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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

ПРАВОФЛАНГОВІ
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Олександр ПОЦІАУЙКОжаткар радгоспу «Устиніеський» Устинівсьяото району. За світловий день жатксю ЖВН-6
поклав пшеницю у валки на площі

57 гекта

рів при нормі 20.
РЯДКИ З БІОГРАФИ

Орган

кірово

ОГО ОБКОМV AKCMV

1961 року народження, комсомолець. Нинішні жнива

для Олександра — перші в житті. Він — учень Кірово

градського технікуму механізації сільського господар
ства. Недавно цей навчальний заклад

Виходить
з 5 грудня 1939 р,

закінчив і його

батько. Нині на полях радгоспу трудиться династія По
цілунків: батько Володимир Гнетовим, сини Олександр І
І і Анатолій.

СЛОВО — МОЛОДОМУ ЖНИВАРЕВІ

пт
За жнивним розпорядком
робочого дня живуть нині
сільські трудівники. Тільки
вигляне сонне — поспіша
ють у степ комбайни і
жатки, автомашини і трак
тори з причепами. І лине в
полі пісня моторів. Аж до
присмерків.
Більшість учасників хлі
бозбирання нашого колгос
пу — комсомольці. Тільки у

відділку № 2, де я працюю,
створено два комбайнових,
чотири тракторних і три ав
томобільних комсомольськомолодіжних екіпажі. На од
ному степовому кораблі —
комбайні СК-5 — працюю я
з Анатолієм Хихлом.
Уже втретє
підряд ми
жнивуємо разом. У минулі
роки значних успіхів у зма
ганні досягти не вдавалося

— бракувало досвіду. А ось
цього року прагнемо намо
лотити 8 тисяч центнерів
зерна. Перша зірочка зася
яла па комбайні вчора. От
же, один, проміжний, етап
подолало. Знаю з власного
досвіду: далі справи підуть
веселіше. Тим
більше, що
нарешті стало на погоді і
ми змогли вийти на пряме
комбайнування.
Успішно працюють і на
ші суперники по соціаліс
тичному змаганню, теж чле
ни комсомольсько-молодіж
ного екіпажу
— Анатолій
Гал і Володимир
Курій.

Хлопці кілька днів косили
горох, а тепер приступили
до його обмолоту.

ляже пізніше, коли настане
пора хлібоздачі.

Завдяки самовідданості,!
вмілому маневруванню тех
нікою молодь добивається І
на жнивах
непоганих ре
зультатів. Думаю, що з ча-|
сом здобутки стануть іще І
вагомішими. Адже комсо-І
мольні усвідомлюють, ЩО]
вчасно зібрати хліб — їхній!
Високих виробітків доби почесний обов’язок.
ваються
шофери Микола
Рябокобнлка, Петро Павли
В. БУЛАВКА,
ченко і Віктор Мухта. Що
комбайнер
колгоспу
правда, основне ' наванта
«Росія», член ВЛКСМ.
ження на їхні автомашини
Петрівський район.

На 130—145 процентів ви
конують свої
змінні зав
дання молоді трактористи
Сергій Москаленко, Микола
Романенко, Сергій Мухта і
Василь
Гурсцький. Вони
возять пожнивні рештки до
кормового майданчика.

ДОБРО-'-—-І

Торік за сумлінну пра
цю на жнивах
Минена
Саеранський з колгоспу
імені Карла Маркса от
римав новеньку «Ниву».
Разом зі своїм поміч
ником
комсомольцем
Олександром
Любченком він довгий час був
лідером обласного зма
гання серед комсомоль
ських комбайнових

ф Фоторепортаж

Іще жнива в районі не
починалися, коли ми наві
дувались до молодих хлі
боробів
колгоспу імені
Крупської. Анатолій Биндич і Володимир Тютюн
сумлінно
підготували до
роботи свою «ГІиву» і по
обіцяли, що стануть гідни
ми суперниками досвідче
ним комбайнерам.
Збирання
почалося. В
перші дні секретар комсо
мольської
організації
колгоспу Микола Миколаєнко
повідомив, то
в
господарзернові
стві покладено у валки
па 100
гектарах, П’ята
частіша ужинку — справа рук комсомольців.
Сьогодні тут попереду
екіпаж досвідченого С. І.
Гг.домського
з відділка
№ 3, високих результатів
добивається також настав
ник М. 1. Терзов. Боротьба
за першість іде напруже
на, не останнє слово в пій
прагнуть сказати молоді.
Чотири ікомсомольськомолодіжнихі комбайнових
обмолочують
екіпажі
сьогодні
ігорох, кладуть
пшеницю і ячмінь у валки, збирають хліб ювілей
ного року. Зобов’язання у
кожного з них високі. 21
комбайновий
екіпаж по
І винен видати
з бункерів
по-6—7 тисяч центнерів
зерна. За спілчан у госпо
дарстві впевнені — ВОШІ
досягнуть наміченого ру
бежу.
Великі надії покладають
і на
молодого шофера
Миколу Жученка. Цього
року йому вручили новень
кого самоскида, і комсо
молець прагне виправдати
виявлене йому довір’я.
Кіровоградський район.
І

ь

II а знімках: А. Биндич і В. Тютюн; за кер
мом
самоскида
М. Жученко.
Фото В. ГРИБА.

—

пажів. І тільки на фініші
жнив хлопців
обійшли ’
досвідченіші хлібороби.
Високий темп збиран
ня взяв Микола й на ни
нішніх жнивах. За перші
два дні кандидат у чле
ни КПРС на 29 гектарах
пшеничного лану намо
лотив 484 центнери збіж
жя. Він — правофланго
вий соціалістичного з/иагання
серед молодих
комбайнеоіе району.
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Перший сніг? У КОЛГОС
ПІ імені XX з’їзду КПРС
нині було доручено ско
сити найкращому
ком
байнерові торішніх жнив
Григорію
Мар’яновичу
Коньку.
Досвідчений
комбейнер звернувся з напут
нім СЛОВОМ ДО МОЛОДИХ
хліборобів
Віктора Ре
шетника. Василя Карпенка, Івана Шила, Сергія
Клепікове та
інших —
примножувати
традиції
ветеранів жнивної ниви.
Перед заходом у загін
ку же.чціе
вітали учні
місцевої школи.

новоУКРАЇНКА
ЯР/

Комсомольський номбайковий
екіпаж копгоспу імені
Ватутіна б
складі Олександра і Во
лодимира
Зарічних за
два робочих дні комбай
ном СК-6 скосив ячмінь
на площі 25 гектарів при
нормі десять і намоло
тив 495 центнерів зерна.
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-----------20 липня 1582 року —-------------------- та---------------- «Молодий комунар»
ИКОЛА Донець, завідуючий відділом
комсомольських організацій райко
му комсомолу, ще здалеку впізнав
його комбайна:
— Он той, що з зірочкою, — пока
зав. — Є вже, значить, у Григорія перша
тисяча центнерів.

М

Розі. Флігель наймали. Спочатку подо
балось. А народився син — почали від
чувати незручності: кімнатка маленька,
холодна, а квартиру треба чекати кілька
років. Тоді й запропонувала дружина
податися на роботу в радгосп. Ззажили
все і поїхали.

