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Молодь Кіровоградщіінн, як і всі ра
дянські люди, схвалює матеріали черв
невого Пленуму ЦК КПРС, документи 
восьмої сесії Верховної Ради СРСР де
сятого скликання, одностайно підтри
мує обрання Генерального секрета
ря ЦК КПРС товариша 10. В. Андропо
ва Головою Президії Верховної Ради 
СРСР.

МОЛОДИЙ МЕХАНІЗАТОР КОЛГОС
ПУ ІМЕНІ ФРУНЗЕ КІРОВОГРАДСЬКО- 

. -Г.ГО РАЙОНУ КОМСОМОЛЕЦЬ СЕРГІЙ 
ШВЕЦЬ ПРАЦЮВАВ НА ПОЛИВНИХ 
ГЕКТАРАХНИНІ ВІН ГОТОВИЙ ВИ- 

1: ’ЛТИ НА 5КНИВНЕ ПОЛЕ. НАСТАВНИ
КОМ СЕРГІЯ СТАВ ВЕТЕРАН ТІ АК- 
ТОРНОЇ БРИГАДИ КОМУНІСТ О. 1. Дя" 
ЧЕНКО.

Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

■-

По праці й шана

КОРМИ —
' ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА

ОГОЛОШЕНО 
ТРИМІСЯЧНИК

Активну участь у заготівлі нормів для 
громадської худоби беруть молоді пра
цівники колгоспу імені Чкалова. Приклад 
ударної праці подають Віктор Бєрезов-' 
ський, Олексій Завгородній, Олександр 
та Василь Цибульки. Завдяки внеску 
молодих у господарстві уже припасли 
половину запланованої кількості сіна та 
в дса з половиною рази більше передба
чуваного — сінажу.

На комсомольських зборах юнаки та 
дівчата вирішили працювати під деві
зом «Корми — справа комсомольська» і 
звернулися із закликом до всієї молоді 
району активно включитися в «зелені 
жнива».

Районний комітет ЛКСМУ схвалив іні
ціативу комсомольців колгоспу ' імені 
Чкалова і з метою активізації роботи 
молодих кормодобувників району ого
лосив комсомольський триміслчник по 
заготівлі дикоростучих трав. Створено 
районний штаб. Переможцям буде вру
чено цінні подарунки.

О. РІЗНИЧЕНКО, 
громадський кореспондент «Моло
дого комунара».
Голованівський район.

Так кажуть у народі. Так мас бути. У 
кожному колективі, на кожно/лу велико
му чи малому підприємстві. І ми про це 
повинні дбати завжди, не забувати, що, 
як сказав на червневому (1983 р.) Пле
нумі ЦК КПРС Генеральний секретар 
ЦК КПРС Ю. В. Андропов, «ми живемо 
в соціалістичному суспільстві, розвиток 
якого повинен регулюватись корінними 
принципами соціалізму, в тому числі, 
звичайно, принципом розподілу за пра
цею».

Ще не перевелись у нашому суспільст
ві прогульники, п’яниці, ледарі. Остан
нім часом з ними ведеться 
місна боротьба.

Так, два місяці тому на 
ських зборах ми засудили 
молодого слюсаря-механіка 
Тягая, який негідним вчинком запляму
вав репутацію всього колективу. Олек
сандр практично позбавив нас (членів 
бригади — бригади в цілому дружної, 
високопродуктивної) надії на призове 
місце у соціалістичному змаганні серед 
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ І 
підприємства. Комсомольці 
засудили поведінку О. Тягая, 
збавлено преміальних...

Треба сказати, що суворий 
пільно корисної праці лягає 
плечі брйгадної ради, не комсомольсь
ких прожектористів. І такий облік дає 
добрі сходи: він насамперед утверджує 
один із принципів соціалізму — розпо
діл матеріальних благ за працею.

В. ГУБСЬКИЙ, 
бригадир комсомольсько-л-.олодіж- 
ної бригади слюсарю Кіросоградсь- 
кого заводу радіозмроб:в

Остан- 
бєзкомпро-

КОМСОМОЛЬ- 
поведінку 

Олександра

колективів 
на зборах і 

Його по- І

Наша відповідь
КОМБАЙНИ—В ЗАГІНКАХ

Ось і прийшли жнива па поля госпо
дарств Компапіївського району. Ниніш
нього року вони почалися раніше зви
чайних строків. З перших же днів меха
нізатори прагнуть високоефективно ви
користовувати збиральну техніку, аби 
віджнивуватн в стислі строки і без 
втрат. Працюють груповим методом.

Одними з перших вивели в загінки 
комбайни хлібороби колгоспів «Іскра», 
«Дружба», імені Фрунзе. Перші десят
ки гектарів гороху поклали у валки в 
колгоспі «Україна». У другому відділку 
право першим вивести комбайни на 
жнивне поле було надано механізаторам 
М. Бипеику і Л. Шамшуру. Протягом

останніх років молодий комбайнер Ана
толій Шамшур виходив призером район
ного соціалістичної о змагання серед мо
лодих жниварів. Приміром, позаминуло
го року вії) видав з бункера «Колоса» 
понад 9 тисяч центнерів зерна.

Нині у господарстві за груповим мето
дом працює шість комбайнів.

С. ЮР'ЄВ.
Компаніївський район.

У реалізації Продоволь
чої програми активну 
участь беруть піонери та 
комсомольці шкіл нашого 
району. Торік школярі 
перебрали близько 10000 
тонн початків кукурудзи, 
викопали майже 4000 цент
нерів картоплі, зібрали 
понад 400 тонн овочів.

Восени нинішнього ро
ку учні шкіл підготували 
площі під майбутні посі
ви кормових буряків, у 
грудні-березні укладали з 
підшефними господарства
ми трудові договори, готу
вали матеріальну базу для 
діяльності трудових об’єд
нань старшокласників.

І ось усе це залишилось 
позаду. До початку літніх 
канікул усі школяри райо
ну були 
участь у 
старті трудової 
Цього року, крім

ЧВЕРТЬ П’ЯТА, ТРУДОВА

УЧНІВСЬКІ ГЕКТАРИ

готові взяти 
Всесоюзному 

чверті, 
тради-

І
цінних для наших школя
рів видів робіт (обробі
ток просапних, заготівля 
різнотрав’я для громадсь
кої худоби, 
комбайнах, 
жнива), учні 
муть багато інших робіт.

Набула розмаху під
тримка минулорічної ініці
ативи піонерів і комсо
мольців міських шкіл 
№№ 1, 6: «Виростимо ви
сокий урожай коренепло
дів!» Цього року учнівсь
кий буряковий лан розки
нувся 
кожного гектара 
нують зібрати 
центнерів корму.

Із закликом 
ництво — наша

робота на 
на токах у 
виконувати-

на 250 гектарах. З 
учні пла- 
по 450

справе» до піонерів та 
комсомольців шкіл райо
ну звернулися учні Рів
нянської СШ № 2 імені 
Микитенка. Вони зобов’я
залися випасати влітку 
300 телят. 22 учениці пра
цюють доярками на фер
мі, 17 — не свиновідгоді
вельних пунктах, 15 — на 
птахофермі.

Ця нова 
лишилась 
школярів району. Так, уч
ні Рівнянської 
взялися пасти ......
Иомишуватсьиої — 420, по 
300 голів доглядають ново-

ініціатива не 
поза увагою

СШ № 5 
520 телят,

«Тварин- 
спільна І

єгорівські школярі та уч
ні міської школи № 8.

