивне*.
Якось на одному Із спіль
них засідань комітету ком
сомолу. ради
піонерської
дружини й учкому
ми за
мислилися: «Рух за еконо
мно й бережливість» не по
синен полягати .тпціе в ро
зумному використанні хлі
ба.
природних
багатств
електроенергії А ЩО, КОЛИ
до цьо’ о додати ще й збіль
шення міжремонтного строку
шкільного приміщення, зе
кономити на купівлі шкіль
ного майна, обладнання, під
ручників?
Почали ми зі створення
комісій, котрі слідкують за
порядком і санітарним ста
ном у школі,
проведення
рейдів
«Про що розпо йз
портфель.’»; запрацювала 1
«Книжкова лікарня». І знає
те, з яким інтересом взялися
за справу буквально всі уч
ні — і периіачки. і старшо
класники! Щотижня вимог
ливі Ч.ІШН комісії прискіп
ливо оглядають класні кім
нати, парти, стели, стільці,
обов’язково зазирають і в
портфелі учнів. Приємно те,
що результати таких рейдів
в основному позитивні. Біль
шість учнів уміють бережно
користуватись тим, щз д їла
їм держава для
успішного
оволодівання основами наук.
Хочу розповісти ще от про
що. У вашій шкільній бібліо
теці — понад 16 тисяч томів.
З них три тисячі підручни
ків. Ці цифри я наводжу не
випадково: адже учні 1—8
класів забезпечені підручни
ками безплатно, тобто через
бібліотеку. Отже,
ОДНІЄЮ і
тією ж <• Читанкою», ■- А.чгеЯ1 о:о», «Фізикою»,
рБотапікою» користуються учні пз
СДНП
рік. Тому всі ми —
жовтенята, піонери, комсо
мольці, —.
Дбаємо про те,
Щоб життя ко,иного підруч
ника тривало якомого дов
ше. В першу чергу це зале
жить від дбайливого
став
лення хлопчика чи дівчинки
до книжки, А ще не .можна
не згадати і «Книжкову лі
карню» Чи не
щодня до
ищіварп Логвинівни До и-а-іь
бібліотекаря, прибігають п’я'
тпкласїшці. «книжчіїні ліка
рі» Отн Єфімова. Лі.ія Ігна’генкэ. Оксана Стукало. Оля
Підгірна,
1 запитують: «Є
вам робота?., і коні вона
знаходиться, то зі знанням
-правц
беруться за діло.
Книжками, котрі «внлікувч•’•I!» гі дівчатка, ще довго ко
ристуються їхні однолітки.
Т. КУЗЬМЕНКО,
голова ради дружини
•мені
О.
Матросова
Богданівської СЩ № 1
імені В. І. Леніна.
Знзм ямський район.

-

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ Агітпоїзд
Учора почався обласний
комсомольський агітпохід,
присвячений
XIX з'їзду
ВЛКСМ і пропаганді мате
ріалів XXIV з’їзду ЛКСМ
України. У Будинку культу
ри імені Калініїча відбула
ся творча зустріч молоді
Кіровограда з учасниками
агігноходу. Перед присут
німи
виступили деле'аг
XXIV з’їзду Л.ЧСМ Украї
ни, перший секретар Кіро
воградського
міськкому
комсо/лолу В. Кулик, лек
тор обласної
організації

товариства «Знання« сирший науковий співробітник
обласного
краєзнавчо: □
музею Г. И. Коган. Народ
на
агітаційно-худож . і
бригада «Вогник» Палацу
культури імейі Жовти по
казала дві нові програми:
«Чотири сторінки» і «Муха
містерія буфф».

Маршрут комсомольсь
кого агітпоходу проляже
через
Новоукраїнськиї.
Нороархангельський, Улья
новський і Гайвороне, чий
райони.

ВІД ВИВЧЕННЯ ДО ДІЙ ,
З великим -інтересом слід
кували учні Кіровоградсько
го міського лрофесійпо-тех
нічного училища № 2 імені
Героя Радянського
Союзу
О.С. Єгорова
за роботою
XXIV з’їзду ЛКСМ Украї
ни.
Особливо піднесений наст
рій був у групі майбутніх
облнціовальннків 49/50, де
навчається делегат з’їзду
Ірина Іскова. Тут пройшли
збори, на яких комсомолка
Ганна Кошман ознайомила
хлопців і дівчат із звернен
ням колективів .Богданівсь
кої і Комишуватської серед-

/*ЖпіСЛяЛ

^ауВИСТЯПВ/

«ХОЛОДНІ
БУДНІ»
Під таким заголовком V
«Молодому комунарі» 13
лютого була опублікована
критична
кореспонденція
про незадовільну організа
цію праці молодих робіт
ників будівельної о управ
ління № 3 тресту «Кіровоградмашважбуд».
«Факти, наведені з мате
ріалі,
підтвердились, —
відповідають редакції го
ловинії інженер
БУ № З
В. П. Пред і інженер по
техніці безпеки 1- О. КІТрар. — Ми особисто пере
віряли стан
умов праці і
техніки безпеки на буді
вельних об'єктах дільниці
■Хг 1 будівельного управ
ління № 3. Об’єкт каначізаційної насосної станції,
де минулого місяця трудилась комсомольсько-молодіжна
бригада малярівштукатурів
(бригадир
Н. Ф.
Шачковська), до
проведення
штукатурних

