ХЛІБОРОБСЬКИЙ
АКОРД ДІЄ
МЕХАНІЗАТОРІВ
д колгоспу імені XXII
з’їзду КПРС Доброчеличківського району, у
ланці —
тринадцять.
Число, кажуть, нещасли
ве. Та для цього колек
тиву — якраз навпаки.
/Минулого року, наприк
лад,
при середньорайонній урожайності 190,
хлопці одержали по 350
центнерів цукрових бу
ряків на круг. Віддавна
очолює
механізовану
ланку Борис Дмитрович
Гуляр. Він — першоклас
ний тракторист і сівач,
ьеперевершений
на
всю округу комбайнер
і раціоналізатор. Доб
ре володіючи усіма при
йомами
вирощування
цукрових буряків, лан
ковий ще позаторік за
пропонував своїм меха
нізаторам усім колекти
вом перейти на бригад
ний підряд. Отож мину
лого року на практиці
вивчали буряководи еко
номічну
суть, основні
принципи
хліборобсь
кого акорду, свої права
то обов’язки
за такої
форми
організації та
оплати праці. І в колек
тиві зміцніла
трудова
дисципліна, зросла від
повідальність
кожного
за
дотримання оптим.ельних строків вирощу
вання цукристих. Отож
і врожайність, як бачи*мо, мали високу.
Надаючи
винятково
важливого
значення
дальню *у
підвищенню
культури землеробстаз,
механізатори
панки
Б. Д. Гуляра ще восени
за угодою з правлінням
колгоспу самі готували
площі під цукрові буря
ки. Відразу
після жнив
провели перше дискування, а десь через тиж
день —
півтора, коли

бур’яни проросли — ще
одне.
Добре знаючи,
що кожне із закріпле
них полів ще під пар
одержало по 60 тонн на
гектар органічних доб
рив, під оранку внесли
по 10—12 центнерів .мі
неральних. Так от: в то
му й суть досвіду цього
молодіжного госпрозра
хункового колективу, що
саме з осені механізато
ри прагнуть максималь
но вирівняти
площі і
знищити бур’яни агро
технічним шляхом. Впаде теплий дощ на ріллю
швидко боронують її.
А невдовзі, дивись, знопроросли,
ву бур’яни
культивують,
Сюж
Минулої осені, правда,
так і не діждалися меха
нізатори
дощу. Випав
дощ десь аж за тиждень
перед нови/л роком. Та
хлопці й тут не розгуби
лися. Погодні у.мови доз
воляли, і ланка друж
ною
вийшла в
поле.

ЧІВ. А що вже сіяти вмі
ють механізатори
— У
господарстві не
нахва
ляться /майстрами. І в
догляді за
рослинами
кожен у ланці високої
якості дотримується. Он
і Петро Цибульський —
наймолодший у колективі — швидко перзймає досвід свого наставтрактоника, кращого
риста колгоспу, кавалеЖовгневої
ра ордена
революції Віктора Григоровича Дейнежекка.
Цього року при зав
данні 300, хлопці зобо
в'язалися одержати на
круг по 400
центнерів
цукрових буряків. Згід
угоди з
но трудової
у
ланці
правлінням
впроваджено колективну оплату праці за кін
цеві результати з по
змінним
авансуванням.
Нині за кожен
день,
відпрацьований у ланці,
кожен механізатор одер
жує однакову суму аван
су — 7 карбованців. Це

Покликала
«Зірниця»

лин, хоч агрономи пла
нували тільки двоє. Чо
му? Бо якраз
пройшов
короткий
травневий
дощ, і земля швидко по
чала братися
міцною
кіркою.
Гарні нині буряки нп
полях ланки Б. Д. Гуля
ра. Через день—другий
гусозелене листя вкриє
/чжряддя.
І В цьому
І
заслуга кожного члена
всі
колективу.
Аджеі
хлопці мають
суміжні
спеціальності,
умІЮ’Ь
вносити
СрсТИ й сіяти,
гербіциди,
добрива
і
працювати на будь-якій
Аварці трактора. От що
значить
хліборобський
акорд!
М. ДОСВІТНІЙ.
В. ГРИБ.

Добровеличківський
район.

Весною хто не гляне
на ці поля — замилується: чисті, вирівняні. Ота
кими після закриття во
логи і ждуть вони сіва-

Весняний телетайп
ПРЕС-ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ
БОБРИНЕЦЬ. Члени уч шефство над есім циклом
нівської виробничої брига вирощування
овочів —
ди Рощахівської
серед від обробітку
грунту до
ньої школи щороку під збирання врожаю. За ни
час весняних польових ро ми закріплена 18-гсктарбіт надають значну допо на плантація,
відведена
могу місцевому колгоспу під редиску, огірки, помі
імені Леніна. Нинішнього дори, капусту,
баштанні
року вони вперше взяли культури. Колгосп забез___________________

й стимулює колективну
відповідальність за чіт
ке дотримання агротех
ніки, передбаченої в аг
ротехнічній карті, а та-

І

печує школярів насінням,
добривами.
Одержують
вони і кваліфіковану під
тримку з боку агрономіч
ної служби, користуються
колгоспними
парниками.
А застосовую'.ь переваж
но шкільні
машини _
школа
готує механіза
торські кадри і має хорошу технічну базу.
ПЕТРОВЕ.
н-агчхмк.. Приклад
і іриклад са
мовідданої праці показує
на весняних польових ро
ботах кращий
молодий

На знімнах: вгорі —
ланноЕИй Б. Д. Гуляр із
сином
Віктором
та
донькою Іриною; ліворуч
— механізатори Микола
Могильчак та
Микола
Дубина.

ініціативу
кож власну
Так, небуряководів.
давно
провели трзгє
шарування у фазі пер
шої пари листочків рос

механізатор району Лео
нід Фурса (комсомольсь
ко-молодіжний колектив
колгоспу
імені К. Адок
са). Він першим справив
ся із зобов’язаннями
на
сівбі кукурудзи на зерно
— впорав 218
гектарів,
значно перевиконує змін
ні норми на
догляді за
посівами.
Якість роботи
Леоніда — відмінна.
ДОЛИНСЬКА Понад ти
сячу студентів
та учнів
навчальних закладе об-

ласного центру
інстмту ту
сільськогосподарського
маши побудування,
технікуму
механізації
сільського
господарства,
машинобудівного•
техніПТУ
облкуму, ТУ-1 та
І
побутуправління — прийшли на допомогу місце
вим хліборобам. Вони до
глядають посіви гібрид
ної кукурудзи, соняшни
ку, кормових
буряків у
багатьох
господарствах
району.

сз

У СШАЧАН-ЮВІАЕЙ
20 травня у Маловпскізському
міському будинку
культури відбулися урочис
ті збори, присвячені 60-річчю районної комсомольсь
кої організації.
З доповіддю па них вис гу
ни в перший секретар райол-

ного
комітету
ЛКСМУ
В. Полулях. Віл розповів
про тон значили вклад, що
внесла комсомольська орга
нізація району за 00 років
свого існування у розвиток
народного
господарства

країни, зміцнення її обої огоздатпості.
Серед
виступаючих —
другий секретар Маловисківського
райкому партії
А. О. ІІопіцькиіі, секретар
обкому комсомолу
В В
Мальцсв, ветерани Спілки

— комсомолець 20-х рокіз,
учасник Великої Вітчизня
ної війни О. М. Власепко,
комсомолець
30-х років,
учасник Великої Вітчизня
ної війни В. С. Соколепко,
комсомолець
50-х років
В. А. Черііій, колишній пер
ший секретар райкому ком
сомолу
(нині
секретар
парторганізації Маловнсківсіжого
цукрокомбінату)

А. М. Фсдап, учениця СНІ
№ 3 Алла Шпак.
•Учасника урочистого за
сідання поклали
квіти до
пам’ятника В. І. Леніну та
загиблим воїнам.
На закінчення учасники
художньої
самодіяльності
міського Будинку культури
дали концерт.
С. СІЛЕНКО.

