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ПРОЛЕТАР! ВС8Х КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Виходить з 5 грудня 1939 р.

ПРЕС-ЦЕНТР
ПОВІДОМЛЯЄ
ДОЛИНСЬКА.
Дружно
працювали на суботнину
по заготівлі кормів для
' громадської худоби ком
сомольці цукрозаводу. У
р ртдгоспі
імені
Карла
Маркса вони проводили
і міжрядний
обробіток
посівів соняшнику, сиирI тусали сіно. Наивищих
І виробітків добилися Сер| гій Берннн. Галина Тарнзвсьна і Ніна Соловей.

Злагоджено трудилися
1 у ці дні й молоді механі
затори

КОЛГОСПУ

«РОДІІ-

I па». За два дві
Віктор
Науменко
і
Анатолій
Сметана перевезли з по
ля до силосних траншей
36 топи зеленої маси ба
гаторічних трав.
І

,
І
I
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УЛЬЯНОВКА.
Нормодобувнини колгоспу імені Шевченка
одними з
перших у районі
виконаг.и план по . заготівлі
раннього силосу і сіна з
першого укосу. Цих кормів вони
припасли від
повідно
675 і 360 тонн.
Понад 50 процентів заготозленого фуражу — на
рахунку комсомольців і
молоді.

І
Соціалістично змагапІ ия кормодобувпиків господарства очолюють молоді механізатори
Андрій Животовський і Ми1 кола
Кравець.
котрі
іпакторогл Т-25 в агрега
ті з косаркою КС-2.1 ско
сили 100 гектарів бага
торічних трав.
Під час суботника І
недільника комсомольці
господарства заготовили
понад 50 топи сіна.

ПОБУТОВЦІ —
ХЛІБОРОБАМ

У СПИННО ПРАЦЮЮТЬ
НИНІШНЬОГО РОКУ ВО
ДІЇ
компанпвської
РАЙГСІЛЬГОСПТЕХНІ К И.
СЕРЕД
ПРАВОФЛАНГО
ВИХ
СОЦІАЛІСТИЧНОГО
ЗМАГАННЯ НА ПІДПРИ
ЄМСТВІ — КОМСОМОЛКА
ДІІІА
ОЛІИНИК. ПЛАН
ПЕРШОГО КВАРТАЛУ ПО
ТРАНСПОРТУ В А НІНО Н АРОДНОГОСПОДАРСЬК И X
ВАНТАЖІВ ВОНА ВИКО
НАЛА НА 104.9 ПРОЦЕН
ТА.
Фото
Л. МИРГОРОДСЬКОГО.
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«МАТИ СИНОМ
ЬІСЛИ в другій тракторній бригаді колгоспу імені
Леніна заходить мова про передовиків,
право
флангових змагання, обов’язково поруч із ветерана
ми сільської механізації
Іваном Панасовичем Зозасим. Борисом Івановичем Фомиченном. Антоном Ісаковичс-м Дємбіцьким називають
і наймолодшого з
хліборобського роду — Анатолія Вороха.
— Працьовитий. Любить землю і техніку. — таку
характеристику дав юнакові боигадир тракторної ка
валер ордена Леніна Анатолій Іванович Фомиченко.
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Відразу після закінчення Посппівської
середньої
• школи подався юнак до профтехучилища. отримав
посвідчення механізатора і ось вже три роки водить
кблгоспиимн полями трактора Т-75.
— Дивишся па поле, зоране Анатолієм. І не віриться. що то справа рук наймолодшого з трактористів.
Молодий, та умілий, — розповіла« головний агроном
колгоспу Петро Іванович Григориев.
Па цьогорічних неспяпо-польових роботах Анатолій
готував грунт для сівби цукрових буряків. Наставшие
комсомольця Володимир Васильович Прокопенко, кот
рий очолює механізовану лапку буряководів, лишив
ся .задоволеним якістю роботи свого підопічного.
— Не гектари «намотує» хлопець па свій рахунок,
л дбає, щоб па тих гектарах рясним був ужинок. —
розповідає 'секретар парткому колгоспу Піна Остапів
на Курко.
Через сизувату пелену вранішнього
туману про
бивається проміння теплого літнього сонця. Ще з ди
тинства проростала в серці Анатолія,
мов зернина
пшениці в доброму грунті, бентежна любов до такого
сонячного ранку і поля, що
пробуджується. Нали
вається вагою, хилиться додолу повнозерний колос,
шумлять, немов хвилі морські хліба. А пшениця та
вирощена рунами товаришів І його, молодого тракто
риста. Пам’ятаєте, у Олександра Довженка:
«Преіграсна людина в бою за Батьківщину. Пренпасна во
на в стоажданнг.х і
смерті за неї. Але найсвітліша
краса її в труді».
Не знаю, чи відомі ці слова Анатолієвїй матері. Єв
генії Петрівні, сільській листоноші. Але певен, вона
знає, що таке праця. Сама самовіддано трудиться І
виховала працелюбквим свого сина.

Ьгромвдськнн кореспондент
ра».

Вільшанський район.

І. КОТОВСЬКИЙ,
«.Молодого комуна

АВТОЛАВКА
В ПОЛІ
Чимало турбот в цю по
ру в колгоспників. Проге
не тільки в них, а й у по
бутовців.
Насамперед у
нас, — тих, хто обслуговує
трудівників ланів, фер-л.
Цілий рік
навідується
автомагазин нашого об’єд
нання на села. Але найпотрібніша
вона в
дні
важливих
сільськогоспо
дарських кампаній. Бо в
цей час хлібороби живуїь
турботою про врожай. І
буває ніколи заглянути в
магазин. Тоді
торговель
ники повинні іти до них.
Нині автомагазин район
ного об’єднання
побуто
вого обслуговування кур
сує по всіх господарствах
району. Заїжджає на бу
рякові плантації і тварин
ницькі ферми, на трактор
ні бригади і до косарів. І
есюди побутовців
чека
ють.
Недавно
працівники
•
єднання Г. Колісник і
С. Житній побували в кол
госпі імені Дзержинського. Завезли мєханізатооам
тракторних бригад №№ 1,
2 та садівникам колгоспу
трикотажний одяг, спортивні костюми,
взуття й
інші
необхідні
товари,
Автомегазин
не тільки
виеозить^товари для про
дажу, а й приймає замов
лення. Тоді й ефективність
торгівлі підвищується. За. пити замовників, як пра
вило,
задовольняються.
За останній місяць Галина
Гаврилівна Колісник прий
няла 75 замовлень.
Побутовці практикують
свої поїздки до колгосп
ників разом із агітаційною
бригадою районного бу
динку культури імені Дем’яна Бсдного.
Вчора маршрути
евтолвеки пролягали до кол
госпів
імені Ілліча, «Ісчра», імені Кірова.

т. КОЗІЙ,
секретар комсомоль
ської організації Компаніївського районно
го об єднання побуто
вого
обслуговування
населення.

я

Почну з короткої харак
теристики виробництва, на
якому виникають перші
контури майбутньої дру*
карської машинки «Ятр*'шь». Спробуйте уявити,
скільки трудових ресурсів
і матеріальних засобів мо
білізовано
на створення
машини, якщо
лише у
бригаді
Мелихова для
виготовлення такої дета
лі, як шина пересування
каретки, потрібно 12 тех
нологічних операцій. Вони
виконуються ни агрегат
них автоматах з програм
ним управлінням.
Гойність і чистота об
робки — до таких резуль
татів у своїй праці нама
гаються йти верстатники.
Детальніше
роз’яснення
цих слів дає член бригади
молодий
комуніст Іван
М а куш єн ко: «Стараємося,
щоб не «втікали» розміри
і не вкрадалися тріщини
або іржа. Хочеться, щоб
виріб, який проходить че
рез десяток пар рук, вихо
див ніби з-під одних, погоеподарськв
надійних».
Що у молодих руки справ
жніх господарів, свідчить
відмінна атестація їх ви
робі« відділом технічного
контролю.
У колективі,
де 11 ви
робничників, тісно поєдна
лись багаторічній лосвід
і молоде завзяття. Скажі
мо, сам бригадир
п’ять
ронів тому
прийшов на
нове виробництво токарем
високої
кваліфікації. За
кінчив заводську
школу
бригадирів. Нагороджений
значном «Ударник одинад
цятої п’ятирічки». Добро
совісний,
вимогливий до
себе і до товаїаишів.
— Віро Іванівно! — звер
тається
перед
зміною
Олександр до працівника
складу В. І, Рубан. — Ви
пишіть мені фрезу на два
і п’ятдесят один міліметр.
— Зламали?!
Не дам
Нс-має.
— Фреза у нас ціла. А
як зламається, не хочемо
бігати до вас і витрачати
час. за який ми
можемо
зробити якусь детальну.
Безперечно, необхідний
інструмент Мелихов одер
жить, бо знають
праців
ники
інструментального
складу, що в його бригаді
ніхто не псує щось через
недбайливість.
Навпаки,
колектив зобов'язався за
ощадити
ДО -НІНЦЯ року
35 свердел різних
каліб
рів. дві фр«зи і кілька роз
мітників. Економія
вийде
солідна,
адже
вартість
тільки одного свердла —
40 карбованців! А про те.
як можна продовжити вік
інструменту, члени брига
ди порадилися
спільно і
дійшли висновку, що такі
налагоажувальнини,
ян
Іван Манушенно. заступ;
нин бригадира
Геннадіи
Федунець та й сам брига
дир, зможуть
правильно
заточити свердло або фре
зу, підкажуть який темпе
ратурний режим витримає
Інструмент І ЯКИЙ
строй
його експлуатації.