ТРЕТЯ
СПРОБА
Натужно здригаючись, весь у срібній
порохняві, СК-5 наближався до нас. За
штурвалом сидів літній чоловік. Микола
розчарований («Невже не впізнав?»).
Придивившись, трохи повеселів:
— То Микола Архипович Чабаненко —
помічник.
Коли агрегат наблизився, спитав:
— А де ж Григорій Лаганюк, Архипо
вичу?
— Генку, сина, проводжає, — пояснив
той. — Зранку катався з нами, зморизся.
Вдалині маячили дві постаті. Одна —
ледь вища від пшениці...
— А знаєте, це син «призів» нас а
радгосп «Устинівський», — вже пізніше
розповідав Григорій Латанюк. — По
бравшись, жили ми з Зіною з Кривому

ХАРАКТЕР

їм виділили новий будиночок на вули
ці Молодіжній. Найкращій у селі. Григо
рій став механізатором, Зінаїда — пра
цівницею бухгалтерії, а Генка пішов у
дитсадок. Оце, власне, і вся. історія на
родження хліборобської сім’ї Латанюків.
Навесні 1930 року проводжали на за
служений відпочинок Миколу Архиповича Чабаненка, комбайнера з тридцяти
річним стажем роботи. Жалкували тоді
всі. А він ніяково посміхазся:
— Нічого, я ще попрацюю.
Думали, жартує. Аж ні — сів у жнива
на свій комбайн помічником. А СК-5 до
ручили Григорію Латанюку.
То були його перші в житті жнива.
Працював від зорі до зорі, старався.
Щось не виходило — приходив на поміч

Микола Архипозич. Результат тоді вра
зив усіх — 9000 центнерів намолоченого
зерна! Випередили навіть Ярослаза Ми
колайовича Геру, кавалера ордена Тру
дового Червоного Прапора, визнаного
лідера змагання.
Наступного року знову працювали ра
зом. І знозу були в числі правофланго
вих. Правда, на комбайні під кінець жниз
красувалося лише п’ять зірочок.
— Мало зібрали, — погоджується Гри
горій. — Але ж і врожайність була неви
сокою
До цьогорічного хлібозбирання готу
вався ретельно. Інколи сам, не чекаючи
бригадира, їхаз у райсільгосптехніку і
«вибивав» запчастини. Залучив до ремон
ту М. А. Чабаненка. Знав: його досвід
знадобиться.
Обслуговує його агрегат шофер Леонід
Щербина. Вони сусіди, дружать сім’ями.
Тож і вірить Лаганюк, що Леонід його
не підведе.
Чотири комсомольсько-молодіжні ком
байнові екіпажі працюють на полях
радгоспу «Устинівський». Поруч з ними—
агрегат Григорія Латанюка, котрому не
давно райком комсомолу даз рекомен
дацію для вступу в члени КПРС.
...8ін упевнено вів комбайн ланом. Ін
коли поглядав на нас, усміхазся.
— Зобов’язався
намолотити 10 000
центнерів хліба, — раптом озвався сек
ретар комітету комсомолу радгоспу Во
лодимир Рибченко. — Для нас це ре
кордний результат. Чи зуміє?..

А
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Підвпсоке — місце одціеї з перших битв підроз
ділів Радянської Армії
проти гітлерівських загарб
ників в 1941 році. Тут від
бивали атаки ворога шосіа,
дванадцята
армії.
Двадцяти двом відбірним
німецьким дивізіям, осна
щеним найновішою техні
кою, протистояли розріз
нені, знекровлені в боях
підрозділи.
Показуючи
зразки мужності і героїз
му, радянські бійці стри
мували в чотири рази пе
реважаючі сили против
ника.
На честь солдатської
слави в селі Підвисокому
з участю піонерів і комсо
мольців школи був ство
рений музей. В одній із
кімнат музею зберігаються
документе, особисті речі,
зброя, одяг бійців Черво
ної Армії — учасників боїв
у районі Підвнсокого, ко
мандирів
партизанських
загонів П. 1'1. Суського,
ІЛ. М. Стройнова.
( Уже три
десятиріччя
з’ясовує обставини загибе
лі свого батька — баталь
йонного
комісара Івана
Матвійовича
Вахрушева
йог.о син Валерій Іванович.
У 1941 році в боях біля
Підвнсокого комісар про
пав безвісти.
Слідопитам стало відо
мо, що Івана Матвійовича
бачили 1941 року у серп
ні, коли він піднімав в ата
ку бійців.
------------ .г------- ---------

КА-НІ-КУ-ЛИ!

Чудова відпочивають .
школярі у нашому піо
нерському таборі «Полум Я», ! не ТІЛЬКИ відпо
чивають. Кожен ранок
починається для
них з
трудового десанту на

Ось що пише син коміса
ра: «На День Перемоги по
їду в Підвисоке, хочу взя
ти звідти жменю землі. Як
що знайдеться місце заги
белі батька, то назавжди
приїду жиги в ці місця...»
Багато сімей завдяки
зусиллям слідопитів одер
жали звістки про своїх
рідних, які вважалися без
вісти пропалимн.
Широку пошукову ро
боту розгортає загін «Чер
воний слідопит» під керів
ництвом ветерана Великої
Вітчизняної війни заслу
женого вчителя УРСР Д. І.
Фартушняка.
В ряди слідопитів тут
приймають кращих учнів,
які готові гідно нести еста
фету своїх героїв. Подією,
що поклала початок по
шуковій роботі загону
«Червоний слідопит», став
приїзд на місце боїв у
Підвисоке групи ветеранів
Великої Вітчизняної вій
ки, учасників битви 1941
року.
Ветерани поділилися з
піонерами своїми спогада
ми, розповіли про героїчні
бої під Підвіїсоким, на
звали імена загиблих і жи
вих товаришів по зброї.
З тих пір па ім’я піонер
ської організації Підвисокого приходять десятки
листів від колишніх фрон
товиків. Прислали свої
спогади
учасники боїв
Б. І. Арушапян, С. І. Йовлев, голова комітету вете
ранів 80-ї дивізії В. Д. Ре
лін та інші.
Кілька разів приїжджав
у село учасник тих боїв
письменник Євген Долматовськпй — азтор доку
ментальної легенди «Зеле-

баштані місцевого кол
госпу «Родина».
У другій половині дня
ми
проводимо цікаві
конкурси, ігри, змагання.
Недавно, наприклад, від
бувся конкурс «Природа
і фантазія». А переможцими його стали В. Шумейко і Н. Лебедко, які
зуміли зробити з корін
ня дерев' чудернацьких
звірят —
крокодила і
равлика. У конкурсі ап
лікацій першими
були

на брама», в якій він роз
повідає про історичні події
1941 року під Підвисокпм.
Історпко-краєзпавча ро
бота в школі проводиться
вже 15 років. Краєзнавчий
матеріал використовується
для військово-патріотич
ного виховання учнів. Во
ни пишуть реферати, про
водять тематичні вечори,
походи місцями боїв, зу
стрічі з ветеранами війті,
подають допомогу жите
лям села — колишнім
фронтовикам. На тематич
них вечорах школярі ви
ступають з повідомлення
ми і доповідями з вико
ристанням документаль
них, музейних і мемуарних
матеріалів. Серед комсо
мольців проводяться кон
курси на кращого екскур
совода і лектора народно
го музею.
На уроках «Наш край у
роки Великої Вітчизняної
війни» розповідається про
боротьбу трудящих Кіровоградщшш з ворогом, бо
йові дії партизанських за
гонів і героїв підпілля,
визволення рідного краю,
про земляків-героїв фрон
ту і тилу.
’ Поиад дві тисячі експо
натів зібрано в музеї,
більш як 500 — оригінали.
І інші школярі Підвисокого продовжують пошук.
Вони активно включилися
в експедицію «Літопис Ве
ликої Вітчизняної».
М. РУДНИК,
А. ШАХНЕНКО,
студенти Кіровоград
ського педінституту
імені О. С. Пушкіна.