Вчора вранці вулицями
обласного центру пройш*
ли юнармійці з барвис
тих костюмах, піонерських
галстуках. На площі імені
С. М. Кірова вони виши
кувались, щоб
скл зеги
рапорт про свої досягнен
ня у фізичній і військовотехнічній підготовці по
шуковій роботі на марші
експедиції «.'Літопис Вели
кої Вітчизняної». Пролу
нали закличні звуки піо
нерських горнів «Слухай
те всі!» 1 командири іоиармійських
загонів, що
представляють
Знзм’тнський,
Гайворонськнй,
Світло водськи іі, Новоа рхангельськин і Доливськич райони (вони — пе
реможці зональних зма
гань), доповідають
поо
свою участь у Всесоюзні і
піонерській
військовоспортивній грі «Зіряннл».
Рапорти приймають від
повідальні працівника об
кому комсомолу: облвно,
офіцери обл ві нськком а ту,
місцевою гарнізону. Ко
мандуючий грою ветеран
Великої Вітчизняної ВН:ян О. М. Гришаков відфінал
кривав обласний
«Зірниці».
Знову лунають
звуки
піонерських горнів і барабаиів. Юнармійці разоч
зі своїми нзетавникзми
крокують на меморіально
кладовище. До обеліска
Невідомому солдату юні
ленінці поклали квіти; тут
же присягнули
на вірвість партії, народу, рі.1ній Вітчизні.
Після закінчення ліній
ки Слави учасники облас
ного фіналу
військовоспортивної гри «Зірниця»
готувались
до змагань.
Потім у парку культури
і відпочинку імені В. І.
Леніна майстерністю міря
лися юні інспектори зуЛІГШОГО руху.
Тривала
боротьба
у відкритому
плавальному басейні, з
тирі обкому ДТСААФ.
Сьогодні і завтра іон ар
мійські загони вийдуть па
старти в селі Федорівні
(Кіровоградський район).
Змагатимуться
стріаьиі,
радистки, зв’язківці, сані
тари, пожежники, знач
ківці ГПО.
Відбудеться
також
оглял-йонкурс
строю і пісні. Далі в про
грамі змагання з цивіль
нім обороги
і медикосанітарної
підготовки.
К у л ьмі н аніїі в и м мам ?ч го «
фіналу «Зірниці»
бу Щ
воєнізована гра па місце
вості.
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Виробничий напрям госпо
дарства —
вирощування
зернових і технічних куль
тур, м’ясо-молочне тварин
ництво. В селі розташовані
майстерня
райсільгосптехНіни, млин, олійня, цегель
ний завод.

і. На
перехрестях
історії
Аж ген, через
леваду,
в'юниться безіменна рііе-іка, яка впадає у Вись за
високими вербами. Ця без
іменна річка пам’ятає дуже
багато. Пам'ятає тупотіння
Татарських коней і блиск
козацьких шабель у страш
них ечах з напасниками.
Цю добру землю
колись
розділяли н переділяли ту
рецькі паші н польські па
ни — кордон
свого часу
проходив по річці, — але
вони давно
запропали, а
земля і її народ лишилися.
— Коли
я дизлюся на
правші, скелястий берег ВиЦ, — каже Єзгенія Мико
лаївна Ковальова, — мені
Одразу пригадуються герої
гоголівського «Тараса Буль
ки», спливають в пам’яті
події, описані в останньому
розділі. Інколи мені навіть
здається, іцо подібне могло
відбуватися і тут, на бере
гах нашої річки...
Виписка з «Історії міст і
сіп Української РСР»: «За
сновано село на початку
50-х років XVIII
стоиітт.-і.
Радянську владу в Кальніїболотах встановлено в січ
ні 1918 року. ...540 жителів
села воювали на фронтах
Великої Вітчизняної війни,
443 з них нагороджені ор
денами і медалями, 233 за
гинули смертю хоробрих».
Лише кілька рядкіз з іс
торії с^ла. Але скільки за
ними людських доль... Носі
рядки до історії вписують
ся й сьогодні. Кожен тру
довий день передової те
лятниці місцевого колгоспу
^Країна», депутата район
ної Ради народних депута
тів Євгенії Миколаївни Ко
вальової — це теж такий
рядок.
ЦИФРИ І ФАКТИ. У Кальіннболотах міститься цент
ральна садиба колгоспу «Ук
раїна», за яким закріплено
Т751 гектар орної землі.

людьми, і вихована зма дящих людей вулиця, село,
лечку працелюбність, і при як не бідніє на них наша
хильність до «братів наших країна.
Ми сиділи з господарем
менших».,.
— Свого часу я закінчила обійстя Миколою Іванови
разом зі своїм чоловіком чем біля хати. Небаченої
Дмитрівську сільськогоспо краси краєвид відкривався
дарську школу —
ми ви перед нами: зелена лезавчилися там на бджолярів. да, кооичнево-жовті каме
Але, зізнаюсь щиро, не ма ні по той бік Зисі, глибоке
над білими
ла я від роботи з бджола голубе небо
Я йшов центральною ву ми втіхи. Непроможна була хатками черкаського Ямполицею. Широкою, асфаль
тованою,
обрамленою
стрічками тротуарів, майже
/міською. Ішов мимо сучас
СПОСІБ ЖИТТЯ — РАДЯНСЬКИЙ
ної ремонтної
майстерні,
прекрасно
оздобленого
двоповерхового
дитсадча,
нової
адміністративної
споруди,
де
розміщені
правління колгоспу й ви
конком сільської Ради, ми
мо будинку культури, три
поверхової красуні-школи...
Був пообідній час. Перед
відчути до них
того, що ля. Вітер розчісував коси
школою
юрмилися діти. відчуваю до мапеньких те плакучих верб, і його дизча
пісня, що народилася за
Збуджзні
голоси,
Сміх. лят.
Школярі зібралися їхати в
Є. М. Ковальове, догля довго до нас і буде опісля,
зі
поле — допомагати рідно дає цього року 61 теля до гармонійно зливалася
му колгоспові, прилучатися шестимісячного віку. На пе степовим безмежжям...
Гуділи бджоли — госпо
до колективної роботи на ріод зимівлі вона зобов'я
порався біля
землі. І Я, ГІСТо у цьому се зувалася забезпечити 600- дар щойно
лі, відчув на якусь мить за грамові добові
прирости них. Некваплива розмова
здрість до НИХ. До ЇХНЬОГО ваги кожного теляти. На по точилася між нами. «Оце
першого почуття господа чатку травня підрахували — чотири робочих бджолосі
м’ї маю, — розповідав Ми
рів. Машини рушили. На од вийшло по 678
грамів. За
кола Іванович, — та ще дві
ній із них поїхала прополю чотири місяці
нинішнього резервних. Корову трима
вати буряки й шестикласни року добові прирости ваги ємо навпіл
із сусідами.
ця Люда
Ковальова. Від по її групі становили 746 Молоко дітям треба». По
мінниця, як з гордістю ска грамів живої ваги на кожну тім він помовчаз трохи. І
же мені трохи пізніше ма голову. Телятниця зберегла додав: «Гарно у нас дуже.
ти.
Повітря запашне. Мир і спо
100 процентів поголів’я.
З розмови із Є. М. Кова
кій. Роботу маю непогану».
льовою: — Ми, колгоспни
Працює Микола Іванович
ки. задоволені, що діти л
Ковальов механізатором на
шкоті проходять своєрідну
•тій же першій молочното
практику і на колгоспних
варній фермі, що й дружи
лапах. 1 на цегельному за
напружених
воді, і в млині... Не уявляю
Певно, чисто випадково на. В період
польових робіт сідає за кер
більшої гіркоти для матері, сталося так, що
каз-злер
мо трактора. Лому властиве
як усвідомлення ТОГО. ІЦО
колишній рідкісне навіть серед пайтвоя дитина виросла біло ордена Леніна,
механіз.і го
ручкою. Недаремно здавна бригадир передової в ра достйдченіших
рів уміння —
водити сі
у нас виховання було тру
бригади пальний агрегат то-шо по
довим.
Робота
зміцнює йоні тракторної
Й розвиває кращі риси ха А, І .Сербин жизе
на тій прямій. А при сучасних ме
тодах вирощення
цукрис
рактеру в людині
— яв
цьому глибоко перекопана. же вулиці, що й сім’я Ко тих та кукурудзи й соплпівальових. Але разом з тим вику прямолінійність посі
Протягом багатьох років, думається, що
це було й ву є однією з найважливі
еідколи працює у тварин закономірним. Таким зако ших агротехнічних вимог...
ництві, Єзгенія Миколаївна номірним,
Прибігли зі школи схожі,
як спадкоєм
віддавалася роботі цілком. ність поколінь, як живучість як дві краплі води, дівчат
Тут було
все: і почуття трудових традицій народу. ка — Таня й Люба. Вони
відповідальності
перед Не бідніє на хороших тру ечаться у четвертому класі.

