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21 ТРАВНЯ КОМСОМОЛЬСЬКІЙ

ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА»

ВИПОВНИЛОСЬ 60 РОКІВ
60 років тому на заводі було створено неис- 

ликий комсомольський осередок. Нині комсомолі» 
одного з найбільших заводів сільськогосподарського 
машинобудування країни святкує ювілей. Минулої 
суботи зранку біля парткому заводу «Червона зірка» 
зібралися ветерани комсомолу, наставники молоді, 
сьогоднішні молоді ударники промислового вироб
ництва. Перед початком урочистих зборів, що прохо
дили в Палаці культури імені Жовтня, червонозорівці 
поклали кзіги до підніжжя пам’ятника В. І. Леніну 
і меморіального комплексу.

Урочисті збори відкрив і виступив з доповіддю на 
них" секретар комітету комсомолу заводу «Червона 
зірка» Василь Шпак. Про створення комсомол ьсько- 
іо осередку на підприємстві розповів комсомолець 
20-х років П. В. Сидяк, про трудові звершення ком
сомольців заводу в післявоєнні роки— Р. М. Волоши
на, про сьогоднішні ударні будні — токар заводу, 
член бюро обкому комсомолу О. Лргем’єва. Голова 
Ленінського райвиконкому м. Кіровограда Л. І. Синь
ко вручив комсомольській організації заводу пам'ят
ний прапор райкому партії, райвиконкому і райкому 
комсомолу. У зборах узяли участь і виступили на них 
секретар парткому «Червоної зірки» ІО.І. Лухар, сек
ретар обкому комсомолу В. В. Мальцев.

Молодь нашого двічі 
і орденоносного підприім- 
1 ства гордиться тим, що 
: святкування ювілею ком- 
. . сомольської організації 

співпало з днями роботи 
XIX з’їзду ВЛКСМ, підго
товкою д.о 60-річчя утво
рення СРСР. Готуючи гідну 
зустріч КОМСОМОЛЬСЬКОМУ 
форуму, визначній даті в 
історії Країни Рад, молоді 
червонозорівці вписали 
не одну яскраву сторінку 
до свого трудового літо
пису.

60 років. Глибоке корін
ня, славні традиції у нашої 
організації! Думаю, сьо
годні варто заглянути в іс
торію, згадати всіх тих, 
хто ратними й трудовими 
подвигами, усім своїм 
життям утверджував тор
жество ленінських ідей.

Громадянська війна. На 
її фронтах мужньо боро
лися з білогвардійськими 
бандами та іноземними ін
тервентами /холоді робіт
ники заводу Ельворті. За
воду, котрий одним із 
перших на Єлисаветград- 
щині відгукнувся на заклик 
партії — захистити молоду 
Радянську державу. З гро
мадянської не повернули
ся перші комсомольці під
приємства Іван Компані
єць. Василь Бєлов, Іван 
Гончаренко, Федір Джи- 
ган, Костянтин Даценко, 
Тимофій Поліщук. Микола 
Терещенко...

1922 року 
ло створено 
с.омольський
Очолив його слюсар Олек
сандр Іваненко.

Початок будівництва но
вого життя,, колективізація, 
перші радянські п'ятиріч
ки. Комсомольці самовід
дано працюють, 
ротні 
років: 
Варкшиць за зміну вигото
вив 900 сошників. План пе
рекрив удвоє...», «Бригади 
комсомолок Патокової і 
Лук'яненко вчора викона
ли завдання на 500 про
центів...».

Молодь тягнеться до 
знань. Багатьох робітничії! 
комсомольська організа
ція рекомендує на навчан
ня у технікуми та робітфа- 
ки, У майбутньому Михай
ло Гайза стане відомим ін
женером - суднобудівни
ком, учаснико/л будівницт
ва першого в світі атомно
го криголама «Ленін», 
Олександр Щє^сльников 
— відповідальним праців
ником Міністерства закор-

на засоді бу- 
перший ком- 

осередок.
І

Ось не
повідомлення тих 

«Комсомолець

uvj'
X

ЮВІЛЕЙ

за-
інститут, очолить 
підприємств у

Вітчизняна війна, 
нею про- 

червонозорівці.

донних справ. першим 
представником Радянської 
держави а Японії, Олек
сандр Білоус — віце-пре
зидентом Академії наук 
УРСР, Василь Судець — 
маршалом авіації, а сек
ретар першого комсо
мольського осередку
Олександр Іваненко, 
кінчивши 
одне з 
Москві.

Велика
Випробування 
йшли й
Близько 1000 чоловік були 
нагороджені орденами й 
медалял-.и, одинадцять 
стали Героями Радянсько
го Союзу.

А потім була відбудова 
народного господарстві 
Комсомольці заводу стали 
ініціаторами заклику «Сьо
годні передній край — це
хи «Червоної зірки»!» В 
першу ж післявоєнну п'я
тирічку підприємство ви
готовило 162 тисячі сіва
лок. На заводі вже пра
цювали 18 комсомольсько- 
молодіжних бригад...

Нині ка заводі трудить
ся 2 тисячі членів ВЛКСМ. 
Більшість з них об’єднано 
в комсомотьсько-моло- 
діжні колектизи. Юнаки і 
дівчата люблять працю і 
вміють працювати. Як і 
зобов’язувались, еони ви
готовили до дня відкриття 
XIX з’їзду ВЛКСМ 50 над
планових сівалок. 500 мо
лодих трудівників носять 
почесне звання «Ударник 
комуністичної праці», 400 
працюють із комсомольсь
кою гарантією якості. З 
початку п’ятирічки комсо
мольці подали 406 раціо
налізаторських пропози
цій з економічним ефек
том 210 тисяч карбованців. 
А скільки ініціатив наро
дилося у КМК! Згадаймо 
хоча б звернення колекти
ву токарів делегата XIX 
з’їзду ВЛКСМ Леоніда Бо- 
бошка до молодих вироб
ничників міста — виконати 
план одинадцятої п'яти
річки за чотири роки.

А ще комсомольці взяли 
шефство над міськими 
профтехучилищами, напо
легливо підвищують свій 
ідейно-політичний рівень.

Одним життям з усім на
родом живуть мої одно
літки, комсоллольці-чер- 
вонозорівці.-їхні діла і по 
мисли звернуті у заетізош- 
ній день.

г
і

В. ШПАК, 
комітету 

заводу
секретар 
комсомолу 

«Червона зірка».

Еиходить
з 5 грудня 1939 р.

ПРИКЛАД
СЕКРЕТАРЯ ПЕРВИННОЇ

Весняпа посівна кампо- 
| нія в господарствах райо- 
I пу закінчилась, у розпалі 
Ц догляд за посівами. Весна 
В нинішнього року не сприя- 
| ла ефективному проведен- 
I ню сівби, доводилось чека- 
В ти погожих днів, а коли 
а вони випадали — викорис- 
| товуватп їх сповна.

