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ЦК КПРС 
області розу- 
ефективніше,

ПОДІЙ. ЩО УВІЙДУТЬ В ІСТОРІЮ НАШОЇ

чотирьох студзагонів,
труди-

ВСЕ МЕНШЕ ЛИСТКІВ ЛИШАЄТЬСЯ НА КА-

них загонів нашого техні- 
ку/иу зібрано 70 тисяч 
центнерів зерна. Це свід
чить про те, що всі буд- 
загонівці склали свій тру
довий екзамен на «відмін
но >>.

ВИЙ ПЛЕНУМИ ЦК КПРС, XIX З’ЇЗД влксм,

шава. На ній залишило 
свій автограф студентське 
лїто-82. І тоді, як правило, 
починаються спогади...

боєць 
«Горизонт» 
градського 
механізації 
го господарства.

НОІО НИТКОЮ ПРОХОДИТЬ ОДНА: 60-РІЧЧЯ

БАТЬКІВЩИНИ: ТРАВНЕВИЙ 1 ЛИСТОПАДО-

пішність, активна участь у 
громадському житті тех
нікуму. Конкурс за право 
бути зарахованим до студ- 
загону триває.

В. ВОЛОЩУК, 
секретар комітету 
комсомолу Гайворон- 
ського машинобудів
ного технікуму.

О. ГОРБЕНКО, 
студзагону 

Кірсво- 
технікуму 
сільсько-

XXIV З’ЇЗД ЛКСМ УКРАЇНИ, 60-РІЧЧЯ ВСЕСО-

Маловксківського району 
комсомольсько-молодіжний 

цеху Вільшанської райспо- 
Бондарснко) та багато ін-

НАШ СІМЕЙНИЙ

На знімку: вручення перехідного

ЮЗНОЇ ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІМЕНІ В. 1. 
ЛЕНІНА. І ЧЕРЕЗ ВСІ ЦІ ПОДІЇ І ДАТИ ЧЕРВО-

МУТЬ ЦЕ СВЯТО. А ДЕ СВЯТО, ТАМ 1 ПОДА
РУНКИ.

ЛЕНДАРІ 1982-ГО. НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО ФІНІ
ШУ ДРУГИЙ РІК ОДИНАДЦЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ. 
ВІН ПОДАРУВАВ НАМ БАГАТО ЗНАМЕННИХ

3 вагомими трудовими дарунками ідуть до слав
ного ювілею молоді трудівники Кіровоградщшіи. В 
ці дні надходять рапорти комсомольсько-молодіжних 
колективів про дострокове виконання соціалістичних 
зобов’язань, взятих на честь знаменної дати. Ось 
один із них. Бригада но механічній обробці платика 
цеху № 2 Кіровоградського заводу тракторних гід
роагрегатів, де бригадиром В. Бадов, а грулкомсор- 
гом Н. Соїула, достроково виконавши дворічне зав
дання, зобов’язалася до ЗО грудня випустити додат
кової продукції на суму 26,8 тисячі карбованців.

З не меншим напруженням трудяться нині брига
да електрозварників О. Попова з «Червоної зірки», 
КМК молочнотоварної ферми № 6 колгоспу «Маяк» 
Знам’яііського району, де групкомсоргом В. Симо
ненко, молоді механізатори тракторної бригади № 2 
колгоспу «Первое мая» 
(керівник І. Ковальов), 
колектив коп.іитерсі.кого 
ЖИВСІІІЛКІІ (керівник М. 
тих трудових колективів.

Повий імпульс для самовідданої творчої праці да
ли рішення листопадового Пленуму ЦК КПРС, про
мова на ньому Генерального секретаря .........
Ю. В. Андропова. Молоді трудівники 
міють, що працювати треба краще, 
особливо нині, коли від інціатнви, знання справи на 
ножному робочому місці залежить виконання планів 
другого року п’ятирічки, коли закладається фунда
мент майбутніх звершень.

Працівники сільського господарства Новоархан- 
гельського району у відповідь на постанову ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
«Про розгортання Всесоюзного соціалістичного зма
гання .за успішне проведення зимівлі худоби, збіль
шення виробництва і закупок продуктів тваринницт
ва в зимовий період 1982 — 1983 року» взяли на цей 
період підвищені соціалістичні зобов'язання. їх ініці
ативу схвалило бюро обкому партії, вона дістала в 
області широку підтримку. А цими днями в «Молодо
му комунарі» опубліковано звернення передових тва
ринників до всіх юнаків і дівчат, які працюють у цій 
галузі. Справа честі комсомольців і молоді підтрима
ти його, внести свій вклад у реалізацію Продоволь
чої програми.

• Важливі завдання, конкретизовані в матеріалах 
І листопадового Пленуму ЦК нашої партії, стоять пе
ред молодими шахтарями, металургами, машинобу
дівниками, працівниками торгівлі і побутового обслу
говування. А тому ниві особливо важливо підняти на 
г.ищнй рівень організаторську роботу комітетів ком
сомолу, зробити новий крок в удосконаленні оргапі- 
[запії соціалістичного змагання. Кожна творча зна
хідка, кожна ініціатива буде подарунком славному 
ювілею.

Через кілька днів — Всесоюзний комуністичний су- 
ботиик, присвячений 60-річчю СРСР. 18 грудня по
винне стати днем трудових рекордів молодих. І зро
бити його таким — комсомольський, патріотичний 
обов’язок кожного юнака, кожної дівчини, всіх, хто 
несе сьогодні ювілейну ударну вахту.
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Як багато встигли вміс
тити ті ДЕа гарячих літніх 
місяці! Десь твоя вулиця 
потіснила вікову тайгу, 
десь ожив, наповнившись 
гулом машин, побудований 
твоїми руками цех, десь 
ліг на обідній стіл коро
вай хліба, що зберіг тепло 
твоїх долонь. А коли ти 
знову повернувся у звич
не для тебе студентське 
життя і після довгої роз
луки простягнув товарише
ві руку, то відчув, що до
лоня в нього така ж шер-

ШИКУЙТЕСЬ,
БУДЗАГОНІВЦІ!

Із
які минулого літа 
лися на різних об’єктах на
родного господарства, 
першість виборов СБЗ 
«Прометей». Його бійці 
споруджували силососхо
вище у Знам ямському ра
йоні. «52 тисячі карбован
ців освоєних коштів за
мість запланованих 48 ти
сяч», — гак прозвітували 
студзегонівці про свою 
роботу. На совість потру
дилися члени загону Ми
кола Гайван, Володимир та 
Олександр Стародуби, 
Павло Ємельянович, який 
зарекомендував себе зна
ючим, сумлінним, автори
тетним комісаром. Його 
нагороджено туристичною 
путівкою за кордон.

Нині в нашому техніку
мі не припиняються роз
мови про трудовий се
местр. Одні згадують про 
минулий, інші вже плану
ють майбутній. І хоча до 
нього цілих півроку, ми 
майже вкомплектували 
три будівельних загони. 
На засіданнях комітету 
комсомолу постійно пере
глядаються заяви тих, хто 
хоче поповнити студзаго- 
ніеську сім’ю. Стати бій
цем СБЗ не так просто. 
Тут необхідні добра ус-

ЕКІПАЖ
Кожен, хто пройшов ви

пробування жнивами, хто 
відчув тепло щойно обмо
лоченого зерна, по-справ
жньому зрозумів, на
скільки об’ємне слово — 
хліб! Воно ввібрало в себе 
аромат степу, полуденну 
спеку, животворну триво
гу хліборобів. Усе це я 
відчула особливо, по-но- 
ному минулого літа, коли 
працювала у складі меха
нізованого загону «Гори
зонт». Чому особливо? А 
тому, що вперше побувала 
на батьківщині нашого

*

Минулої суботи е актовому залі Кіровоградськогв 
інституту сільськогосподарського машинобудування 
відбувся сьомий обласний зліт студентських загонів.

Тут зібралися бійці кращих СБЗ області, представ- 
колгоспів, 

ударно по
пики численних будівельних організацій, 
підприємств і установ, де минулого літа 
трудилися 2,5 тисячі студентів.

Зліт відкрив перший секретар обкому комсомолу 
І. О. Шевченко.