2. Кроки

НАД ВИССЮ

3. Сім'я

— Ой, мамо, — защебе
тали малі школярки, — нас
сьогодні раніше відпустили.
Можна ми підемо з тобою
на ферму?

неться до рідної
школи
викладати»,
— говорила
мати).

Йдуть роки, підростають
діти. Виростають верби над
Виссю. І міцно, як і раніше,
стоїть на цій землі людинатрудівник, людина-творець.
Бо має опору у друзях, у
дітях, в роботі, що не ли
ше для себе, але й для лю
дей.

— А коли ж зи уроки
вчитимете? — запитав я.
— Уроки —
ввечері. А
після школи ми або на го
роді сапаємо, або подвір'я
підмітаємо. Як
за уроки
боремося, то
мама нам
допомагає.
Вона
у нас
справжній математик. Так
Зінаїда Миколаївна каже.
На мій запитальний
по
З
розмови
З ГОЛОВОЮ
гляд дівчатка охоче пояс
сільської Ради кавалером
нюють.
— Зінаїда Миколаївна — ордена Леніна М. А. Хото наш класний керівник. мичем:
— Дальший благоустрій
Вона читає природознавст
поліпшення житлолих
во і трудове
"навчання. І села,
і побутових умов колгосп
політінформації проводить. ників — ОДИН
З ОСНОЗІІМК
— Дівчатка у мене само напрямів діяльності і пранління
колгоспу
стійні, — каже мені Є. М. (ного очолює М. В.«Україна;»
Соло. уО
Ковальова. — Змалку при — людина молода й енер
вчала їх до того. Ще як по гійна). Буквально за остан
час завдяки допомозі
чотири роки мали, лишала ній
колгоспу ми заасфальтува
їх бувало, самих у хаті, на ли вулицю біля сільського
казавши, що робити. І вони торговельного центру, збу
дували міст через
сійсь і
вели себе як слід.
п лтиніломегрову дорогу до
... Сім’я. Маленька клітин бригадного села Жеваніпни,
на суспільства. Його нерв, обладнали автобусну зупин
його камертон. Коли вже ку. У планах —
зведення
автобус віз мене далі й да нової сільської їдальні, бу
лі від Кальниболота, у па динків для молодих сімей,
м’яті спливло таке. Ьочір. доріг із твердим понриггчм,
Мати щойно повернулась з пні б зз’язали дві колгоспні
роботи. ДІвчатна сидять за тракторні бригади з благо
уроками.
устроєним
центром села.
— Мамо, мамо! А у нас Щойно почали ремонт до
роги, що веде до районного
задачка не виходит.».
центру, завозимо матеріа
— Чого ж?
— Та якась
вона тана ли...
складна, нецікава.
Живе село, працює, дає
Тоді Євдокія Миколаївна
підкладає всю хатню робо країні хліб, м’ясо, молоко.
ту й сідає з дівчатками. Ра Ростить для неї людей —
зом розбираються.
— Як це може бути тана справжніх громадян. Позадачка нецінааою? — ди людськи любить, радіє, жу
вується мати. — Ти ж тіль
ки послухай, як захоплю риться. Є у нього здобутки,
юче! Зовсім як у жигті.
Євдокія
Миколаївна є І проблеми, без яких не
справді любить розв'язува обходиться там, де є пос
ти задачі. Вміє
бачити у туп, рух уперед. Ми сьогод
розповісти
них не суху схему, а інтри ні намагалися
про деякі момечги
гуючу таємницю, яку конче лише
хочеться розгадати. Певно, цього поступу. Про те, як
цю щасливу здатність, як і нові умови життя творять
любов до праці, до рідної нову людину.
землі, вона зуміла прище
П. СЕЛЕЦЬКИЙ,
пити своїм дівчаткам. Чет
спецкор
«Молодого
веро їх у неї. Найстарша,
комунара».
,
Валя, вже першокурсниця
Нозоархангельський
педагогічного
інституту.
,
(«Як закінчить вуз, повер район.

4. Завтра

ййиіТіи

ТУТ БУДЕ ГОТЕЛЬ «ТУРИСТ»

ППЯ Ші1тппХІг сг?Рава -Машиніст екскава,снин> помічник машиніста
Аглоарцум Аділханян, машиніст екскаватора

тор «10011-Е».

Фото В, КОВПАКА.

Пр вулиці Сугокліївсшсій в Кіровогра іі
розпочато будівництво шістнадцятиповер
хового готелю «Турист». Головний підряд
ник будівництва — трест «Криворіжбуд».
Підготувати будівельний майданчик бу
дівельникам допомогли студенти педінсти
туту імені О. С. Пушкіна, водії Криворізь
кого автотресту,
робітники ремонтно-ме
ханічного заводу Укрремтресту, БУ-І25.
Запрацювали потужні мотори екскавато
рів. Одна за одною під’їжджали до котло
вана багаготоики. В соціалістичне змаган
ня включились члени комплексної бригади,
яку очолює машиніст екскаватора Гнат
Твердохліб.
Чатує на будівельному майданчику май
стер дільниці Олександр Ііолугаєв. А на
чальник БУ-2 «Криворіжбуду» І. П. Кузь
менко показав кіровоградцям, що працю
вали разом з криворіжцямя, проектну до
кументацію майбутнього готелю, який бу
де неабиякою прикрасою міста.

———^жнжм

...І
ЗАРАЗ

ПЕРШИЙ
Добре трудиться комсомольсько-молодіж ний
колектив магазину «Ди
тячий
світ» Олександ
рійського міського управ
ління торгівлі, який очо
лює депутат, міської Ради
народних Депутатів кому
ніст
Надія Олександрів

на Хомецька. Її помічник му році. План товарообі
— групкомсорг, старший гу за перший квартал ко
продавець
Олена Кова лектив значно перевико
нав. Про культуру обслу
ленко.
говування говорять пози
За підсумками соціа тивні відгуки покупців у
лістичного змагання 1982 книзі скарг і пропозицій.
року КМК виборов пере
Стаж
роботи КМК —
хідний Червоний прапор більше
трьох років, З
серед інших молодіжних тридцяти двох членів ко
колективів
торговельни лективу половина — ком
ків.
Міський комітет сомольці. Сумлінно вико
ЛКСМ України нагородив нують свої обов’язки МО
переможців
Почесною ЛОДІ продавщиці Надія ЛІграмотою, а міське уп патова, Надія Кучеренко,
Валентина
Воронцова,
равління торгівлі занесло Ганна Терентьева та Інші.
їх на Дошку пошани.
Не здає передових по
зицій КМК І в нинішньо

К. ВЕР5О8ИЙ.

Олександрія.