Сьогодні вже можна 
И підбивати підсумки учас-
■ ті комсомольців у вссняио- 
н польових роботах, узагаль- 
р нюваті) досвід кращої ор- 
I ганізації соціалістичного 
в змагання. «Чим цьогорічна
■ трудова весна для комсо- 
| мольнів району відрізня- 
I лась від минулих?» — з 
І таким запитанням наш ко- 
( респондент звернувся до 
5 другого секретаря Ііово-

І
м и ргоро де ького райком у
комсомолу Володимира 
Боська. Ось що він від
повів:

— Знаменними подіями 
стали для комсомольців 

І району, як і для всієї ком- 
2 сомолії країни, XXIV з’їзд

’ЛКСМУ ■ 
ВЛКСМ.
польсько - молодіжний ко

лектив готував форумам 
трудові подарунки. Майже 
кожному четвертому

і XIX з’їзд 
Кожний комсо-

З
тер®
наставника

і

Разом з документом 
про закінчення Кам’я- 
иенької середньої школи 
Новоархапгельського ра
йону комсомолець Сергій 
Крііжаиівськпй одержав 
диплом тракториста. За 
цією спеціальністю він і 
пішов працювати в рідшій 
колгосп імені Каліпіна. 
Під наставництвом меха
нізатора широкого про
філю комуніста Івана Сте
пановича Семевця, удо
стоєного медалі «Зз тру
дову доблесть», Сергій за 
два роки досконало опа
нував техніку і міг би 
працювати самостійно. Але 
розлучатися з учителем 
не збирається. Разом з ме
ханізаторами Іваном За- 
дояпіім та Володимиром 
Даннлепком він увійшов 
до складу очолюваної Іва
ном Степановичем механі
зованої ланки по вирощу- 
вапню кукурудзи індуст
ріальним методом.

Па кожному зі 120 гек-

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

• Вівторок, 25 травня 1982 року •

ОРГАН КІРОВОГ

'Контролем^

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ПОЛЕ

НАША
в о ВІДПОВІДЬ

ОГО ОБКОМУ АКСМУ

гектарі кукурудзяного та 
бурякового поля в районі 
трудились КМК. Денні 
нормі! постійно перевико
нували. У першу чергу хо
тілося б відзначити комсо
мольців колгоспу «Кому
ніст». Перед початком по
сівної кампанії створили 
тут КМК для сівби ран
ніх зернових, його очолив 
досвідчений механізатор 
С. Є Василенко. Комсо
мольцям перешкоджали до
щі, але сівачі не покидали 
поля в погожі дні, поки не 
впорували площу в півто
ра, два. рази більш)' від 
запланованої. З вогником 
працювали Василь Негара, 
Микола Лиходід, Марія 
Близнюк. Тон у роботі за
давала секретар комітету 
комсомолу господарства 
Меланія Федорова. До ре
чі, водій машини нього ж 
колективу Микола Марти
шок у дві роботи XIX з'їз
ду ВЛКСМ працював на 
зекономленому пальному. 
По півтори норми при від
мінній якості виконували 
члени буряківничої механі
зованої лавки, яку очолює 
Дмитро Ситник. їхня мета 
— стати членами «Клубу- 
400».

тарів 
ка 
ростити і зібрати

засіяної площі лан- 
зобов’язалася вн- 

’ ' і без за
трат ручної прані не менш 
як по 55 центнерів сухого 
зерна.

Високих результатів до
бивалися комсомольці кол
госпів імені Компанійця, 
«Прогрес», імені Ілліча. 1 
не дивно, бо саме в цих 
господарствах приклади 
сумлінної праці в полі по
казували секретарі комсо
мольських організацій 
Людмила Багно, Валенти
на Кармазин, Василь 'То
па. На них рівнялися, 
комсомольські ватажки за
палювали молодь своїм 
ентузіазмом. Бути на пе
редньому краї боротьби за 
високі врожаї сільськогос
подарських культур — 
обов’язок комсомольських 
секретарів, тому з кож
ним роком дедалі більше 
ватажків беруть безпосе
редню участь у сільсько
господарських кампаніях.

У дні роботи XIX з’їзду 
ВЛКСМ у райкомі постій
но лунали дзвінки: комсо
мольські сскретзрі госпо
дарств розповідали про 
трудові звершення спілчан. 
Ось останнє повідомлення: 
механізатор колгоспу 
«Прогрес» Анатолій Сер- 
гатий. спушуючи міжряд
дя соняшнику, при плані 
14.5 гектара впорав 39 
гектарну площу.

з н і м к у: комсо
молець Сергій Крмжанів- 
ськнй (ліворуч) та його 
наставник комуніст І. С. 
Семенець.

Фото 8. РУДЕНКА.

Члени нашого комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу достроково спра
вилися із соціалістичними 
зобов’язаннями, взятими 
на честь XIX з’їзді 
ВЛКСМ. Ми довели виро
біток на один трактор до 
584 гектарів умовної орав- 
ки, зекономили 58 цент
нерів пального.

Ми всі уважно стежили 
за роботою комсомольсь
кого форуму. Надовго за
пам’ятаються глибока 
промова Генерального сек
ретаря ЦК КПРС. Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І. 
Брежнєва, звіт ЦК 
ВЛКСМ. виступи делега
тів. Нашою хліборобською 
відповіддю на рішення 
з’їзду буде ще продуктив
ніша праця на благо рід
ної Вітчизни.

М. Б И ЦЮК, 
групиомсорг комсо
мольсько -молодіжно
го колективу трактор
ної бригади 1 кол
госпу імені Ком і «тер
ну Онуфріївськогс ра
йону.

АВТОРИТЕТ

ділянках, 
вклад у 

господар-

польових 
із члеюм

СПІЛЧАН
Комсомольська організа

ція нашого колгоспу нара
ховує всього 38 чоловік, 
але спілчани трудяться на 
всіх виробничих 
вносять вагомий 

трудові здобутки 
ства.

На весняних 
роботах разом 
комітету комсомолу канди
датом в члени КПРС Іва
ном Петруком завзято пра
цюють Анатолій Цикалюк 
та Леонід Півень, які не
давно поповнили механіза
тор єьку сім’ю після пта
чания па курсах

Ш.е па початку- року 
молода доярка Любов 
Кравченко закликала всіх 
молодих трудівниці, позма
гатися на честь XIX .з’їзду 
ВЛКСМ і пиві за резуль
татами поступається лише 
чотирьом най досвідчені
шим дояркам господарст
ва. Недавно Любу висуну
то кандидатом у депутати 
районної Ради народних 
депутатів

Про авторитет комсо
мольської організації свід
чить ще й той факт, що се
ред кандидатів у депутати 
Данплобалківської сільсь
кої Ради народних депута
тів — ватажок комсомоль
ської 'організації колгоспу 
Любов Дерев’янко, члени 
ВЛКСМ Ніна Барськя Ві
ра Овечко. Микола Пст- 
рук, Анатолій Бабаев.

Л ДМИТРИШИІІ, 
член комітету комсо
молу колгоспу імені 
Богдана Хмельницько
го.
Ульяновський оайон. ]



і

«Молодий комунар»
25 травня ^982 року

ПЕРЕКОНАННЯ І ПРАКТИЧНІ
—

Закінчився навчальний 

рік у системі комсомольсь

кої політосвіти, що став іще 

одним важливим етапом у 

роботі комітетів комсомо

лу області по виконанню 

історичних рішень XXVI 

з’їзду КПРС. Відповідно 

до вимог партії, документів 

ЦК КПРС, вказівок Л. І. 

Брежнєва і постанови ЦК 

ВЛКСМ «Про дальше вдо

сконалення марксистсько-

ленінської освіти працюіо-

чої молоді у світлі вимог

XXVI з'їзду КПРС» було

створено нову структуру

комсомольської політмере-

жі, Вона забезпечила

глибше, цілісніше вивчен

ня КОМСОМОЛЬЦЯМИ І МОЛОД'

дю. марксистсько-ленінсь-

кої теорії, творів к. Марк

са, Ф. Енгельса, В. І. Ле

Ніна, героїчної історії і су

часної діяльності Комуніс

тичної партії, праць Л. І
________

ЗЕГЖВІМс

Усний 
журнал
Нещодавно з Малозис- 

ківській СШ № 3 імені 

3. L Леніна працівники 

районної бібліотеки ра

зом з активістами шко

ли провели усний жур

нал «СРСР —• країна на

родовладдя».