На торжестві були присутні перший секретар обко
му Компартії України М. Г. Самілик, відповідальні 
працівники обкому Компартії України, облвиконко
му, облпрофради, головний інженер республікансько
го штабу СБЗ П. Г. Жовпіренко.

З доповіддю виступив перший секретар обкому 
Компартії України М. Г. Самілик. Він вручив почес
ні нагороди переможцям соціалістичного змагання 
серед студзагонів області. За перше місце об’єднано
му студзагону Кіровоградського педінституту вруче
но перехідний Червоний прапор облвиконкому, обл
профради, обкому комсомолу, грамоту і грошеву 
премію. Друге місце посів об’єднаний студентський 
загін Кіровоградського технікуму механізації сільсь
кого господарства, третє — студзагін Гайворонсько- 
го машинобудівного технікуму.

Учасники зльоту прийняли звернення до бійців об
ласного студентського загону 1983 року.

славного земляка, двічі 
Героя Радянського Союзу 
льотчика-космонавта Лео
ніда Івановича Попова. А 
ще через те, що напарни
ком у мене був мій чоло
вік Валерій. Щодня лай ви
водили свою «Ниву» на по
ля Олександрійського рад- 
госпу-технікуму. Валерій 
очолював наш сімейний 
екіпаж, а я була його по
мічником. Ми однаково 
потрудилися, додавши до 
кіровоградського короваю 
іще 2,5 тисячі центнерів

Наш інститут щороку 
справляє новосілля: то 
стала до ладу їдальня на 
300 місць, то новий гурто
житок. В основному всі ці 
новобудови споруджено 
руками членів СБЗ. Ось і 
минулого трудового сем.е- 
стру наш загін «Моло- 

_ дість» теж добре попра
цював на будівництві но
вого навчального корпусу 
вузу. Девізом у нас були 
такі слова: «Свій дім — 
своїми руками».

За віком наш СБЗ і 
справді молодий. Середній 
вік його членів 18—20 ро
ків. Всі ми в загоні були 
новачками, тому кожен 
день був наповнений для 
нас новим і незвичайним. 
Здавалося б, ну що там 
складного в штукатурній 
справі — накладай роз
чин на стіни і гладенько, 
рівномірно його розглад
жуй. А насправді ж 
не один день пройшов, 
поки ми навчилися роби
ти все як треба. Не обій
шлося і без проблем. То 
розчину не вистачає, то 
робочих інструментів. Як
би не було усіх цих непри
ємних зривів, скільки б 
ми встигли зробити.

зерна. А ссь на тракторах 
марки Т-150К я ндеігь обі
гнала чоловіка. Хоча всьо
го на кілька гектарів зора
ної і прокультивованої 
площі, але все ж я довела, 
ш,о теж дещо вмію.

Звичайно, наші резуль
тати могли бути значно 
кращими, аби з боку ке
рівників господарства нам 
приділялося більше уваги. 
Дуже вже багато часу ви 
втрачали, постійно ремон
туючи комбайн. Взагалі, 
коли я вперше його поба
чила, то перелякалася. Він 
був у такому жалюгідному 
стані, а в бункері агрегату 
можна було збирати вро
жай соняшнику, котрий за
лишив наш попередник з 
минулого року. Зате коли 
ми передавали «Ниву» 
після закінчення семестру 
господарству, комбайн 
працював як годинник. Са
мі відремонтували його.

З радістю і гордістю я 
рапортую зльоту 
тільки нинішнього 
силами членів механізова-

І. ОСТРОВЕРХА, 
командир студзагону 
«Молодість». КІСМу. 
(Матеріали до друку 

підготувала Т. КУДРЯ).



Зусилля ВСІХ

-«Молодий комунар» “
АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

індустріальною

14 грудня 1982 року

₽Я°АН1И мет1
На запитання нашого кореспондента відповідає перший сек

ретар Онуфріївського райкому ЛКСМ України Костянтин 
ДАНОВ.

— Реалізація Продовольчої програми, 
як підкреслювалося на травневому і 
листопадовому {1982 р.) Пленумах ЦК 
НПРС, — це не тільки корінний перево
рот у піднесенні сільського господарст
ва і зв’язаних з ним галузей, це — іцз 
й прагнення до постійного нарощуван
ня економічного і духовного потенціа
лу в ім’я процвітання всього народу і 
кожної людини зокрема. Тут немало 
висот, котрі підкорені, 
вирішені. За ще більше 
бити...

— Справді, завдання 
нами села поставлені 
останнє слово в їх 
сказати комсомольці, 
стосується нашого аграрного району, де 
на всіх без винятку ділянках виробницт
ва працює молодь. Із 2,5 тисячі чоловік, 
що їх налічує районна комсомольська 
організація, — більша частина зайнята 
хліборобським ремеслом.

Вже перші кроки в здійсненні наміче
них заходів по реалізації Продовольчої 
програми свідчать про те, що ми вибра
ли правильний напрям і впевнено йдемо 
до намічених рубежів. Як доказ можу 
навести такі факти: порівняно з відпо
відним періодом минулого року район 
значно збільшив виробництво і продаж 
державі молока та м’яса, трудівники по
ліз виростили непоганий- урожай всіх

завдань, котрі 
належить зро-

перед трудівни- 
грандіозні. І не 

вирішенні повинні 
Тим більше це

сільськогосподарських культур, КОрМО- 
добувники, як і зобов’язувались, заго
товили на зиму худобі півторарічний за-., 
пас грубих і соковитих кормів.

— Мабуть, успішне вирішення завдань, 
які ви ставите перед собою, безпосеред
ньо залежить від виробничої діяльнос
ті комсомольсько-молодіжних колекти
вів!

— Звичайно. Соціалістичне змагання 
КМК стало тим важелем, з допомогою 
якого кожен молодий трудівник примно
жує свій особистий вклад у скарбницю 
ударних справ, а комсомольсько-моло
діжні колективи виховуються в дусі ВИ
СОКОЇ відповідальності за виконання і 
перевиконання планових завдань і со
ціалістичних зобов язань.

Чим іще, якщо не прагненням до 
спільної мети — принести- якнайбільше 
користі суспільству — можна пояснити 
соціалістичні зобов’язання КМК автога- 
ража колгоспу імен» XXV з'їзду КПРС, 
котрий запланував виконати завдання 
другого року одинадцятої п’ятирічки до 
7 листопада і домігся свого.

Немало добрих слів можна сказати і 
про колективи механізаторів із колгос
пу імені Комінтерну та доярок з колгос
пу «Шлях Леніна». У цих господарствах 
успішно працювали комсомольсько-мо
лодіжні механізовані ланки по вирощу
ванню цукрових буряків і кукурудзи на

зерно за прогресивною

^Костянтине, торік наша газета роз
повідача яро так званий «онуфрнзськии 
нас ?нт» на заготівлі соковитих кормів. 
ЧиРпрацюзав міжгосподарським кормо
добувним загін у нинішньому році.
Д __ Працював, і досить усп.шно. Чи
сельним склад його значно розширивсь. 
Йм колгоспів імені Комінтерну, «Ро- 
ХГта чЗоря» вирішили скооперуватися 
ьа час заготівлі раннього силосу та сіна
жу і кормодобувними інших господарсгз 

імені XX з’їзду КПРС та імен. Ілліча, 
міжгосподарський немало зробив для 
створення на зиму півторарічного запа
су фуражу. . . .

__ Активну участь у заготівлі кормгз 
пгя громадської худоби брали і школя- 
рі-старшокласники. ЦК Компартії Украї
ни схвалив роботу партійних, радянських 
і сільськогосподарських органів Сван
ського рсйо.чу Ворошиловградської об
ласті, вашого, Онуфріївського району, 
колгоспу імені Леніна Великобагачансь- 
кого району Полтавської області, рад
госпів імені XXVI з’їзду КПРС Велико- 
новосілківського району 
ласті та імені XXV з їзду

кого району Полтавської

Донецької об- 
КПРС Гощансь- 

кого району Ровенської області.
__ Учні Павлиської, Омельницької, 

Зибківської і Новопразької шкіл — дав
ні і старанні помічники хліборобів. Кіль
ка років тому юні новопражці виступили 
з ініціативою — заготовити 1000 тонн ві
тамінного хвойного борошна. їх підтри
мали всі школярі райотіу. Пізніше у 
всіх шкільних виробничих бригадах ста
ли вирощували кормоаі коренеплоди. 
Але й на цьому юні помічники не зупи
нились. Нинішньої весни старшокласни
ки Деріївської десятирічки на 14 гекта
рах посадили картоплю. Вони самі про
тягом усього весняно-лі гит ого періоду 
обробляли сходи, вносили добрива, 
здійснювали мімічний захист рослин. Уро
жай, зібраний деріївцями перезешиив 
усі сподівання — по 217 центнерів з 
гектара.

