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МІЦНЕ ЗДОРОВ’Я- 
УДАРНД ПРАЦЯ
Завдання/л дальшого розвитку фізкультури і спер

ту були присвячені збори активу працівників партій
них, профспілкових, комсомольських і фізкультурних 
організацій області, які відбулися позавчора в Кіро
вограді. В їх роботі взяли участь секретарі міськко
мів і райкомів партії, заступники голів міськрайви- 
конкомів, секретарі райкомів комсомолу, освітяни, 
керівники підприємств, поофспілкові і фізкультурні 
активісти. З доповіддю виступив секретар обкому 
Компартії України А. І. ПОГРЕБНЯК.

На зборах виступили також голова облепорткоміте- 
ту О. П. БЕРЕЗАН, перший секретар обкому комсо
молу І. О. ШЕВЧЕНКО. Учасники зборіз прийняли 
підвищені соціалістичні зобов’язання по розвитку 
фізкультури і сперту в області на одинадцяту п’яти
річку.

В роботі зборів взяв участь завідуючий відділом 
пропаганди і агітації обкому партії І. П. ОЛІФІ- 
РЕНКО. (Закінчення на 3-й стор.)« |

ФОРМАЦІЙНЕ

24 червня 1982 року від
бувся Пленум Центрального 
Комітет/ Комуністичної
партії України.

У роботі Пленуму взяли 
участь перші секретарі об
комів партії, голови облви
конкомів, міністри УРСР і 
керівники інших респ/блі- 
нснських відомств і органі
зацій, які не входять до 
Складу Центрального Комі
тету і Ревізійної комісії 
Компартії України, секрета
рі обкомів партії і заступни
ки голів облвиконкомів, що 
займаються питаннями сіль
ського господарства, пер
ші секретарі ряду райкомів 
і міськкомів партії, керів
ники і секретарі парторгані- 
зацій деяких колгоспів, рад
госпів, міжгосподарських 
об'єднань, підприємств і 
і об’єднань сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня, хімічної і переообної 
промисловості, науково- 
дослідних інститутів, пере
довики виробництва.

Пленум розглянув питан
ня поо підсумки травневого 
(1982 р.) Пленуму ЦК КПРС 
і завдання республіканської 
партійної організації, що 
випливають з його рішень і 
доповіді товариша Л. . І. 
Брежнєва «Про Продоволь
чу програму СРСР на пері
од д з 1990 року і заходи по 
її реалізації».

З доповіддю виступив 
член Політбюро ЦК КПРС, 
Перший секретар ЦК Ком- 
їбтртії України товариш 
В. !?. Щербмцьний.

В обговоренні взяли 
участь товариші: Б. В. Качу
ра — перший секретар До
нецького обкому партії, 
В. Ф. Добряк — перший 
секретер Львівського обко
му партії, О. В. Гіталов — 
бригадир тракторної брига
ди колгоспу імені XX з'їзду

Внести гідний вклад 
у реалізацію 
Продовольчої програми

Трудящі республіки вва
жають своєю кровною спра
во«’*) виконання Продоволь

чої програми країни. Кожен

КПРС Н.овоукраїнського ра
йону Кіровоградської облас
ті, Ю. Н. Єльчснко — пер
ший секретар Київського 
міськкому партії, Є. В. Кача- 
тіовський — перший секре
тер Дніпропетровського об
кому партії, А. П. Панков «->- 
перший секретар Саратсьнб«- 
іо райкому партії Одесь
кої області. М. М. Всево- 
ложський — перший секре
тар Запорізького обкому 
партії, Л. А. Любченко — 
голова колгоспу «Більшо
вик» Андрушівського райо
ну Житомирської області, 
Ф. Т. Моргун — перший 
секретар Полтавського об-, 
кому партії, Б. О. /Лирсноч 

генеральний директор 
виробничого об’єднання 
«Херсонський комбайновий 
завод імені Г. І. Петровсь- 
ксго», М. В. Уманець — пер
ший секретар Чернігівсько
го обкому партії, В. І. ІлЬЇН 

•— голова виконкому Мико
лаївської обласної Ради на
родних депутатів, М. В. Хо
рунжий — міністр сільсько
го господарства УРСР, І. К. 
Лутак — перший секоетар 
Черкаського обкому партії, 
Н. І. Скляренко — бригадир 
тваринницької бригади
держплемзаводу «15 років 
Жовтня» Переяслав-Хмель- 
ницького оайочу Київської 
області, В. Л. Філонечко — 
голова Держкомсі пьгосптех- 
ніки УРСР, Г. О. Богданов — 
голова Президії Південного 
відділення ВАСГНІЛ, В. П. 
Мисниченко — перший сек
ретар Харківського обкому 
партії. г

Із заключним словом чй 
Пленумі виступив товариш 
В. В. Щербицьиий.

В обговореному питанні 
Пленум одноголосно прий
няв постанову, яку буде 
опубліковано.

колектив, кожен трудівник 
повинні визначити своє міс* 
це, точку прикладення сил у 
всенародній боротьбі за до- 

сягпения намічених партією 
рубежів. Це підкреслювали 
«учасники Пленуму ЦК Ком
партії України, що відбувся 
34 червня в Києві. Пленум 
всебічно обговорив підсумки 
травневого (1982 р.) Плену- 
му ЦК КПРС і завдання 
республіканської партійної 
організації, що випливають 
з ного рішень і доповіді то
вариша Л. 'І. Брежнєва «Про 
рР°ловоль,,у. програму 
сі СР на період до 1990 ро- 
>'У і заходи по іі реалізації».

3 Доповіддю па Пленумі 
пкТпрс ”леч 11о-”ітб^ 

г г І- РС' І1сР"іий секретар 
п к о° «паЛтії України това- 
Р"’ч В В. Щербцц’жвй. Пле- 
т?пп*ІС,,тр™ьв°го Комітету 

що відбувся у трав- 
іі. Р, сказав він. розгля

нув підготовлене з іпіціатп- 
ьи товариша Л. І. Брежнєва 
''''танпя, яке має вщ:ятково 
важливе значення — і Єко- 
тиш!л"о ’ соиіа.л’-пс. і полі- 
І ' За масштабністю ви- 
= Ж,’’* 

ЯодаГЖ 
(1965 рЛ, ;

"О. у Вій де В історію Я!Г и«г- латпа. 5Рраплі С7?!.!]а ч- 
В АИТТ, нашої партії, всього 
радянського народу.

доповіді. Генерального 
™-стТ", КІ,РС

тш/,' ' ’ '’Ре)к,,е'ва пока- 
після £езультаТ(' проведеної 
пнля березневого Пленуму 
паотіїТПрЯМОВаПої Р^отп 
пХолян Р03ВПТКУ ОІЛЬСЬКО- 
вт П!.л ,ького '’пробнипт- 

/ б ° ^.аналізовано 
вомуЇа^” В УРопромисло- 
в°му комплексі крайні пп. 
значено шляхи розв’язання 
ро"?враль!|пї проблеми 80-х 
років — продовольчої. Слід 
особливо . відзначити, ц/о 
Р,£Р°б™ і здійснення суиас- 
КПРс я’РаРП01 політики 'ПРС ' еро?р,!ВІІа «

їм ЯМ 1 Діяльністю Гене.
І<ПРС)ГО секРстаря ЦК •вєвшС Т0Варнша Я- І. Бр^;. 

