ПЕРШОТРАВНЕВА
ДЕМОНСТРАЦІЯ
ВЁ
. ШЖ
Знаменним є нинішнє свя
то. 60-у весну
зустрів ра
дянський народ як дружна
багатонаціональна сім’я —
Союз Радянських Соціаліс
тичних Республік.
У моно
літній соціально-політичній
та ідейній єдності рівно
правних
республік постає
СРСР перед усією плане
тою.
З
прапорами миру
і
дружби, з весняними квіта
ми
вийшла на святковий
марш Першотравня трудова
Москва. Кумачева повінь її
вулиць прямує
до серця
столиці — Красної площі.
В її урочистому вбранні
відображене головне, чим
живе сьогодні
радянська
країна. На червоних полот
нищах —
Першотравневі
Заклики ЦК КГІРС, багато
разів повторені цифри «60»,
слова «Травень»,
«Мир»,
«Праця». Високо здійнялись
над площею прапори СРСР
і союзних республік.

На трибунах Красної пло
щі — ветерани партії і пра
ці, учасники Жовтневої ре
волюції і Великої Вітчизня
ної війни, представники пар
тійних,
радянських і гро
мадських організацій. Поруч
з ударниками перших п’яти
річок — передовики- і но
ватори виробництва наших
днів, визначні
вчені, діячі
культури, численні зарубіж
ні гості.
Бурхливими,
довго
не
стихаючими оплесками ві
тають москвичі і гості сто
лиці керівників Комуністич
ної партії і Радянської дер
жави. На Центральну трибу
ну Мавзолею піднімаються
товариші
Л. І.
Брежнєв,
Ю. В. Андропов, М. С. Гор
бачов, В. В. Гришин, А. А.
Громико, А. П. Кириленко,
A. Я. Пельше, М. О. Тихонов, Д. Ф. Устинов,
К. У.
Черненко,
П. Н. Демічев,
B. В. Кузнецов, Б. М. Пономарьов, М. С. Соломєнцея,
1. В. Капітонов, В. І. Долгих,
М. В. Зимянін, К. В. Русакои.
На площі вишиковуються
святкові
колони. Спалахує
кумачева
заграва
— це
представники
московських
трудових колективів, наго
роджених перехідними пра
порами за перемогу в зма
ганні першого року
п’яти
річки, гордо підняли черво
ні стяги.
10 година ранку. Б’ють
Кремлівські куранти. Фан
фари сповіщають про поча
ток свята.
На першому Всесоюзному з’їзді Рад, який прийняв
рішення
про
утворення
СРСР, Москву було прого
лошено столицею Радянсь
кого Союзу. З честю несе
Бона це високе звання.
Починається святкова де
монстрація трудящих. Над
колонами демонстрантів —
емблема флагмана радян
ського автомобілебудуван
ня — ЗІЛу. Через кожні 103
секунд сходить з конвейєра
прославленого підприємства
новий автомобіль. Три з по
ловиною тисячі зілівців осо
бисті завдання дзох з поло
виною років п’ятирічки ви
конають до 60-річчя утво
рення СРСР.
У весняний хоровод Пер
шотравня
вплітаються на
рядні тканини
знаменитої
«Трьохгорки».
В їх різнобарв'ї — стенд із словами
рапорту: «360 тисяч метрів
тканини
випущено понад
план до свята».
Композиція з
макетом
ГЕС відкриває святкову ко
лону «Гідропроекту» імені
C. Я. Жука. В контурах, ок
реслених
гірляндами вог
нів, пізнаємо Дніпрогес —
символ нашої енергетичної
могутності. Рівно 50 років
тому, 1 Травня
1932 року,
еін дав країні електроенер

гію. Рапорт «Гідропроекту»
повідомляє,
що тільки в
1981 році на будовах, спо
руджуваних за
проектами
інституту, зекономлено де
сятки .мільйонів
карбован
ців, десятки тисяч тонн ме
талу.
Нові й нові колони всту
пають на площу.
Вони не
суть рапорти перемог і но
ві зобов’язання на п'ятиріч
ку.
«Наш вклад у розв’язання
продовольчої програми» —
написано на одному з тран
спарантів, з якими вийшла
на свято колона сільськогос
подарської
академії імені
К. А. Тімірязєва. Тепер тут
ведуться дослідження по
28
великих комплексних
проблемах.
Великий обсяг
цих досліджень припадає на
нечорноземну зону. Особ
ливу увагу колектив акаде
мії
приділяє
зміцненню
звязків з виробництвом, як
найшвидшому впроваджен
ню результатів досліджень
у практику колгоспів і рад
госпів. Учені розуміють, що
тільки спільними зусилля/ли
можуть бути розв'язані ве
ликомасштабні завдання по
підвищенню
ефективності
роботи всіх
галузей агро
промислового
комплексу.
Розв’язувати
їх покликані
висококваліфіковані спеціа
лісти — вихованці академії.
Пліч-о-пліч з посланцями
робітничої Москви йдуть у
святковому
марші пред
ставники творчої інтеліген
ції, діячі науки.
З прапорами всіх братніх
союзних республік прийш
ли на Красну площу пред
ставники колективу ордена
Трудового Червоного Пра
пора
Виставки досягнень
народного
господарства
СРСР. Високим є авторитет
ВДНГ як активного пропа
гандиста успіхів нашої Бать
ківщини. Щороку сотні ти
сяч радянських трудівників
вивчають на виставці дос
від новаторів виробництва,
передових
підприємств і
господарств країни.
Комунізм — це молодість
світу, і його будувать моло
дим! З святковим трудовим
настроєм
вступають
на
Красну площу
бійці буді
вельних загонів — учасники
найбільших будов віку.
«XIX з’їздові ВЛКСМ, 60річчю СРСР — гідну зуст
річ!»— таким лозунгом зу
стрічає Першотравень моло
дість Країни Рад.
Пускові
будови п’ятирічки, Байкало-Амурська магістраль, се
ла Нечорнозем’я — адреси
..трудового подвигу молодо
го покоління будівників ко
мунізму, вихованого на ре
волюційних, бойових і тру
дових традиціях партії і на
роду.
Ударним фронтом
оголосив комсомол тварин
ництво, активно
здійснює
він шефську допомогу селу.
У привітаннях випускникам
сільських
середніх
шкіл
Омської області,
молодим
кукурудзоводам Узбекиста
ну товариш
Л. І. Брежнєв
дав високу оцінку їх патріо
тичній ініціативі.
«Хай живе пролетарський
інтернаціоналізмі — випро
бувана і могутня зброя між
народного робітничого кла
су!». Ці слова, які прозву
чали над Красною площею
столиці першої в світі со
ціалістичної держави, доли
нають до всіх куточків пла
нети, закликаючи
чесних
людей зміцнювати єдність
у боротьбі за мир і щастя
людства.
Є * *

Урочисто і радісно від
значили Першотравень юві
лейного року трудящі всіх
братніх республік країни.
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ПРАЦЕЮ І ПІСНЕЮ
СЛАВИМО СВЯТО ВЕСНИ
СВЯТКОВА ДЕМОНСТРАЦІЯ ТРУДЯЩИХ У КИЄВЕ
Завжди світлими і радіс
ними є прикмети Першо
травня. Ніжні барви пробуд
женої землі
зливаються з
рукотворною її красою, яс
кравим вбранням міст і сіл.
У цей день по-особливому
зримо постає все, чим бага
та і славна паша
Батьків
щина, з новою силою відчу
вається велике братерство
радянських людей, єдиних у
своїх ділах і помислах.
Нинішнє свято
осяяне
світлом наближення знамен
ної дати — 60-річчя утво
рення СРСР. Ювілею Краї
ни Рад присвячується удар
на вахта трудящих України
іі заводських цехах і науко
вих лабораторіях, на ново
будовах і колгоспних полях.
Про величезне патріотичне
иідпсссшія, успіхи
у вико
нанні історичних
рішень
XXVI з’їзду КГІРС, завдань
одинадцятої п’ятирічки роз
повідає оформлення вулиць
і площ, багатолюдних ко
лон демонстрантів. У ньому
багаторазово повторюють? і
полум’яні слова із Закликів
ЦК КПРС:
«Хан живе 1
Травня — День міжнарод
ної солідарності трудящих
у боротьбі проти імперіаліз
му, за мир,
демократію і
соціалізм!»
Вагомі рядки у всенарод
ний рапорт
Першотравню
вписала столиця республіки,
її пів.мільйопппн загін робіт
ничого класу, трудова інте
лігенція. Транспаранти, те
матичні панно, що прикра
шають площу Жовтневої
революції, розповідають про
монолітну згуртованість тру-