У бригаді розвинуто на
ставництво. Багато уваги
приділяє
молодій зміні
досвідчена виробничниця
Ольга Нестерівна Бойко,
Завжди підтримає в скрут
ну
хвилину, допоможе.
Небайдужа ’ в<міа ‘І *°
справ комсомольської гру
пи. Тому з всю часто ра
диться групкомсорг Батя
Бурко.
Валя — сумлінна в пра
ні, добре виконує громад
ські доручення. Ця піз
ніша років два тому пра
цювала продавцем. Але не
відчувала смаку до своєї
роботи. За порадою стар
ших пішла на завод. Ово
лоділа професією верстатинка, яка "їй до вподоби.
Валя —- член . бригадної
ради. При розв’язанні пи-
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тавь про прийом на ро
боту. звільнення, розподіл
премій чи підписання на
рядів на принципову дум
ку комсомолки зважають
старші тозариші. По пів
тори, а то й по дві змінні
норми виконує
Бурко, і
продукція, яка виходить з
її рук, завжди відмінної
якості.

КМК:
СЛОВО І діло

Є характер
у бригади
На обробному виробництві головною підприємст
ва виробничого об’єднання «Друкмаш» за патріотич
ним почином «25-річчю руху за комуністичний труд
— 25 ударних тижнів!» працюють три комсомольсь
ко-молодіжні колективи — Володимира Бахмацько
го, Михайла Латишсва та Олександра Мелихова. Ця
розповідь — про бригаду Мелихова.
Високий коефіцієнт тру на зборах робітників об
дової участі (результати робного виробництва було
змагання підсумовують за вирішено впровадити ма
бальною системою) також теріальну
відповідаль
у комсомольців
Сергія ність за "порушення трудо
в брига
Гавазп, Раї Мельникової. вої двеипп.чіин
•
Наташі Сиволап та Галл дах.
ии Нікітіної.
Всі
вони
Серйозною була розмова
значно перевиконують свої членів бригади із Федо
виробничі
завдання при ром
Портинм Та як не
високій якості роботи.
були
обурені товариші
Федора, біль
Організувалася
брига вчинком
да позаторік,
і її неви шість із них схилилася до
можливість
черпні можливості розкри думки: дати
виправитись І
ваються з кожним днем. хлопцеві
Перший
успіх прийшов юнак зрозумів
свого по
сум пін
до колективу напередодні милку. пообіцяв
виправдати
9 травня, коли за підсум ною працею
ками третього
ударного себе перед колективом Те
тижня
(а змагання на пер його слово не розхо
честь 25-річмя за комуніс диться з ділом Комсомо
тичну працю на підпри лець перевиконує змінні
ємстві оголошено
з 18 норми, пе- полускає пору
квітня) бригада, виконав шень трудової дисципліни.
Бригада
О. Меляхоза
ши план по номенклатурі
виробів на 176 процентів, за шостий ударний тиж
виконала план нз
виборола перше місце се день
Високі в
ред бригад обробного ви 156 процентів.
робництва
Відчули, то бригаді й коефіцієнти тру
можуть зробити набагато дової участі, немає пре
більше, адже до цього ча тензій до якості продукції
су
ліпне
рівнялися на Подібний успіх — не ви
бригаду Володимира Бах падкове вдале повторен
мацького. показники якої ня, скоріше всього — за
здавалися
недосяжними кономірність У молодого
верстати и кі в
А виходить це реальність, колект11 ву
варто лише
повірити в «Друкмашу» появився ял
подегливий
робочий хзсвої сили!
Все йшло так, як треба рактер. Він виробився у
— з наростанням
іноді боротьбі за комуністичне
підводили постачальники стзвленвя до праці, в тру
житті дружної
металу, і тоді доводилось довому
тупцювати на місці. Бри сім’ї виробничників.
га дп а рада наступала з
Молоді верстатники ак
вимогами до служб посгз- тивно готуються до субот
чаппя, і справи зрушува ника. присвяченого 80-річлись з місця. Та сталась чіо Другого з’їзду РСДРП
прикрість в їх колективі. і Дню радянської молоді.
Підвів Федір
Портниіі. Усі члени бригади зобов’я
Якоеь не вийшов на робо залися 25 червня
пере
ту. Брпгаді записали про крити змінні
завдання,
гул, а це пляма па все ви більшість із них працюва
робництво. І Іри підбитті тиме на зекономлених ма
підсумків за тиждень по теріалах. Кошти, заробле
відомили, що
кожен ІЗ ні під час свята комуніс
членів бригади Мелихова тичної прані, будуть пере
позбавляється п’яти про раховані до Радянського
центів
преміальних. Це фонду миру.
спрацював один із прин
Не забувають
молоді
ципів «Один за всіх і всі
друкмашівці і про допо
за одного». А якщо точні
могу сільським трудівивше, вступило п силу поло
.кам. І тут серед кращих
ження робітничої ініціати — бригада
верстатників
ви «Про колективну відпо
О. Мелихова.
відальність за трудову дис
Д ГАНСЬКИЙ,
ципліну», яку підхопили з
старший інженер Кі
початку року
робітники
ровоградського між
«Друкмашу».
Викликана
галузевого центру на
ця ініціатива
рішенням
уково-технічної інфор
листопадового
(1982 р.)
мації.
Пленуму ІД К КПРС. Тож
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Щодня редакційна пошта приносить
десятки листів, які приходять із різних
куточків нашої країни. їх автори — лю
ди різник професій, віку, паціоі.-альиості. Та всіх їх об'єднує одне: турбота
про долю планети, підтримка радянсь
ких мирних ініціатив, бажання внести
свій вклад у справу боротьби за лікві
дацію ядерної небезпеки, тривога, яку
породжують зловісні плани Пентагону і
НАТО. ’
«Ми, радянські й іноземні студенти,
представники
60 країн світу, обуретіі
діями адміністрації США. спрямовани
ми на посилення гонки озброєнь і ство
рення
небезпечної для справи миру
міжнародної обстановки. Ми вимагаємо
від американського уряду негайного
припинення гонки озброєнь*. — пишуть
студенти Кишинівського ордена Трудо
вого Червоного
Прапора сільськогос
подарського інституту імені М. В. Фрунзе. А їх однолітки із міста Лисьва
Пермської області повідомляють про
те. що вони взяли активну участь в

