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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Виходить з 5 грудня 1939 р.

ПЛЕНУМ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
Підсумки червневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС і
аавдання партійних організацій республіки, що випли
вають з його рішень і промови Генерального секретаря
ЦК КПРС товариша 10. В. Андропова на Пленумі, об
говорив Пленум ЦК Компартії України, який відбувся
28—29 червня у Києві.
З доповіддю виступив член Политбюро ЦК КПРС,
перший секретар ЦК Компартії України В. В. Щербицький.
У доповіді і виступах
відзначалось, що червневий
Пленум ЦК КПРС став дуже важливою подією в ідсйно-полігичному житті країни, всього радянського наро
ду. Він знову переконливо продемонстрував непохитну
вірність партії її генеральному курсу, ленінському кур
сові миру 1 творення, визначив науково обгрунтовані,
розраховані на найближчий час і на тривалу перспек
тиву завдання комуністичного будівництва, розглянув
ключові проблеми міжнародного життя.
Комуністи, трудящі Радянської України, як і всі ра
дянські люди, одностайно схвалюють рішення Пленуму
ЦК І восьмої сесії Верховної Ради СРСР, обрання Ге
нерального секретаря ЦК КПРС товариша 1О. В. Ан
дропова Головою Президії Верховної Ради СРСР.
Сприймаючи політику партії як свою кровну справу, ро
бітничий клас, колгоспне селянство і народна інтеліген
ція республіки підтримують її самовідданою працею на
благо Батьківщини, підтверджуючи цим непорушну єд
ність партії ’ народу.
Сьогодні, говорили промовці, для партійних організа
цій республіки, всіх
кадрів першочергове завдання —
організувати глибоке вивчення матеріалів Пленуму ЦК
КПРС, забезпечити втілення прийнятих рішень у жит
тя. Ця робота повинна вестись у тісній єдності з усією
політичною, організаторською і господарською діяльніс
тю по виконанню рішень XXVI з’їзду партії, травневого
І листопадового (1982 р.) Пленумів ЦК КПРС.
Учасники Пленуму ЦК Компартії України приділили
велику увагу питанням
дальшого
зміцнення зв’язку
ідейно-виховної роботи з вирішенням ключових народно
господарських (--соціально-політичних завдань. У числі
кардинальних народногосподарських завдань, розв’язав-

НЕ ЗРОНИТИ
ЖОДНОЇ
ЗЕРНИНИ
них — комсомольсько-мо
лодіжні.
Анатолій Самохвал ним»
ударно працю« на косови
ці гороху.

И1 РИЙШЛИ жнива і в Ви■■ щі Верещаки.
Меха
нізатори
колгоспу імені
Шевченка
зустріли їх у
Всеозброєнні. Остання пе
ревірка збиральної техні
ки підтвердила це. Адже
треба зібрати хліб до зер
нини і
в найстисліший
строк.
На збиранні врожаю-83
у першій тракторній брига
ді трудиться
шість ком
байнових екіпажів, два з

я.

— На нас, комбайнерів,
— говорить Анатолій, —
покладається
велика від
повідальність,
і її треба
виправдати.
Я
минулого
рону на цьому ж комбай
ні зібрав б тисяч центне
рів зерна, але
такий ре
зультат мені не
приніс
задоволення. Причина бу
ла, відверто скажу об’єк
тивна: бракувало сітки на
радіаторі, тому й зупиняв
ся через кожних два по
коси прочистити його. Нинішього року я ліквідував
усі недоробки і хочу пере
крити своє досягнення. А
рівнятись у мене є на ко
го: наш найкращий
ком
байнер комуніст Ю. М. Го-

ню яких покликані сприяти пропаганда і агітація, було
особливо виділено здійснення розроблених партією про
довольчої та енергетичної програм,- Важливо повніше
використовувати резерви, закладені в соціалістичному
змаганні, русі за комуністичне ставлення до праці, бри
гадному підряді.
Продиктована життям вимога зміцнення дисципліни
великою мірою передбачає новин
підхід до виховної
роботи в трудових колективах. Прийнятий на восьмій
сесії Верховної Ради СРСР закон розширює можливос
ті використання виховного потенціалу трудових колек
тивів в інтересах суспільства.
Слід, вказувалось у доповіді І виступах, всемірно під
вищувати організуючу роль первинних партійних орга
нізацій — політичного ядра трудових колективів. Тре
ба, щоб кожний комуніст був прикладом для безпартій
них, завжди був в авангарді, на ділі дорожив високим
званням члена ленінської партії і відчував
усю міру
особистої відповідальності за авторитет КПРС, за міц
ність єдності партії і народу.
З позицій зрослих вимог
було розглянуто питання
підвищення наукового рівня, вдосконалення форм і ме
тодів ідеологічної, масовочполітичної роботи. <
Винятково відповідальні завдання висуваються перед
працівниками суспільних наук. Необхідний рішучий по
ворот наукових установ і кожного вченого до реальних,
практичних питань, які ставить життя перед нашим су
спільством. Потрібні й вищі критерії в оцінні практич
ної діяльності партійних організацій, засобів масової
інформації, міністерств і відомств по вихованню людей.
На Пленумі йшла докладна розмова про поліпшення
організації усної пропаганди і полігнчної агітації, лек
ційної справи. Було проаналізовано досвід, нагромад
жений тут партійними комітетами, розкрито наявні не
доліки.
Важливе місце у доповіді й виступах зайняли питання
вдосконалення діяльності школи, профтехучилищ, вузів.
Вимогливо, по-діловому розглянуто досягнення
І завдашні творчої інтелігенції республіки в комуністичному
вихованні трудящих.
Обговорюючи завдання по дальшому поліпшенню ке

ЛОЕЧЄНКО торік був одним
із правофлангових
облас
ного соціалістичного зма
гання комбайнерів. Намо
лотив Юрій
Михайлович
тоді 14 тисяч
центнерів
зернових. Хіба не приклад?