дящнх республіки навколо
рідної партії,
її бойового
штабу — Центрального Ко
мітету КПРС, про бсззавігі-у вірність ленінським запо
вітам, справі комунізму. Як
символ непорушної дружби
народів, майораті» па весня
ному вітрі Державшій пра
пор СРСР, Державні прапо
ри всіх союзних республік.
11а величезних полотнищах
— портрети
К. Маркса,
Ф. Енгельса, В. 1. Леніна.
На фасаді одного з будин
ків — портрети членів ІІОлітбюро Центрального Комі
тету КПРС па чолі з видат
ним політичним і держав
шім діячем сучасності, не
втомним
продовжувачем
великої
ленінської справи
товаришем «71. і. Брежнєвим
I Iа бл і їж а ютьс я у роч псті
.••вплипи початку
демон
страції. Під оплески присут
ніх па Центральну трибуну
піднімаються керівники Ко
муністичної партії і уряду
республіки товариші В. В.
Щербицький, О. Ф. Ватченко, Г. І. Ващенко, І. О. Ге
расимов, О. П. Ляшко, І. О.
Мозговий, І. 3. .Соколов,
В. О. Сологуб, О. Л. Тита
ренко,
В. В.
Федорчук,
10. II. Єльчснко, О. С. Капто, ІО. П. Коломієць, Я. П.
Погребняк.
Десята година ранку. Над
площею лупає урочистий пе
редзвін київських курантів.
За традицією урочисту де
монстрацію
відкривають
прикрашені святковими бан
тами кращі люди міста —
передовики і новатори віі-

робшщтва,
визначні вчені,
шісьмешінкн і діячі культу
ри.
Оформлення головної ко
лони стало яскравим заспі
вом до свята, провідна те
ма якого — мир, братерство,
труд. Стрункі ряди юнаків і
дівчат супроводять машину
з панно «1 Травня».
Всі славні
перемоги і
звершення, грандіозні пла їв
на майбутнє радянський на
род нерозривно
зв’язує із
своїм випробуваним аван
гардом — ленінською пар
тією, її мудрою внутріш
ньою і зовнішньою політи
кою. Присутні з любов’ю
звертають погляди до порт
рета Ілліча, що пропливає
мимо трибун. До киян, всіх
трудящих Радянської Украї
ни звернено заклик: «Плани
партії виконаємо!». По пло
щі рухаються машини з
портретами членів Політбюро ЦК КПРС.
Як запорука творчої пра
ці, щасливого майбутнього
під безхмарним небом, на
креслено па численних голу
бих полотнищах дороге і
близьке кожному слово —
«Мир». За невтомну, тита
нічну діяльність по збере
женню. і зміцненню миру
радянські люди висловлю
ють гарячу вдячність Гене
ральному секретареві ЦК
КПРС, Голові Президії Вер
ховної Ради СРСР Леоніду
Іллічу Брежнєву.
Жителі міста
па Дніпрі
по праву
лишаються його
п’ятнадцятпвіЮвою історі
єю, славними революційни

V ТРАВНЕВИХ КОЛОНАХ

• »ц«“.

ми, боновими І трудовим!!
традиціями. Панно па маши
ні відтворює неповторне об
личчя древнього і сучасного
Києва. 1500-річчя якого ста
не святом для всіх народів
Радянського Союзу, який
іде до свого 60-річного юві
лею.
Райдужною повінню за
повнюють площу сотні юна
ків і дівчат у національних
костюмах. В їх
супроводі
по площі пропливають ладді з прапорами республіксестер — Росії. України та
Білорусії. Цей
билинний
символ немов
підкреслює
могутню силу єднання трьох
народів, що сягає корінням
у глиб віків.
З почуттям
виконаного
обов’язку вийшли на святко
ву демонстрацію кияни. їм є
про що рапортувати сьогод
ні партії, Батьківщині. Про
мисловість міста достроково
виконала план
чотирьох
місяців по обсягу реалізації
продукції і випуску найваж
ливіших видів виробів. До
датково реалізовано різної
продукції на суму понад 35
мільйонів карбованців. Зрззкп самовідданої, високопро
дуктивної праці жителі міс
та продемонстрували на ко
муністичному
суботнлку,
присвяченому 112-й річниці
з дня народження В. І. Ле
ніна.
Чіткий ритм, красу і гра
ціозність рухів
продемон
стрували учасники спортив
ного параду.
Як завершальний
акорд
багатотисячного езяткозогф
походу іде площею колена
прапороносців.
Першотравнева
демон
страція стала яскравим ви
явом беззавітпої
вірності
трудящих місга-героя ленін
ським заповітам, справі ко
мунізму, продемонструвала
їх
одностайну рішимість
віддати всі сили
і енергію
втілепшо в життя величних
накреслень партії.
[РАТАУ|.

О десятій годині поча
лися торжества на цент
ральній площі Кіровограда
— площі імені Кірова. З
Днем міжнародної солідар
ності трудящих у боротьбі
проти імперіалізму, за мир,
демократію
і соціалізм
привітав учасників
святко
вої демонстрації, всіх кіровоградців перший секретар
обласного
комітету Ком
партії України М. Г. Самілик.
За традицією
першими
на площу імені С. М. Кіро
ва вступають юні громадя
ни міста — учні загальноос
вітніх шкіл. Стрункими ко
лонами крокують учні се
редніх спеціальних навчаль
них закладів, студенти ін
ститутів
сільськогосподар
ського
машинобудування
та педагогічного імені О. С.
Пушкіна, курсанти еищого
льотного училища цивільної
авіації й льотно-штурман
ського училища.
У голові колони
демон
странтів — прапороносці. В
їхніх руках — червоне зна-

(Закінчення на 2-й стор.).

— 4 травня 1982
«Молодий комунар»

2 стор
(Закінчення.
ГІрчаток па 1-й стор.).
мено області, прапори, яки/ли партія і уряд нагороди
ли Кіровоградщину за успі
хи у змаганні трудових ко
лективів на честь 50-річчя
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції та за
Перемогу у Всесоюзному
Соціалістичному змаганні в
1973 році.
«Виконанню рішень XXVI
в’їзду КПРС — наші най
кращі успіхи в навчанні та
суспільно корисній праці!»
— під таким девізом живе
нині 30-тисячний загін шко
лярів міста. Майже кожен
другий учень вчиться на
п’ятірки та четвірки. Більше
полозини випускників се
редніх шкіл вливається що
року до трудових лав. Так
нині лише в учбовому цеху
заводу
«Червона
зірка»