нум\!иЄІп'Я т.рап,,свого Пле
нуму доповідь товариша

« "»"нм вкладом у теорію і пплг-тв 
ку комуністичного бу тівк ’

•Аваль.иі трудящі Радянсг кої України. ^лпнсь-

Доповідач пТдкресчііпЗа пас, який минув X". і

р.) 
ларство -іробнІо пірав'™“1’; 
•Иіюш крок уперед Цо МґОг’ 

правлено бліптгА пі « « карбопаЗ ° Тсо ІТ 
Раза більше, щ'ж 7» 3’- 
^ьЖРЄ^Й ”Срі<’д’ В ре’ 

^теріа'льио-техпічпа03'«301’ 
сільського гп’’п база 
Широкого розвит. V !р7Па’ 
епеціалізшііл і 'У набули 
“нробт’Х” 1 ;Ж"Г|,;’ЦІЯ 
ське кооперупч ; Ос..ПодаР’ 
промислова і,Ісп анія“ гГр°’

па-

аг-

вазі) — 
мільйона 
мільйони

кі позитивні зміни в умовах 
життя і праці сільського 
селения.

Послідовне здійснення 
рарїюї політики партії, са
мовіддана праця колгоспни
ків, працівників радгоспів, 
спеціалістів, працівників 
промисловості дали відчутні 
результати. Незважаючи па 
тс, то сільське господарство’ 
республіки не раз зазнавало 
пан жорстокіших випробу
вань, особливо в останні три 
роки підряд, середньорічна 
валова ’продукція цієї галузі 
збільшилася з 19,5 мільярда 
карбованців у сьомій п’яти
річці до 28,5 мільярда кар
бованців у десятій, або на 
47 процентів.’ Продуктив
ність праці за цей час підви
щилась майже в два рази.

Спинявшись на особливос
тях Продовольчої програми, 
товариш В. В. Щербнцький 
відзначив, що її підготовка 
— не принципово повий 
крок у системі планування, 
управління соціалістичною 
економікою. Вона є втілен
ням цільового, комплексного 
підходу до розв'язання ве
ликої соціально-економічної 
проблеми.

Рубежі, що намічаються 
пл 80-і роки, досить високі. 
Па Україні середньорічний 
збір зерна треба буде збіль
шити на 10—11 мільйонів 
тонн і довести його до 53—54 
мільйонів топи. Виробницт
во цукрових буряків має 
зрости до 60 мільйонів тонн, 
м’яса (в забійній 
перевищити 4,6 
тонн, молока — 24 
топи.
: Продовольча

завер- 
п.туко- 
спстем 
врахо-

і Продовольча програма 
республіки, яка розробляє
ться. є органічною'- складо
вою частиною єдиної Продо
вольчої програмі! країни. У 
вій буде визначено конкрет
ні завдання розвитку сільсь
кого господарства, інших га
лузей агропромислового 
комплексу, поліпшення по
стачання населення, наміче
но шляхи їх розв’язання. 
Складаються також Продо
вольчі програми областей і 
районів, а в колгоспах і 
радгоспах — комплексні 
плаци розвитку господарст
ва і збільшення виробництва 
сільгосппродуктів. Кожна 
область, район, кожна га- • 
лузь і кожен трудовий ко
лектив. сказав доповідач, 
зобов’язані вносити у здійс
нення завдань, поставлених 
травневим Пленумом ЦК 
КПРС, максимальній! вклад, 
починаючи вже з поточного 
року.

В. В. ІЦербицький доклад
но спішився па питаннях 
всемірної інтенсифікації 
всіх галузей агропромисло
вого комплексу як вирі
шальної умови успішного 
зді пелен пя Проловольчої 
програми. Ключовою лан
кою, відзначив він, є даль
ше •нідпесеиня сільського 
господарства. І першоряд
ним завданням тут лишаєть
ся збільшення валових збо
рів зерна. Єдиний шлях йо
го розв’язання в умовах 
республіки — дальше істот

не підвищення врожайності, 
у середньому ПО республіці 
за десять років зростання 
має становити 6—7 центне
рів на гектарі, або ,23—20 
процентів. З цього и треб, 
виходити, визначаючи рубе
жі по зонах, областях, ра
йонах і господарствах.

І-їеослабпу увагу і далі 
необхідно приділяти забез
печенню запланованих вало
вих зборів нашої провідної 
продовольчої культурп — 
озимої пшениці, особливо 
сильних і Цінних її сортів, а 
також збільшенню виробни
цтва Круп'яних культур. 
Одночасно серйозні заходи 
мають бути здійснені по 
збільшенню валових зборів 
фуражних культур. Зокре
ма, вже у піінішпім п’ятиріч
ці намічається подвоїти ви
робництво зерна кукурудзи.

Відповідальні завдання 
поставлені Продовольчою 
програмою перед республі
кою і по збільшенню вироб
ництва цукру з буряків. Зз 
десять років його виробіток 
має зрости в 1.7 раза. Не 
вимагає значно поліпшити 
стан справ як у буряківни
цтві, так 1 в цукровій про
мисловості. Намічено також 
збільшити виробництво олії, 
валові збори картоплі, пло
доовочевої продукції.

У доповіді і виступах від
значалось, іцо розз язати пі 
завдання можна тільки на 
основі дальшого підвищення 
культури землеробства. Для 
нього треба Швидше 
шити впровадження 
по обгрунтованих 
землеробства, які б . 
вувалп .прнроднр-економічш 
умови кожної області, ра
йону. господарства, і доби
тися. щоб вони стали зако
ном для спеціалістів. керів
ників колгоспів і радгоспів. 
Першорядного значення на
бувають поліпшення п.тсіп- 
пиптва, впровадження нау
ково обгрунтованих сіво
змін. збільшення виробницт
ва і підвищення віддачі доб
рив. дальший розвиток ме
ліорації.

V тваринництві, як і в ін
ших галузях, відзначалось у 
доповіді і виступах, на пер
ший план також висуваєть
ся . фактор 
тобто істотне 
продуктивності 
ПТИЦІ. Шляхи 
нього завдання 
ЛЄ1111Я якісного 
лів’я. поліпшення племінної 
роботи, розведення тварин 
високопродуктивних порід. 
Вирішальне значення для 
пі днсссн н я тв а р н н нпитв а
має якнайшвидше створення 
міцної, сталої кормової ба
зи.

Курс па інтенсифікацію 
сільськогосподарського ви
робництві!, говорилось на 
Пленумі, висуває відпові
дальні завдання перед нау
кою.

Велику увагу па Пленумі 
було приділено завданням 
прнскореиого розвитку всіх 
галузей, зв’язаних із сільсь
ким господарством, і, насам
перед, тих ? них, які забез

інтенсифікацій 
підвищення 
худоби та 
розв’язання 

— вдоскона- 
складу пого-

печують зберігання ї пере
робку продукції, доведення 
її до споживача.

Підкреслювалось винятко
во важливе значення за«* 
тверджених ЦК КПРС захо
дів по соціальній перебудо
ві села.

Приділяючи основну ува
гу розвиткові суспільного 
виробництва, говорилось на 
Пленумі, необхідно макси
мальною мірою використо
вувати всі інші джерела 
збільшення ресурсів продо
вольства, в тому числі осо
бисті підсобні господарства 
населення, садово-городні 
кооперативи, підсобні гос
подарства підприємств.