— Анаюлію, коли вихо
диш у поле,
то, мабуть,
передбачаєш, що будуть
поломки, вимушені зупин
ки... Від цього
себе не
застрахуєш, але
й чи не
розгубишся у розпалі хлі
бозбирання?
—Ні. По-перше, через
те, що, як і торік, у брига
ді чітко працює
технічна
допомога. Варто лише по
дати сигнал. А, по-друге,
в нашій тракторній брига
ді існує
взаємовиручка,
без якої роботи на жнив
ному полі
не уявляємо.

А. КУРГАНСЬКИЙ,.
грол'.адський
корес
пондент
«Молодого
комунара».
є. Вищі Верещаки,
Олександрівський
район.

ПРЕС-ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ:

Косовицю і обмолот зернових і зернобобових ведуть
господарства всіх районів області. Станом па 27 червня
ці роботи виконано відповідно на 108210 і 2-1370 гекта
рах.
ДОЛИНСЬКА. Першу тисячу центнерів зерна на цьо
горічних жнивах намолотив сімейний
екіпаж «Ниви» з
‘Ж°5Пу <<ДРУ:’<ба» У складі братів Леоніда та Вячеслава
Во"и збирають прямим
комбайнуванням
ІНЬ’ 3 но,іуіого гектара намолочують понад
і«'?' Всього «на рахунку Максименків
піМЛмтТи
3б,ЖЖЯ’ Транспортує від комбайна поРивкІн”У С
у тРанторист молодий комуніст Олександр
ківР віт?п.
УмРаї'<н направив сім’ям передовидиплем «.Ударник жнив».3
°Н'ДУ Максимекку вручено
се^"Ж;?±.
радгоспу імені Рози Люк-

гй зОйралЛо-транеКортХо"”,"?^^ “„Т.^рТТрЖ

У’,ЗнИ,ЖТ<ї“ м26 Ч«ИГйїК2рнї"
арів, кожним гектар дав по 27 центнеїзіп зепн-« в.л-кл
ЧИВСЯ на цій роботі комбайнер Василь Михайлович₽БойІ
но І його помічник комсомолець Сергій Манжос
катої
намолотили 959 центнерів зерна.
манжос, котрі

СУМЛІННО
ПРАЦЮ
ЮТЬ НА
ДОГЛЯДІ зд
ПОСІВАМИ
СІЛЬСЬКО
ГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬ
ТУР
МЕХАНІЗАТОРИ
КОЛГОСПУ ІМЕНІ ІЛЛІ
ЧА
КОМПАНІЇВСЬКбГО
РАЙОНУ МИКОЛА
ЦЕГЕЛЬ,
ВАСИЛЬ СЕМЕ
НЮК ТА МИКОЛА МАКОВЕЄВ.

рівництва ідейно-виховною роботою, добору, розстанов
ки і виховання ідеологічних кадрів, учасники Пленуму
відзначали важливість умілої організації виконання,
контролю за реалізацією прийнятих рішень. Винятково
високі вимоги
висуваються до кадрів
ідеологічною
фронту. У ході підготовки до наступних звігно-впборних зборів і партійних конференцій, підкреслювалось у
доповіді, необхідно уважно розглянути склад працівни
ків, яким доручається ідейно-виховна робота, починаю
чи з заступників секретарів первинних ларторганізапій.
Важливо чітко визначити, які ділянки слід зміцнювати,
кому допомогти.
Промовці наголошували на необхідності
посилення
координації дій усіх організацій і закладів, причетних
до виховання людей. Відповідно до рішень Пленуму ЦК
КПРС конкретні заході» покликані
здійснити у цьому
плані радянські, профспілкові й комсомольські організа
ції, творчі спілки, добровільні товариства.
Особлива увага повинна бути приділена серйозному
поліпшенню виховної роботи серед молоді, посиленню її.
ідейного, морального
і трудового гарту, підвищенню
політичної пильності. Визнано за необхідне
здійснити
ряд додаткових заходів щодо поліпшення роботи комсо
мольських і піонерських організацій.
На Пленумі виступив завідуючий відділом пропаган
ди ЦК КПРС Б. І. Стукалін.
Із заключним словом на Пленумі виступив товариш
В. В. Шербииьхий.
Пленум схвалив заходи ЦК Компартії України по
здійсненню рішень червневого (1983 р.) Пленуму ЦК
КПРС, завдань, поставлених у промові Генерального
секретаря ЦК КПРС, товариша Ю. В. Андропова.
У прийнятії» постанові учасники Пленуму запевнили
Центральний Комітет КПРС у тому, що партійні орга
нізації, всі комуністи республіки будуть на висоті вису
нутих партією нових завдань, зроблять усе для вдоско
налення справи комуністичного виховання,
мобілізації
трудящих на виконання рішень XXVI з’їзду партії, со
ціально-економічної програми одинаанягої п'ятирічки.
(РАТАУ}.

«ЮНІСТЬ»ЗНАЧИТЬ НЕСПОКІЙ

ЧВЕРТЬ П’ЯТА, ТРУДОВА

«•Тільки за перших шість днів роботи ланка юних
тваринннмів «.Молодість» Глодоської середньої шко
ли надоїла 5600 кілограмів мелоиа. А це — 650 кіло
грамів сиру або 245 кілограмів масла, понад 1000
кілограмів сметани».