ПУТІВКА

на

З загонів майбутніх хлі
боробів, створених у сіль
ських школах Харківщини,
багато молоді прийде нині
в господарства
області.
Першим випускникам од
ного з таких об’єднань —
тридцяти десятикласникам
з села Бугаївка Ізюмського
району вручено посвідчення
про присвоєння спеціаль
ностей _ трактористів, ком
байнерів, шоферів, слюсарів-рсмоптників.
Усі во;ьі
зараховані
до
складу
бригад передового колгос
пу «Восток».
Робота загону, створено
го и минулому році, буду

жжжжн

жажнж

БАТЬКІВСЬКЕ

ється з урахуванням як ін
тересів школи, так і потреб
господарства в кадрах. Да
ти учням рунтовну профе
сійну підготовку, виховати
у них любов до землі і хлі
боробської праці — таку
мету ставлять
педагоги і
колгоспні
спеціалісти. В
навчальну програму вклю
чено уроки майстрів полів
і фсг>м, історію рідного се
ла. методику
навчальновиховного процесу розро
били педагоги харківсько
го університету,
А керує
заняттями голова колгоспу,
НИІЇуСКИИК
цієї Ж НІКОЛИ
Андрій Ровчак, нагородже

ваваяі

ПОЛЕ

ний зі плодотворну роботу
з .молоддю значком «ВІД»
міпник народної
освіти».
Школярі вже встигли пі
знати радість хліборобської
праці: вони разом з бать
ками брали участь •» по
льових роботах, допомага
ли господарству ремонту
вати техніку перед жнива
ми.
Цього року ряди харків
ських землеробів поповнять
понад п’ять тисяч випуск
ників , шкіл.
В. ДОЛГАНО8,
кор. РАТАУ-

24 травня 1983 року ------------

«Молодий комунар»

~ З стор.----------Валерій ГОНЧАРЕНКО

Недавно червоні слідопити обласного
Палацу
піонерів та школярів імені
В. І. Леніна провели зуст
річ з учасником
війни,
журналістом Федором Се
меновичем
Андрієнном.
Він прибув із Миколаєва і
виконав почесне доручен
ня слідопитів Миколаївсь
кого
обласного
Палацу
піонерів — передати в му
зей піонерської глави ма
теріали про життя і под
виг Піонерів-героїв Миколаївщини Віті Хоменна і
Шури Кобера.

Про що
розповів
ветеран
V—1

«Сфері
обслуговуван
ня — комсомольську тур
боту!» — під таким деві
зом трудяться нині понад
двісті' КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
ЛОДІЖНИХ колективів
га
лузі, які об’єднують у
своїх
лавах більше 8
тисяч комсомольців і мо
лоді.

В області чимало комсомольсько-молодіж Н И X
колективів, на яких рівня
ються, які завжди став
лять у приклад. Це КМК
магазинів № 40 та 10 Кі
ровоградського міського
об’єднання
«Промтова
ри», універсального тор
говельного об’єднання Кі
ровоград», студії звуко
запису Кіровоградського
об'єднання «Побутрадіотехніка»,
кондитерських
цехів Вільшанського і Новоархангельського
спо
живчих
товариств, радіоательє Бобринецького
побуткомбінату та ба ато
інших.
Зразком виховання у
молодих працівників при
лавка комуністичн ого
ставлення до праці є КМК
УТО «Кіровоград». Ком
сомольці і молодь тут
складають майже полозину всіх працізників. У
об'єднанні трудиться 18
комсомольсько - молодіж
них колективів. Справою
честі кожного комсомоль
ця з торговельному об’єд
нанні вважається висока
культура обслуговування
покупців. Комітет комсо
молу свої зусилля спря
мовує на найповніше за
доволення запитів пркупців у товарах. Працювати
без нарікань з боку від
відувачів — ось щоденне
правило молодих трудів
ниць.
З
метою
мобілізації
комсомольців і молоді на
успішне виконання планів
дальшого
XI п’ятирічки,
продуктивпідвищення
і культуності
праці
ри обслуговування комі
тет комсомолу УТО роз
робив умови соціалістич
ного змагання, яке тепер
проходить під
девізом
«Одинадцятій
п’ятирічці
— ударний труд, знання,
ініціативу і творчість мо
лодих». Підсумки соціаліс
тичного змагання КМК ре
гулярно підбиваються, хід
його широко висвітлю
ється у стіннівці.
Своєчасне підбиття під
сумків соціалістичн ого
змагання, його гласність
сприяють поліпшенню ро
боти комсомольців і мо
лоді. Не забувають про це
в УТО. Значною
"
‘ мірою
----фактор допоміг
такий
комсомол ьськоп'ятьом
колективам
молодіжним
об'єднання достроково ви
конати план другоч' ро
ку нинішньої п’ятиоЧги.
8 об’єднанні поширило
ся й індивідуальне зма
гання. Воно свідчить про
зростання
професійної
майстерності.
Недругорядною турбо
комсомольської оргаХІ тою
1

і.

нізації була і залишається турбота про фахо
вий рівень кожного пра
цівника прилавка. Ефек
тивним засобом поглиб
лення знань зі спеціаль
ності, вдосконалення про
фесійних навиків, вихо
вання гордості за свою
професію стали конкур
си за право носити зван
ня «Кращий за професі
єю».
Усі комсомольці беруть
участь у таких конкурсах.
Переможець
одного з
них старший
продавець

надіслано понад 37 тисяч
карбованців.
Цей почин підтримали
інші колективи.
Комсо
мольці зараховують до
складу КМК героїв-молодогвардійців, членів під
пільної
комсомольської
організації «Спартак», що
діяла у роки Великої Віт
чизняної на території об
ласті.
Стати
майстром своєї
справи — прагнення кож
ного молодого працівни
ка сфери обслуговування.
Про це свідчать успіхи
багатьох КМК.
'Так,
швачку
ательє «Люкс»
у Кіровограді,
перукарі Голованівсь кого
райпобутк о мбінату, продав
ці секції «Нит
ки,
гудзики»
УТО
«Кірозоград» та
інші
не
мають від
клієнтів
і ло
купців жо днзї
скарги.
Щоб скоротити час на
придбання товарів, прийнятзамовлень,
тя
на підприсмствах сфери обслуговуван н я
запрова д ж уються прогросивні
форми
надаю. праці,
ться
додатко
ві послуги: доставка това
рів додому, попередні за
мовлення,
ікомгілектація
подарункових
наборів,
інформація про нові товари тощо.
Комсомольсько - молодіжний колектив комуністичної праці... Бути ним
нелегко. Однак КМК швей
ної майстерні № 2 Знам’янського
міськпобуткомбінату (бригадир О. М.
Романова) щоденною пра
цею підтверджує — зас
лужили еони це високе
звання по праву.
Великі заздання поставив перед, працівниками
торгівлі,
громадського
харчування і побутового
обслуговування XIX з’їзд
ВЛКСМ. Чимало нерозв’я
заних проблем у комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів області нині. По
зитивними є ті факти, що
порівняно з 1977 роком
кількість
КМК зросла у
1,2 раза (майже кожний
четвертий молодий працівник сфери обслугову
вання трудиться у складі
КМК), що кожного року
за комсомольськими пу
тівками за ' прилавки ста
ють більше тисячі хлоп
ців і дівчат. Це зобов’я
зує їх випраадовув а т и
зміст девізу «Сфері обс
луговування —
комсо
мольську турботу»,

За прикладом
кращих

Сзітлана Петренко нагознаком
ЦК
роджена
ВЛКСМ «Майстер «Золоті руки», До речі, в цілому по області торік у
конкурсах професій н о ї
майстерності взяло участь
понад 400 молодих продазців.
КМК галузі — ініціато
ри багатьох цікавих почи
нів. Так, колектиз секції
імені XVIII з’їзду ВЛКСМ
УТО «Кіровоград» висту
пив ініціатором руху «Ви
соку культуру обслуго
вування — гарантуємо».
Зразковою працею, ввіч
ливим ставленням до по
купців молоді дівчата під
тверджують цей лозунг.
У комсомольській орга
нізації УТО створено за
гін, що турбується про
зразкове обслуговування
ветеранів
війни, партії,
комсомолу. Ветерани мо
жуть зробити замовлен
ня, їх регулярно інфор
мують про надходження
нових товарів.
Десять років тому ком
сомольці магазинів «Ок
сана» і «Салон побутової
техніки»
Кіровоградсь
кого міськпромторгу вис
тупили з почином «Працю
вати за себе і за того
хлопця», а зароблені гро
ші переводити до Фонду
Комсомольці до
миру,
своїх колективів зарахуО. СНІЖКО,
вали героїв-молодогаардійців Любу Шезцозу і завідуючий інформацій
Олега Кошового. На сьо- но-методичним центром
годні до Фонду миру вже обкому ЛКСМ України.