світ на грань ядерної катастрофи, у
зв’язку з цим важливого значення на
буває дальша активізація антивоєнних
виступів радянських юнаків і дівчат.
Комсомольські
організації
Москви,
Ленінграда,
України, Білорусії, Узбе
кистану, молодіжні трудові колективи
Західно-Сибірського
тернторіально.вїіробішчого комплексу, будівництва га
зопроводу
Урепгой-Помарп-Ужгород,
Байкало-Амурської магістралі виступи
ли з пропозиціями відзначити День
радянської молоді 26 червня ц. р. ма.
совммн
антивоєнними виступами іОна.
ків і дівчат нашої країни під девізом
«Я голосую за мирі». Серед масових ан
тивоєнних заходів особливе місце від
водиться
проведенню своєрідного ре
ферендуму радянської молоді, котрий
пройде у формі голосування з допомо
гою спеціальних листівок-бюлетенів, де
міститимуться заклики на захист миру.
Бюро ЦК ВЛКСМ підтримало пропо
зицію
комсомольських організацій і
прийняло постанову «Про проведення
в комсомольсь
ких організаці
ях антивоєнної
акції «Я голо
сую за мир!»
У День ра
дянської моло
ді в комсомоль
ських організа
ціях, трудових
колективах,
в
студентсь К И X
загонах, трудо
вих
об’єднан
нях школярів,
піонерських та
борах,
місцях
масового відпо
чинку відбуду
ться традиційні
антивоєнні за
ходи:
мітинги
протесту,
де
монстрації
і
маніфестації, суботпнки* солідарності,
уроки миру і т. д. Цього ж дня пройде
і референдум «Я голосую за мир!»
Вирізні листівки‘будуть опубліковані
на сторінках «Комсомольской правды»,
«Пионерской правды» і всіх місцевих
молодіжних, піонерських газет. З ли
цьового боку бюлетепя-лпетівки
містігшмутея малюнок і текст такого зміс
ту: «Я голосую за мир! Мир, за який у
кривавій сутичці з гітлерівським фа
шизмом наші батьки і діди заплатили
20 мільйонами життів. Мир, якому сьо
годні загрожують генерали Пентагону і
НАТО, котрі рвуться до здійснення не
безпечних планів розміщення в Західній
Європі зброї середньої дальності, ци
нічно саботують радянські мирні ініціа
тиви, штовхаючи тим самим планету до
ядерної прірви,
позбавляючи майбут
нього молоде покоління Землі. Не дамо
підірвати світ!»
Зворотний бік бюлетепя-лпетівки приз
начений для її заповнення учасником
голосування: за бажанням юнаки і дів
чата можуть там вказати ім’я, вік, про
фесію,
розказати про свій особистий
внесок, про внесок їх колективів у бо
ротьбі за мир.
Така форма молодіжного референду
му покликана підкреслити і посилити
почуття особистої відповідальності кож
ної молодої людини за долю світу, со
ціалізму, Батьківщини.
>
Комсомольські організації повинні за
безпечити необхідну кількість бюлетенів-листівок і урн у місцях голосуван
ня, у разі необхідності розмножити бю
летень друкарським способом.
Всі бажаючі взяти участь у молодіж
ному референдумі «Я голосую за мир!»
повинні бути заздалегідь проінформова
ні, де проводитиметься збирання підписних.^біолетенів.
Після закінчення збирання підписних
бюлетеиів-листівок комітети комсомолу
мають протягом тижня направити їх у
республіканські, крайові і обласні ком
сомольські
газети, в «Комсомольскую
правду».
У зв’язку з цим газета «Комсомольс
кая правда» чекає ваших повідомлень
про мітинги і маніфестації, трудові вах
ти, фестивалі політичної і патріотичної
пісні, конкурси політичного плаката, які
передуватимуть святу радянської моло
ді.
Комсомольсько-молодіжна акція про
водиться в рамках Всесвітньої кампанії
за роззброєння і кампанії ВФДМ «Всес
вітні дії молоді проти ядерної загрози,
за мир і роззброєння». Референдум «Я
голосую за мир!» — це конкретний вне
сок кожної молодої людніш в реаліза
цію радянської Програми миру, багато
мільйонний вняв антивоєнних, антиядер*
них устремлінь наших юнаків і дівчат,
який зіллється з боротьбою всієї МОЛО
ДІ планети за своє мирне майбуття.
Газета «Комсомольская правда» за
8 червня 1983 року.

ss sakbF
Естафеті миру молоді Прикам’я, пере
рахувавши до Радянського фонду миру
3760 карбованців. 600 молодих буді
вельників і монтажників Азербайджан
ської ДРЕС поставили свої підписи під
листом . протесту в штаб-квартиру
НАТО; ’ вісім тиСяч молодих тюменців
зібралися біля Вічного вогню, щоб вис
ловити свою солідарність'із борцями
за мир, національну незалежність і соціаЛЬжіп прогрес...
У таких листах, а то й телеграмах
читачів, де підкреслюється невідклад
ність активних дій у боротьбі за мир,
є рапорти про трудові «вахти миру»,
иовідомлешгя про антивоєнні мітинги,
слоном, є відтворення широкої картини
життя і діяльності молодого поколін
ня, демонстрація його політичної зрі
лості, високе почуття відповідальності
за долю планети.
Рік тому прозвучало Звернення XIX
з’їзду ВЛКСМ до молоді світу. У ньо
му поєднались тривога, гнів, рішимість.
Відтоді «Марш миру радянської моло
ді» став одним із масових проявів все
народної підтримки* ленінського курсу
КПРС на збереження і зміцнення миру.
Виконуючи рішення XIX з’їзду ВЛКСМ,
комсомольські організації ' країни за
час, що минув після цього форуму, про
вели велику роботу по розгортанню
маршу. Різноманітні його форми та ак
ції*. мітинги і
маніфестації, конкурси
політичної пісні і плакату, комсомоль
ські суботпнки і недільники. Вони ві
дображають змужніння нашого юного
покоління, його громадянськість, почут
тя відповідальності за сьогодення і май
бутнє країни, яку відстояли ціною нез
мірних жертв наші батьки і діди.
Хіба не про це свідчать 20158696 під
писів, які поставили під листівкою про
тесту у штаб-квартиру НАТО, опублі
кованою на сторінках «Комсомольской
правды», її читачі? Символічно, що під
сумки цієї акції були підбиті 9 травня
1983 року — саме у великий, радісний
і одночасно гіркий День Перемоги. 20
мі.іьионів радянських юнаків і дівчат
ніби прпсягнулися пам’яттю полеглих
героїв Великої Вітчизняної війни ска
завши
рішуче «НіІ» планам пентагоінвських і иатовськпх ядерних маніяків.
Суть організованої радянською молодл<о акції — об’єднати зусилля мільйо
нів, адже сьогодні спільні дії народів
юного покоління планети — важливий
захід на шляху до приборкання імпе
ріалістичних кіл на чолі зі США.
«Марш миру радянської молоді» три
ває. ье послаблюючись ні на годину пі
на день.
J’

Нинішній рік — особливий для бор
ців за мир. Рішення керівництва США і
НАТО почати розміщення у кінці 1983
року в ряді країн Західної Європи но
вих американських ракет середньої
дальності означає початок нового вит
ка гонки озброєнь,
фактично ставить

щпо/итзяняня
До підсумків

навчаль-

ного року в системі ком
сомольської політосвіти.

увагу комі
Основну
тети комсомолу про

; F/ОСШД

КРАЩИХ
ДЛЯ ВСІХ

тягом минулого навчаль
ного року приділяли під
вищенню рівня занять, ді жен перший день кварта- «Виховання
радянського
євості
політнавчання й лу працювати
на зеко патріотизму й пролетарем
економічної освіти, зміц номлених
матеріалах і кого інтернаціоналізму в
ненню зв’язків навчально сировині. На сьогоднішній системі політичного й еко
го матеріалу з життям, з день слухачі шкіл комсо номічного
навчання», в
конкретними
справами мольського
політнаачан- Знам’янці та Новоаркантрудових колективів. Зу ня цеху зекономили вже гельському районі — «60силля були зосереджені понад 25 тисяч карбован річчя утворення СРСР —
на виконанні перспектив ців.
торжество ленінської на
них планів розвитку систе
політики», в
У відповідь на рішення ціональної
ми комсомольської політ листопадового
(1982 р.) Новгородківському райо
освіти на одинадцяту п’я Пленуму ЦК КПРС
КМК ні — конференція «Шля
розвитку
тирічку.
дільниці
малих
рресів хи дальшого
В 1982—1983 навчально цеху № 2 головного під активних форм і методів
му році в області працю приємства Кіровоградсь політичного й економічно
вало 1579 шкіл і семінаріз. кого виробничого об’єд го навчання».
В системі комсомольської нання «Друкмаш» (гр/пЗміцнювалась і матері
політосвіти
навчалося комсорг Є. Лебідь),
де ально база комсомольсь
більше 40 тисяч юнаків та всі є слухачами школи з кого політнавчання. В об
дівчат, у тому числі біль курсу «Основи
комуніс ласті пройшов огляд-конше 36 тисяч комсомольців. тичної моралі», виступили курс кабінетів і куточків
Відповідно до постано з ініціативою про колек комсомольської
політос
ви ЦК КПРС, Ради Мініст тивну відповідальність за віти. При цьому створю
рів СРСР,
ВЦРПС і ЦК трудову
громадську вались нові єдині центри
й
ВЛКСМ «Про дальше по дисципліну
кожного, політнавчання молоді на
ліпшення економічної ос Прийняли
загальнорішення про базі сільських
віти й виховання
трудя зияття з працівника п’яти освітніх шкіл,
місце-гих
щих» та заходів, розроб процентів премії за кож бібліотек, вдосконалюва
лених обласним комітетом не порушення дисципліни. лись старі. В СвітлозодсьЛКСМУ з даного питання,
Гідний внесок зробили кому районі, наприклад,
комітети комсомолу про молоді трудівники області додатково
обладнано 8
вели велику роботу по у виконання Продоволь куточків комсомольської
залученню молоді до за чої програми СРСР. Ось і політосвіти.
нять в економічних шко комсомольсько- молодіж О ОБЛАСТІ працює 1579
лах і теоретичних семіна ний . колектив
комсомольських про
колгоспу
рах економічного профі імені Карла Маркса Доб- пагандистів. Із них перелю. В 1982—1983 навчаль ровеличківського району, важна більшість — кандиному році в області діяло який очолює переможець дати в
члени та члени
513 таких шкіл і семіна районного соціалістичного КПРС, мають вищу та нерів. В них навчалося 12,3 змагання А.
вищу оезігу.
Панченко, закінчену
тисячі чоловік. Особлива включив до свого складу Працюють вони, як праувага приділялась вивчен першого голову комітету вило, , над
особисгими
ню курсу
«Продовольча незаможників рідного се творчими планами.
програма СРСР» молод ла Липняжки Я. А. Воло
Питання
підвищення
дю, зайнятою
в різних сика, на рахунку якого ни ефективності політнавчан
сферах агропромислового ні 213 тисяч надпланових ня постійно в центрі ува
комплексу. Всього різни тонно-кілометрів.
ги обласного
комітету*
ми формами економічної
ЛКСМУ.
Проведено два
'Взірцем
для
своїх
тозаосвіти
було
охоплено
обласних семінари
дру
стала
слухачка
близько 32 тисяч чоловік. ришів
гих секретарів міськкомів
економічної
школи
з
кур