Першу сторінку — 
«Радянська виборча си
стема — найдемократич- 
ніша у світі» — висвітлив 
Секретар виконкому мі
ської Ради народних де
путатів В. Д. Кудря. Він 
зосередив основну увагу 
на відмінності буржуаз
ної «демократії» від 
справжньої народної де
мократії в Радянському 
Союзі.

Бібліотекар Інна Же- 
жер, вперше в житті від
дасть свій голос за на
родних обранців.

— У такі хвилини, — 
сказала Інна, —• особли
во гостро відчуваєш, що 
в нашій могутній, пре
красній державі ти є 
повноправним господа
рем.

Учніа ознайомили з лі
тературою, в якій най
повніше розкрито прин
ципи радянського наро
довладдя.

Л. КОВТУН.
Малоапсківськпй ра
йон.

Брежнева, інших керівни

ків партії і держави.

Велику увагу в ниніш
ньому навчальному році 
комітети комсомолу приді
лили поглибленому вив
ченню матеріалів XXVI 
з’їзду КПРС, підвищенню 
теоретичного рівня занять, 
дієвості політичного нав
чання та поліпшення еко
номічної освіти працюючої 
молоді.

26,1 тисячі юнаків і дів
чат, або кожна четверта 
молода людина області, 
навчалася в 362 школах 
економічного профілю, де 
в основному вивчався курс 
«Бережливість — раса ко
муністична».

Економічне навчання
орієнтувало молодь на 
творчу працю, новаторсь
кий підхід до справи. За
няття в школах чи семіна
рах економічного профілю 
тісно пов'язувалися з прак
тичними завданнями слу-. 
хачів, пропагандисти ке 
шкодували ні сил, ні часу, 
щоб навчити слухачів за
стосовувати здобуті знан
ня на практиці.

Заняття «Твоє соціаліс
тичне зобов'язання», що 
відбулися в більшосіі 
шкіл,.допомогли слухачам 
проаналізувати підсумки 
соціалістичного змагання у 
своїх колективах за 1981 
рік, виявити ряд «вузьких 
місць» проблем, над яки
ми вони працювали в ході 
навчального року.

Вивчаючи матеріали 
XXVI з’їзду КПРС, слуха- .

На рахунку

Голубим світлом го
рять лампочки на таб
ло, котрі добре видно з 
будь-якого кіпця залу. 
Воші показують час із 
точністю до хвилини. 
Люди, які працюють 
тут, уміють цінувати 
час. Адже нерідко за 
оту коротку хвилину 
чррез їхні руки прохо
дять десятки телеграм. 
У дні свят, скажімо, до 
тридцяти тисяч їх що
доби на шляху до своїх
адресатів потрапляє в 
апаратний цех цент
рального телеграфу 
міста Кіровограда.

В дні роботи XIX 
з’їзду ВЛКСМ всі юна
ки і дівчата телеграф
но-телефонної станції 
стали на ударну вахту. 
Тон у соціалістичному 
змаганні молодих задає 
комсомольсько - моло
діжна бригада Лариси 
Артишкової (групком- 
сорг колективу — На
таля Антоііова) — од
на з п’яти бригад кому
ністичної праці апа
ратного цеху. Дівчата 
щодня виконують змін
ні завдання на 120 — 
130 процентів.

Звичайно, майстер
ність приходить не від
разу. Треба багато й на
полегливо вчитися, щоб 
досягти тієї вправнос
ті, якою відзначається 
в роботі, скажімо, теле
графістка Є. І'. Бсрко- 

. ва. Чимало сил відда
ють підготовці юної 

..здцпи ветерани ’ цеху. 

чі школи Гайворонської 
дистанції сигналізації і 
зв’язку дійшли висновку, 
що лише комсомольсько- 
молодіжний колектив мо
же сгати справжньою 
школою трудового й ідей
но-морального виховання 
молодих робітників. Вони 
загорілися бажанням ство
рити КМК у себе на під
приємстві. Здійсни ги за
дум, організувати дійове 
соціалістичне змагання до
поміг їм пропагандист 
В. А. Сафанюк. Тепер 
комсомольсько - молодіж
на бригада телеграфісток 
з Гайворона — одна з кра
щих в області.

«Від кожного заняття — 
практичну віддачу» — по
ставив собі за мету досвід
чений пропагандист Зна- 
м’янського локомотивного 
депо Б. Г. Голубничий. Ін
дивідуальні бесіди зі слу
хачами, зацікавленість 
ідейного наставника роз
будили творчу думку мо
лодих робітників. Вони 
охоче стали займатися ра
ціоналізаторством і вина
хідництвом. Впровадження 
у виробництво перших 
трьох раціоналізаторських 
пропозицій слухачів дало 
змогу зекономити понад 
мільйон карбованців.

Багато хороших трудо
вих починів та ініціатив на
родилася в школах і семі
нарах комсомольського по- 
літнавчання й економічної 
освіти, тисячі слухачів по
дають приклад у праці, 
очолюють соціалістичне 
змагання у своїх колекти
вах.

ФОТОРЕПОРТАЖ

П. СЕЛЕЦЬКИЙ, 
В. ГРИБ (фото).

На одному з наших 
знімків (фото внизу) 
— робочий момент. 
Наставниця молоді 
К. М. Закорецька ді
литься професійними 
секретами з комсомол
кою Людою Кажарко.

Приємна несподіван
ка чекала нас у просто
рому світлому 'залі між
міської телефонної 
станції. Посеред залу 
побачили... басейн із 
фонтаном.

У повному складі відві
дували політзанятгя члени 
комсомольсько - молодіж
ної бригади токарів меха
носкладального цеху заво
ду «Червона зірка», яку 
очолює делегат XIX з їзду 
ВЛКСМ «Леонід Бобошко. 
Саме на політзаняттях на
родився їхній почин: 
«План двох з половиною 
років — до 60-річчя СРСР, 
п'ятирічку — за чотири 
роки». Сьогодні на кален
дарі колективу — грудень 
1982 року. А в -дні роботи 
XIX з’їзду ВЛКСМ члени 
бригади справлялися з по
двійними нормами виро
бітку, працювали і за 
бригадира, який поїхав на 
комсомольський форум.

Спражнє трудове супер
ництво розгорнулося серед 
слухачів шкіл комсомоль
ського політнавчання в Кі
ровоградському швейному 
об’єднанні. Так, слухачі 
І. Ліва та Н. Степаненко 
підрахували, що мають усі 
можливості завершити ви
конання річного завдання 
до 65-ї річниці Великого 
Жовтая. Про свій намір 
вони оголосили на комсо
мольських зборах. Слухачі 
цієї ж школи Н. Махоріна 
і Т. Марикінь за прикла
дом подруг теж перегля
нули соціалістичні зобов’я
зання і вирішили викона
ти план 1982 року до п’я
тої річниці Конституції 
СРСР. Обидва почини ши
роко підтримала молодь 
об’єднання.

Іноді кажуть, що вироб
ничі питання треба роз
в’язувати на виробничих 

— Цс наші дівчата 
подали ідею створення 
басейну, — пояснила 
ударниця комуністич
ної праці комсомолка 
Віра Джемига (її ви ба
чите на знімку). — По- 
перше, гарно. Ііо-друге, 
створює затишок, а в 
спеку — дарує прохо
лоду...