Підтримано також ініціа
тиву Рівнянської серед
ньої школи № 5 — виро-

І тонни
щувати гарбузи і здавати 
на приймальні пункти їх 
насіння — цінну лікарську 
сировину. Нинішнього лі
та учні доглядатимуть 
близько 300 гентаріе гар
бузів.

У рахунок п’ятої трудо
вої зроблено

І ло; оброблено 
1000 гектарів 

І учні збирають
чі. Особливо 
ються школярі 
їнської десятирічки № 4 
і восьмирічок — Рівнян- 
ської № 7 та Диминської.

В. ШИПТЕНКО.

І
 інспектор Новоукраїн- 

сьного районного 
відділу народної осві
ти.

8
вже нема- 

близьно 
просапних, 
ранні ово- 

відзнача- 
Новоукра-

Коли верстався номер, до редакції 
зателефонував завідуючий відділом ком
сомольських організацій Долинського 
райкому ЛКСМУ Сергій Полно.

— У первинних організаціях району, 
— повідомив він, — широко обговорю
ють матеріали червневого Плену.му ЦК 
КПРС та восьмої сесії Верховної Ради 
СРСР десятого скликання. Щойно з йг- 
формаціями прибули ватажки двох 
осередків. Надаю їм слово.

Тетяна Іванова, секретар комсомоль
ської організації районного вузла зв’яз
ку:

— У дні роботи наинищого заионодав- 
ЧОГО і/птїи». алх>п/>гті
нівці 
яких
■ ОГО ________ ______  _ . _ _____ _ .
ної Ради СРСР. Вони схвально сприйняли 
обрання Головою Президії Верховної Ра
ди СРСР Генерального сенретаря Цент
рального Комітету нашої партії Ю. В. 
Андропова.

Кожен, хто виступив на зборах, особ
ливу увагу звернув на такі слова з про
мови Юрія Володимировича Андропова 
на Пленумі ЦК КПРС: «У сфері еконо
мічній ключове завдання — кардиналь
не підвищення продуктивності праці. Ми 
повинні прагнути досягти в цьому плані 
найвищого ев'-тового рівйя». У відповідь 
на це комсомольці взяли на себе підви
щені соціалістичні зобов’язання.

Лариса Гелих, секретар комсомоль
ської організації колгоспу імені Петров- 
ського:

— Найважливіше сьогодні для нас, 
сільської молоді, — все ви рощене збе
регти, зібрати вчасно і без втрат. Комі
тет комсомолу створив два комсомоль
сько-молодіжні комбайнові екіпажі, які 
дорїрено очолити Василеві Драному та 
Володимиру Ніщнменку. Перед ним» по
ставлено завдання: за десять днів упора
ти не менш як по 180 гектарів зернових. 
Всього у жнивах братимуть участь 43 
комсомольці.

органу нашої країни молоді зв’яз- 
провели комсомольські збори, на 
пално підтримали рішення червне- 
Пленуму ЦК КП₽С та сесії Верхов-

Записав В. РАЦА.
гл



стор «Молодий комунар» 21 червня 1983 року

МИКОЛА Малашевич, ( 
невисокий русявий 

хлопець з голубими очи- ( 
мз, припаз до вікна ваго- , 
на. Починалась рідна Кі- 
ровоградщина.

Хоч служити довелось 
недалеко, на півночі Ук
раїни, він серцем рзався 
до отчого дому, до най
дорожчого йому краю... За 
вікнами вагона буяла вес
на, гнулись від теплих віт
рів дереза, грало марево І 
з полі, на сонячних гонах 
гули трактори,

І ось, нарешті, рідне се
ло Мартоноша. Сльози 
матері, обійми батька. На 
третій день Микола одяг
нув робочу фуфайку — і 
одразу на сівбу. А потім 
на заготівлю кормі», у 
жнива..

Восени 1982 року на І 
звітно-виборних комсо
мольських зборах всі 48 
спілчан колгоспу імені 
XXII з'їзду КПРС обрали 
його своїм секретарем. І 
радісно за довір’я товари
шів, але й ноша незвична 
•— відповідальна посада.

У колгоспі дві тракторні 
бригади, оснащені найпо
тужнішою технікою. Не 
раз ходиз Микола туди. 
Бо з планах комітету пи
тання про участь комсо
мольців у боротьбі за 
врожай — на першому 
місці... І добре, що там 
поруч з комуністами тру
дяться й комсомольці Іван 
Флоря, Григорій 
Засиль Топор, 
Журкін...

Є з колгоспі 
ринницькі ферми. Молоч
ні ріки не з'являються са
мі собою. І не раз проля
гала дорога Миколи та 
його помічників і на фер
ми. Бо з планах комітету 
участь комсомольців у 
боротьбі за високі надої 
молока теж не першому 
місці.

...Ферми, кадри для них 
— болючі питання в ба
гатьох колгоспах. Так і в 
Мартоноші. Дівчат зали
шалося значно менше, ніж 
^лопців? Як розірвати те 
Зачароване коло? Багато 
попрацювали над цим пар
тійний і комсомольський 
комітет колгоспу імені 
XXII з'їзду КПРС, і не 
марно. Нині на фермах 
працюють доярками ЛЮ

да Гержован, Раїса Язан, 
Тетяна Кваша, Галина Мок
ряк. Чимало молоді й на 
інших ділянках господар
ства.

Був час, коли на город
ництво, садівництво диви- 
лись, як на другорядну 
справу. Тепер до них та
ка ж увага, як і до поля та 
ферм. Є штучне зрошен
ня. Городники зобов’яза-

на, до нінця виконали свій 
патріотичний і інтернаціо
нальний обов’язок. їх мо
гили стали нашою народ
ною святинею, яку треба 
позсякденно охороняти і 
доглядати дбайливими 
руками, розповідати про 
полеглих героїв молод
шим товаришам, рівняти
ся на загиблих у своїх 
помислах і вчинках».

лися виростити і продати І5А цих добрих порад 
державі 1128 тонн овочів.Л можна не пам'ятати?
Урожай буде. І там поруч Шанує молодь живих ве-

е ДОВІРИЛИ
І ПОВІРИЛИ

Кваша,
Анатолій

дві тва-

з ветеранами трудяться 
молоді колгоспниці.

Микола Малашевич — 
звільнений секретар. Про
те коли настає гаряча по
ра, він поспішає на поміч 
хліборобам, . Цієї весни 
був сівачем,- І на його сі-. 
валці весь час 
нів червоний 
Напевне, таке 
до роботи комсомольсько
го секретаря, членів комі
тету й створюють особли
вий мікроклімат у всій 
комсомольській організа
ції.

43 спілчан. Усі на пе
редньому краї. Ледарів, 
прогульників між ними не
ма. К ІНШв — г-х/мпіммя 
ставлення 
дорученої 
активні в усьому...

610 жителів Мартоноші 
брали участь у великій 
Вітчизняній війні. 145 із 
них нагороджені орденами 
й медалями. 105 загинули 
з боях проти фашистів. 
У лютому —березні 1944 
року біля села відбували
ся запеклі бої. Через лі
нію фронту перейшло ТОДІ 
близько 70 жителів Марто- . .
ноші, які стали провідни- тут і місцеві шахісти. Орга
нами радянських розвіду
вальних груп.

Мартоноша — батькізі 
щина генерал-лейтенанта 
артилерії А. М. Гервасієвз, 
котрий на заслуженому 
відпочинку. У листі до мо
лодих мартоношців він, 
зокрема, писав: «Пам’я
тайте про тих наших вої
нів, які не повернулися з 
поля бою, віддали життя 
за наше мирне сьогоден-

полум я- 
прапорвць. 