тисяча
назч&ється понад
Активну
старшокласників,
участь у підготовці трудо
вої зміни беруть колективи
виробничого
об'єднання
«Друкмаш», заводу радіовиробіз.
Гарна підростає
зміна героям праці, майст
рам сьогоднішнього дня.
Небувале за
розмахом
■ змагання, присвячене з їздам комсомолу і 60-річчю
утворення СРСР, охопило
всю молодь. У його ході ще
раз
продемонстрували
, свою
відданість
ідеям
. марксизму-ленінізму і вик
ладачі, студенти вузів, учні
технікумів та профтехучи
лищ Кіровограда. Ось вони
проходять повз трибуни. В
святкових колонах — кращі
з кращих.
— Хай живе ленінська
Комуністична партія Радян
ського Союзу! — злітає над
площею заклик, підхопле
ний сотнями молодих голо
сів.
Громадською активністю,
участю в усіх починаннях
комсомолу позначений ко
жен день студентів педін
ституту Тетяни Мизин, Ірини
Ґричишкіної, Валентини Сапальової, відмінниць нав
чання Ірини Іскової з МИТУ

них і ті, хто задає тон у со
ціалістичному змаганні мо
лодих будівельників облас
ті — члени комсомольськомолодіжної бригади тре
тього будівельного управ
ління,
де
бригадиром
Н. Шачкозська, а групкомсоргом Т. Плотникова.
На площу вступають пра
цівники підприємств легкої
та харчової промисловості,
приємства виробничого об - побутозого обслуговування
єднання «Друкмаш», заводу і комунального господарст
радіовиробіо. У то/лу, що ва. Значних успіхів у праці
трудящі Кіровського райо добився колектив меблево
ну стали переможцями пе го комбінату, котрий очо
В першому
редсвяткового соціалістич лює колону.
кварталі на підприємстві ос
ного змагання, є особистий
воєно випуск меблевого на
вклад кожного, хто вийшов
бору «Онега», котрому при
сьогодні на демонстрацію.
своєно
державний
Знак
Святковою площею кроку
якості.
ють слюсарі і фрезеруваль
Йдуть трудівники м'ясо
ники, токарі й наладчики —
комбінату, працівници мо
йде його величність робіт
лочної промисловості. Яск
ничий клас.равими барвами цвітуть ко
Святкову площу заповню лони заводу «Ремпобуттехють будівельники та пра ніка», торговельного об єд
цівники будівельної індуст нання
«Кіровоградриба»,
рії. Всі вони зобов’язалися шляхово - експлуатаційних
впоратися із
завданнями дільниць міськкомунгоспу,
другого року п’ятирічки до обласного управління побу
дня 60-річчя Союзу РСР.
тового обслуговування.
Мимо трибун проплива
Першими в колоні йдуть
будівельники комбінату «Кі- ють стенди,, яскраві панно,
несуть
ровоградважбуд».
Серед транспаранти,

№ 2, Світлани Голоскок з
ТУ № 4 та багатьох інших
— всіх тих, хто крокує нині
у езяткових колонах.
Колону трудящих підпри
ємств, організацій та уста
нов
Кіровського
району
очолює
колектив заводу
тракторних
гідроагрегатів.
Ідуть робітники ремонтномеханічного
заводу Укрремтресту, головного під

транспорту
працівники
Автомобілісти,
торгівлі,
авіатори, залізничники, пра
цівники громадського хар
чування, торгівлі
рапорту
ють про успішне виконання
своїх соціалістичних зобо-

язаиь.
А на площу вступають все
нові й нові колони демон
странтів. Поряд з лікарямиветеранами в рядах медиків
області
крокують молоді
лікарі — їхня гідна зміна.
Йдуть усі ті, хто вдень і
вночі, у будні й свята стоїть
на сторожі найбільшого на
шого скарбу — здоров’я
радянських людей.
Під ззуки музики, у яск
равому
маєві
прапорів
йдуть повз трибуну праців
ники
облсільгосптехніки,
системи облкниготоргу, ви
хователі дитячих садків.
123 виробничі колективи,
понад п'ять
з половиною
тисяч робітників виконали
завдання чотирьох місяців
другого року п’ятирічки до
1 12-ї річниці з дня народ
ження 3. І. Леніна лише в
Ленінському районі міста.
Над колонами — овіяні
трудовою славою червоні
8

знамена,
транспараніи
лозунги, що славлять Кому
ністичну партію, рідну Віт
чизну, радянський народ.
Через
площу
проходять
черзонозорівці. 49 бригад
заводу цЧервона зірка» під

хопило почин бригади фор
мувальників депутата Вер
ховної
Ради
СРСР В. і.
Гетьманця «П’ятирічку —
до 7-ї річниці Конституції
СРСР». Серед них — комсо
мольсько
молодіжна
бригада зварників Олексія
Попова.
Напруженою, натхненною
працею відзначили набли
ження
свята
колективи
працівників
підприємств
місцевої
промисловості,
енергетики,
металообробних. Гордо крокують першотравневим містом робіт
ники виробничого швейного
об'єднання «Україна», дослідчого заводу дозуючих
автоматів, дослідного експериментального
зазоду
«Цукрогідромаш»,
підприємстза електромереж «Дміпроанерго».
Урочистим маршем про
ходять будівельники
трестів «Кірозоградсільбуд;,» та

«Кірсвсгрсдзодбуд», пред
ставники головного підпри
ємства виробничого авто
транспортного
об’єднання
облспожизспілки, телеграф
но-телефонної станції, Кі
ровоградського виробничо
го швейного об'єднання.
Музика,
гра
яскравих
бара, гарний настрій супро
воджують святковим м«рш
колони працівників держав
ної торгізлі, споживчої коо
перації, харчової промисло
вості, охорони здоров’я, ус
танов та організацій Ленін
ського району.
На площі — спортсмени.
Прапори спортивних това
риств несуть мужш, заівртоаані, красиві молоді лю
ди. Попереду — спортсме
ни обласної ради «Аваьіьрду». Вона сб єднує 47 тисяч
чоловік. Більше 279 тисяч
фізкультурників
у рядах
сільського спортивного то
вариства «Колос». Серед них
— депутат Верховної гади
УРСР, комбайнер колгоспу
імені Шевченка Дсликського району Микола Ланкратов, району женці зСвігловодського й Олександрій
ського
районів
Анатолій
Колотигін та Микола Вакуленко, доярка колгоспу іме
ні Шезченка Ульяновського
району Катерина Грабчак та
багато інших.
Крокують стрункі колони
товариства «Спар гак». Впев
нено йде робітнича зміна —
спортсмени - трудрезерсівці. Високо несуть свої зна
мена й транспаранти спорт
смени «Буревісника». Вони
й замикають святковим по
хід першотравнезих колон
жителів обласного центру.

Демонстрація
трудящих
міста стала ще одним пере
конливим езідченням моно
літної єдності радянською
народу, його тісного згур
тування навколо Комуніс
тичної партії.
С. ПЕТРЕНКО,
В. КОВПАК,
а. ГРИБ Іфста).

ВІДГУКНІТЬСЯ, СЛІДОПИТИ!

Чотири дні в Кіровограді перебували колишні льотчи
ці 46-го гвардійського 'Гаванського орденів Червоного
Прапора і Суворова 111 ступеню авіаполку нічних бом
бардувальників (40 років ьід дня його створення минає
п ці дні) А. С.
Розова-Шашкіна (Дніпропетровськ).
К. І. Плотниченко (Львів), О. С. Попова (Єсентуки), а з
ними Герой Радянського Союзу А. Ф. Худякова з Олек
сандрії. Вони зустрілися з комсомольськими активістами
міста, учасниками Всесоюзної експедиції «Літопис Вели
кої Вітчизняної», активістами обласної організації Това
риства охорони пам’яток історії та культури,
провели
відкритий урок мужності в середній школі № 19, на яко
му були присутні старшокласник,ч з усіх шкіл обласного
центру.

