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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

турбота
моїм
Районні штаби по

«ТЕМПИ І ЯКІСТЬ!»
— ТАКИЙ ДЕВІЗ У
МОЛОДІ
ОБЛАСТІ,
ЯКА НИНІ ТРУДИТЬ
СЯ НА
ЗАГОТІВЛІ
КОРМІВ ДЛЯ ГРО
МАДСЬКОЇ
ХУДО
БИ.
заготівлі кормів для

громадської худоби повідомляють:
ВІЛЬШАНКА. Колгосп
імені Леніна багато уваги
приділяє збільшенню пого
лів’я худоби, підвищенню
її продуктивності. Тому не
дивно, що про корми тут
турбота особлива. Ниніш
нього року у господарстві
зросли площі, зайняті під
однорічними і багаторічни
ми травами. Нині їх у гос
подарстві 787 гектарів. На
135 гектарах колгосп виро
щує кормові буряки. Кор
мовий клин ущільнено й
ІІИИІІМН

ВЧСОКОПОЖИВІІПМП

культурами. Ефективно на
магаються використовува
ти йосшіівці
і так .звані
незручні землі. На 681 гек
тарі посіяло
гарбузи, це
будуть ті додаткові топ.їй
кормів, без яких раніше
господарство обходилось, а
сьогодні посилена турбота
про громадську худобу не
дозволяє упустити наймен
шої можливості продук
тивно
використовувати
кожен гектар сільськогос
подарських угідь.
Ніші у колгоспі імені
Леніна заготовлено понад
160 тонн сіна, близько 50
тони’ трав’яного борошна.

тонн
сінажу і раннього
силосу мають нині у кол
госпі імені Комінтерну. Це
майже у два рази більше
запланованого.

ОРГАН

Намагаються не відстава
ти від пзвлишців і омельничани. 1236 тонн сінажу
припас кормодобувний за
гін у колгоспі
Імені XX
з’їзду НПРС. Вагомих усні-

O6KOMV АКСМУ
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СЬОМЕ
ЛІТО

Приклад у заготівлі кор
мів подають досвідчені ме
ханізатори Федір Кузоменко, Леонід Баланда, Дмит
ро Павлійчук. Молодим с
на кого рівнятись. Заступ
ник голови
колгоспу по
кормовиробництву Олекса
Меглін залучає до цієї важ
ливої сільськогосподарсь
кої кампанії
працівників
невиробничої сфери, шко
лярів, яиі активно відгуку
ються на пропозиції прав
ління колгоспу, виконком/
сільської Ради народних
депутатів.

НА
ФЕРМАХ —
МОЛОДІ
ГОСПО

ДАРІ

НАША РОЗ

ПОВІДЬ

—

МОЛОДУ
ДОЯРКУ КОЛ

ГОСПУ ІМЕНІ

Недавно
«з вогником»
попрацювали у полі дев'я
тикласники Посипівської
середньої школи. Учні за
готовляли сіно. Найбільше
того дня відзначились ком
сомольці Микола Гаєвсьу.ііГі, Юрій Маковський, Ва
дим Крнсюк.

ВАТУТІНА кіРОВО Г Р А Д-

РА-

КОГО
ПОНУ

КАТЕ-

РІШУ

ТЕР-

ЛЕЦЬКУ.

Завдяки спільним зусил
лям молодих і досвідчених
нормодобувників господар
ство вже
виконало план
продажу державі трав’яно
го борошна, яке тут виго
товляють із люцерни і жи
та, більш як у півтора ра
за.

Минулої суботи і неділі
сумлінно потрудилась мо
лодь господарства на чолі
з комсомольським секрета
рем В. 'Марушак та школи
ііа суботипку по заготівлі
кормів для громадського
тваринипитва.
ОНУФРІЇВНА.. П родов жують нарощувати темпи
заготівлі
кормів комсомольсько молодіжпі. міжгосподарські кормодобувні
загоііпЧ’ колгоспах «Зоря»,
імені Комінтерну, імені XX
з'їзду КПРС.
2 комбайни СК-5, пере
обладнані для заготівлі
сінажу і раннього силосу,
і 12 автомобілів у складі
кормодобувного
загону
вже запасли у траншеї за
плановані 820 тонн зеленої
м аси.
Корм о до був '.піки
взяли чіідвищені зобов'я
зання —
заготовити на
кожну корову по 1000 точи
сінажу і раннього силосу,
для цього їх треба буде зі
брати з поля
1200 топи.
Щоденні норми перевико
нують водії Сергій Курило,
Володимир Новиков, Ва
силь Кравченко,
комбай
нер М. А. Оліііпчк з поміч
ником комсомольцем Ми
колою /Ксбкою.
Понад
півтори тисячі

хів добиваються молоді аодії Сергій Грушка і Сергій
Горбач на перевезенні зеленої
маси Щодня вони
доставляють у траншеї по
18 — 20 тонн сінажу.

НОВОМИРГОРОД.
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базі тракторної
бригади я
№ 1 у колгоспі імені Шев- В
ченка створено кормодо- и
бувшій
загін. За минулі |
два дні впсокоурожз.'шнй
сінаж скошено па 45-гектарпііі площі. У полі сьо
годні відзначаються меха
нізатори комсомольці Вік
тор Шляхов і Володимир
Кумспко.
Сінаж із поля водії до
ставляють на комбікормо
вий завод, у траншеї свого
госпо іарства
Ефективно
використовують час Леонід
Макодзеба,
Валерій Пушсііко. Володимир Слісарепко. Молоді водії впоіі
здійскюіЬть по I I рейсів.
У день суботника молодь
і комсомольці господарст
ва косили дикоростучі тра
ви.

СМАКУЙТЕ
НА ЗДОРОВ’Я!
У прохолодному затіни-’
ку під самим лісом розта
шувався
польовий стан
другої тракторної бригади
колгоспу «Заповіт Леніна»
ЗпамМінського району. Тут
збираються механізатори
на короткий обідній пере
починок.
Готують страви досвід
чена кухарка із спеціаль
ною освітою Тамара Іва
нівна Олейникова та її
молода помічниця Вален
тина Довженко.
— До чого ж смачно, —
хвалять хлопці,
— не
знаємо, як вам і дякувати.
— Смакуйте па здо
ров’я. — ніяковіє Валя.
— Щоб краще ирадіов ілось!

Фото В. Рудснка.