стазлення

— сумлінна 
до будь-якої 
справи. Вони

теранів. Часто зустріча
ється з ними, колишніми 
воінами, з комсомольця
ми двадцятих і тридцятих 
— з 3. Т. Сілівесгренком., 
І. Д. Лягулом, Т. М. Стега- 
рем, іншими.

Священні могили воїніз- 
виззолителів. У Мартонс- 
ші створено 
Там зеленіють 
полум’яніють 
Там звучала 
клятва тих, хто 
комсомольські 
йшоз на службу 
Радянської Армії.

У комсомольській орга- 
ні?ації у, великій пошані 
фізкультура, спорт. Немає 
ще майстрів спорту, сві
тових рекордів, але є хо
роші волейбольна, фут
больна команди. У шкіль* 
йому спортивному залі 
кожної зимової неділі від
бувалися змагання комсо
мольців колгоспу і школи, 
збірної команди Марто- 
ноші із спортсменами ін
ших сіл. Мірялися силами

меморіал, 
дереза і 

живі квіти, 
не одна 

одержував 
квитки, хто 

до лаз

нізовував комітет комсо
молу і лижні прогулянки 
до гарного ‘ КотозСького 
лісу,

А влітку молодь вихо
дить на стадіон. Поки на 
тимчасозий. Буде і постій
ний, його будівництво за
плановане в селі. І безпе
речно, саме молодь тру
дитиметься там,

На майдані колгоспний 
автобус запознюють хлоп-

ці й дівчата. Микола Ма
лашевич з Василем Топо
ром, Василем Флорею, 
Сергісм Ільїним, з усією 
футбольною командою, з 
дівчатами - болільниками 
їдуть «у район» на черго
ву зустріч сільських фут
больних команд. '

. Без призового місця 
не вертайтеся! — сміється 
голова колгоспу Гонча
ренко...

СЕЛО повинне бути кра
сивим! Недарма старі 

поселяни у минулих віках 
вибрали для життя цю до
лину над річкою Виссю. 
Всюди — дереза, дереза. 
З півдня — величезний 
яблуневий- сад. На .цент
ральній вулиці — алея то
поль. На інших — акації, 
клени, ялини і сосни. Ме
моріал, школа, потопають 
у зелені. Центральна ву
лиця заасфальтована. < ар- 
не село, але стане ще кра
щим. У ньому з’являться 
будинки для молодих спе
ціалістів, учителів, будуть 
заасфальтовані вулиці.

На центральному май
дані біліє будинок куль
тури. В ньому — бібліоте
ка з тисячами томів, чи
тальний зал. Є кімнати 
для настільних ігор — ша
хів, шашок, доміно. Є кім
нати, де працюють хор, 
агіткультбригада. І голос 
аматорів чути на весь 
район, на всю область.

Де праця, де спорт, там 
і пісня. Молодь Мартоно
ші у великій дружбі з піс
нями — молдавськими, 
російськими, українськи
ми. їдуть у Панчеве під
бивати підсумки соціаліс
тичного змагання — ве
зуть і концерт. їдуть у 
Нозомиргород на спортив
ні змагання — з піснею. 
Хороший тут ансамбль. 
Керує ним енергійна На- 

• талка Тютяреза. Славлять
ся танцюристи. Організа
тором у них — така ж не
вгамовна комсомолка 
Людмила Волинська.

Отак у доброму єднанні 
— і робота, й спорт, і са
модіяльність, й усе жит
тя... І що цікаво . — мо
лодь, що колись виїхала з 
села, 
нього. Спитаєте чому? Від
повідь у всіх одна: нам 
тут добре, цікава!

м. СТОЯН, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
Нозомиргородський 

район,

повертається до

НАВЧАННЯ

розглянула

організаторської і 
роботи в 

червневого 
Пленуму ЦК

КЕРІВНИХ
В обласній школі партій

но-господарського активу 
відбулася, підсумкова на
уково -практична конфе
ренція, присвячена проб
лемам вдосконалення роз
винутого соціалізму, даль-

КАДРІВ
щого посилення ІДСННО-ВИ- 
ХОЗНОЇ, 
господарської 
світлі рішень 
(1983 р.) 
КПРС.

Присутні

завдання партійних, проф
спілкових, КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
організацій, що виплива
ють з рішень Пленуму, 
промови па цьому І еис- 
ральиого секретаря ЦК 
КПРС товариша 10. В. 
Апдропова, доповіді сек
ретаря ЦК КПРС товари
ша К. У. Черненка.

Йціла розмова про ор
ганізацію пропаганди, 
роз'яснення і практичного

м»Кі?тгННЯ РІшень Плсиу. 
і , ЦК партії в тісному 

3„ ”зку 3 . м°білізіцию 
рудяіцпх на успішну реа

лізацію планів і соціаліс- 
тичнпд зобов’язань 1983 
року.

В роботі конференції 
в»яв участь і виступив 

°Ч°П КомгіаР- 
тії Н.раиш А. І. Потреб-

О І О Н І ДРУГОГО З’ЇЗДУ РСДРП

ТРАДИЦІЯМ
3 обласному краєзнав

чому музеї щойно відкри
то стаціонарну виставку, 
присвячену 80-річчю Дру
гого з’їзду РСДРП. Запо
чатковують її фотопорт
рети засновника КПРС і 
Радянської держави Воло
димира Ілліча Леніна і 
членів «Союзу боротьби 
за визволення робітничо
го класу». В експозиції — нінграда. З гордістю ми 
перше видання Маніфес
ту РСДРП, картосхема 
знаходження на території 
Росії ' соціал-демократич- 
них організацій, в тому 
числі і Ьлисаветградської.

«Більшовизм 
течія політичної 
як політична 
1903. року«. Ці 
слова взято епіграфом до 
всієї виставки, покликаної 
донести до відвідувачів 
музею передгрозову об
становку з Росії під час 
Другого з'їзду, розповіс
ти їм мозою експонатіз 
про страйки й виступи ро
бітників проти 
утисків, про їх 
біль, кров, 
нетлінну зіру 
ній день.

Зчитайтесь 
донесення 
Слисавэтградського 
ружного суду 
юстиції, 
помітите не просто зане
покоєння тим, що в Єли- 
саветграді розповсюдже
но більшовицькі листівки, 
а відчуєте побоювання 
царського служаки; «А

вольєький, А, Таратута 
(Єлисаветград), М. Завто- 
нов і Т. Тимофеев (Глодо- 
си) та інші. Тут можна оз
найомитися з життєписом 
відомих реаолюціонеріз- 

• земляків у біографічних 
словниках діячів револю
ційного руху з Росії, що 
свого часу виходили у ви
давництвах Москви І Ле-

називаємо сьогодні імена 
уродженців краю — бій
ців ленінської гвардії, 
комуністів і з дореволю
ційним стажем О. Ф. Роз- 
мирович, Т. Д. Дерибаса, 
Г. Н. Мельничанського та 
інших. 8 експозиції — фо
то делегата Другого з їз
ду РСДРП від нашого 
краю Р. С. Землячки: во
на проводила підпільну 
партійну роботу а Єли- 
саветграді та Аджамці, 
Згодом однією з перших 
серзд жінок країни від
значена орденом Черво
ного Прапора. Пізнаєте ви 
і делегата V (Лондонсь
кого) з’їзду О. Г. Шліхте- 
ра: він — один з органі- 
заторів революційного ру
ху в Златополі (нині Ново- 
миргород).

