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П РОЛ ЕТАРГвСІТКРЛІН, "ЄДНАЙТЕСЯ!

НА ПРИЗ
«ЗОЛОТА НИВА»

Правофлангові
ВАСИЛЬ БУЛАВКА —

комбайнер колгоспу «Ро
сія» Петріеського району.
З початку жнив комбай
ном
СК-5
намолотив
2695 центнерів зерна.
РЯДКИ З БІОГРАФІЇ:

1958 року народження,
член ВЛКСМ.

Третій рік ПІДРЯД ПО
МІЧНИКОМ у нього працює
комсомолець
Анатолій
Хихло.
Комсомольсько - моло
діжний екіпаж активно
включився в боротьбу за
право володіти призом
«Золотий колос».

ОГО ОБКОМУ АКСМУ

ОРГАН КІРОВр
Виходить
з 5 грудня 1939 р.

ЕРКУД СРЕР О
?

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА: tWw

ТВІЙ ВНЕСОК,
КОМСОМОЛ
СЬОГОДНІ
ПОПЕРЕДУ
СЕРЕД
МОЛОДИХ
КОМБАЙНЕРІВ,
ЩО
ВОДЯТЬ:
СК-6

Андрій
ТРЮХАВ з
радгоспу
«П’ятнхагськнй» Пстрівського райо
ну —скосив лінеіпіню на
136 гектарах, намолотив
4985 центнерів зерна.
Олександр ПРИЛУЦЬ
КИМ з колгоспу «Зоря
комуні шу.> Долішського.
району — па 157 гекта
рах намолотив 4893 цент
нери хліба.
М и кола М А ЛII ЦЯ з
колгоспу імені
Карла
Маркса Пстрівського ра
йону — па 154-гектарпому. полі зібрав 3757 цент
нерів зерна.

Валентин
ЧОРІІОІІОЛЬСЬКИЙ з радгос
пу «Петрівськпи»
Петрівського району — п.Т
124 гектарах зібрав 3334
центнери збіжжя.
СК-5

4J
ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА

АНІШЕ за
дня встав КОЛГОСП 11 иіі
шофер Бропіслав Рожко.
Йому погрібно> огляну ГІ1
автомашину, іоб’їхати всі
«точки» і відвезтиі в йоле
механізаторів,
Першим,
кого зустрів,
був Іван
Настасієпко. Йому цього
року знову доручили жат
ку ЖРС-4,9. Хлопець сто
яв під деревом, па якому
рясно звисали доспілі виш
ні. Ретельно підстрижений
і поголений, у чистій со
рочці, випрасуваних брю
ках, Іван спритно перемах
нув через борт кузова і
сів на лаву. Бропіслав ьідЧИП11В дверцята кабіни:
— Ти що, па весілля зі
брався? Бач який модник!
— Перший укіс робити
мемо. То хіба це не свяго?
Але того дня
жаткар
повернувся додому засму
чений — пішов дощ, і
женці так і не приступали
до роботи.
Наступного
теж задощило. Матч Іва
нова наче її рада:
— Буде добра картопля.
1 буряки он які!

Р

— А на гороховому по
лі загубимо десятки цент
нерів зерна, — тихо .м.ознв
син і став читати районну
газету «Ленінець», де було
надруковано статтю голо
ви колгоспу імені Фрунзе
І. М. Болгарська. — Май
же дві тисячі з половиною

гектарів маємо ми цього
літа впорати.. Шістнадцять
комбайнів готові до обмо
лоту : косовиці
хліба, а
тут — на тобі — небо на
супилось. І
дарма нас
тільки частували.
Мати кличе сипа до столу. Та він знову:
— Кажу тобі: нагодува
ли кухарки.
І пиріжки з
вишнями були. І борщ зе
лений. Як моряків-нідвод-

МОЛОДОГО ЖНИВАРЯ

ппків харчують пас.
Скинув змокрілу сороч
ку, надів нову і попряму
вав до Будинку культури.
Тут його, кандидата в чле
ни КГ1РС, зустрів секретар
парткому колгоспу В. О.
Саврапчук,
запросив у
контору. Іван — людина

даю. таких, як Іван Талпа,
називати
помічниками
комбайнера. Він — такий
же, як Петро Козішкурт,
— в однаковій мірі відпо
відають за справу.
— А як же тоді з Анд
рієм Тстсвою? — вставив
ко м сб мольськп й се крет .1 р
Петро Шатковський. — Не
зрівнятися ж йому з бать
ком. котрий узяв собі па
підмогу сина.
— Сімейний екіпаж —
то ще краще І треба по
кликати
наших старшо
класників не тільки
для
того, щоб па току працю
вали. їх би в поле — хап
придивляться, наступного
року самі попросяться пра
цювати з
досвідченими
комбайнерами.
Правлінці говорили про
солом ч.
скиртування
те, щоб її
Йшлося про
■. складати неподалік тв.зрпппііцькнх ферм і кормо
цеху.
Тоді Настасієпко про ін
ше:

авторитетна в селі Лозуватому, хоч і молодий, але
вже досвідчений жнець —
торік поклав у валки хліб
на 462 гектарах. І правлін
ці тепер хочуть почути, що
думає кращий жаткар .області про нинішні жнива,
Іван розмірковує;
—- Рекорд — це добре.
Та не для одного. Всім
збиральним загоном треба
йти на нього. І не слід, га (Закінчення на 2-й стар.).

СПАДКОЄМЦІ

Віктор ГУРОМА з кол
госпу «Дружба» Долппського району — зібрав
194 гектари, намолотив
4057 центнерів зерна.

Микола ЧЕРІІЕГА з
колгоспу
«Маяк» Зпам'япського
райопу —
автомашиною
ЗІЛ-555
перевіз
від комбайнів
328 тонн зерна.

7888 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕР
НА ЗІ 118 ГЕКТАРІВ НА
МОЛОТИВ З ПОЧАТКУ
ЖНИВ КОМСОМОЛЬСЬ
КО
МОЛОДІЖНИЙ
КОМБАЙНОВИЙ ЕКІПАЖ
ПЕТРА СТУПАКА З КОЛ
ГОСПУ ІМЕНІ ЛЕНІНА.
ПОМІЧНИКОМ У ПЕТРА
ПРАЦЮЄ МОЛОДШИЙ
БРАТ ЛЕОНІД.

Хлопці водять комбайн
СК-6, змагаються з ком
сомольсько- молодіжним
екіпажем
братіє Пилипенків. Анатолій і Леонід
уже зібоали 2189 цент
нерів збіжжя.
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62 ГЕКТАРИ
РАННІХ
ЗЕРНОВИХ
СКОСИВ У
НЕДІЛЮ ЖАТКОЮ ЖВН6 КОМСОМОЛЕЦЬ АНА
ТОЛІЙ
ПОШЛУЙЦО З
РАДГОСПУ
«УСТИНІВСЬКИЙ».

Це найвищий показник
у змаганні серед моло
дих жаткарів
району,
Анатолію вручено пере
хідний червоний вимпел
райкому комсомолу.

Серед молодих жатка
рів

і Василь ЮРЕСКУЛ —
шофер ІІовоукраїпської
автоколони 10041 — ав
томобілем ГАЗ-53 пере
віз 390 тонн збіжжя.

HOBOAPXÄHГЕЛЬСЬК

УСТИНІВКА
■

Віктор УСИ К з колгос
пу імені Щорса Долппеьі-ого району
— із По
гектарного поля намоло
тив 3637 центнерів збіж
жя. •

Олексій СИМКОВИЧ
з колгоспу імені XX з’їзПетрівського
ду КПРС
району —
автомобілем
ГАЗ-53 з поля : на тік
доставив 227 тонн зерна
і виробив 4994 тонно-кі
лометри.

І

Молоді
комбайнери
лідирують у колгоспно
му соціалістичному зма
ганні.

Дмитро ПАЛАДІЙ
колгоспу імені Суворова
Бобрпнснького району —
па 155 гектарах намо
лотив 3648 центнерів хлі
ба.