Сьоме
літо Катерина
трудиться на кіровоград
ській землі. І тепер їй
уже важко сказати, де їй
більше
подобалось: на
Львівщині, де промайнуло
дитинство, чи в степовому
краї, де у неї зараз своя
домівка, сім’я, місце в ко
лективі...
В
Аджамку Катерина
Терлецька приїхала після
закінчення школи. Пого
стювала трохи у батька
(він уже кілька років жив
тут) і незчулася, як стала
звикати до нового місця.
І село їй сподобалось, і
люди в ньому привітні.
Вирішила залишитись.
Вибирати професію дов
го не доводилось. Не ва
галась Катя: ще змалку
ходила допомагати матері
доїти корів. Тому й попро
сила в правлінні колгоспу
імені Ватутіна Кіровоград
ського району, щоб на
правили її працювати на
ферму.
— Підмінною підеш? —
запитав завідуючий мо
лочнотоварною
фермою
№ 4 М. І. Лисенко. І, от
римавши мовчазну згоду,
додав: — А справишся —
будемо розмовляти про
групу.
Звичайно, Катерина хоч
і погодилася (інакше не
могла), але такий нелю
б’язний прийом... Та, по
думавши, переборола не
вдоволення. Бо керівника
молочнотоварної
ферми
теж можна зрозуміти: хі
ба міг він поставити не
знайому людину відразу
на гідповідальну роботу?
Згодом Микола Ілліч зіз
нався, то не міг тоді пе
редбачити, що ця дівчина
стане дояркою-тритисячннцею. Та це буде згодом.
А у перші дні Катерині
довелося по-справжньому
піднатужитись, звикати до
нелегкої праці. Не раху
валася з вільним часом,
дотримувалась
чіткого
розпорядку робочого дня,
вникала у справи колекти
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ву. Але хіба не було та
кого, що й рук не могла
підняти після чергового
доїння? І думки підступні
виникали — чи не кинути
цю роботу.
— Нічого, звикнеш, на
вчишся, — підбадьорюва
ли її старші за віком, до
свідченіші доярки Галина
Лисенко та Раїса Саленко.
Чимало
слушних порад
отримала дівчина від них.
Запам’ятовувала все. Вив
чала кожну тварину, її но
ров, поведінку. Зрозуміла,
що до кожної індивіду
альний підхід потрібний.
До Галявинки, скажімо,
можна сідати з дійницею
сміливо, без зайвих, так
би мовити, передмов. Ін
ша річ Білка — вона тіль
ки тоді все молоко від
дасть, коли поведешся з
нею лагідно, ніжно...
А пізніше і групу дові
рили. Думала, що коли
прийме її, то буде значно
легше. Але помилилась.
Навпаки — підвищилась
відповідальність,
бо як
стала доглядати постійну
групу, тому й питають із
тебе більше. Докладала
Катеоина всіх зусиль, а
результати надоїв чомусь
не змінювались.
«У чому ж причина?» —
запитувала сама себе. До
шукувалась
її. Подруги
порадили пильніше приди
витись до корів. Вияви
лось, що деяких із них не
обхідно вибракувати зов
сім, інших віддавати у за
пуск. Зі своїми пропози
ціями комсомолка не гаю
чись звернулась до Мико
ли Ілліча. Так поступово
сформувала продуктивну
групу з 17 тварин. І спра
ви поліпшились.
Ось уже третій рік під
ряд молода доярка надоюс понад 3 тисячі кілогра
мів молока від кожної
корови. В числі кращих
виробничниць колгоспу їй
присвоїли звання ударни
ка комуністичної праці, не
раз нагороджували почес
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ними грамотами, цінними
подарунками.
Недавно Катерині Терлецькій правління колгос
пу
довірило
захищати
честь тваринницького ко
лективу на XIV районному
конкурсі майстрів машин
ного доїння. Хоча комсо
молка і не зайняла при
зового місця, але виявила
хороші теоретичні знання,
непогані результати пока
зала у вмінні працювати
з доїльним агрегатом. її
було відзначено Почес
ною грамотою оайкому
комсомолу.
Терлецька не дуже за
смучена тим, що не зумі
ла виявити повністю своїх
здібностей на конкурсі.
Одне те, що хвилювалась,
а друге — досвіду машин
ного доїння бракувало:
агрегат вона почала опа
новувати лише у ниніш
ньому році. Зате познайо
милася з доярками, якими
пишається район: Вірою
Тищенко з колгоспу імені
Ульянова, Лідією Щерби
ною з дослідної станції,
Катериною Кравченко з
колгоспу імені Фрунзе. У
них вона багато чого нав
чилась, щоб
згодом у
трудовому
суперництві
скласти їм гідну конку
ренцію.
Багато нині різних тур
бот у молодої
доярки,
дружини, матері. У сім'ї
ростуть троє хлопців. Іван
уже ходить до школи, Рус
лан і Олег теж потребу
ють уваги і материнської і
ласки.
Допомагає їй у
всьому чоловік, механіза
тор колгоспу Іван Макси
менко Він часто навіду
ється на ферму, залюбки
допомагає дружині.
Сьоме
літо зустрічає
Катерина Терлецька в Аджамці. Подобається їй тут.
Сьогодні у неї багато за
думів, які їй втілювати в
життя. На користь госпо
дарству, на радість одно
сельцям.
Д. ТАНСЬКИЙ.

Мета-дружба
народів
З метою поліпшен
ня форм і методів робо-'
ти клубів
інтернаціо
нальної дружби но ви
хованню молоді в дусі
комуністичної ідейнос
ті, радянського патріо
тизму 1 пролетарського
інтернаціоналізму, і в
зв’язку із 100-ріічям
з дня народження Геор
гія Димитрова Кірово
градський обласний ко
мітет комсомолу вирі
шив провести з 10 черв
ня по 1 вересня цього
року
огляд-конкурс
клубів інтернаціональ
ної дружби.
У ньому братимуть
участь КІДп промисло
вих підприємств, будов,
'.'ранспортних оргапіза-

цій, колгоспів і радгос
пів, ВИІЦИХ; середніх
та середніх спеціальних
навчальних закладів.
Огляд сприятиме по
глибленню роботи, вдо
сконаленню структури,
КіДів, створенню но
вих клубів; вивченню,
узагальненню і розпов
сюдженню досвіду робо
ти кращих КіДів; про
паганді серед молоді
ідей дружби всіх наро
дів миролюбного зов
нішньополітичного кур
су Радянського Союзу.
ПІДСУМКИ ПІДБИ
ВАТИМУТЬСЯ
1 ВЕ
РЕСНЯ 1982 РОКУ.
КІДИ — ПЕРЕМОЖ
ЦІ ОБЛАСНОГО-КОНКУРСУ, КРАЩІ АКТИ
ВІСТИ НАГОРОДЖУ
ВАТИМУТЬСЯ ПОЧЕС
НИМИ
ГРАМОТАМИ
ОБКОМУ ЛКСМ УКРА
ЇНИ ТА ПАМ’ЯТНИА1И СУВЕНІРАМИ.

УДАРНА КОМСОМОЛЬСЬКА

'дояжшпикативкяввквя

СОАДАЙТЕ
Липнязький
цукровий
завод оголошено комсо
мольською ударною будовоюч Тобто обласний
комітет комсомолу закли
кав молодь області взяти
активну участь у споруд
женні
цього важливого
об’єкту. Для країни зараз
цукрові заводи не менш
важливі.
ніж
мартени,
електростанції, Хіба нема
тут роздолля робочим ру
кам? Працюй, твори істо
рію сьогодення.
Головне — потрібно від
чути себе повновладним
господарем будови, пере
конати інших, що ви саме
ті, хто здатний повести за
собою, що саме на вас тре
ба рівнятись.
Будівельники скаржать
ся: «В нас і того нема і
цього». Немає фронту ро
біт — вимагайте, немає
нових пісень — свої скла
дайте.
— Нудно тут якось, —
каже молода будівельниця
Надія Послар. — Ще
вдень сяк-так, а ввечері
куди хоч дінься.
— Так, нудно в них —
підтверджує Надіїну дум
ку бригадир комплексної
бригади
будівельників
комбінату
«Кіровоградважбуд», делегат XXVI
з'їзду Компартії України
А. І. Бабич. — То взяли б
та перевернули ось ці пли
ти
(знадобляться вони
для діла нескоро), підста
вили б під них по два бло
ки. Гарні тенісні столп
вийшли
б: поверхня у
плит гладенька.
Дві різні людини висло
вили свою думку. Тверд
ження у них одне (па бу
дові нудно), зате виснов
ки різні. У першому ви
падку —. безвихідь, в дру
гому — конкретна пропо
зиція. Виявляється, деякі
проблеми можна вирішу
вати дуже просто, треба
лише захотіти.
Минув майже рік відто
ді, як у «Молодому кому
нарі» друкувався матеріал
«Ударна без ударників». В
ньому критикувалася ро
бота комсомольської ор
ганізації будови, Добровелпчківського
райкому
ЛКСМУ. Часу, що минув,
було достатньо для вигь
равлепня становища.
1
зрушення є. Створено ком
сомольський штаб, розпо
ділено обов’язки.
— Більше того. — під
сумовує секретар партій
ної організації В. Ф. Сте
панцов, — уже два місяиі
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«Молодий комунар»

- 2 стор.