Новими успіхами у 
праці відзначили з’їз
дівські дні комсомольці 
з міжміської телефон-

нарадах. Але ж такі збори 
здебільшого оперативні, 
ділові. На них довго не 
міркуватимеш. У школі ж 

е можливість зайнятися ви
вченням положень і вироб
ничих питань. У груп гой
ній бесіді народжуються 
іноді несподівані ідеї, при
ходять хороші думки, які 
втілюють у життя самі ж 
слухачі.

До того ж у ході навчан- 
чання відбувається й про
цес виховання. Нема по
рушників трудової дисцип
ліни серед слухачів шкіл 
комсомольського політнав
чання на заводі радіови- 
робів. Комсомольсько-мо
лодіжні бригади В. Губсь- 
кого і С. Твердохліба з 
цього підприємства, всі 
члени яких вивчали курс 
«Бережливість — риса ко
муністична», в дні роботи 
XXIV з’їзду ЛКСМ Украї
ни зарахували до своїх 
колективів героїв-молодо- 
івардійців і зароблені за 
них гроші перерахували до 
Фонду миру.

У школах комсомоль
ського політнавчання фаб
рики діаграмних паперів 
м. Олександрії в день від
криття XIX з’їзду ВЛКСМ 
провели суботник, заробле
ні на ньому гроші перера
хували до Фонду миру.

Високими надоями оз
наменувала передз’їздівсь- 
ку вахту слухачка шко
ли комсомольського політ
навчання колгоспу «Пер
ше травня» Маловисківсь- 
кою району, делегат XIX 
з’їзду ВЛКСМ Валентина 

Єпішева —одна з ініціато» 
рів руху в області за п‘я- 
титисячні надої. До дН!1 
відкриття XXIV з'їзду 
ЛКСМУ вона виконала 
завдання п’яти місяців.

Як бачимо, політичне ц 
економічне навчання впли
ває на світогляд молоді, 
змінює її ставлення до 
життя, до людей, до праці.

Активна життєва позиція 
слухачів Знам’янською 
локомотивного депо зна
йшла вияв в ініціативі 
«Кожен слухач — передо
вик виробництва», яку 
схвалило бюро обкому ком
сомолу. У квітні напере
додні підсумкових занять, 
у розмові за «круглим 
столом» міської газети 
«Серп і молот» було підби
то підсумки почцну. Вони 
досить вагомі.

Глибокі, грунтовні знан
ня виявили на підсумко
вих заняттях слухачі шкіл 
Світловодського зазоду 
чистих металів — ініціато
ри почину' «Кожен слухач 
— майстер по професії, 
активіст, людина високих 
моральних якостей».

Результативність, як під
креслювалось на XXVI 
з’їзді КПРС, — головне в 
політнавчанні. Сьогодні 
можна з певністю сказати, 
що пропагандисти, коміте
ти комсомолу чимало зро
били, щоб набуті знання 
слухачів стали їхніми пере
конаннями, щоб політза- 
няття спонукали молодь до 
активних дій, ідейно загар
товували її. Належну роль 
у цій справі відіграли кабі
нети комсомольської полі«-

иої. Знову підтвердили 
свою високу кваліфіка
цію дівчата з комсо
мольсько - молодіжно
го колективу Галини 
Васнленко — призера 
минулорічних республі
канських змагань КМК 
зв’язку.

Подолати відстань, 
вирішити безліч важли
вих господарських пи
тань, допомогти людям 
знайти одне одного — 
все це можуть зв’язків
ці. І тому від їхньої 
майстерності і вправ
ності залежить дуже ба
гато. Вдень і вночі пра
цюють складні механіз
ми телеграфно-телефон
ної станції (фото внизу 
справа). В усі кінці 
країни лине така по
трібна комусь інформа
ція, за тисячі кіломгте 
рів звучать голоси лю
дей...
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дії
— «Молодий комунар»

освіти, робота методичних 
центрів. Тепер в області 
діє 13 таких кабінетів і 32 
центри, обладнано понад 
100 куточків політнавчдн- 
ня з колгоспах і радгос
пах, закінчується облад
нання кабінетів на громад
ських засадах у Кірово- 
ірадському і 1 олованівсь- 
кому райкомах комсомолу. 
П’ять тисяч пропагандис
тів і слухачів узяли участь 
у 11 Всесоюзному конкурсі 
рефератів пропагандистів 
і слухачів системи комсо
мольського політичного 
навчання та економічної 
освіти.

Відрадні підсумки нав
чального року. І в цьому 
неабияка заслуга пропа
гандистів — ідейних на
ставників молоді. В систе
мі комсомольського політ- 
навчання працювало 819 
пропагандистів, стаж про
пагандистської роботи 
кожного з яких — більше 
трьох років. Люди, віддані 
комуністичним ідеалам, по
літично зрілі, які вміють 
глибоко аналізувати події, 
мають авторитет і повагу в 
трудових колективах. Са
ме це можна сказати про 
кращих наших пропаган
дистів — Л. В. Завражно- 
ю з Кіровоградського за
воду радіовиробів, Л. І. 
Степанову з головного під
приємства виробничого 
Ьб’еднання «Друкмаш», 
ІВ. М. Марусича з колгоспу 
«Іскра» Комчаніївського 
району.

Обком комсомолу разом 
з Будинком політосвіти 
систематично подавав ме

ЗАВЖДИ ГОТОВІ ДО ПОДВИГУ
Відбулася XI звітно-виборна конференція Толбухіись- 

кої окружної комсомольської організації. Члени ДКСМ 
округу вносять значний вклад у здобутки трудівників 
Дибруджі, показують приклад на виробництві і в гро
мадському житті. На рахунку молодих толбухіпців чи
мало добрих справ, особливо в підвищенні інтенсифіка
ції виробництва, в проваджені і і досягнень науки і пере
дового досвіду, ефективному господарюванні на землі. 
Комсомольці прагнуть і надалі бути в перших лавах бу
дівників нового суспільства.

На організаційному пленумі першим секретарем ок
ружного комітету ДКСМ знову обрано Пордзнку Ко
кову.

ШКОЛА ВИХОВАННЯ
У місті Генерал Тошепо відбулося заняття факультету 

наставників, па якому йшлося про їх роль у вихованні в 
юнаків і дівчат почуття високої відповідальності перед 
суспільством. Молоді виробничники, які були запрошені 
на заняття, розповіли, як старші товариші допомагають 
їм долати висоти мгйстсрносіі, ставити врівень з пере
довиками. Про це говорили механізатор молодіжної 
комплексної бригади Васіл Іванов, робітник заводу «Ал- 
бена» Васіл Костадинов, робітниця взуттєвого цеху Нір
кам ІЛустафова та інші.

ДЕВІЗ: ПОШУК
Молоді виробничники промислового підприємства 

«Дитячі меблі», що у місті Каварні, виступають побор
никами науково-технічного прогресу. Серед них широко 
розгорнувся рух за впровадження у виробництво досяг
нень науки і техніки. У цьому сприяє їм робота у клубі 
науково-технічної творчості, який діє на підприємстві. 

ВИСОКЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Молодіжний трудовий колектив імені Георгія Димит

рова з механічного цеху заводу «Елпром» (м. Балчнк) 
на початку нинішнього року взяв підвищені соціаліс
тичні зобов’язання — па два тижні раніше справитися з 
річною виробничою програмою. Нині комсомольці і мо
лодь значно випереджають календар. Найбільший 
вклад у загальний здобуток внесли свердлувальники 
Петро К.арамазоз, Васіл Міпчев, Пеньо Атанасов і фрезе
рувальник Марина Міьчеиа, які змінні завдання викону
ють на 150 процентів.