Цікава і завидна доля в
цих
жінок-героїнь. Олек
сандра Семенівна Попов і,
наприклад, перед війною
встигла
закінчити ліпне
один курс
геологів. Ь>"О

фзк, .штету Сар агивського
університету
(одночасно
зона відвідувала курси в
аероклубі). А по війні про
довжувала вчитись Здо
бувши вищу освіту, ЗО ро-

ків працювала
головним
геологом багатьох розвіду
вальних
експедицій
на
Кавказькому хребті. А ко
ли здоров’я не дозволило
підійматися високо в го
ри, шоб тижнями, місяця
ми вести пошук, Олександ
ра Семенівна вибрала для
себе теж нелегку справу —
виховувати школярів. За
очно закінчила педагогіч
ний інститут.
А комсомолка Тоня Ро
зова йшла нз фронт з дип
ломом педагогічного техні
куму.
У неї
вже були
значки ГПО і «Ворошиловськпй стрілок». Вона з гор
дістю називала їх своїми
золоті ми орденами. У жі
ночому авіаційному полку
Розова
виконувала обо
в'язки зброяра — підвішу
вала важкі бомби під ма
ленькими «ПО-2» — нічни
ми «-ластівками» Подруги
допомогли
Тоні
стати
штурманом. І вона здійспи.'і.'і це близько 200 бойо
вих вильотів На
бонове
завдання Антопіна Ротова,

як і інші героїні ЖІНОЧОГО школярі налагодили зв'яз ги, йдучи у іразень 1945полку, вплітала без пара
ки більш як з 600 жінками го. Напишіть про них, дру
шутів. Замість них брали
міста, які йшли у бій з во зі! Завітайте в їх дім і за
з
собою
оезітпювальпі
рогом на фронтових плац повніть «Анкети учасник*
бомби, щоб бути впевнені дармах, боролись з оку
Великої
Вітчизняної вій
шими — ціль буде ураже пантами в
партизанських
ни»,
напишіть
твори про
на.
загонах,
воли підпільну
історію їхніх бойових на
По
10—15
вильотів роботу. Чимало зробить в
город запросіть їх на урок
здійснювали подруги Анто цьому напрямі і Аи гоніти
. мужності,
привітайте зі
нівн
Худяковоі вночі. А Федорівна Худякова, кот
святом.
вдень учили тих, хто ще не ра нині на громадських за
Редакція
нашої газети
піднімався в небо.
садах очолює краєзнавчий
має намір з вашою допо
Ось якими були ці кра музей в Олександрії.
могою створити своєрідніш
сиві і мужні комсомолки!
І ось прославлені льот
Нескорені і відважні, ніж чиці запропонували: хай збірник' матеріалів про жіні і сильні, вони не шко усі пошукові загони, чер нок-фронтовіічок Крат! з
опубліковані
дували себе, щоб тільки воні слідопити Кіровоград- них будуть
на сторінках «Молодого
перемогти ворога.
щннн, що беруть участь в
Під час зустрічей в Кіро ек£пел-иі«1 «Літопис Вели комунара».
Чекаємо також листів
вограді Аитоніиа Савеліїз- кої
Вітчизняної»,
теж від краєзнавців, громадсь
на Розова-Шашкіна, котра створять рукописну книгу
ких кореспондентів, ком
після війни
вчителювала про жінок-фронтовнків. У
сомольських
активістів,
(за педагогічну
пращо її
кожному районі, в кожно
нагороджено орденом Тру му селі і місті нашої об усіх читачів газети. Напи
шіть нам про тих. хто по
дового Червоного Прапо ласті живуть вони, наші
руч з вами.
ра),
зібрала матеріали
Дорогі матері, сес гри, ба
Відгукніться і ви. дороп
про однополчанок. У по- бусі, які мають бойові на
шукозій роботі їй багато городи. Ополченці, медики, наші матері, сестри! Зга
дайте
про
найбільш
допомагали комсомольці і учасниці
багатьох віко пам’ятний для вас день
піонери Дніпропетровська.
помних битв з ненависним війн«, розкажіть про“ себе
Потім цей пошук
розши
ворогом, вони теж набли
бойових по
рився — дніпропетровські жали світлий день Перемо- і про своїх
друг.

4 травня 1982 року

«Молодий комунар»

5 травня

З стар.

Від щирого серця
Час, що відділяє нас ві.

День преси

був до краю наповнений

напруженою

роботою всього

радянського народу.'«Півтори норми — -комсомольська
норма», «Сьогодиі рекорд — завтра норма» — під та-
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З ПОЧАТКУ РОКУ РЕДАКЦІЯ
ОДЕРЖАЛА 2195 ЛИСТІВ

такі випро
бування випадають на
дог.ю далеко не кожного.
Не кожному вдається й ви
тримати таке. Коли тіло,
ще вчора таке
молодо і
сильне, раптом
перестає
слухатись,
Коли людина
тримається
лише силою
духу...
сЗПегсЧНО,

вернулась

імені В. І. Леніна. Йому
довелося
воюзати
під
Знам'янкою. Внаслідок по
ранення втратив зір, праву
руку. Але не зламався. За
кінчив інститут, аспіранту
ру, стаз відомим ученим.
В 1977 році лікарям вдало
ся позернути Л. Т. Антоненчу зір. 1 зін знову по
бачив сонце...

Я пригодую нашу першу
зустріч. Чоловік сидів біля
Як багато все-таки може
сіК.ча. Але я не помітив інлюдинаї Крізь біль ідучи
і.’алі.цної коляски, хоч зона
до мети, знайшовши опору
те»к була туг.
Не помітив
для боротьби з недугою у
тому, що всю
мою увагу
друзях, у роботі, у великім
прикував погляд цієї люди
вірі в свій обов’язок кому
ни. в ньому була сила —
ніста і громадянина своєї
спокійна і врівноважена.
країни.
... Ні. Олександр
Рлбо— Працюю в основному
шапка повернувся в стрій
вночі, —
сказав якось
не одразу. Після тієї без
глуздої аварії на шосе, бу- вій став заступником ре Олександр Рябошапка. Що
| вало, мсгався між відчаєм дактора добровеличківсь- за цим признанням? Пезно,
біль, який заважає прац оі і впевненістю. Але останнє
«Сільське вати вдень. А ще — вели
перемагало. ! нині мені кої райгазети
здається, що інанше не життя». А потім
— два чезне бажання бути з
І могло бути.
роки між життям і смер людьми.

у стрій

... Рік 1967-й.
Тоді він
І став комуністом. І вступив
на заочне відділення фі.• лологічного
факультету
Кіровоградського педінсI титуту. Чого ж року пішов
І працювати
кореспонденЕ том-організатором район9 ного радіомовлення.
З
і цього
почався шлях у
журналістику Олександра
ІРябошапки, за
плечима
якого були середня шко
ла, незначний досвід хлі
боробської праці, комсо
мольська робота.
Характер. Він формуєть
ся не одразу, але посгійІно — щодня, щогодини. І,
певен, витоків його тре
ба шукати саме у буднях.

тю...

Олександр
Рябошапка
ніколи на знав
комісаре
авіаполку Григорія Дубініна. Але саме комісар був
одним із тих, хто допоміг
йому. В одній з московсь
ких клінік, у перерві МІНІ
операціями прочитав Олек
сандр про мужнього зем
ляна (дитинство
Дубінінл
пройшло у місті Помічній
Доброзеличківсьного райо
ну, вчився він
у Кірозограді). Книга
Євгенії та
Віктора
Митрошенкози <
«Обіпрись на вітер» викли
кала гану бурю
почуттів,
що захотілося поділитися
ними з людьми. Тоді він
написав вперше після дов
гої перерви рецензію до
газети...

