ЖНИВАМ-83-ЗВИТЯГУ МОЛОДИХ!
До нас прийшли жнива. Відповідальна пора для пра
цівників села. І головний хліборобський екзамен року
разом із досвідченими механізаторами складатиме мо
лодь. Микола Вакуленко з колгоспу «Дружба» Олексапдрівського району, Ярослав Кінзельський із колгоспу
імені Кірова Долинського району, Іван
Настасієнко з
колгоспу імені Фрунзе Ульяновського району, Володи
мир Абрамов із Бобринецького району — ось вони, мо
лоді гвардійці жнив-82, які торік стали
переможцями
соціалістичного змагання
молодих жниварів області.
Сьогодні вони разом з усіма молодими
хліборобами з
почуттям гордості, з почуттям справжніх
господарів
землі приймають естафету жнив-83. І хочеться сказати
їм: у добру путь!
Нинішні жнива комсомольці і молодь почали з підне
сеним настроєм. Про цс свідчать повідомлення, що над
ходять у редакцію. Юнаки і дівчата схвалюють рішення
червневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС,
документи
восьмої сесії Верховної Ради СРСР десятого скликання.
І вирішили ударною працею ознаменувати збирання хлі
бів серцевинного року одинадцятої п’ятирічки.
Цьогорічні жнива будуть нелегкими. Вони почалися
раніше звичайних строків. Хліба — низькорослі, подеку
ди полеглі. Тож головна турбота — не допустити втрат,
зібрати урожай до колоска, до зернини в стислі строки.
Як і торік, основною одиницею в проведенні жнив ста
нуть збирально-транспортні загони, а метод їх роботи —
загоновий. Саме за таких умов можна досягти постав
леної мети на збиранні урожаю — зібрати хліб вчасно
Тбсз вграг. Про цс переконливо свідчить-досвід кращих
господарств. Наприклад, візьмемо колгосп «Маяк» Знам’янського району. Щойно тут вивели
на хлібне поле
збиральні агрегати. І з перших днів добиваються висо
ких виробітків при відмінній якості збирання. І це зако
номірно. Бо щороку тут до жнив готуються заздалегідь,
продумують усе до дрібниць. Організації збирання хлі
бів винятково важливого значення надає комсомольська
організація. Ось чому тут охоче працює молодь на жни
вах, своїм досвідом щедро діляться з нею ветерани. Ось
чому в труді па хлібній ниві таким відомим комбайне
рам, як В. Бриінук, І. Пономар, І. Колена не поступаю
ться й молоді жниварі Г. Чернецький, брати Микола’та
Віктор Шатпі.
Нині важливо, щоб з перших
днів хлібозбирання у
кожному господарстві чітко діяв увесь жнивний комп
лекс. Комітетам комсомолу слід подбати
про тс, щоб
керівники комсомольсько-молодіжних збирально-транс
портних загонів і ланок ознайомили кожного хлібороба
з планом роботи, загальними заходами колгоспів і рад
госпів по забезпеченню надійного технічного обслугову
вання агрегатів, тісного взаємозв’язку всіх ланок хліб
ного конвейєра, а також
з умовами соціалістичного
змагання, оплати праці тощо.
Молодий хліборобе, завжди пам’ятай, що поломки
машин серед жнив —основна причина їх .низької від
дачі, а відтак і втрат урожаю. Ще раз перед виходом
у поле продумайте: чи все ви зробили як слід при підго
товці комбайнів до жнив, чи перевірили свої машини на
геометичність?
Жнива почалися. В цю пору року повинні конкрети
зувати свою діяльність комсомольські організації, про
жектористи. Треба створи ги добрі умови для жниварів.
Адже хороший настрій — запорука успіху. Не слід забу
вати й про побутове обслуговування хліборобів. Части
ми їх гостями
повинні бути агітбригади. Про все це
мають подбати
комсомольські штаби по
проведенню
жнив, які діятимуть у кожному районі.
Хліб. З давних-давсн це слово співставляється з таки
ми поняттями, як щастя, радість, достаток, мир. І в ці
дні трудівники полів, чиїми руками твориться цей нео
ціненний скарб вийшли на жнивне поле. їхнє прагнення
— зібрати урожай вчасно і без втрат. Тож нехай при
четність твоя, молодий хліборобе, до справ, які вирішу
ють сільські трудівники, буде найбільшою.

НА ПРИЗ «ЗОЛОТА НИВА»

ПЕРЕМОЖЦІВ ЧЕКАЮТЬ НАГОРОДИ
Жнива — головний
хліборобський екзамен року.
■ Складатимуть його й молоді трудівники села — члени
комсомольсько-молодіжних комбайнових, жаткових та
автомобільних екіпажів. Як і о попередні роки, обком

ЛКСМ України та редакція газети «Молодий комунар»
оголошують соціалістичне змагання молодих жниварів
на приз «Золота нива». Переможцями його будуть ви
знані екіпажі, котрі
зо час хлібозбирання досягнуть
найвищих виробітків на комбайнах СК-5, СК-6 і жатках,
перевезуть найбільше зерна
з поля на елеватори та
хлібоприймальні пункти.

Лауреати будуть нагороджені грамотами і пам’ятни
ми призами обкому комсомолу і редації газети «Моло
дий комунар».
Газета повідомлятиме про хід трудового суперництва
жниварів.
В добру путь, хліборобеї

ПРЕС-ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ:
Під час жнив у господарствах області працюватиме
645 збирально-транспортних загонів. У загінки вийдуть
4.222 комбайни. У стислі строки вони мають обмолотити
зернові на 638 тисячах гектарів.
На токи і хлібоприй
мальні пункти хліб
нового врожаю доставлятимуть
500 автомашин у тритонному обчисленні, їх обслугову
ватимуть 350 висококваліфікованих водіїв.
На жнивах діятимуть 383 партійні, 248 партійно-ком
сомольських і 27 комсомольських тимчасових груп.

НОВОМИРГОРОД. 87
комсомольців
колгоспу
імені Шевченка
візьмуть
участь у жннвах-83. Вони
працюватимуть
у складі
27 автомобільних, 3 жат
кових та одного комбайно
вого комсомольсько-моло
діжних екіпажів.
Першими у поле вийш
ли жаткарі, котрі присту
пили до косовиці гороху.
Найвищого
виробітку за
перших два дні роботи досягли комсомольці Олек
сандр і Петро
Безпалі.
Жаткою ЖРС-4,9
вони
поклали у валки горох на
40 гектарах.

Групкомсорг КМК тракторної бригади колгоспу імені
Комінтерну Онуфріївського району Микола БИЦЮК (на
передньому плані) кілька років тому став переможцем
соціалістичного змагання серед молодих
жаткарів об-

ласті. А цьогорічні жнива глолрдий комуніст проведе зэ
штурвалом комбайна. Він зобов’язався намолотити 4000
центнерів зерна.
Добре підготував до роботи свого комбайна і нолега
Миколи комсомолець Олександр МАЛОЛіТ.
Нолентив тракторної прагне зібрати зернові
на всій
площі за 10—12 робочих днів.
Фото В. ГРИБА.

ПРАЦЮВАТИМЕ КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ
КОЛГОСПУ «РОДИНА» МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ
Напередодні жппв .громадський кореспондент «Моло
дого комунара» Володимир ЩЕРБАК зустрівся із сек
ретарем комітету комсомолу
господарства
Тетяною
СТАРОДУБ і попросив її відповісти на-кілька запитань.
КОР.: Відомо, що колгосп
«Родина» —
міцне, єисокорозвинуте господарство.
А що являє собою очолю
вана вами комсомольська
організація і яке
місце
спілчан
у трудовому ко
лективі?