Цінні меморіальні ек
спонати виставки, зокре
ма, особисті речі урод
женця Єлисааетграда 
В. К. ґаратути.

8 експозиції представ
лено багато фотографій. 
Ось фото будинку на Ку- 
щівці, де жив агент «Иск
ры» Андрій Сощин, з при- 

чого ж очікувати завтра?» їздом якого єлисазетград- 
ська організація РСДРП 
впевнено перейшла на по
зиції ленінської «Искры». 
На фото також види Лон
дона, Єлисазетграда.

Далі окремий стенд 
розповідає про засновни
ка Єлисазетгрздської пар
тійної організації Ф, С, 
Сергеева (Артема).

' В. ЧАБАНЕНКО, 
заступник директора . 
обласного краєзмазчо- 
го музею.

існує як 
думки і 

партія з 
вождеві

царських 
сльози, 

помсту, про 
з прййдеш-

у міжряддя 
прокурора 

ок- 
міністроаі 

Ви, безперечно,

Тому-то й викликають 
особливий інтерес числен
ні листівки і прокламації, 
видані в різні роки Єли- 
саветградською підпіль
ною організацією РСДРП.

А поруч
рети 
ників 
чих гуртків, 
у 90-х роках 
торії 
знімках
(Велика Виска), О. Добро-

фотопорт- 
керізникіз і учас- 
перших робітни- 

що виникли 
на тери- 

нашого краю. На 
— К. Головацька

«-
ТОВАРИШ ОПЕРАТИВНИЙ

Захзат, енергія, ентузіазм — без них неможливо 
уявити молодість. Ці риси визначальні і з діяльності 
оперативного комсомольського загону дружинників го
ловного заводу кіровоградського об'єднання по сізал- 
ках «Червона зірка».

З яким хвилюванням вимовляють слова присяги ті, 
хто вступає до лав дружинників! Але перш ніж настане 
ця незабутня' хвилина, новачки загону проходять три
місячний іспитовий строк. Ларевіряютьсй моральні . 
якості кожного, готовність у будь-яку хвилину стати на 
захист громадського порядку, нетерпимість до наидріб- 
нішого порушення законності, І якщо ти витримав цей 
іспит — маєш право носити значок комсомольського 
дружинника. А відтак маєш і обов’язок; перегворюпати 
Кіровоград у місто зразкового громадського порядну.

Сьогодні серед кращих комсомольських оперативникіа 
міста молоді червонозорівці Анатолій Колос, Василь 

- Шпак, Марія Патрикей, Анатолій Чернявський, Віктор 
Гинцар, Віктор Димура, Олександр Наплуноз та багато 
інших. Це насамперед їхня заслуга в тому, що у Кірово
граді з року а рік зростає авторитет заводського опера
тивного.

Значну роботу проводить загін по боротьбі з право
порушеннями серед неповнолітніх. Щомісяця у місті за
гін проводить рейди, під час яких виявляє і затримує 
порушників громадського порядку. Так, кілька днів то
му комсомольські дружинники затримали на вулиці 
Шевченка злочинця, який пограбував перехожого.

завдання загону не тільки виявляти і затримувати по
рушників, Вести цілеспрямовану профілактику — осі» 
теж значна ділянка діяльності комсомольців. Дружин
ники запобігають злочинам,

Члени загону беруть участь у проведенні районних і 
міських операцій «Турбота», чергують під час різнома
нітних масових заходів, А ще випускають свої ‘стінній" 
ни, сатиричні плакати, оформляють фотовітрину, де ви- 
аодя^ на чисту воду правопорушників,

З і»ао року почалась організаційна перебудова роботи 
оперативного Комсомольського загону дружинників » 
урахуванням того, що центр профілактичної роботи те
пер перенесено з центральний громадський пункт охо- 

при ПН0МУ створені шефські групи нон- 
пп^,2^Ч,в' м°лоді дружинники тут вивчають свій міх- 
р?раион- аналізують становище в ньому. А ца допомагав 

роз!6Ратись з мотивах поведінки так званих 
«важних» підлітків. • ■

р,й ТОМУ за активну участь в охороні громад- 
піпкм? л°Рядку і профілактиці правопорушень добро- 
иіАиіапхародна ДРУ’кина «Червоної зірни» була нагород- 
грго п°че9н°ю грамотою Міністерства внутрішніх справ 
пати«м^ачнИи внесон у цей успіх зробили і члени опе
ративного комсомольського. .

Г. ЧЕРКАСОВ 
заступник начальника штабу добровільної народної 
дружини голодного заводу виробничого об’єднання 
«Черзона зірка-,». ■ г
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21 червня 1983 року «Молодий комунар» З стор.

«Я ГОЛОСУЮ ЗА МИРИ"
Наближається День радянської молоді. Комсомольські організації Москви, Ленін- І 

града, України, Білорусії, Узбекистану, молодіжні трудові колективи Західно-Сибір
ського територіально-виробничого комплексу, будівництва газопроводу Уренгой —По- 
мари —Ужгород, Байкало-Амурської магістралі виступили з пропозиціями відзначити | 
його антивоєнними виступами молоді. В ці дні редакційна пошта принесла від робіт
ників, колгоспників, прадставниніа інтелігенції чимало листів, які засвідчують волю , 
радянських людей до миру, дружби, проти гонки озброєнь.

Мій старший брат Анатолій живе у 
місті Комсомольську Полтавської об
ласті, працює машиністом тепловоза. 
Ми зустрічаємося не дуже часто Але я 
знаю, що він, так само, як і мій батько, 
як моя дружина Тамара і шестирічна 
донька Яринка, проти війни, проти гоп
ки озброєнь, проти агресивного курсу 
американської адміністрації, проти роз
міщення рікет у Західній Європі.

Ми всі хочемо жити і працювати під 
мирним небом, робити все для того, щоб 
ще багатшою й квітучішою була наша 
земля. Я. працюю. водієм. Люблю свою 
роботу. Змінні завдання виконую, як 
правило, иа 1.10—120 процентів. Я знаю, 
що сила країни — у нашому труді.

І переконаний у тому, що ми, трудящі 
люди доброї волі, не дозволимо піді
рвати світ.

П. МАНДРИГЕЛЯ, 
■одій елеватора залізничної станції 
Павлиш.
Он'/фріївський район. _____ .

РЕЗОНАНС

РОЗПЛАТАВІЙНА НЕ ПОВИННА Про спектакль тернопільчан «Чужий дім»ПОВТОРИТИСЬ
Мені тридцять років. Я народився і 

виріс після Великої Перемоги над фа
шистами. Ллє війна озивається для мене 

- розповідях мого батька Михайла Іва
новича — колишнього фронтовика. Біль 
війни відчутний для- мене в слідах, які 
залишила вона на тілі.мого батька і ти
сяч його ровесників. Для кожної радий-' 

. ської людини біль війни живий в обеліс
ках, що бережуть пам’ять' про героїв.

Мій батько був одним із багатьох. Він 
нагороджений орденом Слави III сту
пеня, медалями «За відвагу», «За пере
могу над Німеччиною», .«За перемогу 

вад Японією» та іншими. Повернув
шись Із війни, батько багато років пра
цював па залізниці. Змалку привчав пас, 
своїх син із, до роботи.