КЛУБ ВИХІДНОГО дня
На олійексіракцінному заводі «Васіл Коларов» вже 

юлька років діє молодіжний клуб вихідного дня. 1 ро- 
грама клубу різноманітна і цікава. Недавно тут прове
дено вечір поезії. Місцеві поети прочитали, свої вірші, 
відбулася розмова про сучасну поезію, про н роль у ви-^ 
хованні молоді.

з Толбухінської окружної газети «Добруджанска 
ірибунвй. Переклав з болгарської 3. ГАНОЦЬКИЙ.

тодичну й практичну до
помогу пропагандистам, 
усі вони пройшли курси 
навчання в постійно дію
чому семінарі керівників 
шкіл і семінарів комсо- 
сольського політнавчання.

підсумкові 
комсо- 

навчання та 
освіти. Вони 

в дні роботи

Закінчилися 
заняття в системі 
мольського 
економічної 
проходили 
XIX з їзду ВЛКСМ і тому 
позначені особливим тру
довим і творчим Піднесен
ням слухачів. Комітети 
комсомолу, підбиваючи 
Підсумки цих занять, по
винні підтримати все те 
цінне й хороше, що наро
дилося в ці дні в колекти
вах слухачів, всебічно про
аналізувати результатив
ність навчального року, з 
тям, щоб і далі вдоскона
лювати організацію поліг- 
навчачня та економічної 
освіти молоді, поглиблюва
ти навчальний процес.

Важливі завдання у 
спразі ідейно-політичного 
й морального виховання 
молоді поставив перед на- 

ВЛКСМ. У 
неабияка 
марксист- 
освіті мо-

ми XIX з’їзд 
їх виконанні 
роль належить 
сько-лемінській 
лоді, яка, за словами В. І. 
Леніна, повинна вчити 
юнаків «діяти так, як. то
го дійсно комунізм вима
гає».

Закінчуючи навчальний 
рік, пропагандисти та слу
хачі шкіл і семінарів ком
сомольської політосвіти 
проведуть 27 травня у єди
ний політдень області поза
планові заняття на тему: 
«Збільшимо свій внесок у 
виконання 
програми».

В. МАЛЬЦЕВ, 
секретар обкому ком
сомолу.

продовольчої

РУКУ, РОВЕСНИКУ!

ЙАЗОМ з юними лепіпцч-
■ ми свято в червоному 

іалстуці відзначало все міс
то. Жителі радо й щиро ус
міхалися, зустрічаючи хлоп
чиків і дівчаток у нарядній 
піонерській формі, навіть 
сонце світило якось особли
во: тепло, ласкаво. 800 деле
гатів — представники право
флангових дружин — удос
тоїлись високого права — 
взяти участь у роботі XII 
обласного піонерського зльо
ту. щоб розповісти своїм 
одноліткам про снлу-силеи- 
пу зроблених добрих справ, 
щоб подумати разом, як 
можна і треба організувати 
піонерське життя ще ціка- 
ніше.

Тридцять хвилин на другу 
годину дня за московським 
часом. Під звуки урочистого 
маршу на центральну пло
щу Кіровограда виходить 
святкова колона піонерів. 
До підніжжя пам’ятника 
С. М. Кірову лягають яскра
ві весняні квіти.

Потім юнь прямує до па
м’ятника вождеві і заснов
никові першої у світі соціа
лістичної держави Володи
миру Іллічу Леніну.

рочисге засідання поча
лося в приміщенні обласної 
філармонії. У його роботі 
взяли участь і виступили на 
ньому секретар обласного 
комітету Компартії України 
В. К. Дрймченко, другий 
секретар обкому комсомолу 
В. Іванов, секретар обкочу 
комсомолу Л. Дротянко, Ге
рой Радянського Союзу 
В. О. Верхоланцев, піояерка 
30-х років 3. М. Завіпа.

Про роботу VIII Всесоюз
ного зльоту піонерії та про 
успіхи юних ленінців Олеіс- 
сандрівського району розпо
віла учасниця цього найви
щого піонерського форуму 
семикласниця Вікторія Вой- 
БПЛОВИЧ.

Петро Кукалснко з Ново- 
> країнського району поді
лився досвідом роботи у від
повідь на звернення учнів
ської молоді Кіровоградщи- 
ііи «Бережливість у малому 
—. економія у великому».

— Хоч ми й мешканці міс
та, — сказав учень серед
ньої школи № 13 обласного 
центру Ігор Саулько, — але 
теж активно включилися в 
операцію «Зернятко». Наш 
табір праці й відпочинку 
щороку подає вагому допо
могу' підшефному радгоспо
ві «Мар’япівський», іцо в 
Маловисківському районі. А 
на нинішніх канікулах ми 
плануємо взяти найактивні
шу участь у заготівлі кор
мів.

, На запрошення кірово
градських школярів у гості 
до них прибули болгарські 
піонери. Цвєтан Меигоз — 
командир Толбухінського 
окружного піонерського 
штабу «Устрем», командир 
районного піонерського 
штабу міста Казарка Світ
лана Маркова і секретар 
Толбухінського окружкому 
ДКСМ Сйєжаиа Желева. 
Весело, в постійному пошу
ку нових і нових корисних 
справ живуть юні димнтроп- 
ці. До перевірки «Завжди 
готові!», котру діти присвя
тили 100-річчю з дня на
родження Георгія Димнтро- 
ва, зроблено вже багато ці
кавого. Не відстають бол
іт рські друзі від кіровоград
ської піонерії і в навчанні, 
трудових ділах, допомозі 
старшим. •* -

Після закінчення плеиар-

З стор. ------------
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ПІОНЕРІВ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 60-РІЧЧЮ ВСЕСОЮЗНОЇ ПІОНЕРСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА

«ГАЛСТУК НАШ
ЧАСТИНО
ВІД ЗНАМЕНА...»
і-.ої частини зльоту делегат.! 
зустрілися з представниками 
багатьох обласних організа
цій. А потім — традиційне 
піонерське вогнище, нескін
ченні пісні, ігри, танці...

* * *

ДРУГИЙ день зльоту по
чався з лінійки слави бі

ля меморіалу полеглим вої
нам у роки Великої Вітчиз
няної війни.

...Хвилина мовчання і піо
нерський салют тим, хто від
дав своє життя за радісний, 
світлий сьогоднішній день, за 
мирне блакитне небо, за на
ше щастя. І знову квіти, кві
ти, квіти... Вони полум’яні
ють біля монумента Невідо
мому солдатові, на могилах 
полеглих воїнів...

Ну яке ж піонерське свято 
обходиться без трудового 
десанту! Так вирішили деле
гати зльоту, і в міському 
парку імені Павлика Моро
зова вони посадили 60 кущів 
троянд.

Узяти участь у так званій 
операції «Троянда» випала 
честь иайдостойиіщим пред
ставникам кожної делегації.

Сумлінно працюють Галл 
Слюсареико, учениця Торго- 
ин'цької десятирічки, Юра 
Копнпець з Надлацької се
редньої школи ІІовоархаи- 
гельського району, учень 
Трепівської десятирічки 
Гриша Корпєєв. делегат на
ступного республіканського 
зльоту Юпія Черкас із ДН" 
ківської середньої' ШКОЛИ 
Знам’яиського району, Ва- 
Днк Портнов і Вітя'-Дзибал з 
Олександрійського району... 

їхні піонерські дружини — 
правофлангові в районах, а 
добрих справ юних ленінців 
тут не перелічити. І чи не 
найбільшою, чи пе найви
значнішою подією в житті 
хлопчиків і дівчаток Корпс- 
тівської десятирічки Олек
сандрійського району стало 
відкриття па честь 60-річчя 
Всесоюзної піонерської ор
ганізації імені В. І. Леніна

На знімках: мар
шем піонерських 
загоніз почався XII 
обласний зліт юних 
ленінців; піонерсь
кий салют і квіти 
— дорогому ВОЖ
ДЮ.