Йшла мова про шляхи по
ліпшення управління агро
промисловим ' комплексом, 
вдосконалення економічного 
механізму. Здійснюючи за
ходи, викладемї у затверд
жених тпавневпм Пленумом 
ЦК КПРС постановах НК 
КПРС і Ради -.Міністрів 
СРСР. у республіці треба 
буде сформувати агропро
мислові об’єднання в райо
нах і областях, утворити їх 
ради, підібрати кадри.

Па Пленумі підкреслюва* 
ласі, важлива роль організа
торської і політичної роботи 
по здійсненню Продоволь
чої програми. Завдання по
лягає в тому, щоб кожна 
паптійна організація була 
бойовим, згуртованим колек
тивом. сміливо бралася за 
великі, перспективні справи, 
вміло використовувала на
дані Статутом партії права 
і. насамперед, право конт
ролю. Це особливо важли
во тепер, коли значно роз
ширюється господаоеька са
мостійність колгоспів ї рад
госпів. У зв’язку з утворен
ням аграрно-промислових 
об'єднань постає Пмтяпия 
про координацію зусиль 
партійних колективів, які 
входять до цих об'єднань, 
погодження їх дій. Говори
лось про необхідність поси
лення шефської допомоги 
селу. Надзвичайно важлива 
роль у проведенні всієї ор
ганізаторської роботи йст 
практичному здійсненню 
Продовольчої програми на
лежить райкомам партії.

Партійним комітетам іце 8 
більшою паполеглнвтетю 
слід проводити лінію па по
ліпшення добору. розста
новки, виховання, керівників 
та спеціалістів колгоспів і 
раДГОСПІВ, ПІДБІІШ.ЄНПЯ ЇХ 
відповідальності за виконан
ня планів, ефективність ви
робництва.

У прийнятій в обговорено
му питанні постанові намі
чено заходи по виконапіно 
викладених у доповіді това
риша Л. і. Брежнєва на 
травневому (1982 р.) Пле
нумі завдань і здійсненню 
Продовольчої програми.

(РАТАУ). }
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ПРО ПІДСУМКИ ВИПОРЮ
Лі ждеш РІД Н1РІДШ 
ДЕПУТАТІВ УШЇКЬКОІ РСР
ДАНІ ПРО ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ПУБЛІКУЮТЬСЯ НА 
ПІДСТАВІ МАТЕРІАЛІВ, ОДЕРЖАНИХ ПРЕЗИДІЄЮ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ВІД ВИКОНАВ
ЧИХ КОМІТЕТІВ ОБЛАСНИХ, КИЇВСЬКОЇ І СЕВАСТО
ПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

У неділю, 20 червня 1982 року, в Українській Радянській Соціалістичній 
Республіці відбулись вибори до обласних, раііоні.'йх, міських, районних у мгс- 
тах, селищних і сільських Рад народних депутатів вісімнадцятого скликання.

Вибори до місцевих органів державної влади проводились у повній відпо
відності з Конституцією Української РСР і виборчим законом. Повсюди вони 
прийшлії організовано, показали політичну свідомість і громадську активність 
трудящих Радянської України.

Виборча кампанія в республіці проходила під знаком всенародної боротьби 
за втілення в життя рішень XXVI з'їзду КПРС, успішне виконання -завдань 
одинадцятої п'ятирічки, гідну зустріч 60-річчя утворення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік..

Грудящі республіки з великим піднесенням сприйняли рішення травневого - 
(1982 р.) Пленуму ЦК КПРС, доповідь Генерального секретаря ЦК КІ1РС то
вариша Л. І. Брежнєва, схвалену Пленумом Продовольчу програму СРСР.

Виборча кампанія ще раз переконливо продемонструвала монолітну згурто
ваність робітничого класу, колгоспного селянства, народної інтелігенції рес
публіки навколо Комуністичної партії, їх безроздільну підтримку внутрішньої 
і зовнішньої політики партії і держави, плодоїворної діяльності Центрально
го Комітету КПРС, Політбюро ЦК на чолі з товаришем Л. 1. Брежнєвим по 
дальшому розвитку соціалістичної економіки, науки і культури, підвищенню 
народного добробуту, по збереженню і зміцненню миру в усьому світі.

Вибори депутатів проводилися до 25 обласних, 479 районних, 416 міських, 
121 районної в містах, 800 селищних, 8558 сільських Рад народних депутатів. 
Для проведення виборів виконавчими комітетами Рад народних депутатів було 
утворено 525.512 виборчих округів, 34.074 виборчих дільниці, а також 175.035 
виборчих комісій, до складу яких увійшли 1.783.614 представників від громад
ських організацій, трудових колективів, зборів військовослу?кболців.

До списків виборців у цілому по республіці було включено 35.781.483 чоло
віка. В голосуванні взяли участь 35.779.887 чоловік, або 99,99 процента від за
гальної кількості виборців.

Участь виборців у виборах до обласних, районних, міських, районних у міс
тах, селищних і сільських Рад народних депутатів характеризується такими 
даними:

Результати голосування свідчать про те, що виборці одностайно голосували 
за кандидатів народного блоку комуністів і безпартійних.

Підсумки виборів по Радах наводяться нижче:

Ради
Засальна 

цільність 
виборців

Кількість виборців, що взяли 
участь у голосуванні
В абсолютних У процентах 
цифрах

Обласні 33.910.326 33 908.811 99,99
Районні 18.447.419 18.446.718 99,99
Міські 20.614.G62 20.613.662 99,99
Районні в містах 10.853.418 10.852.813 99,99
Селищні 3.825.651 3.825,508 99,99
Сільські 13.045.415 13.044.719 99,99

Ради Кількість голосів, поданих за кандидатів у депутати

В абсолютних 
цифрах

У процентах

Обласні 33.901.139 99,98
Районні 18.444.667 99,99
Міські 20.606.182 99.96
Районні в містах 10.848.419 99,96
Селищні 3.824.227 99,97
Сільські 13,042.744 99,98

Вибори відбулись у 525.507 округах. Всі,ого обрано 525 500 депутатів, уто
му числі до обласних Рад — 5.415, районних — 41.461, міських — 5G.743, ра
йонних у містах — 26 900, селищних —. 58.136 і сільських Рад —• 336.845^

Серед обраних депутатів — 381.199 робітників і колгоспників, або 72,5 про
цента, 258.808 — жінок, або 49,2 процента, *230.326 — членів і кандидатів у 
члени КПРС, або 43,8 процента, 295.174 — безпартійних, або 56,2 процента, 
173.156 — осіб віком до ЗО років, або 33.00 процента, з них 110903 — члени 
ВЛКСМ, або 21.1 процента, 38,4 процента депутатів обрано до місцевих Рад 
уперше.

У 5 виборчих округах вибори ис проводилися в зв'язку з вибуттям канди
датів у дену гати. У 7 округах по виборах до сільських Рад кандидати, що ба
лотувались, не одержали більше половини голосів усіх виборців і не були об
рані депутатами. Відповідно до виборчого закону в усіх цих округах відбуду
ться вибоїні.

СУЗІР’Я молодих
ТАЛАНТІВ

ЗАПОРІЖЖЯ. (Кор. 
РАГАУ М. Клименчо). Мі- 
тпнгом-копцертом па пло
щі Леніна біля. Діііпроге- 
су почалися заключні за
ходи V республіканського 
фестивалю мистецтв «Мо
лоді голоси». Присвячений 
у нинішньому році 60-річ- 
чіо утворення СРСР, цей 
традиційний огляд талан
тів проходив у різних міс
тах України, а тепер дзвін
кими мелодіями і поетич
ним словом забринів над 
Дпігірсм.