ми виконуємо планові зав
дання.
А як же справляється
зі своїми завданнями мо
лодь КМК водіїв, яким
керує Георгій
Баранов,
щоденно норму виробітку
виконує на 200—220 про
центів, штукатурп-малярн
з комсомольсько - моло
діжного колективу Натал
ки Шалова.і — на 112—
120
процентів, звання
ударників
комуністичної
праці
удостоєні члени
КМК кухарів Віра Шумайлова, Люда Мартишок,
Світлана Кузнєцова, Ельвіра Аблякнмова, Люба
Кприлюк.
Про інших відомо лише,
що не справляються із
завданнями. А от у якій
мірі? Підсумки соціаліс
тичного змагання серед
комсомольців не підбива
ються...
— Чим живе комсомол?
— махають руками дівча
та з бригади Наталки Шаповал. — Тільки Валя Кузіна
намагається
щось
зробити. Всі інші — насип.
— Валентина виконує
свої обов’язки з охотою,
— так характеризує ком
сомольського
ватажка
перший секретар райкому
ЛКСМУ Василь Завгородиій. — Важко їй, але ба
чимо, що хоче працювати.
Просто досвіду малувато.
Щоб якось допомогти дів
чині, ми послали її на нав
чання. Повернулася весе
ла: хочеться застосувати
набуті знання на практиці.
Дуже добре, коли вата
жок беручкий до роботи.
Але в даному разі вихо
дить так: обком — райком
— секретар. А де ж іні
ціатива рядових комсо
мольців? Де комсомоль
ські активісти? Па будові
всі в однії голос назива
ють Сергія Маткова. Не
він узявся за спорудження
спортивного майданчика,
брав активну участь у тур
нірі «Нумо, хлопці!», ви
ступав на районних зма
ганнях з волейболу. Один.
А що ж інші?
Отож
Добровеличківському райкомові ЛКСМУ,
секретарю комсомольської
організації Валентині Кузіній треба спрямовувати
свої зусилля на активіза
цію роботи комсомоль
ського штабу будови, під
вищення активності кож
ного комсомольця, ного
відповідальності за вико
нання
па род погос гі ода р ськнх завдань.
в. АФАНАСІЄНКО.
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ТОРКНУТИСЯ СЕРЦЕМ ПОДВИГУ
ß історії
Великої Віт
чизняної війни багато геро
їчних сторінок. Одна з
найбільш яскравих — Керченсько-Феодосійська де
сантна операція.
... Подвиг бійців Підзем
ного гарнізону Аджимушкайськпх
каменоломень.
Сміливі операції керчен
ського підпілля. Визволен
ня міста в квітні ] 944 ро
ку...
Про це розповідає
книга «Керч: повість-хрсніка з документах, спога
дах і листах учасників ге
роїчного захисту і визво
лення міста в 1941—1944
роках» (серія- «Міста-герої»). Вийшла вона у ви
давництві політичної літе
ратури. Автор — редактор
кримської обласної моло
діжної газети «Крымский
комсомолец» Леонід Мел
ков — пише у передмові:
«Хочеться бачити і чути
той час, коли пащі співвігОНИ прийшли до шко
ли в полатаних штан
цях, благеньких платтяч
ках. їхня перша вчителька
Марія Григорівна Кразцоза подарувала їм буквари
ки — по одному на п’ятьох-шістьох.
З.чайомля-
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чись із першокласниками,
запитувала:

— Ким ви хочете бути?
Кумедний
і
швидкий
Павлин Зуєв відповів пер
шим:
— Кавалеристом!
Валя Федоренко:
— Артисткою.
Борис Притула:
— Буду ставити кіно, і
садити яблуні.
Веселий і невгамовний
Борис Сердюн своє:
— Моряком і міліціоне
ром.
Марія Григорівна вислу
хала всіх їх і сказала:
— Виростіть добрими і
славними, мої
солов’ята!
Щоб зами гордилась наша
Завадівка.
Вся наша Віт
чизна.
Після уроків вони не по
спішали додому. Сил їдали
свої торбинки з книжечка
ми й саморобними зошита
ми, юрбою бігли до великої
нупи глини й несли вальки
до муру — разом зі своїми
вчителями і старезними ді
дами будували новий кор
пус семирічни.
А під вечір ватага хлоп
чиків мчала
сільськими
вулицями, і всюди чулись
дзвінкі дитячі голоси:
— Кіно! Кіно! Приходьте
кіно дивитися.
Побачите,
як гітлерян лупцювали...

Це Борис Притула вико
нував завдання сільського
кіномеханіка. За таку ре
кламу він безплатно про
пускав першокласників на
картину «про шпіонів».
Марія Григорівна і мати

КНИШ-ДРУГ
І ПОНІЧНМК
Наша бібліотека відкри
та рік тому. Постійні чита
чі — переважно молоді
будівельники.
Для них ми організува
ли
книжкову
виставку
«Будівельник — професія
почесна». Підібрано кни
ги на допомогу новачкамбудівельникам, література
з техніки безпеки, новин
ки періодики, матеріали,
що пропагують трудові
почини будівників комбі-

чиЗїшки в
єдиноборстві
здолали ворога, який зазі
хав на свободу і незалеж
ність нашого народу. Хо
четься пройти за героями,
разом з ними всі тяжкі
воєнні дні і роки».
Автор зумів
сам і дав
можливість читачам сер
цем доторкнутись до под
вигу народу.
Найбільше
хвилюють сторінки,
де
розповідається
про без
прикладний подвиг героїв
Аджпмушкая. Довгі міся
ці, страждаючи від голоду
і спраги, браку повітря і
холоду, боролися з фа
шистами воїни Підземного
гарнізону, Гітлерівці заавіабомба.ми,
кидали їх
заливали водою, отруюва
Але все одно
ли газом.
щоночі злітали в повітря
ворожі склади боєпршіасів, пального, автомобілі,
Звитяжці
горіли штаби,
черпали сили у радянсько-

му
патіротизмі,
міцній
дружбі, залізній дисциплі
ні." Про це свідчать наве
дені в книзі рядки з нака
зу про створення Окремо
го полку оборони Аджимушкайських
каменоло
мень:
«Вдень і вночі підтриму
вати найсуворіший рево
люційний порядок, як зі
ницю ока берегти бойове
товаришування. Перемога
або смерть! Іншого виходу
у нас немає. Хай живе на
ша Радянська Батьківщи
на!»
Не менш, ніж сторінка
про військові подвига керчаїї, захоплюють і розпові
ді'про відродження міста
з руїн. За повоєнні роки в
Керчі виросли нові зазоди
і квартали, виросло нове
покоління. Через всю кни
гу проводять Л. Мєлков
думку про спадкоємність
комсомольських традишй.

Зустріч

Надія Юхимівна
Бориса
Мала, теж сільська вчителька, наказували хлопцям:
— Борони вас беже піти
в яр та колупатись з землі!
Не чіпайте різних там за
лізяк!
* То була перша мирна
1945-гз. Іосінь, осінь
«цяцьок >
смертоносних
війни ще не визбирали
всюди...

♦ * *
ридцять літ минуло з
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тих пір, як зони закін
чили свою
семирічку. І
ось знозу зібралися вихо
ванці Марії Григорівни на
шкільному подвір'ї. Пішли
на квартиру
до Оксани
Іванівни Ліпунцозої і за
несли вчительці-пенсіонерці подарунки.
Пішли на
сільське кладовище і по
клали квіти на могили езоїх учителів, яких не стало
кілька років тому. А потім
у найбільшій класній кім
наті восьмирічки № 12 (ко
лишня Зазадівська семи
річка тепео уже входить
до території
обласного
центру) розповідали своїм
учителям, як
і ким вЬни .
стали.
У Павла Зуєва на грудях
медаль «За трудову доб-

нату «Кірозоградважбуд».
Часто у бібліотеці від
буваються зустрічі читачів
з молодими передовика
ми виробництва. З вели
кою любов’ю відгукується
про
свою
наставницю
Є. М. Нескорожню пере
можець республікансько
го конкурсу молодих шту
катурів комуніст Юля Ко
зир. Дівчина навчається у
будівельному технікумі і
в бібліотеці буває дуже
часто. ■
Рада бібліотеки і ради
гуртожитків № 6 та № 7
комбінату
«Кіровоградважбуд» з метою поліпшення пропагандистської

І

Керченська міська комсо
мольська організація за
боротьбу з окупантами на
городжена орденом Віт
чизняної війни 1 ступеня;
і нинішні юнаки і дівчата
намагаються бути гідними
своїх
попередників: їхні
молоді руки будують ко
раблі і плавлять метал, са
дять дерева і зводять бу
динки.
Щороку
напередодні
Дня Перемоги молодь Кер
чі влаштовує
факельний
похід вулицями міста і за
кінчує його біля Вічного
вогню на горі Мітрідат. І
нема па землі сил, які за- І
тьмарили б світло тих смо
лоскипів, нема такого віт
ру, котрий зміг би загасити вічний вогонь пам'яті
про тих, хто відстояв сло
боду і завоював
мир —>
кожен рядок книги Леоні
да Мглкова
пронизаний
цією думкою.