У більшості шкіл відбу
і райкомів ЛКСМУ, облас
лися заняття «Твоє соціа су • «Бережливість — риса на нарада
секретарів з
делегат
зобов’язання», комуністична»
лістичне
ідеологічної
роботи. В
на яких слухачі підбили XIX з’їзду ВЛКСМ доярка нинішньому
році було
підсумки соціалістичного колгоспу «Перше трав-ит» розглянуто
на засіданні
змагання за минулий гос- Маловисківського району секретаріату обкому ком.
Валентина
Єпішова.
Всі
подарський рік, одержали
сомолу питання «Про ро
комсомольської
рекомендації з економіч члени
боту комсомольських ор
ного мотивування
своїх групи, яку вона очолює, ганізацій
Новгородківспзобов’язань на рік ниніш виконали завдання першої кого району по виконан
серцевинного
ній. Це,— один із при половини
ню постанови ЦК ВЛКС/А.
кладів того,
як заняття року п’ятирічки до 113-І «Про дальше вдоскона
річниці
з
дня
народження
пов язувались із життям і
лення
марксистсько-ле
конкретними
справами В. І. Леніна.
нінської освіти працюю
Великого
поширення
в
трудозих колективів.
чої молоді в світлі вимог
Скажімо,
цікаво про області набула ** ініціатива XXVI з'їзду КПРС». Внас
йшло заняття з
курсу комсомольських організа лідок заходів, проведених
Знам’янки «Кожен
«Продовольча
програма цій
слідом за ним, пожвави
СРСР»
в фарбувально- слухач школи комсомоль лася робота комсомольсь
складальному цеху корпу ської політосвіти — пере ких
політшкіл
району,
су № 90 Кіровоградського довик виробництва!», яку зросла кількість молодих
схвалив
обласний
комітет
виробничого
об’єднання
людей, охоплених ейсге
по сівалках «Червона зір ЛКСМУ. Хороший досвід мою комсомольських поініціативи
ка», де
пропагандистом по реалізації
ЛІТШКІ71.
в комсоГ. М. Ахмеджанов. Слуха нагромадженоі
І ось навчальний рік п
<
організаціях
чі, обговорюючи причи мольських
системі
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
ПМК-133, політосвіти
втрат, Знам’янської
ни
виробничих
закінчився.
..~~.г Леніплинності кадрів, запро- колгоспів «Заповіт
На співбесідах, у- рефе
понузали створити на діль на», «Україна», де коміте ратах, у виступах на кон
ниці по випуску робочих ти разом із пропагандис ференціях слухачі показа
механізмів
посівних ма тами ведуть постійну ін ли, як засвоїли вониі’прошин комсомбльсько-моло- дивідуальну роботу з мо грамний матеріал, яіЩродіжний колектив. Комі лоддю, тут впроваджено сли ідейно й теорет'йчио.
тет комсомолу підтримав суспільно-політичну прак Навчальний рік закінчивцю ініціативу, і КМК бу тику слухачів.
ся, але не втратили своєї
ло створено. На дільниці, Т“ї ІДСУМКИ впровадженпитання,
актуальності ті
відтоді практично немає
ня ініціативи знам’ян- які вивчалися
протягом
прогулів, порушень трудо ців розглядалися на засі
нього. І якщо десь трапвої дисципліни, знизилась данні обласної методич
ляються
ще недоліки ■
плинність кадрів. І як нас ної ради з політичної осві роботі, то частка вини ля
лідок — зросла якість ви ти. Виявилося, що з 573 гає й на пропагандиста,
робів та підвищилась про- слухачів комсомольських
який недосить живо, надуктивнеть праці.
політшкіл
Кіровоградсь досить конкретно й ціле
Тисячі слухачів системи ких заводів радіовиробів,
спрямовано вів свою ро
комсомольської політос «Ремпобуттехніка», вироб боту протягом року. Нині
віти показали цього року ничого об’єднання «Кіроми вже починаємо підго
зразки ударної праці; в воградмеблі» 358 — пе
товку до нового навчаль
комсомольських
. політ- редовики
виробництва, ного. Важливо, щоб «кані
школах та семінарах на 205 — активні раціоналі
кули» стали
часом, який
родилося чимало трудо затори, 507 —
ударники кожен пропагандист вико
вих починів.
комуністичної праці.
ристає для вдосконіаленТак, молоді робітники
Протягом року міські і ня
своєї майстерності,
цеху № 2 Світловодсь'со- районні комітети комсо вивчення досвіду кращих,
го заводу чистих металів, молу проводили науковоа кожен слухач школи —•
переглянувши взяті рані- практичні й
методичні для практичного викори
ше соціалістичні зобов'я конференції організаторів
стання здобутих знань.
зання, вирішили виконати політосвіти
молоді, комплан трьох років п'ятиріч сомольських пропагандисВ. МАЛЬЦЕВ,
ки.до 17 липня цього року тів. Так, у
Кіровограді
секретар
обласного
Дня металурга, а ко- відбулась
конференція
комітету ЛКСМУ.

«Молодий комунар»

14 червня 1983 року

стор.
ФІЛАТЕЛІЯ

ЧИТАЧ
ГАЗЕТА

И

для
ТЕМАТИЧНОЇ

КОЛЕКЦІЇ

З початку року до редакції надійшло 3337 листів
Місцеві філателісти ма
ють змогу поповнити cteoi
колекції новими поштови
ми виданнями. Кіровоград
ців вони повинні зацікави
ти насамперед, бо за зміс
том мають
безпосереднє,
відношення
до
нашого
краю.
Биоокохудояаіьо
вико
нана кольорова мініатюра,
присвячена космічній ек
спедиції екіпажу корабля
«Союз Т-7», у енщаді яко
го вперше працювала жіика-космонавт. На марці—
командир
корабля двічі
Герой Радянського Союзу
Л. І. Попов, наш земляк,
бортінженер О. О. Сереброа та
космонавт доз і ідннк С. Є, Савицька.
Тут
же і зображення
всього
комплексу з написом: «Со
юз Т-7»
— «Салют-7» —
«Союз Т-5».
вказано час
перебування
з космосі:
«1.9—28 серпня 1982».
Вийшла в світ і подвій
на марка, присвячена кос
мічним
побратимам,*
з
якими екіпаж Л. І Попона
зустрівся на космічній ор
біті — космонавтом Ана
толієм
Березовим і Ва
лентином Лебедєвим.
На
одній поштовій мініатюрі
— фото
космонавтів, на
другій
—
орбітальний
комплекс «Салют» — «Со
юз». І спільний заголовок:
«13.V—10.ХП 1982 р. 211
діб роботи в космосі
на
борту орбітального комп
лексу».
Двісті
років виповнює
ться Ленінградському дер
жавному
академічному
театру опери та
балету
імені С. М. Кірова, на сце
ні якого протягом маііже
всього творчого життя ви
ступав «дідусь російської
опери» Йосип Опанасович
Петров (1807 — 1878), урод
женець м. Єлисаветграда.
Тут працював
провідним
диригентом видатний ра
дянський музикант Ф. ІУІ.
Блумецфельд (1863—19 Я),
шлях якого у велике мис
тецтво починався теж у
нашому місті. На поштомій марці, що випускаєть
ся до цієї знаменної дати
ошатної
— зображення
і лам'ятспоруди театру
ний текст.
дня народДо сторіччя з .....
.... ..
женця Маршала Радянсь
кого Союзу С. М. Будьоиного (1883—1973)
видана
кольорова поштова картка
з оригінальною маркою, па
якій зображена
славно
звісна кінармійська тачан
ка.
Семен
Михайлович
кілька разів, у роки гро
мадянської війни
І МИР
НОГО будівництва (в 1920му. 1921-му,
1918-му і
1951-му роках), перебував
на Кіророградщині.
Появився блок
«Підко
рення Еверсста
радянсь
кими альпіністами». Блок
повідомляє про подвиг ра
дянських спортсменів па
найвищій вершині
світу.
Керував сходженням май
стер
спорту
професор
Є. І. Тами, син академіка
Ігоря Євгеновича
Тамма.
творче життя якого було
пов’язане з нашим облас
ним центром.