Іван НАСТАСІЄНКО з
колгоспу імені Фрунзе
Ульяновського району —
жаткою ){\РС-4,9 скосив
493 гектари зернових.
Серед молодих водіїв
грузовиків

І

За 26 років безперервної роботи
на колгоспних
ланах механізатор широкого профілю Павло Терентійович
Ярмолич багатьох своїх вихованців
”
—.'з ілагідно
називав синами. Цього літа поруч нього на комбайні
«Колос» рідний син Віктор, помічником.
Ще зі шкільних років Віктор цікавився сільськогосподарською технікою, не раз батько дозволяв йо
му водити трактор. А закінчивши школу і відслужив
ши в армії, комсомолець твердо вирішив —тільки в
поле, тільки до техніки. Працелюбність, активність і
розсудливість юнака до вподоби односельцям. Вони
обрали його депутатом селищної Ради.
28 механізованих загонів вийшли жнивувати на поля
господарств Новгородківського району, І серед них
•— сімейний агрегат Ярмоличів на ланах колгоспу
імені Леніна. Захоплено розповідає батько про ціну
набитих тугими зернами колосків. Радить синові, як
стежити за кожним вузлом машини, аби не втратити
жодної зернини, аби комбайн працював без перебо
їв (знімок зліва).
На цьогорічних жнивах у районі зайнято 12 сімей
них екіпажів. У кожному господарстві на
збиранні
врожаю
відзначаються комсомольсько-молодіжні
нолективиг В їхньому складі випускники
середніх

загальноосвітніх шкіл та сільських професійно-техніч
них училищ.
Комсомолець Валентин Мисюра лише наступного
року закінчить середню школу, а його ровесник Вік
тор Цуканов — СГЇІУ. Та вже сьогодні
вони заре
комендували себе сумлінною працею, очищаючи
збіжжя на току колгоспу імені Леніна. Вони виріши
ли після закінчення навчання залишитися працювати
е цьому господарстві.
Сповнене ентузіазму юнацтво пліч-о-пліч із чуйни
ми наставниками, висококваліфікованими механізазаторами, впезкено єирішуе долю врожаю ювілей
ного року.
На честь звитяжц’в лунає пісня над широкополими
ланами. З двома-трьома концертами щодня висту
пають перед жниварями учасники народної самоді
яльної агітаційно-художньої бригади
«Камертон»
районного Будинку культури. Чарівна пісня, зворуш
ливе слово доходять до душі механізаторів, бадьо
рять настрій (знімок справа) І тремтливо спалахують
над агрегатами перехідні червоні
вимпели, якими
відзначають переможців трудового змагання.
Текст і фото В. РУДЕНКА.

Новгсіродківський район.

новоУКРАЇНКА
УСПІШНО
ПРАЦЮЄ
НА ЦЬОГОРІЧНИХ ЖНИ
ВАХ МОЛОДИЙ
КОМ
БАЙНЕР КОЛГОСПУ ІМЕ
НІ ВАТУТІНА, ДЕЛЕГАТ
XIX
З’ЇЗДУ
Б Я КСМ
ОЛЕКСАНДР ЗАРІЧНИЙ.
РАЗОМ
ІЗ ПОМІЧНИ
КОМ КОМСОМОЛЬЦЕМ
ВОЛОДИМИРОМ ЗАРІЧ
НИМ ВІН УЖЕ НАМОЛО
ТИВ 2509
ЦЕНТНЕРІВ
ЗЕРНА

Есе збіжжя перевіз не
■ тії: молодий водій евтомсбіля САЗ-530 Григорій
ВЛубенець.

ВИПРОБУВАННІ
(Закінчення.
Поч. на 1-й сюр.)

і

і

— Дороги в селі і в сте
ну упорядковані ще вес
ною. Але після кожного
дощу їх псують. Необхід
но заборонити їздити ними
великими колісними трак
торами в таку
моквогу.
Якщо ж проскочить десь
«газон», то одразу треба
розрівнювати шлях. Добре
буде, коли в жшгз.ч на всіх
шляхах
чергуватиме
хтось із механізаторів,
і
шофери йому тільки подя
кують — не сіятиметься ж
зерно па грунтівках.
Іван Микитович Болгаренхо ще раз підкреслив,
що слід нагадати жнива
рям про те, які вони наго
роди отримають, коли доб
ре віджппвують.
Настасієнко діловито:
— Ми знаємо, що сум
ління буде помічено і від
значено належно, щедр н
Тільки ж не заради наго
род ми працюватимемо.
Не загубимо в полі жод
ної зернини — самі себе
нагородимо. А ось про від
починок після жнив наших
ветеранів варто подумати.
Чи не дати їм путівки на
турбази, в санаторії, пан
сіонати? 11а пляжах смаги
не хочуть брати — в полі
знайдуть її. А зробити пе
наглядом
репочинок під
лікаря не завадить, Вони
ж заслужили цього.
Це він .уже говорив як член ЦК. профспілки нрацінників сільського госпо
дарства.
Голова колгоспу потис
нув Івану руку.
— Дамо не тільки ве
теранам. Оце маємо чоти
ри
комсомольсько-моло
діжних комбайнових екіпа
жі. Гадаю, вони пе гірше
за ветеранів визначаються.
Петро Козішкурт уже до
вів це — краще від батька
жнивував торік.
АРЕШТІ випогодилось.
Жатка Івана Настасієііка стояла скраю пшенич
ного поля. Тут — старт.
Хлопець ще і ще раз огля
нув механізми, помацав,
здається, кожен гвинтик. 1.
сказав сам до себе.
— Поїхали.
Опівдні у протилежному
кінці лапу побачив, як зу
пинився інший
жаткар,
Хотів було вже бігти до
його агрегату: може, щось
сталося з мотором, може,
жатка
відмовила. Бо у
механізаторів таке прави
ло, як і у шоферів: треба
виручати один одного. Та
заспокоївся — агрегат то
вариша рушив. І Нас гасіє и ко знову взявся за своє
діло.
Валки лягали владно на
стерню, а Іван дивився
вперед. Перед ним не все
поле, лишень вузька смуга
— золота, розгойдана лип
невим леготом. Настасієн
ко раз по раз стирав піт
із засмаглого чола, поправ
ляв на голові полинялий
картуз. Пройшов одні го
ни, другі. Окинув погля
дом лап і
відзначив про
себе: «А таки добрі у нас
сівачі —хоч би маленьку
«лисину» залишили. Немає
жодної. І площа рівна, без
виярків. Тут
комбайном
можна брати
неабиякий
розгін».
До пізнього
вечора не
вдалося
------- .і
працювати, хоч
Іван відчував, що зможе й
дві зміни витримати — він
просто скучив за такою ро
ботою. Але почав накра
пати дощ.
Коли повергався додому,
біля сільради оточили його
колгоспні пенсіонери.
— То як, Баню, взяв ре
корд?

Н

2 crop.

«Молодий комунар»