ніх шкіл, Гайі.ар.ігїсгжкого
міжшкільного учбово-віі? г>ничого комбінату, Кірово
градського І1ТУ № 8, техні
куму механізації сі.ті.сь.г а
господарства, Кіровогр::
кого педагогічного ін. .ж *
ту імені О. С. Пушкіна до
учнівської молоді республі
ки «Бережливість у малому
— економія в великому?.
Майбутні будівельники під
тримали заклик включіііжч
у похід бережливих.
Т. СМАГА.

робіт був непідготовлеиніі,
порушувались
правила
охорони
праці і техніко
безпеки, молодих будінельниць не
забезпечили по
трібним фронтом робіт.
Відповідальний за прове
дення робіт на будівниківі КНС майстер С. І. Дяченко вкрай незадові.тьівиконував свої обов’яжи:
Керівництво будівельно
го управління вжило «хо
ди для ліквідації згаданії-'.
У
кореспонденції пору
шень. Майстру С. і. Дяченку оголошено
догану.
Оскільки у будівельному
управлінні зараз немає ді
лянки роботи, де б Ч.їСНИ
КМК, очолюваного Н. ФШачковською, працювали
разом, бригаду розділено
на окремі ланки, забезпе
чено роботою. Нині маля*
ри-штукатури опоряджу*
кнь будівельні об'єкт за
воду друкарських машин,
піонерського табору «Чер
воні вітрила», їдальні до
мобудівного комбінате. ІЬ
об’єкті будівництва кана
лізаційної насосної стан
ції активно ліквідовуються
недоліки:
встаиовт<’і”гЬ*
ся обігрівальні
ііриліД’1«
монтується мережа освн;
лення, проводяться
Ш»-'«1
заходи для
по.тіпіі!Є‘Л|й
умов праці».
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Літературна творчість широких мдс стала невід’єм
ною ознакою радянського способу
життя, свідчен
ням буйного розквіту культури народу. Люди різних
професій і різного віку беруться за перо, щоб слова
ми простими і щирими повідати про любов до Бать
ківщини, до землі, до тих, хто на ній живе і трудить
ся.
Багата й різноманітна поетична палітра літератур
ної Кіровоградщини. Наш сучасник — людина небай
дужа, захоплена, закохана у рідний край. Це ще раз
засвідчила передсвяткова поетична пошта «Молодо
го комунара». .

о

О

ZTC-K

Людмила ПОГІЧУ8С
&

УКРАЇНІ
0 краю мій. моя ти Україно.
Вишневий саде, молодіє', ь діброні
Для тебе. зоре. ПІСНЯ М'_>Я лине.
Для тебе, краю сонячних обнов
Перехлюп ХВИЛЬ І ГОУШ ОД турбіни,
Людини гордий. переможний крок.
Сія під стягом Леніна єдиним
- фестра всіх чотирнадцяти зірок!

і "%
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Володимир ЧАБАНЕНКО

Чужа бабуся — погляд від трави
такий зволожений, що й донести нелегко, —
шепнула ледве: «И за мого ікнви,
агу. маленьке!»

... Схиливсь над степом,
натомившись, день,
мов у' люстерко, дивиться в росинку.
З роботи батько', не з війни іде.
Всміхнися, сішку!

ВЕТЕРАНИ
Во ■ менше їх. про чий автограф досі
Берлінські стіни згадку бережуть.
Кому сьогодні все частіше осінь
Багряним листям устеляє путь.
0, як гриміли їх лпч- воєнні!... —•
Лишили рани, ордени, звання...
А смерті їхні — зблиски автогенні
На риштуваннях завтрашнього дня. ’
Вони — із тих, хто жить не вміє нишком.
До кого дослухається доба.
Все менше їх. Та спочив;; нас ніжно
Здобута ними тиша голуба.

_

Несу, як правду, сипа на руках.
Як миру' гасло.
Сіяй над світом, усміх малюка,
сили, ке гасни!

Віктор ШУЛЬГА

УДОВИНИЙ ВЕЧІР

ПЕРВОЦВІТ
Синім дзвоном небо, наді мною.
Повінь б’є у весняну блакить.
Щастя не судилось нам з тобою.
Але я не можу не любить.
Хоч весна сміється новим цвітом.
Ніби у.мов.чя мене: забудь...
Я. щасливим спомином зігріта,
В радісно журливу липу путь.
Згадую минуле, як легенду,
Як дзвінку легенду — ЗНСЕІ і знов.
Вітер обійма мене легенько.
Ніби щось шепоче пре любов.
Про оту любов, що не минула.
Тільки заховалася у сі::і
Я б забула, я б усе забула,
Але в серці — первоцвіт весни.
Він .мене хвилює і тривожить.
Він мені розради не дає .
Та хіба ж таке забути можна.
Коли повінь синім дзвінсм б’с?!