село Підвисоке,
Нозоархангельський
район.

Н. Трощенко, С. Удови
ченко, І. Гільщанський.
А в змаганнях «Сильні,
сміливі, спритні» пере
могла команда «Чайка».
А ще у нас відбулись
конкурси учасників са
модіяльності, на кращий
польовий
букет,
гра
«Секретний пакет».
Л. МДЙДАННИК,
старша піонервожата Лзлрівської вось
мирічної школи.

Долинський район.

Спеціалістом з ВИЩОЮ ОСВІТОЮ по
вернувся в рідне село
ІЛЬКО8ИЧІ випускник Львівського сільськогосподар
ського
інституту Богдан Криштоф,
Празління колгоспу імені М. І. Калінії
на Сокзльського району
призначило
його агрономом по кормовиробницт
ву.

у передовому господарстві Львівщи
ни нині більш як п ятдесят дипломова
них спеціалістів. Вони
очолюють не
тільки головні служби, а й підрозділи
середньої ланки: рільничі, тракторні,
тваринницькі бригади, будівельні і ре
монтні дільниці.
Причому, прагнуть
працювати творчо, широко використо
вуючи досягнення науки і техніки, пе
редового досвіду. Тут, наприклад, ус
пішно впроваджено промислову техно
логію вирощування цукрових буряків,
що підвищило їх урожайність до 400
центнерів з гектара. Помітно
зросла
продуктивність молочного стада: торік
по надоях Молока ферма наблизилась
до чотиритисячного рубежу.
Наукові
рекомендації застосовуються в орга
нізації й оплаті праці.

М. ЧЕРНЕНКО.

■

ДО СЛАВИ
КОМІСАРА

колгоспні :
СТИПЕНДІАТИ

ВІКНАМИ

автобуса

З пропливають вулиці
Кіровограда, а тут, усе

значення
та
біологічні
особливості озимої пшени
ці, сої, соняшнику.

Г. НЕКРАСОВА,
кор. РАТАУ.

приїхала з Донецька, Люба Баранова — з Харків
щини, Таня Зарицька — з
Житомирщини, Олександр
Лащ і Валерій Мозговий —
відповідно із Сумської І
Чернігівської областей. Іра
Кучеренко представляє Дні
пропетровську область. Усі
вони — переможці облас
них змагань юних рільни.
ків, де й здобули право ви
ступати на республікамсьних, Усі вони люблять
землю, і ця любов переда
лась їм зід батьків, від
старших братів і сестер.

Складність цього кон
редині, — пожвавлені роз курсу полягала в тому, що
мови, час від часу вибухає змагання зібрали хлопців і
сміх. Це їдуть у Созонівку дівчат з усієї України, а
юні рільники — учасники оскільки рослинний світ у
республіканських змагань, її межах досить різнома
присвячених 60-річчю утво нітний, то цілком імовір
рення СРСР. їхніх товари но, що Люда Олійник з
шів — юних садівників та Львівщини і Свєта Лупуовочівників — гостинно зу ляк з Чернівецької облас
стрічали Суботці Знам’ян- ті, наприклад, тільки тут
Наступний етап змагань
ського й Аджамка Кірово уперше побачили сою.
проходив на станції хімі
градського районів.
Суддя на цьому етапі
зації. Тут перед учасника
Поруч мене — дзі закло
потані дівчини., Вони не бе Л. І. Шапозалова відзна ми було поставлене досить
руть участі з загальній чає передусім Люду Олій- складне завдання — ви
значити кислотність грун
ту і потребу в його меліо
рації,
розпізнавання по
зовнішньому виду міне
ральних добрив. Хлопцям
і дівчатам стали в пригоді
їхні знання з основ агро
хімічного аналізу. І знан
ня потрібні були грунтов
ні, бо головним суддею
на цьому етапі був дирек
розмові. Оля Вілічкезич зо ник, яка з 34 можливих на тор станції хімізації Л. М,
середжено гортає підруч
Пальчук. Не розгубились
ним з рослинництва, а Лю брала 32 бали.
— Дівчина показала від Юрій Ігнатко, Свєта Лупуда Пасічник узажно пере
читує якісь конспекти.
мінні знання з біології, — ляк, Люда Пасічник, які з
— Хвилюєтесь? — пи каже Лідія Іванівна. — Во можливих 20 балів набра
таю.
на чудово орієнтується в ли по 18.
Нарешті — завершальний,
Люда усміхається:
польових культурах і пре
— Не дуже. Хоча, прав красно знає їхні біологіч п’ятий етап — визначити
назви
сільськогосподар
ду кажучи, трохи боязко. ні особливості.
ських машин, які застосо
вуються
з. рільництві, і
Я на таких
змаганнях
На другому етапі, яний
проходнз в одному з на вказати їхнє призначення.
уперше.
відзначилися
вчальних класів десятиріч Тут знову
її сусідка додає:
ки, учасникам
змагань Микола Бернов, Люда Олій
— Ог якби знати, що вручили арнуші паперу, лі ний.
нійки, олівці, їм треба бу
Після закінчення змагань
там буде.
ло, виходячи з відомих да комісія визначила
оста
Думаю, що це питання них,
визначити вагову нор
турбувало не тільки Олю, му висіву насіння і скласти точні результати. Пере
ротаційну
таблицю. Тут можцем стала Людмиле
а й усіх її товаришів.
Автобус звернув з траси можна відзначити Валерія Олійник зі Львівщини (91
Мозгового,
Наталю
Букач.
вліво, і тепер довкола роз
Третій етап вимагав від бал із 100 можливих). Дру
кинулись поля Кіровоград
ської
сільськогосподар юних
рільників знання ге місце посіла Зінаїда
ської
дослідної станції.
Табенська з Волинської об
Хлопці і дізчата
припали основ селекції і насінни
цтва, методики дослідної ласті (88 балів), третій ре
до вікон:
— Оце озима пшениця.
спрази. Необхідно було зультат у Миколи Берно— А це соя.
визначити фази роззитку □а, який представляв Ми
— Ой, погляньте, льон!— ячменю і накреслити схе колаївську область (78 ба
радісно засміялась Майя му сівозміни при вивченні лів). Ці призери республі
Тарковська. — Як у нас...
трьох сортів цукрових бу канських змагань поїдуть
Змагання проводились у
у Цілиноград на Всесоюз
п’ять етапів. Усіх учасни ряків. Погодьтеся, завдан
ків (а їх приїхало 251 було ня на з легких. Але з ним ні змагання.
поділено на п’ять груп.
О. СКИРТАНЬ.
успішно справилися Зіна
Перший етап
змагань
Кіровоградський район.
проходив у полі на дослід Табенська, Микола Бернов
ній ділянці. Завдання юних та інші.
II а з ні мк у: учасни
У перерві між змагання ки конкурсу на одній з ді
рільників — визначити по
зовнішньому виду десять ми, коли хлопці й дівчата лянок обласної сільсько
польових нультур, указати переходять від одного ета господарської
дослідної
□ндову назву І сім’ю, опи пу до іншого, знайомимось станції.

ЗМИРЯЮТЬСЯ
ЮНІ РІЛЬНИКИ

сати

народногосподарське

ближче. Марина Федорова

Фото в. РЕШЕТНИКОВА.