— Практична користь від цього знач
на Але ж не меншу роль, мабуть, віді
грає залучення учнів до хліборобсько
го ремесла пізніше, при виборі життє
вого шляху.

— Ззичайно. В тому, що 70—90 ви
пускників шкіл щорічно залишаються 
працюзатг; у сільськогосподарському 
виробництві заслуга, перш за есе зи- 
робничих бригад. Це з них старшоклас
ники здобувають професії трактористи, 
шоферів майстрів машинного доїння,л 
вчаться ходити коло землі, плекати ви
сокі врожаї.

— Але ж є й інші форми роботи но 
закріпленню молоді на селі.

— Статистика стверджує: сільський 
трудівник став алолодшим. На поля і 
ферми приходять учорашні школярі, на 
комбайни і трактори сідають випускни
ки сільських професійно-технічних учи
лищ. У більшості з них — середня осві
та. Як правило, юнаки і дівчата відзна
чаються і високим культурним рівнем. 
Але молоді Трудівники села більш ви
могливі до соціально-побутових умов 
життя. Підняти рівень медичного об
слуговування, розширити можливості 
для культурного відпочинку, відкривати 
більше дитячих садків, закладів культу
ри, краще забезпечувати населення бла- 
гоустроєним,і з> урахуванням специфіки 
села житлом — це одна з найважливі
ших складових закріплення молоді на 
селі.

Помітна така закономірність: у кол
госпах імені Комінтерну, «Україна», «Ро
сія» залишається працювати значно 
більше молоді, ніж в інших господар
ствах. Насамперед тому, що там дбають 
про житлову будівництво. У колгоспі 
«Україна»г ’ скажімо, лише за останні 
кілька років виросла ноза вулиця — 
Молодіжна.

Серед найважливіших завдань комсо
мольських організацій по реалізації 
Продовольчої програми, як підкреслю
валося на листопадовому Пленумі ЦК 
ВЛКСМ, участь у поліпшенні використан
ня землі, підвищенні її родючості, впро
вадженні індустріальної технології виро
щування технічних культур, дальшому 
розєитку тваринницької галузі, забезпе
ченні злагодженої роботи всіх ланок 
агропромислового комплексу. Впевне
ний, що ці завдання молоді до снаги.

Розмову віз М. ЧЕРНЕНКО.

-І -• " 1 І
«СВІТ БЕЗ ЗБРОЇ—ІДЕЛЛ СОЩЛЛІЗИЇ»

В області проходить Тиждень дій молоді «Світ беї 
зброї — ідеал соціалізму». У школах учора почалися 
конкурси політичного малюнка і плаката. Через приз
му свого сприянні гя світу, сонця, барв — усього, що 
вони люблять, висловлюють свій протест проти за
грози війни наймолодші громадяни СРСР. «Хай зав
жди буде сонце». «Хай завжди буде мама». Не один 
десяток років діти різних народів у різних куточках 
планети так підписують свої малюнки. Ці крилаті 
вислови найповніше передають основний зміст виста
вок дитячих творів, які проводяться в області.

Сьогодні у багатьох комсомольських організаціях 
Кіровоградщини відбуваються мітинги протесту про
ти загрози ядерної війни, вечори, присвячені темі бо
ротьби радянського народу за мир.

Наш кореспондент по
просив другого секретаря 
Новоукраїнського райко
му комсомолу Володими
ра ДИГАСА розповісти 
про участь молоді райо
ну в тижні дім «Світ без 
зброї — ідеал соціалізму». 
Ось що він сказав:

— Висока патріотична й 
інтернаціональна свідо- 

Ьмість, оптимізм гордість 
за нашу Батьківщину, пе
реконаність непоруш-

ності ідей соціалізму— ці 
риси притаманні усій ра
дянській молоді. Комсо- 
АчОЛЬЦІ й молодь Новоук- 
раїнйького району кон
кретними справами, трудо
вими досягненнями дово
дять свою відданість спра
ві миру.

У районі нема жодного 
комсомольсько -молодіж
ного колективу, котрий би 
не перерахував гроші до 
Радянського фонду миру.

Про готовність зарахувати 
до складу своїх бригад Ге
роїв громадянської і Ве
ликої Вітчизняної воєн за
являють усе нові колекти
ви.

Своїм обов’язком вва
жає кожен молодий тру
дівник на повен голос за
явити протест проти гонки 
озброєнь. Збирання підпи
сів під колективними лис- 
тами-протестами стало 
традиційним і в нашому 
районі. Під час Тижня у 

Брюссель, в штаб-квартиру 
НАТО, знову будуть надіс
лані такі листи з підписа
ми більше тисячі комсо
мольців.

У мітингах протесту бе
руть участь прославлені 
люди району Герої Соціа
лістичної Праці — О. В. 
Гіталов, В. С. Андріяш, 
М. М. Цертій, ветерани Ве
ликої Вітчизняної війни... 
З особливим інтересом 
вивчають слухачі на політ- 
заняттях Програму миру

нашої країни, питання зов
нішньополітичного курсу 
КПРС, історію міжнарод
ного молодіжного руху.
* Під час Тижня у трудо
вих колективах буде про
ведено дні політичного ін
формування, тематичні 
вечори, зустрічі, усні жур
нали. Особливо насичени
ми будуть дні для членів 
клубу «Кіровоград—Тол- 
бухін», які продовжують 
давню інтернаціоналістсь
ку традицію нашого наро
ду — зміцнюють дружбу 
з болгарами.

Багато змістовних, ідей
но насичених і політично 
важливих заходів наміче
но провести у рамках тиж
ня дій молоді «Світ без 
зброї — ідеал соціаліз
му». Це й зрозуміло — 
кожен молодий трудівник 
району вважає своїм обо
в’язком довести свою 
причетність до великої 
всенародної справи — 
боротьби за мир.

Комсомолець Микола ХО- 
РОЛЬСЬКИЙ, яннй працює 
шофером у колгоспі імені 
Кірова Долинсьного району, 
одним із перших у господар
стві завершиз виконання 
соціалістичних зобов’язань, 
изягнх НД ЧВСТк» бО.річчя ут* 
вороння СРСІР.

Фото а. ГРИБА.

НАГОРОДА- 
«РЕЗОНАНСУ»

11 грудня в актовому 
залі Кіровоградського пе
дагогічного інституту іме
ні О. С. Пушкіна відбувся 
урочистий вечір, лрисвя- 
іпій врученню студентсько
му театру «Резонанс» об
ласної комсомольської 
премії імені Ю. Японсько
го.

За час існування театру 
змінилося н’ять-шісгь ак
торських поколінь. За 25 
років зіграно 25 п’єс, серед 
них «Платой Кречет» 
О. Корнійчука, «Таня» 
О. Арбузова, «Одруженім» 
М. Гоголя. «Чайка» А. Че
хова та інші. За виставу- 
«Одружеипя Бєлугіна» 
О. Островського крпектнв

В АМАТОРСЬКОМУ 
ТЕАТРІ- 
ПРЕМ’СРА

Лауреатом традиційного 
студентського фестивалю, 
який завершився в Харко
ві, в якому брали участь 
представники багатьох ву
зів країни, став любитель
ський театр Харківського 
авіаційного інституту. Він 
показав прем’єру спектак
лю «Ніхто не повірить» 
за п єсою Г. Полонського.

Не випадковий вибір 
драматургічного матеріа
лу. Поетична притча в 
алегоричній формі роз
криває пристосовництво, 
нечесність, лицемірство. 
Негативним явищем у на
шому житті театр, ство
рений кілька років тому 
на основі агітбригади сту
дентських будзагонів, ого
лосив рішучий бій. Публі
цистична спрямованість 
його творчості знаходить

удостоєний звання дипло
манта 1 »Всесоюзного фес
тивалю самодіяльної твор
чості.