(Із довідки економістів колгоспу імені Фрунзе).
І

вони потрібні найбільше.
Вирішив якось Карманов
Ігорю Карманову подо
звернутися до комсомоль
бається робота заступника
ців Глодоської середньої
голови правління колгоспу
школи за допомогою. По
по роботі з молоддю. На
ділився своїми думками з
магається він діяти у рит
секретарем шкільної ком
мі часу. А це непросто. сомольської
організації
Адже одна з головних Людмилою Бондаренко і
проблем — кадрова. Мало відчув — справа
набуде
молоді залишається на се розвитку. Бути в Глодосах
тваринників
лі. І не раз Ігор задуму загону юних
це він давно
вався, як зацікавити юна (саме про
ків і дівчат, переконати в мріяв). Через деякий час
тому, що саме тут, удома, він і Людмила зустрілися

із старшокласниками. Ігор
розповів
комсомольцям
про проблеми тваринниць
кої галузі,
запропонував
їм: спробуйте попрацюва
ти влітку на фермі, удар
ним загоном. Зрадів, коли
побачив, що у
школярів
засяяли щасливо очі. Зна
чить, не бояться
еони
труднощів,
прагнуть до
самостійної,
серйозної
роботи.

II
У колгоспі імені Фрун
зе мою увагу привернуло
гасло,
прикріплене над
входом у корівник:
«Тут
працює загін юних тварин
ників Глодоської
серед-

(Закінчения на 2-й стор.).

2 стор.

ЗО червня 1983 року

«Молодий комунар» -

а

«Я ГОЛОСУЮ
ЗА МИР!»

НЕ

ДАМО

ПІДІРВАТИ СВІТ!
Активну
участь взяли
юнаки та дівчата області
в антивоєнній акції радян
ської молоді «Я голосую
за мир!» Під час демонст
рацій, мітингів, маніфес
тацій, які пройшли в міс
тах і селах
Кіровоградщинн, молодь ще раз пе
реконливо довела свою від
даність справі миру. Ти
сячі молодих людей зая
вили рішуче
«ні!» грнці
ядерних озброєнь.

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
ньої школи
— «Моло
дість».
Зайшла до корівника, і
спочатку
ніяк не могла
зрозуміти, звідки тут свят
ковість. Навколо — сміх,
жарти, дзвінкі голоси, юні
Вихоусміхнені обліччя,
дить, свято даруаала сама
молодість!

... Чоловік у білому халаті уважно слідкує за робо,
тою юних тваринниць. Зна
йомимось:
ветфельдшер
Віктор Іванович
Гетьма
ненко.
— Школярі
працюють
старанно, не гірше від по
стійних доярок, — розпо
відає Віктор Іванович. —
І до норів уміють підійти,
І норм роздати. Надої ви
сокі в них. Від
багатьох
корів мають по 14—15 кі
лограмів молока.
Хлопці
— Василь
Скрипка, Олег
Голуб, Володимир Самойлик
вчасно
підвозять
корми. Одним словом, мо
лодці!

III
Розпозідає
Любов
ПРЯДКО, ланкова юниЯ
тваринників:
— Спочатку було важко.
Втомлювалися ми, не вмі-

«Юність»
ли як слід тварин догляда
ти. Тепер уже
звикли.
Працювати почали одразу
після екзаменів.
Д
Доярки,
що трудилися тут, пішли у
відпустку, і ми вже госпо
дарюємо в корівнику
ЦІлий місяць.
СЕРДЮК, завфер
мою;
— Трапляється, ЩО
с- доярка не завжди може пі
ти у відпустку влітку, бо
ж коріз ні на кого лиши
ти. А тепер наші тварин
ниці задоволені: учні пра
цюють не гірша зід них,
На ферму всі йдуть з піс
нею. бадьорі, веселі. Май
же у всіх батьки
працю
ють на фермах,

<«Серед
'*
юних твариннинів
загону
----------- «Молодість» найвищі надої в
групі
норіз
Лариси
Чуйко.
В середньому
□она надоює щодня на
корову по 11,8 кілогра
ма молока».
(Із
повідомлення
колгоспної стіннівки).

значить неспокій

—. Я всю зиму ходила
на ферму мамі допо?лагати, — розповідає Лариса,
— Нині у моїй
групі 16
корів. Надої зростають, Я
задоволена: робота справ
жня.

Із сусіднього корівника
на кілька хвилин
забігла
до Лариси мама. Подиви
донька, чи
тися, як тут
справляється, Коли зрозуміла,
що вса гаразд,
усміхнулася. Радісно їй за
доньку. Зірить, що Лариса
виросте справжньою лю
диною
і, напевне, стане
зоотехніком
(сама таку
мрію має дівчинка).

Щасливі очі
були і в
матері Леоніда
Тофана,
який щойно здав екзема-1
ни за 7 клас. Хлопець теж
завжди допомагав їй. І ось
тепер у Льоні своя група

коріз. І результати в нього не нижчі, ніж у матері,

Галина Антонівна Кризенець працює
дояркою
тридцятий рік. Свою спра
ву знає добре, тож на по
ради помічникам не ску
питься. 1 хоч нині
вона у
відпустці, та
дорогу, до
корівника не забула. При
ходить, ціказиться, допо
магає.
— Всі дівчата працюють
на «п’ять», — розповідає
доярка, — завзято, злагод
жено. Я за них спокійна.

Похвала досвідченої до
ярки — найвища
оцінна
праці юних
тваринників,
яка зобов’язує їх ще кра
ще трудитися. Розуміють
ца Наташа
Підопригора,
Люба Волошина, Таня Тригорла, Люба Гуща, Ліля Не-

стерчук I дві
Тетяни —
Бондаренко та Ільченно,
які хоч і працюють у су
сідньому корівнику, проте
разом із Леонідомі
Тофд.
ном та Сергієм
ІНаливай«
ном не губляться (серед до.
рослих,

— Нам ідуть у всьому
назустріч, —
розпозідаг
зазуч школи Галина Воло
димирівна Огородник. —
Постійно навідуються на
ферму і секретар партко
му і голова профкому. У
школі організували учням
два сніданки, обід. Всі задозолені. Продуктами за
безпечує колгосп. У віль
ний час школярі активно
відпочивають.
До їхніх
послуг — бібліотека, про
гравач, магнітофон. Нудь
гувати ніколи.