Чи памороззю довгих зим
Кохання наше «остуди лось?
А як, згадай, а як. скажи.
Кохалось нам, як нам любилось?
Зима і сніг...
Та вже р!иа
Весни вбирає в себе депо
Із днів далеких виклики
Кохання те. що заблудилось.
Зійшли сніги
і жебонять
Струмки-— блакитна кров природи...
Ні. ііе втомлюся я шукать
Кохання, що у росах бродить.

*

м. Зкгм’янна.

Наум ДО5РЗН
Лін обоє буя;« кучеряві,
І не тьмарились радощі гінию,
І свіпів нам ліхтар золотаво,
Дарував нам манливе проміння.
В тім промінні була ти. мов з казки —
Незбагненно красива і мила.
Ми соромились першої ласки
І «люблю» ще сказати не сміли.
Хай пора вже над нами осіння.
Хай рясніє мероз у волоссі —
Ліхіаря того чисте проміння
В серці нашому сяє і досі.

ХЛІБОРОБСЬКЕ
І життя щасливе
Зарясніли в світі
миром і добром.
Хай земля розквітне
Зеленню рясною.
Хай наллється сонцем
М’й багатий край.
Лій засієм ниви
Правдою святою,
Зростимо дорідний,
ІЦедрий урожай!
м. Новомир-ород.

м.

Цей щедрий хліб...
О. скільки треба рук.
Щоб він проріс
У неба вись ко: оссям!
В зернині кожній
Чути серця стук.
А всі ж стени до обрію —
В покосах.
Багатий хліб

Колі осиного села...
Він— сущого всього
ігїіцна основа.
... Ген за селом
Пшениця зацвіла.
Пшеничний цвіт —
То є жнтгн обнова!
м. Кірозогртд.

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОа
вми—д—дим»' і И тими
*■

?:.Д FD33 ПОЛУДНЯ

Кіровоград.

Петро СЕЛЕЦЬКИЙ

Валерій ГОНЧАРЕНКО

м. Кіровоград.

Наталія КЛЬОВАНА

ь:да

Микола СУХОВ

Давня хижа на яювіім піску;
Там. де тіні у вирвпиіе ллються,
Спорожніле ГНІЗДО у бузку.
Я ніколи сюди не вернуся.
У р; -'ку лазурового дня
Гостро падають ластівки з неба.
Кресніть став, у якому не я.
А купаються підлітки-ьерои.
Леле, спогаду райдужний дим
Огортає знесилені плечі.
Як я хочу’ буть знов молодим.
Мов травневий нуртуючим вечір.
Як Я хочу вже ІІІг-ПС ВНОЧІ
Виглядати світанок на прузі.
Тет-а-тет. моя юнь. помовчім.
Як при стрічі схвильовані друзі.
Не повториться те. що пройшло.
Тож не треба ні крапки, ш коми.
Навіть річка в своє джерело
Не вертає ніколи, ніколи
Крапля сонячна па да з пера.
Значить полудень близько. братове.
Поспішай, моя думо. Пора.
Роки ьитка їй добру основу.

м. Бобринеиь.

Анатолій «УМАНСЬКИЙ

ваввгяявивяивииии

Ой. чого ти. весно.
Дні несеш холодні,
чом ховаєш сопці;
за лататтям хмар?
Вже земля сумує.
На тепло голодна.
Спи тривожні бачить
Добрий хлібодар.
Не барися, весно.
Приголубить ниви
Життєдайним сонцем.
Росяним теплом.
ІЦо5 невтомна праця

»

Лишивши буднів суєту.
Всміхаєшся до мене.
Колишуть тишу золоту
Акації і клени.
Весняна сонця течія.
Калина на оеонні,
1 пахне півником твоя
Натомлена долоня...

ПЕРША УСМІШКА

м. Новоммргород

У наїні ї клубі вечір удовиний.
Мабуть, іще ніколи не бхло.
Щоб в чорних чорних, н&че ніч. хустинах
Прийшли жінки А з ними — все село
Солдатські вдови, скільки вас на світі?
З під чорного — туманом сивина.
Так скупо ласкою чоловіків зігріті.
Бо їх забрала назавжди генна.
Я бачу зморшок агшвини глибокі
На кожному жінс-чому чолі —
Це поорали ті тривожні роки.
Це їх жорстокий незгладимий слід.
Недоїдали ви, недосипали.
Дітей ростили в і орі і біді.
і все лихе на шиті забували
В щоденному нелегкому труді.
І ось сьогодні секретар парткому
І молодий, мов син ваш. голова
'Говорять про війну, з книжок знайому,
І вам — найкращі сонячні слова.
Бабусі, вам дарують внуки квіти —•
Жоржини й айстри білі, наче сніг.
І о іі хтось чомусь вологі ьитер.
І хтось від сліз утриматись по зміг.
Злітає пісня голубом під стелю.
А я з уяві бачу, мов крізь соч:
До образів безсмертних Рафаеля —•
Ще образи моїх земних мадонн. .
Ті пасма кіс з-під чорної хустини.
Неначе німб, — священна сивина!
Здається, вам вклонилась Батьківщина
У вечір цей — врочиста і сумна. м. Нозомиргсрсд.