t .
.. )

ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

ЗУСТРІЧІ

ЖНИВАХ!
Двадцяти п'яти комеомольцям із Кіровоградського міського професійнотехнічного училища № 2
імені О.-С.
Єгорова не
хотілося
від’їздити із
комсомольського відділка
бурякорадгоспу Маловискінського цукрового заво
ду. За п'ятнадцять днів,
проведених тут,
хлопці
міцно здружилися з місце
вими трудівниками.
Хіба можна забути чу
дові весняні ранки, коли
вони прокидались разом із
сонцем і бігли попід ліс до
річки, де
вмивались ще

теплою з вечора водою! І
тоді з бадьорим настроєм
ішли в поле.
Поспішали
допомогти
трудівникам
відділка ' доглядати про
сапні культури. .
Бриніла срібна роса під
сонцем, молоденькі пагін
ці тягнулись угору. Хлоп
цям приємно було відчу
вати, що це вони
дають
волю для росту соняшни
кам, цукровим висадкам,
городині,
звільнюючи їх
від бур’янів.
Керівник бригади А. В.
Лосвин * допомагав хлоп
цям, і вони тягнулись до

В. КУД?Я,
поліграфіст, ударник
комуністичної праці.
• м. Мала Виска..

ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ

ЧИТАЧ ДЯКУЄ

ДОБРЕ СЛОВО
За роботою, за улюбленим заняттям

забуваєш прз

свої недуги, але трапляються хвилини, коли вони нага
дують про себе. Саме тоді нам, інвалідам, потрібна під
тримка людей. Доброта, чуйне ставлення

повертають

тобі радість життя.
Про це я думаю Щоразу, відвідавши станцію техніч

ного обслуговування № 2. Я інвалід першої групи, не

маю ніг, користуюсь автомобілем «Москвич-412», яко
го час від час/ треба ремонтувати.

Якось уранці дзвоню на станцію. У трубці спокійний

Г

нього — здібного органі
затора. '
1 ось настав час повер
татись до рідного учили
ща. В останній день ро
боти до гостей у червоний
куток контори відділка за
вітав голова
профкому
цукрового
заводу Ф- ‘ •
Чегеринськин. Він від імепі усіх односельців подя
кував учням кіровоград
ського учпліпца за сумлін
ну працю, за таку потріб
ну допомогу, вручив хлоп
цям грамоти, грошові пре
мії. Бо й справді зробили
вони чимало; . доглянули
17 гектарів
просапних
культур.
Хлопці пообіцяли при
їхати на допомогу й на пер і од х я і бозбі і р а і п і я.

голос:
— Острозський слухає.

Пояснюю причину поломки.

— Не турбуйтесь. Через півгодини
дуть у вас.

ремонтники

бу

Через сорок хвилин мій «Москвич» уже був на стан
ції ТО № 2. Тут усюди — культурно, ввічливо. Навіть у

самій обстановці це підкреслюється — чисто, затишно,
кругом квіти. Спеціалісти на станції

— першокласні.

Бригада, приміром, що ремонтує «Москвичі», працює

за прогресивним методом — на єдиний наряд, пере
виконує виробничі плани.

Але найосновніше те, що працівники станції техніч
ного обслугозування не обходять нас увагою.

Більше

того — настрій одразу піднімається, коли потрапляєш
до колективу, у якому працюють майстри по ремонту

автомобілів М. І. Константинов, Л. М. Чеголя та інші.

Ми, інваліди,, вдячні цим людям за чуйне ставлення, за
добра слово, за хорошу роботу.

«

Н. МОРОЗОВА,
жителька м. Кіровограда.

Й СЬОГОДЕННЯ
Клуб цікавих зустрічей,
який створений Кірово
градським
краєзнавчим
музеєм спільно з декана
том по роботі з інозем
ними студентами * Кірово
градського інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування, за час сво
го існування
познайомив
громадян зарубіжних кра
їн із мешканцями нашого
міста: ветеранами партії
та
Великої
Вітчизняної
війни, Героями Соціаліс
тичної Праці, передовика
ми виробництва.
Захоплено слухали не
давно
студенти-іноземці
виступ Героя Радянського
Союзу А. Т. Бурчозського.
Ветеран війни
розповів
юнакам
і дівчатам про
величний подвиг радянсь
кого народу, про свій бо
йовий шлях. Такі зустрічі
допомагають
студентаміноземцям, які навчають
ся у вузах нашого міста,
глибше
ознайомитися з
його минулим, із завдан
нями, які
розз’язуюіь
трудящі. Кіровоградщини
в роки
одинадцятої п’я
тирічки.

' В. НОЖЕНКО,
науковий співробітник
Кіровограде ь к о г о
краєзнавчого музею.

Ще з шкільної парти комсомолка
Галина РАДІОНОВА гарно малює. Отож і знайшлася їй робота за
поклйнанням у місцевому колгоспі «Правда» Добровеличківського району. Нині Галина — художник.
Фото Р. РУБІНА.

ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ

ЩИРИЙ ДАРУНОК
Комсомольці
і молодь
головного
підприємства
кіровоградського вироб
ничого об’єднання «Друкмаш» вирішили зібрати ч
передати в Пантаївськіні
дитячий будинок
Олек
сандрійського району біб
ліотеку. Активно, швидко
провели операцію «Кни
га» в комсомольських ор
ганізаціях
складального
(секретар комсомольської
організації Ірина Храновська) і заїотовчого вироб
ництва, де комсомольсь
ким ватажком Тетяна Почссенко, відділу автома
тизованої системи управ-

ління виробництвом (ком
сорг Надія Єжова) та ін
ші.
За короткий час було
зібрано, понад
500 книг
радянських ПІІСЬМСІНІИКІВ,
російських, українських і
зарубіжних .класиків.
.|
Кілька днів тому деле
гація комсомольців об'єд
нання на чолі з секрета
рем комітету комсомолу
Віктором Кущем побува
ла в ГІантаївці і передала
бібліотеку юним читачам.

С. БОНФЕЛЬД,
краєзнавець.
м. Кіровоград.

А. КЛИМЧУК.

ФУТБОЛ

Олександрійський
район.