Диплом та пам’ятний 
знак лауреата обласної 
комсомольської премії 
вручив колективові пер
ший секретар обкому ком
сомолу І. Шевченко.

Нагороджених прийшли 
привітати представника 
багатьох творчих колекти
вів га організацій, а сту
дентський П рофс П І Л КОВ: ПІ 
комітет вручив їм іменний 
пиріг.

На закінчення «Резо
нанс» показав глядач;м 
жарт А. Чехова «Ювілей*.

В. ЙОСИПЕНКО.

широкий відгук масозої 
аудиторії. В міських і 
сільських Палацах культу
ри і клубах, таборах пра
ці і відпочинку гаряче 
приймали роботи «До ос
танніх півнів» В. Шукши- 
на, «Маяковський продов
жується» за творами су
часних поетів і прозаїків. 
Любительський колектив 
наполегливо оволодіває 
технікою сценічного руху 
і мови. Його учасники — 
слухачі лекцій з мистецт
ва в секції естетичного 
виховання, яка утворена 
при кафедрі наукового ко
мунізму.

З творчістю театру' — 
володаря дипломів всесо
юзних і республіканських 
фестивалів — вже позна
йомилися студенти Моск
ви, Донецька, Єревана. 
Зараз колектив приступає 
До роботи над спектаклеА\ 
«Матеріально відповідаль
ний» А. Антохіна, присвя
ченим складній проблемі 
взаємовідносин у трудово
му колективі.

В. ГПКОВСЬКА, 
кор. РАТАУ.
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ли Олена Соиолнова, Во- 
лодииир Кострнцькніі, 
Антоніна Марус.

Активними організа
торами конкурсу були 
викладачі Н. а. Кал'ш. 
нпкова і В. ф. Бах-ііц. 
Найбільший інтерес в 
>чиів викликали темп 
«В. і. Ленін Про д;іе- 
цннліну праці. при со
ціалізмі» і «В. 1. лгі11(1 
про роль молоді в кому
ністичному будівництві >.

підбито підсумки соц- 
змагання освітян облас

м. ПОЛТАРДН1Н, 
викладач Кірово
градського технічно
го училища № 6.

КОНКУРС 
РЕФЕРАТІВ
«В. І. Ленін і робітничий 
клас», присвячений 60- 
річчіо утворення СРСР, 

»пройшов у Кіровоірад- 
ському ТУ № 6. У кон
курсі віяли участь 290 
учнів. Переможцями ста

ВІТАЄМО 
ПЕРЕМОЖЦІВ

На спільному засіданні 
ради по народній освіті 
при Кіровоградському 
міськвно і президії міськ
кому профспілки праців
ників освіти, вищої шко
ли і наукових установ

ного центру за гідну зу
стріч 60-річчя утворення 
СРСР і виконання за" 
дань другого року од 
падцяюї п'ятирічки. Пе
реможцями в соціаліс
тичному змаганні шкіл 
м. Кіровограда стали: 
серед середніх шкіл -- 
С1І1 № 14; серед восьми
річних ШКІЛ — ШКОЛІ 
№ 8; серед вечірніх — 
школа № 2 Переможці 
нагороджені перехідни
ми вимпелами і диплома
ми Кіровоградського
міського відділу народ
ної ревіти і міськкому 
профспілки працівників' 
освіти та занесені до 
міської книги пошани. У 
змаганні між районами 
обласного центру пере
можцями йшли освітяни 
Ленінського району.

:іж

Р. ДАЙДАКУЛОЗ, 
громадський корес
пондент «Молодого В лабораторії швидкісних автомобілів Харківського 

автомобільно.дорожного інституту створено нову ое. 
нордно-гоночну машину. Електромобіль «ХАДІ-21Е» 
забезпечений двома двигунами потужністю ЗО кіловат 
кожен. Його довжина — трохи більш як чотири метри, 
він призначений для виступів у класі елентромобіліз, 
власна маса яких не перевищує 1000 кілограмів. Роз
рахункова швидкість нової машини — 250 кілометрів 
на годину.

Члени студентського конструкторського бюро інсти- 
ТУТУ ПРіІСВЯТИЛИ свою нову роботу 60-річчю утворен. 
НЯ Сг .

На знімку: другокурсники автомобільного факуль. 
тету В. ЄЛІЗАІОРОВ (ліворуч) і О. РУБАНОВ завершу
ють складання «ХАДІ-2тЕ».

Фото М. ТУРА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

-------З стор.

ж»

комунара».
м. Кіровоград.

До джерел подвигу
Тут, на берегах Славутича, гриміли жорстокі бої з німецько-фашистсь

кими загарбниками. Ворожі укріплення атакуиали воїни 62, 92, 110, 95 стрі
лецьких дивізій, у складі яких воювали представники багатьох національ
ностей Країни Рад.

Комсомольці і піонери Деріївської середньої школи Онуфріїеського ра
йону разом з учителями багато років ведуть пошук матеріалів про своїх 
визволителів, исоблизо активізузачась їхня робота під час Всесоюзної ек
спедиції «Літопис Великої Вітчизняної», X етапу походу комсомольців і мо
лоді «Шляхами слави батьків», присвяченого 60-річчю утворення СРСР». 
Чотири роки тому в школі створено музей бойової слави. Експонати розпо
відають про 862 жизих і 646 полеглих учасників визволення села. Чільне 
місце тут здймають матеріали про двічі Героя Радянського Союзу О. І. Ро- 
дімцева, про Героїв Радянського Союзу В. П. Скориніна, В. Леостаєва, І. В. 
Кузіна, М. Я. Лаптева. В музеї експонуються фотографії командуючого 
37-ю армією М. М. Шарохіна, командира 66 гвардійської стрілецької дивізії 
Я. В. Якшина,

На республіканській 
станції юних натуралістів 
відкрилась виставка «Вро- 
жай-82». Усе, що бачать 
тут відвідувачі, — тугі 
снопи пшениці, жита, про
са, червонобокі яблука, 
запашні груші, янтарні 
грона винограду, величез
ні кавуни і дині, вироще
но роботящими руками 
школярів. Сотні стендів, 
щоденників, рапортів роз
повідають про цікаву ро
боту, яку ведуть юні ріль
ники, овочівники, садово- 
ди, тваринники, активісти 
учнівських виробничих 
бригад, шкільних ліс
ництв.

Протягом року школярі 
провели за завданням 
учених, спеціалістів кол
госпів і радгоспів 17 ти
сяч дослідів. Три тисячі 
з них дали результати, 
які мають практичне зна
чення.

Кор. РАТАУ.
=2—а

БАРОМЕТР
ДУШІ КНИГИ НАШИХ 

ЗЕМЛЯКІВ

_ Нині на уроках мужності деріівсь- 
Г кі школярі ведуть розмову про Ко

муністів і комсомольців, які здійсни
ли подвиг на берегах Дніпра. Вони 
завжди пам’ятатимуть сина орловсь
кої землі Е. Ф. Астзшина, батальйон 
якого одним із перших “ закріпився 
на правому березі Дніпра поблизу 
Деріїеки.

23 вересня 1943 року відзначився 8 
бою рядовий М. І. Васильєв, який
вогнем свого кулемета знищив 50
гітлерівських солдатів і офіцерів 
Він не був кулеметником, він став 
ним на третій день жорстокої битви 
за розширення плацдарму, тоді, коли 
всі кулеметники були вбиті або пора
нені. Вісімнадцятирічний комсомо
лець Васильєв не залишив позиції до 
підходу радянських 
підбив два ворожих 
дві вогневі точки і обслугу гармати. 
У ті вересневі дні високі зразки муж
ності і героїзму виявив татарин *-а- 
дибек Абдузамапаров. Лише за одну 
годину снайпер знищив 13 гітлерів
ців.

Під час одного, з вечорів бойової 
слави, присвяченого 60-річчю СРСР, 
деріїзські юнаки і дізчага вшанували 
пам'ять Героя Радянського Союзу 
саратовця Ф. Д. ілухова. Кулеметна 
обслуга під його командуванням у 
бою за Деріївку розгромила великий 
еорожий підрозділ — було вбито 
більше ста фашистів.