Володимир ЛАШКУЛ

Антоніна КОРІНЬ

-ашннвшммакавака»

*

*

Ах світе мій. яка чарівна иічі
Це ж дощ такий лиш раз бува у світі...
І місто світить, знов сьогодні світить
Неонові суцвіття зусібіч.
Вдихаєш трунок ііеба і цвітеш
Закоханий в-життя ти до нестями,
і завтра — відчуваєш — пропостеш
І задумами добрими, й ділами.
м. Кіровоград.

АВТОСТРАДА
Тут не шукай ні ради, ні розради.
Тут — крила горлиць на сталевім вітрі.
Напр.ікінці двадцятого століття
У тридев’яте царство — автострада...
Наприкінці двадцятого століття —
У тридев’яте царство автострада?!
Так! Мов стріта, пряма й безкомпромісна,
Вона мені в саміньку дуійу пада.
І, закусивши губу, лото тисну
На гав!.. Лечу в обійми автостради.
О автострадо, чудисько вогненне.
Візьми мене і забери У мене, —
Лиш приведи у т ридев’яте царство,
Де та, чиї цілунки гірко сняться.
Де та. чиї цілунки гіркопомні,
А очі голубі і безборонні.
Як горлиця вихрасту рань покличе
І та прийде, я серцем повним сліз.
Впаду і розіб’юся на узбіччі
Об невгамовну му: пку коліс.

Анна БРАГИНСКАЯ

Роман ПОПОВИЧ

•

МОЄ ЩАСТЯ
Воно — у тому, що живу на світі.
Що бачу небо, чую солоь'я.
Та ще — у тому, що під сонцем літр.
Колоситься, цвіте земля моя.
І в тому щастя, що буваїсть грози.
Що дощ веселий ниву полива,
Що біля річки пнуться вгору лози.
Що .у яру струмок- /'.зюрчпть — сніва
А головне, найбільше щастя --втому,
П(о не гуляє і моя рука,
Що вже давко поил пршмну втому
Спізнала від пера і молотка!
м. Кіровоград.

ft

ft

Воскреї
автобус веселый,
растоплено солнце п окне,
пейзаж черно белый и голый —
я еду но ранней весне.
Я еду и празднуя» праз дник,
по что б это значить могло?
Так в детстве случается і язве —
влипаю щеками г. стекло
Так только бывает вначале,
еще до свершения дел —
каї; будто каче.ть раскачали, —
автобус на небо взлетел
Веселый автобус воскресный
Шел в небо по трассе сквозной.
Как ранней весной интересно,
как- жизненно равней весной!
г. Кировоград .

"

4 стор-

«Молодий комунар»