Федір Семенович розпо
вів що імена піонерів-героїв носять морські кораб
лі багатьох країн
світу,
наприклад, в
Німецькій
Демократичній Республіці.
І почули юні ленінці роз
повідь про ге, як в складі
радянської
делегації Фе
дір
Семенович їздив в
НДР і передав робітникам,
які побудували корабель
«Вітя Хоменно», подарун
ки від матері піонера-героя Ульяни Іванівни, роз
повів німецьким піонерам,
як шанують
пам’ять по
леглих радянські піонери.
Приємно було
побувати
ветеранові в школі м. Гал
ле, яка носить ім’я Олек
сандра Кобера.
Слідопити
подивилися
фотографії, котрі
привіз
Федір Семенович, розпо
віли йому,
що тільки за
цей рін розшукали і вста
новили 29 імені бійців, які
загинули на території Кіровоградщини.
Кожен раз, коли слідо
пити зустрічаються з ве
теранами, дізнаються про
героїзм
•воїнів,
дружб/,
взаємовиручку,
хороб
рість.

Н. ГРІМ,
методист
обласного
Палацу
піонерів
і
школяріз імені 8. І.
Леніна.

Хоч листа

й не було
надруковано
Кондитер
світловодської їдальні № 7 Т. Ляшен;
ко в листі
до
редакції
розповіла,
що після за
кінчення
Кіровоградсько
го
професійно-технічного
нулінарного
училища їй
та її подругам було при
своєно 4 розряд кондите
ра. «Але вже
майже 9
місяців, — пишуть дівча
та, — ми
виконуємо ро
боту нондитера свого роз
ряду, хоча зараховані як
спеціалісти третього роз
ряду. Поясніть, будь лас
ка, чи правильно це?»
Цього
листа редакція
надіслала
в обласне уп
равління
громадського
харчування. Ось що від
повів заступник
началь
ника
управління В. О.
Ткаченко:
— Відповідно до тариф
но-кваліфікаційних харак
теристик на кондитерсько
виробництво,
затвердже
них постановою Державно
го комітету Ради Мініст
рів СРСР з питань праці і
заробітної плати
№ 3-4
від 19.08.1969
року дья
кондитерів
запроваджена
робоча сітка від першого
до п’ятого розрядів.
У зв’язку з увведенням
нового тарифно-кваліфіка
ційного
довідника вико
нувані раніше види робіт
кондитерами
четвертого
розряду нині розподілили
ся між
спеціалістами іі
та III розрядів.
Кондитери
IV розряду
повинні
виконувати
складні операції, випуска
ти вироби з багатобарвни
ми візерунками, з розділь
ним розміщенням дрібних
та середніх
деталей рисунна.
Прийом на роботу, в то
му числі й після закінчен
ня кулінарних
професій
них училищ, проводиться
згідно
з
утвердженим
штатним розкладом на Іс
нуючі вакантні посади.
Враховуючи, що конди
терський цех їдальні Ні 7
міста
Сзітловодсьиа ви
робляє нескладний асор
тимент продукції, в штат
ному розкладі передбаче
но ЗО процентів кондите
рів ні розряду до загаль
ної кількості
робітників
Цеху.

ї/оли
ПАЛАЛИ:
(Продовження.
У №№ 59, 60).

Початок

Ч.

'‘"Ш*

Напередодні
дня на
родження фюрера фашис
ти вирішили зробити йо
му подарунок: будь-що
взяти приступом
Малу
землю або
змести
їі
шквальним
вогнем. Це
був неймовірний артиаліт.

— Товариші, — повто
рив він, — я —
лікар.
Але в мене немає перев’я
зочного матеріалу. Поки
надійде допомога із мед
санбату робіть
ось так,
Ось як про нього роз
як я.
повідає сам В. І. Квашин:

«Бомбардування почалося
17 квітня і тягнулося до
25-го (іменини Гітлера 20
нвітня не увінчалися обі
цяним
«подарунком»).
День і ніч
безперестану
ворожі літани скидали на
нас
свій
смертоносний
вантаж.
Горіли
дерева,
плавився метал, попеляс
то сірів обвуглений пісок.
Але радянські
воїни на
здавались.
їх не змогла
зламати жодна атака фа
шистських бузувірів.
Осколки буквально про
шивали кожен метр Малої
землі. Нерідко вони залі
— Кріпись, друже. За тали прямо в нашу «опе
раційну». Кількома оскол
раз я тобі допоможу.
ками прямо біля опера
Далі «бинт» поклав на ційного столу було вбито
кількох
медпрацівників...»
рану якомусь чорновусо
В один
Із таких днів
му сержанту,
перев’язав санітари
принесли на цей
голову зовсім молодому і медпункт тяжно поране
майора
Шестипалозовсім сивому лейтенанту ного
ва.

Він
висмикнув із-під
гімнастерки білу полу со
рочки, різко рвонув її обо
ма руками і поділив на дві
вузькі смужки. ПІСЛЯ ЦЬОГО
повільно, щоб усі бачили,
почав міцно перев’язувати
вище коліна своє стегно.
Потім, обпираючись на
автомат, як на костур, пі
дійшов до ближнього бій
ця.

і поспішив на стогін, що
чувся з іншої воронки.
— Товаришу воєнлікар,
вас поранено?
— перед
ним, мов із-під землі ви
ріс санітар Дмитро Усен
ко, — може вам допомог
ти?
—

ЇМ,

Усенку,

Д0П0М4-

іай,— він махнув рукою в
бік переправи і запитав,
— що з. мостом?
—
Уже
налагодили.
Міст зараз, як поплавок,
тримається
на
бочках,
дошках і кількох розби
тих човнах. Все в поряд
ку, товаришу воєнлікаре.
Всіх поранених вже підго
тували до переправи. Зу
пинка за вами...
— Всгигну, Усенку, —
і тут же заточився, пада
ючи на кремезні руки сані
тара.

3. Хвилі
Чорного моря
1943-й рік застав майо
ра медичної служби Ва
лентина Івановича
Ква
шина на Малій землі. Ця
вузенька смуга суші ши
риною всього в кілька кі
лометрів день і ніч «поли
валась» нищівним вогнем
фашистських літаків, гар
мат і мінометів. Здавало
ся, тут пісок плавився не
від південного сонця, а від
розпечених осколків сна
рядів і бомб.
Медсанбатівську
«опе
раційну»
обладнали у
вузькій ущелині, що гли
бокою тріщиною чорніла
на крутому березі. В ній
санітари і лікарі пробили
невелику нішу,
стіни і
стелю укріпили рейками,
які так щедро на мало
земельній скидали ворожі
бомбардувальники. Потім
підшили «стіни» дошками
від ящиків з-під снарядів
і все це затягнули бре
зентом, а поверх нього —
білими простирадлами.
По кутках коптіли все
ті ж гільзи-каганці. У та
ких умовах
доводилось
робити за добу по кілька
десятків різних операцій.

Отож фронтові будні хірірга Квашина найчастіше
дорівнювали двадцяти чо
тирьом годинам на добу.

Невідомо, як він умуд
рився, опускаючи руки в
розчин нашатирного спир
ту, склеплювати повіки і,
стоячи, трохи «поспати».
Як ще мало у нас написа
но про ці незабутні фрои
тові сни!.,

У нього було... 32 по
ранення. Витягти осколки,
а толовне зашити 32 рани,
врятувати життя радян
ському офіцеру
в даній
ситуації було завданням
майже фантастичним. Ало
тоді про це не думалось.
У хірурга була одна ме
та: будь-що вирвати з па
зурів смерті Шестипалова.
Операція тривала біль
ше двох годин. Уже коли
він її закінчував, то по
чув, як щось важке і іарячс брязнуло йому біля
ніг. Спершу подумав, що
це впав із підставки ка
ганець, але, озирнувшись,
побачив біля ноги гост
рий осколок снаряда...
Підполковник Шестипа
лое давно вже у відстав
ці, живе у Криму. Часто
листується із своїм фрон
товим рятівником
В. !„
Квашиним.
Через
кілька днів
із
штаоу
надійшов
наказ,
про призначення
лінапя
Квашина головним хірур
гом дивізійного госпіталю,
що знаходився у Геленд
жику, Діставалися до ньо
го морем, вночі (вдень про
це не могло бути І МОВИ).
На мотоботі разом з ма
йором медичної
служби
В. І. Квашиним
знаходи
лось 17 десантнинів і мед
працівників.