з Ъгеф
ГПО НА МАРШІ

ДЖЕКМ

ЗМУЖНІННЯ

«Молодий комунар»
Хто не мріє стати чем
[с
піоном? Не кожному, на
віть досвідченому
спорт
смену, за плечима
якого
роки тренувань, вдається
вибороти це почесне зван
ня. Кіровоградська
шко
лярка
майстер
спорту
СРСР з гімнастики Наталя
Азимова домоглася цього.
Вона перемагала на першостях Укррадй ДСТ «Бу
ревісник», УСПІШНО ВИСТУ- ...
гАГМАи
пила на II! спортивних іг- на знімну: тренер Т. М. ГАСМАН зі своєю вихозанрах молоді України.
ною Н. АЗИМОВОЮ.
Фото Ю. Л13АШНИК03А.

«Льотчику потрібна по
стійна фізична підготозна,
— підкреслював уславле
ний ас О. 1. Покришкін. —
Можна бути людиною від
чайдушної сміливості і не
добитися успіху в повітрі.
Потрібно, щоб льотні якос
ті і відвага доповнювали
міцні м’язи, вірне оно, хо
роші серце і легені».
І я
переконався, що це дуже
правильна настаноза.
Майбутні
воїни
мене
часто запитують про та,
які види спорту
повинні
стати основними в проце
сі назчання
і підготовки
до служби з армії. Гадаю,
що треба звернути неаби
яку увагу на
види, що
складають
основу комп
лексу
ГПО —
нульову
стрільбу, легку атлетику,
плавання, лижний
спорт.
Нориспі для воїна гімнас
тика і гирьовий спорт, не
треба забузати і про зіиськово-прннладні види. Та
передусім
— висока фі
зична підготовка.

!
І

!

і

1

Мені вже за шістдесят.
Але я щоранку
одягаю
спортивний костюм і по
спішаю
В скверик, ЩО
неподалік мого
будинку.
Швидко ходжу, потім бі
гаю, роблю
гімнастичні
вправи, віджимаюся біля
каменя. А є нагода, йду в
тир І дуже прикро стає,
коли бачу поруч молодих
людей без виправки, без
гарної осанки. Такі прос
то не думають
про свій
завтрашній день. Особли
ві претензії маю до стар
шокласників, учнів проф
техучилищ- У них більша,
ніж У робітників, можли
вість займатися спортом.
Та часто під нас контроль
них перевірок допризовни
ки не підтверджують нор
мативів.
Значить, після
одержання значка вони не
продовжували
тренува
тись.

І все ж —
лідери ,

■

дье місце
у вашому
житті займав і займає фізкультурний комплекс? _
з таким запитанням наш
кореспондент
звернузея
до голови обласної комі
сії ГПО, колишнього бощового
льотчика Героя
Радянського Союзу Валерія Олександровича ВЕРХОЛАНЦЕВА. Ось
він сказав:
■у ДАЛЕКІ тридцяті ро**
кп я навчався в пе
дагогічному технікумі. Не
було такого дня, щоб не
одягав спортивного костю
ма. У нашій
навчальній
групі всі любили
волей
бол, лижний
спорт. Але
найбільшу увагу паш учи
тель приділяв загальній
фізичній підготовці.
Не
раз я виступав па всесо
юзних змаганнях з лижно
го
спорту. І домагався
успіхів завдяки комплек
су ГПО — бо здобув все
бічний фізичний гарт.
У дні боїв під Москвою
перепочинку
не було —
виліт за вильотом.
Мій
командир капітан Мамій
брав мене на
найбільш
відповідальні завдання не
лише тому,
що вважав
досвідченим
льотчиком,
вій знав: витримаю най
більшу напругу. Підбили
мій літак, зрешетили його
осколки,
ворожі
кулі,
мене поранило. Та все ж
посадив свій
*-----бомбардувальпик на наш аеродром.
І знозу ж тому, що мав
великий запас фізичних і
моральних сил .

20 липня 1982 року _____ _
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На приз «Комсомольського знамени»
У Кіровограді почалися фінальні зма
гання республіканської ради спортивно
го товариства «Авангард» з футболу на
призу» газети «Комсомольсков знамя». З
них беруть участь команди юнаків 1965
—1966 років Зародження з груп підго
товки молодив футболістів ворошиловградської «Зорі», запорізького «Металур
га», сумського «Фрунзенця», кіровоград
ської «Зірки» і команда
«Цементник» з
Кам’янець-Подільської
спеціалізозаної
школи-інтернату.
. Відбулися перші матчі. Господарі ста
діону з рахунком 2:0 обіграли «Цемент
ів», а потім заздали поразки «Зорі* —

Т НЖЕНЕР по спортивних спорудах
облспорткомітету С. Шнейдер побував недавно у
Малій Висці. Зазітавши
на райцентрівський ста
діон, одразу зрозумів,
що тут немає
справж
нього господаря.
Ого
рожа навколо стадіону в
кількох місцях пролама
на, лави (трибунами їх
не назвеш) схозані в
бур’яні, сектори не об
ладнані.
Відсутня тут і
наочна агітація. Цікавив
ся представник спорткомітету
календарем
спортивно-масових захо
дів, графіком,
за яким
повинні тренуватися на
стадіоні місцезі спорт
смени. Та директор ста
діону В. Навроцький не
міг їх показати. Він від
повів коротко:
— Я займаюсь футбо
лом. Більшого сам нічо
го не можу зробити.

І це в той час, коли
маловискізці
надсила
ють в облепорткомітет
де значаться
рапорти,
підготовлених
десятки
інструкторів по спорту,
громадських
тренерів,
які теж покликані дбати
про ефективне викори
стання спортивних баз.
А в райкомі комсомолу
тільки погозорили про
те, щоб згуртувати удар
ні загони і вийти на суботники, аби приготува
ти місце для проведен
ня турнірів з багатобор
ства ГПО.
А ось протилежне. Не
так давно
до редакції
надходили листи, в яких
ішлося про те, що на кі
ровоградський
стадіон
спортклубу
«Зірка» за
критий
центральний
вхід. Це тоді, коли там
проводились деякі оновлюзальні роботи. Нині на
стадіоні
з
належному
стані ігрові майданчики,
сектори для
легкоатле
тів. Є «Галерея спортив
ної
слави». В кількох
місцях виставлено щнти,
які запрошують кірозоградців відвідувати гру
пи «Здоров'я», викорис
товувати базу для про
ведення раннової гімнас
тики. Є таблиці нормати
вів ГПО, вимог для роз
рядників тощо.
Щодня
тут чергують інструктори-методисти. Та й тре
нери спортклубу не про
ти того, щоб дати пора
ди фізоргам, які приве
дуть сюди тих, хто бажає
регулярно
займатись
фізкультурою і спортом.
Проте і у вихідні дні на
стадіоні здебільшого ти
ша. Навіть червонозорівці тут
рідно _ бувають.
Хіба що вранці і ввечері
сюди з’являються групи

Імена
українських
спортсменів з'являються
па табло Всесоюзних мо
лодіжних ігор. Л республі
канські старти вже поза
ду, і можна зробити оста
точні підрахунки.
У третій групі облас
тей збірна Кіровоградіци.
пи зуміла стати призе
ром. Вона набрала 2191
очко. Нагадаємо, що най
більш вдало виступали
плавці, боксери і гімнасти,
які набрали відповідно,
258, 231, 226,5 очка. Ваго
мий вклад в копилку
команди області внесли
футболісти,
стендовики,
легкоатлети, веслувальнйки. Мінімальні результати
в гандболісток, баскетбо
лістів, важкоатлетів. <ЛІу_
лі» привезли додому пред
ставники семи видів спор
ту. Саме через них ми не

7:0. «Металург» забиз
у ворота «Фрун
зенця» 8 м’ячів, пропустивши
у свої
один. Матч
«Фрунзенець* — «Цемент
ник» закінчнзея внічию — 1:1.
Змагання тривають. По їх закінченні з
числа найкращих гравців буде складено
збірну команду
республіканської ради
товариства «Авангард», яка проведе з Кі
ровограді навчально-тренувальний збір,
а потім візьме участь у міжвідомчій пер
шості республіки серед своїх однолітків.
Змагання проходитимуть теж у Кірово
граді в першій половині серпня.