О. СЛОВ’ЯНСЬКА.
Нозоукраїнський района

ЛІТО
ПІОНЕРСЬКЕ

Говорять учасники
антивоєнної акції ра
дянської молоді «Я
голосую за мирі»;

ЗАКІНЧУЄТ Ь С
ПЕРША ЗМІНА
ПІОНЕРСЬ К О М
ТАБОРІ
«КОЛО
СОК». ЩО В КОМ
ПАНІЇ ВЦІ. МАЙЖЕ
ЦІЛИЙ
МІСЯЦЬ
ІОН4 ЛЕНІНЦІ ТУТ
БРАЛИ. УЧАСТЬ В
ЦІКАВИХ
ПОХО
ДАХ. СПОРТИВНИХ
ІГРАХ. ЗАЙМАЛИ
СЯ в
ГУРТКАХ
ХУДОЖНЬОЇ
СА
МОДІЯЛЬНОСТІ.

Моє дитинство припало
на війну. Я добре пам'я----.— 3 НЄ[0
тают?її; і—
все, що
зв’язано: голод,
холод,
втрати,
нестатки, тяжкі
Я хочу, щоб
мої діти і
внуки цього
не пізнали,
щоб вони жилії щасливим
і повнокровним
життям
Хочу, щоб над дітьми всі
єї планети завжди
було
чисте небо. Мін вклад у
.справу миру — це добро
совісна робота, бережливе
ставлення до обладнання.
Адже я —
громадянин
країни, в якій
боротьба
за мир піднесена в ранг
державної
політики. Я,
так само як і мої товари-,
ції, перерахував до Фон
ду миру свою денну зар
плату.

Фото Л. МИРГО
РОДСЬКОГО.

ПАМ’ЯТЬ
СОЛДАТСЬКА

ПОШТА ЦИХ ДНІВ

Григорія ВАРАНУТА,
електрик заводу «Гідросилан.
м, Кіровоград. .

Цього року я закінчила
вісім класів. Відмінне нав
чання, зразкова поведін
ка — мій внесок у справу
миру. Я хочу разом з усі
ма людьми доброї волі
боротися проти війни. Хай
ДУТЬ листи від колишніх фронтовиків. І майже на
завжди на планеті процві
кожному з них рубрика — «До 40-річчя _ Великої
тає мир.
Перемоги», «Літопис Великої ✓ Вітчизняної». Вете
Світлана ВОЛКОВА,
рани розповідають про своїх бойових побратимів, без
комсомолка, 1968 ро
прикладний подвиг радянського воїна-визволителя. Ос
ку народження.
мислюючи написане, ще раз
переконуєшся у високій
Нозомиргородський
правді сказаного полум’яним Юліусом Фучиком: «Герої
район,
пролетаріату прості і звичайні. їх героїзм полягає в то
Я пригадую, як схваль му, що вони роблять уое, що треба робити у вирішаль
но зустріти ми, працівники ний момент». Це і про нього, сталінградця Федора Нанашого управління, рішен дєждіиа, котрий проіішов з боями від берегів Волги до
ня молодого робітника пе Дніпра. Корегуючи вогонь батареї, якою він команду
реможця соціалістичного вав тут, на дніпровському плацдармі, старший лейте
змагання Володимира Спе- нант Надєждіп знищив дві ворожі мінометні батареї,
рисенка перерахувати до два ручних кулемета, ДО 50 гітлерівців. 6-го ЖОВТНЯ
Фонду миру свою премію 1943 року на позицію Надєждіна
було здійснено 10
за перший квартал. Його контратак, ціною чималих втрат фашистам таки вда
підтримали товариші. Тоді лося прорватися у розташування
наших військ. Тоді
правофлангові
змагання старший лейтенант
Надєждін викликав вогонь на
■ передали
у Фонд миру ших гармат у свій квадрат. Надсждіну було присвоєно
150
карбованців. Крім -звання Героя Радянського Союзу.
того, всі члени пашого ко
Про сталінградця написав до редакції
краєзнавець
лективу перерахували па Г. Коган, який давно вже збирає матеріали про визво
мирні цілі свій денний за- лителів нашого краю.
робіток.
З теплотою розповідає про свого земляка з БєлгородМи не хочемо війни, М: щпни І^ана Зпбіна майор у відставці, колишній^ фрон
не допустимо війни.
товик І. А. Сердюк. Вісімнадцятирічним пішов цей юнак
Т. ТЕРЕБИЛОВА,
на війну. Бойове хрещення
він одержав на Україні.
працівниця міжрайон
Особливо відзначився під час 70-кілометрового рейду в
ного виробничого уп
.тил ворога, визволяючи Кіровоградщішу. Батальйон, у
равління
газового
якому був і автоматник Зпбін, прорвався в район Малої
господарства.
Висілі. Бій на території цукрозаводу. Іван розстрілює
м. Олександрія.
вартових, офіцера, який намагався втекти. Ще одна су
У роки війни
загинув тичка —на залізничному вокзалі. Тут сміливець встумій дід, а було йому тоді Гіиз у поєдинок з одинадцятьма гітлерівцями. Жоден з
всього 26 років. Я не хочу, ініх не врятувався.
Бронебійно-запалюючнмв кулями
щоб знову гинули люди— Іван зупиняє паровоз, пробився через щільні заслони до
наші
батьки, чоловіки, голодного вагона і гранатами зруйнував колію. Ешелон
брати, кохані, щоб знову з ворожими солдатами і технікою не вислизнув з лещат
лилися сльози дітей і мате- радянських десантників. І. Зпбін стаз Героєм Радянсь
рів.
кого Союзу. Він після війни працював на одному з під
Я проти війни й гонки приємств Харкова.
озброєпь. Я — за мир, за
А з Молдавії до редакції написав Л. С. Красноставсьтруд, за щастя й радість. кий. Розповідаючи про карагапдішця Микол}' Юхимови
Тетяна ЛИСИЦЯ,
ча Бацулу, котрий визволяв Кіровоград від німецькоробітниця
«Кіровофашистських загарбників
(інші фронтовик працює в
градмашважбуду».
радгоспі «Карагандинський» Булаєвського району Піві нІчно-Казахстанської області головним інженером гос-