27 лишня 1982 року

— Сорок вісім гектарів
маю, — сказав не без гор
дощів молодий жнець.
— І іцо ж там уродило?
— Пудів
триста буде,
якщо затулиться небесне
сито, — Настасієнко зирк
нув на хмари, що пливли
над степом, і пішов далі.
А Пилип Софроиович
Терешок, якому вже за ві
сімдесят, мовив до своїх
ровесників:
— Оце клас
у нашій
онуків! По війні, пам'ятаю,
всі наші косарі за день пе
могли дати
роботи в’я
зальницям на такій площі.
А Ваші сам он як розіграв
ся. Що то техніка, що то
молоді руки!
— Та ще голову мати
треба мудру, щоб володіти
такою машинерією, —до
дав інший дід.
Дощ уночі перестав. І
не чекаючи
Настасієнко,
автомашини, на світанку
/1(а гкп
поспішив у степ,
оглядав —
він довго не
ще вчора.
усе перевірив
те й робив,
Іван тільки
що м'яв руками вогке
стебло, ходив по мокрій
стерні і поглядав па небо,
яке починало
заішатисо
блакитним полум'ям, сіян
цеве сонце зробило своє
добре ділечко за якісз
ііівіодіИіи, і Настасієнко
пішов у гони.
Щастило ще два дні —
хмари минали ниви кол
госпу імені Фруизе.
ОЛИ в заліковій книж
ці молодого женця бу
ло записано трьохсотий
гектар
скошеного поля,
його агрегат зупинив сек
ретар комітету комсомолу
і зраділо сказав:
— Гості до тебе ідуть,
товаришу член ЦК. Інст
руктор райкому комсомолу
щоі'шо телефонував мені:
приготували для тебе спе
ціальний мандат — «Кра
щому жнивареві району.».
А секретар обкому проф
спілки працівників сільсь
кого господарства Павло
Дмитрович Марчеико, кот
рий побував у селі в перші
жнивні дні, якраз тоді пе
речитував
,........ ____ текст
____ листівки,
__
що його мали надрукувати
і переслати в
Лозу вате.
Наступного дня ім'я 11астасігика було
виведено
золотими літерами — ж ли
варя
вітали з щедрим
ужинком.
Він же, Іван, пе чекаючи
вітань і нагород, поспішав
на своєму пшеничному ла
ні. За три години до захо
ду сонця виконав змінну
норму і робив повий укіс.
Шатковський його повідо
мив, що жаткар з колгос
пу імені Щорса В. А. На
гірний за попередню три
денну поклав у валки ла
десять
гектарів більше,
ніж він (там, на кам'яиокрапнчанськпх полях, тоді
не було дощу). І Настасієпко відповів, протираючи
соломою ножі жаткн:
— Побачимо завтра —
хто кого...
Він підніс до уст кухоль
холодної води зі степової
криниці, ВППІ1В її до дна
і вдоволено мовив:
— Тепер вистачить сил
до сутінків.
— І студни
крок до своєї «маш.инеріЬ,
не відчуваючи втоми. За
хід сонця він
стріча гаме
знову в полі. Бо треба по
спішати — жнива...

К

М. ВІНЦЕВИЙ.
с. Лозувате
Ульяновського району.

Коли верстався цей но
мер, з районного комсо
мольського штабу «Жнива-82»
нас повідомили:
Іван Настасієнко поклав у
валки пшеницю на 493
гектарах.

висніасьиого району, де
легат КІХ з’їзду ВЛКСМ
валенгнна Єпішева.
Прикладів, коли здо
буті знання стали пере
конанням
слухачів, ке
рівництвом до дії, можна
«езести
немало. І все
ж, як свідчить життя ос
віченість, інформоааиість
у молодих людей нерід
ка уживається з політич
ною наївністю, а профе
сійна підготовка — з
безвідповідальним став
ленням до
дорученої
справи. Лише поліпшен
ня якості навчання, вдо
сконалення форм і ме
тодів занять, жиее, прис.расне слово пропаган-

Що дала перебудова в політичному навчанні та
економічній освіті молоді, викликана постановою
бюро ЦК ВЛКСМ «Про
дальше вдосконалення
марксистсько-ленінської освіти працюючої молоді
у світлі вимог XXVI з’їзду КПРС»! Чим вимірю
ються якість і результативність занять у школах і
семінарах! Як досягти того, щоб знання слухачів
трансформувалися в переконання і дії. а школи
і семінари стали справжніми центрами політичної
думки, формування марксистсько-ленінського сві
тогляду у юнаків і дівчат! Ось далеко не повний
перелік питань, які обговорили організатори ком
сомольського попітнавчання
і пропагандисти на
науково-практичній конференції «Комсомольсько
му попітнавчанню — високу якість і результатив
ність».

рейдів завжди доводи
лись до відома адміні
страції і комітету комсо
молу.
Про вміння практично
застосовувати
набуті
знання, про практичний
ефект занять говорили у
своїх виступах пропаган
дист школи політнавчан
ня Вільшанського район
ного
відділу культури
Г. Шалапко, другий сек
ретар
Знам ямського
міськкому
комсомолу
Л. Ворощна,
пропаган
дист колгоспу «Жовтень»
Новомиргородсь кого
району Є. ііушенко.
Про віпіення матеріа
лів травневого (ї98/ р.)
Пленуму
ЦК
КПРС,
участь молоді Доиинсьь. ого району в реалізації
Продовольчої програми,
про

МОЖЛИВОСТІ

КОМСО

шкіл політиавчання та економічної ос
віти з цій справі говориз
у своєму виступі другий
секретар райкому ком
сомолу 8. Иалантир.

МОЛЬСЬКИХ

НОТАЇКИ З ОБЛАСНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ «КОМСОМОЛЬСЬКОМУ ПОЛІТНАВЧАННЮ — ВИСОКУ ЯКІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ»
АКІНЧИВСЯ

навчаль

З ний рік у системі
комсомольського полігнавчання та економічної
ссвіти. Слухачі
дістали
завдання на літо: готу
ють реферати, самостій
но вивчають твори кла
сиків марксизму-ленінізму, матеріали партійних
з іздів і пленумів, вико
нують практичні завдан
ня. А у
організаторів
комсомольського політнавчання і пропагандис
тів поза турбота: поча
лася комплектація мере
жі комсомольського політнавчання на
новий
навчальний рік. І кожен
із них не раз
подумки
повертається до
уроків
минулого року,
оцінює
досягнуте, аналізує недо
піки.
Комітети
комсомолу
зробили немало для ор
ганізації
політнавчання,
щоб забезпечити глибо
ке й цілісне
вивчення
слухачами марксистськоленінської теорії, істо
рії і сучасної діяльності
Комуністичної
партії,
праць Л. І. Брежнєва, ін
ших керівників
партії •
держави.

В. ІВАНОВ,
другий секретар обко
му комсомолу:
— Майже 1800 юнаків і
дінчат, торішніх випуск
ників шніл і профтехучи
лищ, які влилися в тру
дові нолеитиви області,
навчалися у 87 школах
молодих ленінців, пра
цювала 271 иінола основ

марксизму-ленінізму, ВИ
теоретичних семінарів.
Перебудова, вдоскона
лення системи лолітнавчання молоді дали змогу
тісніше
пов’язати
ви
вчення теорії з практич
ними діями слухачів, ак
тивізувати їхню трудову
діяльність, ідейна пере
конаність виявилась на
самперед
у
широкому
розмаху соціалістичного
змагання молоді області
за гідну зустріч XXIV з'ї
зду комсомолу республі
ки, XIX з їзду ЗлНСб’ї, ьиріччя утворення UHO'.
Ось лише кілька прик
ладів ударної праці моло
дих
слухачів.
Члени
гіМК бриіади тоиарів неханоскладалоного
цеху
Ні 1 заводу «Червона
зірна», яких очолює де
легат XIX з'їзду ВЛКСМ
Леонід Ьобошко, — слу
хачі иіноли номсомольс.,кого політнавчання. Вони
стали ініціаторами почи
ну «План двох з полови
ною років — до
60-річчя утворення СРСР, п'я
тирічну — за чотири ро
ки!»
Сьогодні
члени
бригади трудяться аж; в
рахунок нового, Іа83 ро
ку.
Слухачі школи комсо
мольського лолітиавчання
Кіровоградського
швейного об єднання, пе
реглянувши на одному із
занять свої соціалістичні
зобов’язання, розгорнули
рух за дострокове вико
нання плані“ одинадцятої
п'ятирічки.
«Півтори норми — ком
сомольська норма!»
—
під таким девізом
пра
цюють
слухачі комсо
мольських
політшкіл
Олександрійського елек
тромеханічного
заводу.
Високих надоїв постійно
добивається
слухачка
школи комсомольського
політнавчання колгоспу
«Перше травня»
Мало-

я

диста можуть викликати
у слухачів
інтерес дз
політичних знань, допо
могти їм не тільки зрозу
міти важливі
положен
ня марксистсько-ленінсь
кої теорії, а й сприйняти
їх серцем, усією душею

І. ЖИЛКА,
другий секретар Лет
рівського райкому ком
сомолу:

— час пропагандистапросвітителя минув. Те
пер нерівний шноли полпнавчання
чи еконо
мічної освіти — це і ви
хователь, це і організа
тор молоді, бути ним мо
же лише людина автори
тетна, до яної тягнеться
молодь і якій не
чужі
інтереси юнаків і дівчат.
За покликанням, за ве
лінням серця став пропа
гандистом на вуглерозрі
зі «оалахівськии» п. лавецькии.
Він не тільки
прооудив у слухачів ін
терес до
економічних
знань, а й навчив їх за
стосовувати ці знання на
практиці. 14
слухачів
стали раціоналізаторами,
з ініціативи пропагандис
та створено комсомоль
сько-молодіжний
колек
тив
в енергомехані іному цеху. Не злічити рей
дів, економічних аналізів
діяльності
колективу,
проведених слухачами на
заняттях,
результати

— Форми політнав-ідння МОЛОДІ повинні бути
мобільними. Нині оагато
говориться про лроол.мнии метод навчання, дис
кусії, ділові ігри на за
няттях. Хотілося 0 мати
вже методичні рекомен
дації по їх застосуванню.
Мої слухачі не оеругь
безпосередньої участі у
випуску продукції — во
ни працівники оухгалтерн, служб і відділів під
приємства. і про резуль
тативність їхноого політ
навчання важко було б
говорити, якби
вони не
мали громадських дору
чень. з із слухачів два
надцять мають постійні
доручення. Вони — чле
ни комітету
комсомолу,
редколегії, штабу «Ком
сомольського ПрОЖсН“Ора», ліонервожаті. три
слухачі працюють агіта
торами, і їхню
роботу
в пер.сд
підготовки і
проведення виборів висо
ко оцінило партбюро під
приємства.
Дізнавшись, що на за
воді не вистачає інфор
мативного матеріалу, ео
ни самі виявили бажан
ня виготовити планшзгц
«Зразни вироиів, які чилускає завод в одинадця
тій п’ятирічці» і «Соці
альний розвиток заводу
в одинадцятій п’ятиріч
ці», взяли шефство над
наочною
агітацією на
антирелігійну тематику.

XXVI з’їзд КПРС поставив перед комсомолом
конкретне завдання — вести
політнавчання гак,
щоб воно зливалося з практичними справами ком
сомольців. Завдання це пе одного дня,
але над
розв’язанням ного вже сьогодні працюють орга
нізатори комсомольського політнавчання і пропа
гандисти області, — це засвідчила проведена кон
ференція.

Господарі
шкільного
«міста»

«ДРУЖБА» ЇДЕ
В БОЛГАРІЮ
Так уже повелося —
влітку, відпочиваючи від
занять в аудиторіях, сту
денти допомагають країні
вирішувати
загальнона
родні справи — будувати
заводи, тваринницькі ком
плекси, збирати врожаї.
Особлива честь цього ро
ку вішала на долю двад
цяти юнаків і дівчат з бу
дівельного загону «Друж
ба» Кіровоградського пе
дагогічного інституту іме
ні О. С. Пушкіна. Вони
працюватимуть поруч сво
їх ровесників у Народній
Республіці Болгарії.
23 -липня загін відбув
до Толбухінського округу.
Перед від'їздом до сту
дентів звернувся від імені
ректорату і парі кому ін
ституту проректор С. Г.
Мельиичук. Він побажав
їм щасливої дороги, міц
ного здоров'я, успіхів у
роботі.
їдучи до братньої краї
ни, студентський загін має
у своєму арсеналі молоде
чий запал, працьовиті руки,
гарячі серця, змістовні лек
ції, номери художньої са
модіяльності.

Л. СГЕЛАНОВА,
пропагандист голозяого підприємства вироб
ничого
об'єднання
«Друк.ма'ш»:

відмінно обслуговує агрегат по виготовленню тра
в'яного борошна АВМ-0,4 Анатолій ГЕНЧ із колгоспу
«Унраїна» Новгороднівсьного району.
Фото С. ФЕНЕНКА.

Ціле містечко з вулицями,
проспектами, площами, тро
туарами і пішохідними до
ріжками
вмістилось... у
дворі Яворівської середньої
школи № 1 на Львівщині.
Його господарі — юні авто
мобілісти і регулювальники
навчаються тут автосправі.
Школа три десятиріччя
готує кадри для району.
Основи автосправи учні вив
чають у кабінетах, обладна
них власними руками, набу
ті звання поглиблюють на
практиці.
Вони не тільки самі з ін
тересом вивчають автоспра
ву, а й прилучають до- неї
молодших. Причому, навіть
першокласників і вихован
ців підшефного дитсадка.
Юні автоінспектори органі
зували захоплюючі сход, рсії по міні-місту.. На шум
них «перехрестях» малюкам
розповідають про правила
поведінки пішоходів на ву
лицях. А тим, хто суворо
всього додержується, віща
ють значки, власноручно ви
готовлені у шкільних
стернях.
«7
Г. НЕКРАСОВА.
кор. РАТАУ.

З стор.

«Молодий комунар»

27 липня 1982 року ... .

ГАСТРОЛІ------------------------

Ось і наближається до
кінця гастрольне
літо
франківців. Надовго за
лишаться в пам'яті кірозоградців прозорі липне
ві вечори. Довго згаду
ватимуться їм зустрічі з
відомими артистами Бог
даном Ступкою в «Укра
деному щасті», Взлерієм
Івченком у «Дяді Вані»
та іншими. Не забудуться
оригінальність і місткість
режисерських
втілень
Сергія Данченка. І бур
лескна стихія «Конотоп
ської відьми» за Г. Квіткою-Основ'яненком даругатиме пам яті спогади
про незабутні зустрічі з
театром. їа гастролі ще
тривають, вистази другої
частини гастрольного се
зону франківців обіця
ють продовження вдало
початої театром розмови
про людину.
П'єса молодого дра
матурга О. Галіна «Ре^ро» привернула
увагу
франківців не випадко
во. Театрові близькі п’є
си
сімейно-побутового
жанру з чітким визначен
ням філософської, ідей-

СУМНА
но-реалістичної,
більш
соціальної основи. Пос
тановник вистави — на
родний
артист
УРСР
В. Лизогуб,
режисер,
який, власне, формував
ся на драматургії О. Кор
нійчука,
вирішив її в
жанрі сімейної драми
іноді з досить відчутним
нахилом до
трагікомедійності.
Історія майже
триві
альна, анекдотична. Пен
сіонера Миколу Михай
ловича Чмутіна вирішили
«збути з рук», одружити.
А втім, мова про одру
ження пізніше. Вистава
починається на прониз
ливій ноті. Старий чоло
вік,
перевезений доч
кою до Москви, нудогує
в «добротній» квартирі
серед справжнього анти
кваріату,
паркетного
блиску, «потрібних» те
лефонних дзвінків. Єдина
втіха —розмовляти з го

лубом. що прилітає до
відчиненого вікна. Ситуа
цію не важко зрозуміти.
Людина, котра
звикла
працювати на землі, жи
ла турботами
про хліб
насущний, не може по
чувати себе
інакше за
даних обставин.
У якійсь мірі
можна
пожаліти Людмилу: кру
тий характер у батька. Га

ЛІДЕР ПРОТИ ЛІДЕРА
У Кіровограді с-акінчилися фінальні змагання з
футболу на першість рес
публіканської ради спор
тивного товариства «Аван
гард» серед юнаків 1965—
1966 років народження па
призи газети «Комсомоль
ское знамя». В турнірі
взяли
участь вихованці
груп підготовки
молодих
футболістів при командах
першої і другої ліг: ворошиловградська <3оря<>, за
порізький «Металург», сум
ський «Фрунзенець», кіро
воградська «Зірка» і юні
•футболісти Кам’янець-ІІ
дільської школи-інтернату
спортивного профілю.
Умови диктували кіро
воградські й
запорізькі
футболісти. Вони перекон
ливо обіграли
всіх своїх

суперників, і до останньо
го дня змагань, коли мала
зустрітися між собою, у
них була однакова
кіль
кість очок. Отже, зустріч
між юнацькими «Зіркою» і
«Металургом» стала своє
рідним «фіналом у фіналі».
Рахунок відкрили віровоградці Олег Трегубенко
пройшов по правому краю,
відпасував
Олександрові
Наточію — його удар влу
чив у ціль. Потім вихован
ці «Зірки» ще тричі доби
валися успіху. М’ячі за
били Олег Трегубенко. Ва
лерій Цепук.
Ігор Різпиченко. Суперники
у від
повідь двічі взяли ворота
кіровоградців.
За команду «Зірка», яка
стала чемпіоном республі
канської ради ДСТ «Авг.і-