МИ —
РАДЯНСЬКІ

лесть». Він після армійсь
кої служби
уже 22 роки
працює
мулярем у РВУ
М» 1 облремтресту.
Такий
же трудовий стаж у Вален
тини Федоренко, робітниці
хлібозаводу, яку нагород
жено орденом «Знак Поша
ни». Вчителює
тепер у
своїй школі Т. Я. Євмина.
А в колишнього «кіношника > Бориса Притули — зо
лоті медалі лауреата все
союзних фестивалів само
діяльного мистецтва, знай
«Зідміннин народної осві
ти». Завідуючий кафедрою
Кіровоградського педінсти
туту..................
кандидат педагогічних наук Ворис Васитьович Притула
одразу й не
скаже, скільки
роніз він
учився
після закінчення
Завадівсьчої
семирічки:
закінчив машинобудівний
технікум,
музучилищ'?,
Одеську
консерваторію,
столичну
___
і____,
аспірантуру.
Вчився, коли був солістом
—і
ансамблю пісні і танцю, і
тепер учить пізнавати кра
су учасників самодіяльнасамодіяльно
го народного хору «Барві
нок». і Борис Сердюк гор
диться. своєю
’
профгсією:
він щодня йде на роботу Q
четзертій ранку і вивозить
з вулиць і дворів сміття. У
нього та робота, без якої
не може бути у МІСТІ ЛО
рядну і краси...

Марія Григорівна слухає
своїх «шибеників» і з ра
дістю говорить:

— От і довели учителям
і батькам, що ви справді
добрі і слухняні діти. Чес
ними людьми виросли.

М. ВАСИЛЬЄВ.

Кримська область.
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А вчителька Ольга Яків
котра була
на Вовченко,
ініціатором
цієї зустрічі
хотіла, щоб
(вона дуже
сьогоднішні
випускники
послухали напуття першо
класників першого повоєн
ного року) додала:
— Просто зони радянсь
кі люди. Як і наш випуск
ник Герой
Радянського
Союзу Павло Федорович
Луньов. Він чесно виконав
свій обов'язок перед Бать
ківщиною. На берегах За
хідної Дзіни викликаз на
себе вогонь нашої артиле
рії і зі жменькою
бійців
утримав зайнятий плац
дарм.
Хотіла сказати восьми
класникам, що ці робітни
ки науковці, педагоги на
передодні
зустрічі вирі
шили зробити свій внесок
у Фонд миру.
— Вони
просто чесні
громадяни Країни Рад, і їм
не байдуже, що діється те
пер на всій планеті...
Піонери школи показали
гостям свій альбом — що
денник
піонерської при
кордонної застави № 254
імені Героя Радянського
Союзу І. І. Стрельникова,
застави.
що не перший
рік бере участь у військо
во-патріотичній грі «Кор
дон» і вже отримала най
вищі оцінки за 42 донесен
ня в центральний респуб
ліканський штаб гри. Сьо
годнішня випускниця шко
ли Таня Тупчієнко, вручаю
чи квіти Борису
Васильо
вичу Притулі, сором'язли
во мовила:
— Ви запитували, якими
хочемо бути.
Такими, як
Луньов.
І постараємось,
щоб у нашій мальовничій
Завадізці більше було яво
рів і яблунезих садків. Без
пісні ми теж не можемо..
Вийшли за околицю се
ла восьмикласники, учите
лі, випускники різних ро
ків. У високостя зрину
ла ПІСНЯ про рідну землю;
про явори...
М. ВІНЦЕВИЙ.
На
з н ідл к у: випуск
ники Завадівської школи
1952 і 1982 років.
Фото В. ГРИВА.

роботи
серед
молоді ну).
скоординовують свої дії.
Розгорнуто широку про
Вихователі
гуртожитків паганду матеріалів XXVI
• С. Савицька, Л. Тимофієві, з’їзду КПРС та XXVI з’їз
А. Буйлук Н. Бірюковз ду
Компартії
України,
активно пропагують книги XXIV з’їзду ЛКСМУ, XIX
серед жильців.
з’їзду ВЛКСМ.
Готуючись до зустрічі
Готуючись до виборів,
60-річчя СРСР, працівники ми оформили куточок мо
бібліотеки
організували лодого виборця. Відвіду
перегляд літератури «Я не вачі можуть познайомити
знаю іншої країни, де лю ся з текстами
промов
дина вільно так росте». Л. І. Брежнєва на зустрі
Сюди входять книжково- чах із виборцями, матеріа
ілюстративні
виставки лами про роботу місцевих
«Союз непорушний рес Рад народних депутатів,
публік радянських», «Ук тощо.
раїна — рідний край», «Як
Р. МАРТИНЕНКО,
не любить мені цю зем
старший
бібліотекар
лю» (про Кіровоградщифіліалу № 18 МЦБС.

>

15 червня 1982 року

«Молодий комунар»

«все залишмо синаи»
Коли Василь Гаврилович Ляшенко приходить
на урок мужності до шко
лярів Кіровограда і його
просять розповісти про
найбільш пам’ятний епізод
з його життя, він на якусь
мить замислюється. З чо
го почати? Може, з того,
як у травні 1930-го поїхав
за комсомольською пу
тівкою на нафтопромисли
Грозного, а потім
там
вступив на робітфак? Чк
розповісти про бої ПІі
Сталинградом і на Кур
ській дузі? Ні, він спочат
ку про українське сел(
Лютіж, про свій 5-й
,г " гвар
дійський Сталінградськиї
танкозий
корпус,
який
одним із перших виззоляз Київ. I про бої під
Мукденом, де він зустрів
ся зі своїм земляком Іва
ном Білодідом (потім віч
стане академіком, віцепрезидентом Академії на
ук УРСР).

На грудях майора у
відставці комуніста В. Г.
Ляшенка три ордени Віт
чизняної війни двох сту
пенів, один — Червоної
Зірки, чотирнадцять бо
йових медалей. Щоб роз
повісти про історії цих
нагород, треба не одну
годину. Тож ветеран завж
ди починає свою бесіду з
піонерами і комсомоль
цями такими словами:
— Ми просто чесно ви
конували свій священний
обов’язок перед Батьків
щиною. В госпіталях гоїли
рани і знову йшли в бій,

Щоб у якійсь мірі оцінити роботу низового ко
лективу фізкультури, варто побувати на одному із
турнірів, що тут проводяться, і тоді стане ясно, як
комсомольські та фізкультурні активісти розв’язу
ють проблему масовості і майстерності.

СТАРТУЄ «ДРУКМАШ»
VIII ЛІТНЯ СПАРТАКІАДА УРСР;
ВІД МАСОВОСТІ ДО МАЙСТЕРНОСТІ

щоб сьогодні, щоб завжди
цвіли сади під тихим і
мирним небом Вітчизни.
Пам’ятаю, як після за
кінчення кредитно-еконо
мічного інституту Василь
Гаврилович працював ке
руючим обласною конто
рою Держбанку капіталь
ного будівництва «Торгбанк». Тоді, незважаючи
на велику зайнятість, він
часто виступав перед уч
нями
профтехучилищ і
пристрастно
пропагуваз
робітничі професії. Знову
згадував, як став ударни
ком на нафтопромислах,
як йому там доручили
обов’язки
комсомоль
ського ватажка.
Про себе він не любить
багато розповідати. Біль
ше про бойових друзів. І
про синів — Валерія, Ана
толія, Євгена, які закінчи-

ли вузи, стали інженера
ми, ко,мсомольцями, а по
тім комуністами.
— Все лишаю їм, — ка
же ветеран, — синам мо
їм, котрі теж здобули ар
мійський гарт. Моє життя
— їхнє життя. Моя доро
га — їхня дорога.
І сьогодні, коли ветера
ну комсомолу, ветерану
війни виповнюється сімде
сят, до В. Г. Ляшенка
прийдуть піонери і по
здоровлять з ювілеєм, і
він знову скаже їм своє
напутнє слозо.
Сонця вам ясного, до
рогий
Василю Гаврило
вичу!

О. НАГОРНИЙ,
учасник Великої Віт
чизняної війни.
м. Кіровоград.
На з н і м н у: В. Г. ЛЯШЄНКО на уроці мужнос
ті.
Фото автора.