Й

подарства), автор на прохання Миколи Юхимовича про
сить відгукнутися ветеранів 90-ї артбригади 16-ї артдивізії.
В своєму листі Л. С. Краспоставський повідом
ляє, що за даними Центрального архіву Міністерства
оборони СРСР за молдавське село Окссптія (Дубасарський район) в квітні 1944-го загинули десантники Пет
ро Іванович Амбросов, Василь Григорович Коваленко,
Іван Маркович Коваленко (всі з Ново-Георгіївського
району — нині Світловодського). Краєзнавець просить
рідних, знайомих, односельців цих воїнів написати йо
му, прислати спогади, фотографії. Адреса Л. С. Красноставського: 278400, МРСР, м. Оргссз, вул. Карла Марк
са, буд. 32, кв. 2,
Про „„
вогненні
1ЦМ1Ц| ішк/жари
кілометри уртиіишім
фронтовика из диніщька
Донецька іГерермана Іванова і його бойового побратима Кіма Шатпла
пише В. С. Власенко. Це вони, відважні танкісти, одни
ми з перших прорвали оборону гітлерівців
у районі
Кіровограда. В гой день Кім ІІІатило знищив німецько
го «тигра», 50 бронемашин з беєприпасами, до батачьйону сорожпх піхотинців. Йому присвоєно звання Героя
Гздянського Союзу. А Гсрмзнз» Івзновз, який відзнзчіщ»
ся в боях за Кіровоград, нагороджено орденом Вітчиз
няної війни II ступеню.
Г ЕРОЇ Великої Вітчизняної. Про їх вікопомний под
виг триває розмова.в «Школі мужності», що ство
рена при краєзнавчому музеї м. Олександрії, в ході про
ведення екскурсії «Долина героїзму»,
маршрут якої
пролягає берегами Дніпра. Наш громадський кореспон
дент О. Ер.нк та старшин інструктор облрадп по туриз
му і екскурсіях ІО. Гіажитнева, повідомляючи про це
підкреслюють, що під час проведения цих віііськово-патün
заход,в’ комсомольським активістам у роботі
по ідей .ому загартуванню молоді подають допомогу
колиши, фронтовик,,, у,ас„„и, боїо Д Олейдрію

Солдаїська пам’ять нетлінна. Вічним вогнем палає
Te cTe>KnuaOnX^,CM,IX
W ніколи ке зарое
те стежина, якою йдуть до обелісків вдячні нащадки героїв-внзволителів. І те огниво додає С ІЛИ вогню ! Ч 1ШХ

(іеі'оП ппґДпіт бу пильними. Го не забудьмо: «ВоішмоЇЇт».Р 6
усе’ що треба робі,ТІ1 у ’ вирішальний
М. ШЕЗЧУК.

А Перший республікан
ський зліт юних лісівників
відбувся на Житомирщині.
Друзі лісу з усіх областей
України обмінялися досві
дом роботи, ознайомилися
з
діяльністю
кращих
шнільних ' лісництв, зуст
рілися з ученими, поміря
лися силами в різноманіт
них конкурсах, спортизних
змаганнях, взяли участь у
трудовому десанті.
Грун
товні теоретичні
знання,
практичну майстерність у
конкурсах
продемонстру
вали юні лісівники ІваноФранківської, Закарпатсь
кої, Вінницької, Житомир
ської, Чернівецької та ряду
інших областей. Перемож
ців нагороджено грамота
ми і призами ЦК ЯКОМУ»
Міністерства освіти УРСР,
Міністерства лісового гос
подарства УРСР. У зльоті
взлли участь юні лісівни
ки Російської Федерації,
Білорусії, Молдавії.
А Головний
приз за
номандну першість на про
веденій у Чернігові дев’я
тій
республіканській
олімпіаді
по
трудовому
навчанню вручено школя
рам Ворошиловградщини.
Виконані ними роботи від
значаються
добротністю,
нрасою. Олімпіада
проде
монструвала зрослий рі
вень трудового
навчання
школярів республіки.
А Трудові КНИЖКИ КОЛ
ГОСПНИКІВ разом з атеста
тами про середню
освіту
одержали всі випускники
Глибоківської
середньої
школи
Татарбунарського
району Одеської області.
Вони увійшли
до силздУ
попої бригади
місцевого
колгоспу. Це
вже стало
тут традицією: господар
ство дбає про школи, а «х
випускники
залишаються
працювати а рідному селі.
Такій співдружності,
яка
допомагає юним
обрати
професію, сприяє
робота
координаційної
ради, до
якої, крім педагогів, вхо
дять голова
і секретар
партному нолгоспу, голова
сільради, члени батьківсь
кого комітету.

(?АТАУ|-

ЗО червня 1983 року

«Молодий комунар»

З crop.