.•ар го іовпого агронома об 16 15 — Москва і Moc.iJ.i4i. «Перлини душі
народної».
ласного управлінич сільсь- 16.45 — Співає лауреат між 15.15 —
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з хокею: ки. 18.45
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19.00 —
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телефі.гьм «Здрастуй, дель • Чзе-. 21.35 -ШіЙ
огляд
ПО.ІІТИЧНОГО
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дітям.
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«Дзвонять, відчиніть двері». ЛС(І ІЛЬМУ у
11.25 — Пісні композиіора <| і іьм «. Два дні з и.пття Вік «Час». 21.35 — Хороший па-, К. т. • Свято комуністичної
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«Час». 21.45
— Художній
і'ерві — Сьогодні у світі.
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19.00 — «Сільське.
годи А УТ
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11.25
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ні». Чніає автор.
16.10
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8.00 — Гімнастика. 8.15—
ниіі телефільм
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16.40 - У роки праці. Про
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16.00 — Ііовнцн. 16.10 -Якщо -сочеш
виховання у молоді трудо
вим».
8.20 — Документаль
— «Срібний дзвіночок». 16.30
вих навичок. 1 і.25 — С і.пот.
ні фільми телестудій краї
—
Кінопрограма
«Людина
і
іііоиеріє! Виступають дитячі
пі нрода». 17.15 — Фі іьм- ни. 9.0Э — «Ранкова пошта».
художні колективи Палацу ▲ ЦТ
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8.00 — «Час». 8.-15 — Від нею». 18.00 — К. т. - Кір.і іо- жей». 16.00 — «Роби з нами,
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Сьогодні у світі. 19.00
Лю Концерт лауреата премії Ле18.по — «Міе- нас». 17.00 — Щоденник ко
дина. З» м.ія. Всесвіт. 19.45 — , пінського комсомолу моло- ровоград)
су боті піка.
моє і
дім». (Кі- муністичного
Телефільм • У поті чола но
17.15 — В. Шкваркіп. «Прос
го». 1 серія. 21.00 — «Чіс».
та дівчина». Телевнстача.
21.35 — Док. екран. Но за
18.30 — ■ Музичний кіоск».
кінченні — Сьогодні у світі.
19.00 —
Документальний
фільм
«Мстислав Келдпш».
‘А УТ
20.00 —
«Вечірня казка».
10.00 — «Актуальна каме
20.15 — «Здоров’я». 21.00 —
ра». 10.35 — 11 Всесоюзний
«Час»? 21.45
— Телефільм
огляд політичного телефіль
«Особисте життя директо
му
у Львові.
11.40
—
ра».
1
і
2
серії.
«• Шкільний екран». 10 клас.
Українська література. 12.15
КВІТНЯ
їелеі|нльм «Чекайте Джола Графтона». 1 серія. 13.20
2- «Міжнародна студія УТ-.
U-*’
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.40 —
▲ ЦТ
Для школярів. «Товариш«.
17. і 5
«Рішення XXVI з'їз8.00 — - Час». 9.00 — Дже
«У нас в
ду КПРС в дії-,
рела. У програмі бере участь
колективі». 17.35 — Музичансамбль
народної музики
пий фільм «Тут мій рідшій
Д. Покров- и
дім». 18.00 —‘К. т. «Тварин діжного
ровоград)
— 18.50 — К. т. під керуванням
хору
«Хауреп»
і
9.30 — Будпльчч'с.
ництво — ударний фроїгг». м. Єревана. 9.45 —
Те іс- « Всі на Всесоюзний кому ського.
10.00
—
Служу
Радянському
«Чуття єдності». (Кірово фільм «У поті чола свого». 2 ністичний суботннк». Висгуч
’ ’ пп — «Здоров’я».
град). 18.30 —
К. т. «День серія. 11.00 — Виробнича члена обласного штабу по Союзу! 11.00
< Ранкова пошта»,
за днем’». (Кіровограді. 18.-15 гімнастика. По закінченні — керівництву
підготовкою і 11.45 — — Хочу
все знати,
12.15
— К. т. Телефільм. (Кірово Новини.
14.30 — Новини. проведенням комуністичноСільська годипа.
град). 18.55 — Оголошення. 14 50 — Спосіб життя — ра і о суботпика з області В. Г. 12.30 —
кіоск.
Музичний
(Кіровоград). 19.00 - «Акту дянський.
Кінопрограма Мізерної. (Кіровоград). 19.00 13.30 —
альна
камера».
19.30 — «Сторінки великого життя». — «Актуальна камера». 19 33 14.00 — Життя науки. 11.15
: . ’ у викоЧемпіонат СРСР
з хокею: «Служба настрою». «Обрідч — II Всесоюзний огляд по — П'єси для арфи
■•“ї ататистки
заслхткеної
«Сокіл» — «Динамо» (Ри і час». 15.40 — Копцер'чп.і літичного телефільму
у панні
РРФСР
О.
Ерделі.
—
га). 2 і 3 періоди. 20.45 — зал телестудії «Орля». 16.30 Лівові.
«Земля Сандіно». Чемпіонат світу з15.03
’іо:
«На добраніч, діти!» 21.00 — — Леніпсш.ин університет 20.20
—
Фільм-концерт, збірна ЧССР — збіркахокСРСР.
«Час». 21.35
II Всесоюз мільйонів. «Проблеми про «Класичний романс». 20.45
ной огляд політичного теле фесіональної
орієнтації». — «Па добраніч, діти!» 21.00 17.15 — Муз. програма до
фільму у Львові. Телефільм 11.00 — Чемпіонат світу з — «Час». 21.35 — II Всесо Дня радянської науки. 18.00
панорамі.
«Два дні з життя
ВЬстора хокею: .збірна СРСР — збір юзний огляд політичного те -- Міжнародна
Кінгісенпа>. По закінченні — на Італії. По закінченні — лефільму у Львові. Художній 18.45 — Мультфільм «Скарб
кота
Леопольда».
18.50 —
Понині«.
Сьогодні у світі. 19.30 — фільм «Твій син. земле». 1
кіноііодорожей. 19.50 —
Міжнародна товариська зу серія. По закінченні — По Клуб
А ЦТ (IV програма)
Кінопанорама.
21.00
—
футболу: збірна Ар- ціни.
19.10 — «Пісн.ч-82--. 20.00 стріч з —
«Чає». 21.35 — Літературнозбірна СРСР. 21.00 А ЦТ (IV програма)
— «Вечірня казка». 20.15 — існтіни.
музична
композиція
за
лі