КОМПОЗИТОРИ
В ПІОНЕРСЬКИХ ГАЛСТУКАХ
Лауреати першого об
ласного огляду дитячої
музичної
творчості, що
відбувся
в Кіровограді,
ще носять піонерські гал
стуки. Найкращими виз
нано п’єси Катрусі Курсчкіної, пісні Альоші Хар
ченка і Марипки Пендюр
— учнів дитячої музичної
школи № 1.
Залучили дітей до каз
кового світу самостійної
творчості,
навчили свої
емоції і світовідчуття внражати мовою музики їх
наставники — викладачі,
Сім років тому один з них
— композитор К. О. Шутенко організував у міському
музу-чилищі
клас

композиції, згодом з ного
ініціативи такі ж класи
почали створюватись у ди
тячих музичних школах
Кіровограда, Олександрії,
Гайворона,
Світловодська...
— Інтерес дітей
до
створення музики' зростає
все більше й більше, — го
ворить Кім Олександро
вич. — Тепер в області по
над ЗО юних композпторів. В активі наших вихо
ванців уже чимало творів,
які свідчать про неабиякі
здібності. Явною творчою
удачею Олексія Харченка
стада пісня «Світи нам,
«Зірнице» на слова поета
Володимира Орлова. її

полюбпли і діти, і дорос
лі, вона швидко ввійшла
до репертуару дитячих хо
рових колективів. Приєм
ний сюрприз — пісня Ма
рини Пендюр «Гуси-гусонькн» па слова україн
ської
поетеси Катерини
Гпатенко, що прозвучала
вперше у виконанні тріо
бандуристок, відразу по
лонила слухачів мелодій
ністю, яскравим україн
ським колоритом. На дум
ку професіональних музи
кантів, вона може прикра
сити виступ
будь-якого
співака.
В. МАЛИНОВСЬКИЙ,
кор. РАТАУ.

...Коли стартувала VIII
літня Спартакіада УРСР,
інструктор по спорту го
ловного підприємства Кі
ровоградського виробни
чого об’єднання «Друкмаш» Семен Медовий зо
рієнтувався правильно: на
першому етапі Спартакіа
ди всі масові змагання
передусім проводитимуть
ся безпосередньо □ колек
тивах фізкультури, — тож
необхідно детальніше роз
робити систему організації'
спортивно - масових захо
дів. В основі — комплекс
ГГЮ, залучення до занять
спортом членів виробничих
бригад, кожного робітни
ка.
Отже, поєдинки з дев’я
ти видів спорту. Звичайно,
в них беруть участь не ли
ше ті, хто тренується в
спортивних секціях. От хоч
би цей
легкоатлетичний
крос. У дендропарк імені
5и-річчя Жовтня, де зби
ралися учасники змагань,
прийшло 1328 бажаючих
продемонстувати свою май
стерність — начальники
цехів і відділів підприєм
ства, головні спеціалісти,
ватажки
комсомольськомолодіжних колективів, ро
бітники різного віку. Най
більше — молодих. Всі ши
кувались в колону. Лунала
мелодія спортивного мар
шу. Кросменн
рушили до
пам’ятника бойової спазм,
щоб понласти до постамен
ту квіти, щоб дати клятву
на вірність ідеалам, за які
боролись герої громадян
ської і Великої Вітчизня
ної воєн.

Старт — на алеї бойо
вої слави, де портрети героїв-земляків,
кавалеріз
орденів Слави трьох сту
пенів.
Найбільш
чисельна
команда цеху № 22. Юна
ки та дівчата прийшли іп
змагання разом зі своїм
комсоргом Світланою Беєрбак. Перед цим робітни
ки провели свої цехові
змагання, в яких взяли
участь всі бригади. І ось
вони вже па загально
командному турнірі — в
спортивних костюмах, з
емблемами
па рожевих
майках. У суддів немає
сумніву — за масовість

«Кров на ваших руках, пані Тетчер!»
Недавно
лондонець
Дж. Істхоуп
подзвонив у
канцелярію прем’єра. Від
булася така розмова:
— Я хотів би висловити
протест проти
урядової
політики щодо Фолклендських островів
— Бибачте. Ми не прий
маємо таких усних зачз.
— Чому? Хай пані Тет
чер знає, що представник
громадськості
проти ї»
війни. Адже прем’єр н:^“"
то діє від імені всієї нації,
значить, від мого
імені.
Дуже прошу вас просто
передати їй: дзвониз такий-то, висловив протест...
Істхоуп так ні про що
й не домовився з канцеля
рією. Його прохання не за
довольнили.
Власне, пані Тетчер нав
ряд чи треба нагадувати,
що дедалі більше англій
ців засуджує
авантюру
уряду в Південній Атлан
тиці. Щоб переконатися в
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цьому, ЇЙ ДОСИТа ВИГЛЯНути у вікно.

Щонеділі ранкову дрі
моту Лондона розганяють
мітинги протесту, органі
зовані комітетом, ядром
»кого стали 70 парламента
ріїв, котрі підписали пети
цію з вимогою відкликати
британську ескадру і до
биватися мирного
врегу
лювання
кризи
через
ООН.
Я стою на Фліт-стріт бі
ля магазинчика знаменитої
чайної фірми «Іуайнінґ».
Кожен із двох
з лишком
тисяч чоловік, які кроку
ють мимо
мене, міг би
провести цю годину за ан
глійською традицію за
чашкою чаю. Але еони ви
йшли на вулиці з плаката
ми,
на яких
написано:
«Кров на ваших руках, па
ні Тетчер!», «Із черги без
робітних —
прямим хо
дом у Південну
Атланти
ку!»,
«Дайте
світові
шанс!»-

Під недобрим поглядом
поліцейських ідуть лейбо
ристи, профспілкові діячі,
комуністи, активісти «Кам
панії за ядерне роззбро
єння», члени «Братства ме
тодистів за мир»,
кваке
ри...
Всі ці люди зрозуміли,
в чому
полягають уроки
фолклендської кризи. Го
ловний із них — диплома
тія авіаносців
не може
служити інструментом су
часної національної полі
тики.
У епіскопа Ронаиьда Баулбі і депутата парламенту
Те/иа Делела в цьому не
має
ніяких
сумчівіз.
«Ззернення
Британії до
воєнних дій не є захистом
ідеаліз свободи, — заявив
перший, —Скоріше зсього
це повернення до колоніа
лізму часів канонерок».
«Мальвінські сстрози, —
звернувся до демонстран
тів другий,
— належать,

як не крути, латиноамери
канській державі, що зна
ходиться за 400 миль від
них, а не європейській
державі за вісім
тисяч
миль...»
Єпіскоп і парламентарій
багато чим ризикують. їх
можуть звинуватити у від
сутності патріотизму, якщо
не в зраді. Саме таким чи
ном уряд намагається зби
ти нині хвилю нездозолення його політикою.’
Телевізійна програма Бібі-сі «Панорама»
заїкну
лась було, що вдови Буе
нос-Айреса мало чим від
різняються від вдов Порт
смута. В передачі виступи
ло також кілька депутагіз
парламенту, які дозволили
собі несміливу критику д:й
уряду в
фолклендській
кризі.
Що тут почалося! Пар
ламентарій - консерзатор
Уїнстон Черчілль, який ус
падкував від діда
нена

приз отримають кросменн
саме цього цеху.
Впевнено долають ди
станцію легкоатлети цеху
№ 2, відділу спеціального
конструкторського
бюро,
цех}' № ЗО.

А хто вболівальники? Се
ред них не лише керівники
виробничих дільниць. Го
там,
то тут з’юрмилися
хлопчини і дізчатка із за
водського дитячого садка.
І вже чути їхні дзвінкі го
лоси:
— На-та-ша! вперед, Наташа!
Це першою наближаєть
ся до фінішу штампуваль
ниця
цеху № 2 Наталя
Немпа, котра, як стало ві
домо потім,
перемогла а
жіночій групі кросменон.
— Тільки швидше, тіль
ки так. переможе наш «Лі
ван! — знозу лунають ди
тячі голоси.
Малюки виявилися не
абиякими
провидцями:
фрезерувальник цеху № ЗО
Сергій Клізак теж на маз
собі рівних у своїй віковій
групі.