— У мене завжди було
багато
до/зіз, — каже
Олександр Антонович, —
а нині стало ще
більше.
Серед них чимало людей,
котрі пройшли через важ
кі випробування і вистоя
ли. У них вчуся стійкості у
життєвих незгодах.
Чимало його друзів ста
ли героями краєзнавчих
матеріалів, що часто з’я
вляються на сторінках різ
них газет. Серед них —
Л. Т. Антоненко,
доктор
історичних наук, професор
Московського обласного
інституту
педагогічного

Були в житті Олександ
ра Рябошапки свята — ко
ли став, як мріялось, газе
тярем.
коли
комуністи
І знам’ямської газети обраI ли його секретарем партЯ організації, коли... Так, буй ли свята. Але їх не було б,
В коли б не оті нелегкі, по
g вінця повні роботою буд
ні.
■
1973 року Олександра
нагородили медаллю «За
9 трудову
доблесть» Ще
м через два
з лишком ро«и шій зустрічі він цікавив
НАСТАВНИК
ся моїми зв’язками із
fasaPBggjra
і ч ін’вг’ет
редакцією, радив,
як
краще підібрати тему до
тієї чи іншої замітки.
Чимало учнів Г. К. Симоненка стало друзями
газети. Серед них —
Алла Білик, Ірина Симоненко, Володимир МарЗ усіх листів, що на-тинюк. Нині
всі вони
дійшли останнім часом
навчаються у вузах. А от
до редакції, увагу при
Юрій Манзар, якого я
вертають ось цих дза —
вже згадувала, — деся
із Підвисокого. Перший
тикласник. Його матеріа
від учителя Г. К. Симоли часто з’являються на
ненка, другий від учня
сторінках районної газе
Підвисоцької середньої
ти. Вони цікаві, актуаль
школи Юрія Манзара.
ні, змістозні
«Григорія
Об’єднує їх прагнення
Кулріяновича школа», —
поділитися <своїми розось що кажуть з цього
думами, розповісти про
приводу в редакції. І це
нозини в житті села і
справедливо.
рідної школи.
Я. ДЕНИСЮК,
Мені, як і Юрію, по
працівник новоарщастило. 1 я вдячна Гри
хаигельської райгагорію Купріяновичу не
зети «Колос».
лише за те, що він вихо
вував у мені любов до
СЛОВО
слова, але й перш за все
ПРО ЮНКОРА
тому, що вчив поважати
людей,
бути
до них
справедливою.
Однією з перших моїх
публікацій у газеті була
новий
розповідь про
добротний гуртожиток,
учнів
збудований дляі
школи.
Підвисоцькоїі
Зустріч з футболу між
Купріянович
Григорій
командами 4 «А» і 4 «5>
нласів була такою напру
підказав тему, допоміг
женою, а перемога «оманнаписати. При кожній на

шш
СШИІМІ

Й«

З ФШОЛЇ

Четвертий рік трудиться
Олександр Антонович над
дисертацією. «Утверджен
ня ідей дружби і єдності
народів в українській ра
дянській
поезії періоду
Великої Вітчизняної війни»
— так називається
вона.
Чимало вже зроблено, не
мало ще лишається зро
бити,
— Робота над цією те
мою, — розповідає О. А.
принесла
Рябошапка, —
високого
безліч хзилин
натхнення. Мені відкрили
ся нові світи,
нові гори
зонти. Але не покидаю й
своєї краєзнавчої роботи.
П'ять газетних матеріалів
щомісяця —
такий міні
мум....
Жити повнокровно, ціка
во, насичено. Лишити ча
землі свій слід. Бути ко
рисним
людям. Певно,
кожне з цих людських уст
ремлінь є продовженням
двох інших. І в цьому теж
секрет кезпинного руху
вперед. У цьому секрет
людського оптимізму і
творчого натхнення.
П. СЕЛЕЦЬКИЯ.

м. Знам'янка.

ді 4 «А» дісталася
так
нелегко, що
присутній
серед болільників
одно
класниці переможців Олі
Ярошенко захотілось по
ділитись
радістю через
газету. Так
в олександрівсьній газеті «Вперед»
з’явилась замітка *Горрість нашого класу».
Було це восени 1976 ро
ку. А в шостому
класі
Оля
вже
відвіду зала
шкільний гурток юнко
рів. яким керувала вчи
телька В. І. Шмарко.
... Згодом
Оля зуміла
вийти за межі
шкільної
теми, розширити, так би
мовити, свій творчий діа
пазон. Вона
розповідає
про будні хліборобів мі>
ценого колгоспу «Іскра».
Деякі свої матеріали дів
чина ілюструє власними
знімками.
Так, публіка
цію «Наш трудовий де
сант* — про
допомогу
старшокласників радгос
пові
цукрокомбінату —
доповнили авторські фо
то.
А ще Оля бере активну
участь в роботі шкільної
преси. її інформації час
то звучать у шкільній радісгазеті, з’являються в
«Комсомольському
Прожєкторі» а фотознімки —
на стендах
і в темагпчні:х альбомах.
Оля Ярошенко — ком
сорг 9 «В»
класу, член
комітету комсомолу шко
ли.
У нашій школі ведеть
ся альбом «Ми пишемо...
Про нас пишуть...» В ньо
го вже включено понад
40 публікацій за підпи
сом О Ярошенко.

Б. ЯРМОЛЕНКО,
вчитель
Олександрівської СШ № 1.

кнмн девізами працювали кращі

комсомольсько-моло-

діжні колективи, молоді виробничники Кіровоградщини.

Про славні трудові здобутки молодих

хліборобів, тва-

ринників, машинобудівників, шахтарів

області

читачі

дізнавалися, відкриваючи нашу газету.
І сьогодні, у День преси,
ми хочемо від щирого серця
привітати друзів
газети
B. Базилевського, В. Моло
дана, М. Ножнова, А. 1\еваркову,
В.
Бровченка,
<Л. Федченко, Л. Щербину,
Т. Пузир, Є. Железнякова,
C. Ілляшенко, В. Твердоступа, А. Корінь, Д. Танського,
І. Головко,
І.
Корзуна,
В. Ковпака, А. Курганського
(всі- — Кіровоград);
М. Стояна,
В. Шульгу,
М. Сухова, Л. Попчук (Новомиргородський
район);
М. Венцковського, І. Каранта, Ю. Деружинського,
Л.
Тарасенка
(Світ.іоподськ);
О
Рябошапку,

ЧИТАЧ

А. Куманського, Л. Бороді
ну (Знам’янка); М. Корди
кову, Г. Шалапко (Вільшанський район); К. Башликову
су, (Олександрія), Л. Дмнтришина (Ульяновський ра
йон) К. Лесьєва, Л. Пан
ченко, Т. Ромашок, В. Земнорія (Гайвороиський ра
йон); Ю. Манзара, Т. Мельниченка, С. Куйбіду (Новоархангельський
район),
С. Кулинича (Добровеличківський район), Т. Журбу
(Долннський
район),
А. Кримського (Кіровоград
ський район), С. Андрусенка (Петрізський район),
С. Фененка (Новгородківський район), Р. Шаповало-

ПОВІДОМЛЯЄ

Юаіле»
При Новоукраїнському міському Па
лаці культури «Ювілейний» діє культур
ний комплекс. До нього входять колек
тиви музичної школи, районних управ
ління кінофікації, відділу культури, Бу
динку піонерів, районної організації То
вариства любителів книги. Одним з най
цікавіших заходів його учасників стало
проведення в районі місячників союзних
республік, присвячених 60-річчю Союзу
РСР.
У плані кожного з них — зустрічі з
цікавими людьми, концерти художньої
самодіяльності, тематичні вечори, пока
зи фільмів, творчі звіти. У всіх цих за
ходах, крім культпрацівників, беруть ак
тивну участь молоді робітники, школя
рі, колгоспники. Двічі на місяць у села
району виїжджає з програмою, присвя
ченою’ наступному 60-річчю СРСР, агіт
бригада Палацу культури «Ювілейний»,
Серед її найактивніших учасників —Олексій Ковач, Юрій Даинлов, .Олексій
Соколенко, Валентина Чаіїковська.
«Синьоока сестра України» — так на
звали програму, присвячену братній Бі
лорусії. В лютому-березпі пройшли мі
сячники, присвячені 1 рузії та Вірменії.
А квітень став місяцем братнього /Азер
байджану.
О. КОЗЛОБСЬКИЙ.