РЕЗОНАНС
Наявність у репертуарі
Тернопільського обласно
го драматичного
ттеатру
імені Т. Г, Шевченкаа вистави «Безталанна» порадувала. Ішов на спектакль
із особливим почуттям —
адже мене чекала зустріч із світом, змальозаним
нашим земляком корифе
єм українського
театру
І. К. Карпемком-Карим.
Особиста людська траге
дія на тлі життя
старого
українського села, де пе
репліталися темряза і бід
ність '— такий драматур
гічний матеріал іноді спо
нукає постановників до
крайнощів: вони допуска
ють надмір
псездоетнографічних інтермедій. Од-

Э в

ДОТОРК ДО ПРЕКРАСНОЇ ДУШІ
мак у даному разі на пер
шому плані людські при
страсті з
висвітленням
добрих зерен мудрої на
родної моралі. Найбільше
бачимо їх у душі Софії,
яку зіграла В. Самчук.
У першій дії автор ви
ділив Софії
лише вісім
реплік. У цей час голов
ним чином, до Варки (за
служена
артистка УРСР
Л. Дазидко) прикута ува
га залу, але мимоаолі ло
виш себе на тому, що хо
четься пошзидше почути
щирий голос Софії, зазир-

Булгакова,обдивилась ї
уважно, поцікавилась вар- і]
тістю. У квитанції замість [
43 нароозанціїз
записала
39. Та ще й
додала- при
цьому: «Мінус
п'ятдесят
процентів скидки, бо вони
вже старі». — «Та які ста
рі, три місяці
тому кос
тюм пошитии і одягай його
чоловік усього два чи три
рази», — хотіла було запе
речити Віра Іванівна, але
передумала. — все це для ,
годиться пишуть, аби лиш
вичистили
та випрасува
ли».
;
і дарма передумала, бо
ноли у призначений строк
прийшов чоловім забирати ;
штани,
та й розгубився:
були’нозі — стали старі,
були цілі — повертають
уже з діркою.
— Мабуть, цз не мої? —
засумнівався він.
— Ваші, ваші, — взя
гукгдтгя лись переконувати його.—
А втім, якщо'вагаєтесь —
дружина прийде,
Якось
зустрілися дза нехай
приятель
Розговорилися вона ж їх здавала. До того
часу
ми
їх підправимо.
про роботу, про спорт,
Прийшла дружина. Ви- і
про сімейні справи.
несли їй акуратний згор- І
— Усе в мене добре,— ток, в якому —
штани з ■
наже один, і якби ще на великою рудою плямою і '■
оце... то було б куди та«! діркою.
*•
---- ' — не
— Яке
— оце.'
— Вибачте, але не таки
зрозумів другий.
я їх приносила, — ска
— Розумієш, свято на ми
зала
Віра Іванівна.
порозі, а з костюмом виОсь
тоді
працівники
йшов промах,
— Не встиг купити чя хімчистки зрозуміли: пора
переходити о наступ, ад
пошити в ательє?
захист —
— Та ні! відніс
у хім же найкращий
чистку, думав, що почис □такі. Почали звинувачу
вати,
ображати...
тять і випрасують, а во
ни
тільки...
обчистили.
Залишалося
єдино —
Ззяли за два
костюми 9 звернутися до завідуючої.
карбованців, лише не вто Але Вірі Іванівні одразу ж
ропаю за що? Спасибі, що загородили дорогу — за
хоч назад повернули.»
відуючої немає і не скоро
— Є-е! То тооі ще й по н буде. І ноли згодом Віра
везло. Я здаз нові штани Іванівна зайшла із заявою •
— і з кінцями.
до кабінету завідуючої, то
— Та ну!
А в чім річ: була безмежно здивована:
хтось зодягнув?
за столом ‘сиділа одна з
— Чого не знаю, того на тих, хто так переконливо
знаю, може, й зодягав. доводив, що завідуюча від
Апа що мене роздягнули — сутня...
знаю точно.
Фінал цієї історії такий:
Приблизно ось у такий як тільки над штанами не
спосіб поділились би при чаклували, та вони, як на
зустрічі
своїми
бідами зло, не змінились.
Не до
мешканці
Олександрії помогло і художнє штопан
3. Петров і 3. Дробот.
ня, Врешті, повернули В. Е.
Петров
змушений був Дроботу
18 карбованців:
записати до книги скарг і мовляв — йди з миром.
пропозицій
філіалу Кіро
Звичайно,
від помилок
воградської фабрики хім ніхто не
застрахований.
чистки «Чайка» невтішний Але біда’в тому, що з ними
відгук: «Дуже погано фаб миряться працівники хім
рика
виконує
чистку і чистки «Чайка».
бо цей
особливо прасузання».
випадок так і не обговорю
На цю скаргу адміністра вався з колективі. Невідо
ція філіалу,
яку очолює мо: хто ж допустив брак у
Л. М. Настена, відргагуаа- роботі — чи приймальни
ла лаконічною відповіддю: ця, чи сортувальниця, чи
«Бригаді зроблено
заува безпосередні виконавці?
ження».
Сьогодні тут панує пов
А от із штанами 3. Дро ний спокій.
Та, певно, на
бота історія складніша.
треба забувати, що недоб
Серед лютого 1983 року, ра слаза далеко біжить.
дружина
принесла його
хімчист
Віра Іванівна в
Кость ЛЮДАМСЬКИЙ.
ку
від чоловічого костюма
• !/ -ід
м, Олександрія,
штани. Прийняла їх Г. В,

ФЕЙЛЕТОН

нути у її очі, осяяні щастям. Найвищий його злет
відчувається у сцені ма
лювання півників на коми
ні. Світячись радістю, Со
фія й не підозрює, що у
цей час суперниця успіш
но відвойовує в неї чоло
віка. Мені ж як глядачеві
це відомо, ті я непокоївся,
чи зможе артистка в пра
витися.з драматичною час
тиною ролі. Адже її акто
рові на тільки цікавіше, а
й важча грати, тому що в
момент драматизації дгї
від виконавця вимагасть-

СТЕЖКАМИ

CAABA

ЗДОРОВ’Я

А ПОГАНА

БІЖИТЬ____

спектаклю її Софія, по
при страждання від по
хмурих думок, попри ви
кликаний відчуженістю чо
ловіка біль показує нам і
пристрасне, активне ба
жання допомогти Гнатові
розібратися в езоїх почут
тях.