паорчить наш?іГДгНЧ' о,‘Ре?’ИХ людей негативне, що 
су2о?л7 його з^ппп^ч;алістичній моралі, помічати а 
СЗМТрн обов’язок Давати йому нищівний бій —ЦвД ми?ня самврадянс?кого письменника, рздянсь- 
‘^?ті V <вбїх поозп?К "’А^ДИть До зображення дій- 
СН^пїмський лиги2.ВИХ ’ Драматичних творах відомий 
У«Р « 1960 оош пю еннИк'ДРаматург М. Зарудний. 
иІ?й3викоиваєЧ мп'” Написаз ДРамУ «Мертвий бог», в 
?и !?г«бний ап;ии0рИСтолю6='гво> міщанську ситість 4 
,Хпп3м^ зооожуИ-ути АЮДСЬНІ душі; викриває антина- 
р2Йллистовувіпп/2!* Реліг'иного сектанстза, яке теж 
°б гач“ИняУ С СПРНТНИМИ шахраями як засіб

21— 26 червня з Празі відбудеться всесвітня

асамблая «За мир і життя, проти ядерної війни»[ласкаво ПРОСИМО
......

||

Ще жвавіше стало в ці 
дні в новому 
мікрорайоні 
Місто-2, де знаходиться 
найбільший у столиці ЧССР 
комплекс 
гуртожитків. Біля багато
поверхових 
злічити молодих 
лих юнаків і дівчат, 
матих прибиранням і впо
рядкуванням території.

Через кілька днів тут 
відкриється «Селище ми
ру молоді і студентів»---
складова частина всесвіт
ньої асамблеї «За мир і 
життя, проти ядерної вій
ни». Сотні празьких сту
дентів, учнів профтехучи
лищ приїздять сюди що
дня, щоб підготувати все 
необхідне для зустрічі за
рубіжних гостей з усіх 
континентів.

У цьому підході до 
спрази, у цьому настрої 
хлопців і дізчат як у крап
лині води відображається 
ставлення всього чехосло
вацького, народу до все
світньої асамблеї «За мир 
і життя, проти ядерної 
війни». Всі громадяни Че- 
хословаччини зустріли 
звістку про проведення в 
Празі цього грандіозного 
форуму борціз за мир з 
почуттям гордості і висо
кої відповідальності.

Слова про те, що учас
ники форуму повинні сга-

празько//'/
Південне

студентських

корпусів не 
засмаг- 

зай-

ти гостями всього чехо
словацького народу, які 
прозвучали ще минулого . 
року в заклику Націо
нального фронту ЧССР, 
одразу ж стали втілюва
тися а справи. По всій 

• країні розгорнулося зби
рання коштів на проведен
ня всесвітньої асамблеї. 
Гроші переводили трудові 
колективи, громадські ор
ганізації.

Делегатів і гостей все
світньої асамблеї, прий
матиме новий празький 
Палац культури — най
більше приміщення міста, 
відкрите два роки тому. 
Йс-го головний зал — зал 
з’їздів вміщує близько 
трьох тисяч чоловік. Але 
на самому початку підго
товки до асамблеї стало 
зрозуміло, що зарубіжних 
гостей, перш за все моло
ді і студентів, буде біль
ше. На запрошення орга
нізаторів асамблеї відгук
нулися десятки національ
них студентських і моло
діжних спілок. Тому було 
вирішено створити «Сели
ще миру молоді і студен
тів», де могли б розміс
титися, проводити пле
нарні засіданння і зустрічі 
за проблемами та інтере
сами посланці молоді 
всього світу,

Активно включився в 
підготовку цього моло
діжного форуму і «Міжна-

родний союз студентів» І 
(МСС), -секретаріат якого | 
знаходиться в Празі.

Практично всі націо- Я 
•нальні студентські органі- 
зації, що входять в наш Я 
союз, підтримують мету і | 
завдання очікуваного 9
празького форуму і зби- || 
раються направити в Пра- | 
гу своїх представників, го
ворив на недавній прес- а 
конференції президент І 
МСС Мирослав Штепан. І 
Однак реакційні сили в ,| 
багатьох західних країнах | 
чинять перешкоди виїзду і 
їх на асамблею.* Наприк
лад, американські власті 
безсоромно вилучили на
діслані поштою запрошен- І 
ня кільком прогресизним І 
студентським організаціям 
СПІД-

Програма роботи «Сели
ща миру» буде багато в 
чому схожа з програмою 
самої всесвітньої асамб
леї. Передбачається, що 
представники молодіжних 
організацій, котрі тут 
зберуться,, обгозорять та
кі важливі теми, як заз- 
дання молодого покоління 
в боротьбі за відвернен
ня ядерної війни, соціаль
ні і психологічні наслідки 
гонки озброєнь для моло
ді, виховання юнаків і 
дівчат у дусі миру, проб
леми зв’язку мілітаризму 
і безробіття серед молоді.

Вже покидаючи терито
рію «Селища миру», я 
звернув увагу на групу 
молоді, яка щось установ
лювала над входом в один 
із корпусів. Пізніше я по
бачив на фасаді цієї- спо
руди велику' емблему все
світньої асамблеї — го
луб миру на фоні земної 
кулі, а під ни;л транспа
рант «Ласкаво просимо!».

А. КОНДРДШОВ. 
(ТАРС).

МИНУЛО відтоді біль- 
ше двадцяти років, а 

. проблеми порушені драма
тургом, і сьогодні не 
втрачають своєї актуаль
ності. Ось чому спектакль 
Тернопільського музично- 
драматичного театру іме
ні Т. Г. Шевченка «Чужій 
дім» за твором М. Заруд- 
ного (постановка голов
ного режисера театру на
родного артиста УРСР 
П. Загребельного, музика 
заслуженого артиста 
УРСР Є. Корницького, ху
дожнє оформлення М. Сте- 

. цюри) звучить злободенно. 
Це майстерно виконана, 

вдумлива, серйозна робо- 
та досвідченого режисера. 
Актори, зайняті в спектак
лі, створили реалістичні, з 
доецть виразними індиві
дуальними рисами харак
тери.

Одним із найскладніших 
образів п’єси є Іван Кор- 
тун. Молодий, здібний ін
женер, він досить швидко 
стає директором невели
кого механічного ------ у
Але в родині своєї дружи
ни Людмили, де головним 
богом були І' є гроші, його 

| поволі затягує міщанське

заводу.

болото. Новий двоповер
ховий будинок, збудова
ний тестем, розкішно об
ставлений дружиною, мате
ріальний достаток, нові 
вплизові друзі — все це 
йому імпонує. Честолюб
ство, егоїзм, зазнайство, 
заздрість до таланту това
риша — ці почуття оволо
дівають ним усе сильніше 
і врешті штовхають до 
підлості.

Правда, Іван іноді га
нить себе за свою слаб
кість, опирається натиско
ві міщанства, але цей опір 
дедалі слабшає. Мораль
ному падінню активно 
сприяє й Людмила — йо
го дружина. Але Кортун 
— особистість все ж силь
на, здорова, він хоч і піз- 
нузато, але зрозумів гли
бину свого падіння, сприй
має суворе покарання (ви
ключили з партії, звільни
ли з роботи) як належне, 
вважаючи його справедли
вим.'

Не меншої похвали за
слуговує також і гра за
служеної артистки УРСР 
М. Гонти, яка створила 
реалістичний, живий образ 
закінченої міщанки — Люд
мили, дружини 
Гроші, багатство.

Івана, 
високе

становище в суспільстві —» 
ось мета, до якої вона 
уперто продирається, на 
перебираючи засобами. 
Звідси — лицемірство і 
цинізм у стосунках з рід
ними. Ці риси актриса 
тонко і переконливо від
творила иа сцені.