21.35 •—
Чар.іі
Народні мелодії.
20.30 — -- Час».
18.45 — Чемпіонат світу'З ричними віршами О. Блока.
Спорт за ти;кдень. 21.00 — Чзп.тін. Сторінки життя. По хокею: збірна
Канади
’
—
22.15
—
Чемпіонат
світу
з
- Те.іе<|>ільм закінченні - Сьогодні у сві збірна ЧССР. У перерві — хокею: збірна Швеції — збір
«Час». 21.35
ті.
«Рафферті». 1 серія.
20.05 — «Вечірня
кавк і». на Канади 2 і 3 періоди. По
21.00 — «Час». 21.35
Те- закінченні — Новини.
А УТ
10.00 — « Актуальна каме лефільм «Рафферті». 3 серія.
22.45
—
‘
Музичний
ра». 10.35 — II Всесоюзний
А УТ
огляд політичного телефіль-, «Більм «Пісня пісню кличе».
му у Львові. 11.25 — Худож
— «Актуальна камгній телефільм - Нехай він
.35
— Сьогодні —
А ЦТ
виступить». 13.00 — Грають
радянської
науки.
8.00 8.45 — К губ и ні музиканти. 16.00 — Но
Ефект прискорення». 11.20
кіноііодорожей.
— 9.45 — вини.
— II Всесоюзний огляд по
16.10
— «Срібний
Док. телефільм - У поті чол і дзвіночок». 16.30 — < Респуб
літичного
телефільму
у
свого». 1 серія. 11.00 — Ра ліка! >сь:са
Львові. < Палії з
Піднебес
фізико-матема А цт
зом — дружна сім'я. По за тична школа». 17.00 — Му
‘8.00 — «Час». 8.45 — Грає ної». 12.15 — «Слава сол
кінченні
Пониїїп. 14 30— зичний
фільм
«Соната». Зразковий духовий оркестр датська». 13.15— Для дітей.
Новини.
14.50 - Паші до 17.30
— Телефільми «Су Міністерства шляхів сполу Художній фільм «Золоті че
сягнення. Док. фільмй «Зо перечка землі
та
неба», чень СРСР. 9.05 —
АВЗГ- ревички». 2 серія. 14.20 —
ряний». «Первісток п’ятиріч- «Дніпропетровськ — ефект Дейка. 9.50 — Для вас. бать II Всесоюзний
огляд полі
і-н».
1525 — Тележурнал системи». 18.00 — Корисні ки. 10.20 — 16-й тираж тичного телефільму у Льво
«Наставань••-.
15 55 — Ви поради. 18 30 — II Всесоюз «Спортлото-. 10.25
«Одне
— Кон ві. Телеспектакль
ступ хору • Калина» Полтав ний огляд політичного теле-- церт радянської пісні. 10.55 життя». 1 і 2 серії. 16.40 —
ського педінституту. 16.25- <1 Ільму у Львові, Докумен- •- Комуністці. Поетична ком «Скарби .музеїв
України».
Відгуиніться. сурмачі! 15.55 дальний телефільм «Фаль- позиція. 11.25 — Співас на М. Мурашко. «Український
— Шахова школа. 17.25 — "шнвий Німб». 19.00і — «Ак- родна артистка Таджицької пейзаж». 17.00 — 'Чемпіонат
Док. телефільм • Країн і моя туа.тьна камера». 19.33
«СбіЙл» —
II Г'СР II. Рахметова. 12.05 — СРСР з хокею:
— доле моя». Про Г. Г. Бе Всесоюзний огляд політич- По музеях і виставочних за «Трактор». 19.15 —
«Акту
регового» 18.15 -- Фі іьмкон ного телефільму у Львові. лах. 12.30 — До національ альна камера». 19.45 — II
церт «Минулих днів зачіоу- 20.45 — «На добраніч, діти!» ного свята Сірії. Пінопротра- Всесоюзний огляд політич
вання» ;■з участю народної 21.00 — «Час». 21.35 — Коїг- ма «По Сірії». 13.00 — Що- ного телефільму у Львові.
артистки СРСі
СРСР О. Бардіп її. порт радянської музики. І ешіиіс комуністичного су Документальний телефільм
18.45 — Сьогодні у світі. 22.00 — «Наука
— вироб ботинка. 13.15 —1 Концерт «Брехня і ненависть». 20.45
19 00 - Людина і закон. НИЦГБу». но
добраніч.
дігн!»
1
закінченні — Ризького камерного _хору — «На
19.45 — Телефільм «У ноті — концерті лауреата Леїііп- «Аве
21.00 — «Час». 21.35 —
сол».
13.45
—
Світ
рос