Т. СТАРОДУБ: Первинна
об’єднує Тридцять юнаків
та дівчат. Двоє з них —
керуючий другим відділ
ком Леонід Кирстя та ве
теринарний
фельдшер
першої
молочнотоварної
ферми о Краснопілці Ми
кола Дорофесв — канди
дати в члени КПРС.
Цього року мчье тих у
первинній, хто пішов слу
жити в армію,
зайняли
Олексій Шевцов,
Віктор
Кудря, Микола Майдебура..„ Всього з початку ро
ку ми прийняли
ДО пав
ПенІНСьКОГО
комсомолу
десятьох кращих молодих
виробничників. Пожвавив
свою діяльність
комітет,
До його складу
ввійшли
авіоритетні
КОМСОМОЛЬЦІ
— трактористи Сергій Го
нитель і. Валентин Чабан,
лаборант молочнотоварної
ферми Людмила Шаман
ська, шофер Андрій Рула...
Приміром, Сергій
'Гони
тель, котрий завжди пере
криває виробничі завдан
ня, зобов’язався за жнива
зорати не менше ста гек
тарів землі. З таких ком
сомольців, справжніх ліде-

рів, і бере приклад сіль
ська молодь.
КОР.: Що зробив комі
тет ноглеомолу для успіш
ного проведення жнив?
Т. СТАРОДУБ: Усіх, від
рядового колгоспника до
провідного
спеціаліста,
керівника, турбує нині до
ля врожаю.
У травні * провели засі
дання комітету комсомолу
та комсомольські збори,
гоговним питанням яких
6«ла підготовка
Д° зби
рання врожаю. Запросили
голову
правління Д- Л.
Куцрю, секретаря першо
му А. В. Кононенка, голову
профкому Т. В. Жердій.
Вони дали багато цінних
порад, як найкраще орга
нізувати роботу первинної
у період жнив. Відрадно,
що і виступи комсомоль
ців були позначені кон
кретністю,
ДІЛОВИТІСТЮ.
Відверто кажучи,
саме
зростанням не показної, а
активності,
справжньої
відрізнялися останні збо
ри
від деяких поперед
ніх.
Вважаю,
що
це
наслідок
тієї
роботи,
яку провів комітет по про
паганді матеріалів лисюпадового (1982 р.) Плену
му ЦК КПРС.
Але повернуся до запи
тання.
Виступив, примі
ром, на зборах шофер,
молодий комуніст Віталій

НОВОУКРАЇНКА.
На
200 гектарах із 263 скоси
ли горох трудівники кол
госпу імені Калініна.
Тон у соціалістичному
змаганні жаткарів госпо
дарства
задає комсомо
лець Володимир Лісничий.
За шість днів
жаткою
ЖРБ-4,2 він поклав у вал
ки горох на 73 гектарах.
Володимир — член штабу
«Комсомольського прожек
тора» господарства, а то
му за дорученням коміте
ту комсомолу, контролю?
якість збиральних робіт у
колективі
тракторної
бригади.

Васильченко. Він поділився
досвідом і звернув увагу
на те, що комсомольська
організація повинна взяти
під сеій контроль
якість
підготовки автотранспорту
до
перевезення зерна.
Збори зобов'язали кожно
го молодого шофера на
лежно обладнати кузови
своїх автомашин, щоб не
допустити
втрат
хліба.
Рейдова бригада «Комсо
мольського
прожектора»
згодом повідомила: хлоп
ці поставилися
до цього
заедання добросовісно.
Крім того,
затвердили
на зборах умови соціаліс
тичного
змагання серед
молодих жниварів, подба
ли про раціональну роз
становку юнаків та дівчат
на ділянках жнивного кон
вейєра. У колгоспі діяти
муть три збирально-транс
портні загони. Один із них
буде
номсомольсько-молодіжним. Його
очолив
молодий механізатор Сер
гій Мамай, котрий на ми
нулорічних
жнивах вивів
такий же КМК на перше
місце е колгоспі та у число
кращих у районі. На збо
рах Сергій повідомив, що
його загін бере підвищені
зобов'язання:
впорати
175-гектарну
площу зер
нових і намолотити 4340
центнерів збіжжя. «З та
кими хлопцями,
як мій
помічник Анатолій Жор
новий, шофер Віталій Ва
сильченко, —
сказав він,
—
можна гори вернути.

Приміром,
Віталій
дав
слово виробити 3200 тон
но-кілометрів і перевезти
300 тонн зерна».
Про бережливість гово
рила на зборах еагар Ві
ра Перебийніс. Вона, зо
крема, порушила питання
про точність
зважування
зерна. Так виник ще один
напрям роботи комітету і
штабу «КП» у
планах на
жнива.
КОР.: Яким буде ідеоло
гічне забезпечення
зби
ральної кампанії?
Т. СТАРОДУБ: Постара
ємося працювати так, ям
того вимагають
рішення
червневого
Пленуму ЦК
КПРС та
восьмої сесії
Верховної Ради СРСР де
сятого скликання. Насам
перед перенесемо місце
роботи ксмітету безпосе
редньо в поле, де діяти
муть
агітвагончики. Тем
випускатимемо «блискав
ки», стіннівку «Комсомоль
ського прожектора». Агіт
масову роботу серед мо
лоді доручено вести Вікто
ру Кудрі,
Людмилі Левчук та Віктору Гонителю,
але не стоятимуть осто
ронь і інші активісти. Під
готувала цікаву програму
відома на
всю область
краснопільська хор-ланка,
яку очолює С. М. Капінус,
Комсомольці допомага
ють правлінню колгоспу
у створенні хороших побу
тових умое для жниварів.
У відповідь на опубліко
ване в ^Молодому кому
нарі» Звернення делегатів
XIX з’їзду ВЛКСМ, XXIV
з'їзду ЛКСМУ, переможців
обласного соціалістичного
змагання на збиранні вро
жаю 1982 року до комсо
мольців і молоді області
докладемо есіх
зусиль,
аби зібрати
врожай-83 в
оптимальні строки і без
втрат.

чМолодий комунар» '
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НІНИВАМ-83—ЗВИТЯГУ
Кожного літа напередод
ні збирання ранніх зерно
вих молоді механізатори
Долинського
району у
райкомі комсомолу ділять
ся досвідом, радяться, як
краще зібрати
врожай,
провести хлібозаготівлю.
На зустріч, котра відбу
лася недавно, запросили
завідуючого відділом сіль
ського. господарства рай
кому партії В, М. Булав
ку, знатного комбайнера
депутата Верховної Ради
УРСР М. О. .Панкратова.
Механізаторів привіта
ла з початком жнив пер
ший секретар
райкому
комсомолу
В. Панченко.
Вона коротко проаналізу
вала роботу комсомоль
ців на минулорічних жни
вах. Близько 1000 моло-

вах відіграє взаємовируч
ка комбайнерів різних гос
подарств. Таку думку ви
словив
секретар комсо
мольської організації кол
госпу імені Кірова В. Слюсаренко. Адже пе завжди
вистачає запчастин. Мину
лого року механізатори в
скрутну хвилину завжди
ділилися один- із одним
дефіцитними деталями, на
давали й іншу допомогу.
Якщо, скажімо, один кол
госп
завершив жнива,
комсомольські екіпажі пе
реїжджали на нсскбшені
ниви відстаючих
госпо
дарств. Все це принесло
велику користь
району.
Так само постараємось оргапізувати
свою роботу
на жнивах-83.
Шофер райсільгоспт е хнікн М. Павлюченко вис
ловив думку,
що
краще
.пращо вати
бріїґ а д н и м
методом, ніж
закріплю в ати автомобіль
за екіпажем.
Наприклад, у
колгоспі іме
ні Кірова ма
шини під’їжд
жали до того
комбайна, де
вже
були
повні бункери зерна. То
му простоїв через від
сутність
автотранспорту
було мало. Молоді ком
байнери схвалили такий
метод роботи.
З цікавістю слухали ме
ханізатори М. О. Ланкратова. Він наголосив на то
му, що в нинішньому році
косити зернові культури
доведеться так, щоб зріз
був якомога нижчий. Це
дозволить поповнити за
пас грубих
кормів для
громадської худоби. М. О.
Лапкратоз значну увагу
приділив і трудовій дпспорадив комсоципліні,
мольцям не соромитись
робити
зауваження
й
старшим за. віком, якщо
вони байдуже
<
ставитимуться до роботи.
На зустрічі виступила і
секретар комсомольської
організації
Марфівської
середньої школи А. Пиріг.
Вона розповіла, як школя
рі надають допомогу кол
госпу па полі, на току/від
імені комсомольців і піо
нерів пообіцяла, що учні
й падалі допомогатимуть
хліборобам збирати вро
жай.
Учасники зустрічі прий
няли звернення до моло
дих хліборобів району, с
якому закликали усіх ком
сомольців взяти активну
участь у жпивах-83, пра
цювати на совість, з ком
сомольським запалом.