НротПї'Ом п'яти днів у 

робітничих і сільських бу
дниках культури, у завод
ських цехах і на будівель
них майданчиках проходи
тимуть концерти учасни
ків фестивалю, який від
крив в останні роки чима
ло цікавих колективів та 
імен. Із своєрідними твор
чими звітами виступлять 
близько 500 професіональ
них і самодіяльних артис
тів — співаків, тіінцюрпс- 
тів, музикантів, читців. 
Жителі Запоріжжя зустрі
нуться з державним ест
радно-симфонічним оркесг-

«Молодий комунар»
________ ___________________ 26 червня 1982 року
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ром УРСР, вокальяо-ін- 
стру ментальними ансамб
лями «Медобори», «Кри
ла», «Дніпро», ансамблем 
наподнпх інструментів 
«Рідні наспіви», солістом 
Укрконцерту М. Мозговпм, 
майстром художнього сло
ва з Харкова Г. Кузнецо

вой), солісткою Херсонської 
філармонії Н. Костенко та 
іншими артистами.

Молоді виконавці побу
вають також на ударних 
комсомольськії х б у до в а х, 
зокрема на будівництві 
Запорізької атомної елек
тростанції. А 27 червня, у 
День радянської молоді, 
учасники фестивалю да
дуть заключний концерт 
в обласному центрі. в па
лаці культури «Жовгио- 
ВІІІІ».

-- -------- - В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

Дружба на всі часи
Бюро Кіровоградського обкому ЛКСМ України 

прийняло постанову «Про організацію соціаліст ично- 
ю змагання серед студентських загонів на честь і00- 
річчя з дня народження засновника Болгарської ко
муністичної партії, видатного діяча світової о кому
ністичного і робіїнпчого руху Г. М Димитрова.

Давня дружба єднає молодь Кіровоградщннн і 
’.илбухінського округу НРБ. Щороку ці зв'язки зміц
нюються і розвиваються на основі інтернаціоналізму, 
братерства і всебічного співробітництва.'Цьому бага
то в чому сприяє обмін туристськими іручимн. плодо
творна діяльність кл}5у механізаторів «Кіровоград— 
Толбухіп».

Згідно з постановою секретаріату' ЦК ВЛКСМ з 
нинішнього року проводитиметься обмін студентськи
ми загонами між Кіровоградським державним педа
гогічним інститутом імені О. С. Пушкіна та інститу
том дитячих і початкових учителів імені Іі-ій Кірко- • 
неї м. їолбухіиа.

Па честь 100-річчя з дня народження Георгія Ди
митрова Т.о.абухпіськіш окружний комітет ДКСМ ус
тановив для радянських сгудзагсійз пам'ятний приз. 
У свою чергу Кіровоградський обком комсомолу роз
робив положення про соціалістичне ..змагання серед 
кірово! радських і болгарських студентів.

Підсумки змагання будуть підбиті 24 серпня иішіш- 
иього року на вечорі інтернаціональної дружби в 
Кіровограді. Загін-переможець буде нагороджено па
м'ятним призом Голбухінського окружкому ДКСМ і 
почесною грамотою Кіровоградської о обкому ДКСМ 
України.

ХЛІБОРОБСЬКА ЗМІНА

По дорозі ДО ШКОЛИ 
Ольга Сірєнко щораз/ 
уповільнює крок біля ря
дочка молодих топольок 
— їх посадили недлзно 
члени очолюваної нею уч
нівської виробничої
бригади. 1 щоразу радіє: 
зеленіють деревця, тяг
нуться до сонця. Не 
страшні їм степові суховії, 
бо захищені від них стіною 
міцних кленів і акацій — 
ровесників Новопразької 
десятирічки. Ними запо
чаткували зелений пояс 
школи хлопці і дівчата з 
першої учнівської вироб
ничої більше чверті віку 
тому...

Бригада виникла на базі 
місцевого колгоспу імені 
Леніна. Сьогодні вона 
об’єднує 379 учнів, у роз
порядженні яких — 275 
гектарів землі. На цій пло
щі уміщуються і навчаль
но-дослідне поле, і лан сі
возміни, і сад, город, ягід
ник та тепличний комп
лекс. Відповідно й члени 
бригади згруповані у лан
ки садоводів, озочівни-.сіл, 
механізаторів — все як у 
^дорослому» господарстві. 
У тому числі й урожай
ність: минулорічні 46 цент
нерів пшениці на круг, 
помножені на зайняті цієї 
культурою 50 гектарів, 
вилилися в солідний вне
сок у колгоспну комор/. 
Надійшли в неї також і ви
рощені учнями ячмінь, го
рох, соняшник, цукрозі бу
ряки, помідори. капуста, 
морква, 120 центнерів 
фруктів, 20 тонн заготозле- 
ного за всіма правилами 
силосу...

Досягнення подібних ре
зультатів — не самоціль 
учнівської виробничої; го
ловна мета її діяльності — 
навчити хлопціз і дівчат 
любити землю працювати 
коло неї. А високі здобут
ки — свідчення успішного 
наближення до цієї мети.

75 центнерів зерна з 
гектара. Зерна, з якого 
можна спекти чудовий 
хліб. Ні жито ні пшениця 
такого врожаю у нашій 
місцевості не дають. Зате 
дає гібрид цих двох злаків

— тритикале. Дає, коли 
дбати про посіви. У ново- 
празьких школяріз, котрих 
учать орієнтуватися в 

складній сільськогосподар
ській науці Герой Соціа
лістичної Праці 8. П. Ше- 
ремет, агроном колгоспу 
М. П. .Пюбченко і бригз- 
дир тракторної Т. М. 3-і- 
левський, це виходить. Ви
конуючи завдання Одесь
кого інституту генетики і 
селекції, академіка
ВАСГНІЛ Ф. Г. Кириченка, 
вони на дослідному полі 
одержали близький до 
максимально можливого 
ужинок тритикале та ще й 
по 500 центнерів зеленої 
маси з гектара.

Нинішнього року учнів
ська виробнича вирощує 
соняшник за індустріаль
ною технологією: 50-гек- 
тарна нива засіяна озимою 
пшеницею «киянка». Сорт 
новий, і Черкаська облас
на сільськогосподарська 
дослідна станція доручила 
новопражцям простежити 
за його розвитком в умо
вах нашої області. Всі ро
боти — від того моменту, 
коли на майбутньому пше
ничному лану ляже перша 
борозна, і доти, поки не 
буде підібраний останній 
колосок, школярі прово
дять самі. Після роботи в 
учнівській виробничій 
хлопці одержують по
свідчення механізатора. 
Це офіційно. Але прохо
дячи всі етапи вирощення 
культури (тієї ж «киянки»), 
вони перебувають у ролях 
агронома кормозаготі- 
вепьника, агрохіміка і на
віть метеоролога. І кож
на така роль залишає юна
кові знання, вміння, навич
ки, які завжди згодяться 
в житті.

На полях працюють 
старшокласники у молод
ших же учнів профілююча 
сфера діяльності — тва
ринництво. У бригаді пра
цюють юні шовководи, 
птахівники, кролиководи. Є 
в школяріз «сезонні» підо
пічні — корови (влітку дів
чатка їх доглядають на 
фермах, до 18 кілограміз 
молока від кожної одео-

Ремонт школь 
власними руками

Минуло вже більше (14, 
ти років ВІДТОДІ, як стар- 
шок.іасники Вільшаиськоіа 
району вирішили під ;к 
літніх канікул при кожній 
школі організувати учиш- 
СЬКІ ремонтно-будіве.іьщ 
бригади. І ніші вони Ііа 
відступили від традиції — 
200 юнаків і дівчат, ои'єд- 
ианнх в 17 загонів. успіш
но справляються з багать
ма будівельними операціа- 
ни.