Фото В. ГРИБА.

радянськомупам’ятника 
письменникові Аркадію Пет
ровичу Гайдару, спорудже
ного па кошти, зароблені уч
нями під час суботню«», 
трудових десантів.

«Діти різних народів,
Ми для миру й труда 

живемо», — 
під звуки «Гімну демокра
тичної молоді» почався на
ступний етап зльоту — від
правлення лкста-протесту па 
адресу штаб-квартири
МАТО, під яким поставили 
свої підписи всі 800 делега
тів.

Враженнями про зліт ді
ляться представниці Гайво- 
ронського району Ірина Фот 
(середня школа № 5 м. Гай
ворона) та Оксана Купер 
(Червокепська восьмирічна 
школа).
• І. Фот:

— Від щойно проведеного 
зльоту я в захопленні. 
Скільки прекрасних вра
жень, скільки нових зна
йомств, зустрічей! Особливо 
запам’яталося цікаве, ма
льовниче театралізоване 
свято па стадіоні. Таке я 
ггобачила вперше. Але зліт 
—- цс пе тільки підсумок 
усього того, що ми зробили, 
чого досягли у своїх піонер
ських дружинах за останній 

час. Цс ще й нові плани ? 
задуми па наступний нав
чальний рік. Найкраще в 
нашій школі поставлено ро
боту на маршруті «В країну 
знань». Значна частина піо
нерів — відмінники навчан
ня, чимало хлопчиків і дів
чаток учаться на «4» і «5». 
Ми ж прагнемо, щоб трійка 
взагалі стала рідкістю в уч
нівських зошитах і щоден
никах.

О. Купер:
— Зліт — це так чудової 

Сподобалося абсолютно все, 
а основне, що притаманне 
кожному його д:по, —це ат
мосфера доброзичливості, 
щирості, колективізму. Бага
то на зльоті йшлося про літ
ні канікули. Я особисто пла
ную зробити їх трудовими. 
Допомагатиму мамі-доярці 

па фермі. Тільки не поду
майте, що такий діловий літ
ній відпочинок — нецікавий, 
одноманітний. Працювати 
мені завжди радісно.

Враженнями від зльоту 
ділиться й семикласник Доб- 
ронадіївської десятирічки 
Олександрійського району 
Володя Чемойдан:

— Сьогодні я зустрівся зі 
своїм старим, вірним дру- 
і ом Сергієм Чемерисом з 
Добровеличківки Ми позна
йомилися рік тому в респуб- • 
ліканському піонерському ; 
таборі «Молода гвардія». • 
Наша зустріч тут, па зльогі, ' 
ще більше здружить пас.

Потім юні ленінні працю
вали в секціях. •

І ось нарешті останній 
пункт програми зльоту. Дов
гожданне театралізоване 
свято, в якому взяли участь 
майже ЗО тисяч школярів 
міста Кіровограда і облас
ті.

Закінчився зліт — такий 
насичений, захоплюючий, не
забутній.. Він був іще одним 
яскравим епізодом із житгя 
підростаючої зміни Країни 
Рад, де все найкраще нале
жить їм, дітям.

і. головко, 
Т. КУДРЙ.
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НА ТРАСІ-ОПТИМІСТИ
На кіровоградських тра

сах закінчились змагання 
велосипедистів за програ
мою II спортивних сту
дентських ігор України. В 
них взяли участь 105 
спортсменів із 12 міст рес
публіки.

Першими стартували 

дівчата. В індивідуальній 
гонці на 17 кілометрів 
спевнено перемогла Лідія 
Яцин (Кіровоградський 
педінститут імені О. С. 
Пушкіна) — 23 хвилин 20 
секунд. А друге і третє 
місце зайняли вихозанці 
нашого спортклубу Ларис.» 

Волошина та Наталя Сизо
ва. В цей же день в інди
відуальній гонці на 25 кі
лометрів 800 метрів відзна
чився черкащанин Сергій 
Ткаченко (36 хвилин 26 се
кунд). А студент Кірово
градського педінституту 
ігор Артеменко фінішував 
другим.

Успішно виступили’ чле
ни збірної кіровоградської 
облради «Буревісника» у 
груповій гонці на 25 кіло

метрів. Н. Сизова, Л. Золо
тина та Л. Яцин закінчили 
її першими з результатом 
42 хвилини 37 секунд. В 
командній гонці юнаків на 
75-нілометровій дистанції 
наші велосипедне ги були 
лише четвертими, пропус
тивши вперед спортсменів 
Києва, Хмельницького, Зо- 
лині.Напружена була групо
ва гонка дівчат (35 кіло
метрів), під час якої най
кращі результати мали теж 

Л. Волошина, Н. Снзова та 
Л. Яцин.

Старт 120-кілоілєтразоі 
групової гонки на Киши
нівському шосе. Тут впев
нено перемогли представ
ники Київського інституту 
фізкультури.

Загальнокомандне перше 
місце ка цих змаганнях 
дісталося велосипеднегам 
кіровоградської облради 
«Буревісника», які набрали 
•< очок. Киянам вручено 

срібні нагороди, Черкащи
на« — бронзові.

Готували нашу команду 
до цих гонок тренери збл- 
ради ДСТ «Буревісник» 
С. І. Симоненко, О. Г. Цига- 
нскно та В. В. Гулак.

М. МИЦЕЛЬ, 
голова спортклубу Кі
ровоградського інсти
туту сільськогосподар
ського машинобуду
вання.

Вівторок
А Ц'х (і програма)

8.00 — «Час». 8.45 —
Мультфільми. 9.20 —- Фільм 
«Смак хліба». Фільм_ 1. «Хліб 
ніш насущний». 10.50 — на
уково-популярний фільм 
про охорону навколишнього 
середовища «Казка острова 
Ьірючпй». 11.15 — Концерт
хорових колективів Музич
но-педагогічного інституту 
їм. Гиєсіннх. По закінченні— 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. телефільм «Но
ві рубежі Екібастуза». 15.29
— Концерт аргентінського 
фольклорного ансамблю.
15.50 — Твоя ленінська біб
ліотека. «Великий почин». 
І6.20 — До Дня визволення 
Африки. Кінопрограма. 17.01
— Горизонт. 18.00 — Науко
во-популярний фільм «Вчені
— Нечорнозем’ю». 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —- 
Концерт. 19.25 — На варті 
закону. До 60-річчя проку
ратури СРСР. _ 19.55, Фільм 
«Смак хліба». Фільм 2. «Хлю 
і земля». 21.00 — «Час».
21.35 — Зустріч з оперою. 
Про творчість народного ар
тиста СРСР. лауреата Ленін
ської премії Б. Покровсьісо- 
го. По закінченні — Сьогодні 
у світі.
▲ ут

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Хорові твори 
К. Стеценка. 11.00 — Теле-
огляд «Точка зору». 11.45 — 
Художній фільм «Киянка». 
1 серія. 13.20 — М. Стельмах. 
«Зачарований вітряк».
Фільм-внстава. 14.45 — «У 
нас у колективі». 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — •< Депу
тати і життя». 16.50 —
«Олімпійці в нашому дворі». 
17.25 — Музичний фільм 
«Народні картинки». 18.00— 
Для дітей. «Олівець-мчл.о- 
вець». 18.30 — К. т. Теле-
фестиваль «Чуття єдиної ро
дини», присвячений 60-річ
чю утворення СРСР». (Кіро
воград). 19.00 — «Актуальна 
камера». 19 35 — Телефільм. 
(Кіровоград). 19.40 — К. т.
« День за днем». (Кіровоград). 
19.55 — До 1500-річчя Києва. 
«Іктерклуб». 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній 
фільм «Киянка». 2 серія. По 
закінченні — Новини.
д ЦТ (II програма)

19.15 — «Міжнародна па
норама». 20.00 — «Вечірня
казка». 20.15 — Кубок СРСР 
зі спортивної гімнастики. 
2100 — «Час». 21.35 —
Фільм «Перевірено — мін не
має».