ПЕРЕД
СТАРТОМ
НОТАТКИ З РАЙОН
НОЇ НАРАДИ МОЛО
ДИХ ЖНИВАРІВ

днх комбайнерів, тракто
ристів, шоферів брали в
ник участь. Серед кращих
механізаторів — Я. Кінколгосиу
зельськнй
із
імені Кірова. який став
обласного
переможцем
змагання молодих комбай
нерів, що працювали на
«Нивах». Він виборов пе
рехідний приз
«Золота
нива» обласної газети
«Молодий комунар». Доб
ро потрудився . й екіпаж
Олекс а 11 др а П р илуцького
з колгоспу «Зоря комуніз
му». Вій — володар пере
хідного приза
райкому
ЛКСМ України.
Валентина Панченко на• гадала, що районна ком
сомольська організація за
організаторську і масовополітичиу роботу на жни
вах була
нагороджеиз
перехідним призом обкому
комсомолу
імені Героя
Радянського Союзу льотчіг.іа-космонавта
СРСР
Л. І. Понова. Успіхи ра
дують і зобов’язують мо
лодих хліборобів це зда
вати позицій
і докласти
максимум зусиль, щоб до
сягти ще кращих резуль
татів у нинішньому році.
Потім виступили молоді
механізатори.

— Ми працюватимемо
на «Колосі» втрьох, —
розповів О. Прилуцький.
— І кожен з пас уміє подата автомобіль і ком
байн, тому є можливість
взасмозаміни..
Важливу роль па жна-

В. ЖУРБА,
працівник
редакції
районної газети «Шля
хом Ілліча».
м. .Долянгька.

ПІСНІ НАД ПОЛЕМ
Вже давно помічено; ко
ли в людини гарний наст
рій, їй добре працюється.
Саме про це І дбають піщанобродські культпраців
ники, Під
керівництвом
директора
центрального
будинку культури Валерія
Москаленка зони регуляр
но приїздять до хліборо
бів піщанобрідських кол
госпів «Перше
травня»
імені Шевченка та «Шлях
до комунізму». Ось І ЦИ
МИ днями їх маршрут про
ліг на птахоферму та до
рільників
відділків № 1

КОЛИ

МІСТО — СЕЛУ

Три роки тому
прийшла
Мавліда Валєєвд па ферму,
і ось уже вона вважається
однією з кращих молодих
доярок МТФ Яг 1 колгоспу
імені 50-річчя БАССР, та й
усього району. Мавліда се
ред тих, хто подолав трити
сячний рубіж — торік вона
одержала від кожної коро
ви 3497 кілограмів молока.
— У сім'ї нас шестеро ді
ді-
тей — розповідає Мавліда.
— І в кожного «профорієн
тація» почалася задовго до
школи: всі ми’ з
юних літ
допомагали батькам на фер
мі і в полі. Моя мама була
хорошою дояркою. Всім, 'що
зараз умію, я зобов'язана
їй.
З початку року Мавліда
одержала від кожної коро
ви своєї групи по 1199 кіло
грамів молока ніші, щодоби
доїть по 17 кілограмів мо
лока на корову. За ці досяг
нення Мавліда Валєєза удо
стоєна знаку ЦК ВЛКСМ
«Молодий передовик п’яти
річки».

Робітники нашого під
приємства щороку допо
магають сільським трудів
никам у гарячу
пору
жнив. Адже хлібозбиран
ня — найвідповідальніший
період хліборобського ро
ку, бо навіть кілька втра
чений днів можуть звести
нанівець зусилля піврічної
праці рільників.
Тож до
жнив треба готуватися як
до бою, мобілізувати всі
зусилля, вміння, майстер
ність. Тим більше нині,
коли жнивний час співпав
КОМБАЙНЕРИ колгоспу ІМЕНІ ІЛЛІЧА комплнпвзі значними
опадами. А СЬКОГО РАЙОНУ КОМСОМОЛЬЦІ АНАТОЛІЙ сніжко І
ГАЛЄвКО ЗНАЧНО ПЕРЕВИКОНАЛИ НОРМ
це значить, що під густим ОЛЕКСАНДР
ВИРОБІТКУ НА’ЗАГОТІВЛІ КОРхМІВ. НИНІ КОМСОМОЛЬЦІ
переплетінням стебел зем ГОТОВ, ДО ЗДИРАННЯ ЗЕРНОВИХ., ни?городсьнбго.
ля підсихає повільно.
Мені доводилось ’ пра
цювати в кількох господар
₽. КАРІ МОВА..
ствах нашої області. Це
Архангельський район.
вже коли був робітником
СЛУЖБА; СЕРВІСУ
заводу. А до цього трудив
ся у колгоспі імені Шев
«Заповіт Леніна», і Світла
ченка
Малозисківсько/’ош
на — беручка. Нині вона
району. Водив трактор,! Л А
опановує фах закрійниці,
комбайн, був шофером, І"
так
що скоро протопотепер не забуваю
про
Колектив
Учалинського
півці зможуть шити одяг у
працю хліборобську. Тре
ордена Трудового Червоно
своєму селі.
тій рік під час найважли
Нинішнього літа ми ви го Прапора гірничо-збагачу
віших сільськогосподарсь СЕЛО
вального комбінату йде з
рішили важливого значен
ких кампаній буду труди
авангарді Всесоюзного соці
ня надати подвірному об
тись в колгоспі імені Боалістичного змагання серед
Коли твердішає
аус у ходу . хліборобів,
адже
підприємств
Міністерства
колоска, коли стебло по майже з кожному обійсті
женка
Кіровоградського
металургії
дасться під вагою круп Є привід звернутися ДО ПО" . кольорової
району. Як і мої товариші
них, налитих сонцем зе бутозиків,
та не завжди СРСР. Успішному виконан
— штампувальник Анато
ню виробничих
програм
рен — хвилюємось
ми, руки доходять. А Світлана
лій Бублик, завальник
сприяють молоді гірники. їк
працівники служби серві Бережна
використовує
шихти
ливарного цеху
на комбінаті
більше двох
су. Бо знаємо, що за уро уже не перший рік таку
№ 5 Іван Гскіндорф. На
жай відповідають не тіль зручну для населення, ви ТИСЯЧ.
постійних робочих місцях
ки комбайнер
і скирту гідну для нашого підпри
Чудовий приклад
модо»
ми перевиконуємо змінні,
вальник, голова колгоспу і ємства форму роботи.
дим колегам подає токар
місячні, квартальні норми.
шофер. За урожай відпо
Наш комбінат надає на ремонтно-механічного цеху
В колгосп їдемо
велін
 відають і ті, хто обслуго селенню району
Сергій Яковлєв, ВОДІЙ ВОЛИ’
...за ...
J
чимало
ням совісті.
Знаємо, що
вує жниварів у полі. Ма послуг. Окремі з них ми
ковагового самоскида Сер
будемо
забезпечені всім
буть, це почуття відпові не можемо надати жнива
гій 'Ємелцянов, автослюсар
дальності і змушує нас до рям, якщо у господарст
Алік Ібатуллін,
помічник
необхідним
екскаватора
продуктивної роботи. На І жнив готуватись наполег вах нам не створюють на машиніста
ливо і заздалегідь.
(1983
р.)
червневому
Яхія Хасапов та багато ін
лежних умов.
Складено графік виїздів
Пленумі ЦК КПРС Гене
Приміром, наші перука ших.
На комбінаті продовжу
районного рі не завжди
ральний
секретар
ЦК працівників
погоджу
КПРС 10. В. Андропоз комбінату побутового об ються обслуговувати ком ють впроваджувати бригад
ну форму організації пра
слуговування
населення. байнерів, шоферів. І це у
відзначив, що «...необхідно
налагодити
безперебійне Прагнемо максимально і тих колгоспах, де праців ці. Нинішнього року буде
використати ників побуту
створено ще один КМК во
ставлять у
постачання населенню вн- ефективно
техніку, якою послуговува
діїв великовагових
само
- сокоякісних
продуктів тимемось. 10 автомобілів скрутне станозище. Так, скидів.
кілька
років
тому
майже
харчування... На розв’я з нашого гаража мережи
Великою популярністю па
зання цієї проблеми на тимуть лани колгоспів. Не у всіх'господарствах були комбінаті
користується
на період жнив обладна
цілена наша Продовольча
легко було їх привести, ні душові у вагончиках,
бригада бурового стану
програма*. Я і мої товари як мовиться, в бойову го де перед тим, як постриг ЛЬ 3 Учалкнської рудні, де
ші зробимо все, щоб при товність номер один — тися, хлібороб
керівником Анатолій Фокіи.
приймав
насамперед
через брач теплий душ, Та ось торік
Не менший
авторитет і у
множити і свій робітничий
внесок у виконання Про запасних частин. Однак, деякі, господарства не по екіпажу екскаватора № 11
повторюю, — кожен шо дбали самі про себе. То на чолі з комуністом Валедовольчої програми. Цим
самим ми підтримаємо ви фер розумів, що треба, і му наші перукарі відмов рієм Кїірнловпм. Торік ко
сьогодні автомобілі нашо лялись тоді
лектив відзначив своє деся
стригти чи
сок}' репутацію
нашого
го комбінату — на лінійці брити
тиріччя. За цей час зміню
/механізаторів, бо
підприємства.
готовності.
вався його особовий склад,
можна було
", > занести інале трудові традиції брига
Хлібороб у полі
— з фекцію.
В. ЗАТУЛИВПЕР,
ди живуть.
раннього ранку
до піз
коваль-штампувальник
Вся техніка