м. Нозоукраїнка.

ЧИТАЧ ПРОДОВЖУЄ РОЗМОВУ

Щастя—це
Прочитала в «Молодому комунарі»
огляд листів «Мрія на роздоріжжі?» За
хотілось поділитися своїми думками з
приводу такого важливого кроку в жит
ті юнака чи дівчини, як вибір професії.
Як часто молода людина обирає со5‘
професію, не вникнувши в її суть! Ска
жімо, хочеться дівчині бути артисткою.
Аякже: аплодисменти, квіти на концер
тах, поїздки... Але ж і артиста поважа
ють не тому, що він артист, а тому, що
він майстер своєї справи. Тому що його
мистецтво захоплює.
А хіба не захоплюємося ми здобутка
ми наших славних хліборобів? Правда,
робота хлібороба проходить не на виду
у всіх. Немає у полі яскравих юпітерів,
немає сцени, немає краватки, у самого
героя подій. Але ж все це
лише ат
рибути. Суть справи в тому, шоб стати
майстром-віртуозом, щоб осягнути ро
боту в усій її складності. Вже потім бу
дуть і оплески. Буде свято Урожаю.
А от я найбільше люблю свою про
фесію вчительки. Колись мріяла про
це. У здійсненні давньої мрії знайшла
для себе справжнє щастя.
К. КОБЗАР.

Доброзеличкіаський район.

пу (Комианіївський район),
О. Різниченка, М. Чуба (Голованівськпй район), В. Ре
шетникова,
В. Лашкула
(Бобринець).
Кожен з них зробив чи
мало для того, щоб газета
стала цікавішою, змістовні
шою, щоб вона повніше
висвітлювала життя комсо
мольців та молоді Кіровоградщини.
Завдяки їхній
активній участі регулярно
з’являлися на сторінках га
зети тематичні полоси, що
користуються
найбільшою
популярністю у читачів, —
«Вітряк», «Вітрила», «Гро
но», «Дозорець», випуски
«Перспектива».
Бути не стороннім спосте
рігачем, а активним учасни
ком процесу комуністичного
будівництва — це віддавна
стало правилом життя робсількора. Бажаючи сьогодні
нашим авторам щастя, здо
ров’я і успіхів у праці па
благо нашої рідної Вінци
ни, хочеться побажати їм
ще й великої творчої насна
ги на ниві журналістики.
Цікавих тем вам, друзі га
зети, несходженнх ще до
ріг, нових відкриттів!

4 стер.
19 30 — Сьогодні — День
преси. Репортаж з КИЇНСЬІО• о корпункту газети .Прав
да». 20.10 — Концерт! «Щас
ливе .ДиТннсТво». 20.45 —
- Па добраніч, діти!» 21 00 —
«Час».
21.35 — М. Бажан.
А ЦТ
• Пічні концерти». По закін
ченні
—
Новини.
8.00 — «Час». 8.45 — Твор
чість юлих. 9.10 — Фїльи
«Два дні тривоги». 10.35 — А ЦТ (IV програма)
Док. фільми «Урал», «Вог
ненне намисто». По закін
19.00 — «Сільська годи
ченні — Новин*!. 14.30 — на». 20.00 _— «Вечірня каз
Новини.
14.50 — П'яти на». 20.15 — Виступ, ан
річка
— справа
кожно самблю пісні і танцю Черного. Док телефільми «На нопрапорного Чорноморсь
стройка^ -Повтори себе кого флоту. 20.40 — « Гл.чи
у синах», «Бригадир Дмитро без кольору і запаху». Про
Крецу.ч». lCj.OO
— Концерт підготовку США до хіміч
народного симфонічного ор ної війни. 21.00 — «Час»..
кестру Будинку профспілок. 21.35 -- Концерт
майетоіз
18.30 — Л. Леонов. «Нава мистецгв. 22.45 — Міяш-іла». 17.15 — На полях краї 1 одна товариська зустріч з
ни; 17.30 — Салют, піонерів! футболу. Збірна СРСР —
Виступ дитячих художніх збірна НДР.
колективів Палацу піонері*!
м. Мінська. 18.15 — Людина
і закон. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Ми будуєм J
БАМ. 19.30 —
Кіноепопея
«Визволення». Фільм 2. •■Про
рив». 21.00 — «Час». 21Д5 А ЦТ
— До 70-річчя газети «Правдк>. Док. телефільм «Слово
8 00 — «Час». 8.45 — Від
про «Правду». 22.40 — Сьо гукніться,
сурмачі! 9.15 —
годні у світі. >22.55 — Ро
манси С. Рахманинова у ви
конанні народного артиста
СРСР II. Ліслран.і.

Вівторок

Четвер

А *Т
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Зустріч з піс
нею». 11.20
— Телефільм
«Дорога, у якої немає кін
ця». 11.40 •— «Шкільний ек
ран». 10 клас. Україпсьіеі
література. 12.10 — Худож
ній телефільм «Був місяць
травень», 16.00 — Полин і.
16.10 — «Срібний
дзвіно
чок».
16.30 — «Назустріч
XIX з’їзду ВЛКСМ. «Країна
комсомолі«». 17;05 — Кон
церт. 17.20
— О. Гончар, і
«гЗа мить щастя». Літературї<ий театр. 18.00 — «Екран
Запрошує».
(Кіровоград).
18.30
— К. т. Телефільм.
(Кіровоград). 18.50 — К. т.
«День
за днем«. (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Чемпіон іт
СРСР з хокею:
«Сокіл» —
СКА (Ленінград). 2 і 3 періо
ди. 20.45
— <І1а добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
■— Концерт радянської пісні.
22.00 — «Висока нагорода
Батьківщини». Відеорепортаж про вручення ордена
Вітчизняної
війни місту
Корсу иь-Шевченківському.

А

ЦТ (IV програма)

19.20 — «Поезія боротьби
й праці». 20.Оо — «Вечірия
казна». 20.15 —
«Народні
мелодії». 20.30 — «Спорт за
тиждень». 21.00
— «Час».
21.35 — Телефільм «Листок
н альбом». (ЧССР).

Середа
А ЦТ

-

Чемпіонат СРСР
з хок-чо т; йм. 20.45 — «Па добраніч,
«Спартак» — ЦСКА. 21 но — діти! >21.00 — «Час». 21.3'5
«Час». 21.35 —
Ксйіцерт у — Художнііі телефільм «Че
ііОлоііііому залі -Дудинку спї* каю і сподіваюсь'. 1 серія.
лок. присвячений Дню радіо. По закінченні — Повні!;!.
Jlo закінченні — Сьогодні V
світі.
. *
ЦТ (IV програма)

А

УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — « КіпоХіеридіанн>.
11.25 ■—
Художній
фільм «Мерседес» тікає лід
погоні». 12.50 — «Каіот-ком
панія «Глобус». 13.20 — Ге-,
лефільм « Берлін—місто ми
ру». 13.40 —
«Твоя земля,
ровеснику». 1G.00 — Новин:!.
16.10 — «Срібний
дзвіно
чок». 16.30 — Фільм-концепт
«Струни серця». 17.00 — Те
лефільм. 17.30 — К. т. «Павляські казки». (Кіровоград
на Республікансько телеб інения). 17.50 —
Концерт.
18.00 — «Міфи і дійсність».
3 8.30 — Сьогодні
— День
радіо. 18.45 ■— К. т. «Місто
моє — МІЙ
ДІМ». (Кіровоірад). 19.00
— «Актуальна
камера». 19.30 — Дню радіо
присвячується. <Сьогодні і
щодня...» у перерві — 21.00
— «Час». Но закінченні —
Новини.