Хвилі Чорного
моря
спалахували лід сліпучи
ми ножами ворожих про
жекторів, Раз по раз у
повітря здіймались веле
тенські водяні смерчі, і то
ді суденце різко здригало
ся й уповільнювало хід.
Чорна вода і чорне небо
зливалися з такою ж чорною ніччю, і цю
непро
глядну темряву з якоюсь
диявольською періодичніс
тю шматували
спалахи
ракет і трасуючих куль.
Коли мотобот
відійшов
досить далеко від бухти,
його корпус раптом стра
шено струснуло, потім по
чувся глухий, різкий ви
бух і майор Квашин, на
якому було одягнуто два
коркових рятувальних по
яси, відчув,
що холодні
обійми солоної води ско
вують його тіло.
Сталося найстрашніше:
пряме попадання. Мото
бот відразу пішов на дно,
а разом з ннм і тринад
цять бойових товаришів
В. І. Квашина.
Серед хвиль
Чорного
моря їх лишилося
лише
четверо.
Гребли руками, орієнту
ючись по зорях. На вибу
хи снарядів уже не звер
тали ніякої уваги. Чотири
живі
людські
поплавки
повільно
розгойдувались
на бугристій поверхні мо
ря, важко рухаючись впе
ред.

(Далі буде).
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«Молодий комунар»

А ЦТ (І програма)
8.00 —
«Час». 8.45 —
Фільм «Чапаев». 10.15 —
Монументальне
мистецтво
СРСР.
10.45
— Концерт
Державного ансамблю пісні
ії танцю Удмуртської АРСР
«Італмас». 11.20 — Новини.
14.30 — Новини.
14.50 —
Док. телефільми «Я б у робі гиики пішов». «Наш дім —
цілина». 15.50 — Фрідернк
Шопен. 16 20' — Героїні п сс
О. Островського. Передача
1. 17.25
— Розповідають
наші кореспонденти. 17.55 —
Грає Московський симфо
нічний оркестр.
18.20 —
Док. фільм. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19 00 — Людина І
оакоя. 19.30 — С. Рахмани
нов. Концерт № 1 для Фор
тепіано з оркестром 20.00
— Док. телефільм «У серці
Анд». Вступає слово полі
тичного оглядача Л. Поз: то
па. 21.00 — «Час». 21.35 —
Концерт народної артистки
СРСР М. Бієшу. 22.40 —
"УІП літня Спартакіада наро
дів СРСР. Баскетбол. Жінки.
23.20 — Сьогодні у світі.
А УТ
10.0(1 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концерт. 10.45
— Виставка дружби. 11.15
—
Художній
телефільм
■еСільва». 2 серія. 12.30 —
«Країна комсомолія». 13.15
— Фільм-концерт «Чарів
ний журавель».
13.45 —
«Правила
без винятків».
14.15 — «Народні таланти».
16.00 — Новини.
16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.40
— Телсолімпіада з російсь
кої літератури. Підсумкова
передача. І7.25 — Фортепі
анна музика. 17.35 — Народ
ний депутат. 18.00 — Теле
фільм. (Кіровогдад). 18.10 —
«День за днем».
(Кірозоірад). 18.30 — «Літературна
карта України».
(Кірової'рад). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Фестиваль
мистецтв «Київська весла».
В перерві
— телевізійна
школа плавання. Урок 8. «На
добраніч, діти». По закін
ченні — Новини.

18.45 — Сьогодні
у світі.
19.00 — Розмова про май
бутнє. Зустріч
студентів
МДУ в міністром
геології
СРСР Є. Козловським. 19.15
— Ти заспівай мені ту піс
ню. Співає Р. Рюміна. 19.40
— Телефільм
«Розплата».
21.00 — «Час». 21.35 — Ка
мера дивиться у світ. 22.35
— Сьогодні у світі.

▲
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роби краще за вас. 17.50 — 10.45 — Коло читання. 11.30
Концерт для
делегатів VI — Очевидне — неймовірне.
з'їзду Всесоюзного товари 12.10 — Фільм-концерт «Спі
ства винахідників 1 раціона ває Яак Иоала». 12.40 —
лізаторів. 18.30 — У кож Людина.
Земля,
Всесвіт.
ному
малюнку — сонце. 13.25 — V Міжнародний
18.45 —
Сьогодні у світі. фестиваль телепрограм про
19.00 — «Зашморг безвихо народну творчість «Весел
ді». Про проблему безробіт ка». Мистецтво Йєменської
тя у розвинутих капіталіс Арабської Республіки. 13.55
тичних країнах. 19 20 — Кі- — Російський музей. Радян
позамальовка
«Москва у ський живопис. 14.30 — Но
травні». 19.25 — Наука і вини. 14.45
— Док. теле
життя. 19.55 — Фільм «При фільм «Іраклій Абашідзе».
кордонний пес Алий». 21.00 15.40 — И. Брамс. Дві хо
— «Час». 21.35 — Російсь ральні прелюдії. 15.50 — Бе
кий музей. Радянський жи сіда політичного
оглядача
вопис. 22.10 — Сьогодні у Л. Вознесенського. 16.20 —
світі. 22.25
— Мелодії і) У світі тварин. 17.20 — 9-а
ритми зарубіжної естради. студія. 18.20 — Мультфіль
ми. 19.00
— Сьогодні —
А УТ
10.00 — «Актуальна каме День прикордонника. Вис
ра». 10.35 — Виробнича гім туп начальника політичного
прикордонних
настика. 10.45 — «Танцю управління
вальний зал». (Кіровоград військ КДБ СРСР генералА УТ
на республіканське телеба майора В. С. Іванова. 19.15
16.00 — Новини. 16.10 — чення). 11.20 — Телефільм. — «Пісня про кордон». Му«срібний дзвіночок». 16.30 11.40 — «Шкільний екран». зично-публіцисгична пере
— Для школярів.
«Това 10 клас. Російська літерату дача, присвячена 65-річчю
риш». 17.15 — Фільч-кон- ра. 12.15 — Художній теле прикордонних військ 1СЛК
«Дер кавний кор СРСР. 21.00 — «Час». 21.35
иерт «Соната».
17.45 — фільм
«Екран пошани». Українсь дон». Фільм І «Ми наш, ми — Телетеатр мініатюр «Зо
кого телебачення. 18.09 — новий.. »■ 1 та 2 серії. 14.30 лота рибка». 22.45 — Чем
Телефільм «У
пам’яті на — Фестиваль документаль піонат Європи з спортивної
родній». 18.30
— Концерт, них фільмів. 16.00 — Нови гімнастики. Чоловіки. 23.30
естрадно-симфонічного ор ни. 18.10 — «Срібний дзві — Новини.
кестру Українського телеба ночок». 16.30 — Науково-по
чення і радіо. 19.00 — «Ак пулярний телефільм «Поле А УТ
туальна камера». 19.30 — на камені». 16.50 — «В май
10.00 — «Актуальна каме
Майстри
мистецтв УГСР. стерні художника». 17.15 — ра».
10.35 — Концерт укра
20.30 — Телевізійна школа Фільм-концерт.
17.30 — їнської)
народної пісні. 11.10
плавання. Урок 10. 20.45 — «Гарячий цех республіки». — «Сьогодні
День при«На добраніч, діти», 21.00— 18.00
— «День зь днем». коодонника». —Кінопрограма.
«Час». 21.35
— Художній (Кіровоград). 18.15 — Ого 12.00 —
«Призначається
телефільм «Державний кор лошення. (Кіровоград). 18.20 побачення». 12.30 — «Сла
дон». «Ми наш, ми новий...» — Телефільм. (Кіровоград). ва солдатська».
13.30 —
2 серія. 22.45 — Новини.
18.30 — Музичний фільм «У «Галузь: досвід, проблеми».
весняному парку». 19.00 — 14.05 — «Музичні зустрічі».
А ЦТ (II програма)
8 00 — Гімнастика. 8.15— «Актуальна камера». 19.30 14.15 — «Сатиричний об’єк
Науково популярний фільм —З Станку. «Вожак». Вис тив». 14.45 — «Доброго вам
«Зоряна палітра» 8.35. 12.10 тава. 20 50 — «На добраніч, здоров’я». 15.15—Телефільм.
— Іспанська мова. 9.05 — діти». 21.00 — «Час». 21 35 15.45 — Худ.
Продовження
вистави «Репортаж на відеофільм
Я. Купала. Телефільм «Ук
пам’ять».
лін мій народу за пісні...» «Вожак». 22.45 — ІІаукбво- 16.40 — Телетурнір «Соняч
9.55 — Про що
розповіла иопулярніііі фільм «Мирго ні кларнети». 19.00 — «Ак
«Черроиа книга». Переда род — місто-курорт». 23.05 туальна камера».
19.40 —
ча 2. 10.25 — Науково-по — Новини.
«Скарби музеїв
України».
пулярний філь?.і «Вотлуґа». А ЦТ (II програма)
19.55 — «Твоя життєва по
10.35, 11.40
— І. В. Гете.
8.00 — Гімнастика. 3.15 — зиція». 20.45 — «На добра
«Фауст». 9 кл 11.05 — Ма Науково-популярний фільм ніч. діти!» 21.00 — «Час».
мина школа. 12.40 — Сто «Рух — це життя...»
3.35, 21.35 — Художній телефільм
рінки історії. «П’ятирічка — 9.35 — Географія. 8 к і. «Державний
кордон».
молодість
мої». 13 25 — 9.05, 12.50 —
Англійська Фільм 2. «Мирне літо 21-го».
«Життя і книги дяді Гіляя». мова. 10.05 — Пошта «При 1 серія. 22.45 — Нозшш.
По сторінках творіь В. Гіля- родознавства». 2 кл. 10.35— А ЦТ (II програма)
ровського. 14.20 — Фільм із О. Пушкін. «Евгепій Оиєгін».
3.00 — Гімнастика. 8.15 —
субтитрами
«П’ятнадцяти Літературні етюди. 11.35 — Якщо
хочеш
бути здоро
річний капітан». 15.40 — «У вічному боргу». 11.50 — вим.
— Фільм «Гепард».
Новини.
18 00 — Новини. «Крилата дочка Батьківщи 9.40 8.25
—
Ранкова
пошта.
18.15 — Міжнародний тур ни». Телефільм про Героя 10.10 — Док.
нір з водного поло. Збірна Радянського Союзу льотчи- «Прикордонники».телефільм
11.00
—
СРСР — збірна Угорщини. ка-космопавта СРСР С. Са- В. Гаврилів. Два вокальних
18.45 — Док.
телефільм
Еіщьку. 13.20 — Радянська цикли.
12.15
—
Рафаель.
«Анонімники». 19 05 — Кон монументальна і портретна 13.15 — «Журналісти». Те
церт естрадіго-симфопічно- скульптура. 13.50 — Науко ленарис.
14.00 — Програма
го оркестру
і солістів Уз во-популярний
журнал Башкирської
студії телеба
бецького телебачення і ра «Знание — сила». Випуск 4. чення.
15.30 — Міжнарод
діо. 19.30 — Об'єктив. 20.00 14.35 Е. Хемінгурй. Сторінки ний огляд.
15.45
— «Відряд
— Вечірня
казка. Мульт життя І творчості. 15.25 — ження в Антарктиду».
Пере
фільм
«Мауглі». 20.15 — Новини. 18.00
— Новини. дача 3 з циклу
«Наука і
Наш сад. 20.45 — Народні 18.20 — Док. фільм «Нали- життя». 16.15 — Концерт
за
мелодії. 21.00 — «Час». 2,1.35 бокські бджолярі». 18.30 — служеного колективу Лат
— Телефільм «Наш спіль Міжнародний турнір з вод війської РСР ансамблю на
ний друг». 4 і 5 серії.
ного поло. Збірна СРСР —танцю
«Ліесма».
збірна Італії. 19.00 — Клуб родного
— «Живі і благоденст
мандрівників. 20.00 — Ве 16.30
вують
у
США».
Док.