М. 813ИЧ.

добрали більше ста очок
до запланованого.
І все ж збірна Кіровоградщіши зуміла випере
дити спортсменів Сумсь
кої, Чернівецької, Закар
патської. Волинської, Тер
нопільської га Ровеиської
областей, пропустивши по
переду себе лише хмельнпчан.

ФУТБОЛ
'. і

Позавчора футболісти кіровоградської «Зірки» зустрі
чалися в Павлограді з лідером чемпіонату СРСР серед
команд другої ліги шостої української зони — сКоло
сом». Наші земляки доклали максимум зусиль, щоб узя
ти реванш за поразку в першому колі (тоді на своєму,
стадіоні кіровоградці програли
павлоградцям — 0:1).
але господарі поля зуміли організувати кілька прострільшіх атак і знову перемогли «Зірку- з рахунком—2:1.

ЦІНА «СТ
ПРО ЯКУ ЗАБУЛИ ПЕРЕД ТИЖНЕМ ГПО
А от фізкультурні ак
тивісти Грушин були на
своєму місці. І вчитель
фізкультури
місцевої
школи П. К. Солтик, і ін
структор
по
спорту
Олександр Барський
з
громадськими
помічни
ками готузали майданчи
ки до змагань (щоправда,
вони і так були з зраз
ковому стані — навколо
гарний трав’яний килим,
а на гумозобітумних.майданчиках
розкреслені
білі лінії). 1 хоч у хлібо
робів
колгоспу
імені
Шевченка теж
гаряча
жнивна пора,
все одно
вони знайшли час. щоо
хоч годину
потренузатись — помірялись сила
ми оолейЗолісти (просто
так, для розваги), пострибали,
попідтягузались на перанладннах.
Тож можна було наділтись, що назавтра вони
успішно складуть заліки
з фізичної
підготовки.
Такий стиль роботи за
слуговує похзали. Лозуватці ж улітку зробили
канікули. А коли, ж, як
не в таку пору року, є
надолужити
МОЖЛИВІСТЬ
------прогаяне?

Коли мова заходить про низькі результати спортсменіз і нерозв’язані проблеми масовості, фізкультурні ак
тивісти зиправдовуються здебільшого так: «Ніде прозодити змагання, не створено умоа для тренувань».
Так, у будівництві спортивних баз з області є ще чи
мало упущень, типових споруд не вистачає. Проте фан
ти свідчать і про інше —
навіть неаелині
спортивні
комплекси, прості майданчики, які обладнано давно, ви
користовуються неефективно, чимало з них не онозлюються.

Може, на вміють Фі
зорги і ко?лсорги згурту
вати молодь? Чи не хо
чуть? Перші дні Всесо
юзного ударного тижня
ГПО показали, що а Кі
ровограді при бажанні
вони можуть і вміють
провести масові турніри.
Нормативи фізкультур
ного комплексу
після
робочої зміни
вийшли
складати юнаки та дівчата одразу трьох цехів
«Червоної зірки». Стар
тували
фізкультурники
азтопідприємстза 10021,
заводу
радіозиробіз.
Так би щодня, ціле літо.
Бо проби сип два-три
рази за сезон «погодй»
на змінять.

агато зроблено для

Б того, щоб створити
належні умови для акти
візації спортивно-масо
вої роботи в Ульянов
ському районі. Є непо
гані
стадіони з селах
Кам’яній Криниці, Груш
ці, Лозузатому, де крім
футбольних
поліз, об
ладнані ігрові майданчи
ки, смуги перешкод, міс
ця для складання норма
тивів ГПО, бігові дооіжкі і сектори з гумово-бі
тумним
покриттям. За
день до початку Тижня
ГПО ми побували в Лозуватому. Колектив фіз
культури колгоспу імені
Фрунзе тут боєздатний.
Лозуватці щороку
за
прошують на свій стаді
он допризовну молодь
району, і
починається
турнір на приз пам яті
Героя Радянського Сою
зу А. С. Мані ти. І є ре
корди, є масовість. Але
ж такі змагання пооди
нокі. Нині про них прос
то-напросто забувають.
Про це свідчить хоча б
таке. У недільний день
на футбольному
полі
паслись корови: воно то
там то тут вкрите висо
кою
травою. А бігові
доріжки, сектори 3 твер
дим покриттям засмічені
Стадіон
лозузатціз не
обгороджений, лави нав
коло футбольного поля
розтрощені.

. ЄІ>—ІЗ

«Колос» — «Зірка» — 2:1

СПОРТИВНІ СПОРУДИ: БУДУВАТИ НОВІ ЧИ ЕФЕКТИВНО
ВИКОРИСТОВУВАТИ НАЯВНІ?

літніх людей.
Вийдуть
юнаки і дівчата на стар
ти заводської спартакіа
ди і чекають потім тиж
нями, поки їх покличуть
на змагання з чергового
виду.
Була б система
щоденних
тренувань,
зросла б і майстерність,
краща розв’язувалася б
проблема масовості. І тут
вина не лиш» працівни
ків спортклубу. Знову ж
таки в цій ситуації кра
ща повинні зорієнтува
тись комсомольські ак
тивісти «Червоної зірки»
та тих підприємств, які
не мають своїх спортив
них баз. Бо
стадіон за
прошує всіх. А молоді
виробничники влаштову
ють «вилазки» хіба що
на міський
пляж. Тут
дехто з них грає
у во
лейбол. Так
і на інших
спортивних комплексах
обласного центру,
які
обладнано біля шкіл. У
школярів нанінули. діти
в піонерських таборах. І
на майданчиках пусто.

Ю. ПОВОРОЗКА,
завідуючий
навчаль
но-спортивним відді
лом
облелорткомітету.

ПРАВДІ,

•

побудузати

С стадіон нелегко —
потрібні кошти, робочі

руки. Та фізкультурні і
комсомольські
праців
ники не можуть не зна
ти про ініціативи запо
ріжців, дніпропетрозціз,
киян, які у відповідь на
постанову ЦК КПРС.І Ра
ди Міністрів СРСР «Про
дальше піднесення ма
совості фізичної культу
ри і спорту»
вибрали
для себе нозий варіант,
що сприяє розгортанню
спортивно-масової
ро
боти в найменш чисель
них колективах фізкуль
тури. От хоча б «стеж
ки здороз’я». В парках і
екзерах, в міських мік
рорайонах, біля сільсь
ких. клубів
розрізняли
як слід алеї, плаци, всю
ди тут видніються ЩИТИ з

написом:
«Виходь на
старти
ГПО!».
Не в
спортзалі, не з кабінеті
фізорга, а тут,
в гаю,
виставлені
таблиці
з
нормативами комплексу
ГПО. У нас же в такому
напрямі празильно зо
рієнтувались хіба
що
світловодш.