ри Я. Штрауса. 9.35—Фільм 
«Смак хліба». Фільм 2-й 
«Хліб і земля». 10.40 — Клуб 
Кіноподорожей. По закін
ченні — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — Док. теле
фільми про охорону НІЧКО- 
.іишнього середовища «У 
ьічному боргу». «Новосельці 
в Кодрах». 1Э.15 — Російсь
ке. мова. 15.45 — Кінолрогра- 
.ма «Луанда — столиця На
родної Анголи». «Садім 
алейкум, камарада». 16.15 — 
Чого і як навчають в ПТУ. 
Про підготовку сільських 
механізаторів. 16.45 — Ви
ступ національного ансамб
лю Йорданії. 17.00 — Відгук
ніться, сурмачі! 17.45 — 
Док. телефільм «Місто нау
ки». 18.45 — Сьогодні у сві- 
7 і. 19.00 — Пісні С. Туликова 
викопує народний артист 
СРСР Д. Гнатюк. 19.25 — До 
70-річчя першого секретаря 
Центрального Комітету Угор
ської соціалістичної робітни
чої партії Яноша Кадира. 
Док. фільм. 19.45 — Фільм 
«Смак хліба». Фільм 3. «Хліб 
і люди». 21.00 — «Час». 21.35
— Кубок СРСР з спортивної 
іімнастики. По закінченні — 
Сьогодні у світі.
А10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Грають юні му
зиканти. 11.05 — Спортивні 
телефільми. 11.-10 — «Шкіль
ний екран». Фізика. 7 клас. 
12.10 — Художній фільм
«Киянка». 2 серія. 13.45 — 
До 60-річчя утворення 
СРСР. «Орбіти дружби». 
16.00 — Новини. 16.19 — 
«Срібний дзвіночок». 16.45— 
Підсумки телеолімпіадн з 
російської літератури. 17.30
— Музичний фільм «Весняні 
ігри». 18.00 — «Населенню 
про цивільну оборону». (Кі
ровоград). 18.20 — К. т. Те
лефільм. (Кіровоград). 13.40
— К. т. «День за днем». (Кі
ровоград). 18.55 — К. т.
Оголошення. (Кіровоград). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Концерт X Все
союзного фестивалю мис
тецтв «Київська весна-82». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Чає». 21.35 —
Ю. Щербак. «Відкриття». По 
закінченні. — Новини.
А ЦТ (II програма)

19.30 — «На землі, в небе
сах і на морі». Про змагання 
ьі стрільби. 20.00 — «Вечір
ня казка». 20.15 — «Обличчя 
друзів». 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм «Комсомольська

єдиній Док. Телефільми. 
«Аль.метьєвськ», «Урок ро
сійської мови». 15.30 — Кон
цертний зал телестудії «Ор
гія». 16.35 — На землі бать
ків Теленарис про директо
ра сільської ніколи Воро
незької області о. Іванова. 
17.35 — Шахова школа.
18.05 — Ленінський універ
ситет мільйонів. 18.35 —
Мультфільм «Привіт мавпоч
ці». 18.45 — Сьогодні у світі.

Фільм 4. «Хліб Вітчизни». 
10.45 — П Гайдн. Концерт 
для фортепіано з оркестром. 
1105 — Вчені — селу. Нау
ково-популярні фільми «Не
стандартні «стандартні ко
рови». «Гречка, просо, квасо- 
ля та інші...» По закінченні 

Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — До Дня прикордон
ника. Док. телефільми. 16.05 
— Філом-концерт «Пісні над 
Дніпром». 16.39 — Підмос-

З 25 по ЗО
травня

(З/ 1982 року II

Середа
А ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Тво

Четвер

19.00 — Романси М. Глінки 
виконує заслужений артист 
РРФСР К. Лісовський. 19.15
— Тележурнал «Співдруж
ність». 19.45 — Фільм «Смак 
хліба». Фільм 4. «Хліб Віт
чизни». 21.00 — «Час». 21.35
— Майстри мистецтв. Народ
на артистка СРСР Е. Бист- 
рнцька. По закінченні — 
Сьогодні у світі.
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
♦ Срібний дзвіночок». 16.49— 
Телефільм «Серйозні ігри 
майбутніх чоловіків». 17.05
— «Орієнтир». 17.35 — «Ком
пас туриста». 18.00 — «Ко
рисні поради». 18.30 — Му
зичний фільм. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
«Знімається кіно». 20.39 — 
Ліричні мелодії. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — До 1500-річчя 
м. Києва. «І любов, і шана». 
Зустріч майстрів мистецтв 
із трудящими м. Києва. По 
.закінченні — Новини.
А ЦТ (II програма)

18.45 — «Сільська годи
на». 19.45 — Чемпіонат
СРСР зі стендової стрільби. 
20.00 — «Вечірня казка». 
20.15 — Концерт народної 
артистки СРСР Б. Рудзико і 
лауреата міжнародних кон
курсів Л. Тимофеево). 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм
«Особисто відомий».

« Співдруж-

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Від

гукніться, сурмачі! 9.39 — 
Фільм «Смак хліба». Фільм 3. 
«Хліб і люди». 10.45 — На
родні мелодії. 11.00 — Ви- 
робнича гімнастика. По за- 
кінчепні — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — До 60-оіч- 
«я утворення СРСР. В сім’ї

новій зустрічі. 17.00 
гостях у казки. Фільм «Свя
то неслухняності». (Угор
щина). 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Творчість
юних. 19.15 — Сьогодні —
День прикордонника. Виступ 
начальника штабу прикор
донних військ КДБ СРСР ге
нерал-лейтенанта Ю Нешу- 
мова. 19.30 — Грає Держав
ний духовий оркестр РРФСР. 
20.00 — До 1500-річчя Кие
ва. Док. телефільм «Слово 
про Київ». 21.00 — «Час». 
21.45 — Концерт, присвяче
ний Дню прикордонника. По 
закінченні 
ті.
А УТ

10.00 -- , ______ л.,„
на». 10.35 — Сьогодні —
День прикордонника «Слава 
солдатська». 15.55 — Уро
чисті збори, присвячені 
1500-річчю м. Києва. Свят
ковий концерт. У перерві — 
«Актуальна камера». 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.0'3
— «Час». 21.45 — Художній 
фільм «Терміновий виклик». 
По закінченні — Нопипи.
А ЦТ (II програма)

10.00 — Клуб кіноподзро- 
жей. 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — Концерт. 20.30
— 134 традиційні змагання 
зі спортивного орієнтування 
па призи Центрального теле
бачення. 21.00 — «Час». 
21.45 — Фільм «Дев’ять днів 
одного року»."

— Сьогодні у сві-

«Актуагьна каме-

П'ятниця
А ЦТ (1 програма)

8.00
Сильні, ______
9.30 — Фільм «Смак хлібі».

«Час». 8.45 — 
сміливі, спритні.

