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ПІД ПРАПОРАМИ ПЕРШОТРАВНЯ
МОСКВА
Від Декрету
про мир
на світанку Радянської вла
ди до Програми миру на
вісімдесяті роки, прийня
тої XXVI з’їздом КПРС, —
така дистанція шляху, про
йденого партією комуністів
у боротьбі за чисте небо над
усією планетою. Голубим
шатром розкинулося воно
над розквітлою весняною
зе/хлєю.
Забарвлена вра
нішньою зорею, велетенсь
кою яскравою квіткою пос
тала 1 Травня Красна пло
ща. На трибунах — ветера
ни партії і праці, учасники
Жовтневої резолюції і Ве
ликої
Вітчизняної
війни,
представники партійних, ра
дянських і громадських ор
ганізацій. Поруч з ударни
ками перших п'ятирічок —
передовики
виробництва
наших днів. Ту’ і численні
зарубіжні гості.
Вигуками «ура!», бурхли
вим!!, довго не стихаючими
оплесками москвичі і гості
столиці сердечно вітають
керівників
Ко/иу ністичної
партії і Радянської держави.
На
центральну
трибуну
Мавзолею піднімаються то
вариш*
Ю. В.
Андропоп,
Г. А. Алієв, М. С. Горбачов,
В. В. Гришин, А. А. Гродтиго, М. О. їмхонов, Д.' Ф. Устиков,
В. І. Долгкх, В. В.
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Кузнецов, Б. №. Пономарьов,
М. С. Солсмсицев, М. В. Зимянін, І. В. Капітоноз, К. В.
Русаков, М. і. Рижкоа.

О 10 годині ранку бій
кремлівських курантів змі
нили звуки фанфар, які спо
вістили про початок свята.
Народ і партія єдині. І в
цьому — сила радянського
ладу. В обрамленні кумачу
— слова Генерального сек
ретаря ЦК КПРС Ю. В. Ан
дропова: «Цілі і завдання,
поставлені перед
собою
партією, точно виражають
сподівання, потреби всіх ра
дянських людей».
Під звуки урочистого х.ер
шу на
площу
вступають
представники районів сто
лиці. Попереду — прапор
міста-героя Москви.
Над колоною верстатобу
дівного заводу імені Серго
Орджонікідзе —
транспа
рант з написом: «Завдання
партії — виконаємо! До
строково поставимо устат
кування для
виробництва
ко/хбайна «Дбн-1500!» Напе
редодні Першотравня завод
почав виготовлення шести
автоматичних ліній для Хар
ківського «Серпа і /Аолота»,
де випускатимуть
двигуни
для комбайна.
На транспарантах — ряд
ки рапортів колективу авто

заводу імені Лихачова. По
над план за чотири
місяці
1983 року випущено сотні
вантажних автомобілів. До
строково, до 1 Травня, по
ставлено сільському госпо
дарству продукції на чоти
ри мільйони карбованців.
«Хай живе мврксизм-ленінізм — вічно живе револю
ційне
інтернаціональне
вчення!» — звучить над пло
щею. Маркс і Ленін. Осно
воположник наукового со
ціалізму і великий продов
жувач його справи, творець
нашої партії. їх імена зав
жди стоять поруч Вени не
розривно зв’язані единим
ученням мьрксизму-ленінізму, історично зв’язані між
собою і дві знаменні дати:
165-річчя з дня народження
Карла
Маркса і 80-річчя
Другого з’їзду РСДРП.
На Красній площі
пред
ставники Тімірязсвської ака
демії. У 1983 році академія

підготує більш як 3,5 тися
чі молодих спеціалістів, ке
рівників сільськогосподарсь
кого виробництва, наукових
працівників, викладачів. Зу
силля вчених зосереджені
на вивченні питань удоско
налення зональних систем
землеробства, впроваджен
ня прогресивних форм ор
ганізації праці і управління,
підвищення родючості грун
тів, зростання продуктивнос
ті
сілоськогосподарської о
виробництва в умовах роз
витку
агропромислового
комплексу країни.
Знову й знову звучали над
столицею здравиці на честь
нашої великої Батьківщини,
на честь нерозривної інтер
національної єдності і бра
терської дружби
народів
Радянського Союзу.
Урочисто відзначили свя
то Першотравня
трудящі
всієї Країни Рад.

КИЇВ
Пурпурні стяги, яскраві
транспаранти, весняні кві
ти прикрасили
проспекти
і площі древнього
моло
дого Києва. Потоки демон
странтів з усіх районів міс
та
прямують до
площі
Жовтневої революції.
Наближаються
урочисті
хвилини початку демонстра

ції. На Центральну трибуну
піднімаються товариші В. В.
Щербнцький, О. Ф. Ватчснко, І. О. Герасимов, 10. II.
Єльчснко, Є. В. Качалолськнй,
Б. В. Качура, О. П.
Ляшко,
І. 0.
Мозювий,
В. О. Сологуб, 0. А. Тита
ренко, О. С. Капіо,
Ю. II.
Коломієць, С. Н. Муха, Я- П.

Погребняк.
Кияни і гості
столиці тепло вітають керів
ників Компартії України і
уряду республіки.
Десята година ранку. Над
площею лунає передзвін ки
ївських курантів. Урочистий
похід
відкривають знатні
люди міста — передовики і
новатори виробництва, дія ч
науки і культури.
У святкових колонах —
портрети членів Політбюро
ЦК КПРС. Звучать здрави
ці на честь славної ленінс:.кої партії . Трудівники сто
лиці України сповнені ріши
мості ударною працею зу
стріти знаменну дату в іс
торії нашої партії і радян
ського народу —
80-річчя
Другого з’їзду РСДРП.
Мимо трибун пропливає
панно
«Партія — розум,
честь і совість вашої епохи».
Над площею лунають слова:
«Єдність партії і народу,
вірність заповітам великого
Леніна — запорука всіх на
шнх перемог!». Кияни, як і
всі радянські люди, гаряче
схвалюють внутрішню і зов
нішню політику ленінської
партії, її Центрального Ко
мітету, вносять гідний вклад
у здійснення завдань п’яти
річки. Колективи промисло
вості достроково справились
із планом першого кварталу
по реалізації продукції і ви
пуску найважливіших її ви
дів. Реалізовано її додатко

во до завдання майже на
34 мільйони карбованців.
Під маршові мелодії ор
кестрів вступають на площу
трудові колективи містг-героя. Серед них — ініціатори
патріотичного
руху таких
прославлених
підприємств
столиці Радянської України,
як заводів «Арсенал» імені
В. І. Леніна, «Більшовик»,
«Ленінська кузня»,
імені
Лепсе, виробничі об’єднання
імені С. П. Корольова, «Ки
їв», імені О. М. Горького,
«Точелектроприлад», «Електронмаш», «Хімволокно» та
багато інших. Спираючись
на досягнення науки, вони
приводять у дію резерви для
успішного виконання Зав
дань п'ятирічки, рішень лис
топадового (1982 р) Плену
му ЦК КПРС.
Марш солідарності, миру
і праці ше раз продемонст
рував беззавітяу
вірність
трудящих міста-героя Києва
ленінським ідеалам, спразі
комунізму,
став яскравим
виявом рішимості радянсь
кого народу віддати всі си
ли її енергію
втіленню в
життя величних накреслено
партії.
♦