Б
оолепорткомітеті,
обласних радах спортив
них тозаристз є проек
ти цих простих спортив
них споруд. Фізкультур
ні активісти Кіровоградщини мали можливість
ознайомитись з матеріа
лами, де йдеться про те,
як будувати
«стежки
здоров'я». Такі публіка
ції були в «Спортивній
газеті», журналі «Легка
атлетика», методичні ре
комендації по споруд
женню кросозих
трас
для тренувань і змагань
бігуніз публікувались в
інших виданнях.
Тут є
здоросхеми «стежки
в'я», є креслення, за
якими можна швидко і
без великих затрат вста
новити бар’єри для бігу
з перешкодами, гімнас
тичні стозпчики, бруси,
горизонтальні драбини,
перекладини, силозі сна
ряди тощо.
Спеціалісти визначили,
що для зразкової типо
вої «стежки
здоров’я»
треба
всього-назсього
3,6 кубічних метра лісо
матеріалів і 180 кілогра
мів металевих труб. Для
спрощеного
варіанту
«стежки» витрата таких
матеріалів зтроє менша.
То чи збідніють, скажі
мо, кіровоградські за
води тракторних гідроаг. регатіз, радіозиробіз чи
головне
підприємство
виробничого об’єднання
«Друкмаш», якщо виді
лять кошти нз такі мате
ріали? Віддача буде: на
«стежці здороз’я» здо
будуть запас бадьорос
ті і сили
люди, котрі
після занять фізичними
вправами знесуть ваго
мий вклад з підвищен
ня продуктивності праці.
А того, що здороз’я лю
дини дорожче над усе,
жоден керівник підпри
ємства чи
колгоспу на
заперечить.
То хто ж зробить крок
зперед для розв’язання
цієї проблеми?
М. ВІНЦЕВИЙ.

4 стер

«Молодий комунар»

С. Маршака. Співає заслу
жений артист УРСР А. Бой
ко. 17.30
— Відгукніться,
сурмачі! 18.15 — Економіка
повинна бути
економною.
18.45 —
Сьогодні у світі.
19.00
—
Продовольча
про
А Ці (1 програма)
грама — загальнонародна
справа. «Проблеми, пошуки,
8.00 — «Час». 8.13 — рішення». По закінченні —
Грає лауреат Міжнародно Концерт.
21.00 — «Час».
го конкурсу
Р. Хунцарія. 21.35 — Вечір поезії С. На
8.55 — Мультфільми. < Візе ровчатова в
Концертній
рунчаста казка». «Халіф-ле- студії Останкіно. По закін
лека». 9.25 — Муз. теле ченні — 23.15 — Сьогодні у
фільм «Флорія Тоска». Но світі.
вакінченні — Новини. 14.30
—
Новини.
14.50
— д УТ
10.00 — «Актуальна каме
Док..
фільми «Клайпеда»
«Каунаська картинна гале ра». 10.35 — «Вперед, орля
рея». 15.35 — Фільм — ді та!» 11.25 — Художній Фільм
тям. «Зимородок». 10.55 — «Бабек». 2 серія. 12.25 —
Твоя ленінська бібліотека. «Літня трудова». 12.55 —
В. І. Ленін «Краще менше, «Майстри мистецтв». 16.00—
16.10 — Концерт.
та краще». 17.25 — Концерт Новини.
артистів національного ба 17.30 — «Продовольча про
лету Колумбії. 18.00 — Жит грама — справа кожного».
тя
науки. Мікробіологія. 18.00 — Корисні поради.
18.30 — В кожному малюн 18.30 — «Сонячне коло».
ку — сонце. 18.45 — Сьо 19.00 — «Актуальна камера».
годні у світі. 19.00 — Ви 19.30 — Телефільм. 20.00 —
ступ членів жюрі VII Між К. т. «День за днем». (Кіро
народного конкурсу ім. II. І. воград). 20.15 — К. т. «КіроЧайковського.
19.40 — На ноградщпна спортивна». (Кі
екрані
—
кінокомедія. ровоград). 20.45 — «ІІа доб
«Перша рукавичка». 21.00 раніч. діти!:» 21.00 — «Час».
фільм
— «Час». 21.35 — Концерт 21.35 — Художній
народного артиста
СРСР «Аршин мал алан». По за
кінченні
—
Новини.
Є. Нестеренка. По закінчен
ні — 22.55
— Сьогодні у А ЦТ (II програма)
світі.
18.00 — Новини. 18.20 —
Фільм концерт «В краї моє
▲ УТ
10.00 — «Актуальна каме му рідному». 18.30 — Спорт
ра». 10.35 — До 60-річчя за тиждень. 19.00 — «Слу'жу
утворення СРСР. «Братер Радянському Союзу!» 20.00 —
ство». 11.15 — «Народні та «Вечірня казка». 20.15 —
ланти». 11.45 — «Точка зо Чемпіонат СРСР із синхрон
ру». 12.15 — Художній Фільм ного плавання. 21.00 —
21.35 — Телефільм
«Бабек». 1 серія. 13.25 — «Часі».
«Наш сучасник». 10.00 — Но «Третій вимір». 1 серія —
вини. 16.10 — Концерт. 17.30 «Додому».
— «У вас в колективі». 18.00
— Кінопрограма «Чарівний
євіт природи». 18.30 — «Ак
туальна камера». 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу:
«Динамо» (Київ) — «Динамо»
(Мінськ). В перерві — К. т. А ЦТ (І програма)
«День за днем». (Кіровоград).
14.30 — Новини. 14.50
20.45 — «На добраніч, діти!» — П'ятирічка — справа
21.00 — «Час». 21.35 — Ху кожного.
Док.
фільми
дожній фільм «Бабек». 2 се «Люди
мідного
гіганта».
рія. По закінченні — Новини. «Ану. -жінки», «Звертаю ва
4 ЦТ (II програма)
шу увагу».
«Останній де
18.00 — Новини. 18.15 — сант». 15.45 — Чи знаєш ти
«Поезія» О. Берггольц. 21.00 закон? 16.25 — Фільм — ді
17.40 —
— «Час». 21.35 — Фільм тям. «Старожил».
17.55 —
«Прощання з Петербургом». На полях країни.
Разом
— дружна сім’я.
18.25 — Електро-82. Репор
таж з міжнародної вистав
ки. 18.45 — Сьогодні у світі.
19.05 —
Адреси молодих.
19.20 — До національного
свята
Польської
Народної
4 ЦТ (І програма)
8.00
— «Час». 8.45 — Республіки — Дня відрод
Концерт Державної Ленін ження. Кінопрограма. 20.05
радянської
градської академічної капе — Фестиваль
Зелена
Гура
ли ім. М.
Глінки. 9.20 — пісні в м.
Мультфільми
«Бременські (ПІТР). 21.00 — «Час». 21.35
—
Контрольна
для
дорос

музиканти», «По слідах бре
менських музикантів». 10.00 лих. Передача 1. 22.10 —
— Фільм
«Перша рука Сьогодні у світі. 22.25 — До
утворення СРСР.
вичка». По закінченні — Но 60-річчя
вини. 1-1.30 — Новини. 14.50 Концерт Державного Кубан
— Док. фільми
«Знайди ського козачого хору.
своє покликання». «Жазил- А УТ
бек-ата». 15.25 — Горизонт.
16.00 — Новини. 16.10 —
16.25 — Об'єктив. 17.00 — Для школярів. «Зустріч з юн
Л. Кабалевський. 10 сонетів гою Юрком». 16.45 — «Май
ІУекспіра
в
перекладах стри мистецтв». 17.30 —

Вівторок

Концерт
інструментальної
музики. 17.45 — К. т. «День
за днем». (Кіровоград). 18.00
— Телефільм «Хліб «Гіган
ту». 18.30 — «Авіатори і на.
вігація». (Кіровоград). 19.00
— «Актуальна камера». 19.30
— Концерт. 19.45 — Д°
80-річчя з дня народження
Я. Гавана. «Під золотим ор
лом». Вистава. 20.45 — «На
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Продовження
вистави «Під золотим ор
лом». По закінченні — Но
вини. «Шість струп» (музич
на програма).