З олівцями і записника
ми стояли на фініші фізор
ги цехів Валерій Сулі мов
та Михайло Рябокінь. Во
ни записували імена кра
щих спортсменів, в окре
му групу заносили тих,
хто дещо відставав від
своїх товаришів по брига
ді. Останніх завтра буде
зараховане в групи фізпідготовки, иайсильніших —
у групи спортивного вдос
коналення.
Он два чоловіки скида
ють свої черевики і про
сяться на старт... босими.
Інші кладуть на лави під
жаки, святкові•сорочки.
Ці робітники, інженери на
віть не схожі на спортсме
нів. І це не дивно — адже
вони спочатку не збирали
ся виступати на цих зма
ганнях — тільки що закін
чилась зміна, тож прий
шли просто подивитись, як
точиться боротьба. Та ко
ли на алеях спалахнули
пристрасті, не витримали
—• попросились дозволити
їм теж побігти, щоб виру
чити цех «більшим чис
лом», щоб довести, що в
них теж є завзяття.
І Семен Медовий зраді-

ло дивився, як воші нама
гались порівнятись з ти
ми, хіо помчав до старту
в шпповках, в повній спор
тивній формі. Вітав їх. А
потім сказав:
—
ви завтра приходь
те до нас. йде набір у
другу групу любителів бі
гу. Хочете — в групи
«Здоров’я»...
Аналіз результатів дове
лось робити довго. Медово
му допомагали
не лише
судді, а и фізорги, комсор
ги. Нарешті поставлена ос
тання цифра: «417 завздччан
виконали норматив
ГІЮ з кросу».
Дехто з тих, хто не енлав
заліку, говорив: «Та я міг
швидше. Дозвольте, я ще
раз пробіжу. І тоді буде на
значок».
— У кожному цеху є гру
па ГГЮ, —
відповідав Се
мен Медовий.
Потренує
мось, а в липні знову спро
буємо всі разом.
Коли
головний
суддя
змагань назвав кількість
тих, хто склав норматив, я
запитав
інструктора па
спорту:
— Як вважаєте.
багато
це чи мало?
— Пони
що мало. І це
тільки тому, що ми не ма
ємо вдосталь
зразкових
спортивних
майданчиків.
Обладнуємо їх у зихідні,
під час суботників. Але по
трібні
кошти,
потрібні,
крім робочих рук, механіз
ми. 1 ось сьогодні товари
ші із завкому профспілки
переконались у цьому. Обі
цяють допомогти. А завком
комсомолу
згуртує
нові
ударні загони,

У четвер, на другий день
після кросу, в кожному це
ху робітники вітали кра
щих учасників забігу. Вру
чали їм грамоти, призи. А
ті, хто не прийшов на
крос, шкодували про це і
по-доброму заздрили при
зерам та й тим, хто «тіль
ки показав себе».
... Медовий, збираючись
на черговий футбольний
матч цехових команд (ці
змагання теж проводяться
за програмою заводської
спартакіади), переглянув
таблицю результатів попе
редніх поєдинків і поніс її
в комітет комсомолу:
— Треба розмножити,
зробити кілька екземпля
рів. Щоб були в червоних
кутках кожного цеху.
Переглядав він й інший
документ — заходи, спря
мовані на виконання по
станови ЦК КПРС і Ради
Міністрів
СРСР
«Про
дальше піднесення масо
вості фізичної культури і
спорту». Вони передусім
націлені на організацію
активного відпочинку за
водчан. Буде туристичний
похід, будуть старти ви
хідного дня з багатьох ви
дів спорту. Є намітки що
до дальшої пропаганди
фізкультури і спорту, зо
крема нормативів і вимог
комплексу
ГПО.
М. КРОКУЙ.

висть до ліберальної дум відпущення із тих, хто за
ки, постазив вимогу негай кликає припинити війну!»
но звільнити зсіх журна
Невідомо, чи матимуть
лістів, які
готували кра листи якийсь вплиз. В уся
мольну передачу.
кому разі, преса вірнопід
Немає сумнівів, Лондон даних продовжує маскува
антиурядових
хотів би заткнути рота кри ти розмах
тикам війни
у Південній настроїв. Невідомо, звідки
результати
Атлантиці,
залякати
їх добуваються
опитування, які доводять,
звинуваченнями в нелояль що нібито
мало не вся
ності. Чим більше кричать країна
горою стоїть за
ура-патріоти, тим мечше війну з Аргентіною.
чути ридання англійських
Звідки такі дані? Дещо
вдів, тим легше розшири
ти конфлікт. А це відпові проясниз той же Дж. Ісгдає задумозі уряду, який хоуп. Через десять хвилин
намагається відновити свій після свого першого дзвін
ка з канцелярію прем’єра
престиж за рахунок «трі він знову набраз той же
умфальної військової пе номер і, змінивши голос,
ремоги» на Фолклечдах.
запитав:

Демонстрація протесту
не випадково
проходила
на Фліт-стріт, у цій обителі
великої
преси Британії.
Демонстранти вручили ре
дакторам листи, де говори
лося: «Ми вважаємо, що
деяка частина газетної ін
дустрії створює атмосфе
ру, яка заважає пошука/л
мирного
розв’язання
фолклендської кризи... Ре
дактори! Не робіть козлів

— Чи не могли
б ви
прийняти мою усну заяву
про підтримку пані Тетчер?
Передайте прем’єрові, що
я захоплений її політикою
щодо Фолклендів!
— Так-так,—зацікавлено
пролунало в трубці. — Во
на буде рада взнати'думку
народу...

В. СИМОНОВ,
власкор АПН.
Лондон.

4 стер
20.00 — Вечірня казка. «Ко
тик з небилицями». 20.15 —
Міжнародна панорама. 21.00
— «Час». 21.35
— Фільм
«Дон Кіхот».

Вівторок
а

15 червня 1982 року---------

«Молодим комунар»

ЦТ (1 програма)

ш8.00 — «Час». 8.45 — Чем
піонат світу з футболу. Збір
на Бразілії — збірна СРСР.
10.20 — Док. телефільм «Му
рад Кажлаєв. Ритме і роки».
По закінченні — Повній.
54.30 — Новини
14.50 — В
сім'ї єдиній. Кінопрограма.
-.йдуть по БАМу поїзди..»,
«Я російську вивчив би...».
«Гагаузи». 15.35 — Чого_і як
навчають
в ПТУ. 16.03 —
Салют, піонерік! Виступ ди
тячих художніх колективів
Вільнюського палацу піоне
рів. 16.50
—
Телефільм
«Мишко. Малюк та інші».
17.15 — Адреси «оно цих.
18.15 — На VII Міжнародно
му конкурсі ім. П. 1. Чайковського. 18.45 — Сьогодні У
світі. 19.05 — Життя науки.
19.35 — Народні мелодії.
19.50 — Фільм «Ковадло чи
молот». 2 серія. 21.00 —
«Час» 21 35 —
Про балет.
Народна артистка
СРСР
Н. Тимофеева. 22.45 — Сьо
годні у світі. 23.00 — Чем
піонят світу з футболу. Збір
на Шотландії — збірна По
сої Зеландії.

З 15 по 19

Середа
А ЦІ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Чем
піонат світу з футболу. Збір
на Шотландії — збірна По
вої Зеландії. 10.20 — У світі
і гарнії По закінченні — По
гини 14.30 — Повнив, і 150
—
П'ятирічка — справа
кожного. Док фільми. 15.15
— Фільм-концерт < В домі
М
Римського-Корсакоча».
15.55 — Відгукніться. сур
мачі! 16.40 — Фільм — ді
тям. «Каштанка». 17.45 —
Шахова школа. 18.15 — Ра
ком — дружна сім'я 18.45 —
Сьогодні у світі 19.00 — На
зустріч
виборам. 19.15 —
Чемпіонат світу з футболу.
Збірна Англії
—
збірні
Франції 21.00 — «Час». 21.35
— Футбольний огляд. 22.05
— Сьогодні у світі. 22.20 —
Чемпіонат світу з футболу.
Збірна ФРН — збірна Алжи
ру. 2-й тайм.

А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Вперед, орля
та». 11.20 — Фотоетюд «Кві
ти». 11.25 —
«Міжнародна
СТУДІЯ «УТ». 11.55 — Телеогляд
«Знімається кіно».
16 00 — Новини.
16.10 —
Муз. фільм. 16.25 — «Закон
і ми». 16.55 — Фільм-концерт «Народні
картинки».
17.30 — «Абітурієнт-82». До
нецький гірничий технікум.
18.00 — Телефільм. 18.30 —
Музичний
фільм «Струни
серця». 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Естрадний
концерт. 19.50 — О. Кере
кеш. «Два кольори». Виста
ва. 20.45 - — «На добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35—
Продовження вистави «Два
кольорі:». По закінченні —
Новини.

А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.20 —
По Іспанії.
Кінопрограмя.
1905 — О. Скрябін. Симфо
нічна поема «Прометей».
J9.30 — Спорт за тиждень.