Якщо ви завітаєте в музей бойової 
слави Деріївської десятирічки, юні 
екскурсоводи вам неодмінно розка
жуть про багатонаціональний комсо
мольський взвод 184 стрілецького 
полку, в якому билися з ворогом ро
сіянин Карпов і українець Радченко, 
грузин Мамадашвілі і узбек Малієв, 
про сміливців П. Кузуба та І. Красні- 
кова, котрі на придніпровській землі 
повторили подвиг Олександра Матро
сова.

У музеї є численні стенди — «І'м 
сімнадцять було, коли йшли в бій...» 
«Золоті зірки Дніпра», «Вони бились 
за Батьківщину», картина-плакат 
«Батьківщина-мати».

А ось модель літака МИГ-2. Це па
м’ять про сімнадцятирічного авто
матника з Казахстану М. Л. Мельни
ка. який у шкільні роки мріяв стати 
льотчиком. Цю реліквію подарував 
музею молодший брат Михайла *н- 
женер Олександр Мельник.

Відвідувачів музею деріїсські 
школярі запрошують у свій скаео 
Пам’яті, де височать обеліски, вста
новлені на честь загиб.:их уроджен
ців селз і воїнІв-визволителів. Тут

підрозділів — 
танки, знищив

ч

вам покажуть яблуньку, яку посади
ла мати Анатолія Арзамасова з да
лекого Мінусінська.

Пошукова робота тривав. Уже ста
ли відомими імена 38 героїв 37 пол
ку 62-і стрілецької дивізії. Прислали 
нозі матеріали для музею краєзнзв- 
ці Полтави, Корсунь-Шевченківсько- 
го, Кременчука, з якими підтриму
ють зв’язки слідопити Деріївки. В 
едній з експозицій — цілий зшиток 
листів від матері Валентина Анікіна 
з Чувашії. Свої спогади надіслали до 
музею Герої Радянського Союзу 
П. С. Шілдін з Куйбишева, Я. П. Вер
гун із П’ятихаток, котрі теж брали 
участь у боях за Деріївку.

Книга відгуків повсякчас поповню
ється новими записами відвідувачів. 
У музеї вже побувало більше 15 ти
сяч чоловік з різних куточків країни.

Музей бойової слави Деріївської 
середньої школи став справжнім 
центром роботи по ідейному, війсь
ково-патріотичному вихованню моло
ді. За велику пошукову роботу загін 
червоних слідопитів школи нагород
жений Знаком Радянського комітету 
ветерачіз війни. А недавно деріїзсь- 
кий музей за активну роботу по ви
хованню молоді на бойових, трудо
вих традиціях Комуністичної гаргії і 
радянського народу Центральний 
штаб Всесоюзного походу комсо
мольців і молоді «Шляхами слави 
батьків» нагородив спеціальним дип
ломом. ,

Таких же нагород удостоєні ком
сомольські організації Бобринецько- 
го сільськогосподарського техніку
му, Кіровоградського льотно-шгур- 
маневкого училища, Компаніївська 
районна комсомольська організація.

А дипломами ЦК ЛКСМУ, ЦК 
ДЇСААФ УРСР, республіканської ра
ди по туризму і екскурсіях, респуб
ліканського штабу Всесоюзного по
ходу «Шляхами слаеи батьків» наго
роджені комсомольські організації 
Кіровоградської СШ № 32, колгоспу 
імені Кірова Долинського району зз 
активну участь у X етапі Всесоюзного 
походу «Шляхами слави батьків», 
присвяченого XXVI з’їздові КПРС і 
60-річчю утворення СРСР та за кра
щу організацію експедиції «Моя 
Батьківщина — СРСР». Цим дипло
мом також відзначені Луганська се
редня школа Петрівського району, 
Кіровоградський обласний кінокл/б, 
та авторський колектив Кіровоград
ського музичнего училища — К. Іб- 
ряєвз (текст) та І. Пашлянський (му
зика) за пісню «Йдемо шляхом Ле
ніна».

ЕЯ

Три роки тому світ побачила перша книга Тамари 
Журби «Дотиком серця», а цього року у дніпропет
ровському видавництві «Промінь» вийшла друга — 
«Лагідна земля». Співзвучність обох збірок відчува
ється і в назві, і в тематиці, і в інтонації. Тому пев- 
ною мірою вони читаються як одна.

З попередньої до нової збірки ввійшло лише чотири 
вірші, але саме ті, які свідчать, що Т. Журба утверд
жує себе як поетеса драматичного плану. її поезія — 
барометр її душі.

Воскові більшості 
віршів Т. Журби ле

жить факт, але поезія її— 
не фактографія. У всьому 
буденному поетеса знахо
дить високий смисл, який 
наповнює її лірику духом 
громадянства. Іак, вірш 
«Під обеліском» міг би за
губитись серед подібних 
військово-патріотичної те
матики. Але влучна деталь 
падає віршеві своєріднеє і і. 
Звичну картину проводів 
до лав Радянської Армії 
озвучує пісня, іцо:

«то разкрилиться над 
світом, 

то закружляє у зеніті 
Дня, 

то спиниться над 
холодом граніту: 

«Быть может, это место 
для меня».

Пісню Гамзатова ми 
звикли сприймати як мо
нолог фронтовика. Поете
са порушує цей стереотип’ 
під мирним небом ЦЯ ПІС
НЯ звучить в устах завт
рашніх юних захисників 
Вітчизни. Ці рядки не за
лишають нас байдужими, 
бо тривога поетеси — ма
теринська тривога за долю 
синів, долю світу.

Відзначаючи планегар- 
по-заземлепе світобачен
ня як позитивну рису мо
лодої української поезії, 
критик В. Брюховецькии у 
збірнику «Молодые о мо
лодых» («Молодая гвар
дия», 1981 г.) цитує вірш 

Т. Журби «Слухаю всесвіту 
подих досвітній». У повій 
книзі поетеса те глибше 
осмислює зв’язки ЛІОДІПІІІ 
зі світом.

. Земля, «мудра і вічна», 
стає живою істотою, од
ною з головнйх героїнь ПО
ВОЇ збірки. Але не тільки 
«лагідною, як у заголовку, 
хоч поетесі, як і всім доб 
РИМ людям, пригнеться,

аби вина була саме такою. 
В поезії! поняття «земля» і 
«мати» за традицією' — 
синоніми. Т. Журба пору
шує то традицію: трактує 
образ землі як людської 
дитини, до якої сама пое
теса ставиться по-матс- 
рипськи, з тривогою і лю
бов'ю. Важко матері бути 
об’єктивною по відношен
ню до своєї дитини, але 
поетеса прагне до цього, 
шукаючи влучні художні 
засоби характеристики рід
ної землі. Вона в неї не 
тільки «барвінкова», «вес
няно-дужа», «молода й 
красива», «розпашіла і 
кругойдуча», а її тривож
на. 1 хоч «ще дрімає, як 
дитя», а «вже зранена і 
сива», вкрита холодом 
гранітних плит і обелісків. 
Тривожить поетесу мину
ле СВОЄЇ землі І непокої 1Ь 
її майбутнє.
Щирість віршів Т. Журби 

стіє перепусткою у душі 
читачів. І в моїй душі 
«оселяються» її схвильо
ваний диптих «Перші», 
близький традиціям укра
їнського фольклору. І луб- 
ліцпсти/інЛй «Лист у Гам
бург». ’іАснопненнй шани 
до покоління першопроход- 
ців віршАБорозпи». З цьо
го ж ряду (але інтимніш!) 
вірші «Печаль». «Хочу до 
тата», «Андрієві верби», 
«Попелюшка», в яких пое
теса прагне осмислити 
суть зв’язків між «пер
шими ». на чию долю ви
пала і перша куля і перша 
борозна га людьми, що 
міряють час «гарячими 
спідометрами сьогодення»

Ще в першій книзі 
Т. Журби було помітно, 
що їй вдаються вірші— 
портрети, і особливо жінок. 
І тепер, коли чигаю «Дощ», 
«Ходімо, мамо». «Ох і душ
но!», здається, що саме в 
цьому жанрі вона почува
ється ііайупсвіїепіше.

Зрілість поетичного мис-

лсипя Т. Журба відчуває
ться в тому, як тонко вона 
часом проводить паралель 
між світом природи і ду
ховним СВІТОМ ЛЮДНІШ. 
Так, за традиційним Порів
нянням людей з квітами 
раптом натрапляєш на не
сподівано свіжий, влучний 
висновок:

Одцзітають жоржинами, 
маками. 