Фільм
«Весна на Зарічній
вулиці». 10.45 — Пісні й тан
ці народів СРСР. По закін
ченні — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Док. фільми
телестудій країни «Ііа вар
ті північого неба», «Вітрило
надії». 15.25 — Російська
мова. 15.55 — Концерт Дер
жавного
російського хору
СРСР. 16.30 — До Дня визво
лення Німеччини від гітле
рівського фашизму. Кіиопрограма «Зустрічі в НДР».
17.05 — Шахова школа. 17.35
— На марші — юні. 18.05 —
Ленінський
університет
мільйонів «Економна еконо
міка». 18.35 — Веселі потки.
18.45 —
Сьогодні у світі.
19.05 — Тележурнал «Спів
дружність*. 19.35 — Кіноепогея < Визволення*. Фільм 4.
•Битва за Берлін». 21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт
Р. Паулса в Московському
державному театрі естради.
По закінченні — Сьогодні у
світі.

А У"
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.35
— Музичний фільм «Чарізпі
бандури». 16x15 — «Іптерклуб». 17.ЗО” — «Республі
канська фізико-математична
школа». 18.00 — К. т. «День
за днем». (Кіровоград). 18.15
— К. т. < На крилах мужнос
ті». (Кіровоград).
19.09 —
«Актуальна камера». 19.30
— < Кіномеридіани». 20.20 —
«Прогулянка
по
місту».
Естрадна програма. 20.45 —
«Па добраніч, діти!» 21.00 —
«Час».
21.35 — Художній
Фільм «Мерседес» тікає від
погоні». По закінченії! —
Новини.

П’ятниця

А

ЦТ (IV програма)

20.С0 — «Вечірня казка».
20.15 — Виступ духового ор
кестру
Великого
театру
Союзу РСР. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Любити лю
дину». 1 і 2 серії.

Субота
А

ЦТ
8.00 — «Час». 8.45 — Піс
ні наших батьків. Концерт
Великого дитячого хору ЦТ
і ВР. 9.15 — Дітям про зві
рят. 9.45 — Для вас, багыш.
10.15 — Грає Зразково-иокбзовпй оркестр Комендатури
Московського Кремля 10.40
— Більше хороших товарів.
11.10 — Концерт Державного
заслуженого ансамблю на
родного танцю Узбецької
ГСР «Бахор». 11.40 — 19 й
тираж «Спортлото». 11.45 —
Нам дороги ці забути не
можна.
Фільм-концерт з
участю народного артпс.-а
Г-РФСР
О. Понронського.
12.30 — По музеях і виста
вочних залах. Дрезденська
картинна галерея. 13.00 —
Де свята Перемоги. Пере
можці. Клуб фроптозих дру
гів. 14.30 — Новини. 14.45
— Очевидні! — неймовірне.
15.45 — Бесіда політичного
оглядача В. Бекетова. 16.15
— Фільм — дітям. «Красне
сонечко». 17.45 — Док. теле
фільм «Слово про Жовтень і
мир». 18.45 -- Для вас. вете
рани. Музична
програма.
19.45 — Кіноепопея «Визво
лення». Фільм 5. Останній
штурм». 21.00 — «Час». 21.35
— Виступ Державного ака
демічного російського народ
ного хору РРФСР ім. ІГлтіпщького. 22.35 — Всесоюз
ний легкоатлетичний крос
га призи газети справді».
Фінал. 22.50 —
Фрагменти
поеми
О.
Твярдовського
• Василь Тьоркіч* читає на
родний артист РРФСР О. Та
баков. По закінченні — Но
вини. \

А

УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концерт пухо
вої музики. 11-05 — «Добро
го вам здоров’я».
11.50 —
Музичний фільм < На вітри
лах пісні-. 12.30 — «Вперед,
орлята!» 13.25 — Художній
фільм «Сідай . поруч. Миш
ко’» 14.40 — Докумснталі.ннії фільм
• Ленінградка».
15.00 — Для дітей. «Натрусин кінозал». 16 15 ~ ^пІЛС'
народна студія >Т». 10.ог —
«Новини кіноекрану». 18 10
— Муз. фільм. 19.00 — «Ак
туальна камера».
19.-із —
«Скарби музеїв
Україну».
20.00 — Чемпіонаг СРСР з
футболу.
«Металіст» (Хар
ків) — - Динамо» (Тбілісі). 2

«Молодой коммунар» ■

НАША АДРЕСА-,

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вуп. Луначарсьиого, 36.
БК 03652.

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Якщо хочеш бути здоро
вим «. 8.25 —
Телефільм
• Дівчина і море».
12.55 —
Концерт народного ансамб
лю козачої пісні її танцю
«Донці». 1315 — «Клуб к1іонодорожен >. 14.15 — Все
союзний
легкоатлетичний
крос на призи газети «Прав
да». Фінал. 16.00 — Чемпіо
нат СРСН з футболу. « Пефт— «Спартак». У перерві
— міжнародний огляд. 17.45
— Програма Волгоградської
студії телебачення. «Моє
місто». Теленарис про Волі оград. 18.00 —
Музична
програма. 18.30 — Докумен
тальний фільм • Чекайте нас,
зірки». 18.45 — «Супутник
кіноглядача». 19.30 — Доку
ментальний
телефільм
«Всльськ». 20.00 — «Вечірня
назі;а>. 20.15 — < Музичний
кіоск». 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм «О ШОСТІЇ! годині
вечора після війни».

Неділя

З 4 по 9
травня
1982 року

8 00 — «Час». 8.45 —
Мультфільм «Пес у чоботях».
9.05 — Телефільм «Листок в
альбом». 10.30 — Клуб кічонодорожей. По закінченні —
Нови їй.
14.30 — Новини.
14.50 — Комуністи 80-х. Док.
телефільм п
«Автограф
бригади Махова». «Його
поле».
15.50 — Горизонт.
16.50 — Грає лауреат між
народних конкурсів С Іголииський (фортепіано). 17.05
— Відгукніться. сурмачі!
17.35 — Концерт квартету
солістів Державного росій
ською народного оркестру
їм. М. Осипова 18.00 —
Твоя ленінська бібліотека. А ЦТ (IV програма)
♦ Партійна організація і пар
21.00 — «Час».
21.35 —
тійна література». 18.45 — Телефільм
«Вальс».
Сьогодні у світі. 19.00 —
Док. фільм «Раїса Стручко
ва». 19.20 — Життя научи.
20.00 — Кіноепопея - Визво
лення». Фільм
3. «Напрям
головного удару». 1 і 2 серії.
(21.00 — «Час *). По лакінчеиА ЦТ.
ні — Сьогодні у світі
8.по — «Час». 8.45 — Док.
А УТ
телефільми для дітей «Бар.
кас для «Адмірала». «Мій
10.00 — «Актуальна камо світ».
«Верблюжа»; 9.20—Те
ра». 10.35 — Документаль лефільм
-Вальс». 10.20 —
ний телефільм «Старіле ноМосковського ка
кпліиня». 11.39 — Музичній Концерт
фільм «Романси П 1. Чай- мерного оркестру. По закін
копського». 11.40 — •Шкіль ченні — Новини 14.30 — По
ний екран 6 клас. Фізика. гини. 14.50 •— Док. теїе' 2 00 - ■ П існя і кликас дру <1 ільм «Радіо — революції».
зіг». Республіканський те- 15.15 — «Повторення прой
лсфестпваль
піонерської деного». Участь бере народ
пісні. 16.00 — Новини. 16.10 ний учитель СРСР О. С. Ав
— « Срібний дзвіночок». 1G.40 раменко з села Уварззичі
— Фільм-концерт «Дорогою Білоруської
РСР. 15.45 —і
моєї пам’яті». 17.10 — Де Москва і москвичі. 16.15 —
путати і життя». 17.50 — До С. Прокофьев. Сьома сим Ьо
кументальпий
телефільм вія. Виконує Московський
«Дерена-обеліски». 18.00 — державний симфонічний ор
И. т. «День за днем • (Кіро кестр. 16.55 — Чудеса без
воград). 18.15 — К. т. Теле- чудес. 17.25 — Адреси мОлофільм (Кіровоград). 18.39 — ;?'•-. 18.25 —
Мультфільм
Грають юні музиканти. 19.00 •Василиса Прекрасна». 18.45
— «Актуальна
камела» — Сьогодні у світі. 19.00—

На унраннском языке.