СУРМИ ПРО ЄДНІСТЬ БРАТЕРСЬКУ
Цього ранку в місті па
нувало особливе пожвав
лення. Трудящі обласного
центру, студенти, учні тех
ліку мі в, ІІТУ, загальноос
вітніх шкіл поспішали зій
шли свої місця у святко
вих колонах демонстран
тів. Всюди гомін, бадьорі
ЛІСПІ.
Звучать фанфари. ЗІ
словами вітання до при
сутніх звертається перший
секретар обкому Компар
тії України М. Г. Самілпк.
«Нині головним змістом
нашої роботи, — говорить
він, — с виконання зав
дань. намічених XXVI з'їз
дом КПРС, останніми Пле
нумами партії».
Першотравневу демон
страцію трудящих Кірово
града відкривають прапо
роносці. Прапор області,
прапори ЦК КПРС, Ради
Міністрів СРСР. ВЦРПС
і ЦК ВЛКСМ за перемогу
у Всесоюзному
соціаліс
тичному змаганні в 1973
рсці, ЦК КПРС. Президії
Верховної Ради СРСР, Ра
ди Міністрів СРСР І
ВЦРПС па честь 50-річчя
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції несуть
знатні люди міста 1 облас
ті: В. І. Гетьманець — де
путат Верховної
Ради
СРСР, бригадир комплекс
ної бригади ливарників
;цеху ковкого
чавуну го
ловного заводу виробничо
го об’єднання по сівалках
«Червона зірка», В. М.
Глушко — бригадир елек
тромонтажників будівель
но монтажного управління
№ 411, М. Я. Дудник —
бригадир мулярів тресту
< Кіровоградмісь к б у д»,
Р. Ф. Кам’яиецька — де-
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Першотравневі демонст
рації, мітинги відбулись в
інших містах і селах рес
публіки.

легат XXVI з’їзду Компар
тії України, підрізпик
крою виробничого швейно)о об’єднання «Україна».
О. О. Кошурко — Герой
Соціалістичної
Праці,
слюсар головного заводу
виробничого
об’єднання
по сівалках «Червона зір
ка», П. Ф. Коваленко —
делегат
XXVI з’їзду
КПРС, внрубник шкіряних
виробів взуттєвої фабри
ки, Л. В. Чернега — депу
тат Верховної Ради УРСР.
токар головного заводу ви
робничого об’єднання по
сівалках «Червона зірка»,
Г. Т. Лавричеико —
на
чальник цеху № 2 заводу
«Гідросила», Д. І. Семе
нов — Герой Радянського
Союзу,
начальник буді
вельно-монтажного управ
ління № 37 тресту «Кіровоградводбуд».
На площу вступає бага
тотисячний загін школя
рів. Перше травня педаго
гічні і учнівські колективи
шкіл Кіровограда зустріча
ють новими успіхами у
навчанні 1 праці. 10 тисяч
учнів лише
Кіровського
району міста
вчаться па
«добре» і «відмінно».
Квітне площа стягами.
Розсипають дріб юні бара
банщиці, дзвенить мідь ду
хових оркестрів У повітря
злітають кольорові кульки.
Перед трибунами три"тисячний загін студентів
педінституту імені О. С.
Пушкіна, викладачі вузу.
На одному з транспарантів
напис: «Працівники народ
ної
освіти! Підвищуй ге
ефективність
навчання і

(ТАРС—РАТАУ).
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«ЗА ЗМІЦНЕННЯ МИ

РУ МІЖ НАРОДАМИ».

За видатні заслуги в бо
ротьбі за збереження і
зміцнення миру міжна
родні. Ленінські премії
«За зміцнення миру між
народам»»
за
1980—
1982 рр. присуджено: Мікісу Геодорякісу — ком
позитору, громадському
діячеві (Греція); Ліберу
Ссреньї — політичному і
громадському
діячеві
(Уругвай);
Махмуду
Дервішу — посту, гро
мадському • діячеві (Па
лестина); Джону Моріану —пастору, громадсь
кому діячеві (Капала).
(ТАРС|.

(Закінчення
на 2-й стор.).

г2 стор.

«Молодий комунар»

ГРАЮТЬ СУРМИ ПРО ЄДНІСТЬ БРАТЕРСЬКУ

НЙІВКЛ
В ОЛЕКСАНДРІЇ
ВІДБУЛАСЯ

У ПЕРЕДДЕНЬ

СВЯТА

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

МІЖНА

РОДНОЇ СОЛІДАРНОСТІ ТРУДЯЩИХ — 1 ТРАВ-

На яскраво прикрашену центральну
площу імені
В. 1. Леніна прийшли мало не всі жителі міста, щоб
виразити свою солідарність за мир, дружбу, братер
ство з усіма прогресизними людьми світу.
Мітинг з нагоди маївки відкрив і виступив на ньо
му перший секретар міськкому комсомолу В. Тяг
лий. Також перед присутніми виступили другий сек
ретар міськкому Компартії України С. А. Балая ті,
ветеран комсомолу А. Т. Криуленко, робітник 1. Шус
тов, студенти-іноземці Солоніріна Жанно (Мадаїаскар) і Гонсалвеш Педру (Ангола).
Із зверненням до всієї молоді Олександрії виступи
ла учениця педучилища імені В. О, Сухомлинського
Алла Вовк.
Свято закінчилося великим концертом, в якому взя
ли участь кращі колективи художньої самодіяльності
м. Олександяії.
А. ЮНАК,
другий секретар міськкому комсомолу.
м. Олександрія.

Сотні кілометріз по
Північно-Західному
і
Другому Прибалтійсько
му
фронтах пройшла
доброволець, - медичка
сестра старший сержант
171-і стрілецької дивізії
Олена Семенівна Кова
ленко. Жива в її серці
пам’ять про жорстоку
минулу війну, про живих
і загиблих товаришів. 1
тому їй, уже вчительціпепсіонерці, не силиться
'вдома. Прийшла в Черпонокам’янськии
буди
нок піонерів і сказала:
<Я хочу розповісти на
шим дітям про
героїв
Великої Вітчизняної він
ки».
При сільському будин
ку піонерів Олена Семенівиа організувала
по
шуковий загін «Зіркий»,
і гу.ртківці почали пошук
ветераніз дивізії. В усі
кінці країни послано сот
ні листів ветеранам 9-ї
гпардійської Полтавсь
кої дивізії з проханням
відгукнутися.
Пишуть юні в архіви,
редакції газет, військко
мати. школи різних міст
і сіл. Уже відправили
більше 300 листів з про
ханням розшукати геро
їв боїв за
визволеная
села. 150 колишніх вої
нів відгукнулися. їхні
листи
— найцінніші
скарби Олени Сейенівни
і її вихованців.
Юні слідопити встано
вили зв'язок і з радою
ветеранів 9-ї дивізії. Не
одноразово приїздив до
загону «Зіркий» член
Всесоюзного
комітету
ветеранів війни і член
ради ветеранів 9-ї дивізії
Ваді.”/ Сергійович Симо
нов Він
розповідає ді
тям про подвиги воїнів,
про мужність і героїзм
у роки війни. А діти -роз
казують про свої успіхи