ТРАДИЦІЇ

ковальсько - пресово
го цеху виробничого
об'єднання по сівалках
«Червона зірка».

обійтися без
дотепного
слова, що зисмісю ледарів,
прогульників, хапуг, бра
коробів!
«
Звучали також пісні ра
дянських композиторів та
українські народні пісні.
Після закінчення виступу
трударі тепло прощалися
з самодіяльними артиста
ми, запрошували їх при
їжджати ще.

(с. П. Брід) та № 3 і N2 4
(села Веснянка та Якимівка) колгоспу
«Шлях до
комунізму».
Піснею «Пшеничне пе
ревесло» дівоча вокальна
група під
керівництвом
художнього
керівника
ЦБК Миколи Козака роз
починала концерт. Потім
Я. ДЄМЧЕНКО,
виступали солісти Василь
секретар комсомоль
Курінний та Олена Козак,
ської організації кол
Для матірна, чиї сини слу
жать в лавах
Радянської
госпу «Шлях до ко
Армії, В. Ф. Курінний ви
мунізму».
Добровеличківський
конує пісню «Солдат мо
лоденький», А хіба можна район.

нього вечора. А треба йо
му і черевики відремонту
вати, і пилосос полагоди
ти, і, можливо, й костюма
приміряти до обжинково
го свята...
Треба — але
жнива. Саме нам, праців
никам сфери обслугову
вання, і слід пособиги хлі-'
боробам. Двадцять вісім
комплексних
приймаль
них пунктів у нашому ра
йоні працює. Зони можуть
надавати 17 послуг насе
ленню,
Гарячі дні нині
настають у
завідуючих
приймальними пунктами.
Третій рік працює
у
Протополівці Світлана Бврежна. Вона - одна
із
кращих серед завідуючих
приймальними пунктами у
Районі. Виробничі плани
виконує завжди. Насампе
ред тому, що працює ак
тивно, ініціативно. І май
стерня чудоза у колгоспі

колгоспна і
радгоспна,
зрозуміло,
працюватиме на врожай,
Але керівникигосподарст____
аа, безперечно, сприяти
муть колгоспникам у побу
товому
обслуговуванні.
Райпо.буткомбінат
уклав
договори з господарства
ми про виділення техніки
приймальним
пунктам.
Особлива турбота
у нас
про віддалені села.
Вирушають комбайни у
поле — вирушають і наші
автомобілі. * Досвіду об
слуговування
хліборобів
набули в минулі роки, го
тувались до жнив наполег
ливо. На порі і наша пер
ша загінка. До неї ми за
ходимо впевнено.
М. ГОНЧАРУК,
Директор
Олександ
рійського
районного
комбінату побутового
обслуговування: насе
лення.

Р. АЙСЛІН.

Учаля,

ВЕЧІР
І ДРУЖБИ
За ініціативою І\ІДу імені
Р. Зорге Башкирського дер*
жарпого педінституту і КІДУ
«Спартак» школи
№
м. Уфи па факультеті інозсм*
mix мов БДГІ'і відбувся
чір, пріїсвячен'пй ДрУ>к(з’
К. Маркса з Г. Гейне.
Захоплююче розповів про
дружбу двох великих ЛЮДС”
завідуючий кафедрою пед
інституту професор Г. IіКлассен. На вечорі висту*
пив московський пост-перс*
кладач Р. М. Дубровкін.
С. ЛЮБОВЦЕВАЗа матеріалами башкир
ської республіканської г3
зетн «Ленинец» підготУ.'33
П. СбЛЕЦЬКИИ.
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«Я ГОЛОСУЮ ЗА МИР!»

МАРШ
МИРА
СОВЕТСКОМ

ПОЕТ,

років з дня

народження

поета Михайла

Светлова,

доля й творчість

котрого

тісно пов’язані з історією

ВЛКСМ. До цього ювілею

колектив обласної бібліо
теки для юнацтва

Бойченка

імені

Цікаву бесіду про жит
тєву й
поетичну
долю
'*'• Светлова провела під
час вечора завідуюча або
нементом бібл і о т е к и
В. Колесникова.
При
сутні на вечорі почули го
лос поета
у грамзапису.
Схвилювали молодих бу
дівельників широко відомі
пісні на слова М. Светло
ва — «Каховка», «Грена
да», «Комсомольська піс
ня», а також
прекрасні
вірші поета.

_ Ярославе, нам від'3"
мо, що студенти і викла
дачі
педінституту, я« •
мільйони радянських лю
дей, вирішили відзначити
День радянської молоді
антивоєнними виступами.
Розкажи, будь ласка, яку
організаційну роботу про
водить комітет комсомо
лу, готуючись
до рефе
рендуму.
.

— Одразу по опубліку
ванню в «Комсомольском
правде» звернення до ра
дянської молоді студенти
41-ї групи, а слідом за ни
ми — 24-ї групи фізикоматематичного факульте
ту .закликали
студентів
вузу до участі в референ
думі. Майже тритисячний
загін комсомольців та мо
лоді педінституту дружно

організував у

На закінчення
вечора
читальним за
лом бібліотеки Л. Шеве
воградсільбуд» вечір під лева виступила з оглядом
літератури «Поет і сучас
назвою
«Комсомоле! Я ність».