Ще у квітні-травні шко
лярі жваво оідіушіу- 
лнсь на звернення молим 
Кіровоградщннн <■ Береж
ливість у малому —.еф- 
нимія у великому». У ході 
обговорення: учнівські і-;.,, 
лекіив« Д ібріиськ и се
редньої,1! ПбГНИІВСНКоІ ВОСи- 
мирічної шкіл виступила 
З ініціатнною ■-За;Ж:Ч!!і;і 
наваалчхншк рік бе:. кані- 
та тьпого ррмоаіу.’. І свого 
слова іУ'Йі'’ дотримали.

ЧІТКО ; її' ОрГаїІІ.іиЛ.ИІО 
триває рбмонт у Вілілпаї;- 
ській, Коїонрькін. Віїїлнш- 
кінській школах.

М. КОРДЮКОЗА.

жуюто) і телята — хлоп
ці пасуть їх у полі. Мину
лого року добре підсоби
ли господарству Наталя 
Застьоба, Оля ІЗемлянсью, 
Віктор Мартиненко, Стані
слав Хода. Анатолій Бога- 
408, Станіслав Авраменко,

Влаштовували учні під 
час роботи «концертні 
паузи». Буває, дівчата ію- 
доять корів, переодягнуть
ся швиденько та й пора
дують старших товаришів 
піснею чи танцем. А хлоп
ці у коротких перервах 
між косовицею прямо на 
полі лекції читали, випус
кали «блискавки».

— Позаминулого року 
нашу бригаду визнано най
кращою з республіці, на
городжено Перехідним 
вимпелом ЦК ЛКСМУ і
дипломом І ступеня, ---
говорить Оля Сірєнко. —• 
Кілька років підряд бере
мо участь у ВДНГ СРСР, 
маємо срібні медалі вис
тавки, а керівник бригади 
вчителька біології Р-зіса
Григорівна Козицька навігз 
золоту. Ці та інші відзна
ки — свідчення того, що 
всі члени бригади зі сво
їми обов'язками справля
ються якнайкраще.

Добре виконує свої обо- 
в язки і сама Ольга. Уміле 
керівництво учнівською 
виробничою — один із 
головних факторів, яким 
керувалися комсомольці 
області при обранні О. Сі- 
ренко делегатом XIX з'їз
ду ВЛКСМ.

— Але найдорожча на
города для нас, —продов
жує Оля, — довір'я стар
ших. А найбільша радісЗЬ 
— коли це довір'я виправ
довуємо.

Тоді радіють не тільки 
школярі, а й усі колгосп
ники. Бо одержують під
тверджені результатами 
експериментів рекоменда
ції щодо вирощування цін
них кормових культур —■ 
брукво-капустяного гібри
ду, сої особливого сорту, 
яка достигає на місяць 
раніше звичайного, горо
ху, зерно якого не виси
пається із стручків. Бо їх
ні діти під час роботи в 
бригаді фізично зміцні
ють, вироблять назички 
колективної праці. А ба
гато хто закладе там фун
дамент майбутньої про
фесії.

Т. ПУЗИР, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
емт Нова Прага 
Олександрійський 

район.



червня 1932 рану------------------------------------------- - «Молодий комунар»

ЖИІІ ЗАВТРА— ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ--------------------------------

IIYIIfnill II II
т₽5до8их\б^дНаньІВстТ₽Ж ЗАГ0Н,В 1

----------------------------------3 crop.------------ .
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(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

БУДУЄМО КРАЇНУ — БУДУЄМО СЕБЕ

ПОЗИВНІ П’ЯТОЇ,
ТРУДОВОЇ ЧВЕРТІ

З ПРИ ЦЕП) 
нл«ги»

Для 303 старшокласни

ків Ленінського району Ні

ровограда нинішні каніку

ли — це уміле поєднання

праці і відпочинку. Напри

кінці минулого назчально-

го року комітети комсо

молу шкіл провели сер-'!^

учнів обговорення на

с в
креслень травневого Пле

СВОЇХ НАСТУПНИКІВ нуму ЦК КПРС і Продо

З першого погляду можна подум іти, 
що ці стрункі вродливі дівчата в забриз
каних цементним розчином, але зі смаком 
припасованих до фігур спецівках —ар
тистки, які готуються до-кінозйомок. Бо 
ж незвично весело й невимушено тиньку
ють вони стіни просторого залу. 1 асе ж 
робота у них справжня. До того ж—без
доганна. Вони — бійці будівельного за
гону «Молодість» з Кіровоградського ін
ституту сільськоїосподарськог ) маши
нобудування (фото вгорі).

На самому верху риштовання з кель
мою в руках Іра ОСТРОВЕРХА, коман
дир загону (фото ліворуч). Дівчина ла
гідної вдачі. але вимоглива в роботі. 
Недарма подруги жартома називають її 
своїм старшиною.

У загоні «Дорожник» командиром 
Віктор РОЗУМНО В (па фото внизу дру-

і ші справа). Як і лишіть м і.їбутпьому 
інженерові, він попередньо ознайомнз 
своїх бійців з планом призначених до 
виконання робіт. —

Чотири будівельних загони і стільки ж 
студентських бригад (це Слизько двохсот 
чоловік) виконують опоряджувальні ро
боти в новому навчально-лабораторному 
корпусі інституту. Одним доручено стяж
ку підлоги, іншим — тинькування стій. 
А Віта ГАЛ К НІЛ, Люда ШЕВЧЕНКО і 
Олена КОСАТА в, ке готують підлогу до 
покриття її лінолеумом (фото праворуч).

Заплановано здати новий навчальний 
корпус до кінця календарного року. 1 
'потім як приємно буде навчатися студ- 
загонівцям в опоряджених власними ру
ками аудиторіях і кабінетах.

Фоторепортаж 
В. РУДЕНКА.

вольчої програма СРСР.

Юнаки і дівчата десяти
річок №№ О, 6, 22 і вось
мирічної школи № 8 вирі
шили внести і свій посиль
ний вклад у виконання по
ставлених партією й уря
дом завдань. У цехах заво-! 
дів «Червона зірка», «Цук- 
рогідроглаш», взуттезої 
фабрики, на полях при
міського радгоспу «Зоря» 
можна зустріти поруч із 
кваліфікованими рсОпни- 
ками і школярів. Хоч поки 
що вони виконують не
складні операції але тре
ба тільки бачити, з яким 
ентузіазмом беруться за 
роботу.

«Безплатна праця — на 
підприємствах міста» — з 
такою ініціативою висту
пили комсомольці СШ 
№ 11 і звернулися до ке
рівництва швейного про
мислового об'єднання «Ук
раїна». Там із радістю по
годилися на 
тим більше, 
зв'язки десятирічки і 
приємства 
не один рік.