4 травня 11982 року

«Молодий комунар»

Індекс 61107.

А Ці
800 — « Час». 8.40 — Піс
ні про .міста-герої. 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу
Радянському Союзу! 11.00
— Поезія. 11.45 — «Ранкова
пошта». 12.15 — Сільська
юдина. 13.15 —
Сьогодні
Свято Персмо'.тт. Виступ за
ступника міністра оборони
СРСР генерала армії В. М.
Шабанова. 13.30 — .Музич
ний кіоск. 14.00 — Клуб кіноподороасей. 15.00 — Кубок
СРСР з футболу. Фінал. У
перерві — репортаж про зу
стріч ветеранів Великої Віт
чизняної війни.
1.7.10 —
Мультфільми. 18.00 — Між
народна панорама. 18.50 —
Світлій нам’яті загиблих у
боротьбі проти фашизму.
Хвилина мовчання. 19.10 —
Репортаж .ч))о зустріч вете
ранів Че.тикої
Вітчизняної
війни. 19.25 — «Неперемож
на 1 легендарна»
Музичнії
програма.
21.00 — «Час».
21.45 — Концерт — фронту.
!іо сторінках бойових нічозбірпиків, що вийшли у роки
Великої Вітчизняної війни.
22.55 — Футбольний огляд.
23.25 — Велогонка Миру. Но
закінченні — Новини.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». По закінченні — «Пісні
фронтових років». 10.55 —
«Безсмертя героїв». 12.00 —
Виступ духового оркестру.
12.30 — Б. Лавреньов. «За
тих. хто в морі». Вистава.
14.50 — «Слава солдатська»:
15.50 — «І любов, і шана».
Зустріч майстрів мистецтв з
моряками Червоиопреперно
го Чорноморського
флоту.
17.20 — «Знімається кіно».
Телеогляд. )8.20 — А. Колодуб. Симфонія № 3. 18.50 —
«Світлій нам’яті загиблих у
боротьбі проти фашизму».
Хвилина мовчання. 19.10 —
Пісні Великої
Вітчизняної
війни у шіконапні Л .Гурчен
ко. 19.45 — «Актуальна ка
мера». 20.45 — «Па добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.45 — Художній телефільм
«Чекаю і сподіваюсь». 2 се
рія. По закінченні — Нови
ни.

Харківський
зооветеринарний інститут
ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
на 1982—1983 навчальний рік
на І курс зооінжеііерпого і а ветеринарного

факультетів (стаціонарне навчання)
Інститут готує зооінжеперів та ветеринарних лікарів
для роботи в системі сільськогосподарського вироб
ництва, сільсі-ногослодарської науки та ветеринарних
установ.
При- зооіпженерному факультеті є відділення по
підготовці зооінжеперів для роботи на птахофабри
ках і комплексах по виробництву молока та яловичи
ни па промисловій основі.
До заяви па ім’я ректора інституту додаються:
документ про середню освіту (оригінал), характерпетнка-рскомеїідація, медична довідка (форма №286),
виписка з трудової книжки, 4 фотокартки 3)<4 см.
Документи приймаються до 31 липня.
З 1 по ЗО липня в інституті працюватимуть підго-.
товчі курси. Вартість навчання — 15 крб.
З 1 по 20 серпня — вступні екзамени з хімії (усно),
фізики (усно), біології (усно), російської або україн
ської мови та літератури (письмово).
Строк навчання на зооінжеперному факультеті — 4
роки 6 місяців, па ветеринарному — 4 роки 10 міся
ців.
При інституті працює підготовче відділення, па яке
приймають осіб із середньою освітою й- стажем робо
ти в сільському господарстві не менше року.
Початок занять на підготовчому відділенні — 1
грудня.
’
•
Адреса інституту: 312050, Харківська область, Дергачівськмй р-и, п/в «Мала Данилівна».
Зам. 39.

ЮШИ ТА ДІИША!
КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2 ІМЕНІ О. С. ЕГОРОВА

ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ
на 1982—1983 навчальний рік.
Приймають юнаків та дівчат віком від 15 років.
Училище готує кваліфікованих робітників із серед
ньою освітою.

На базі 8 класів зі строком навчання 3 рони
спеціальностях:

А ЦТ (IV програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальний
фільм
«Одеса. Рубежі слави». 8.40
— ФІЛЬМ «О ШОСТІЇ! годниГ
печопа після війни». 10.10 —
«У світі тварин».
11.10 —
<■ilece.il старти».
11.55 —
• Біля театральної
афіші».
12.55 — Копиерт.
13.30 —
«Подвиг».’ 14.00 - Копперт
фестивалю .мистецтв « Московські зірки». 14.45 — ■ «Розповідають наші
кореспопдрнти». 1Я.05 — - Пісня за.•тіпається
з
людиною»,
18.50 — Світлій нам'яті
............ за„
гиб.іих V боротьбі проти фа-Шняму. Хвилина мовчання.
19.10 —
М. Мясковський.
Симфонія № 21. 19.25 —
• Жила пам'ять поколінь»
Композиція за творами ра
дянських художників. 20.00
— «Вечірня казка». 20.15 —
Літературний вечір у Полі
технічному музеї. 21.00 —
«Час» 21.45 — Фільм .-Стар
шина».
лчияааел? -ідлкіпв ®б

В. о, редактора
А. РОМАНЮК.

муляр-моптажіпік по монтажу сталевих та залізо
бетонних конструкцій;
маляр (будівельний);
облпцювальнвк-плитковик, облііцювальпіщ-мозаїст;
машиніст по управлінню самохідними кранами;
машиніст автокрана;
електрослюсар;
машиніст екскаватора;
*
машиніст бульдозера.
На базі 10 класів зі строком навчання 1 рік:
облицювальвик-пліітковпк, облицювальппк-мозаїст;
арматурлик-електрозварпик.
Учнів забезпечують гуртожитком, триразовим хар
чуванням, формою, підручниками. Під час виробни
чої практики воли одержують 50 процентів від за
робітку.
Учні, які навчаються 1 рік, одержують стипендію.
Початок занять — 1 вересня.
Документи приймають з 15 квітня.
Для вступу необхідно подати:
заяву, характеристику, автобіографію,
документ
про освіту, свідоцтво про народження або паспорт,
довідки з місця .проживання та про склад сім’ї, ме
дичну довідку (форма № 286), 6 фотокарток 3x4 см.
Учплнше розташоване в новому сучасному комп
лексі. У ньому працюють гуртки художньої само
діяльності, спортивні секції.

Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, пул. Червонозорівська, 23. Тел. 7-14-17, 7-12-81, 7-34-71.
їхати автобусами № 2. 14 до зупинки «Вул. Мічуріна» або тролейбусами №№ 2," 4, 6, до зупинки
<Вул. Королспка».
Дирекція училища.
Зам. ЗЄ.

ІЕЛЕФОНИ-. 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
виховання та сперту — 2-45-35; зідділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; коректорської — 3-61-83: нічної
редакції — 3-03-53,
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