гуртожитку тресту «Кір'о- завідуюча

. твій поет».

СОНЦЕ—ДЛЯ ВСІХ
^ЄС-П0НАЄНТ
енецький зустрівся з секп°?итету. комс°молу Кіровоградського дер.
Ааг?-пч.ного інституту імені О. С. Пушкі** , ₽шЛаВ0М Ьо,йком 1 поставив йому кілька залиМаршТ.шіруУ,іаСТ комсом°л‘’ЦІз
та молоді вузу у

.МОЛОДЕЖИ

КОМСОМОЛЕ
У червні виповнилось'80

З стор,

Л, ЧИГРИН.

м. Кіровоград.

відгукнувся на заклик. То
му комітет, урахувавши
пропозиції ВСІХ комсомоль
ців, намітив план заходів
для проведення акції. На
передодні неї відбудуться
зустрічі і бесіди
членів
комітетів, комсомольських
активістів зі студентами.
У нас уже з успіхом про
йшов конкурс політичного
плакату. Іотуємо конкурс
політичної ПІСНІ, в якому
візьмуть участь всі фа
культети. Визначили час,
місце і план проведення
антивоєнних мітингів. Во
ни відбудуться в усіх гур
тожитках, а також у нав
чальних корпусах педінс
титуту. Після мітингів їх
учасники візьмуть участь

у голосуванні за мир, про
ти
агресивних
планів
НАТО.
•
— Певно, вклад
студентів вузу
у боротьбу
за. мир не
обмежується
лише участю в референдумі?

— Безперечно. Відтоді,
як триває в нашій країні
«Марш миру радянської
молоді», ми вважаємо се
бе його учасниками. У дні
підготовки до референду
му студенти 24-ї групи ф’ізико-матем этичного
фа
культету перерахували до
Фонду миру 60 карбован
ців. Це лише частка тих
грошей, які
віддали для
справи миру наші хлопці

душевного болю поете- редакції — висока, вродлива, добре
ДО 85-РІЧЧЯ З ДНЯ
си.за велику втрату. . дягнена. Пл
Вона
'”* тут як богиня краси й
НАРОДЖЕННЯ
Закінчивши у 1922 музики.
ОЛЕНИ ЖУРЛИВОЇ році Київський інститут

І...-

1
<<

У*

У неї мелодійний голос... Журлива
народної' освіти, Олена співає, кілька арій з різних опер. Аком
Костівна
довгий час
працює на педагогічній панує сама. Потім акомпаную я... А далі
та редакційній роботах. вона читає свої вірші...»
Вона переклала росій
Читачам відомі збірки віршів поетеси
ською мовою твори Ва «Хто знає, як рік минає» (1959 р.), «Зем
силя Стефаника і Лесі
ля в цвіту» (1964 р.), «Червоне листя»
Українки.
(1966 р.),'«Голуби» (1962 р.), «Ой літеч
,
її поезія напрочуд ко, літо» (1964 р.), «Хазяєчка» (1966 р.),
музична. І це не див «У нашої Наталі» (1969 р.) та інші.
но, адже замолоду ОлеМайже
двадцять років біля ліжка
— па Костівна прекрасно
прикутої до нього
співала, була солісткою Олени Журливої,
Харківської опери, у тяжкою хворобою, знаходилася її сестра
• •
.. двадцяті роки гастро і незмінний друг
Катерина Костівна
лювала з концертами як поетеса-співач- Вншницька. І ніколи не закривалися две
ка.
.
рі затишного будиночку в Кіровограді на
1926 року виходить друком перша Фонтанній, 57, де останні
роки життя
збірка поетеси «Металом горно», в якій провела поетеса. Провідати-і сказати теп
оспівуються героїчні
та трудові звер ле слово приходили сюди службовці, ро
шення
радянського народу. Згодом
бітники, учні середньої школи № 3, в
з’являються нові збірки поезій.
якій працювала Олена Костівна вчителем
Революція, трудовий
народ, комсо української мові: і літератури. Приїзди
мол, партія, Ленін, Вітчизна — ось про ли до Кіровограда відомі письменники і
що співала О. Журлива в своїх поетич поспішали на Йовомиколаївку, до оселі
них творах. Служінню їм вона
віддала
своє гаряче серце і мистецький хист. її поетеси, чия*мужня пісня знайшла вдяч
поезія чарує своїм ліризмом, задушев ний відгук у серцях численних читачів.
ністю, глибиною патріотичних почуттів:
Дванадцять років тому пішла від пас
у вічність Олена Журлива. Але залиши
О земле сонячна, Вітчизно,
Радянський краю, рідний дім!
лося її художнє слово, теплі
спогади.
Вночі і одень, і рано й пізно
Дизуюсь я красі твоїй.
Кіровограді шанують пам’ять про пое
За все люблю тебе, як можу.
тесу. На фасаді середньої школи № З,
Цвіти ж, пишайся і радій!
в якій вона працювала у п’ятдесятих ро
і в пізній час, і в рань погожу
Дивуюсь я красі твоїй.
ках, встановлено меморіальну дошку. її
Про неї у своїх спогадах
київська ім’ям названа вулиця.
письменниця Марія Михайлівна РоманівА. САРЖЕВСЬКИЙ,
ська писала: «У невеликій
кімнаті, де
член обласного літературного об єд
стоїть піаніно, зібралось чимало люду.
Ось у колі вона — я бачила її якось в
нання.

ЩЕДРА
НАСНАГА
ТАЛАНТУ

ІКОЛИ не забуду того вже далекого
дня,
за фа
Н
ипя. коли
колії батько,
батько. журналіст
ЖУГ
хом, взяв мене за руку, і ми пішли до
оселі людини, здатної творити високу і
світлу поезію. Так
відбулося моє зна
йомство з Оленою Костівною Журливою
(Котовою) — близьким другом Павла
Тичини, відомою поетесою з когорти за
чинателів української радянської літера
тури, життя і творчість якої тісно пов’я
зані з. нашим степовим краєм.
Це була людина цікавої і нелегкої до
лі. Ще з дитячих років Олена
відчула
трепетний потяг до поезії.
її перший
вірш під назвою ^Чогось нема — чого,
не знаю» побачив світ, коли юній поете
сі виповнилося десять років. А ще через
три роки не без остраху, але з великою
надією на підтримку віддала свої гімназистські зошити Лесі Українці — пер
шому павчителю на поетичній стезі, лю
бов до якої
пронесла через усе своє
життя. Сповідальний диптих «Пам яті
Лесі Українки», надрукований в першо
му номері альманаху «Степ» обласного
літоб’єднання за 1958 рік — свідчення

1 ПЛАНЕТА «МК» •
Повідомлення про тс,
що 13 жінок — одержали
права щоферів-профссіопалів,
було
вміщене в
усіх органах преси Іраку.
Багато газет опублікувало
фотографії перших пред
ставниць «чоловічої» про
фесії.
Щоб зрозуміти причину
такої уваги до цієї події,
зазирнемо у минуле. «Са
мотина — основна доля
іракської жіщш, — пові
домляв англійський довід
ник, виданий на початку
60-х років. — Поза сімей
ним колом вони бувають
лише па вечірках, де зби
раються найближчі родичі.
І хоча чадра уже майже
зникла із
використання,
порівняно невелика кіль
кість жінок
насмілиться
появитися на людях без
«аба» — довгого чорного
покривала.
Сьогодні «аба» ще зу
стрічається- не тільки в се
лах, а і па вулицях сто
лиці.
Однак більшість
іракських жінок, особливо
молодих, одягнуті не тіль
ки цілком сучасію, а й не
рідко за останнім криком

■

та дівчата. Так, три заго*
ни безкорисливої праці,
які працювали на будовах
п'ятирічки,
внесли
до
Фонду 8772
карбованці.
Восени минулого року на
ші студенти — учасника
Маршу миру відпрацюва
ли один день на
підпри
ємствах міста. Зароблені
гроші було перераховано
до Фонду миру.
Так що
боремося за мир ке лише
словом, але й ділом. Цього
літа вже чотири
загони
безкорисливої
праці —
«Корчагінець», «Полум'я», ,
«Спектор», «Факел» — ви
рушають на будови п'яти
річки. А всього в народ
ному господарстві працю
ватиме і5 студзагонів з
нашого вузу.
Протягом року ми зби
рали підписи під листів
кою протесту проти рішен
ня НАТО
розмістити о
Західній Європі нові ядер
ні ракети. І ми повні рі
шимості разом з усім ра
дянським народом, з про
гресивними людьми усього
світу рішуче боротися про
ти війни, за мир —
на пла—
кеті. Хай знають
ядеркі
маніяки — ми не дамо цідірвати світ.