мої долі, яке
зіграла на
сцені
тернопільська ар
тистка, не справляє, однак,
гнітючого враження. Я за
лишав зал із щемливим
відчуттям доторку до пре
красної людської
душі,
яке породжує помисли ра
дісні і світлі...

Дзвінке Варчине «Здрас
туй, Софіє!»
примушує
здригнутися ■ глядача. А
для Софії ці слоза — крах
усіх надій, кінець, безви
хідь. Але безталання жіно-

3. ЗІЛЕЦЬКИЙ,
старший
бібліотекар
науково -методичного
відділу обласної біб
ліотеки імені Н. К.
Крупської.

до “підсумків
ВСЕСОЮЗНОГО
«ТИЖНЯ ТУРИСТА»

ДОБРА

ЛЕЖИТЬ,

ся гранична наснаженість
думки і почуття. А Софія
ж спочатку здається прос
то втіленням доброчесностей, прагненням до ладу у
стосунках
із близькими.
Скажімо, на докори свек
рухи
(М. Ластівка), цієї
Кабанихи українського се
ла, вона реагує примир
ливо, навіть
пригнічено:
«Догоджати буду, може,
добрішою стане...» Здаєть
ся, Софія не може,
вміє себе захистити...
В. Самчук пробує це ро
бити. У другій
половині

ШІСТЬ РОКІВ ТОМУ

РЕСПУБЛІКАНСЬКА ГА

і різноманітЗЕТА «ЗІРКА» ДАЛА СТАРТ МАСОВІЙ ПІОНЕР
Цікавою
програма всеСЬКІЙ СПОРТИВНІЙ грі «олімпійські СХО
ною була
ДИНКИ». ВОНА - ДЛЯ ВСІХ, ХТО МРІЄ СТАТИ
союзного «Тижня туриста»
ОЛІМПІЙЦЕМ. ОЛІМПІЙЦЯМИ, ЗВИЧАЙНО, НЕ
у колективах обласної ра
ди ДСТ «Спартак».
НАРОДЖУЮТЬСЯ. ПЕРШИЙ крок до ЦЬОГО
ДІТИ РОБЛЯТЬ НА «СТАРТАХ НАДІЙ».
У колективах фізкуль*
рейдов»
ЮНІ ЛЕНІНЦІ СОЛГУТІВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ніонср знав і використову
_турй побували
бригади, які надали прак
ШКОЛИ ГАЙВОРОНСЬКОГО РАИНУ ПРОТЯГОМ вав засоби загартування,
тичну допомогу
в скла
РОКУ БРАЛИ УЧАСТЬ У «СТАРТАХ НАДІТЬ, ЩО робив ранкову гімнастику.
данні нормативів і вимог
ПРОВОДЯТЬСЯ НА СПОРТИВНИХ МАГІДАИЧІІРекомендується також
комплексу ГПО з туриз
КАХ ДЕСЯТИРІЧКИ. І ОСЬ ШКОЛЯРІ ЗАПИТУ провести в кожному загоні
му. Через стінгазети, фото
ЮТЬ: «ЯК ПРОВЕСТИ «ОЛІМПІЙСЬКІ сходин вікторину «Спорт, спорт,
монтажі, стенди проводи
ки» В ПІОНЕРСЬКОМУ ТАБОРІ?»
спорт».
лась широка пропагандист
Під час табірної ЗМІ'.ІИ
ська робота по залученню
кілька
варто проводити
до занять туризмом моло
контрольних змагань, і то
ді. В мальовничому куточ
ді юний спортсмен знати
.
.
ку міського парку
імені
ме про зростання
своїх
Перемоги відбувся турист
результатів. А штаб піоський зліт команд колек
нерськсА дружини має ви
тивів фізкультури.
значити кращий спортиаГоловним у
змагашіі
ний загін (це, ззичайно,
були спортивні змагання
буде той, де не
окремі
по подоланню смуги пере
школярі матимуть високі
шкод. Відбузся -також
результати, а всі хлопчики
конкурс па кращу турис
і дівчатка здобудуть висо
СПОРТИЗНА ГРА ДЛЯ ПІОНЕРІВ
____
тичну пісшо, визначались
І
І ■!
І їм
кий спортивний гарт).
кращі кухари.
Нагороди
одержували переможці в Т1Г ІОНЕРСЬКА спортивна шу сходинку, загін пови
Тепер, коли
тривають
конкурсах на кращі фото
фінальні старти
VIII літнен:
гра «Олімпійські схо
графії, емблему,
уміння
— скласти
нормативи ньої Спартакіади народів
динки» має
три етапи
оформити
маршрутний
Кожен етап — навчальний ГПО, боротися за звання СРСР, стадіони кличуть не
лист. Перевірялись знання
лише фіналістів, Спарта
рік. Дезіз першої сходин спортивного загону;
по наданню'
першої ме
ки—«Зроби крок упереді»,
— в загонових змаган кіада для всіх. Сьогодні
дичної допомоги. Заліко
стартуватиме не
другої
— «Весь загін нях визначати чемпіонів з піонер
ві бали одержували знав
«Олімпійських сходинках»
— значківці ГПО»,
тре багатоборства ГПО;
ці топографічних знаків і
тьої
— «Перемагають
— допомогти обладнати у піонерському таборі, а
карт;
влаштовувалися
найсильніші«.' Отже, всі в школі, в дворі біля свого коли почнеться новий нав
змагання з розпалювання
учні класу мають удоско будинку,
в піонерському чальний рік, юні ленінці
вогнища в складних кліма
налити свої майстерність, таборі спортивний майдан продемонструють
свою
тичних умовах тощо.
постійно тренуватись і ви чик;
майстерність на вересне
Переконливу
перемогу
йти на старти ГПО. З ході
— прозодити з підшеф вому спортивному святі.
тут здобули
туристи із
гри
визначаються кращі ній жовтенятській
групі Той, хто влітку дозволить
команди
міського об'єд
спортсмени і кращі спор цікаві спортивні ігри;
собі перепочивати, не манання
«Продтовари» б
тивні класи. Під час літніх
— добитися, щоб кожен тиме успіху,
складі В. Ткаченко, В. Ніканікул «Олімпійські схо
кітіиа, ІО. Котова, Т. Рус❖ ♦ *
динки» можна прозести в
пак та І,- Сидорова.
піонерському таборі. По Фізоргів, піонерських комісарів ми просимо написати
Всього протягом «Тиж
____ __г
безпосе-до
чинати
їх;зварто
С—::.редакції про те, як у піонерському таборі проходять
ня туриста»
па стежки
редньо в піонерських за Ігри «Старти надій» і «Олімпійські сходинки», назвати
бадьорості і здоров’я ви
гонак<
імена кращих юних спортсменів і їхні результати. Окрейшло понад 9500 спартаЩоб піднятись на пер-мо повідомте про кращий спортивний загін.
ківців.
В. ПЕРЕЗЕРЗЄ8,
інструктор
оЗлрадн
ДСТ «Спартак».