А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини, 18.15 —
Науково-популярний фільм.
18.25 — Виступ
учасників
VII Міжнародного конкурсу
ім. П. І. Чайковського. 19.10
— «Зустрічі на ваше про
хання».
20.00 — «Вечірня
казка».
20.15 — Докумен
тальний телефільм «Гірський
велетень».
21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Третій
вимір». 2 серія — «Коман
дирська година».

Субота

кваліфікацією

тракторист-машипіст ши
рокого профілю з кваліфі
кацією слюсаря
(стипен
дія — 96 крб. па місяць,
строк навчання 8 місяців
на базі 10 класів).

водій автомашини 3 кла
су;

пендією спецодягом, гур
тожитком.
Зі строком навчання 6
місяців із числа осіб, звіль
нених із лав Радянської
Армії (стипендія 85 крб.

Для вступу
подати:

ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА!
ЯКЩО
ВИ БАЖАЄТЕ
ОДЕРЖАТИ
СЕРЕДНЮ
ОСВІТУ І СПЕЦІАЛЬНІСТЬ,
ВСТУПАЙТЕ ДО БОБРИНЕЦЬКОГО СЕРЕДНЬОГО
СІЛЬСЬКОГО ПРОФЕСІЙ
НО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИ
ЩА № 2.

необхідно

документ про освіту, до
відки з місця проживання
й про склад сім’ї, шість
фотокарток 3X4 см, сві
доцтво про народження
або паспорт.

тажник.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
в у л. Луначарського, 36
Індекс 61103.

Зам. 62.

МАЛОВИСКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА-ІИТЕРНАТ
ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
навчальний рік.
у 1—7 класи на 1982— 933
До заяви на ім’я дирек навчався учень (крім пер
медичну
тора
школи-інтернату шокласників),
довідку
й довідку про
треба додати: свідоцтво склад сім’ї.
про народження, особо
ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 77.
ву справу зі
школи, де

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2 45-36: відповідального секрета
ря — 2 46 87; відділу номсомольсьного
життя — 2 46-57: відділу пропаганди —
2-45-36; відділу учнівської молоді —
2-46 87; відділу військово патріотичного
виховання та спорту — 2 45-35; відділу
оголошень — 2 56 65; фотолабооатооії —
2-45-35: коректорської — З 61 83; нічної
редакції — 3-03-53.

Обгяі О.Я.пП’пт чпн

подати документ про осві
ту, свідоцтво про народ
ження,
довідку з місця
проживання,
три фото
картки 3X4 см.
Початок занять — 1 ве
ресня.
Учнів, які навчатимуть
ся три роки та один рік,
забезпечують триразовим
харчуванням,
гуртожит
ком. спецодягом, стипен
дією, підоучниками.
Учні, які навчатимуться
8 місяців, одержують сти
пендію 96 крб. на місяць,
їх забезпечують гуртожит
ком, підручниками.
Випускникам
училища
надаватимуться
переваги
при вступі до інституту.
Адреса училища: Кіро

Училище готус:
✓
трактористів- машиністів
(строк
навчання 3 роки,
учні одержують середню
освіту, оволодівають про
фесією слюсаря-оемонтника та водія автомаши
ни);
трактористів -машиністів
III класу (строк навчання
1 рік);
трактористів- машиністів
(строк навчання — 8 міся
ців).
До училища приймають воградська обл., м. Бобриюнаків та дівчат що ма нець, вул. Димитрова. *.
Дирекція.
ють освіту 8—10 класів.
Зам. 62.
Для вступу
необхідно

Випускників училища на
правляють на роботу в ор
ганізації Міністерства ме
ліорації й водного госпо
дарства УРСР та тресту
«Кіровоградводбуд» па бу
дівництво каналу ДпіпроКрнвпй Ріг.

на місяць, за направлення
ми
організацій тресту
«Кіровоградводбуд» — до
Адреса усилите: Кірово
120 крб). на сггеїііальиос- градська обл., м. Олександ
ті:
рія, Користівське шосе, 6.
машиніст
бульдозера, їхати автобусами №№ 4,
скрепера, грейдера; елек 4«А», 52 до зупинки «Учи
лище».
трогазозварник, машиніст
Дирекція.
екскаватора,
муляр-мон-

«Молодой коммунэр» —

БК 02271.

Неділя

Учнів забезпечують без
Початок занять — 1 ве
платним харчуванням, сти ресня.

зі строком навчання — З
машиніст автомобільно
роки для осіб, що закін го крана.
чили 8 класів:
Особи, які навчаються
тракторист-машипіст ши за цими спеціальностями,
рокого профілю, водій ав одержують документи про
фах і про середню освіту.
томашини 3 класу;
Зі строком навчання
механізатор меліоратив
них робіт, водій автома 2 роки на спеціальності:
маляр (юнаки і дівчата
шини 3 класу (має право
працювати на екскавато віком від 15 років);
муляр
(юнаки віком
рах, скреперах, бульдозе від 16 років).
рах, грейдерах, землерий
Зі строком навчання —
них машинах);
1 рік на спеціальності:
електрогазозварник;
машиніст
екскаватора,
машиніст
екскаватора. (17 років);

На украинском языке

А ЦІ (II програма)

П'ятниця

слюсаря (17 років);

1982—1983 навчальний рік

ЛИСЫ Украины.

Мелодії і ритми зарубіжної
хчт
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Продовольча
програма — справа кожно
го». 11.05 — «Народні мело
дії». 11.20 — Художній фільм
«Аршин мал алан». 12.50 —
Концертний зал «Дружба».
16.00 — Новини. 16.10 —
«Зустріч з театром.». 17.00 —
Для дітей. «Олівець-малювець». 17.35 — «Всесоюзний
тиждень ГПО». 18.00 — К. т.
Телефільм. (Кіровоград). 18.10
— К. т. «День за днем». (Кі
ровоград). 18.25 — К. т. Ого.
лошенпя. (Кіровоград). 18.30
— К. т. «Свято, яке за'.іждн
з тобою». (Кіровоград). 19.00
— «Актуальна камера». 19.30
— «Вечірній концерт*. 20.00
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «Дніпро» — «Шахтар».
2-й тайм. 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм
«Свекруха». По закінченні—
Новини.