— 5 травня 1983 року

в навчанні, в праці, про
справи піонерські.
Всесоюзний
комітет
ветеранів
війни і рада
ветеранів 9-ї дивізії за
просили до Москви на
зліт червоних слідопитів
«Пошук-9» загін «Зір
кий». Па зліт прибули і
юні слідопити з Полтави,
Свердловська, Иошкар-'
і Оли, а також із Литви,
Молдавії, Уралу, бага
тьох
інших
куточків
Батьківщини.
Важко передати сло
вами ті почуття, які ді
ти привезли' з Москви.
Вони там зустрілися з
визволителями
їхнього
села.
Зовсім недавно Олена
Семенівна і
слідопити
зустрілися в Олександ
рійському
народному
краєзнавчому
музеї з
колишнім в’язнем Бухен
вальда Федором Мико
лайовичем
Плотніром,
Героєм
Радянського
Союзу, колишньою льот
чицею Лнтоніною Федо
рівною Худяковою, доч
кою прославленого ко
мандира партизанського
загону Людмилою Іллів
ною Дібровою.

І

комуністичного виховання
підростаючого покоління'.*
Нині колектив навчально
го закладу бореться за ус
пішне виконання накрес
лень XXVI з’їзду КПРС,
травневого і листопадово
го (1982 р.) Пленумів ЦК
КГІРС. Взірцем для інших
є викладачі
вузу М. О.
Рудяков, Ж. П. Соколовська, В. О. Горпинич, ле
нінські стипендіати Т. Городиська,
В. Баранов.
Л. Мамалига, пушкінський
стипендіат П. Морозов. Кі
ровоградський педінститут
— переможець соцзмагання серед вищих педагогіч
них закладів
країни на
честь 60-річчя утворення
СРСР, нагородженні! пе
рехідним Червоним пра
пором.
Дзвінкоголосе
«ура»
лунає над колонами май
бутніх інженерів
— сту
дентів КІСМу. За два роки
одинадцятої *
п’ятирічки
колектив вузу подав 23
раціоналізаторських пропозицій з
економічним
ефектом 2,8 мільйона кар
бованців. Студенти-машинобудівники дружно від
гукнулися на
звернення
молоді Кіровоградіцпни до
ровесників
республіки
«Бережливість у малому
— економія у великому».
Вони ввели новий
почин
«Свій дім — своїми рука
ми» і вже закінчують бу
дівництво нового навчаль
ного корпусу.
На кузові грузовика, об
вішаного великими панно,

3. ГРАБКО,
працівник Червонокам’янського будин
ку піонерів.

Олександрійський
район.

З героями
Красногірки
По-ударному
працю
ють У ці дні МОЛОДІ ви
робничники ІІобузького
нікелевого заводу. Вони
зарахували в колективи
своїх бригад членів під
пільної комсомольської
організації «Спартак». 9
травня про свій доробок
юнаки і дівчата рапорту
ватимуть перед ветерана
ми Великої Вітчизняної
війни і спартакіадами,
Що залишилися в живих.
Сюди, в Красногірку, бу
де направлено загін кра
щих спортсменів із клу
бу любителів бігу, ЩО
створений у селищі мета
лургів. Пам'яті героївспартаківців нині при
свячуються змагання
з
багатоборства ГПО, що
проходять в усіх колек
тивах фізкультури Голованівського району.
А. СЕМЕНДЯЕВА.

юнак і дівчина у витягну
тих уперед руках трима
ють серп і молот. Єдність
робітничого класу і трудо
вого селянства. Зміцнюва
ти її покликані всі трудя
щі нашої Батьківщини. Уч
ні профтехучилищ — май
бутня зміна сьогоднішніх
робітників. 5 тисяч юнаків
і дівчат вчаться у закла
дах профтехосвіти Кіро
вограда.
Під звуки маршів всту

пають па площу працівни
ки підприємств’ 1 організа
цій Кіровського
району
міста — переможці соціа
лістичного
змагання на
честь Першотравня. Ідуть
колективи заводу «Гідросила»
та
виробничого
об ’єднання
« Д рукмаи і »,
заводу радіовиробів, автопідприємств №№ 10021,
10001.
Демонстранти
песуті»
транспаранти,
портрети

дальшому
підвищенню
технічного рівня і якості
машин та обладнання для
сільського
господарства,
поліпшенню використання,
збільшення виробництва і
поставок їх у 1983—1990
роках». Вони успішно за
вершили програму
чоти
рьох місяців, достроково
виготовили і відвантажили
господарствам
перед по
чатком посівної кампанії
21450 зернових, кукуруд
зяних та овочевих сівалок.
1500 комупістів-черзопозорівців особистим прик
ладом надихають трудівни
ків об'єднання на вико
нання нових завдань.
Під кумачевими стягами
В. 1. Леніна, К. Маркса, — працівники металооб
Ф. Енгельса,
керівників робних підприємств, під
Комуністичної
партії га приємств місцевої промис
Радянської держави. Віте ловості та енергетики. У
рець тріпоче
в червоних перших рядах переможці
полотнищах. Сотні дужих соціалістичного змагання,
новатори
голосів вигукують «ура!> передовики і
«Ура!» — нашим перемо виробництва — О. Л. КушО. І. Голеико,
гам, «ура!» — щасливому нірова,
11. Ф.
сьогоденню, «ура!» — на А. П. Бориченко,
з виробничого
шій мудрій Комуністичній Кир’яи
партії, що веде нас до ви швейного об’єднання « Ук
щих рубежів, «ура!» — раїна», С. Г. Чокаль, Г. і’.
безсмертному
вчешпо Григор’єв, Г. А. Азамаг із
марксизму-лєніпізму, яке заводу дозуючих автома
тів та інші.
живе і перемагає.
Першотравню рапорту
Повз трибуну проплива
ють макети, стенди, яскра ють будівельники тресту
ві панно і транспаранти, « Кіровограда льбуд», пра
на яких відбито успіхи тру цівники сфери зв'язку, по
дових колективів праців бутових підприємств, дер
ників транспорту 1 торгів жавної торгівлі, спожив
лі. Йдуть ударники кому чої кооперації, харчової
ністичної праці, передови промисловості.
ки виробництва, які разом
Завершують демонстра
з усіма
кіровоградцями цію фізкультурники това
прагнуть перетворити об риств «Авангард», «Спарласний центр у місто ви так», «Буревісник», «Ко
сокопродуктивної
праці, лос», «Трудові резерв і».
високої культури і зразко
Святково
прикрашені
вого громадського поряд Першотравневі колони, без
ку.
ліч квітів і усмішок — це
Па
святкову
площу ще один вияв беззавітяої
вливається багатотисячний відданості трудящих Кіроколектив
виробничого воградщипи 'ідеям миру і
об’єднання
по сівалках братерства,
солідарності
«Червона зірка». Над ко всіх народів.
Написи на
лоною майорить Червонпіі транспарантах
« М и р»,
прапор заводу, пам’ятний «Дружба», «Праця», «Рів
Червоний
прапор
ЦК ність» всоте підтверджу
КПРС. Президії Верховної ють бажання радянських
Ради СРСР, Ради Мініст людей жити
в злагоді з
рів СРСР та ВЦРПС.
усіма народами світу, при
Як бойову програму дій множувати багатство Краї
сприйняли
трудівники ни Рад, будувати
світле
об'єднання рішення трав майбутнє для прийдешніх
невого 1
листопадового поколінь.
(1982 р.)
Пленумів ЦК
В. АФАНАСІЄНКО,
КПРС,
постанову
ЦК
В. ГРИБ |фого|,
КПРС 1 Ради
Міністрів
спецкори
«Молодого
СРСР. «Про
заходи по
комунар«».
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З стор