Нинішній період спор
тивного життя республіки
характерний великими на
вантаженнями і різнома
нітністю. Стартувала VIII
Спартакіада
Української
РСР. До
речі,
перший
етап
спартакіадних зма
гань зі спортятяіої гімнас
тики пройшов
недавно у
нас у Кіровограді. Деякі
наші гімнасти змагалися
тут
у
складі
збірних
команд
республіканських
рад «Буревісника». «Діипмо», «Колоса», «Авангар
ду» і записали на свій оахунок перші спартакіадні
очки.
Одночасно
йде багато
фінальних змагань III Все
союзних спортивних ігор
молоді. Приємно, _П10 в
складі збірних України є и
кіровоградські спортемеші.
це — світловодська плав
чиха аваигардівка Марина
Корвегіпа, самбіст Микола
Казанцев («Динамо»), ве
лосипедист Кіровоградсь
кої ДЮСШ № 3 Влади
слав Шкуро, аваигардівка
з Олександрії легкоатлет
ка Алла Моргаіілепко, бор
ці Анатолій
Ясинськни
(«Авангард») і Олександр
Ушаков («Колос»)Дехто з них уже випро
бовував свої сили на по
рому етапі змагань. Мари
на Корвегіпа,
наприклад,
стала
другим призером
Всесоюзні1 х
молод і ж і і' а
ігор
з плавання стилем
«батерфляй» на дилетанті

чим далі, тим очевидні
ше, що конфлікт між ни
ми
давній і глибокий.
Важко уявити, що колинебудь Чмутін
прими
риться з дочкою і її чо
ловіком Леонідом. Дип
лом історика він промі
няв на вигідне
місце в
комісійному
магазині.
Займається старовинни
ми меблями замість то
го, щоб займатися старо
давніми часами (яка ви
черпна деталь авторсь
кої
характеристики*).
ЙдеТЬСЯ Про рІЗНІ іІО'ЛЯ-

ди на життя і своє місце
в ньому.
Особливого звучання
конфлікт між молодим і
старшим поколінням на-

Щоправда, акторськи,
на мій погляд, ця тема
вирішується дещо повер
хово. У виставі
«Ретро»
досить високий
рівень
акторської майстерності.
Неординарні людські до
лі розкривають перед на
ми заслужені
артисти
УРСР Н. Лотодька (Діа
на
Володимирівна)
і
В. Сміян-Берізка
(Роза
Олександрівна).
Моно
лог кожної
з них зву
чить просто, без афек
тації і надриву. На жал»,
заслуженій
артистці
УРСР А. Максимовій за
важає надмірна прямолі
нійність і сухість у трак
туванні образу Ніни Іва
нівни.
Заслужений ар
тист УРСР
Ю. Крітенко
грає Чмутіна, добре пе
редаючи природну від
критість,
стриманість,
внутрішню незатишність
свого героя.
Викликає

заперечення деяка одно
манітність
пластичного
вирішення образу. Одна
че всім чотирьом вико
навцям бракує зігранос
ті, так би мовити, ан
самблевої єдності, томуто спільність героїв уяв
ляється тимчасовою.

А втім,
режисер не
приховує, що
головне
для нього в іншому, як
видно з фінальної мізан
сцени, де перевага від
дається темі
Леоніда і
Людмили.
Артисти
Л. Козлов і Т. Горчииська грають людей, яким
легко розуміти одне од
ного. Типові сучасні мі
щани, котрим ніколи за
мислюватись над тим, як
бути кращими. В гонитві
за різними речами і про
ходить їхнє життя. До чо
го тут вічні категорії со
вісті, добра, любові! <У
мене асе
гаразд», —
майже зловісно звучить у
фіналі репліка Людмили.
І це
після скандалу з
батьком, після того, як
єін, старий,
стомлений,
назавжди
залишив дім
дочки. Це просто сумна
історія, яку розповів те
атр.
В. ЛЕВОЧКО.

ФУТБОЛ

На
знімку:
володарі призу
«Комсом о л ьского знамени»
юні футболісти
«Зірки».
Фото В. ЧЕ
РЕДНИЧЕНКА.

©
гард., виступали: В Заві
рюха. В. Ратару. В. Дрок.
І. Богатирьов. А. Доценко.
А. Філіпоііськпй. 0. Галуш
ко. І. Різниченко 0. Тре

губенко.
С. Ли.монченко. змагань заслужпий тренер
0.
Натолій. А.
Мудрий. Української
РСР В? Г.1.
В Матюшенко. Ю. Іщенко. 'Гретяков і О. И. Кацман.
Г. Стедашко.
М. ДМИТР1Є8.
Готували
команду до

му місці іь>
результатно
пості (231 очко) — боксе
ри, яких готували до змзгапь тренери А. А. Японко
та Б. С. Тертилов
226,5
очка принесла
спортивна
гімнастика. Нагадаємо, що
на минулих спортивних іг
рах молоді
в актп-зі іімнастів було лише 51 очко.
Працювали
з гімнастами
100 метрів, а на дистанції,;
тренери
М й. Гасмап,
200 метрів такого ж пла-*"
Е. П. Нечай, М. М Кривания посіла шосте місце.
чуіі. Т. М. Долженко, В. В.
У складі команди під час ВІД МАСОВОСТІ — ІЇІерета,
О. Я. Яровинсьестафети 4X100
метрів
ДО МАЙСТЕРНОСТІ кнй, ІО ІО. Тоячинськпй
комбінованого
плавання
та інші.
Марина зайняла друге міс
З поставленими завдан
це на чемпіонаті
країни, очок. Ураховувались лише ням!' справилися легкоат
що проходив паралельно результати на рівні перто лети, самбісти, борці кла
з іграми.
сичного стилю,
баскетбо
го спортивного розряду.
Шосте місце
і 70 очок
Спортсмени нашої облас льна команда дівчат, кот
приніс нашій області з бо ті записали у свій
актив ра посіла четверте місце в
ротьби дзю-до Микола Ка- 2190,5 очка і посіли друге республіці.
занцев, який виступав у місце серед восьми облас
Як і раніше, найбільший
ваговій категорії до 57 кі тей своєї групи. На пер вклад у загальний здобу
лограмів.
шому — Хмельницька об ток внесли аваогардівці —
Які шанси спортсменів ласть, у котрої на 36 очок 725 очок (голова обласної
Кіровоградщини в наступ більше.
ради Г. В. Шулькіи), Знач
них змаганнях VIII Спар
но поліпшили
показники
Друге місце — непога спортсмени обласних рад
такіади
України?
Які
но.
Адже
па
Других
рес

проблеми стоять перед ни
«Буревісника»,
«Колосі»,
ми? На ці запитання нашо публіканських спортивних «Трудових резервів», Зиаіграх
молоді
паша
збірна
го кореспондента відпові
м'яиської районної
ради
дає заступник голови об була лише шостою у своїй «Локомотива»
ласного
слорткемітету групі.
Одне з основних завдань
Чемпіонами ігор стали нині полягає, в тому, щоб
В. Г. ГВАМБЕР1ДЗЕ:
дев
’
ять
наших
футболіс

— Щоб рельєфніше ба
закріпити в області
кра
чити наші
перспективи і тів, що виступали в скла щих учасників молодіжних
завдання, треба ретельно ді збірної республікансь ігор, створити їм належні
ради
товариства умови для плодотворних
проаналізувати
підсу мки кої
Третіх
республіканських «Авангард», уже названі тренувань та успішних ви
спортивних
ігор молоді, Марина Корвегіпа, Анато ступів у спартакіадних фі
які недавно
закінчилися. лій Ясшіський, Владислав налах.
Адже Спартакіада України Шкуро, а також боксери
Не можна
обійти мов
Долгупь чанкою великих недоліків,
прийняла
естафету
у Володимир
резерви») та що виявилися в ході ігор.
спортивних ігор.
і в Цій («Трудові
братиме участь більшість Іван Гринько (»БурСВІС- На низькому рівні висту
спортсменів
— учасників ІІІІК»)
пили
команди дівчат і
У командному
заліку юнаків з ручного м'яча
ігор.
В. Ф.
Вимоги
до
учасників «призову трійку» очолили (старші тренери
ігор були досить високими. плавці. Вихованці тренерів Шептицький і В. К. Рурсь
Л.
І.
Котенка,
ІО.
М.
На

кий), з кульової стрільби
Щоб дати залікові
очки,
ІО. В. Язіїков і
необхідно було потрапити горного і В. В. Мапька (тренери
в загальну
ко О. М. ІПилов), художньої
в число 16-ти перших. Чим внесли
краще місце, тим
більше пилку 258 очок. На друго- гімнастики (тренери М. П.