чірня казка.
Мультфільм фільм про нацистських теле
зло
«Телевізор кота
Леополь чинців, які переховуються
да». 20.20 — Чемпіонат Єв в США». 17.00 — «XIX Ле
ропи з баскетболу. Чолові- нінградська музична вес
ки. Збірна СРСР — збірна на».
А ЦТ (І програма)
Концерт
симфонічної
Польщі.
21.00 — «Час». 21.35 музики.
17.45 — Здоров’я.
8.00 — «Час». 8.45 — Кон — Телефільм
«Наш
спільний
18.30
—
Музичний
кіоск.
церт дитячих художніх ко друг». 6 і 7 серії.
19.00 — Людина — господар
лективів м. Ровно. 9.25 —
на землі. 20.00 — Вечірня
Фільм «Громадянин Льот
казка. 20.20 —
Чемпіонат
ка». 10.50 — Док. телефільм
Європи з баскетболу. Чоло
«Високе небо» 11.15 — Но
віки.
Збірна
СРСР
— збір
вини. 14.30 — Новини. 14.50
на ФРН.
21.00 — «Час».
— П’ятирічка —
справа
21.35 — Фільм «Монолог».
кожного. Док.
фільми «Ти
та інші».
«Персональний А ЦТ (І програма)
гектар», «Плануючи еконо
8.00 —
«Час». 8.45 —
мію». 15.50 — Шахова шко Грає Зразковий духовий ор
ла. Клас розрядників. 16.20 кестр прикордонних військ.
— Сьогодні і завтра
під 9.10 — 22-й тираж «Спорт
московного села. 16.50 — лото». 9.20 — Для вас, бать А ЦТ (І програма)
Роби з нами, роби
як ми, ки. 9.50 — Творчість юних.
8.00 — «Час». 8.40 — Дже

«Розплата» 10.50 — Разом
“ ДРУЖна
сім’я. 11.25 —
ІЛО,2!!НП]4-зо — новяші.
14.50
Док.
фільми ДО
Дня прикордонника «Біля
контрольної смуті'», «Імені
Івана Беляева». 15 25 — Ро
сійська мова. 15.55 — Весе
лі старти. 16.40 — Співає
народна
артистка
УРСР
Д. Божко. 17.15 — Адреси
молодих. 18.15 — Ленінсь
кий університет мільйонів.
*ДУХОВІП!Й світ
ЛЮІШІІІ».
ІПЛП
— Сьогодні у світі.
~ ВіДбірковий
матч
олімпгйсьно.'о
турніру з
футболу.
Збірна СРСР —
збірна Греції, У перерві —
и.4о. Якіцо хочеш бути здо
ровим. 21.00 — «Час.». 21.35
Творчий вечір компози
тора Е. Колмаповського. У
перерпі — 22.35 — Сьогодні
у світі.

ут

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концерт. 11.00
— Телефільм. 11.20 — Гра
ють юні музиканти. 11.50—
«Екран молодих». Путівка
в життя. 12.45 — Теленарис
«Коли народжуються
вір
ші». 13.15 — «Мальовничий
світ дитинства».
14.00 —
Співає
народна артистка
РРФСР
Зара Долуханова.
16.00 — Новини.
16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— Сьогодні — День визво
лення
Африки.
17.30 —
«Продовольча програма —
сира за кожного».
18.00 —
Телефільм.
(Кіровоград).
18.10 — «День
за днем».
(Кіровоград). 18.30 — «На
родні
таланти».
(Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Л. Бетхо
вен. Симфонія номер п’ять.
20.10 — «Факти свідчать».
20.35 — Телевізійна школа
плавания. Урок. 9. 20.45 —
«-.На добранії, діти». 21.00—
«Час». 21.35
— Художній
телефільм «Державний кор
дон». Фільм 1. «Ми наш ми
повий...» 1 серія.
22.40 —
Новини.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науково-популярний фільм
«Хто є хто?» 8.35, 9.35 — Му
зика. 6 кл. 9.05, 12.55 — Ні
мецька мова. 10.05 — Про
що розповіла «Червона кни
га». Передача 1. 10.35, 11.40
— Загальна біологія. 9 кл.
11.05 — Для вас,
батьки.
12.10 — І. Тургенев. Сторін
ки життя і творчості. 13.25
— Чого
і як навчають в
ПТУ. 13.55 —
Тележурнал
«Звіздарі» 14.40 — К. Маркс.
Етапи
життя і боротьби.
15.25 — Новини.
18.00 —
Новини. 18.20 — Скрипкові
мініатюри Г. Еенявського у
виконанні заслуженого ар
тиста
Грузинської
РСР
І. Політковського. 18.30 —
Сільська
година. 19.30 —
«Співдружність».
20.00 —
Вечірня казка. «Гнем і дім».
20.15 — Док.
телефільм
«Кордон за рікою». 20.30 —
Міжнародний турнір з вод
ного поло Збірна СРСР —
збірна Куби. 21.00 — «Час».
21.35 —
Телефільм «Наш
спільний друг». 2 і 3 серії.