Колоритний оираз Пард- 
щенка — самовдоволено- 
го псевдонауковая, кар’с<- 
риста і пристосуванця, лю
дини наскрізь фальшивої і 
нікчемної вдало створив 
актор М. Карпюк.

Роль Пасті з успіхом 
виконує здібна актриса 
Я- Мельник. її темпера
ментна гра відзначається 
щирістю і----- —:— *
відтворенні 
внутрішніх 
героїні.

Викликає 
тії глядача ____
безпосередністю 1 .. ...
чою чистотою помислів і. 
почуттів Тоця 
Я. йіосійчук).
постає 1 Федя, _______
Тоні, у виконанні В. Бур
ка. Доброго слова заслу
говує гра акторів Т. Давид
ка (Андрій) та М. Безпаль
ка (Хмаровий). Правда, 
Андрієві не вистачав вог
ню, .енергії.

ї_| ЕМАЛО втратне образ 
Андрія і з вини режи

сера, який зняв його розпо
відь про те, як він горів у 
танку під час війни, як йо
го ледве виходили в гос
піталі, де, до речі, він 
вперше зустрівся з Нас
тею. Взагалі, в п’єсі ско
рочено всі фрази, деталі, 
які вказують на прикмети 
часу, зображеного в творі: 
50-тих років, зокрема згад
ки про лихоліття війии. 
На мою думку, таке надто 
вільне поводження з ав
торським текстом нічим 
не виправдане, а втрати 
від нього — очевидні.

І все ж спектакль «Чу
жий дім» —- значний твор
чий здобуток тернопільчан, 
сценічний твір високого 
громадського звучании, 
виховне"й естетичне зна
чення якого безперечне.

Я. КОЗУЛЯ.
м. Кіровоград.

праадивістю V 
складім« 

ДЄрЄЖИВД«Ь

глибос! симпа» 
своєю милою 

_ дитя«
(артистка. 

Таким же 
коханий

Са.'лоді.ппьний народний хор «Барвінок», яким керує кандидат педагогічних наук 
г рис Васильович Притула, недавно в енладі творчого колективу Кіровоградського 
ромонтно-механічного заводу Укрремтресту звітував перед жителями обласного цент
ру. Заводчани побузали також у селах Олександрійського та Кіровоградського рамо- 
Н,В’ Фото 3. ВЕРЕТЕННИКОВА.

ТРЕТІЙ тур

ПОЗАШТАТНИЙ ПОСТ ДАЧ

На запитання другого 
туру вікторини для знав
ців Правил дорожнього 
руху редакція одержала 
чимало відповідей. У них 
учасники не тільки відпо
відають на запитання, а й 
наводять цікаві факти з 
історії Правил дорожньо
го руху.

Першими надійшли лис
ти з відповідями на за
питання вікторини , від 
Ігоря Писаренка з Олек
сандрії, п’ятикласника 
Иосипівської восьмирічної 
школи Вільшанського ра-

ВІКТОРИНА
«ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО 
РУХУ?»
йону Олександра Мояла, 
семикласниці Нозомирго- 
родської десятирічки
№ 2 Раїси Гаман, учня де
в'ятого класу Петрівської 
школи Валерія Рубана, се
микласника Іаанізської 
школи Долинського ра
йону Миколи Фоїція, Сер
гія Бахгіра з міста Гайво
рона,

На перше запитання вік
торини правильна відпо
відь така:

Світлофор появився ра
ніше, ніж автомобіль. 
Перший свії іофор було 
встанозлвно в центрі Лон
дона ще 1868 року, в епо
ху диліжансів. Він скла
дався з двох газових тру
бок — червоної й зеленої 

І працював тільки взе-

мері.Однак доля його 
склалася невдало. Газові 
трубки вибухнули, викли
кавши пожежу. Після ці
єї пригоди майже, півсто
ліття ніхто не наважував
ся повторити експеримент.

У нашій країні перший 
світлофор появився у 
Москві на розі Петровим і 
Кузнецького мосту 1924 
року.

Перші електрифіковані, 
світлофори появилися в 
Радянському Союзу 1930 
року на вулицях Москви і 
Ленінграда.

друге запитання де- ' 
які учасники відповіли не
правильно «.бо не зовсім 
точно. Не слід плутати 
«гзпьмізнии шлях» із 
«шляхом зупинки», який 
залежить ще й від реакції

водія. Правильна відповідь 
така:

Гальмівним називається, 
шлях, що його проходить 
транспорт від початку 
гальглузання і до повної 
зупинки. 8ін залежить від 
швидкості руху, коефіцієн
та зчеплення шин із до
рожнім покриттям

ваги транспорту. Гальмо
вий шлях вантажного ав
томобіля, вага якого не 
перевищує' 8 тонн,' при 
швидкості ЗО кілометрів 
на годину становить близь
ко 9,5 метра. Якщо доз
волена максимальна ва
га його понад 8 тонн 
11 метрів, ,

, Дехто з учасників вік* 
торини лише частково від
повів на третє запитання, 
віднісши до знаків, що за
бороняють рух велосипе
дисту, лише знак 3.9 «Рух 
на велосипедах заборо
нено». А слід було нззза- 

і знак, зображений на 
малюнку тре
тім: 3.1 «В’їзд 
заб о р о н е- 
но». Обидва 
ці знаки вста- 
ноз л ю ю т ь 
безпосер е д- 
ньо перед ді
лянками 
ріг, на і 
водиться 
повідне 
меження,

ПРОПОНУЄМО 
ЗАВДАННЯ ТРЕТЬОГО 
ТУРУ:

1. Коли і яким заводом 
було випущено перший 
радянський автомобіль 
серійного виробництва? 
Як він називався?

2. З якого віку дозво
лено керувати велосипе-

до- 
яких 
зід- 
об-

дом на вулиці з інтенсив
ним рухом транспорту? 
Які документи повинен 
мати при собі велосипе
дист?

3. Яку максимальну 
швидкість руху встановле
но для транспортних за
собів в містах та інших 
населених пунктах? Яку 
відстань проходить авто
мобіль за одну секунду 
при швидкості 50 кіломет
рів на годину?

4. Хто з пасажнріз по
рушує правил» посадки 
на вантажний автомобіль 
(дне. малюнок)?

Чекаємо відпозідей, до
рогі учасники вікторини!

Надсилати листи слід не 
пізніше як через шість 
днів після виходу сьогод
нішнього номера газети.

Юні друзі! Дехто з вас, 
надсилаючи відповіді, за
буває вказувати домашню 
адресу, клас і школу, в 
якій навчається. Тож будь
те уважнішими.

Л. ЩЕРБИНА, 
старший інструктор 
облдержазтоінспекції.



4 стор.

21 червня
▲ ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.45 — Кон
церт оркестру «Російські ві
зерунки». 9.15 — Мульт
фільми «Волошка», «Сло
неня», «Трям, здрастуйте!», 
«Ну, постривай!». 10 випуск.
9.55 — Телефільм «Привіт з 
фронту». 11.15 — Р. Шуман. 
Симфонічні етюди у вико
нанні лауреата міжнарод
ного конкурсу М. Плетньова

«Молодий комунар» 21 червня 1983 року

(фортепіано) 11.55 - Новії-град). 18.50 — Честь і слава 
нн. 14.30 — Повний. 14.о0 — ------ - •— .....
Спосіб життя — радянський. 
Док. фільми «Жінка моїх 
гір», «Робітничий клуб». «До 
кого прилітає лелека». 15.45 
— Фільм — дітям. «Доміно».
16.45 — Розповідають наші
кореспонденти. 17.15 —
Стадіон для всіх. 17.45 — Ад
реси молодих. 18.45 — Сьо- 
і-одні у світі. 19.05 — Наука 
і життя. 19.35 — Фільм
«Вторгнення». 21.00 — «Час». 
21.35 — Док. телефільм
«Мир прийдешньому дню». 
22.30 — Сьогодні у світі.
22.45 — VIII літня Спарта
кіада народів СРСР. Легка

■ атлетика.