«Зірка»
«Фрунзенець»—0:0

ХОЧ ЛИСТА Й НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО

СПРАВИ КЛУБНІ
Молодь
с.
Липняжйи
Доброзеличпівсьного райо
ну поснаржилася в листі
до редакції на та, що в се
лі тривалий час не пра
цює будинок культури.
Як повідомив завідуючий
відділом культури Добровелнчнівсьного райвикон
кому М. О. Федоров, цей
культосвітній заклад було
закрито органами
Держпожежчагляду
через по
рушення правил _ пожеж
ної безпени. З квітня, го
вориться далі у листі М. О.
Федорова, Лигінязький СБК
відновив роботу. Тут пра
цюють гуртки художньої
самодіяльності,
проводя
ться вочори відпочинку.
«Вже півроку у нашому
клубі немає кіно, а коли
були вечори ВІДПОЧИНКУ,
ми взагалі забули», — на-

писали у листі до редакції
18 хлопців І „
дівчат із
с. Брусівки Устинівського
району.
Завідуючий
відділом
культури
Устїпіівс’ькогб
райвиконкому Г. І. Мусеико пояснив такий стаи
справ поганою
роботою
виконуючої обов’язки зав
клубом (на жаль, прізвища
її ііе вказано).
«Колектив районного бу
динку культури. — пише
в офіційній відповіді ре-.
дакції Г. І. Мусеїіко. —
надав допомогу культпра
цівникам
Брусівського
сільського клубу. Його ро
боту взяла під спій конт
роль сільська Рада».
І ще один лист на ту ж
тему — з села Мошориного Знам’янсьного району.
На жаль, автори не підпи

салися під ним. Однак, як
повідомив у відповіді
на
снаргу завідуючий відді
лом культури виконкому
Знам’янсьної районної Ради
народних
депутатів
А. Г. Штанюн, факти під
твердилися. Ось що сказа
но у відповіді:
«Лист молоді села роз
глянуто 25 травня у при
сутності голів колгоспу та
виконкому сільської Ради
працівників СБК.
Дирек
тор В. X. Власенко та ху
дожній керівник О. В. Суботінова попереджені за незадовільну роботу з молоддю. Директор СБК Власонно
попереджений також про необхідність дотримання розпорядку НН
ц,
Дня.
Складено план проведення
вечорів відпочинку, в ор
ганізації роботи вокально,
інструментального ансамб.
лю молоді села допоможе
методист районного
бу
динку культури Є. І. Са
вельев».

АВТОБУС
КУРСУЄ
ЗА ГРАФІКОМ
Жителька села Шсвис
кового
Кіровоградського
району В. Мороз написа
ла до редакції, що у трав
ні змінено графік руху ав
тобусів за маршрутом Кі
ровоград — Пазарівка.
«Сьогоднішній графік не
влаштовує жителів нашо
го села, оскільки автобус
приходить пізно до облас
ного центру, і ми .запіз
нюємось на роботу, —по
відомляла В. Мороз, — •

ввечері останній рейс авто
буса перенесено на рані
шня, ніж досі, строк, то
му нічим добиратись до
села...»
Ми направили. копію
листа в обласне управлін
ня автомобільного транс
порт). Ось що
відповів
заступник начальника уп
равління' М. П. Котенко:
«Повідомляємо,
що з 5
червня рух
автобусів на
маршруті Кіровоград—і 11зарівка здіііснюва гнмсться
за графіком, що діяв1 ра
ніше».
І
Недавно В. Моро.г подзвонила до редакції: з
п’ятого червня автобус яз
Назарівни ходить за зру іним для жителів села графіком

І
|

гі
1

У цьому матчі зустріли
ся команди, що займають
два останні рядки з тур
нірній таблиці. У перцго. му таймі
особливих за
гроз воротам
суперника
не створили. Друга ж силророкап'ятц,хвилинка
«««йшла з перевагою господарів. С. Мурадян. I. Черненко О. Алексеев, В. Самофалов
мали
по кілька
__ г________
можливостей віднрити ра
хунок, але в останню мить
захисники і воротар гос
тей діяли
бездоганно. А
оплески нечисленних, убо
лівальників були адресо
вані хіба що І. Черненку,
коли в падінні він красиво
пробив через себе по во
ротах гостей.
С1
На~ жаль,
------ м’яч пройшов
лоряв зі
штангою...
___ , «Зірку»
чекає не
Тепер
легке турне Херсон —Оде
са—Миколаїв, де вона зу
стрінеться з «Кристалом»,
СКА і «Суднобудівником».

4 crop.
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« Mo подий комунар»

& ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8 45 — Те
лефільм «Водій автобуса». 1
і 2 серії. 10 55 — Джерела.
11.25 — Новини. 14.30 — По
вний. 14.50—Комуністи 80-х.
Док.
телефільми
«Барви
несении».
«Завданння на
завтра». 15.35 — Р Шуман.
Симфонічні етюди 16.15 —
Карл Марке. Роздуми юнака
при обранні професії. 16.45
— Розповідають наші корес
понденти
17.15 — Адреси
молодих. 18.15
— Наука і
життя. 1Я 45 — Сьогодні у
світі. 19.00 —
Виступаєквартет російських народ
них інструментів * Сказан
ня» 19.15'— Фітьм «Ленін
у Парижі». 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм-ковцерт «Пе
речитуючи Маяковсьного».
22.40 — Сьогодні у світі.

серія. «Старший брат».
! і 55 -• «Країна комсомолія». 12.55
На* ново-полулприий ф;.іьм «-Таємниця
таємниць».
і55
— Для
піко - ірії). «Пароль «Друж
бг». 16.00 — Новини. 16.10
— Камерний концерт, іб.40
— Документальний
теле
фільм <Долі людські» 17.10
— Естрадний концерт. 17.35
— «Продовольча програма
— справа ножного». 18.00 —
«День за днём». (Кіровоград)
18.15 — «Народні таланти»
(Кіровоград). 18.45 — Т^ефілфм. (Кіровоград). 19.00
— «Актуальна
камера».
19.30 — Чемпіонат СРСР з
футболу. .Металіст* (Хар
ків) — «Спартак». 2-й тайм.
20.15 — Виступ вокального
дуету <Два кольори*. 20.45
— «На добраніч, діти». 21.00
— «Час». 21.35 — Художній
телефільм «Вічний поклик».
І частина 2 серія. «Ніч пе
ред світанком».
22.50
■
Концерт И. Кобзона. 23.35 —
Новини.

8 45 -- Науково Популярні Документальний телефільм
."Гліи *1 <-.ч<к*о Нілом від- « П родовже! І і і я
подай гу».
17.05 — Фільм-концерт «Ве
— «У нас в
‘‘
океану* селка». 17 30
сЙІДГ^?'иіться* сурма- колективі». Харківські коп
«і.
з ~ і рас фортепіан» кі руктори -всрстатобудіннині../ дуст 10. І>оі:ь і В Пол.-ін- ин. 18 00 — Телефільм (Кі
— «День
ський 10.35 — Пошта «при ровоград). 18.30
родознавства».
11.05
— за днем». (Кіровоград). 18.35
Оголошення.
(Кірово
Р; Короленко. «Ріка .грає». —
11.4о
Мультфільми «Бу- град). 18.40 — «Сонячна ко
19.00 —
рьомка із
Масльсщкіпя». ло». (Кіровоград)
«Жук — Крива Гірка». 12 J0 «Актуальна камеро». 19.30

ний фестиваль телепрограм
про народну творчість «Ве
селка». Народні пісні й тан
ці «Соціалістичної Народної
Лівійської Арабської Джамахірії
13.20 — Телефільм
«Сто перший». 1 серія. 14.30
— Новини. 14.45 — Теле
фільм «Сто перший» 2 серія. 1555 —
Бесіда полі
тичного оглядача Л. Вознесенського. 16.25 — Концерт
Ліричної пісні. 17.00 — Оче
видно — неймовірне. 18.00
— Мультфільм 1.8 30 — Бе
сіда голови Радянського ко
мітету захисту миру Ю. 0
Жукова. 19.00 — А. Бєлін
ський.
«П’ятий десяток».
Фільм-тзистава.
21.00 —
«Час». 21.35 — Ану. дівчата!
Конкурс
дівчат-медсестер
Но закінченні
— Новини.

А УТ

■А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 —
Телевізійна
школа плавання. Урок 2-й.
10.45 — фільм-концерт «Ма
рійське джерело». 11.25 —
Художній телефільм < Назад
дороги немає». З серія. 12.35
— Грають юні музиканти.
13.05 — Перлини душі на
родної. 14.00 — Для школя
рів «Орієнтир». 16.00 — 110ВНЯИ. 16.10 — Звучить ба
ян.
16.40 — «Вінні-Пчх»
Лялькова вистава. 17.20 —
Народний депутат. 17.45 • —
Документальний фільм «Ко
рабели Севастополя». 18.00—
«День за днем». (Кірово
град). 18.15 —
«Пропаган
дист». Організація партій
ного навчання на
Кірово
градському
виробничому
об’єднанні «Червона зірка».
19.00 — «.Актуальна каме
ра». 19.30 — «-Севастополь
ські новели». Телевистава.
20.30 — Фільм-концерт «Зем
ле моя. земле». 20 45 — «На
добраніч, діти». 21.00 —
«Час».
21.35 — Художній
телефільм «Вічний покляк»,
ї частина 1 серія. «Старший
брат». 22.50 — Тележурнал
«Старт?. 23.20 — «Тріо Маренич». 23.45 — Новини.