Не грають у працю, а з 
усією відповідальністю 
ставляться до неї і стар
шокласники СШ № 22.
Ось уже три роки вони по
стійно виконують замов
лення своїх шефів із гео
логорозвідувальної партії 
№ 37. Виготовлення кор
кових ящиків вимагає по
вторення одних і тих же 
операцій. Проте для учнів 
7 «А» класу Ігоря Федчен- 
ка і Віктора Опалатенка 
ця робота ніскілечки не 
нудна. І тому хлопці зі 
своєю денною нормою не 
тільки справляються, а й 
перевиконують її. Робота 
в ТОШах допомагає кож
ному старшокласникові 
пізнати досвід колективної 
праці, закріпити на прак
тиці одержані в школі 
знання, загартувати силу 
вол; і характер. Саме тут, 
в трудових загонах, вихо
вуються майбутні спеціа
лісти, які люблять і вмі-огь 
трудитися по-справжньо
му, по-комуністичному.

Т. ДЗЮБЕНКО, 
старша піоиерзожата 
СШ № 11.
м. Кіровоград.

тану поміч, 
що дружні 

п.д- 
тризають уже

Піші в області фізкуль
турою і спортом регулярно 
займається більше 379 ти
сяч трудівників міста і се
ла, студентів, школярів. 
Основою фізичного загар
тування населення став 
ф і з к у л ьт у р н 11 її комплекс 
ГПО, нормативи якого 
щороку складають і ста
ють значківцями понад І40 
тисяч чоловік.

Найкращих ’ результатів 
у розвитку масовості фіз
культури і спорту ДОМОГ
ЛИСЬ фізкультурні органі
зації Кіровограда, Світло- 
водська, Гайворона, Олек
сандрійського, Знам’яись- 
кога районів, обласна рада 
ДСТ «Авангард». Серед 
колективів підприємств по
мітне зростання в цьому 
напрямі на Світловодсьцо- 
му заводі чистих металів, 
де додбали про * хорошу 
спортивну базу, і це дало 
можливість залучити до 
спор пінних секцій сопіі ро
бітників і їхніх дітей. Осо
бливо популярні нині на 
підприємстві змагання 
«Всією сім єю — на 
старт!». Цієї весни силами 
виробничих колективів у 
Свігловодську було відре
монтовано і введено в ек
сплуатацію 8 комплексних 
спортмайданчиків, і на 
старти вийшло 'додатково 
три тисячі жителів міста.

І все ж у багатьох міс
тах і селах області спор
тивно-масова роботи ще не 
поставлена на належну ви
соту. 1 -це передусім тому, 
що на місцях не дбають 
про будізшшхво нових і 
експлуатаці ю на члііпх
спортивних баз. Відсутні 
зразкові спортивні споруди 
в Долппському, Голованів- 
ському, Новомпргородсь- 
кому, Усг.інівському, 
Онуфріївсьйому районах. 
Наприклад, на шахгі'«Г1о- 
вом.чргородська», де Пра
цює більше тисячі робітни
ків, не проведено цього ро
ку жодного спортивного 
змаїання. Бо тут відсутні 
найпростіші спортивні 
майданчики. В багатьох об
ластях республіки молоді 
спортсмени на скакунах 
Олександрійського кіпзаво- 
ду домагаються високих 
спортивних результатів. А 
в Олександрійському райо
ні -- затишшя. Дирекція 
кінзаводу не тільки не по
дбала про те, щоб допо
могти молоді «побудувати 
нові спортивні балі, а й за- 
.лишилась байдужою до 
того, що тут зовсім не
придатний для проведення 
змагань кінний манеж. Не
має на заводі стадіону, 
майданчиків, де б можна 
було складати нормативи 
ГПО. Правда, за чотири 
роїш на фізкультурно-ма
сову роботу було виділено 
12 тисяч карбованців, але 
їх не використали.

Про яку масовість може 
бути мова на Кіровоград
ському заводі «Новатор», 
коли тут лише 25 чо повік 
склали норм агави комп
лексу і НО? А на Зпам’яп- 
ському комбінаті кому
нальних підприємств па 
старти І 110 вийшло всього 
чотири проценти пращено 
чих.

Серйозні упущення є в 
розвитку військово-прик
ладних видів спорту. При 
контрольних перевірка X 
чимало призовників 110 
підтверджують нормативі:, 
про які зазначено у відпо
відних документах, що по
пи складеш. Причина цьо
го давня — в колективах 
фізкультури немає стрі
лецьких тирів. Наприклад, 
у багатьох селах Долинсь- 
кого району юнаки не 
складають нормативів, бо 
відсутня зброя. А ІіріІЗОВ- 
нпкїі До.тинеької змушені 
їхати аж у село Г'урівку, 
бо в місті ніяк не пооуду
ють тир.

На зборах відзначалось, 
що у виробничих колекти
вах немає висококласних 
спортсменів, бо із середніх 
шкіл, профтехучилищ сюди 
приходять юнаки і дівча
та, які раніше дуже рідко 
займались фізкультурою і 
спортом. Більше чверті 
школярів області зовем lie 
залучені до роботи в спор
тивних секціях. В Кіров- 
ському районі Кірозоїра
да, скажімо, всього 44 
проценти школярів вихо
дять регулярно на стірги. 
А в десятках сільських за
гальноосвітніх шкіл навіть ’ 
уроки фізкультури прохо
дять без належної відда
чі, бо там відсутні високо- 
кваліфіковані вчителі.

Останнім часом в облає- . 
ті надається більше уваги . 
розвитку олімпійських ви
дів спорту, предегавіїнки 
Кіровоградщини беру іь 
участь у багатьох змаган
нях всесоюзного масштабу. 
На Ні республіканських 
спортивних іграх кіроно- 
градці інші лідирують у 
своїй групі.

Однак широкого кроку 
від масовості до майстер
ності ще ис зроблено. 
Учасники зборів критику
вали фізкультурний актив 
вищих навчальних закла
дів Кіровограда, який ду
же рідко делегує у збірні 
області своїх вихованців, 
вузівські команди пасуть 
задніх па республікансь
ких студентських змаї.лі
нях. Низька віддача і 
спортсменів профтехучи
лищ, технікумів.

Виступаючі па зборах 
ставили вимогу і перед 
комсомольськими організа
ціями — предметніше і ці
леспрямованіше дбати про 
фізичне загартування мо
лоді, поедяузата свої зу
силля в цьому напрямі з 
профспілковими і фізкуль
турними активістами.

«ОКЕАН»-«ЗІРКА»-3:4
Пропущений матч шістнадцятого туру '.«Зірка» про

вела в Керчі з «Океаном».
Матч почався атаками гостей. На чотирнадцятій і 

двадцять п’ятій хвилинах матчу Олександр Алексеев 
двічі примушує господарів стадіону вводити м’яч у 
гру з центру поля. До перерий керченцям вдасться 
встановити рівновагу. До того ж один гол вони заби
ли з одинадцятиметрового удару.

Після відпочинку кіровоградці грають цікавіше. їх
ні атаки дуже небезпечні. На п'ятдесят другій хвили
ні Ігор Черненко забиває третій гол. Ярослав Боби- 
ляк на шістдесятій хвилині виводить ще раз свій 
клуб уперед. А через двадцять дві хвилини місцеві 
спортсмени зуміли езяїи ворота «Зірки».

Наші земляки добилися перемоги — 4:3. Маючи у 
своєму актизі двадцять очок, вони перемістилися з 
дванадцятого на десяте місце.