А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10 35 — Науково-попу
лярна програма «Імпульс».
11.00 —
Телефільм «Щоб
гралися діти у дворі». 11.20
— 0. Керекаш. «Два кольо
ри». Вистава. 16.00 — Нови
нн. 16.10 — Концерт. 16.35
— Телефільм «Зліт дозволя
ється». 17.00 — «Грають юні
музиканти». 17.30 — «Про
довольча програма — спра
ва кожного». 18.00 — К. т.
«День
за днем». (Кіровоірад). 18.15 — К. т. Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 —
К. т. «За наказами вибор
ців». Виступ голови викон
кому Знам’янської Ради на
родних депутатів 1 . Т. Кос
тенка (Кіровоград). 18.45 —
«Актуальна камера». 19.15
— «До 60-річчя утворення
СРСР».
Репортаж з вис
тавки художників РРФСР.
УРСР та БРСР.
19.45 —
Оіїеряі жанри УРСР. 20.40 —
«На добраніч, діти!» 21.00 —
«Час».
21.35 — Художній
фільм «Угрюм-ріка». 1.серія.
По закінченні — Новини.

червня
1982 року
---- і

життя». 21.00 — «Час». 21 35
А Ці (П програма)
_ Чемпіонат світу з футбо
18.00 — Повний. 18.20 — лу. Збірна ЧССР — збірна
Міжнародні змагання .з ху Кувейту. По закінченні —
дожньої гімнастики на приз 23 10 — Сьогодні у світі.
’•азети «Советская
культу
УТ
ра». 19.00
— Продовольча А16.00
Новини. 16.10 —
програма
—
исеїпіродна «Знайомі—обличчя».
Назарій
справа.
20.00 — Вечірня Яремчук. 16.55 — Док.

казка. «Сестриця Оленка і фільм «Створити сад». теле
17.15
братик Іванко». 20.15 — За — Фільм-концерт.
18 00 —
ключний концерт Всеро-сій
т. «День за днем». (Кі.юського фестивалю «Молоді К.
ьпград).
18.15
—
К.
т Ого
голоси і
молодий баїет
(Кіровоград). 18.25
Росії». 21.00 —• «Час». 21.35 лошення.
—
К.
т.
<
Кірог.оградіцина
— Телефільм «Мир вашому спортивна».
(Кіровоград).
дому». 1 серія.
19.00 — «Актуальна каме
ра».
19.30
— Телефільм.
20.00 — «Театр надії». (Кі
ровоград).
21.00 — «Час».
21.35
— Худ.
телефільм
«Угрюм-ріка». 2 серія. Но
закінченні —, Новини.
А ЦІ (1 програма)
А ЦТ (II програма)
8.00 —
«Час». 8.45 —
.18.00 — Новина. 18.20 —
Спортивна
програма. Чем «Подвиг».
18.50 — Науко зопіонат світу з футболу. Збір нопулярний фільм «Кулібіна Англії — збірна Франції. іін з 5 «А». 19.00 — «Гори
10.20 — Збірна ФРН — збір
20.00 — Вечірня каз
на Алжіру. 2-й тайм. По за зонт».
20.15 —
Тележурнал
кінченні — Новини. 14.30 — ка.
«Співдружність». • 20.45 —
Новини. 14.50 — Док теле Народні
мелодії.
21.0-9 —
фільм «Зустріч з Ісландією». «Час». 21.35
Телефільм
15.10 — Чи .знаєш ти закон? «Мир вашому— дому».
2 се
15.10 — На VII Міжнародно
му конкурсі ім. ГІ. І. Чайкок- рія.
сіпсого. І 6.10
— Телефільм
«Шлях до уроку» 16.40 —
Фільм — дітям. «Пасажир з
«Екватора». 18.00 — Веселі
і'отки. 18.15 — Ленінський
університет мільйонів. «Поо- А ЦТ (1 програма)
довольча програма — всена
родна справа».
18.45 —
8.00 — «Час». 8.45 —- Чем
Сьогодні у світі 19.00 — піонат світу з футболу. Збір
Частівки, приспівки, страж на ЧССР — збірна Ку.і'йту.
дання. Виконує хор російсь 2 тайм 9.35 — Збірна ,’Огокої пісні ЦТ і ВР.
19.30 — славії — збірна
Північної
Фільм
«Суворе
чоловіче Ірландії. По закінченні —

Четвер

П’ятниця

Фізика і математика — з
фізики (усно), математи
ки (письмово і усно), ро
сійської або
української
мови і літератури
(пись
мово).
Математика і фізика —
з математики (письмово і
усно), фізики — (усно),
російської або української
мови і літературі! (пись
мово).
Українська мова і літе
ратура
— з української
мови і літератури (письмо
во і усно), історії СРСР
(усно), іноземної
мови
(усно).
Російська мова і літера
тура — з російської МОВ)!
і літератури
(пнсьмозо і
усно), історії СРСР (ус
но), іноземної мови — (ус
но).
Англійська і
німецька
мови — з англійської мо
ви (усно), російської або
української мови і літера
тури (письмово і усно), іс
торії СРСР (усно).
Музика і співн — із спе
ціальності, російської або
української мови і літера
тури (письмово і усно), іс
торії СРСР (усно).
Фізичне виховання — із

Новини.
14.30 — Новішії.
14.50 Спосіб життя — радян
ський.
Кінопрограма «Все
для блага народу». «У відпо
відь па ваш лист...», «бать
ко? 15.30 — Російська мова.
16.90 — Москва і москвичі.
1'5.30 — Хочу все знати.
16.40 —
Фільм — дітям.
♦ Червоні бджоли». 17.59 —
Документальний телефільм
«Георгій Димитров. Сторінки
життя». До 100-річчл з діві
народження. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Л. Мінку’с
Класичний дует з балету
«Баядерка». 19.15 — Чемпіо
нат світу з футбрлу. Збірна
Італії — збірна Перу. 21.00
—- «Час». 21.35 — Ьечір пос
зії Р. Рождест вепського у
Колонному залі Будинку спі
лок. 23.00 — Чемпіонат сві
ту з футболу. Збірна Брині
лії— збірна Шотландії. В пе
рерві — 23.45 — Сьогодні у
світі.

А ЬТ
10 00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Фільм-концерт.
11.10 — Продовольча про
грама — справа кожіїо.-о?.
11.40 —
Художній фільм
«Горіховий хліб».
12.59 —
Документальні телефільми.
■6.00 — Новини. 16.10 — Те
лефільм. 16.30 — Співає на
родний артист СРСР В. Ко
рейка. 17.10 — До 100 рі-нш
з дня народження Г. Димит
рова. 17.30 — «Абітурієнт8?» Дніпропетровський гір
ничий технікум.
18.00 —
К. т «День за днем». (Кіро
воград). 18.15 — «Депутати і
життя» (Кіровоград). 18.45-—
«Актуальна камера». 19.15 —
«Жнивам
— бойову готов
ність». (Кіровоград). 19.30 —
«До 60-річчя
утворення
СРСР». Творчий звіт майст
рів мистецтв і художніх ко
лективів Черкаської області.
В перерві — «На добраніч,
діти!» По закінченні — ху
дожній телефільм «Угрюмріка».
З серія та --.ііііуск
Новин.

А Ц'1 (П програма)

18.00 — Новини 18.20 —
Клуб кіиоподорожей 19.35—
Концерт академічного хору
Будинку
культури МВТУ
ім Лі. Баумана." 20.00 — Ве
чірня казка
«Чарівний ек
ран».
20.20 — Фільм-копцерт. 21.00 — «Час». 21.35 —
Телефільм. «Мир вашому до
му». З серія.