▲ УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Телевізійна
школа плавання. Урок 6.
10.45 — Худ. телефільм
«Вічний поклик». І частина. 
7 серія. «На своїй землі». 
11.55 — Сонячне коло. 12.25 
— Живе слово. 13.15 — Спі
вай «Кантилена». 16.00 — 
Новини. 16.10 — Фільм-кон- 
церт. 16.40 — «Орбіти друж
би». 17.05 — «Казка про
рибака і рибку». Лялькова 
вистава. 18.00 — «Об’єктив 
розповідає». (Кіровоград). 
18.30 — Телефільм (Кірово-

по праці. (Кіровоград). 1900 
“ *Актуальна камера». 
19.30 — Наші гості. 20.20 — 
«На контролі — виробницт
во і заготівля овочів». (Кі
ровоград). 20.35 — Теле
фільм (Кіровоград). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00— 
«Час». 21.35 — Худ. теле
фільм «Вічний поклик». 1 
частина. 8 серія «Випробу
вання». 22.45 — Естрадній! 
калейдоскоп. 23 35 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Док. фільм «Саяни». 8.45 — 
Телефільм «Моя справа». 2 
серія. 9.50 — Концерт Дер
жавного ансамблю пісні й 
танцю «Тюльпан» Калмиць
кої АРСР. 10.30 — Чтдеса
без чудес. 11.00 — М. Ломо
носов. 11.55 
мова. 12.25 _  ____
«Хвилі Чорного моря». 5 се
рія. 13.40 — Концерт лірнч-

14.15 — Новини.
18.00 —- Новини. 18.20 —
Док. фільм «Вікно художни
ка». 18.30 — Спорт за тиж
день. 19.00 — Служу Радян
ському Союзу! 20.00 — Ве
чірня казка. Мультфільм 
«Попелюшка». 20 15 — Між
народна панорама. 21.00 — 
« Іас». 21.35 — Фільм «Ря-
д опції Олександр Матросов».

— Чудеса
Французька

Телесіїільм

▲
22 червня
ЦТ (І програма)

Зу-

бойовий», 
подвигу». 

Радянське образо- 
«в Man- 

В. Фаворського». 
Відгукніться, сур-

8.00 — «Час». 8.45 — 
стріч школярів з заслуже
ним майстром спорту СРСР, 
олімпійською чемпіонкою з 
кінного спорту В. Місевич.
9.15 — Фільм «Вторгнення».
10.40 — Клуб мандрівників.
11.40 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Док. фільми 
«Я. солдат Брестської фор
теці...», «Прапор " ’’ “
«Продовження
15.50 ------
творче мистецтво 
стерні " —
16.50 _ _________
мачі! 17.35 — Хоровод друж
би. Концерт дитячого хоре
ографічного ансамблю «Про
лісок-» м. Кіровограда. 18.00
— Розповіді про партію. 
До 80-річчя Другого з'їзду 
РСДРП. «Рішучий бій». 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Пісні Радянської Армії. Ви
конує двічі Червонопрапор- 
ний ансамбль пісні й танцю 
Радянської Армії ім. Алек- 

сандрова. 20.00 — Телефільм 
«Танкодром». 1 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Танкодром». 2 серія. 22.45
— Сьогодні у світі. 23.00 — 
VIII літня Спартакіада на
родів СРСР. Легка атлетика. 
▲ ут10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Телевізійна
школа плавання. Урок 7. 
10.45 — Худ. телефільм 
«Вічний поклик». І частина. 
8 серія. «Випробування».
11.55 — Наші гості. 12.45 — 
Біля Вічного вогню. Музич
но-літературна композиція.
13.15 — Грають юні музи
канти. 16.00 — Новини. 
16.10 — Балада про солдата. 
Літературно-музична компо
зиція. І 6.40 — Музичний
фільм «Барви лісу». 16.50 — 
Людина і море. 17.20 — 
Док. фільм «Коріння». 17.30
— «Продовольча програма
— справа кожного». 18.00— 
Документальний телефільм 
«Іду за тобою». 18.30 — 
«Чим сильна бригада». Пе
редача з Кіровоградського 
заводу радіовиробів. (Кіро
воград). 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — С. Жура- 
хович. «Трамвай ішов на 
фронт». Телеповела. 20.30 — 

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНИО,

4,
<День за днем». (Кіровоград) 
20.45 — «На добраніч, дітиіь 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Вічний 
поклик». І частина. 9 серія, 
«Війна». 22.40 — Пісні фрон
тових років. Виконує л. Гур
ченко. 23.15 — Новини.
А ЦТ (11 програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 _
Док. фільми «Призваний на 
військову} службу», «Олек
са Борісашок». 9.05 — ЕстЄІ-1 
тичне виховання. Скульпто
ра. 9.35 — Концерт Першого 
окремого показового оркест, 
ру Міністерства оборони 
СРСР. 10.45— Фільм «Рядо
вий Олександр Матросов»". 
12.05 — Іспанська мова
12.35 — Телефільм «Хвилі
Чорного моря». 6 і 7 серії
14.55 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — Театральні 
мемуари. К. Станіславський 
1 В. Немирович-Данчепкб. 
19.00 — Наш сад. 19.30 — 
Бесіда голови Радянського 
комітету захисту миру 
Ю. Жукова. 20.00 — Вечірня 
казка. Мультфільм «Хто ти?»
20.15 — Док. фільм «Листи 
додому». 21.00 — «Час».
21.35 — Концерт майстрів 
мистецтв.

Кіровоградське професійно-технічвс училище управління побутового обслуговування населення облвиконкому

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на такі спеціальності:
закрійник чоловічого, жіночого й дитячого верх- 

нього одягу,
закрійник жіночого, дитячого легкого плаття й чо

ловічих сорочок.
Строк навчання — 1 рік, приймають кравців, то 

мають освіту за 10 класів, зі стажем роботи не мен
ше трьох років;

кравець чоловічого, жіночого і дитячого верхнього 
одягу (строк навчання — 2,5 року);

кравець жіночого легкого одягу (строк навчання 
— 1,5 року);

в’язальниця виробів верхнього трикотажу на ма
шинах та вручну (строк навчання — 2 роки);

перукар (чоловічий і жіночий, строк навчання—1,5 
року);

кравець жіночого верхнього одягу;
кравець чоловічого верхнього одягу; '
майстер по індивідуальному пошиттю взуття; 
годинникар;
фотограф-. . "
Строк навчаппя — 2 роки, приймають осіб, які 

мають освіту за 10 класів, а на спеціальності — кра
вець, взуттєвий, годинникар і фотограф — осіб, які 

закінчили допоміжну школу, або мають обмежену 
професійну придатність, з освітою за 8 класів.

Всі учні одержують стипендію 20 крб., Іногород
ні — квартирні, у взуттєвиків стипендія — 70 крб.

Під час виробничої практики учні одержують 33 
проценти від зароблених грошей. Час навчання за
раховується до загального трудового стажу.