Наступний, двадцятий тур, у неділю, 27 червня. 
«Зірка» в цей день у Хмельницькому грає з «Поділ
лям». В ША5ДЛІН.
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*Я сам собі подобаюсь, дуже подобай сь. Я. без перебільшення, дужо врод- 
яиеий. а іноді мені здається — уродливий, як чудова актриса Орнелла Муті, 
словом, ми вдвох — явище і; кЩд>. Тан з іронічною «скромністю'» говорить про 
себе Адріано Челентано. Але. очевидно, право на не йому дає успіх, котрий 
завжди випадає на долю його пісень і фільмів. Останній фільм «Шалено зако
ханий > за його участю напевне збере рекордну кількість глядачів, перекрив
ши успіх «Приборкання непокірного!».

ЦЕЙ УЛЮБЛЕНЕЦЬ ПУБЛІКИ,
ЧЕЛЕНШО КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО ЗА РУБЕЖЕМ

Ллє давайте повернемось допоіат- 
ку розмови, яку вела з Челентано ре
дакція міланського журналу «Епока».

«Алло, біля телефону Адріано...'»
Прізвище запитувати вже зайве. 

Легкого сміху і акценту доспи», 
щоб зразу пізнати цю людину.

— Як самопочуття?
— Добре, все добре.
— Все ще шаленно закоханий? 

На іншому кіпці проводу пауза.
— Не розумію.
— Мова йде про новий фільм.
•— Ах, про фільм, — зітхає він по

легшено, задоволений, що не буде під
ступних запитань з приводу його 
партнерки Сриел.іи Муті.

— Може, скажеш пару сліа про 
фільм?

— і Тс пригоди шофера Барнаба,

який з першого погляду закохався е 
принцесу, варто їй було тільки сісти 
в його маршрутний автобус № 29. 
Стрічка сіїіалено закоханий» чимось 
нагадує «Римські канікули», у якій 
Одрі Хепберн і Грегорі Пек розлуча
ються в риданнях. Правда, наші ге
рої все-таки йдуть під вінець.

— Але повернемося до шоферів...
— Так, вони мені симпатичні. Сво

го часу я любив зробити коло на ав
тобусі № ЗО. Але там завжди повно 
людей. Тому я просто прикований до 
автомобіля. Літаками літаю рідко, не 
можу подолати страху. Тільки коли 
нема іншого вибору. З цій причіпні 
не був в Америці, куди мене не раз 
запрошували. Не можу навіть уяви
ти, як можна провести вісім годин

підряд запакованим у ящик з крила
ми.

— Як ти звичайно проводиш час?
— Наодинці з музикою, з мелодія

ми, які мені подобаються, котрі ніко
ли не залишають мене байдужим. 
ГІрослуховую їх по багато разів, тому 
;но перше враження може бути оман
ливим. Часто трапляється, їцо врешті- 
решт я повністю зміїною свою почат
кову думку.

— Чи вчиш ти ролі у вільний час?
,— Ніколи не вчу заздалегідь. У ме

не свій метод. Коли приїжджаю на 
місце зйомки, тут же запитання сек
ретарці знімальної групи: «Яка сце
на?» Вона читає текст сцсїіп кілька 
разів підряд, і я вже готовий. Поки 
що нам’ять у повному порядку.

— А режисери?
— Режисерів спочатку охоплює 

жах. Вони думають, що я з’їхав з 
глузду, але побурчать, звикнуть і вже 
всім задоволені. Вони вже знають ме
не.

—Скажи чесно і щиро, чим ти по
яснюєш свої успіхи?

Він ніші перший у кі ю: кожний 
його повнії фільм по кількості гляда
чів б’є. всі рекорди в Італії. Він пер
ший на естраді: щороку на його кон
церти приходить більше 600 тисяч 
глядачів. Він перший по продажу 
пластинок: для кожного його диска 
ііяїпижча межа — мільйон штук! 
Який же секрет ного успіхів?

— Знаєте, не дуже легко говорити 
про себе, — сміється він. — Мабуть, 
подобаюся, якщо стільки людей дн-

і

Телебачення
З 28 ПО ЗО ЧЕРВНЯ 1982 РОКУ

' ПОНЕДІЛОК
■А Н програма)

«.00 — -Час». 8.45 -
ФІЛЬМ — ДІТЯК{. «Перший 
шторм». 9.55 — У світі тва
рин. По закінченні -- Пози- 
іін. 14.30 — Новини. 14.50 — 
Продовольча програма — 
амааьноиародна справа. 
•Док. фільми «На головному 
напрямі». «Молоко з Пиль
на», «Рідні залах» землі». 
«Ефект дрібниць». 15.55 — 
Знай і умій. Науково пізна
вальна програма для школя
рів. 16.40 — На VII Міжна
родному конкурсі їм. П. 1. 
Чайкосського. 17.25 —• Чаш 
сбд. 17.55 — Док. фільм
«Афганістан. Єдність в бо
ротьбі». 18.13 — Плани пар
тії — плани народу. Про бу
дівництво газопроводу Урен
гой --Ужгород. Передача 2. 
Й8.45 — Сьогодні у світі. 
•19 00 — Фільм-ковцерт «Кар
тини Батьківщини». 19.15 — 
На чемпіонаті світу з футбо
лу. 21.00 — «Час». 21.35 -
Ангорський вечір компози
тора Л. Афанасьева в Чо.іон
ному зал! Будинку спілок. 
22.45 — Сьогодні у світі. 
23 00 — На чемпіонаті світ'’ 
г футболу

УТ
3 0.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — « Доброго вам
здоров’я». 11.05 — Докумен
тальний телефільм. 12.10 — 
•Лля дітей Художній Фільм 
«Школа». 1 і 2 серії. 14 20 — 
«Сонячне коло». 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Зелений вог
ник». 17.00 — -Народні та
ланти». 17.30 — «Комуністи 
ЯО х». 1Н.00 — «День за
•тем». (Кіровоград). 18.15 — 
Концерт. 18.45 — «Актуальна 
камера». 19.15 — «Трикут
ник». 1.9.55 — Музичний
фільм «Покликання». 20.45
- -На добпаніч. діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Художній 
телефільм «Чекання». По 
закінчена! — Новини.
•А ЦТ (II програма) “

21.09 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Повір’я». 1 серія.

ВІВТОРОК
ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.45 — На 
« емпіонаті світу з футболу. 
По закінченні — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — Ко
муністи 80-х. Док. фільми 
«Зустрічі З ЗИ1ІОВ.ЄЄШІМ». 
«Директор з Кузбасу». «Світ 
шалений і прекоасний». 
15.40 — Фільм -- дітям. «Са- 
б!на». 16.55 — Шахова шко
ла. 17.25 — Вірність зем іі.
Про аграрну політику Ра
дянської держави. 18.15 — 
Розповіді про художників. 
1'окуел Кент. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19 00 — Народ
ні мелодії. 19.15 — 11а чем
піонаті світу з футболу. 21.00 

«Час». 21.35 — Обличчя 
друзів. 22 20 — Щоденник
VI! Міжнародного конкурсу 
їм. II. І. Чай нове ьког-і. 23 00

_  На чемпіонаті світу з фут
болу. Б перерві — 23. 
Сьогодні у світі.
А УТс,о _ < Актуальна каме