А ЦТ (І програма)
8.00
— «Час».
8.4.5 —
Мультфільми «Чиї у лісі
шишки?». <!Іро
смугасте
слоненя».
9.05 — Фільм
«Контрольна смуга». 10.20
>— Клуб мандрівників. 11,20
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — До Дня визволення
’Африки. Кіноогляд. 15.30 —
Екран збирає друзів. 16.20
— Героїні п’єс 0. Островсь
кого. 17.15 — «Я — сьогод
ні і завтра». Про школярів А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час» 8.45 — 'Я
Бєлгородської області. 18 00
— Розповіді про партію. До — сьогодні і завтра». Про
ЯО-річчя
Другого
з’їзду школярів Бєлгородської об
РСДРП. Народження партії. ласті. 9.30 —
Телефільм

рела. 9.10 —
Док. фільм
«Хліб нашого спільного по
ля. 9.30 — Будильник. 10.00
— Служу Радянському Со
юзу! 11.00 — Здоров’я. 11.45
— Райкова пошга. 12.15 —
Наука і техніка.
12.30 —
Сільська година.
13.30 —
Музичний
кіоск. 14.00 —
Сьогодні — День хіміка. В
передачі бере участь міністр
нафтопереробної 1 нафтохі
мічної промисловості СРСР
В. Федоров.
14.30 — Кон
церт па замовлення праців
ників хімічної промисло
вості. 15.20 — Клуб мандрів
ників. 16.20 — Фільм — ді
тям.
«Мушкетери 4 «А».
17.00 — «Сфера особливої
уваги». Передача з циклу
«Вирішується
на місці».
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Мультфільми
«Жив собі пес», «Про кота
Васю та мисливську катава
сію». 19.05 — Футбольний
огляд. 19.35 — Телевистаза
«Не заплачу». Автор Едуардо де Філіппо. 21.00
—
«Час». 21.35 — Музика для
всіх. 22 50 — Чемпіонат Єв
ропи з спортивної гімнас
тики. Чоловіки. 23.30 — По
вніш.

А уг
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.45 — «Сонячне ко
ло». 11.05 — Художній теле
фільм
«Державний кор
дон». Фільм 2. «Мирне літо
21-го». 1 серія.
12 10 —
Концерн колективів дитя
чої художньої
самодіяль
ності міста
Кіровограда.
(Кіровоград). 13.40 — «Сьоісдні — День хіміка». 14.40
— «Пісня скликає друзів».
15.40 — Ігротека. 16.25 —
«Циркова програма». 17.00
— «Життя
велике і пре
красне». 17.25 — Ф. Аміров.
«Тисяча і одна ніч». Балет
на вистава. 19.00 — «Акту
альна камера».
19.30 —
Всесоюзний фестиваль мис
тецтв
«Київська
весна».
20.45 — «На добраніч, ді
ти». 21.00 — «Час». 21.35—
Художній телефільм «Дер
жавний кордон».
Фільм 2.
«Мирне літо 21-го». 2 серія.
22.40 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20—
Телефільм
«Залізні ігри».
9.30 — До Дня хіміка. Док.
фільми. 10.40 — Концерт
оркестру російських народ
них інструментів Новоси
бірського телебачення 1 ра
діо. 11.05 —
Очевидне —
неймовірне. 12.05 — Пере
можці Клуб фронтових дру
зів. 13.35 —
Міжнародний
день музеїв. 14.10 — Супут
ник кіноглядача.
14.55 —
Розповідають наші корес
понденти.
15.25 — Теле
фільм «Жан Крістоф». З се
рія. 16.20 — Знання — сила.
17.05 — Д. Скарлатті. П’ять
сонат для скрипки і орга
на. 18.00 — Дітям про зві
рят.
18.30 — Міжнародні
змагання зі стрільби з лука.
«Весняні стріли».
19.00 —
«Вершник революції». Док.
телефільм про С. Бульонно
го. 20.00 — Вечірня казка.
Мультфільм «Мауглі». 20.20
— Чемпіонат Європи з бас
кетболу. Чоловіки. Збірна
Голландії — збірна СРСР.
21.00 —
«Час». 21.35
—
Фільм «Микола Бауман».
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Кіровоградське професійно-технічне училище
управління громадського харчування облвиконкому

Кіровоградський будівельний технікум їм. Героя

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

ПРИЙМАЄ УЧНІВ

на 1983—1984 навчальний рік
Училище готує кулінарія,
кондитерів та
офіціантів
для підприємств
гро.мадського харчування.

По закінченні учипиіцз
випускники будуть працю
вати в Кіровограді, Св’гловодську,
Олександрії за
домовленістю з правлінням
колгоспів та радгоспів.
До училища приймаю-ь
без
вступних
екзаменів
осіб із середньою оев'пою
віком до 2о років.
Училище забезпечує уч
нів
підручниками,
вони
одержують
стипенді-о
32 крб., а звільнені в запас
воїни Радянської Армії —
70 крб. на місяць.
Строк навчання — 2 ро
ки.

на 1983—1984 навчальний рік

Час навчання
зарахову
ється до загального трудо
вого стажу

В
училищі
працюють
спортиіші секції, гуртки ху
дожньої самодіяльності.
Випускники училища ма
ють переваги при
вступі
до середніх та вищих уч
бових закладів.
Прийом документів — з
1 червня по 20 серпня.
До вступу необхідно по
дати:
заяву на ім’я директора,
атестат (оригінал), свідоцтно про народження (копію),
довідку про стан здоров’я
(форма № 286).
. з
довідку
місці проживання, характе
ристику
зі школи або з
останнього місця
г„Щм/І роботи.
4 фотокартки 3X4
" ’ * CM.
Адреса училища:

ревоград,
ця, 65.
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вул.

Радянського Союзу В. Є. Колісничснка

м. КіКомпанім-

Дирекція.

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІКІВ БУДІВЕЛЬНИКІВ

На І курс денного відділу т.і н:і 11 курс денного й
вечірнього відділів па
спеціальності промислове і
цивільне будівництво.
Вступники складають екзамени:

на І курс — з російської або
(диктант), математики (усно);

української мови

на II курс денного и вечірнього відділів — з ро
сійської або української мови і літератури (твір),
математик:! (усно).
Без вступних Єкззмсеіз приймають: осіб, нагород
жених золотими або срібними медалями після закін
чення середньої школи; осіб, нагороджених похваль
ними листами після закінчення восьмирічної школи;
офіцерів, прапорщиків і мічманів, звільнених у за
пас із Збройних С.тл (протягом двох
років з дня
звільнення); випускників середніх професійно-техніч
них училиш, які одержали диплом з відзнакою; осіб,

які мають у свідоцтвах про закінчення
8 класів і
атестатах зрілості оцінки «4» і «5».
Особи, нагороджені по закінченні середньої школи
похвальними листами за особливі відзнаки у вив
ченні літератури та математики, звільняються від
складання екзаменів з цих предметів.
Прийом заяв:

на денний відділ у групи па базі 8 класів — по 31
липня, на базі середньої школи — по 14 серпня;
па вечірній відділ — з 15 червня по 15 листопада.
Вступні екзамени:

на денний відділ — з 1 по 21 серпня:
на вечірній — з 1 по 10 червня, з 1 по 10 липня,
з 8 по 1-і серпня, з 14 по 20 листопада (потоками).
Учні денного відділу одержують стипендію на за
гальних підставах.
Іногородніх забезпечують гуртожитком.
Заяви і документи надсилати на адресу: 316050,
м. Кіровоград, пул. Уфімська, 6. Тел. 4-12-74, 4-12-62.
Дирекція.
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