Цвіт по краплі оддавши 
сповна.

Тільки людям ой як 
неоднаково. 

До якого цвісти вікна... 
існує думка (яку я роз

діляю) про особливості жі
ночої поезії. Поезія Т. Жур
би, чіо-моєму, жіноча в 
кращому розумінні слова. 
Тут немає надуманих по
чуттів, альбомної лірики. 
Навіть найінтимпіші ряд
ки несуть подвійний 
сАіис.т, бо їх пронизують 
особисте і громадське «я». 
В них тривога за те, щоб 
не тільки двом закоханим 
світло щастя, а й щоб 
інші не ховали його «за 
фіранки», власним щас
тям відгороджувались від 
чужої біди. Тільки ЖІІЩІ 
властиве таке гостре ба
жання збагатити світ рів
новагою люблячих сер
дець. тільки жінка так бо
їться холодом своїх слів 
зробити іншим зимно...

Книги поета представля
ють суспільний інтерес то
ді, коли в його'творах ви
ступає цікава особистість. 
Мене у віршах Т. Журби 
приваблює поетичний об
раз героїиі-людшіи з враз
ливою, лагідною душею, 
яка одним дотиком вміє і 
сколихнути і вгамувати 
людські почуття. Імпонує і 
робота поетеси над словом. 
Тут і стилізація лід народ
ну пісню, і верлібр, і зміни 
ритміки, інтонації вірша. 
Однак не завжди Т. Жур
ба приділяє належну ува
гу римам. Трапляється її 
несмак: «Я гойдала себе 
на воротях», або «дамсь
кий» рядок: «Із серцем 
розмовляли каблучки». У 
пс| лій книзі знахідкою 
звучала метафора «білий 
голуб розносить ранок — 
краплю світла па білих 
крилах», а в новій збірці 
ще багато цих всюдису
щих голубів: вони ії «небо 
колишуть», і «розклювали 
мій день»... Дуже вже точ
но повторені в обох кни
гах темп і арсенал обра
зів. Чи нема небезпеки 
заспокоїтись на второваній 
дорозі, обмежившись раз 
визначеним горизонтом? .

Думається, що тільки 
краще, властиве пер
шим книгам Тамари Жур- 
ши, утверджуватиметься н 
нових творах.

А КОРІНЬ.
м. Кіровоград.



А ЦТ (1 програма)

Вівторок

-«Молодий комунар» 14 грудня 1982 року

8.00 — «Час». 8.45 — В і- 
годпі мелодії. 9.00 Теле
фільм «Моя ’ ”
ції. 11.20 — 
«Пущино.
зонт». 12.15 
— Новини.’ 
ьольча програма ------
родна справа Документальні 
фільми «Спадщина 
цлтому 
просо.
15 50 - ....____
дці». 16.35 — Веселі старти. 
1/20 — Ми будуємо БАМ. 
17.50 — Концерт художніх 
колективів Киргизької РСР. 
18,15 — Наш сад. 18 45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Проблеми, пошуки, рішення. 
Бере участь член ЦК КПРС. 
ьіністр плодоовочевого гос
подарства СРСР М. Т. Коз
лов. 19.30 — Фільм «В бій 
ідуть тільки «старики». 
21.00 — «Час». 21.35 —
Концерт з творів Р. Шедрі- 
на. Б перерві — 22.15 —
Сьогодні у світі.

сім’я». 1 і 2 се- 
Док. телефільм 
Погляд за гори- 
— Новини. 14.30 
14.50 — Продо- 

воена-

дваиад- 
внуку», «Гречка, 

квасоля й інші...» 
М Горький «На

10.00 - «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Трикутник». 
Передача для молоді. 11.20 

Телефільм «На землі і у 
небі». _’1.40 — Шкільний 
екран. 7 клас. Фізика. 12.10
— Муз. фільм
ня». 12 50 —• 
чать». 13.20 — 
«Старшина». 14.55 
річ з юнгою Юрком. 15.25 — 
Телефільм, 18.00 — Новини. 
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — «Поросятко
Чок». Лялькова вистава. 
17.15 — «У нас в колекти
ві». 17.40 — Муз. фільм.
18.00 — К. т. «І хліб, і сло
во». Зустріч творчої інтелі
генції області з хліборобами 
колгоспу імені Карла Марк
са Ма.говисківського райо
ну. (Кіровоград). 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— Виступає письменник 
А. Вишеславськнй. 20.20 — 
«Рішення XXVI з’їзду КПРС
— в дію». « Карпатські кіло
метри». 20.45 ■ - «Па добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Худ. фільм «Старі 
стіни». По закінченні — 
К. т. «День за днем». (Кіро
воград).

* Перевтілен-
< Факти свід- 

Худ. фільм
Зуст-

А ЦТ (П програма)
18.00 — Новини 18.20 — 

Док. фільм «Сурен Снанда- 
рян>. 18.40 Концерт. 19.00

Те.іежу рнал «С півдруж. 
мість» 19.30 — Спорт за
тиждень. 20.00 — Вечірні:
казка. «Кошик з небилиця
ми ■>. 20.15 Це ви можете 
21.00 - «Час». 21.35 — Те.
лесЬільм «Весна двадцять 
іиш’ятого.

А ЦТ (І програма)
8.00 — « Час». 8 45 — Док 

фільм «І я дивлюсь у свою 
мрію...» 9.15 — Фільм «В
бій ідуть тільки «старики». 
10.-15 — Клуб кіиоподоро- 
жей. 11.45 — О. Скрябін.
Концерт для фортепіано з 
оркестром. 12.10 — Новини. 
14 30 — Новини. 14.50 — Ек
ран друзів. Док. фільми те 
лестудій соціалістичних кра- 

— Російська мова. 
Народні мелодії. 
Відгукніться. сур_ 

Концерт 
ансамблів

— Шахова 
Веселі нот- 
П’ятнрічка. 
Газопровід 

Ужгород, 
я Карпа* 

Сьогодиі у 
19.00 — Мультфільм. 
— Концерт

їй. 15.30 
16.00 —
16.15 —
мачії 17.00 
фольклорних 
РРФСР 17.30 
школа. 18.00 — 
ки. 18.15 — 
Справи і люди. 
Уренгой —
• Складна траса 
тах». 18.45 — 
світі.
19.15 — Концерт артистів 
балету Пермського Держав
ного театру опери та балету 
1 учнів Пермського 
графічного 
— «-Правда 
ду». Дек. •
б — «Наш дім.-. 
«Час». 21.35 - На. 
кінокомедія. Фільм 
винний водевіль». 
Сьогодні у світі.
Першість європейської ліги 
з настільного тенісу. Збірна 
СРСР — збірна Австрії.

Хорео- 
училвдда. 19.50 
великого наро- 

телефільм. Фільм 
2100 —

екрані 
«Старо- 

22.50 — 
23.05 —

Кубок СРСР з важкої атле
тики. 20.00 — Вечірня казка. 
«Вушко 1 зубок». 20.20 — 
Баскетбол. Кубок Коряча. 
Іоловікн. «Динамо» (Москва)
- «Хувеитут» (Іспанія). 21.00
— «Час». 21.35 — Концерт 
майстрів мистецтв України 
і» Кремлівському Палаці 
з їзді в.

Четвер
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час» 8.45 — Від
гукніться. сурмачі! 
Фільм «Старовинний

пі милі». 18.30 — К. т.
«День за днем». (Кірово
град). 18 45 — К. Т. «Екран 
пошани.’. (Кіровоград). 19.00 
— «Актуальна камера». 
19 30 — «Зустріч з театром». 
20.25 — Естрадні мелодії 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.(ІЬ— «Час». 21.35 — «Та. 
іншії твої Україно». По 
мінченні —Новини.
д ЦТ (II програма)

18.00 — Повніш 18 15 
Кубок СРСР з важкої атле
тики. 18.45 — Концерт.
19.30 — Більше хороших 
товарів. 20.00 — Вечірня
казка. 2015 — «За вашими 
листами». Муз. програма 
21.00 — «Час», 21.35 — Між-

за-

А ЦТ (II програма)
18.00 — Новини. 18.15 — 

Кубок СІ’СР з важкбї атле
тики. 18.45 — Народні мело
дії. 19.00 — Клуб кіноподо- 
рожей. 20.00 — Вечірня каз
ка «Чарівний олівець». 20.15 
— Мелодії і ритми зарубіж
ної естради. 21.00 — «Час». 
21.35 — Міжнародний тур
нір з хокею па приз газети 
(Известняк Збірна Швеції — 
збірна ФІЧ1. .