УВАГА: .
КОНКУРС

ДРУЖБИ!

Підбито
підсумки
республіканського
конкурсу дитячої книжкової ілюстрації, що
проходив під девізом: «А1оя Батьківщина —
Радянський Союз». Серед переможців цьо
го конкурсу і наша читачка, випускниця
міської дитячої художньої школи Наташа
Різниченко. За ілюстрацію до книги М. Островського «Як гартувалася сталь» вона на
городжена Почесною грамотою Державної
республіканської бібліотеки для дітей імені
Ленінського
комсомолу. Робота її пред
ставлена на пересувній виставці.
Конкурс сприяв розвитку читацьких інте
ресів, самодіяльної
художпьої творчості,
активізував пропаганду літератури в дитя
чих бібліотеках Кіровоградщшні і республі
ки.
У новому конкурсі малюнків на вільну
гему, який цього’ року оголосила редакція
журналу «Болгария»,
запрошуємо взяти
участь учнів загальноосвітніх і дитячих ху
дожніх шкіл, студій.
Дорогі друзі! Малюйте все, що вас ото
чує: рідний дім, школу, бібліотеку, друзів,
неозорі космічні простори; ілюструйте улюб
лені книги радянських і болгарських пись
менників, фільми, телепередачі.
Авторів кращих
малюнків нагородять
грамотами, а твори будуть опубліковані в
журналі «Болгария», представлепі на вис
тавці, а потім передані до фонду міжнарод
ної асамблеї «Прапор миру».
Малюнки надсилайте до 31 грудпя 1983
року
на адресу:
Болгарія, 1184, Софія,
бульвар Леніна^ 113, журнал «Болгарин».
На конкурс.
Н. РОЗТОРГУЄВА,
методист обласної бібліотеки для ді
тей імені А. Гайдара.

““

СПЕЦІАЛІСТИ

ВІЩУЮТЬ
«ЖІНОЧИЙ БУМ»
моди. Ця переміна в одязі
— не просто
прикмета
звільнення жінок
Іраку
від пут
середньовічних
звичаїв. Вона відображує
і їх нову важливу роль у
житті всього суспільства.

Сьогодні
статистика
СЗІДЧИТЬ,
що
кількість
дівчат-студенток зросла з
1968 року в чотири з лиш
ком рази. У деяких нав
чальних закладах
пред
ставниці
«слабної статі*
становлять сьогодні поло
вину всіх
учнів. Із кож
них ста медичних праців
ників — 44 жінки. Частка
жінок серед науково-тех
нічних працівників підня
лася до 22 процентів, а в
адміністративно - чиновни
цькому апараті до 38 про
центів. Близько ста жінок
мають звання професора.

Як, журналіст не можу
не відзначити, що і наша
метушлива професія теж
освоєна іракськими, жінка
ми. На великих міжнарод

них форумах і у віддале
них куточках країни мені
доводилося зустрічатися з
колегами, представницями
прекрасної статі.
Швидко зростає участь
жінок у
промисловому
виробництві
Іраку. Де
якою мірою це пояснюєть
ся триваючим ірако-ірапським конфліктом,
який
забрав частішу чоловіківробітніїкіз у армію. Але
головною
причиною
е
зростаюча
соціальна ак
тивність жінок,
їх праг
нення бути економічно не
залежними, відчувати своє
місце в суспільстві. Не ви
падково статистика перстбачає до 1985 року справ
жній «ЖІНОЧИЙ бум» у ВСІХ
галузях життя країни.
Багдад.

Д. ОСИПОЗ.

ФРН. «Дайте таткозі
роботу!*.
«Сьогодні ~~
батьно, завтра я. НІ!*
з такими плакатами ви
йшли разом із батьками
на демонстрацію протес
ту проти постійного без
робіття діти робітників І
службовців у рурському

місті Хаттінгені. Тільки
за офіційними
даними,
Понад два
мільйони не
зайнятих
зареєстровані
на біржах
праці. У не
давньому
дослідженні
групи відомих західноні
мецьких учених-економістів говориться, що «ни
нішнє
соціально-еконо

мічне
становище ФРН
характеризується найви
щими за всю
історію
країни показниками ма
сового безробіття і різ
ким падінням життєвого
рівня
західнонімецьких
громадян».

Фотохроніка ТАРС.

23 червня 1983 року

«Молодий комунар»

4 стор
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

д ЦТ (І програма)

8.00
— «Час». 8.45 —
Мультфільми «Кульбабка —
товсті
щічки», «Василиса
Микулншна». 910 — Теле
фільм «Танкодром». 1 > ~ се
рії. 11.15 — Концерт акаде
мічного оркестру російських
народних інструментів ЦІ )
ВР. 12.05 — Новини. 14.о0—
Новини. 14.50 — Комсомол
— моя доля.
Док. фільми
«Нагорода кращим». «Світаикн Ніни Негерей». 15.30 —
Я — сьогодні і завтра. Від
повіді на листи
школярів.
16.00 — Док. фільми «Висо
кий гість з Мозамбіку». «Бо
ротьба. триває». 16.40 —
В. Маяковський.
«Поезія».
17.25 — Концерт художніх
колективів Казахської РСР.
17.45 — Шахова школа. Ви
датні радянські
майстри.
18.15 — Ленінський універ
ситет мільйонів. Д°ГГ(М;Р*1’УЯ
Другого з’їзду РСДРП. Пе«Напередодні».
редача 1
у світі.
18.45 — Сьогодні
Пісня
далека й
19.00 —
близька. 19.50 — Телефільм
«Знайди свій дім». 21.00 —
___ — О. Твардов«Час». 21.35
_ _____
Тьоркіи».
ський. «Василь
Фільм-концерт. 22.45 — Сьо
годні у світі.

лебачення).
18.00 — Кон
церт
ансамблю
бальних
•ганців «Конвалія». (Кірово
град). 18.30 —
Співає Яак
Иоала. 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Концерт
хору та оркестру народних
інструментів
Українського
телебачення і радіо. 20.00—
«З людьми
і для людей»
Теленарис. 20.30 — Музшь
ний фільм «Ніжність». 20.4.>
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Художній
телефільм «Вічний поклик».
І частина. 10 серія.
«Три
вожні дні та ночі». 22.45 —
Концерт болгарської естра
ди. 23.10 — Новини.
А ЦТ (II

—
Російська мова.
16.10 —
Фільм —
дітям.
«Канікули
ца пустельній
вулиці». 17.15 —■ Адреси мо
лодих. 17.30
— Сьогодні і
завтра підмосковного села.
18.00 — Веселі нот-ки 13.15
— Ми будуємо ВАМ. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19 00 —
Чемпіонат СРСР а футболу.
«Чорноморець» — «Дішамо»
(Мінськ). У перерві — «Як
що хочеш бути здоровим»2.1.-00 —
«Час». 21.35 —
Фільм «Старша
сестра».
23-1^ “ Сьогодні у світі.

програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Док. телефільми «Альмотьєвськ». «Велика вода». 9.00
— Чого і як навчають в
ПТУ. 9.30 — Екран
збирає
друзів. 10.20 — Відгукніть
ся, сурмачі!
11.05 — Для
вас, батьки. 11.35 — Теле
фільм «Хвилі Чорного мо
ря». 8 серія. 12.50 — Ні
мецька мова. 13.20 — Фільм
із субтитрами «В бій ідуть
самі «старики». 14.50 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15
— Док. телефільм
«Сорок
перший — паш рік призов
ний». 18.45 — І. Гайдн. Кон
церт для органа з оркест
ром. 19.00 — Сільська го
дина. 20.00 — Вечірня каз
ка. «Чарівний екран». 20.15
— Тележурнал «Співдруж
ність». 20.45 — Народні ме
лодії. 21.00 — «Час». 21.35
— На екрані — кінокомедія.
«Шахова гарячка», «Ягідка
кохання».
22.35 — VIII літ
10.00 — «Актуальна каме ня
Спартакіада
народів
ра». 10.35 — Худ. телефільм СРСР.
Баскетбол.
Чоловіки.
«Вічний поклик». І частіша.
9 серія. «Війна». 11.40 — Інтерклуб. 12.30 — Докумен
тальна кінопрограма. 13.30
— «Павлиські казки». (Кіро
воград на республіканське
телебачення). 13.50 — С. Журахович. «Трамвай ішов на А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Док.
фронт». Теленовела. 16.00—
Новини. 16.10 —
Телепост телефільми «Вітрило надії»,
на ударній будові. 16.25 — «Серйозні ігри майбутніх
Фільм-концерт. 16.50 — Га чоловіків». 9.30 — Телефільм
рячий цех республіки. 17.20 «Знайди свій дім». 10.40 —
— «Обережно на воді». 17.45 Горизонт. 11.40 — Новини.
Новини. 14.50 —
— Екран пошани Українсь 14.30 —
кого телебачення.
(Кірово Док. фільми «Винахідник у
град на республіканське те- колі проблем», «Бавовна-32».

А ут

А УТ

~

‘ ■

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 —
Телевізійна
школа плавання.
Урок 8.
10.45 — Виробнича гімнас
тика. 10.55 — Художній те
лефільм
«Вічний поклик».
Частина І. 10 серія.
«Три
вожні дні і ночі». 12.05 —
У, , майстерні
художника.
12.45 — Г
У пас у колективі.
16.00 — ІІовипш
”------- .
16.10 —
«ІОТ-83». 16.40 — Малепький концерт,
16.50 — Народннй
депутат. 17.20 —
Концертини зал «Дружба».
(Кіровоград). 19.00 — «Актуальпа камера».
19.30 —
Весільні
«Слово — пісня»,
-------пісні.
Передача
__---------2.
20.30 —
Документальний фільм «Ос
тап Вишня». «Отак і пишу».
20.50 — «Па добраніч, діти!»
21.00 — «Час».
21.35 —
Чемпіонат СРСР з Футболу.
«Пахтакор» —
«Динамо»
(Київ). 23.20 — Новини.

▲' ЦТ (II

програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20—
«В ім'я наших
і прийдеш
ніх днів...» Зустріч школя
рів з поетами-фронтовиками. 9.10 — Концерт народ
ного камерного хору Палацу
культури профспілок Мол
давії. 9.30 — Мультфільми.
10.00 —
Шахова
школа.
10.30 — Док. телефільм «Ос
танній лист дітям». 11.20 —
Виступає квартет російських
народних інструментів «Ска
зання». 11.35 — Це ви може
те. 12.20 — Англійська мова.
12.50 — С. Соловейчик. «Ва
тага «Сім вітрів». Телевпстава. Історія 3 — «Торохтіл
ка». 13.35 — «Школа чарів
ників». Фільм-концерт. 14.00
Новини. 18.00 — Новини.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 1

1Я20 _ іГнуково-популярпий
фільм
«Вічний
двигун».
18.30 — V
Міжнародний
фестиваль телепрограм про
народну творчість «Весел
ка». Народні пісні
і тайні
Соціалістичної Народної Лі
війської Арабської Джамахірії. 19.00 — Клуб мандрів
ників. 20.00 — Вечірня каз
ка. «Чарівний екран». 20.15
— «Петля
безвихідності».
Про проблему безробіття в
розвинутих капіталістичних
країнах.
20.35 — Концерт
лауреата міжнародного кон
курсу
народного артиста
РРФСР Долгушина. 21.00 —
«Час». 21.35 — «Пісня про
кордон». Музичпо-публіцисг
тична передача.
23.20 —
VIII літня Спартакіада наро
дів СРСР. Баскетбол. Чоло
віки.

А ЦТ (1 програма)

14.00 — V Міжнародний
фестиваль телепрограм про
народну творчість «Весел
ка». «Єгипетські
весілля».
14.30 — Новини. 14.45 — «І
краплини роси па світанку».
Фільм. 15.55 — До 100-річчя
з дня народження. Ф. Глад
ков. Сторіїпсп
творчості.
16.40 — Мультфільми «Ве
села карусель», «Діма виру
шає в дорогу». 17.05 — Бе
сіда політичного
оглядача
В. Бекетова. 17.35 — У світі
тварин. 18.35 — Телефільм
«Пригоди Шерлока Холмса і
доктора Ватсона» '. «Скарби
Агри». 1 і 2 серії. 21.00 —
«Час». 21.35 — Молодь па
марші миру. 23.15 — Нови
ни.
д УТ

13.45 — Новини. 13.55 —
«Призначається побачення».
Естрадно-розважальна пере
дача.
14.25 — «Доброго
вам здоров’я». 14.55 •— «По
лум’яні долі». 15.55 — Ком
пас туриста. 16.25 — Май
стри мистецтв. 17.25 — Скар
би музеїв України. 17.40 —
Телетурнір «Сонячні клар
нети». 19.00 — «Актуальна
камера». 19.40 —
Продов-

оператор зв'язку (строк

чання — 1 рік,
2-й клас);

нав
кваліфікація —

електромонтер станційного ус
таткування міського (місцевого)
телефонного зв’язку (строк нав

чання — 1 рік,
4-й розряд);

кваліфікація —

електромонтер станційного ус
таткування сільського телефон
ного зв’язку (строк навчання —

1 рік,
Р-яд);

кваліфікація — 4-й роз-

телефоніст міжміського теле
фонного зв’язку (строк навчан

ня — 1 рік, кваліфікація — 2-й
клас);
телеграфіст (строк навчання —
1 рік, кваліфікація — 2-й клас);
радіомеханік по обслуговуван
ню м ремонту радіотелевізійної
апаратури (строк навчання — 2

роки, кваліфікація.— 4-й клас);
кіномеханік (строк навчання' —
1 рік).

А ЦТ (II

ут

А.

10.00 — «Актуальна камера». 10.45 — Художній телефільм
«Вічпнп ПОКЛИК».
1 частіша 11 серія. «Перед
штурмом». 11-65
__ _ — .....
Натрусни кінозал. 12.50 — «Слана
солдатська». 13.45 — Кон
церт великого дитячого хо.
ру Держтелерадіо
УРСР
15.05 — Сьогодні
— День
радянської молоді. 16.15 —і
Програма
«Братерство»,
19.00 — «Актуальна камера».
19.30«— «Зустріч- з- театром».
20.15 — Концерт ансамблю
бального танцю
«Грація».
20.50 — «На добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21.35 — Художпііі телефільм «Вічний
поклик». І частина. 12 серія.
«Долі людські». 22.55 — Но
вини.