У КОМСОМОЛЬСЬКО-/АОЛО- читачі. Це зони порушу,
газети
діжних колективах області ють на сторінках
щодня народжуються но важливі проблеми, розпо
закликають, ін
ві трудові рекорди, часто відають,
формують.
молоді гвардійці п’ятиріч
Тож сьогодні,
у дечь
ки виступають
з новими
хочеться від
починами й важливими іні преси, нам
усієї душі подякувати ак
ціативами. Комсомольці і
тивістам «Молодого кому
молодь області
ударно
трудяться і змістовно від нара», привітати з профе
почивають, змагаються на сійним святом наших по
заштатних кореспондентів,
споргизних стадіонах і да побажати свіжої думки і
рують
пісню зі сцени...
Молодь живе
багатим гострого пера Володимиру
повнокровним
життям. Базилевському, Анатолію
, Відобразити його для май Безтаці, Марині Біляцькій,
бутніх поколінь — обов'я Леоніду Глазову, Ірині Го
зок обласної комсомоль- ловко, Валерію Гончарен
ку, Федору Гронді, Рома
. ської
газети «Молодий
Науму
комунар». Однак
газета ну Дайдакулову,
не змогла б спразитися з Добріну, Валерію Доброцим завданням, . якби їй батьку, Світлані Ілляшенне допомагали справжні ко, Володимиру Карпенку,
друзі преси — сільські і Сергію Колесникову, Клаьробітничі кореспонденти, дії Колісник, Іванозі Кор

зуну, Антоніні Корінь, Ма
рії Крищенко, Наталці Куп
ченко, Анатолію Курганському, Валентині Левоччо,
Миколі Литвинову, Юрію
Лівашникову,
Василеві
Нікітченку, Миколі Ножнозу, Володимиру Постоєнку, Олександру Рибальченку, Дмитрові Танському, Любові Федченко, Ми
колі Хоренженку, Воло
димиру Чабаненку, Борису
Чамлаю (усі з м. Кірово
града), Анатолію Касуркіну, Олександру Різниченку,
Аллі
Семендяєвій,
Миколі Чубу (Голованівськи район), Миколі Венцкоаському, Ізяслазу Каранту,
Сергію Тишку (м. Світловодськ), Миколі Стояну,
Миколі Сухову,
Віктору
Шульзі (Новомиргородський район), Клавдії Башликовій, Михайлу Івашківу,
Вячеславу
Колесникову,
Кузьмі Позельку, Василеві
Тяглому (м. Олександрія),

Володимиру
Кр/тю
(Онуфріївський
район),
Катерині Кобзар, Сергію
Кулиничу (Добровеличківський район), Тамарі Жур
бі, Сергію Попку (Долинський
район), Василеві
Кудрі, Володимиру Щер
баку (м. Мале Виска), Іва
нові Момоту, Любові Но
сенко
(Компаніївський
район), Олександрові Рябошалці
(м. Знам’янка),
Марії Кордюковій, Галині
Шалапко (емт Вільшанка),
Сергієві Андрусенку (Петрівський район), Леонідові
Дмитришину (Ульяновсь
Анатолію
кий
район),
Кримському (Кіровоград
Григорію
ський район),
Анатолію
Майданнику,
Сігаєвій,
Мосіну, Ользі
(Новоукраїнський район),
Сергію Фененку (емт Нов
города),
Костянтину
Лесьєву, Тамарі Романюх
(Гайворонський район).
Зі святом вас, наші доб
рі друзі!

— Незабаром і у Воло
димирівні будуть самохід
ні комбайни!
Як же чекали тою пер
шого самохідного!
Ви зел а його в поле дів-

барвами квітник, який по
садили трактористки. Сю
ди сходилися всі хлопці і
дівчата села і разом з гар
моністом Григорієм Кова
лем
розгонили
втому

її любов
до техніки, до
хліба передалася і Вале
рію. Він став механізато
ром, згодом отримав шо
ферські права.
Часто тепер приїжджає
він із Компаніївки, де жи
ве, до мами з дружиною
Галею, з донькою. Чекає
виглядає щоразу дорогих
гостей Надія Свидирівна.
Вона любить спілкув.і
тіптіся з молоддю. Робота
на
посаді
завідуючої
сільським клубом (звідно
ли на заслуженому відпо
чинку) дає їй гаку змогу.
А зустрічі з ровесника
ми? У Володимирівці живе
і Євдокія Іванівна Лебсдко. Також комуністка,
працює після пенсії в кол
госпі. А в сусідній Вишнів
ці мешкає Віра Олександ
рівна Берестовенко. Обид
ві вони — перші тракто
ристки з бригади
Надії
Андріяшевської, нині На
дії Свиридівнн Бережної.
Тепер еони
— почесні
колгоспниці. Зустрічі з ни-

ВІД УСІЄЇ ДУШИ
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Фото В. ГРИБА.

На знімку: В. К. ШИЛОВ.