За Іграми—
Спартакіада
1

ІСТОРІЯ

буває з появою у квар
тирі Людмили трьох жі
нок похилого віку, з лег
кої руки Леоніда претен
денток на одруження з
Чмутіним У виставі по
чинає звучати
тема са
мотності і пошуків духов
них контактів, заявлена
вже образом Чмутіна в
першій картині.

Овчаренко і В. С. Викова),
хокею на траві — дівч нчі
(тренер
В. Ф. Шепгпцькпй), шахісти
(старший
тренер Г. Г. Дубівка). Гір
шими. ніж чекалося, були
результат її
фехтувальни
ків «Спартака», дзюдоїс
тів «Динамо».
Очевидно, тренерам по
перелічених видах спорту,
обласним радам спортив
них товариств слід
пере
гляну ги методику трену
вань, підвищити їх інтен
сивність. перетворивши їх
у безперервний цикл, впро
ваджувати у практику під
готовки спортсменів сучас
ні наукові методе. Особли
во це стосується ігрових
видів,
які, за пінія гком
футболу, було
в області
просто занедбано.
Вважається, іцо спортив
ними іграми молоді почи
нається повий
олімпійсь
кий цикл. Адже
у моло
діжнії'; ігор прийняли еста
фету спартакіади союзних
республік, а потім і Спар
такіада народів СРСР —
генеральна репетиція
пе
ред наступною
Олімпіа
дою.
Збірні команди
області
включились у
фінальні
змагання VIII Спартакіади
України. І копилку п ішої
збірної вже відкрито. Ад
же 50 процентів очок, здо
бутих па
молодіжних, іг
рах, ідуть у залік спартакі
ади. Справа честі спортив
них і фізкультурних орга
нів, спортсменів, тренерів
— докласти
ефективних
Зусиль до того, щоб успіш
но
провести
змагання
Спартакіади України, за
кріпити лідируюче стано
вище у своїй групі облас
тей,досягнуте в ході спор
тивних ігор молоді.

м. візич.

КОРЕСПОНДЕНТИ
АПН ПОВІДОМЛЯЮТЬ
rawer: emu а.«хмвгіявмвперч- >\-зки

Виставка архівних доку
ментів під дещо
ДІІЗІКНО
на перший погляд нашою
«Посаг» одразу приверну
ла увагу
індійської гро
мадськості і преси. «Махіраджа Джай Сінгх дав за
своєю дочкою в посаг 9
слонів і 150 коней» — чи
гаю переклад пожовклого
документа,
датованого
1696 роком. Власне, і сьо
годні цей
середньовічний
звичай ще не відійшов у
минуле: щоб видати дочку
заміж, батьки
частенько
змушені заплатити значку
суму.
• рапляється, щоб уник
нути непомірних
витрат,
викрадають... женихів, як
викрали і примусово одру
жили студента Беріна Ку
мира чи молодого клерка
1 іріша іхакура. Як свід
чить преса, лише минулою
травня в штаті Біхар було
«зіграно» чотири
тисячі
таких весіль.
Але набагато сильніший,
звичайно, традиційний домострой. Досі в пресі по
являються
повідомлений
про розправи з дружина
ми, оатьки яких не зуміли
чи не хотіли
повністю
сплатите посаг. Наводить
ся оагаго пояснені, цьою
явища — економічних, со
ціальних, релігійних.

Як підкреслив
у бесіді
зі мною голова молодіжно
го крила правлячої партії
індінськіїи
національний
коні реї (і)
іулаб Наоі
Азад, ііроолема посагу .—
тільнії частина комплексу
соціальних проблем, які
дісталися Індії
в спадок
від епохи
феодалізму і
британського колоніалізму,
пережитки досить живучі.
Між іншим, закон, кот
рий забороняє виплату но
сату, був прийнятий в Ін
дії ги років тому.
У повній приірамі з 20
пунктів уряд шдіри 1 анді
ставить завдання докорін
них змін соціального жит
тя індійців: створення си
стеми охорони
здоров’я,
охорона життя і здоров’я
матері і дитини, забезпе
чення загальної початко
вої освіти. Всі ці заходи
ще зовсім недавно вважа
лися неможливими в цій
країні, що розвиваєіься, де
дві третини населення псе
ще неписьменні, кожен де
сятий індієць шукає робо
ту і багато мільйонів жи
вуть нижче офіційного рів
ня бідності.

Поступово здає свої по
зиції звичай вимагати по
саг. Ще легко, наприклад,
відрізнити індійське весіл
ля від простої вечоринки
— за кількістю запрошених
і багатством прикрас: це
одна із форм посагу. Але
все більше змішаних міжкастових шлюбів, все час
тіше
нормальні людські
стосунки витісняють мер
кантильні розрахунки.
С. ЗИМІН,
власкор АПН.

Делі.
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Вівторок
'А ЦТ (І програма)
8.00 —
«Час». 8.45 —
Г. Гауптман.
«Візник Генпіель».
Фільм вистава. По
закінченні — Новини. 14.39
— Новині!. 14.50 — По Сибі
ру і Далекому Сходу. Док.
фільми «Сунтар — земля
О.чойхо>, «Барви Шикотана».
15.40 —
Фільм — дітям.
«Острів Чаклун». 18.45 — До
60-річчя утворення Адигей
ської
автономної області.
Док. телефільм <Па землі
адигів».
17.15 — Концерт
Державного ансамблю таїіцю Адигеї «Пальмас». 18.00
—• Подвиг. 18.30 — В кож
ному
малюнку — сонце.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Продовольча про
грама — всенародна справа.
Проблеми, пошуки, рішен
ня По закінченні — Кон
церт. 21.00 — «Час». 21,35—
Чемпіонат світу з футболу:
«Спартак» — «Динамо» (Ки
їв). 2 тайм. 22.20 — Сьогодні
у світі. 22.35 — Концерт .мо
лодих артистів балету.

ро». Міжнародний фестиваль
фольклорної музики на Ку
бі.
▲ ут
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35
—
Музичний
фільм. 11.10 —
«Погляд V
майбутні: ■>. 11.55 — - Народні
таланти». 12.25 — «Діалоги».
Передача для батьків. 12.50—
Худ. телефільм «Кам'яна до
лина».
14.10 — Концерт.
14.30 — Док. телефільми.
16.00 — Новини.
16.10 —
«Імпульс». 16.40 — «Вперед,
орлята!» 17.30 — «Продо
вольча програма — справа
ножного». 18.00
— К. т.
«День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Телефільм.
(Кіровоград). 18.30 — Фільмконцерт «Соната». 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30
«Спитай себе». 20.00 — Кон
цертний зал «Дружба». 20.45
— «На добраніч, діти'> 21.00
— «Час». 21.35 — Худ. теле
фільм «Трос в човні, не
рахуючи собаки». 1 серія. По
закінченні — Новини.

'А. УТ
10.С0 — «Актуальна каме
ра». Ю.35 — «Доброго вам
здоров’я». 11.05 — Музичний
фільм «Пісні сонячного Лі
та». 11.30 — Телефільм. 11.45
— Дчя школярів. «Зустріч з
юнгою Юрком». 12.20 —
«Міжнародна
студія У1».
12.50 — «Таланти твої, Ук1 аїио». 13.40
— Художній
фільм «Важка вода». 16.00—
Новини. 16.10 —
«У нас у
колективі». 16.40 — Естрад
ний концерт. 17.00 — Кіполрограма. 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.15 —
Телефільм(Кіровоград).
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00
—
Чемпіонат
СРСР з футболу. «Спартак»
— «Динамо» (Київ). 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00 —
<Чі с». 21.35 — Телевистава
«Одне життя». В перерві —
Новини.