чола егг
___ 2 серія. 21.00 —
іВОіо».
ікої премії народного ар лин. 14.30 — Новини. 14.15 - Фільм «Твій' сни. земл-з». -1
«Час». 21.35 —
Зустріч з тиста СРСР А. Солов’я псина. Фільм — дітям. « ІІсмухни- серія. По закінченні —Но
оперою. Про творчість
т
на- А ЦТ (IV програма)
ські музиканти >. За казкою вини.
)— одного
артиста
••
------- 1 СРСР. лауВ. Каверіна. 15.50
— «Хто
18.30
—
«-Переможці». загрожує
рета Ленінської
премії
по<Англії?» Про анти А' ЦТ (IV програма)
..........
фесора К
Ь. Гїл..»-.
Покровського.
По Клуб фронтових друзів. 20.00 воєнний рух
у ВелпкобрнтаНауково-популярний
закінченні
- Сьогодні у
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Копцерт
учнів
..................
СВІТІ;
J фільм «Там. у глибинах жи і ії. 16.20 ,
хореографічно Документальні фільми. -9.05
вої клітині’». 21.00 — «Час». Пермського
—
Телефільм «Особисте жит
го
училища.
17.10
1
—
У
гіігі
А УТ
21.35 — Вокальний
цикл
1 і 2 серії.
18.10 — ,Док. теле- тя директора».
10.00 - «Актуальна хаме Р. Шумана «Любов і життя тварин.
11.15
— Грає В.
Ковтун
«Я більше не бу.І\>.
ра». 10.35 — П Всесоюзний жінки». 22.00 — Чемпіонат Фільм
(акордеон).
11.35
— Зустріч
18.15
—
Мультфільми
«Лео

огляд політичного телефіль світу з хокею: збірна Шве польд і золота рибка ». «їжа юнкорів телестудії «Орля» з
му У Львові. 11.40 — ції — збірна СІІІА.
чок у тумані». 19.10 — Бесі Героєм Радянського Союзу
«Шкільний екран». 8 клад.
да по іітпчного огляд іч і льотчиком - космонавтом
Російська література. 12 15
Л. Вэзиесенського. 19.40 — С'РСР ІО. В.
Малишевим.
—
Документальні
телеПіспя-82. В концертній студії 3 2.20 — «Молоді
голоси».
фільми. 13.05 — Телефільм
Остапкіпо.
2.1.00
—
«•Час».
Концерт.
13
10
—
І. Ерксяь.
«Іван Франко». 13.55 — Ху
21.4.5
—
Телёвиставя
»Ст-іро—
Кішни-мишки».
Фільм-впсдожній телефільм < Чекайте
і-нні’ий детектив». По закін тава. 15.30 — «Розповідають
Джона Графтона». 2 серія. ▲ ЦТ
наші кореспонденти». 18.05
16.00 — Новини. 16.19 —
8.00 — «Час». 8.45 — чи ній — Новини.
«Срібний дзвіночок». 16.ЗО. Мільтфілі ми
— Концерт
соліста Ср'оч«Журав іине А УТ
•Науково популярний пір’я». «Лівша». 9.35 — Ви
10.00 — «Актуальна і.аме- гольмської королівської опе
фільм «Крилата вахта краї ступ Державного аиса.чбго ра». 10.35
«Пісні О Пах- ри п. Гердн та академічно
ни». 16.50 — ФільМ'Нолцерт танцю Білорусії 10.15 — Те путової». 10.50 — ■ Позипні го Великого хору Централь«Пісні над Дніпром». 17.15 лефільм «Мужчина в домі». червоної суботи».
Т1.157'— ис-го телебачення і Всесоюз
— «Союз
науки і вироб По закінченні — По-шии. Циркова програма. 11.45 — кого радіо. 19.00 — Чемпіо
ництва» «Ефект прискорен 14.30 — Новини. 14.50 — До • Доброго
вам
здоров'я».
пат СРСР з футболу: «Тор
ії:!». 18.00 — К -. --День за Всесоюзного комуністичного 12.15 — «Позивні «червоної педо»
(Москва) — ««Арарат».
Днем-. (Кіровоград). 18.15 — с.уботника. Док. фільми « З суботи».
12.40
—
Для
ді

В перерві — 19.45 — «Вечір
И. т. О'-олошенпя. (Кіоозо- іскор великого почину». тей Фільм «Золоті чепавич- ня
казка». 20.45 -— Науково’■ рад). 18.20 -- К. т «Повтори «Партійний пропагандист». ки». 1 серія. 13.45 — фі.чьм- популярний
Фільм «Качу Ро
себе в учневі». (Кіровограду <'Іарпд-.ксння
бригади».
-Зачарозаняй то сію електричну...» 21.00 —
18.50 — К. т. «За високий «Працювати бел відстаючих». концерт
бою».
14
10
—
-Позивні
«Час».
21.3.5
— Фільм «Ми
урожай 1982 року». Комен- 15.45 —
Російська мова. «ч-ервоної суботи». 14.35 — кола Бауман».

Вівторок

1 етвер

Неділя

Субота

П'ятниця

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА'.

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ШСМ Украины.

еул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

БК 01333.

Індекс 01107.