Кіоскери

1

План вони виконують.
Але в своїй роботі не це
вважають головним.
Алла Макарівна роз
кладає щойно доставлену
свіжу пресу — щоб усе
було під рукою, у строго
му звичному порядку, і
щоб покупцям видно. І го
ворить:
— Приємно, коли хлоп
ченя червоногалстучпе за
зирає в віконце (аж му
сиш до нього нахилятись
— мале таке): «Ще є
«Зірка»?» Або вранці, коли
— як ось зараз — приве
зуть свіжі газети і ти зна
єш, що має з хвилини на
хвилину навідатись ста
ренький пенсіонер, який
купує
газету «Правда»
щодня. І ти вже чекаєш
ного, бо хочеться зробити
людині приємність.
Алла Макарівна і Воло
димир Кузьмович Шплови
— одні з кращих кіоскерів
обласного
центру. 1 не
тільки тому, що плай ви
конують. Окрім цього, у

них ще й свій стиль робо
ти. Приміром, найраніше
«Кіровоградську правду»
і
«Молодий
комунар»
можна купити у їхньому
кіоску. Бо Шиловп не че
кають, поки їм доставлять
обласну пресу — воші са
мі забирають щоразу газе
ти з друкарні.
Шплови з тих кіоскерів,
які порадять вам, де, у
якому журналі публікує
ться фантастична повість,
в якій газеті надруковано
аналітичний
футбольний
огляд, що нового з'яви
лось про моди...
Робота для них — не
просто продаж газет — це,
насамперед, спілкування з
людьми. Може, саме тому
їм менше подобаються по
купці поспішливі. Мабуть,
саме тому воші знайомі з
багатьма покупцями. Са
ме тому в кіоску «Союздруку» № 12 по вулиці 50річчя Жовтня до вечора
порожні полиці.
В. ВАСИЛІВ.

Ще приходили з дале
ких фронтів листи, чекали
повернення солдат сім’ї,
села. Чекала земля. Була
остання.воєнна весна, роз
горталася
боротьба на
мирному трудовому фрон
ті.
«Працювати так, як Па
ша Ангеліиа», — передво
єнний лозунг не втратив
актуальності. Він кликав
дівчат на подвиг. І знахо
див у їхніх серцях пал
кий відгук.
Перший
рік
ударної
праці
Андріяшевської за
кермом «Формолла» від
значено високою урядовою
нагородою
— медаллю
«За доблесну працю у Ве
ликій Вітчизняній війні».
Тоді Надія і в думках не
мала, що незабаром дове
деться
відповідати
не
тільки за себе, а й за ін
ших, вести їх за собою.
1956 року
комсомолка
очолила жіночу тракторну
бригаду у колгоспі «Чер
воний
трудовик» (інші
імені -Уріїцького). Десять
дівчат уміли водити трак
тори. Для колгоспу це бу ла велика сила.
Па шляху становлення
бригади виникли трудно
щі: не вистачало всім тех
ніки, дехто з дівчат засум
нівався у своїх силах. На
дія вірила в успіх задума
ного. «Але як повести за
собою дівчат?» — не дава
ла спокою думка.
Толі і стала підтримкою
для II. Андріяшевської по
їздка в Москву, на нара
ду бригадирів тракторних
бригад. На Виставці до
сягнень народного госпо
дарства країни з хвилю
ванням відвідала павіль
йон механізації. А вдома
розповідала дівчатам про
завтрашній день трактор
них бригад, доводила, пе
рекочувала. І під кінець:

ДО 65-Р1ЧЧЯ КОМСОМОЛУ

ЗУСТРІЧІ
«Комсомолка Надя
Андріяшевська
— молода
трактористка. Цього року вперше самостійно повела
трактор... За нею закріпили новий, ще мало освоєній
трактор «Формолл»...
Високого виробітку на трактор Надя добилася
максимальним ущільненням робочого часу, правиль
ним технічним доглядом за машиною...
5 квітня як кращій трактористці цієї бригади їй
вручено перехідний прапор. Одержуючи премію і пе
рехідний червоний прапор, Нади заявила: «В цьому
році я свої змінні завдання виконуватиму не менш,
як на 180 процентів і доб’юся 20—25-прсценгної еко
номії пальною. Це буде моєю відповіддю товаришам,
•які б’ються на фронті...»
З компаніївської районної газети «По
ніна» за 8 квітня 1915 року.

шляху

Ле

З МОЛОДІСТЮ
чина, що приїхала з дале
ких цілинних земель допо
могти опанувати нову тех
ніку. Плив комбайн, рівні
покоси
вкривали поле...
Дивилися дівчата на все
це, як на диво. Не вірилось, що тепер не треба
буде коням тягати ком
байна.
Тісно згуртувалися дів
чата навколо
ватажкакомуніста. Весело, дружно
працювалось.
1 ввечері
після трудового дня ніхто
не поспішав додому. Зби
рались коло вагончика, в
якому розмістилася кух
ня. Довкруг буяла краса:
зеленів садок, переливався

дзвінкою піснею, веселими
танцями.
Перший
високий уро
жай,
зібраний жіночою
тракторною.
ще більше
зміцнив упевненість дізчаг
у своїх
можливостях. А.
потім були ще врожайні
роки, успіхи, нагороди...
Ще десять років трима
ло Надію Свирпдівну по
ле. А в шістдесят восьмо
му за станом
здоров’я
змушена була розлучитися
з ним. Не стрималась тоді,
сльози самі закапали...
Однак тішила себе наді
єю, що незабаром повер
неться до поля. У синові
— підростав син. Мабуть,

НА ПОМИЛКУ
Ще обід, ще чертозі но
мери обласних газет «Кі
ровоградська
правда» і
«Молодий комунар» вер
стаються, ще до ротації
півдня, і тому тут, у рота
ційному цеху, незвична
тиша і голос Володимира
Виноградова також незвич
ний, бо чути
доводиться
його здебільшого тоді, ко
ли ритмічно татахкає дру
карська машина. А втім,
він і тоді більше зосеред
жений, зібраний, весь у
роботі і якщо й розмов
ляє, то лише на ходу.
Робота в нього така —
помилятись не має права.

Володимир усміхається:
— Треба завжди вчасно
видрукувати газети, бо хі
ба /ложна собі уявити на
ше життя без свіжого но
мера газети — отож ми
працюємо без
праза на
помилку...
За сім років біля рота
ційної машини Володимир
ке помилився жодного ра
зу. Все ж запитую:
— Невже навіть натяку
на помилку не було?
— Було. На
першому
році роботи. Справді, ли
ше натяк.
Володимир згадує, як
десь через півроку робо
ти на ротаційній машині,

коли вже почала з’явля тільки насос запрацював,
тись фахова
впевненість в язка чорна рідина опи
(може, це саме
вона й нилася долі.
подала урок) скоїлось...
— Той випадок запам яЗабув у біганині закрити тався, — знову усміхаєть
фарбувальний апарат, і як ся
Володимир (усмішка

в нього лагідна," добра,
од душі — мимохіть і сам
усміхаєшся у відповідь).
Газета — звичайно, вийш
ла вчасно, але хзилювазся. Тоді ж зрозумів, що

ми — то зустрічі з моло
дістю.
А недавно Надія Свирндівна розмовляла з піоне
рами. Хлопчики і дівчатка
захоплено слухали її, роз
питували про нагороди,
про першу борозну.
У такі хвилини говорити
цікаво їй допомагає нат
хнення. Бо хочеться вете
рану, аби було кому у Во
лодимирівці
ту борозну
продовжувати.
Л. НОСЕНКО,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

с. Володимирівна,
Ко/<.паніівський район.