Для вступу потрібні такі документи: 
заява;
направлення райміськпобуткомбінагів або заводу 

«Рсмпобуттсхніка», комбінату «Промінь», фабрик 
індпошиву, «Індтрикотажу», «Ремвзуття»;

свідоцтво про народження (оригінал) або паспорт; 
документи про освіту;
характеристика;
довідки з місця проживання, про склад сім’ї та 

медична (форма А» 286);
п’ять фотокарток 3x4 см.
Документи, приймають до 31 серпня.
Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища: 316050, м, Кіровоград, пров. Те

атральний, 8, тсл. 2-80-68, 2-51-81, 2-30-37.
♦ Дирекція.
Зам. 47.

СВІТЛОВОДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 5

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

і на 1983— 1984’ навчальний рік
на спеціальності:
токар, фрезерувальник, слюсар по ремонту промисло

вого устаткування, електрослюсар, газоелектрозварник, 
монтажник радіоапаратури, регулювальник радіоапара
тури, виготовлювач друкарських плат і‘сітчастих трафа
ретів.

Строк навчання — 10 місяців. На спеціальність регу
лювальник радіоапаратури — 1,5 року.

Стипендія — 70 крб. на місяць, для регулювальників 
радіоапаратури і монтажників радіоапаратури — ЗО 
крб., для відмінників навчання — підвищена на 25 про
центів. ’

Всі учні одержують додаткову оплату в розмірі 33 
процентів заробітку під час виробничої практики. Час 
навчання зараховується до загального трудового стажу. 
Учнів, які вчаться на спеціальність газоелектрозварника, 
забезпечують гуртожитком.

По закінченні училища вилається диплом спеціаліста 
з присвоєнням 2 або 3 розряду.

Для вступу необхідно подати такі документи:
заяву на ім'я директора, свідоцтво про народження, 

атестат про середню освіту, медичну довідку (форма 
№ 286), 6 фотокарток 6X4 см і 5 фотокарток 3X4 см, 
довідку з місця проживання.

Адреса училища: 317000, Кіровоградська обл., м. Свіг- 
ловодськ, вул. Богдана Хмельницького, 34. Тсл. 77-65, 
37-56.

Зам. 28. Дирекція.

. /Міністерство освіти УРСР 

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
на 1983 рік

Денна форма навчання на факультети:
Історичний. Спеціальність — історія.
Фізико-математичнин. Спеціальності: фізика і ма

тематика, математика і фізика.
Філологічная. Спеціглььості: українська мова і 

література, російська мова і література.
Іноземних мов. Спеціальність — англійська мова, 

німецька мова.
Музично-педагогічний. Спеціальність — музика і 

співи.
Фізичного виховання. Спеціальність — фізичне 

виховання.
Педагогічний. Спеціальність — педагогіка і мето

дика початкового навчанпя.
Строк навчання — 4 роки; на спеціальностях фі

зика і математика, математика і фізика, англійська 
і німецька мови — 5 років.

Вступні екзамени за програмами, затвердженими 
Міністерством вншої і середньої спеціальної освіти 
СРСР, у відповідності з програмами середньої за
гальноосвітньої школи.

Вступники складають екзамени залежно віл обра
ної спеціальності, з таких дисциплін:

Історія — з історії СРСР (усно), російської або 
української мови і літератури (усно і письмово), 
іноземної мови (усно).

Фізика і математика — з фізики (усно), матема
тики (усно і письмово), російської або української 
мови і літератури (письмово).

Англійська і німецька мови — з англійської мови 
(усно), російської або української мови і літератури 
(письмово і усно), історії СРСР (усно).

Музика і співи — Із спеціальності, російської або 

української мови і літератури (письмово і усно) 
історії СРСР (усно).

Математика і фізика — з математики (усно і 
письмово), фізики (усно), російської або української 
мови і літератури (письмово).

Українська мова і література — з української 
мови і літератури (усно і письмово), історії СРСР 
(усно), іноземної мови (усно).

Російська мова і література — з російської мови I 
літератури (усно і письмово), історії СРСР (усної 
іноземної мови (усно).

Фізичне виховання — із спеціальності, хімії (ус
но), біології (усно), російської або української мо
ви і літератури (письмово).

Педагогіка і .методика початкового навчання — з 
математики (усно), російської або української мови 
і літератури (усно і письмово), історії СРСР (усно).

Особи, які закінчили середню школу з золотою 
або срібного медаллю, середні спеціальні учбові зак
лали та середні профтехучилища з дипломом з від
знакою, складають іспити з предметів, які виділені 
чорним шрифтом.

Па спеціальності історія, українська мова і літеоа- 
тура, російська мова і література, фізика і мате
матика, математика і фізика, педагогіка і ме
тодика початкового навчання абітурієнти які за
кінчили середні учбові заклали з оцінками’ «відмін
но» і «добре», мають документ про середню освіту з 
середнім балом не менше 4,5 та набирають па двох 
перших вступних екзаменах 9 балів, зараховуються 
студентами інституту. г 7

Вони складають екзамени з таких предметів: на 

спеціальність історія — з історії СРСР (veno), ро
сійської або української мови і літератури (усно);

па спеціальність хкраїнська мова і література — 
з української мови і літератури (усно і письмово);

па спеціальність російська мова і література — з 
російської мови і літератури (усно і письмово);

на спеціальність фізика і математика — з фізики 
(усно), математики (усно);

па спеціальність математика і, фізика — з мате
матики (усно і письмово);

па спеціальність педагогіка і методика початково
го навчання — з математики (усно), російської або 
української мови і літератури (усно).

Військовослужбовці, звільнені з дійсної військо
вої служби та направлені у вузи за рекомендацією 
військових частин, які на вступних екзаменах отри
мали позитивні оцінки, зараховуються поза конкур
сом па спеціальності історія, російська мова і літе
ратура, математика і фізика, фізика і математика, 
фізичне виховання.

Прийом заяв — з 29 червня по 31 липня, вступні 
екзамени — з 1 по 20 серпня. Зарахування — з 21 
по 25 серпня.

Вступники подають такі документи: заяву на ім’я 
ректора інституту за встановленою формою, доку
мент про середню освіту (оригінал), характеристи
ку зі школи або останнього місця роботи, медичну 
довідку (форма № 286), 4 фотокартки 3X4 cm.j 
паспорт і військовий квиток подаються особисто.

Особи, які мають стаж практичної роботи не мен
ше двох років, полають копію трудової книжки 
(книжки колгоспника).

Студенти забезпечуються гуртожитком та стипен
дією на загальних підставах, а на спеціальності фі
зичне виховання всі студенти забезпечуються спор
тивною формою.

Документи надсилати па адресу: 316050, м. Кіро
воград, вул. Шевченка, 1, педінститут, приймальна 
комісія.

РЕКТОРАТ.
Зам. 23.
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На украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

БК 06624. Індекс 61103.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45 00; відпо
відальною сенретаря — 2-46-87; відділів 
комсомольського -ниття — 2-46-57; листів 

роботи — 2-45-36; пропаганди 
— 2-45-36; учнівсько) молоді — 2 46 87; 
Ріисьново-патріотичноіо виховання та 
спорту, фотолабораторії — 2 45-35; ого? 
ЇМ*»»* Г* коректорсько) ч-
3-61-83; нічної реданцП — 3 03 53

Обсяг 0.5 друк, ерк Зам. № 306 Тираж 51 500.

Газета виходить V вівторок, 
четвер І суботу.

Друкарня Імені Г- М. Димитро00 
видавництва 

«Кіровоградська правд®“ 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоірад, еуп. Гпінки, -


	3267-1p
	3267-2p
	3267-3p
	3267-4p