А ЦІ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Чем
піонат світу з футболу. Збіоі:а Бразілії — збірна
Шо’і.чандії. 10.20
— Для вас,
батьки. 10.50 — Більше хоро
ших товарів. 11.20 — 25-й
тираж «Спортлото». 11.30 —
Об'єктив. 12.00 — Чемпіонат
світу з (футболу. Збірна Лмгентіни — збірна Угорщини.
13.49 — Світ рослин. Ї4 30
— Новини. 14.45 — Фільм
— дітям. «П'ятірка лід.іажннх». 16.00 — Очевидне —
неймовірне. 17.00 — Бесіда
політичного оглядача 10. Летупова 17.30 — Щоденник
VII Міжнародного конкурсу
ім. 11. І Чайковського. і 8.15
— Бесіда голови Радлнською комітету захисту мину
Ю. Жукова,-19.00 — Від усі
єї душі. До 50-річчя заснуГЕїпш м Комсомольська-наАмурі. 21.00 — «Час». 21.35
— Чемпіонат світу З фУТбо*
лу. Збірна Польщі — збіріїЯф
Камеруну. 2-й тайм. 22.25
До 60-річчя утворення СРСР.
Конїдерт Державного Ураль
ського російського народно
го хору. 23.00 — Чемпіонат
світу з футболу. Збіона
СРСР — збірна Нової Зелан
дії. В перерві — -23.45 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Якщо хочеш бути здоровим.
9.30 — Муз. програма «Ран
кова пошта». 10.00 — Силь
ні. сміливі, спритні. 10.30 —
Програма
Красноярської
студії
телебачення «Моя
земля
— моє натхнення».
11.30 — На VII Міжнародно
му конкурсі ім. П. І. Чайковіького.’ 12.30 — Фільм-дітіім.
13.45 — Зустрічі за вашим
проханням.
11.35 — Кон
церт. 15.10 — Міжнародний
оі ляд. 15.25 -- Циркова вис
тава. 17.30 — Декоративно
прикладно мистецтво Узбе
кистану. 18.00 — «Старо мін
ний детектив». Телевнстава.
19.30 — Музичний кіоск.

В. о. редактора
А. РОМАНЮК.

спеціальності, хімії (усно),
біології (усно), російської
або української мови і лі
тератури (письмово).
Педагогіка і методика
початкового навчання — з
математики (усно), росій
ської або української мови
і літератури
(письмово і
усно), історії СРСР (ус
но).
Особи, які закінчили се
редню школу
із золотою
або срібпою медалями,
технікум
абз
середи?
профтехучилище з відзна
кою, складають один екза
мен при вступі на спеціаль
ності:
українська мова і літе
ратура — з української
мови і літератури (усно);
російська моза і літера
тура — з російської мови
і літератури (усно);
історія — з історії СРСР
(усно);
фізика і математика — з
фізики (усно);
математика і фізика — з
математики (усно);
педагогіка
і методика
початкового навчання — з
української або російської
мови і літератури (усно);
англійська, пі мені ка мо-

ви — з англійської
мови
(усно);
музика і співи — із спе
ціальності;
фізичне виховання — із
спеціальності.
При одержанні відмінної
оцінки від інших екзаменів
абі гурієптн звільняються.
При одержанні оцінки «чо
тири» або «три» воин про
довжують складати екіямени.
Особи, які мають у до
кументі про середню освіту
оцінки «відмінно», та «доб
ре», а середній бал атеста
та не нижчий 4,5 і які всту
патимуть па спеціальності:
математика і фізика, фізи
ка і математика, звільня
ються від інших .екзаменів
при одержані на перших
двох екзаменах не менше
9 балів.
Військовослуж б о в в і.
звільнені з дійсної служби
та направлені
у вузи за
рекомендацією -військових
частіш, які
па вступних
екзаменах отримали позитивні оцінки, зараховуються поза конкурсом па спеціальності: історія, російсь
ка мова і література, мате
матика і фізика, фізика і

математика, фізичне вихо
вання.
Прийом заяв з 20 червня
по ЗІ липня.
Вступні екзамени з 1 по
20 серпня.
Зарахування з 21 по 25
серпня.
Вступники подають такі
документи: заяву па ім’я
ректора інституту за вста- •
ловленою формою,
документ про середню
оевіту
(оригінал). характеристику
зі школи або
останнього
місця роботи, медичну до
відку (форма № 286), 1
фотокартки
(3X4
см).
Паспорт і чійськовіїіі кви
ток подають особисто.
Особи, які мають стаж
практичної роботи не мен
ше двох
років, подають
копію трудової
книжки
(книжки колгоспника).
Студенти забезпечують
ся гуртожитком та стипен
дією па загальних підста
вах. а студенти (факульте
ту фізичного виховання —
СПООТІІВІІОІО (формою.
. ...........
. .............па
_
Документи
ііадсп.і'ітп
адресу: 316050. м. Кіровоі рад. пул. Шевченка, 1,
педінститут,
приймальна
комісія.

ментів про
осєіту прий
Вступні екзамени за ба
мають осіб, що закінчи жанням вступника можна
ли восьмирічну і середню складати
російською або
школу, середнє профтех українською мовами.
Екзамени на денне нав
училище з оцінками «4» і
спеціальності чання — з 1 по 20 серпня
«5» на всі
на 1982—1983 навчальний рій
на базі восьмирічної шко
денного й вечірнього навли, з 1 по 21 серпня — на
на денне га вечірнє нав по інструментальному ви чання.
базі середньої школи
чання.
робництву,
Всі інші вступники склзНа вечірнє навчання з 1
техніків-механіків
по
Технікум готує на базі
екзамон з
дають усний
липня по 20 листопада, по
восьмирічної і середньої металообробних верстатах
Крім
того,
математики,
токами.
школи:
і автоматичних пініях.
Початок занять на ден
техніків-технолотів
по
Вечірнє навчання тільки особи з восьмирічною осдиктант, а ному відділенні — 1 ве
ковальсько
штампувап-- на базі середньої школи. вітою пишуть
із середньою
ресня, на вечірньому — 1
йому виробництву, по об
Без вступних екзаменів особи
грудня.
робці металів
різанням, на основі конкурсу доку- твір.

Стипендія — 30 крб. на
місяць, іногородніх забез
печують гуртожитком.

никам на вечірнє відділен
ня. Паспорт
військовий
квиток, приписне свідоцт
во подаються особисто.
Прийом документів з 1
червня.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ім. 0. С. ПУШКІНА
ОГОЛОШУЄ
на 1982—1983

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

навчальний рік

на денне навчання па
факультети:
Історичний.
Спеціаль
ність — історія.
Фізико - математичний.
Спеціальності — фізика і
математика, математика і
фізика.
Філологічний. Спеціаль
ності: українська мова і лі
тература, російська мова і
література.
Іноземних мов. Спеціаль
ність — англійська мова,
німецька мова.
Музично - педагогічний.
Спеціальність — музика і
співи.
Фізичне виховання. Спе
ціальність — фізичне вихо
вання.
Педагогічний. Спеціаль
ність —■ педагогіка і мето

дика початкового навчан
ня.
Строк навчання — 4 ро
ки; па спеціальностях фі
зика і математика, матема
тика і фізика, англійська і
німецька мови — 5 років.
Вступні екзамени
за
програмами, затверджени
ми Міністерством вищої і
середньої спеціальної осві
ти СРСР.
відповідно до
програм середньої загаль
ноосвітньої школи.
Вступники
складають
екзамени, залежно від об
раної спеціальності, з та
ких дисциплін;
Історія
—
з історії
СРСР (усно), російської
або української мови і лі
тератури (письмово і ус
но), іноземної мови (усно).

КІРОВОГРАДСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

ПАПІЛ АДРЕСА:

«Молодой коммунар»
орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

еуп. Луначарського, 36

На украинском языке

GK 02230.

Індекс 01103.

Обі-

Вступники подають заяву
на ім'я директора техніку
му.

До заяви необхідно до
дати:
документ про
освіту
(оригінал) медичну довід
ку (форма № 286), чотири

фотокартки 3X4 см, витяг
з трудової
книжки для
тих, хто має стаж практич
ної роботи, а також вступ-

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2 45-36: відповідального ссноетаря — 2 46 87; відділу нлмсомольського
~ 2-46
0ІДД!лУ пропаганди —
•36: відаілу учнівської молоді —
2-46-87; відділу військово патріотичного
виховання та спорту — 2 45-35; відділу
оголошень — 2 56 65: фотолабораторії —
2-45 35: коректорської — 3 61 83: нічної
оеданцП — 3 03 53

Зам. 46.

у

Приймальна
комісія
працює щодня крім неді
лі, з 10 до 18 години.
Адреса технікуму: м. Кі

ровоград. пул. Фрунзе, 6.
Теп.
7-04-61
7-2611
7-03-81.

ДИРЕКЦІЯ.

Зам. 55.

. Газета вихилить v вів гопов
чгтиеп I CVfiOTV
Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
"'X
м. Нірозоград. вул. Гпінки, 2.