А ЦТ (І програма)

8 00 —
-Час» 8.45 —
Творчість
юних.
9.15 —
Фільм «Велика сім’я». 10.55
— Концерт заслуженої ар
тистки РРФСР Р. Бобриньопої і народного
артиста
СРСР Є. Светланова (фор
тепіано). 11.35 — Новини.
14.30 — Новини. 14 50 — По
Сибіру і Далекому Сходу.
Док. фільми «Тюмень». «Ін
терв’ю з мільйонером». «А
ХТО я .є — робочий хло
пець». «Бачу океан». 15.50
— Твори О СпенДіарова у
виконанні симфонічного ор
кестру телебачення і радіо
Вірменії. 16.25 — Чого і як
навчають в ПТУ. 16.55 —
Вірші'В. Маяковського читає
заслужений аотист РРФСР
Є. Кіндінов. 17.30 — Шахова
школа. «Чемпіон про чемпіо
нат» За участю А. Карпова.
і;'.00 —
Інформаційний ви
пуск. 18.30 — У кожному ма
люнку — сонне 18.45 — Сьо
годні V світі. 19.00 — Чемпіо
нат СРСР з футболу. «Дина
мо* (Мінськ) — -Шахтар». У
перерві — 19.45 — Якщо хо
чеш бути здоровим. 21.00 —
«Час». 21.45 — О. Каверзнев.
♦ Афганський
щоденник».
Дон. телефільм 22.40 —
И. Брамс. Варіації на тему
Пеганіні. 23 05 -- Сьогодні У
А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8 45 — світі
Фільм
«Ленін у Парижі».
16.00 — Новини. 16.10 —
10.25 — Мультфільми «Со
кінонячне зернятко». «Заповіт Науково -популярна
на мрія». 10.45 — Клуб манд програма. 16.45 — Респуб
ліканська
Фізико-мате
ма
рівників 11.45 — Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — тична школа. 17.15 — Для
Док.
фільми
телестудій дітей «Сонячне коло* 17 45
країни «Турботи машиніста — «Екран пошани Укра*нМагрупова».
«Молодь». ського телебачення * 1800—
цивільну
«Сільський будинок». 15.50 «Населенню про
— Фільм — дітям. «Літо в оборону. (Кіровоград) 18.15
Забор’ї». 16.55
— Бідгу’.-- — -Правофлангові п’ятиріч
ніться.
сурмачі! 17.40 — ки». (Кіровоград). 18.30 —•
Док телефільм «Сюр Тна- «Актуальна камепа». 19.00
нич» 18.45
— Сьогодні у — Чемпіонат СРСР з фут
«Динамо» (Київ) —
світі. 19.00 — Мультфільм. болу.
19.10 — .Адреси
молодих. «Динамо* (Москва). У перер
ві
—
«День
за днем» (КІРОЛауреати премії Ленінсько
го комсомолу в галузі літе "ВО! рад). 20.45 — На добра
ратури і мистецтва 19.25— ніч діти» 21.00 — «Час».
До 200-річчя Севастополя. 21.45 -- Художній телефільм
«Легендарний Севастополь». «Вічний поклик». І частина.
21.00
- «Час». 21.35
— З сепія. «У чому, твоя віза?»
Фільм «Велика сім я». 23.15 23.05 — Прем’єра1 музичного
телефільму * Весняні розва
— Сьогодні v світі.
ги* 23.35 — Новини.

А ут

А ут

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 —
Телевізійна
Интела плавання. Урок 3-й.
10 45 — Художній телефільм
«Вічний поклик». 1 частина.
на

— С. Соловейчни.
«-Ватага
«Сім вітрів» . Телеинетапа.
Історія 2 — «Бесіди». 12.55
— Іспанська мова 13.25—
Фільм Із субтитрами «1ЙІміно». 14.55 — Концерт ор
кестру народних інструмен
тів 1 орьковського
Палацу
культури «Победа» 15 25 —
Новини, 18.00 — Інформа
ційний випуск. По закінчен
ні — спортивна ■ передача.
19.00 — Сільська
година
20.00 —
Вечірня казка.
Мультфільм «Горбоконик».
20.15
— Обличчя
друзів.
2-1.00 — «Час*. 21.45 — Те
лефільм
«Північний варі
ант*.

А ДТ (І програма)
8.00 — «Час» 8.55 — Кон
церт оркестру
естрадносимфонічної
музики ЦТ і
ЕР. 9.40 — Фільм — дітям.
«Як ми шукали
Тишка».
10.35 —
Док.
телефільм
«Місто під Полярною зорею».
11.25 — Новини.
14.30 —
Новини. 14.50 — П’ятирічка
— справа кожного. Док.
Фільми
«Будівельники».
«Якщо ти директор...». «Хо
вали низький експеримент».
15.40 — Російська
моез.
16.10 — С. Рахманінов. Сим
фонічна Фантазія «Бескид».
16.30 — «Москва і москви
чі». 17.00 — Док. телефільм
«Країна стародавніх
саг».
17.30 — Телефільм «З кіш
ки Есе й почалося». 18.45—
Сьогодні у світі. 19.00 —
Тел еж у рн ал
<• С п і вдруж;
ність». 19.30 — На екрані—
кінокомедія.
•• Дже п тел ьм е ни удачі». 21.00 — «Час».
21.35 — Кінопаноцама. 23.25
— Сьогодні у світі.

А ЦТ (И програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20—
Коннерт російських народ
них інструментів Новосибір
ського телебачення і радіо.

А УТ
10.60 — «Актуальна каме
ра». 10.35 —
«Виробнича,
гімнастика». 10.45 — Теле
візійна
школа плавання.
Урок 4-й. 11.00 — Художній
телефільм «Вічний поклик».
І частина. 2 серія. «Ніч пе
ред
світанком».
З серія.
«У чому твоя віра?» 13.80—
«По щучому велінню». Вис
тава для дітей. 16 00 — Нор.іиш. 16.10 — «Булшшчок
Ийзк.озо.го героя». 16.40 —

ї=

Кіровоградське професійно-технічне училище
управління грсмадсьного харчування облвиконкому

— Концерт заслуженого ан
самблю танцю УРСР «Ятрань» 20.20 — «Дивовижний
світ природи». 20 45 — «На
добраніч, діти».
21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Вічний
поклик».
І частина. 4 серія. «Бунт».
22.45 — В гостях
у сім'ї
С.’ Ротару. Естрадна програ
ма. 23.45 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика: 8.20—
Виступ ансамблю
пісні й
танцю м. Чіатури 'Грузинсь
кої РСР. 8.50 — Мультфіль
ми «Дівчинка у Дирісу». «Гра
в будиночки». 9.25 — Науко
во-популярні фільми «Фак
ти.
перевірені
життям»,
«Селище на тдгасі». «Невиди
ме життя лісу». 10.10 — По
музеях і виставочних залах.
Виставка садово-паркового
мистецтва.
10.40 — Теле
фільм «Північний варіант».
12.05 — Шахова школа.
12.35 — ■ Англійська мова.
13.05 — Телефільм «Хвилі
Чорного моря».
4 серія.
14.15 —
«Улюблені ролі».
Народна
артистка СРСР
А. Зусва в п'єсах О Островського.
15.25 — Новини.
18.00 — Новини.
13.20 —
«Наука і техніка» 18.30 —
Клуб мандрівників. 19.30 —
Чемпіонат світу зі спідвею.
20.00 —
Вечірня казка.
Мультфільм «Горбоконик».
20.15 — Концерт естраднасимфонічного оркестру їм.
Соловйова-Ссдого Ленінград
ського телебачення і радіо.
20.45 — «Стежка в небо».
Док.. -телефільм про Таш
кентський аероклуб 21.00—
«Час*. 21.35 — Фрагменти
з оперет. 22.40 — VIII літня
Спартакіада народів СРСР.
Волейбол.
23.10 — Водие
поло.

10.00 — «Актуальна каме-,
ра». 10.35 — Ранковий кон
церт. 10 50 — Художній телефільм «Вічний поклик».
І частина. 4 с.еріл. «Бунт».
12.00 —* <Призначається по
бачення».
Естрадно-розва
жальна передача. 12.30 —
Кінопрограма для
дітей.
13.10 — Сатиричний об'єк
тив. 13.35 ■— «Братнк-кролик». Вистава
для дітей.
14.10 — Літературні зуст
річі. 16.00 — «Сонячне ко
ло». 16 30 — «Живе слово».
17.20 — Науково-популярна
програма «Імпульс». 17.50—
Концерт великого- дитячого
хору Українського телеба
чення і радіо. 18.45 — Скар
би музеїв України. А. Тем
нели. «Дама в блакитній сук
ні». 19.00 — «Актуальна ка
мера». 19.30 —
«Майстри
мистецтв УРСР* 2’ Таяібна
і В. Ковтун. 20.35 — Мальов
нича Україна. 20.45 — «На
добраніч.
діти». 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній
телефільм «Вічний поклик».
I. частина. 5 серія. «У ка
м’яному
мішку». 22.40 . —
Співає Н. Яргіичук. 23.25 —
Новини.