Вечірня казка «Шість весе
лих пінгвінів». 20.15 — Ку
бок СРСР з важкої атлети
ки. 21.00 — «Час». 21.35 —і 
Телефільм ічік.чикаі
Таймир»,

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — - Н іроди! та
ланти». 11.05 — Телефільм 
«Біографія будинку». 11.40 — 
«Шкільний екран». 8 клас. 
Російська література. 12.15
— Док телефільми. 13.00 — 
«Країна комсомолія». 13.25
— Науково-популярний те
лефільм «Вогнене намисто». 
13.55 — Концерт з творів 
радянських композиторів. 
16.00 — Позики. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.35 — 
• Олімпійці в нашому дворі». 
17.00 — Телефільм. 17.30 — 
«Продовольча програма — 
справа кожного». 18.00 — 
К. т. «Економіці бути еко
номною». Виступ секретаря 
парткому вуглерозрізу «Ба- 
лахівський* виробничого 
об'єднання < Олександрія ву
гілля» В. С. Таранця. (Кіро
воград). 18.15 — К т. «День 
за днем» (Кіровоград). 18 30
— К. т. < Народна творчість».
(Кіровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —
і Чигринов «Плач перепе
ла». Вистава 20.40 — «На
добраніч. діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Продовження 
вистави «Плач перепела». 
22.20 — Муз. фільм. По 
кінченій — Новини.
А ЦТ (П програма)

18.00 — Новини. 18.20 
Сільська година. 19.20

віль». 10.35 «Закарпатсь
кий^ танок.». Фільм-концерт. 
1105 — Науково-популярний 
фільм «Людина 1 робот«.
12.15 — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Док. філь
ми Узбецького телебачення 
< Бавовни довга дорога», 
«Хроніка осіннього дня». 
«Чудопочаток». 15.40 —Пое
зія. Рафаель Альберті. 1630 
— «Уроки хліба». Теленарис.
17.15 — Фільм-концерт
«Танцює Габріелла Комле
ва». 17.45 — Чудеса без чу
дес. 18.15 — Ленінський уні
верситет мільйонів. Еконо
мія як метод господарюван
ня на сучасному етапі. 
18.4.5 — Міжнародний тур
нір з хокею ін приз газети 
«Известия». Збірна ФРН — 
збірна СРСР. У перерві — 
19.20 — Сьогодні у світі.
21.00 — «Час». 21.35 — Теле
фільм «Бій на перехресті». 
1 серія. 22.40 — Сьогодні У 
світі. 22.55 — Співають ла
уреати Всесоюзного конкур
су І. Мальгіна та Е. Бабаев.

народний турнір з хокею на 
приз газети <Известия ». 
Збірна ЧССР — збірна Шве
ції.

А ЦГ-(І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Для 

гас батьки 9.15 — 51-й ти
раж «Спортлото». 9 
Ради і життя: 9.55 -
церг. 10.40 — Більше хоро
ших товарів. 11.10 — М. Шо 
лохов. «Піднята цілина». 
11.45 — Переможці- Клуб 
фронтових друзів. 13.15 — 
Науковопопулярний фільм 
«Подолання інерції». 14.00 
— Російський музей. При- 

мистецтво XIX ст.
Повний. 14.45 — Те- 
«Шапка Мономаха». 
Концерт. 16.45 — 

льмп «Кіт Базіліо і 
Пік». «Літо в Му- 
17.15 — Альтерна- 

Вчені світу проги 
18 15 —

39-

кладію 
1 1.30 — 
лефільм 
15.55 — 
Мультфі 
мишеня 
мі долі».
типа. Вчені світу 
ядерного безумства. ____
Творчість іоніїх. 18.45 — До 
60-річчя утворення СРСР. 
В сім’ї єдиній. РРФСР. Док. 
телефільм «Земля моя — 
Росія». 20.00 — Концерт 
майстрів мистецтв РРФСР. 
21.00 — «Час». 22.35 — Док. 
телефільм «Майстер і Бри
гантина». 23.05 — Новини.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Народна твор
чість». 10,55 — І. Чигринов. 
«Плач перепела». Вистали. 
12.55 — Кінопрограма. 13.30
— Худ. фільм «Старі стіни». 
16.00 — Повніш. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30
— Муз. фільм «Пісня пісню
кличе». 17.15 — «На допо
могу школі». Російська мо
ва. 17.45 — «Екран пошани 
Української о телебачення». 
18.00 — Телефільм «Зановід-

ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОФТЕХОСВІТИ

ПРОДОВЖУЄ НАБІР УЧНІВ
на спеціальності
муляр по бої нетривких 

матеріалах.
Сір.ж навчання 6 міся

ців. Учні забезпечуються 
триразовим харчуванням і 
житлам. Стипендія — 
• 00 крб. Приймаються 
юнаки з освітою 10 класів

та звільнені з лав Радян
ської Армії.

Початок занять — у мі
ру комплектування груп.

Адреси училищ:
м. Кіровоград, вул. 

вонозорівська, 23, 
7-14-17, МВТУ № 2;

м. Кіровоград, вул.

Чср-
те л.

Вол-

кова. 15, тел. 3=15-32, 
МПТУ № 8;

м. Олександрія, мікрора
йон Перемога, вул. Нагор- 
на, 104, тел. 2-01-71, 
МИТУ № 7.

ОБЛАСНЕ 
УПРАВЛІННЯ 

ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ.

Зам. 106.

д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Док. 

фільм «Дядько Я куб». 9.30
— Телефільм «Своя земля». 
11.00 — Співає лауреат Між
народного конкурсу їм. II. І. 
Чайковського Л. Шемчук. 
11.55 —- Док. фільм «Нісші 
про гірський Алтай». 12.15 — 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — Док. фільми теле
студій країни «Я б в робіт
ники пішов», ” 
«Велика вода», 
ступ майстрів 
х удоікн і х колект н в і в 
ської РСР. 16.30 — В гостях 
у казки. Телефільм «Зоря
ний хлопчик». 18.00 — «Арк
тична .магістралі:». Бере 
участь Герой Соціалістич
ної Праці міністр морського 
флоту СРСР Т. Б. Туженко. 
18.45 — Міжнародний тур
нір з хокею на приз газети 
«Известия». Збірна СРСР — 
збірна Фінляндії. У перерві
— 19.20 — Сьогодні у світі. 
21.0') — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Бій на перехрес
ті». 2 серія. 22.40 — Сьогод
ні у світі. 22.5.5 — Російсь
кий музей. Прикладне .мис
тецтво XIX ст.
А УТ

10.00 
ра». : _ 
«Школа радості». 
Концерт 
11.40 — 
10 клас, 
па. 12.15 
«Старти 
Спільне _ __
ЦК Компартії України і Пре
зидії Верховної Ради УРСР, 
присвячене 60-річчю утво
рення СРСР. Святковий кон
церт. По закінченні — Но
вини. 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 — 
Зустрічі в республікансько
му Будинку кіно. По закін
ченні — Новини.

« Учитель», 
15.55 — Еи- 
мнетецтв і 

Естон.

і — «Актуальна камо- 
10.35 — Док. фільм 

10.55 — 
радянської- пісні. 
«Шкільний екран». 
Російська літерату- 
— Для школярів, 
надій». 14.55 —
урочисте засідання

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 1

ПРОДОВЖУЄ додатковий набір учнів
на 1982—1983 навчальний рік по спеціальностях:

МАШИН! СІ И АВТОМО
БІЛЬНИХ КРАНІВ. Строк 
навчання — 1 рік на базі 
10 класів.
30 крб.

ВОДІЇ 
III КЛАСУ, 
ня 5 місяців.

ТРАКТОРИСТИ - МАШИ
НІСТИ ШИРОКОГО ПРО
ФІЛЮ З КВАЛІФІКАЦІЄЮ 
СЛЮСАРЯ. Строк навчан
ня — 8 місяців на базі 10 
класів. Стипендія _
96 крб.