Субота
Д ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.55 — Вис
тавка Буратіно. 9.25 — Для

нас, батьки. 9.55 — 22-й ти
раж «Спортлото». 10.09 — 
Розповіді про художника:). 
В. Мухіна. 10 25 — Коло чи
тання. 11.10 — Творчість на
родів світу. 11.40 — Пере
можці. Клуб фронтових дру
зів. 13.10 — людина. Земля. 
Всесвіт. 13.55 — Концерт.
Співає і Христова. 14.39 — 
Новини. 14.45 — Фільм —
дітям. «Сталева каблучка». 
15.15 — Бесіда політичного 
оглядача .Л. Вознесенського.
15.45 — У світі тварин.
16.45 — Док. телефільм 
«Операція Південь» із циклу 
«Сільські повісті». Фільм і.
17.45 — Мультфільм «Казка 
за казкою». іб.иО — 9-а сту
дія. Ведучий — політичний 
оглядач В. Зорій. 19.09 — 
Чемпіонат СРсР з футболу. 
«Спартак» — «Динамо» 
(Москва). 2 тайм. 19.45 — 
Телефільм «І з вами знову 
я...». 21.00 — «Час». 21.35 — 
Муз. телефільм «Побачення 
призначила Тетяна Шмига». 

І По закінченні — Новини.
|а ут
? 10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Виступ дитячої 
художню! самодіяльності. 
11.иО — Спортивно-художнє 
свято присвячене 1590-річ- 
чіо м. Києва. 13.00 — «Талан
ти твої, Україно». 13.50 — 
Міжнародна сгудія УТ. 14 20 
— «Доброго вам здоров'я». 
15.05 — Фільм-концерт «Хо
роший». 15.30 — «Ігротека». 
Ділова телегра «Урбаністії- 
ка>. 16.15 — Художній фільм 
для дітей. «Ілля Муромець».
17.45 — «Неспокійні серця».
18.45 — «Скарби музеїв Ук
раїни». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Концерт
художніх колективів Держ
телерадіо УРСР. 20.15 —
Чемпіонат СРСР з футболу: 
«Шахтар» — «Торпедо» 
(Москва). 2-й тайм. 21.00 -- 
«Час». 21.35 — До 1500-річчя 
м. Києва. Документальний 
телефільм «Слово про Київ». 
По закінченні — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 3.15 — 
«Якщо хочеш бути здоро
вим» 8.25 — Фільм «Особис
то відомий». 10.05 — «Ран
кова пошта». 10.35 — «Каме
ра дивиться у світ». 11.55 — 
Концерт майстрів мистецтв і 
художніх колективів Кал
мицької АРСР. 12.45 — Те
ленарис «Зупинися, мить». 
13 15 — «Роби з нами, ро
би, як ми роби краще за 
пас» 14.15 — Програма сту
дії телебачення м. Ростовл- 
на-Дону 15.15 — Док. теле
фільм «Там. за лінією фрон
ту». 16.00 — л
огляд. 16.15 — 
кіоск» 16.45 „
Кіноглядача». 17.30 — Г. Бер- 
ліоз «Осудження Фауста». 
Музично-драматична леген
да в чотирьох частинах. 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Контакт». 1 і 2 се
рії.

А Цї (1 програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Дже

рела. Виступ ансамблю «Ла
да» Воронезької області. 9.19 
— Док. телефільм про при
роду Казахстану -Земля чу
дес». 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Радянському 
Союзу! Іі.Ои — Програма 
«Здоров'я», присвячена Між
народному дню захисту ді
тей. 11.45 — « Ранкова пош
та». 12.15 — Кіножурнал
«Будівництво і архітектура». 
1230 — Сільська година. 
13.30 — Музичний кіоск. 
14.00 — Сьогодні — День хі
міка. 14.20 — «Прийміть на
ші поздоровлення». Муз. 
програма до Дня хіміка.
10.10 — Клуб кіноподорожой.
16.10 — Російський романс,
і 6.50 — Док. телефільм
«Дім на Угорі» із циклу 
«Сільські повісті». Фільм 2. 
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Телефільм
«Державний кордон». «Мир
не літо 21-го». 1 і 2 сепії.
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт майстрів мистецтв. Пе
редача з Києва. 23.20 — Фут
больний огляд. Но закічнеи- 
ні — Новини.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Народні та
ланти». 11.25 — Сьогодні -Ь 
День хіміка. 11.40 —. «Живе 
слово». 12.15 — «Вперед, ор
лята!» 13.15 — «Слава сол
датська». (Кіровоград). 1-1.00 
— До 60-річчя утворення 
СРСР. Програма Молдавсь
кого телебачення. 15.45 —. 
«Пісня скликає друзів». Ге- 
лефестиваль піонерської піс
ні. 16.40 — О. Лупій. «Малу- 
ша». Телевнстава. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 — 
Заключний концерт Всесоюз
ного фестивалю мистецтв 
«Київська весна-82». У пе
рерві — «На добраніч, діти!» 
Трансляція з Палацу куль
тури «Україна». По закінчен
ні — Новини.
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Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Міжнародний 
«Музичний 

— «Супутник

Колектив редакції га
зети «Молодий комунар» 
висловлює глибоке спів
чуття старшому коректо
ру редакції Л. І. Ковален
ко з приводу тяжкої 
втрати — смерті її мате
рі

Марфи Манарівни.
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Ерастівський сільськогосподарський технікум
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1982—1983 навчальний
на стаціонарне та 

заочне навчання.
Технікум готує агро

номів - плодоовочівни
ків.

На денний відділ 
приймають осіб, що 
закінчили 8 класів, на 
заочпий — з освітою 
за 10—11 класів.

Набір на загальних 
підставах.

З 15 липня по 1 
серпня при технікумі 
працюватимуть підго
товчі курси.

рік
Приймання заяв: 

на стаціонарне нав
чання — з 1 червня 
по 31 липня; ва заоч
не — з 2 жовтня по 
30 листопада.

Адреса технікуму: 
Дніпропетровська об
ласть, П'ятихатський 
район, с. Лозуватка, 
Ерастівський сільсь
когосподарський тех
нікум.

Дирекція технікуму.
Зам. 52.

Одеський ордена Трудового Червоного Прапора державний університет 
імені 1- 1- Мечникова

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
на 1982—1983 навчальний рік па спеціальності:

денне навчання -- 
математика, приклад
на математика, меха
ніка, фізика, астроно
мія, хімія, біологія, 
фізіологія, зоологія 
та ботаніка, геогра
фія, гідрогеологія та 
інженерна геологія, 
історія, російська мо
ва і література, укра
їнська мова і літера
тура, романо-герман- 
ські мови і літерату

ри (англійська, ні
мецька, французька, 
іспанська), право
знавство;

вечірнє навчання — 
прикладна математи
ка, фізика, хімія, біо
логія, зоологія та бо
таніка, географія, ро
сійська мова і літера
тура, українська мова 
і література, право
знавство;

заочне навчання — 

математика, біологія, 
географія, історія, ро
сійська мова і літера
тура, українська мова 
і література, ромаио- 
германські мови і лі
тератури (англійська, 
німецька, французь
ка), правознавство.

Строки вступних ек
заменів: па денне нав
чання — з 1 по 20 
серпня, па вечірнє й 
заочне — у два пото

ки: з 1 по 20 червня і 
з 1 по 20 серпня.

Документи направ
ляти поштою або по
давати особисто в 
приймальну комісію 
(адреса: 270000,
м. Одеса, вул. Петра 
Великого, 2); на ден
не навчання — з 20 
червня но 31 липня, 
на вечірнє й заочне — 
по 31 липня.

Зам. 51.

На украинском языке.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета • 

ЛКСМ Украины.

ВК 02649.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.

Індекс 61Ю7.

ТЕЛЕФОНИ^ відділу листів і масової ро
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