18.00 — Новини. 18.20 —
«Клуб кіноподорожей». 19.20
— «На землі, в небесах і на
морі». 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — «ГІіспя-82».
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм « Третій вимір». З сеА ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.45 — На рія — «Трап залишається на
уково-популярні
фільми березі».
«Генний банк країни». «Сек
рети
природи».
9.20 —
Фільм-концерт
«Я люблю
свою землю». Пісні компо
зитора Є. Птичкіна. 10.10 —
Фільм-дітям.
«Засекречене
місто». По закінченні — Но А ЦТ (1 програма) •
8.00 — «Час». 8.45 — Кон
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— До Дня Військово-Морсь церт дитячих художніх ко
кого Флоту СРСР. Док. теле лективів м. Єревана. 9.25 —
фільм «Вахта в океані». «Федір Трохимович і Інші...»
15.45 — Російська
мова. Передача 3. З участю пер
16.15 — «Тобі країна — на шого секретаря Полтавсь
КП України
ші пісні».
Фільм-концерт. кого обкому
16.40 — Підмосков'я. Реалі Ф. Т. Моргуна. 9.55 — Твор
зація Продовольчої програ чість народів світу. 10.25 —
ми. 17.10 — Шахова школа По музеях і виставочних за
17.40 — Чудеса без чудес. лах. І. К. Айвазовський.
18.10 — Єгипет: роки і про Феодосійська картинна гале
«Сьогодні в
блеми. 18.25 — Мультфільм рея. 11.00 —
«У лісовій хащі».
18.45 — парку». Фільм-концерт. 11.30
Сьогодні у світі.
19.00 — — 30-й тиране «Спортлото».
Док. телефільм «Прогулянка 11.40 — Переможці. Клуб
по Москві». 19.10 — Голоси фронтових друзів. 13.10 —
народних
інструментів. Фільм — дітям. «Шторм па
20.00
— Док.
телефільм суші». 14.30 — Новини. 14.45
«П'ята
весна».
21.00 — — У світі тварин. 15.45 —
«Час». 21.35 — Молодіжний Завтра — День працівників
вечір у Московському ху торгівлі. 16.10 — «Прийміть
дожньому академічпому те паші поздоровлення». Муз.
атрі ім. М. Горького. 22.35 програма до Дня працівни
— Сьогодні у світі. 22.50 — ків торгівлі. 16.55 — Мульт

шофер з

ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ
на спеціальності

З 20 по 25
липня
1982 року

фільм «Попелюшка». 17.15 12.15 — Радянський Союз
— Бесіда політичного огля — очима зарубіжних гостей.
година.
дача В. Бекетова.
18.00 — 12.30 — Сільська
програма —
Чемпіонат СРСР з футболу: Продовольча
справа,
«Динамо» (Москва) — «Дива- загальнонародна
Музичний кіоск.
мо>. (Київ). 19.45 — Гі де 13.30 —
— О. Островський,
Мопассан.
«Монт-Оріоль». 14.00
Телевпстанп.
(21.00
— М.
Соловйов. «Одруження
«Час»), По закінченні — Бєлугіна».
Фільм-вистава.
23.30 — Новини.
16.35 — Мультфільм
«Був
собі
пес».
16.45
— Клуб кіА УТ
ноподорожей. 17.45 — Сьо
10.00 — «Актуальна каме годні
— День Військовора». 10.35 — Фільм-концерт Морського
Флоту
СРСР.
«Ранковий заспіві». 11.20 — 18.00 — Міжнародна

«Казка про рибака і рибку». рама. 18.45 — Концерт пано
при
Вистава.
12.05 — «Міжна свячений Дню
Військовородна студія ут». 12.35 — Морського
Флоту
СРСР.
Концерт народної артистки 19.30 — Фільм
«Чужі лис
Д™ульєтти Якубович. ти». 21.00 — «Час».
21.35
—
.3.0,) — «Незабутні». Ярослав Письменник в
сучасному
іалав. До 80-річчя з дня на світі.
Виступ
Героя
Соціа
родження. 14.20 — «Доброго лістичної Праці лауреата Ле
вам здоров’я». 14.50 — Ху нінської премії,
головного
дожній телефільм «Стара редактора
фортеця.». 4 серія. 15.55 — газеты» О. Б.«Литературной
Чаковського.
Концерт естрадно-снмфоніч.
VII Міжна
ного оркестру Українського 21.55 — Підсумки
конкурсу ім. П. І.
телебачення і радіо. 16.25 — родного
Чайковського.
По
закінчен
«Погляд у майбутнє». 17.10 —
«Фестивальний
кінозал». ні — 23.10 — Новини.
«Азербайджанфільм» — сьо. Д УТ
годні». 18.10 — «Кают-компа
10.00 — «Актуальна ’Лменія «Глобус.». 18.45 — «Скар
би музеїв України». 19.00 — ра». 10.35 — «Пісня летить над
«Актуальна камера». 19.30 — Карпатами». 11.10 — «Село і
Телетурнір «Сонячні кларне люди». 11.40 — Сьогодні —
ти». Самодіяльні художні День працівників торгівлі.
колективи Миколаївської та 12.30 — «Загартуйте свою
Сумської областей. 20.45 — дитину». 13.05 — Сьогодні —
Військово-Морського
«На добраніч, діти!» 21.00 — День
«Часі». 21.35 — Продовження Флоту СРСР. «Слава солдат
ська;».
14.55
— До 60-річчя
телетурпіру «Сонячні клар
нети». По закінченні — По утворення СРСР. Програма
Азербайджанського
телеба
вний.
чення. 16.55 — І. Маркевич.
А ЦТ (II програма)
«Морська прикмета». Виста
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
19.00 — «Актуальна ка
«Якщо хочеш бути здоро ва.
мера». 19.30 — Документаль
вим». 8.25 — Документальні ний фільм «Твоє добре ім’я».
фільми до Дня працівника 19.50 — «П’ять хвилин на
торгівлі. 9.15 — Телефільм роздуми». Молодіжна розва
«Третій вимір». З серія — жальна програма. 20.50 —
«Трап залишається на бере «На добраніч, діти!» 21.00 —
зі». 10.30 — «Ранкова пош «Час». 21.35 — Художній
та». 11.00 — «Родом з ди фільм «Важка вода»’ По за
тинства». Р. Погодін. «Роз кінченні — Новини.
повіді про Кешку». 11.45 —
«Що? Де? Коли?» Те.чевіктоЦТ (II програма)
рина. 12.55—«Народні мело Д 8.00
— Гімнастика. 8.20 —
дії». 13.15 — Програма Че Документальні
телефільми.
лябінської студії телебачен 9.25 — Фільм «■Виправлено
ня. 14.15 — Документальний му вірити». 10.45 — «Джере
телефільм «Попутного віт
Музична програма. 11.15
ру». 14.30 — Веселі старти. ла».
— «Спор-клуб». 12.15—Нав
15.15 — «Міжнародний ог коло
сміху». Вечір гумору
ляд». 15.30 — «Улюблені піс в Концертній
Остаикіні». Музичний
телефільм. но. 13 50 — студії
«Очевидне —
16.10 — «Людина — госпо
неймовірне».
14.50
— «По
дар на землі». 17.15 — «В до музеях і виставочних
за
мі А. В. Нежданопої». 18.30
лах».
15.15
—
«Розповідають
— До 65-ої річниці Великого
кореспонденти». 15.45
Жовтня. «Наша біографія». паші
— Концерт політичної пісні.
Фільм ЗО — «Рік 1946». 19.30 17.20
Телефільм «Муж
— «Музичний кіоск». 20.00 — ність».—7 серія.
— Кон
«Вечірня казка». 20.15 — церт. 18.45 — 18.25
До 65-річчя
«Здоров’я». 21.00 — «Час». Великого
Жовтня.
21.35 — Фільм «Виправлено, біографія». Фільм 31 —«Наша
«Рік
му вірити».
1947». 19.45 -- Чемпіонат
СРСР з велоспорту. Гонки не
треку. 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — Кубок СРСР в
хокею на траві. Жінки. Фі
нал. 2-й тайм. 21.00 — «Час».
21.35 -- Фільм «Повість про
Д ЦТ (І програма)
невідомого актора».
8.00 — «Час». 8.45 — Ме
лодії гір і степів.
Фільмконцерт. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Радянському
Редактор
Союзу! 11.00 — «Здоров'я».
Ю. СЕРДЮЧЕНМС.
11.45 — «Ранкова пошта».

Під час виробничої прак
машиніст
бульдозера,
скрепера, грейдера (17 ро тики учні одержують 100
процентів заробітку.
ків) ;

Олександрійське середнє
меліоративне професійнотехнічне училище № 1

на
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