А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.15 —
«Заспіваймо. друзі». Муз.
програма. 19.30 — Спорт за
тиждень. 20.00 — «Вечірня
газка». -Тьотя Валя розпо
відає». 20.15 —
Чемпіон лг
СРСР з легкої атлетики.
20.45 — Чемпіонат СРСР з
велоспорту.
21.00
«Час».
21.35 — Фільм «Я — Куба!».
2 серія.

Середа
А ЦТ (і програма)
8.00 — -Час» 8.45 —
Мультфільми «Найменший
гном». «Жнхаока». -Кошеня
на ймення Гав». 9.15 — Го
ризонт. 10.15 — Клуб кінот.одорои.ей. По закінченні —
Повний. 14.30 — Новини.
14.50 — Екран друзів. Док.
фільми телебачення соціа
лістичних країн «Мол Батькінщина
—
Пльзень»
(ЧССР). «Заповідники жит
тя» (ПРБ), «Хороший, як яс
ний день» (СРР). 15.30 —
«Яскравому сонцю назуст
річ». Концерт радянської
пісні. 15.55 — Російська мо
ва. 16.25 — Док фільм про
підсобні господарства в ліс
громгоспах «Агроцехи у лі
сі». 17.15 —Грає квартет ро
сійських народних інстру
ментів «Сказання». 17.30 —
Відгукніться, сурмачі! 18.15
— Життя науки.
18.45 —
Сьогодні у світі 19 00 — Мі!
будуємо БАМ. 19.30 — Каме
ра дивиться у світ. «У спра
вах фірми». Фільм розпові
дає про діяльність амери
канської розвідки. Частина
1. 21.00 — «.Час». 21.35 —
Контрольна для дорослих.
Передача 2. 22.10 — Сьогод
ні у світі. 22.25 — «Вараде-

гудуть і від «Шостий фактор». 11.15 —
«Пісні Бехтовеиа». 11.35 —
Худ. фільм «Трос в човні, не
рахуючи собаки». 1 і 2 се
рії. 13.45 — Класична хоре
ографія. 15.25 — «Рішення
XXVI з’їзду КПРС — у дії».
Телепосг на ударній будоні.
15.40 — Телефільм «З поль
А ЦТ (1 програма)
ського щоденника орнітоло8.00 — «Час». 8.45 — Зу іа Андпєєна». 16.00 — Нови
стріч школярів з Героем Ра ни. 16.10 — М. Скорультьдянського Союзу віце-адмі ішіі. «Лісова пісня». Фільмралом Г. І. Щедрішім. 9.30— балет. 17.35 — Фільм-и-зн«А пароплави
ходять».

П’ятниця

З 27 липня
по 1 серпня
1982 року

Д ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.20 —
Док. фільм «Твій членський
внесок». 18.30 — Концерт.
19.00 —
Сільська година.
«Продовольча
програма —
загальнонародна
справа».
20.00 —
«Вечірня казки».
«Чарівний олівець». 20.15 —
Концерт російської народної
пісні.
20.30 — Чемпіонат
СРСР з легкої атлетики.
21.00
— «Час». 21.35 —
Фільм «Випадок з Полнніііим».

■ дружби. 0.10 —
Для вас.
батьки. 9.40 —
Камера ди
виться у світ, «у
справах
фірми». Частина 3. 11.00 —
Пісня летить над Карпата
ми. 11.30 — Ради
1 життя.
12.00 — 31-й тираж «Спорт
лото». 12.10 — Коло читанн:і. 12.55 — Док. фільм «Ра
дянський диплом». 13.45 —
Людина. Земля.
Всесвіт.
14.30 — Новини. 14.45 —
Очевидне —
неймовірне.
15.45 — Фільм — дітям. «Ти
«тільки не плач». 16 50 — Бе
сіда політичного
оглядача
10. Лступова. 17.20 — Мулітфільми «Вінні-Пух».
«Війні
Пух іде в гості», «Вінні-Пух
і день турбот». 18.00 — 9-а
студія. 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: ЦСКА —
«Динамо» (Тбілісі), 2 тайм.
19.45 — Авторський вечір
композитора О. М. Пахмутової. 21.00 —«Час». 21.35 —
Кінопанорама. По закінчен
ні — 23.05 — Новвші.

А УТ
Камера дивиться у світ. «У
справах фірми». Частина 2.
10.40
—
Д. Шостакович.
Квінтет. Твір 57. Виконавці:
заслужений артист РРФСР
О. Насєдкін
(фортепіано) і
квартет їм. Шостаковича. По
закінченні — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —

перт. 18.00 — «Наш радян
ський спосіб життя». (Кіро
воград). 18.10 — К. т. «День
за днем». (Кіровоград). 18.25
_ К т. Оголошення. (Кгровогпад). 18.30 — «Твоя зем
ля, ровеснику». (Кіровоград).
Р9 до _
«Актуальна каме
ра» 10.30 — «Слово за ва-

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Доброго лам
здоров'я».
11.05
— Худ.
фільм «Стара фортеця». 5 і
6 серії. 13.15 •— «Неспокійні
серця». 14.15 — «Зустріч».
Розповідь про дружбу кия
нина художника Петра Біла
на та швейцарця-вчителя
Карла
Келлера. 15 55 —

Четвер
А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Ве
селі старти. 9.30 — Камера
дивиться у світ. «У справах
фірми». Частина 1. 11.00 —
Виробнича гімнастика. По
закінченні — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Продо
вольча програма — загаль
нонародна справа. Док. те
лефільми «Час збирати вро
жай». «В кожному серці від
гукнеться». 15.50 — Фільм
— дітям. «Веселі історії».
17.15 — Шахова
школа.
17.45 — Адреси
молодих.
18.45 —
Сьогодні у світі.
19.00 —
Людина і закон.
19.30 — Концерт зразкового
духового оркестру Міністер
ства
шляхів
сполучення
СРСР. 19.50
— Камера диі.итьоя у світ.
«У справах
фірми». Частина 2. 21.00 —
«Час». 21.35 — Це ви може
те. По закінченні — 22.35 —
Сьогодні у світі.
А ут
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Ранковий кон
церт. 11.00 — П. Чайковсьпин. «Лебедине озеро». Вис
тава. 13.25 — «Майстри мис
тецтв». 14.25 —
Науковопопулярний
кіноальманах
«Горизонт»
№ 3-3. 16.00 —
Новини. 16.10 —
Музична
мозаїка. 16.30 — Літератур
на карта України. 17.05 —
«Народці таланти». 17.45 —
К. т. «День за днем». (Кіоог.оград). 18.00 — К. т. «На
родні таланти». (Кіровоград).
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Новини кіноек
рана. 20.45 — «Па добраніч.
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Худ. телефільм «Трос в
'«овиі. не рахуючи собаки».
2 серія. 22.40
— Новини.
22.55 —
Треті Всесоюзні
спортивні Ігри молоді. Фут
бол. Фінал. 2 тайм.

А ЦТ (II програма)
18.00 — Новини. 13.20 —
Док. фільм «Грань мужнос
ті». 18.30 — «Тобі, країно,
паші пісні». Фільм-концерт.
19.00 т- «Горизонт». 20.00—
«Вечірня казка».
20.15 —
Народні мелодії.
20.30 —
— Алло, на проводі Москва».
Про Московську міську те
лефонну мережу.
21.00 —
«Час». 21.35 —
Телефільм

ризоптй». 12.05
— «МочЬ
тор». Телеогляд.
12.50 -ч
Концерт. 13.10 —
Меншіїковський палац.
13.35 —
Клуб ніноподорожей. 14.30
— Музичні цінності. 15.00—.
Док. фільм. 15.15 — Міжна
родний огляд. 15.30 —Голоси
народних
інструментів’
16.15 — ^Переможці». Киуб
фронтових друзів. Зустрів
ветеранів 8-ї Повітряної арі.
Мії. 17,30 — Музичний кі
оск. 18.00 — До 65-річчя Вф<
ликого Жовтня. «Наша біо
графія».
Фільм 32, «рік
1948. 19.00 — «Здоров’я»^
і 9.45 — «Вечірня
казка»’.20.45 — Дон. фільм «Марш
рутами подвигу».
21.00 —• Час». 21.35 —
Телефільм
< Крутий поворот».