всяка самовпевненість —
підступна.
Нині він на слух, по за
паху навіть відчуває найдрібніший гандж у робо.Ч
ПРГ-4, ніколи не дозволяє
собі розслабитись. Цього
його вчив Василь Федото
вич Щербина
(понад ЗО
років стажу у Володимирового наставника!), цього
ж сьогодні
він учить і
свого молодшого
брата
Валерія.
Ставний, буйночубий, з
незмінною усмішкою —
це друкар Володимир ви
ноградов. Молодий, аж не
пасує йому звання літніх—
«наставник». Але це так
— Виноградов
один з
найдосвідченіших праців
ників друкарні імені Ди
митрова видавництва «Кі
ровоградська
празда».
Фахівець, який щодня му
сить працювати без Празі
на помилку.
3. БОНДАР.

4 стор

5 травня 1983 року

«Молодий комунар»

Багато учнів середньої
школи Ng 22 м. Кіровогра
да колекціонують марля,
монети, поштові листівки,
значки. То ж вони були
раді зустрічі з Б. С. Фомиченном, який
завітав зі
своєю колекцією в школу.
Найбільшу зацікавленість
У юних колекціонерів ви
кликали значки, виготрвлені в перші роки Радян
ської влади. Борис Семе
нович розповів про те, як
за 13 років
він
зібрав
близько 800 значнів. виго
товлених в СРСР і за ру
бежем. Юні колекціонери
подянували
гостеві
за
змістовну розповідь.

звичайно, були занепокоє
ні. Бо обіцянки, які вони
давали своїм прихильни
кам на традиційній зустрі
чі перед початком сезону,
не виконували: в одинад

цяти іграх команда мала
п ять
програшів,
п’ять
нічиїх і лише одну пере
могу.
На матч із
«Металур
гом» кіровоградці вийшли
з надісю виправдатись пе-

Фільм із субтитрами «Пере
ПР* Уроки історії».
можець». 15.35
— Новини. 20.^5 — «День за днем». (Кі
18.00 — Нооини.
18.15 — ровоград). 20.45 — «На доб
Док. телефільм
«Бзибсьма раніч, діти». 21.00 — «Час».
ущелина». 18.30 — Док. те 2?.. 5 . ~ Худ.
телефільм
лефільм «Зима і весна сорок «Ніжність до ревучого зві
п’ятого». З серія — «Кінець ра». З серія. 22.40 -- Новини.
'▲ ЦТ (І програма)
третьої
імперії.
Берлін». 22.55 — Вечірні мелодії.
8.00 — «Час». 8.45 — Від 19.30 — Твори
народного
гукніться, сурмачі! 9.25 — артиста Української
РСР А ЦТ (11 програма)
Телефільм «Взяти живим>. І. Шамо у виконанні заслу8.00 — Гімнастика 8.15 —
2 серія. 10.35 —
Док. теле неного симфонічного оркест Док.
«Спорт відваж
фільм «Острів
в
океані». ру Українського телебачен них». фільм
8.35 — В.
Маяковсь10.55 — Муз. телефільм «Ме ня і радіо під
керуванням кин. Поема
«Добре». 9.35,
лодії старого замку». 11.25 — народного артиста Українсь
Англійська мова.
Новини.
14.30 — Новини. ко’: РСР В. Гнєдаша. 20.00 — 12.40 —
14.50 — До Дня преси. Дон. Вечірня казка. 20.15 — Рух 10.05 — Учням ПТУ. Астро
телефільм «Слово про «Прав без небезпеки. 20.45 — Док.
ду». 15.55 — Пісні про Бать телефільм «Художник Рахім
ківщину. 16.15 — Шахова Ахмедов».
21.00 — «Час».
школа. Біла тура.
16.45 — 21.35 — Фільм «Швидше за
Зустріч шнолярів з ветера Еласну тінь -.
ном Великої Вітчизняної вій
ни
заслуженим
юристом
РРФСР Г. Д- Київською. 17.30
— Сьогодні — День преси.
18.15 — Ленінський універ
ситет мільйонів. Роль техніч
ної творчості у
вихованні
інтересу до праці, 18.45 — А ЦТ (І програма)
Я.00 — «Час». 8.45 — Зуст
Сьогодні у світі.
19.05 —
з ветераном
«К. Маркс і сучасність». До річ школярів
Вітчизняної війни
165-річчя з дня народження Великої
заслуженим
юристом
Н. Маркса.
19.50 — Теле
фільм «Взяти живим». З се РРФСР Г. Д. Київською. 9.30
—
Телефільм
«Взяти
жи
рія. 21.00 — «Час». 21.35 —
10.40 — «І
Концерт двічі Червонопра- вим». З серія.
порного
ім. Александрова труд, і натхнення». Концерт
театру
ансамблю пісні й танцю Ра артистів Одеського
епери та балету. 11.25 — Но
дянської Армії.
22.35
вини. 14.30 — Новини. 14.50
Сьогодні у світі.
— Док. телефільми «Манги- номія. 10.35, 11.40 — Геогра
імлак-82». «Ми живемо біли фія, 5 нл. 11.05 — Історія.
▲ ут
моря».
15.40
— Російська Москза — столиця Росінсь16.00 — Новини. 16.10 —
16.10
— Горизонт. кої держави. 12.10 — Фізи
♦ Срібний дзвіночок».
16.33 мова.
— Республіканська фізико- 17.10 —• Поезія. Микола Фле ка. 6 кл. 13.10 — А. Чехов.
матеглатична школа. 17.00 — ров. 17.45 — В гостях у каз «Три сестри». 14.10 — Чого і
Дитячий гумористичний кі ки. Мультфільм «Здійснення як назнають
в ПТУ. «Вір
ножурнал «Єралаш». 17.10— бажань». 18.45 — Сьогодні ність, землі». 14.40 — «Жи
Симфонічні твори українсь у світі. 19.00 — Веселі нот ва пам’ять...» Публіцистика
ких радянських композито ки. 19.15 — Науна і життя. воєнних років. 15.30 — Но
рів. 17.45 — Екран пошани 19.45 — Концерт присвяче вини. 18.00 — Новини. 18.20
У країнсон.сго
телебачення. ний Дню радіо. Трансляція з — Ф. Шопен. Вибрані мазур
18.00 — Телефільм
«Коли Колонного залу Будинку спі ии. 18.35 — Док. телефільм
пролунає заводський гудок». лок. 21.00 — «Час». 21.35 — «Зима і весна сорок п’ято
Театральні зустрічі. 23.00 — го». 4 серія — «Безсмертн ій
18.30 — - Як вас обслугову
подвиг». 19.45 —
Вечірня
ють?» (Кірозоград). 19.00 — Сьогодні у світі.
казка. Мультфільм
«Бюро
«Актуальна
камера». 19.30
—
Програма
присвячена А УТ
знахідок». 20.00 — Чемпіонат
СРСР
з
футболу.
«Торпедо»
Дню преси. 20.25 — «День
10.00 — «Актуальна каме
за днем». ‘Кіровоград). 20.45 ра». 10.35 — Виробнича гім (Москва)
— «Жальгіріс». 2
Док. фільм
— «На лобрТініч, діти!» 21.00 настик?. 10,45 — Худ. фільм тайм. 20.45 —
Севастополя».
— «Час». 21.35 — Худ. теле «Ніжність до ревучого зві «Корабели
фільм «Ніжність до реву ра». 1 і 2 серії. 12.55 — До 21.00 — «Час», 21.35 — Теле
чого звіра». 2 серія. 22.40 — 80-рі«-чя
Другого
з’їзду фільм «Диня».
Новини. 2.2.55 — VIII літня РСДРП. Фестиваль докумен
спартакіада України. Худож тальних фільмів. «Партія —
ня гімнастика. Фінал.
розум, честь і совість епо
хи». 13.15 —
Кіномозаїка.
А ЦТ (П програма)
14.30 — Для школярів. Зу
8.00 — Гімнастина. 8.15 — стріч з юнгою Юрком. 16.00
Дон. фільм «Урал». 8.35, 9.35 — Новини. 16.10 — «Срібний А ЦТ (І програма)
— О. Тоардовський. «Василь дзвіночок». 16.30
— Лине
8.00 — «Час». 8.45 — До
Тьоркін». 7 кл. 9.05. 12.30 — пісня. 16.40 — Київ — роки
Іспанська мова. 10.05 — Ес і гюди. 17.20 —
І. Брамс. Дня Перемоги. Док. фільми
тетичне виховання. Людина «Симфонія номер 4». 18.00 — «Зійшов солдат на п’єдес
і речі. 10.35. 11.35 — Зооло Телефільм «Кар’єра робітни тал», «У пам’яті народній».
гія. 7 кл. 11.00 — Наш сад. ка»».
18.30 —
Музичний 9.25 — 19-й тираж «Спорт
АБВГДейр.т.
12.00 — Історія. 7 нл. 13.00 — фільм. 19.00 — «Актуальна лото». 9.35 —
батььи.
Сільська година. 14.00 — камера». 19.30 — Телефільм 10.20 — Для вас,
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10.50 — Більше хороших то
варів. 11.25
— Док. теле
фільм «Хочу літати». 11.55 —
Поезія.
М.
Заболоцький.
12.40 — Зустрічі з НДР. Кі
ноогляд. 13.00 — И. Брамс.
Концерт для скрипки з ор
кестром виконує
народний
артист РРФСР В. Третьяков
і Державний
симфонічний
оркестр СРСР. 13.45 — Док.
телефільм «Понеділок — ви
хідний день». 14.30 — Нови
ни. 14.45 — Фільм — дітям.
♦ Пущин їде в Прагу». 16.10 —
V Міяїнародний
фестиваль