А' ЦТ (II

програма)

А ЦТ (І програма)
,

8 00 — Час». 8.45 — На
родна творчість. 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 —.
«Здоров’я». 11.45 — «Ранко
ва пошта».
12.15 — Кіно
журнал «Будівництво і архітектура». 12.30 — Сільсь
ка година. 13.30 — Муз. ісіоск. 14 00 — О. Корнійчук.
«Платов Кречет». Фільм ви
става. 16.15 — Мультфільм.
«Шовкова китична». 16.45
— Сьогодні — День медич
ного працівника. Бесіда з
міністром охорони здоро
в’я СРСР С. П. Буренковнм.
.17.00 — Концерт на замов
лення медичних працівни
ків ’ 18.00 —
Міжнародна
панорама. 18.45
— Фільм
«Максимка». 20.00 — Клуб
мандрівників.
21.00
—
«Час»: 21.35 — Фільм-коицерт «В ансамблі з Ріхтером» 22.45 — Футбольний
огляд. 23.00 —
Спортивна
передача. По закінченні —
Новини.

А

ЮОО — «Актуальна каме
ра». 10 45 — Художній теле
фільм
«Вічний
поклик».
1 частина. 5 серія. «У кам'я
ному • мішку». 11.50 — Сьо
годні
— День_медичного
працівника. 13 15 — Слава
солдатська 14.15 — Зуст1>і«ї з віспою. 14.45 — Вис
тава для дітей. 16.00 —В
майстерні художника. 16.40
— Фільм-коїщерт «Диваки».
1(5.50
— «Село
і люди».
17.20 — Художній
фільм
■«Карантин». 18.40 — «Со
нечко». 19.00 — «Актуальна
камера».- 19.30
— М. Скорульськпй. «Лісова пісня».
Відеофільмбалет. 20.50 —
«На добраніч, діти». 21.00—
«Час». 21.35 —
Художній
телефільм «13ІЧ11НЙ ПОКЛН1С».
І частина. 6 сепія «Повер
нення». 22.55—Гості Києва.
Д Морапді. 23.55 — Новини.

8.00 — Гімнастика. 8.15—
Ямно хочеш бути здоровим. А ЦТ (II програма)
8.25 — Концерт. 9.10 — ІІа
8.00 — Гімнастика. 8.20—
уково-популлрні
Фільми
ансамблю «Сияние»
«Репортаж про майбутнім Виступ
Палацу піоне
урожай». «Моделі майбут ТаллІпського
рів
і
школярів.
—
нього». 10.10 —
«Ранкова Док. фільми до Дня8.45
медич
пошта». 10.40 — Док. Фільм ного працівника
«Справа
«Пісня про гірський Алтай». державної ваги», «Сестрич

II. 00 — Му.льтФілвм «Кри
хітна єнот».
11.10 — Про ки*. «Білонурвха». 9.30 —
грама Казіхської студії те Поезія К. Кулієва. 10.00 —
лебачення. 12.40 — Камера Мультфільм. 3 0.10 — У- сві
дивиться у світ. Радянський ті твапнп. 11.10 — А. Алек
характер. 13.45 — Клуб мо сій. «ПідЬмо в кіно?» Виста
— Стадіон для
лодої сім'ї. 15.00 — Міигва'- ва. 12.35
— Док. ’фільм
родннй огляд 15.15 — Му всіх. 13.05
«ЕоатІслава
і
її
ріка»
зичний 'кіоск
15:45 — Ми
будуймо БАМ.
16.15
— (ЧССР). 13 25 — Перемо,кці.
(інюптових
друзів.
М. Длрфаш. «Прокинься і Клуб
співай». Фільм-вястава. 17.55 14.55 — Розповідають вазці
— Твори II. ЧайКовського і кореспонденти. 15.25 —. Го
С ІТрокоф’єва виконує за ризонт. 16.25 — Телефільм
КгЛстоФ».
6 серія.
служений колектив рйсяуб- «Жал
ліки. академічний симфо 18.00 — По музеях і вистдг.очпих
залах.
Еізмітаж.
нічний оркестр Лс-піргаадської філармонії. 1920 — Фільм 3 — «Палай Меньши
18.30 — Телеклуб
«Підкорюнячі Арктики». Те кова».
ленарис. 20.00 —
Вечіпчя «Москвичка». 20.00 — Вечір
казка. Мультфільм «Горбо ня казка. 20.15 — VIII .літня
коник». 20.15 — Здоров'я. Спартакіада народів СРСР.
21 00 — «Час». 21.35 — Те Легка
атлетика. 21.60 —
Телефільм
А НТ (І програма)
лефільм «Моя справа». 1 і 2 «Час». 21.35 —
серії.
«Старі
листи».
Я 00 — «Час». 8.45 — АБВГДейка. 9.15 — 25-й тираж
«Спортлото».
9.25 — Для
вас, батьки. 9.55— Письмен
ІТаступшііі
номер ^Молодого комунара» вийде
ники в боротьбі па мир.
в суботу 18 червня.
І 0 55 — Концерт ансамблю
революційної пісні
заводу
«Серп і Молот».
11.20 —
Переможці. Клуб Фооптовмх
Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
друзів. 12.50 — V Міжнарод
sea
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Кіровоградський будівельний технікум ім. Героя

Радянського Союзу В. €. Колісннчениа

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1983—1984 навчальний рік
Училище готує кулінарія,
кондитерів та
офіціаитів
для підприємств
громадсинсго харчування.

По закінченні училища
випускники будуть працюваги в Кіровограді, Сзгловодську,
Олександрії за
домовленістю з правлінням
колгоспів та радгоспів.
До училища приймаю’ь
бе.з
вступних
екзаменів
ссіб із середньою оевпою
•іком до 26 років.
Училище забезпечує уч
нів
підручниками,
вони1
одержують
стипендію>
32 и«5б., а звільнені в запас
воїни Радянської Армії —
70 крб. на місяць.
Строй навчання — 2 ро
ки.

аМопсдой иоммукарп —

Чес невчення зарахову
ється до загального трудо
вого стажу

В
училищі
працюють
спортивні секції, гуртки ху
дожньої самодіяльності.
Відпускники училища ма
ють переваги при
вступі
до середніх та вищих уч
бових заішадів.
Прийом документів — а
1 червня по 20 серпня.
До вступу
дати:

необхідно, по

заяву на Ім’я директора,
свідоцтатестат (оригінал),
.................................
.
і.о про народження (копію),
ДОВІДКУ- про ■*-«•■
стан здоров'я
(форма № 286),
довідку з
місця проживання, характеристнку
з) школи або Я
останнього місця роботи.
4 Фотокартки 3X4 см.
Адреса училища:
ровоград,
ця, 65.

Еуп.

м. НіКомпаній-

Дирекція.

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІКІВ БУДІВЕЛЬНИКІВ
На і курс денного відділу тл на 11 курс денного (1
вечірнього відділів па
спеціальності промислове і
цивільне будівництво.

Вступники складають екзамени:

ни I курс — з російської або
(диктант), математики (усно);

па П_ курс денного й Есчірнього відділів — з ро
сійської або української мови і літератури (твір),
математики (усно).

Без вступних екзаменів приймають: осіб, нагород
жених золотими або срібними медалями після закін
чення середньої школи; осіб, нагороджених похваль
ними листами після закіпчсиня восьмирічної школи;
офіцерів, прапорщиків і мічманів, звільнених у за
пас із Зброинпх Сил (протягом двох
років з дпя
звільнення); випускників середніх професійно-техніч
них учнлиш, які одержали диплом з відзнакою; осіб,

Зам. 36.

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

на денний відділ — з 1 по 21 серпня;
на вечірній — з 1 по 10 череня, з 1 по 10 липня,
з 8 по 14 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: 316000,
м. Кіровоград, пул. Уфімська, 6. Тел. 4-12-74, 4-12-62.
Дирекція-

Зам. 27.

НАША АДРЕСА:

орген Кирсвсгргдскаго

шож мсп,

©блестиого комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

Еул. ЛунЕчарського, Э6.

Па украинском языке.

української мові)

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

індекс G1103.
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