а, ЦТ (1 програма)
8 00 — «Час». Є 45 — Кон
церт народного ансамблі«^ ■
пісні її танцю «Льонок» ПсіЦ.
Нільського машинобудівно
го заводу. 9.00 — Док. теле
фільм «Я більше не буду».
9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Радянському СоюзуІ
11.00 — «Здоров’я». 11.45
«Райкова пошта».
12.15 —
Кіножурнал «Будівництво 1
архітектура», 12.30 — Сіль
ська година. Продовольча
програма — загальнонарод
на справа. 13.30 —Музичний
кіоск. 14.00 — С. Михалков.
«Ляпас».
Фільм-внстава.
15.50 — Клуб
ніпоподорожей. 16.50
— Сьогодні -г
День залізничника 17.10 —т
Концерт, присвячений Дню
залізничника. 18.00 — Міщнародна панорама. 18.45 —
Мультфільми. 19.25 — Фільм
«Портрет з дощем». 21.00 —«Час». 21,35 — Футбольний
огляд. 22.05 — До 60-річчя
утворення
СРСР. Концерт
Державного ансамблю таїїіпо Молдавської РСР «Жок».
По закінченні
— 22.50 —«
Повний.

А ут
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10,35 — «Село і люди».
11.10 — «Сьогодні — День
Шг.лізнп’ппіка».
12,30
—7
«Катруснн кінозал.» 13.30
Худ. фільм
«Мій любЦЙ
Робінзон» 14.50 — «Слава
солдатська». 16.05 — «Слуга
двох панів». Балетна виста
ва. 17.45 — Для старіпокініс.пнків. «Товариш». 18,30
Музичний фільм.
19.00 5
• Актуальна камера». 19.30—
Телетурнір «Сонячні клар
нети». 20 45 — На добраніч,
діти!» 21.00 •— «Час». 21.35
— Продовження телетуовіру
«Сонячні нляпнєгТИ». По за
кінченні — Новини.
О. Сухово-Кобилін. «Весілля
Кречинського».
Вистава.
17.20 —
Концертини зал
«Дружба». 18.15 — Скарбі!
музеїв Україні!. М. Нестеров.
«На горах». 18.30 — «Акту
альна камера». 19.00 — Іемпіоііат
СРСР з футболу:
«Динамо.» (Київ) — «Зеніт»
(Ленінград). 20.45 — «Па
добраніч, діти!» 21.00 —
А ЦТ (И програма)
«Час».' 21,35 — Муз. фільм
18.00 — Новішії. 18.20 — «Мурад Кажлаєв». «Ритми 1
Док. фільм «Дуга великого роки». По закінченні — Но
кола». 19.25 — По музеях і вини.
виставочних залах. 20.00 —
«Вечірня казка». «Чарівний
олівець». 20.15 — Концерт. д цт (II крограма)
21.00 — «Час».
21,35 —
8<00 — Гімнастика. 8.20 —
Худ. фільм «Ыла імла»
Якщо хочеш бути здоровіш.
8.25 — Док. телефільм. 8.50
— Фільм «Біла імла-. 10.30
А УТ
— «Ранкова пошта». 11.00—
Мультфільми. 11.40 — Про
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Музичні бар А ЦТ (1 програма)
грама Ленінградської ртудії
ви літа». 10.45 — Телефільм
8.00 — «Час». 8.45 — Сад телебачення. «Ленінські го-

Док. фільми до
Дня заліз
ничника * Швидкий до Куііермп...»,
«Нічна зміна»,
«Залізниця». 15.50 — Знай і
умій. 16.35 — Концерт ака
демічного хору російської
пісні Центрального телеба
чення і Всесоюзного радіо.
17.25 — Москва і москвичі.
17.55 — Буратіпо поспішає
па виставку. 18.15 — Теле
журнал
«Співдружність».
18.45 —
Сьогодні у світі.
19.05 — Народна творчість.
Телеогляд. 19.40 — Камера
дивиться у світ. «У справах
фірми». Частина 3. 21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт Дер
жавного естрадного оркест
ру Вірменії. По закінченні
— 23.00 — Сьогодні у світі.

ми». Громадська рада Рес
публіканського телебачення,
«Сільських вістей», «Робіт
ничої газети» по
впровад
женню передового досвіду.
'20.20 — Фільм-концерт «Да
рую тобі пісню». 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Г. Ібсеп. «Гед
да Габлер». Вистава. В пе
рерві — Повний.

Субота

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 ^
Док. телефільмі;. 9.00 — Те
лефільм «Крутий повороті.
10.15 — Концертний зал те
лестудії «Оізля». 11.05 — у
світі тварин. 12.05 — Мульт
фільми. 12,35 — - Супутник
кіноглядача». 1.3.20 — «Бан
ти Монголії». Кіноппогпама;
14.10 — Концерт. 15.05
Розповідають
нг.іиі корес
понденти. 15.35 — Телек.іуб
молодожонів. 16 50 — Теле
фільм
«Талант». 1. серія.
' Бережкої? винаходить ко
лесо». 18.00 — Наша біогіщФія». Фільм 33.. «Рік 1949».
19.00 — «Мелодії і ритми згіртбіжпої естради.
2.0.00
«Вечірня казка».
20.15
Концерт Державного ку.банСЬКОТ’Є» козячого хору. 21,00
— «Час». 21,35 — Телефільм
•’Великі перегони».
- .
Редактор
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ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1982—1983 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
по спеціальностях^.
швачка-моторисіка — строк навчання 1 рік;
кранець чоловічого, жіночого і дитячого верхнього
одягу — строк назчаппя 2 роки;
ношивник взуття — строк навчання І рік;
кравець верхнього одягу з умінням робити розкрій
— строк навчання 2,5 року;
кравець легкого плаття —строк навчання 1.5 року;

в’язальниця панчітно-иікарпеткового виробництва —«
строк навчання 1—2 роки;
перукар широкого профілю — строк навчання 1,5
року.
До училища приймають юнаків та дівчат віком від
16,5 до 20 років з освітою за 10 класів. Учням випла
чується стипендія ЗО крб., відмінникам—підвищена на
25 процентів.
Учні, які навчаються по спеціальностях: кравець
верхнього одягу, крапель легкого плаття, «рівень
верхнього одягу (з умінням робити розкрій), перукар,
під час виробничої практики одержують третину від
заробленої суми. По закінченні навчання їх забезпе
чують роботою в ранміськпобуткомбіиатах і па фаб
риках індпошиву Кіровоградської області.
Для навчання по спеціальностях: кравець (з умін

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСАз

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
Па украинском яэыне.

вул. Луначарського, 36.
Ек 01581.

Ііідено 6Н03.

ням робити розкрій) та перукар
приймають лише
осіб, які мають направлення побуткомбінатів, фабрик
індпошиву, комбінату «Промінь».
Училище має необхідну навчально-матеріальну ба
зу, воно оснащене сучасним устаткуванням.
Початок занять — 1 вересня.
Гуртожитком училище забезпечує.
Для вступу необхідно подати такі документи:
.
заяву на ім’я директора, документ про освіту, до’ відну з місця проживання, характеристику, шість фо*
токарток 3X4 см. Особисто полаються
паспорт або
свідоцтво про народження.
Документи приймають по ЗО серпня.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Гоголя. 79.
Прнймвльнв нсмїсїяЭам. 56.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів І масово! ро
боти — 2-45-Зв; відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського
~~
відділу пропаганди —
2-*5-36; відділу учнівської МОЛОДІ —
2-єб-В7; відділу військово патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-50 65; фотолабораторії —
2-45-35; коректорсько] — 3-6183; нічної
редакції
3-03-53.
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Друкарня Імені Г. М. Димитрова
видевнкцтее
»Кіровоградська прачів»
Кіровоградського обйіМДУ
Компартії України ім. Кіровоград, еул. Глінки, і»