ра». 10.35 - ^^ьм-коад.г.тт. 
«Музичні зустрічі». 10.-10 
Телефільм «Ужгород». 11-2 
— «Міжнародна студія» У і- 
> І 45 Для дітей. Художній 
телефільм «Школа». З серія. 
12 50 — «Сонечко». 16 00 — 
Новини. 16-10 - музичний 
фільм «Пісні гір». —
• Абітхгріепг-82». 17.20 --
Концерт іиотрументальп-и 
МУЗИКИ. 17.30 - «Комуністи 
80-х» 18.00 — Для дітей.
..ОпмШйці в нашому дворі». 
18 35 _ «Співають сестри 
Байко» 18.45 — «Актуальна 
камера». 19.15 — Коицорт- 
20.00 — Кінопрограма. 20.50 
— «Па добраніч, діти!» 21.00 
_ «Час». 21 35 - «Твоя
життєва позиція». В перерві
— Повний.
а ЦТ (II програма)

21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм -Довір’я». 2 серія.-

СЕРЕДА
а ЦТ (1 програма)

8.0і) — «Час». 8.45 — Па 
чемпіонаті світу з футболу. 
По закінченні — Но глин. 
14.50 — П’ятирічка — спра
ва КОЖНОГО. Док. телефільми 
-Час вирішувати разом», 
«П’ятиденну — за чотири 
дні». «Польова дорога». 16 05 
— Відгукніться, сурмачі! 
16 50 — Концерт ансамблю 
«Лазгі». 17.20 — Твоя ленін
ська бібліотека В. І. Леніна. 
• Чергові завдання Радянсь
кої влади». 18.00 — Док. 
фільм «Шляхи співробітнац- 
тва». 18.30 — Веселі но-км. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — В.-А. Моцаот. Три 
вальси. 19.10 — Життя нау
ки. 19.40 — Фільм «Ціну
смерті сіт і гай у мертвих». 
21.00 — «Час.». 21.35 Фут
больний огляд 22.05 — Сьо
годні у світі. 22.20 — Ко г-
церт хору російської пісні 
Ц'Г і ВР.

Капітанівське міське 
професійно-технічне училище К» 10 
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1982—1983 навчальний рік
Училище готує кваліфікованих робітників для цук

рової промисловості.
Зі строком навчання 3 роки:
оператор центрифуг — токар но металу;
складач днфу и’йіщх ножів — електрозварник

(юнаки);
апаратник варіння цукру — слюсар;
електрик:
слюсар контрольно-вимірювальних приладів і ав

томатики.
Приймають юнаків і дівчат віком від 15 років з ос

вітою за 8 класів.
Зі строком навчання 2 роки:
сатуратник-маляр;
апаратник дпфузій — столяр (юнаки);
апаратник вшіарювапня — муляр.
Приймають юнаків та дівчат віком від 15 років з 

освітою за 8—10 класів.
Зі строком навчання 1 рік:
Слюсасар контрольно-вимірювальних приладів і ав

томатики, електромонтер;

А Ут10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Лялькова-вис
тава «Бука». 11.15 — Худож
ній фільм «Чекання». 16.00
— Новими. 16.10 — Кічо- 
г.рограма. 16.50 — Музичний 
фільм Перевтілення.». 17.15
— «З погш-м не жартують». 
Зустріч дітей з пожежника
ми. 17.3'1 — «Комуністи 
80-х». 18.00 -- Корисні пора
ди. 18.30 — Естрадний кон
церт. 19.00 — «Актуальна 
камена». 19.30 — «Зустріч з 
театром». 20.49 — «ІІа добра
ніч. діти!» 21.00 — " «Час». 
21.35 — «Новини кіноекра
на». 22.50 — Документаль
ний телефільм «Лобаноіюь- 
і.-ий. Роздуми про футбол». 
По закінченні — Новини.
А ЦІ (II програма)

21.00 -« «Час». 21.35 — 
Телефільм «Сергсєв шукає 
Сергеева».

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском лідане.

вілься мої фільми. Очевидно, дуже 
подобаюся, якщо кількість відвідував 
чів концертів б’є всі відомі рекорди.

— Чи »важаєшь ти що й зараз 
досить симпатичний?
,— Без сумніму. (Сміх) Іноді навіть 
дуже ВРОД іпвіпі. (Знову сміх).

— « цей вродливий і симпагпчвий 
Чслептано вважає за краще співати 
чи грати в кіно?

— Різниця не дуже велика, крім ре
акції публіки. Коли я па сцені, то ве
реді мною морс облич. Одним своїм 
подихом воно дає оцінку Адріано. 1 ти 
розумієш, що виступаєш добре, що 
імпровізований монолог точно гакиїї, 
яким повинен бути, шо ти, подібно 
магніту, притягуватимеш їх цілий ве
чір. А в кіно треба чекати. Мають ми
нути місяці, перш ніж ти перекопа
єшся, що ця твоя робота снодоотлась.

— Про що ти думаєш, коли поста
єш перед публікою?

— Думаю? Я знаю, що являє собоїр 
це багатолике чудовисько, чого воші 
хоче, як воно реагуватиме. Тому до
зволяю собі трохи зухвалості: дуже у - 
тривала пауза, яку здатні не всі ви- 
'тримати, чи монолог із обірваних, не
розбірливих, зімпровізованих па місці 
думок. (ЛПН|.

Наступний номер «Молодого кому
нара» вийде в четвер, 1 липня. 
-------------------------:-------------------------------------ч

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.

Приймають юнаків і дівчат віком від 17 років з ос
вітою за 10 класів.

При вступі необхідно подати:
заяву пз ім’я директор.'і і’з зазначенням обраної 

спеціальності, документ про освіту, паспорт або сві
доцтво про народження (якщо не виповнилося 16 ро
ків), довідку з .місця проживания із зазначенням 
складу сім ї, довідку про стан здоров’я (форма 
№ 286), шість фотокарток ЗХ4 см.

Учні з две- і трирічним строком навчання забезпе
чуються безі^'і лним триразовим харчуванням, одя
гом, взуттям, комплектом постільної білизни, одер- 
.жують 33 проценти заробітку в період практики, си
роти одержують стипендію.

Учні з трирічним строком навчання після закін
чення училища одержують атестат про середню осві
ту і документ про фах.

•Учням з річним строком навчання запланується 
стипендія в розмірі ЗО карбованців ііа місяць, від
мінникам навчання розмір стипендії підвищується па 
25 процентів.

Виплачується 33 процент и заробітку піл час прак
тики.
* При училищі працює заочна школа для груп із 
дворічним строком навчання.

Початок занять — І вересня.
Адреса училища: емг Капітапівка Нономиргородсь- 

кої'о району Кіровоградської області, МПТУ № 10.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 57.

а.. .. пг:----- ...т^дві ■

ЯКИЙ ПРИДБАТИ ХОЛОДИЛЬНИК?
Над цим думають ті, у кого його ще не

має.
Головний інженер Кишинівського заводу 

холодильників В. К. Демешев на це запи
тання відповідає так:

«Купити варто той холодильник, який, 
звичайно, подобається, але треба врахову
вати, що

якість холодильника
залежить від його здатності підтримува

ти у випарнику стабільно низьку темпера
туру».

Ця-то якість і властива холодильнику 
«Кодрьі». У його випарнику темпера
туру можна підтримувати на рівні мінус 12 
градусів. При цій температурі продукти 
можуть зберігатися у морозильній камері 
місць, і їх поживні якості не втрачають
ся. В інших відділеннях — свій мікро
клімат для кожного продукту.

При створенні холодильника дизайнери 
зуміли знайти такі пропорції, які задо
вольняють найвимогливіших покупців.

Вартість холодильника — 225 крб.
- МОЛДТОРГРЕКЛАМА.

Зам. 71.
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