Стипендія

АВТОМОБІЛІВ
Строк навчан-

Оссби, звільнені з лав 
Радянської Армії, можуть 
набути спеціальностей: 
електрогазозварника, ма
шиніста бульдозера, скре
перів, грейдерів, маши
ніста екскаваторів.

Строк нвечання 
місяців.

Стипендія — 85 крб., а 
за направленням органі
зацій тресту «Кіроеоград- 
водбуд» — до 120 крб.

Зарахованим в училище 
надасться стипендія, без
платне триразове харчу-

6

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Концертний зал 
«Дружба». 11.20 — «Добро. 
ю вам здоров’я». 11.45 — 
Ліричні пісні М. Тариверді- 
єва. 12.00 — Телепрограма 
«Творче натхнення». «По
кликання». «Веселка на 
склі», «Пісня скликає дру
зів». 14.00 — Телефільм. 
14.20 — Худ. телефільм 
«Заповіт старого майстра». 
З серія. 15.25 — «Неспокій
ні серця». 16.10 — «В цей
день, сорок років тому...» 
17.05 — «Скарби музеїв Ук
раїни». 17.20 — Сьогодні — 
Всесоюзний комуністичний 
суботїптк. 17.35 — Телетур- 
нір «Сонячні кларнети». 
Самодіяльні художні колек
тиви Львівської та Кірово
градської областей. 19.00 — 
« Актуальна камера». 19.30 — 
Продовження те.іетурніру 
«Сонячні кларнети*. (Кіро
воград на республіканське 
телебачення). 20.45 — «На 
добраніч. діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Худ. теле
фільм «Початок». По закін
ченні — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоровим. 
8.25 — Дон. фільми. 9.05 — 
«Ранкова пошта». 9.35 — 
«Путівка в життя». 10.25 — 
Телефільмі «Весна двадцять 
дев’ятого». 12.00 — Програ
ма УТ. «Покликання». 14.00 

— «По Радянському Сою
зу». Кіножурнал. 14.20 —
Концерт. 15.15 — Міжнарод
ний огляд. 15.30 — Музич
ний кіоск.. 16.00 — Док. ек
ран. 17.00 — Міжнародний 
турнір з хокею па приз га- 

«Известия». Збірна 
яндії — збірна ЧССР. 

«.Здоров’я». 20.00 —

А ЦТ (І програма)
8 00 — «Час». 8.45 — Грає 

духовий оркестр. Телеогляд- 
конкуре. Виступає зведений 
духовий оркестр автол ідпрц- 
ємсти м. Москви. 9.15 —
Науково-популярний фільм 
«Гіпотеза про космічну ко
лиску». 9.30 — Будильник. 
10.00 — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 — «Здоров’я».- 
11.45 — Муз. передача. • Ран
кова пошта». 12.15 — Кіно- 
журнал «Наука і техніка».
12.30 — Сільська і година.
13.30 — Музи»..... .. кіоск.
14.00 — До Дня енергетика. 
Теленарис. 1-1.15 — Фільм
— дітям «Віддати шварто
ві!» 15.-15 — Клуб кіноподо- 
рожей. 16.45 — Мультфільм 
«Друзі». 17.00 — Міжнарод
ний турнір з хокею на приз 
газети «Известил». Збірна 
Швеції — збірна СРСР. у 
перерві — 17.35 — Якщо
хочеш бути здоровим. 19.15
— Міжнародна панорам^^.
19.50 — Док. фільм «ЛеоіІ^г» 
Ілліч Брежнєв. Сторінки 
житія». 20.15 — Концерт
двічі Червонопрапорного 
їм. Александрова академіч
ного ансамблю пісні І танцю 
Радянської Армії. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Музика теле
екрану.
лозитор

А УТ
10.00 

ра». 10.35

Веде передачу Ком- 
M. Тарпвердієв.

«Актуальна каме-
— «Сембо». Ляль

кова вистава. 11.25 — «Кон
цертний зал «Дружба». 11.55
— «Джерела». 12.40 — Худ. 
телефільм «Заповіт старого 
майстра». 4 серія. 13.45 -і 
«Слава солдатська». 14.45 -і' 
«Погляд у майбутнє.». 15.35
— Муз. фільм «Ніжність»’. 
15.50 — В. Добровольсьмціі. 
«По сторінках творів». ЇЙ.З?
— «До 60-річчя утворення 
СРСР». «Зореносна столиця 
Москва». 18.35 — «Екраіі 
молодих». 19.00 — «Актуаль
на камера»: 19 30 — X. Лс- 
венехольд. «Сильфіда». Вц- 
-тава. 20.45 — «На добранії, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Худ. фільм «Друга весна». 
По закінченні — Повний.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 - 
Док. фільми. 9.00 — Тел 
фільм «Вас викликає Т>- 
мир». 10.30 — У 
рип. 11.30 — В 
казки. Телефільм 
хлопчик». 13.00 — 
родпий турнір 
приз газети 
Збійна ЧССР 
ФРП. 15і15 — ______ _
наші кореспонденти. 15.45—« 
Док. телефільм. 16.50 — «На
роджена ■ певолюцією».
Фільм 5 — «Шість днів»’.
18.20 — - Хочу все знати». 
Кіножурнал. 18.30 — Люди
на — господар на землі.
19.20 —- Концерт. 20.00 —
Вечіріїя казна. «Сім друзів 
Юссіке». 20.15 — Кубок
СРСР з важкої атлетики. 
21.00 — «Час». 2105 — Те
лефільм «Дім будується».

світі твд- 
гостях у 
«Зоряний 

МІЖНН? 
хокею на 

Известия». • 
збірна 

Розповідають

З

ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.

та гуртожиток.ЕЙННЯ, ОДЯГ
Випускники училища на

правляються на роботу в 
огранізації тресту «Кіро- 
Боградводбуд».

Адреса училища: Кіро
воградська область,
м. Олександрія, Користіч- 
ське шосе, 6, СПТУ № 1. 
Тел. 2-17-77, 2-17-96.

За направленнями на 
навчання звертатися в ор
ганізації тресту «Кірооо- 
градводбуд».

ДИРЕКЦІЯ.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
па перший курс заочно

го факультету за спеціаль
ністю лісове господарство.

Приймають осіб без об
меження віку, які мають 
відповідну закінчену се
редню спеціальну осліту 
або працюють за обраною 
у вузі спеціальністю не 
менше 6-ти місяців (робіт
ники лісового господарст
ва, зеленого будівництва, 
захисних лісонасаджень, 
лісовпорядження), звіль
нених в запас військово
службовців, які мають’ се
редню освіту.

Вступники 
екзамени з 
(усно), фізики 
мії . (усно), 
або російської
тературп (твір).

Особи, які закінчили се-

м.тге-

січня

— в
року

СТУДЕНТІВ

склада’югь 
математики
(усно), хі- 

україпської 
мови та лі

редпю школу з золотою 
медаллю або середній спе
ціальний навчальний зак
лад з відзнакою, склада
ють лише екзамен з 
матикії (усно).

Прийом заяв до 15 
1983 року.

Вступні екзамени 
січні—лютому 1983 
(за викликом).

Заяву про вступ подава
ти па ім’я ректора інсти
туту па адресу: 290032, 
Львів, вул. Лушкіпа, 103, 
приймальна комісія.

До заяви слід додати: 
документ про середню 

освіту (оригінал);
характеристику для 

вступу в вуз, завірену ад- 
міпісірацією підприємства 
та громадськими організа
ціями;

виписку із трудової 
книжки, завірену адміні- 
ст р а цією п ід ц рнємегва;

медичну 
ма 286); ’

чотири 
3X4 см;

направлення 
є мета а для осіб, 
лравляються на 
згідно з Іт 
КПРС і Ради 
СРСР 
№ 729; рекомендацію для 
позаконкурспого зараху
вання для звільнених у 
запас в їй с ь к о в о сл у ж бо в -
ців.

Паспорт, 
квиток 
особисто.

довідку (фор-

фотокартки

З ЛІДіїрИ- 
які иа- 

павчанпя 
Постановою ЦК 

Міністрів 
від 3.09.66 р.

вій« копий 
пред’являються

Зам. 105.
Ректорат.

т

НАША АДРЕСА:«Молодей коммунар» — 

орган кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На уираинском языке. БК 04243.

316050, МСПГ

м. Кіровоград,
вуя, Лукачарського, 36.
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