телепрограм про
народну
творчість «Веселка», «Співає
«Руставі»
(СРСР). 16.40 —
Тележурнал
«Спіадружність». 17.10 — Мультфільми
«Чучело-Мяучело», «Пригоди
на плоту». 17.30 — Очевидне
— неймовірне. 18.35 — Для
вас, ветерани. Концерт. 19.35
— Фільм
«Ати-бати, йшли
солдати».
21.00
— «Час».
21.35 — «Ану, хлопці». Зма
гання з військово-технічних
сидів спорту. 23.25 — Нови
ни. 23.30 — Чемпіонат Євро
пи з спортивної гімнастики.
Жінки.

А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Ранковий кон
церт. 10.55 — Художній те
лефільм «Ніжність до реву
чого звіра». З серія. 12.00 —
«Призначається побачення».
Музично-розважальна пере
дача. 12.30 —
Сьогодні —
День радіо. Е передачі бере
участь міністр зв’язку УРС0
Г. 3. Сінченко. 13.00 — «За
хоплені». Передача для мо
лоді. 13.50 — Естрадний ка
лейдоскоп. 14.40 — Науковопопулярний телефільм «Іс
торія однієї любові». 15.10 —
Міжнародна студія УТ. 15.40
— «Ви нам писали». Музич
на передача для ветеранів
війни. 16.30 — «Хто ти, Ні
но?» 16.50 —
Худ. фільм Із

дового стажу. Учнів, які вчаться на
спеціальність газоелектрозварника, за
безпечують гуртожитком.
По закінченні
училища видається
диплом спеціаліста з присвоєнням 2
або 3 розряду.
Для вступу необхідно подати такі
документи:
заяву на ім’я директора, свідоцтво
про народження, атестат про середню
освіту,
медичну
довідку
(форма
№ 286), б фотокарток 6X4 см і 5 фо
токарток 3X4 см, довідку з місця про
живання.
/Адреса училища: 317000, Кіровоград
ська обл., м. Світловодськ, вул.^ Богда
на Хмельницького, 34. Гсл. 77-65, 37-50.
Дирекція.

Зам. 28.

на такі спеціальності:слюсар-ремоптпик, слюсар-інструмен
тальник, слюсар-саитсхиік, газозварник,
токар, токар-револьверпик, токар-каруссльник, оператор верстатів
з програ
мовим керуванням (строк
навчання —
З роки); слюсар механоскладальних ро
біт (строк навчання — І рік).
Приймають юнаків гз дівчат, які ма
ють освіту за 8 класів.
Навчання в училищі безплатне,
всіх
учнів забезпечують
харчуванням, об
мундируванням і спецодягом. Крім того
попи отримують грошову оплату за ро
боти, виконані ними в процесі виробни
чого навчання.
ГІо закінченні училища
випускникам
видається диплом про завершения се
редньої освігн з присвоєнням розряду.
Учні, які закінчили училище з відзза-

кою, мають право вступати до техніку
мів без екзаменів, до вузів — воза кон
курсом.
Час навчання в училищі
входить до
загального та безперервного трудового
стажу.
Початок навчання — 1 вересня.
Для вступу треба подати такі доку
менти:
заяву из ім’я директора,
свідоцтво
про народження або паспорт, свідоцт
во яро освіту, медичну довідку (форма
№ 280), шість фотокарток 3X4 см, до
відку з місця проживания та про склад
сім’ї.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул.
Жовтневої революції, 20, тел. 7-25-91,
7-05-61.
Дирекція.
Зам. 29.