13 квітня 1982 року _____ -

ЗАПРОШУЄМО
НА СТАДІОН
Хоча сорок п’ятий чем
піонат країни - серед ко
манд другої ліги шостої,
української зони ліпне по
чався (зіграно всього дна
тури), та й на цьому від
різку вже є лідери і аут
сайдери. Но чотири очка з
чотирьох можливих мають
п’ять команд — «Прикар
паття» з Івано-Франківсь
ка, ужгородське «Закар
паття», «Колос» з Павло
града, чернівецька «Буко
вина» та
криворізький
«Кривбас». Кіровоградсь
ка «Зірка» в своєму активі
має два очка. Як ми вже
повідомляли, в Полтаві
вона обіграла
«Колос»
(1:0), а в Черкасах з та
ким же рахунком посту
пилася місцевому «Дніп
ру». Нині вона знаходіпь-

ся па дванадцятому місці.
На останньому — «Стахаповець», у якого немає
жодного очка.
Сьогодні — третій ігро
вий день. «Зірка» на своє
му стадіоні приймає, лідс«
ра зони — «Прикарпат
тя». Урочисте відкриття
спортивного сезону в об
ласному центрі почнеться
о 17 годині ЗО хвилин, а
о 18.30 сирена сповістить
про початок матчу між
«Зіркою» і. «Прикарпат
тям».
В. ТВЕРДОСТУП.
голова
обласної фе
дерації футболу.

•

Г'

Редактор
К>. СЕРДЮЧЁНКО.

Кіровоградське середнє міське
професійно-технічне училище Н° 8

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1982—1983 навчальний рік
Па навчання строком 3 роки приймають юнаків та
дівчат, що мають освіту за 8 к.таеів, для набуття та
ких спеціальностей:
машиніст автокрану,
електрогазозварник, *
муляр-иїтукатур,
муляр-монтажник кам'яних і залізобетонних кон
струкцій,
штукатур, лпцювальііик-нлптковик,
стол яр бу Д І В С.т ЫІ ий,
слюсар-саптсхнік, газозварник,
машиніст одноковшовнх екскаваторів,
машиніст бульдозерів, скреперів.
По закінченні навчання учні одержують вибрану
спеціальність і середню освіту.
Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і ро
бочим одягом, триразовим харчуванням, підручника
ми. Під час виробничої практики вони одержують 50
процентів від заробленої суми.
Час навчання в училипіі зараховується ло трудо
вого стажу.
Училище має новозиудованнй комплекс: навчальні
кабінети, лабораторії, виробничі майстерні, актовий і
спортивний залп, їдальню, спортивне літнє містечко.
Випускнпки-відміїшики мають право вступати до
вищих та середніх навчальних закладів на пільгових
умовах, а також можуть бути направлені до вищих
навчальних закладів професійно-технічної освіти, де
навчання проводиться на повному державному ут
риманні.
Юнаки до закінчення училища одержують відстроч
ку від призову до лав Радянської Армії.
Вступники подають або надсилають поштою:
заяву із зазначенням обраної спеціальності, авто
біографію, характеристику, свідоцтво про народжен
ня, свідоцтво про освіту, довідку з місця проживан
ня іі про склад сім’ї, меді сну довідку (форма №28іі),
8 фотокарток 3X4 ем.
Початок занять — І вересня.
Адреса училища: 316050, м. Кіровоград, вул. Вол
кова, 15, тел. 3-15-32. їхати тролейбусами №№ і, З,
4 до зупинки «Обласца лікарня».
Дирекція.

ДО УВАГИ КНИГОЛЮБІВ
Книжкові магазини спо
живчої кооперації Кіровоградщпнп падають такі
послуги:
приймають книги на ко
місію;
організовують книгооб
мін;
виконують попередні за
мовлення на спеціальну лі
тературу з різних галузей
знань.
Па комісію приймаються
книги та інша друкована
продукція (журнали, аль
боми ілюстрацій, нотцомузпчпі видання), випуще
ні вітчизняними вн.’іавипцтвами після 1947 року, на
які є попит населення, за
мовлення підприємств, ор-

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського
шиття — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45-36; відділу учнівської молоді —
2-45-35; 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. орк.
3»і № 179. Тираж 51300.

ганізацій,
бібліотек за
умови, що ні видання від
сутні в торговельній ме
режі.
• 1
Для обміну приймають
ся видання, які користу
ються попитом. Такі кни
ги закуповуються у влас
ників і виставляються для
обміну без нрава вільно
го продажу протягом 60
днів. Якщо за цей час об
мін не відбувся, власника
сповіщають і падають йо
му право викупити свою
книгу.
Якщо ж власник
не з’явився, через 10 днів
книга надходить у продаж.
Кіровоградська
облепожнвепілка.
Укоопторгреклама.

Зам. 27.

Газета виходить V вівторок,
четвер і суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитрова
аиДавництса
«Кіровоградська правдап
Кіровоградського обному
Компартії України
м. Кіровоград, еуп. Глінки, ї.