програма)

14.00 — Мультфідьм. 14.40—
«Пори
року».
«Весна».
Музична естрадіїа передача.
15.45 — Міжнародний огляд.
16.00 — Музичний
кіоск.
16.30 — Супутник кіногля
дача. 17.15 — Концерт. 18.00
— Чемпіонат СРСР з фут
болу. «Динамо» (Москва) —
ЦСКА. 19.45 — Док.
фільм
«Брест. Роки І миттєвості».
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Здоров'я. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм. «Щит міста».
23.05 — VIII літня Спартакіа А ЦТ (II програма)
да народів СРСР. Баскетбол.
8.00 — Гімнастика. 8.20 —<
Чоловіки.
До Дня радянської молоді.
Док. телефільми «Морські
мереживниці», «Натхнення».
9.15 — Концерт. 9.35 — «Пе
речитуючи Маяковського»,
Фільм-концерт з участю за
служеного артиста РРФСР,
А ЦТ (І програма)
Я. Смоленського.
10.40 —>.
8.00 —
«Час».
8.45 —
телефільм
«Надія
Джерела. 9.15 — Док. теле Док.
«Б». 10.50 — «Нести ра
фільм «Городецька іграшка». 4-го
дість
людям».
Співають
9.30 — Будильник. 10.00 —
Касимова і X. Касимова.
Служу Радянському Союзу! Ф.
11.20 — Очевидне
— ней
11.00 — Здоров’я. 11.45 — мовірне.
12.20 — Мульт
Муз.
передача
«Ранкова
12.50 — Па землі, в
пошта». 12.15 — Зустрічі па фільми.
і на морі. 13.20 -s
—;
радянській землі.
12.30 — небесах
Фільм «Весь світ ві очах твоСільська'
година. 13.30 — їх...»
14.25—Грає іспанський
І
Музичний кіоск. 14.00 — Пу
тівка в життя.
Відкриття гітарист II. С.пес. З15.00—Розповідають
паші
корєспоиВсесоюзного
конкурсу на
Телефільм
кращу передачу
про ПТУ. дентіг. 15.30 —
7 серія.
Крістоф».
.
15.00 — 3 піснею живемо і) «Жап
будуємо. Кіпокоііцерт. 15.45 17.00 — Людина — господар
— Мультфільм
«Вухань». на землі. 18.00 — Ану. дів
медсестер.
16.00 — Клуб мандрівників. чата! Конкурс
казка.
17.00 — Для вас. ветерани. 20.00 — Вечірня
Музична передача. 18.00 — Мультфільм «Василиса Пре
Міжнародна панорама. 18.45 красна». 20.15 — По музеях
— Хочу все знати. 19.00 — і виставочних залах. Ермі
Балет П. Чайковського «Ле таж.- Фільм 4 — «Мистецтво
бедине озеро». Фільм-виста- Стародавньої Греції». 20.45
ва. 21.00 — «Час». 21.35 — — Док. фільм «Маршрутами
21.00 — «Час».
Футбольний огляд. 22.05 — подвигу».
Естрадний концерт. 22.55 — 21.35 — Фільм «Весілля в
Новини.
приданим».

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 7
9’іЧж

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на тамі спеціальності:

женця телетурніру «Сонячні
кларнети». 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм
«Вічний поклик». І частіша.
11 серія. «Перед штурмом».
22.45 — Чемпіонат СРСР з
футболу «Дніпро» — «Шах
тар». 23.30 — Новішії.

До училища приймають юнаків
та дівчат, які мають середню ос
віту.
Прийом заяв — зі' червня по
20 серпня.
Початок занять — 1 вересня.

Прийом до училища — за
конкурсом атестатів та після спів
бесіди з курсу фізики за про
грамою середньої школи.
Тих, хто має гостру потребу в
житлі, забезпечують гуртожит
ком.
Для вступу необхідно подати:

документ про освіту (оригінал),
довідку про склад сім’ї та за
робітну плату батьків,
медичну довідку (форма №286),
шість фотокарток 3X4 см,
направлення від підприємств
зв’язку, «Побутрадіотехніки»,
нофікації.
Адреса училища:
м. Кірово
град, вул. Ініціативна,
16/32-6.
Ten. 3-10-31, 3-11-78.
Дирекція

Зам. 31.

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
обмундіїрувапням,
гуртожитком. Під
час проходження виробничої практики
зі строком навчання 3 рони:
вони одержують 50 процентів заробітку.
столяр-верстатник,
Час навчання в училищі
зарахову
монтажник конструкцій - муляр,
лііЦіовальнпк-илитковик,
мозаїст- ється до. безперервного трудового ста
жу.
штукатур,
Осіб, які закінчили училище з від
маляр,
знакою, приймають до вищих навчаль
електрогазозварник,
них закладів і технікумів поза конкур
автослюсар-шофер,
сом.
електромонтажник,
При училищі працюють спортивні сек
машиніст автомобільного крана.
ції, гуртки технічної творчості, худож
машиніст бульдозера, скрепера.
ньої самодіяльності.
На ці спеціальності приймають юна
Учні, які успішно навчаються на ви
ків та дівчат з восьмирічною освітою, брану спеціальність,
можуть набути
віком від 15 до 25 років. Особам, які на третьому курсі додаткову спеціаль
закінчили навчання, видається диплом ність водія автомобиля. ■
про закінчення середньої школи і при
Початок навчання — І пересип.
своюється розряд по набутій спеціаль
Вступники повинні подати такі до
ності.
кументи:. и
На спеціальності зі строком
заяву на ім’я директора, автобіогра
навчання до 1 року
фію, паспорт або свідоцтво про народ
(ірупа комплектується з осіб, які за ження, документ про освіту, довідку з
місця проживання, шість фотокарток
кінчили 10 класів, а також звільнених
3X4 см, довідку про
профілактичні
із лав Радянської Армії):
лнцювальник-плптковик,
мозаїст щеплення.
Документи приймають у канцелярії
(І рік, стипендія — 75 крб.);
водій авгомобічя категорії «С» (нав училища.
Адреса: м. Олександрія, Псремозькнй
чаються
5
місяців,
стипендія —
мікрорайон, вул. Нагорна, 104.
75 крб.);
їхати автобусом
«А» до
зупинки
муляр по вогнетривких
матеріалах
МИТУ № 7.
(6 місяців, стипендія — 100 крб.).
Особи, прийняті до училища, забез
Дирекція.
Зам. :і4.
печуються
триразовим харчуванням,

При Кіровоградському автопідприемстеі 10021 (автобусний парк]

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ!

ОРГАНІЗОВУЮТЬСЯ П’ЯТИМІСЯЧНІ КУРСИ
по підготовці водіїв автобусів з відривом від виробництва

На курси приймаються
особи віком
не менше 20 років, що мають освіту не
нижчу 8 класів, які за станом здоров'я
здатні для роботи на автобусах.
Особи, що закінчили курси і зарахо
вані водіями, забезпечуються форменим
одягом, безплатним проїздом в автобу
сах міських і приміських сполучень.
За період навчання на курсах випла
чується стипендія.
Одинокі забезпечуються добре облад
наним гуртожитком.
Проїзд на роботу і з роботи службо
вим автобусом.

Початок занять в міру комплектуван
ня груп.
Після закінчення курсів водії одержу
ють право працювати на автобусах усіх
марок.
По довідки

звертатися на

адресу:

м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 15.
Відділ кадрів. Телефон: 6.40-77.

їхати автобусом
«Хлібозавод».

№ 24 до

зупинки

Зам. 458.

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарсьиого, 36.

На украинском языке.

БК 06628.

Заготівельні організації споживчої кооперації області
КУПУЮТЬ
в необмеженій кількості
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лошівці по вул. Кільцевій, № 1.
Адміністрація.
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