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
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М. НРОИУН.
мим—ивазнаг ітлизиі і іьещ

субтитрами «Поїзд особли женко. 19.35 — Фільм «Битва
із
ніноепопеї
вого призначення». 18.15 — за Берлін»
«Снарби музеїв
України». «Визволення». 21.00 — «Чиє».
21.35
—
Футбольний
огляд.
В. Полтавець. «Атаку відби
то». 18.30 —
Виступає ор 22.05 — Дон. екран. 23.15 —
кестр народних інструмен Чемпіонат Європи з спортив
тів Українського телебачен ної гімнастики. Жінки. 23.45
ня і радіо. 19.00 — «Акту — Новини.
альна камера». 19.40 — Май
стри мистецтв. Народний ар А УТ
тист УРСР М. Огренич. 20.20
10.00 — «Актуальна каме
— VIII літня
спартакіада ра». 10.45 — Концерт радян
України. Художня гімнасти ської пісні. 11.10 — Сьогодні
ка. Фінал. 20.50 — «На доб — Всесвітній день Червоно
раніч, діти!» 21.00 — «Час». го Хреста. 11.40
— «Слава
21.35 — Музична програма солдатська». 12.40 — Лігедо Дня радіо. 22.50 — Нови рагурно-музкчна
компози
ни.
ція «Біля вічного
вогню».
13.10 — Кордон миру і друж
би. 14.10 — Худ. телефільм
А ЦТ (II програма)
«Пригоди маленького тата».
8.00 — Гімнастина. 8.15 — 15.15 — В:деофільгл-нонцерт
Якщо хочеш бути здоровим. «Буде
виконано
наказ».
8.25 — Телефільм
«Диня.. 15.45 — «Золотий ключин».
9.30 — Док. фільми «Полюс 15.45 — Одноактні
балсти
мужності», «Ця леді з Чая «Шопеніана». «Пахіта», 18.05
на». 10.10 — «Ранкова пош — «Пісня скликає друзів».
та». 10.40 — Програма Ленін 19.00 — «Актуальна каме
градської студії телебачення. ра». Ї9.30 — Ніноогляд «Ре
Тележурнал
«Куранти»; зонанс». 20.40 — «На добра
«Один день театру»; естрад ніч, діти’». 21.00 — «Час».
ний концерт. 12.20 — Теле 21.35 — Б. Харчук. «Палат
фільм «Підготовка до екза на». Тєлевистава. 22.35 —
мену». 13.25 —
Дітям про Новини.
звірят. 13.55 — Клуб манд
рівників. 14.55 — Гйузичнии А ЦТ (И програма)
кіоск. 15.25 — Міжнародний
8.00 — Гімнастина. 8.20 —
огляд. 15.40 — Народні мело
дії. 15.55
— Клуб молодої Док. телефільм «Зліт дозво
сім’ї. 17.10 — Концерт фести ляється». «Висота». 9.00 —
«Ніхто не замі
валю мистецтв «Московські Телефільм
зірки». 18.00 —
Чемпіонат нить тебе». 10.05 — -Концерт
СРСР з футболу. ЦСКА — дитячих художніх колекти
«Динамо» (Мінськ). 19.45 — вів. Передача з Концертного
Док. телефільм «Зелений ни- залу «Росія». 10.35 — У світі
лим Киргизії».’ 20.00 — Ве тварин. 11.35 — В.гостлх^у
чірня казка.
Мультфільм казки. Мультфільм
«Здійс
♦ Умна шукає друга». 20.15 — нення бажань». 12.35 — «Віч
Чемпіонат Європи з спортив ний рух». Концерт з участю
ної гімнастики. Жінки. 21.00 Державного ансамблю кла
— «Час». 21.35 — Телефільм сичного танцю
Казахської
♦ Ніхто не замінить тебе».
РСР. 13.20 —
Стадіон для
всіх. 13.50 — Людина — гос
подар на землі. 14.50 — «По
Румунії. Новина. Древнього
Брашова»,
Кіноогляд. 15.05
— Розповідають наші кореспонденти. 15.35 — КінопаноА ЦТ (1 програма)
рама. 17.05 — «Сергій Ост8.00 — «Час». 8.45 — Кон ровой. Вірші і пісні». Фільмцерт ансамблю пісні й тан концерт. 18.00 — Док. теле
цю Московського військово фільм «Вічний вогонь». 18.30
го округу. 9.30 — Будильник. — Чемпіонат СРСР з фут
10.00 — Служу Радянському болу. «Динамо» (Тбілісі) —
Союзу!
11.00 —
Ранкова «Спартак». У перерві — 19.15
пошта. 11.35 —•
Док. теле — Велогонка миру. 20.15 —
фільм «Сталінградці». 12.30 — Вечірня казна. Мультфільм
- виручалочка».
Сільська година. 13.30 — Му «Паличка
зичний кіоск. 14.00 — Пере 20.30 — Чемпіонат Європи з
можці. Клуб фронтових дру спортивної гімнастики. Жін
зів. 15.30 — О. Твардовськиіі. ки. 21.00 — «Час». 21.35 —
«Василь Тьоркін». Фільм-кон- Фільм «Вони були актора
церт. 16.35 — Клуб мандрів ми».
ників. 17.35 — Мультфільми
♦Кульбаба — товсті щічки»,
«Василиса
Микулишна».
Редактор
18.00 — Міжнародна панора
ма. 18.45 — Концеру народ
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
ної артистки СРСР К. Шуль-

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

На украинском языке.

Дніпродзержинці пока
зали господарям стадіону,
як треба
будувати гру,
І впевнено перемогли. А
«Зірка», (Досить твердо за
кріпилась у нижній части
ні турнірної.: і^БтМці гт за
нею всього чотири команди.
Цікаво, які оцінки цього
разу поставили наші тре
нери своїм вихованцям?

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1983—1984 навчальний рік

«Молодой коммунар» -

Борис Філатов двічі був
безпорадним перед грав
цями гостей.

Кіровоградське середнє міське професійно-технічне училище № 5
по підготовні кваліфікованих робітників із середньою освітою

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на спеціальності:
токар, фрезерувальник, слюсар по
ремонту промислового
устаткуванні,
електрослюсар,
газоелектрозварник,
монтажник радіоапаратури, регулю
вальник радіапаратурп, виготовлювач
друкарських плат і сітчастих трафаре
тів.
Строк навчання — 10 місяців. На
спеціальність регулювальник радіоапа
ратури — 1,5 року.
Стипендія — 70 крб. па місяць, для
регулювальників пзліоапаратури і мон
тажників радіоапаратури
— ЗО крб.,
для відмінників навчання — підвишенз
па 25 процентів.
Всі учні одержують додаткову опла
ту в розмірі 33 процентів заробітку під
час виробничої поактикв. Час навчан
ня зараховується до загального тру

ред
уболівальниками.
Більшість гравців «Зірки»
старалась. Але їм так і не
вдалося створити единого
ансамблю. В усіх
ланках
раз по раз виникали не
порозуміння. Дніпродзержинці легко
перетинали
шлях нападаючим «Зірки»,
яким бракує не лише тех
нічної /аайстерності, а ви
сокого фізичного гарту.
І футболісти «Металур
га» без особливих зусиль
зупиняли атаки
кіровоградців і точно підбирали
ключі до воріт
«Зірки».

Втративши
перед цим
туром
три очка, грааці
«Зірки»
і їх наставники,

Фото В. РЯБЧЕНКА.

СВІГЛОВОДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ

ФУТБОЛ

«ЗІРКА»---«МЕТАЛУРГ»»—0:2

Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу.

Друнарня імені Г. М Днмитроза
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінни, 2-
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