Зрослу майстерність продемонстрували на міських змаганнях з веслування на
байдарках і каное спортсмени колентиву фізкультури «Дніпроенергобудпрому».
Вони тренуються під керівництвом майстра спорту Валерія Санжарова.
Фото Л. ТАРАСЕНКА.

ТРЕТІЙ — ВОЛОДЯ БЕРЛА

СОЛОДКА ВОДИЦЯ "СТКПОТОМСРИППІЛ м Впми)

Цьогорічний особистий
чемпіонат
області із ро
сійських шашок серед по
рослих був як ніколи бага
тий па приємні несподіван
ки. Після тривалої перер
ви в ньому взяв участь ба
гаторазовий чемпіон Кіровоградщнпи — Інженер за®°ДУ ш «Пукрогідромаш>
Анатолій Куліш. Завдавши
в шостому турі
поразки
минулорічному
чемпіону
кандидату в майстри спор
ту Юрію Слюсаренку, цей
спартанівець
став одно
осібним ледіром, в остаиньому турі його - міг обI-

йти авангардівець Володи
мир Миронов, але подолати
опір суперника йому так
1 не вдалося — нічия.
Набравши в дев'яти ту
рах 7,5 очок, майстер спор
ту Анатолій Куліш завою
вав звання найсильнішого
шашкіста області. Па пізочка менше набрав доцент
кафедри ливарного вироб
ництва
Кіровоградського
Інституту
сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня Володимир Миронов. А
на третю сходинку п'єде
сталу пошани. залишивши
позаду ряд відомих шаш
кіст і в області, піднявся

14-річннй першорозрядник
Володимир Берла, який на
брав 0.5 очок. Володимир
щойно закінчив
сьомий
клас Кіровоградської се
редньої школи № 5 І весь
свій вільний час
віддає
улюбленому виду спорту.
Вже понад п'ять років він
відвідує секцію обласного
Палацу піонерів, де трену
ється під
керівництвом
досвідченого тренера Аль
берті
Березовського. На
турнірі юний
спортсмен
успішно виконав норматив
кандидата в майстри спор
ту.
Слід відзначити, що цей

ШАШКИ
турнір був
ДОСИТЬ- силь
ним за складом. Серед 32
ного учасників за перемо
гу боролись 3 майстри
спорту СРСР та 15 канди
датів у майстри.
Крім Володі Берли, нор
му кандидата
в майстри
спорту з 5.5 очками вико
нав і 17-річнйй слюсар від
ділу головного технолога
виробничого
об’єднання
«Червона зірка» Олександр
Торговецькпн (ДСТ «Аван
гард»)
та
представник
сільського
спортивного
товариства «Колос» Мнко
ла Гевел.
В. ФЕДОРИШИН.

ЗО червня 1983 року

«Молодий комунар»

4 стор.
14.50 — П'ятирічка — спра
ва кожного Док. фільми:
«•Шляхи-дороги», «Почнемо
з цвяха», «Люди високого
обов’язку». 15.40 — Радян
ське образотворче мистецт
во. С. Кибрик. 10.30 — Шахо6 ва школа.
17 00 — Гіжіє
А. Леончик (цимбали). 17.30
— Адреси молодих. Розпо
відь про селекціонера радгоспу-технікуму Дніпропет
ровської області В. Ганчева
17.45 — Фільм-копцерт «Піс
ні гір». 18.15 — Ленінський
університет
мільйонів. До
80-річчя
Другого
з'їзду
РСДРП. Передача 2. «Є така
партія». 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 —
Мультфільм
«Маленький Рижик». 19.20
— Фільм «Сова з’являється
вдень». 21.00 — «Час». 21.35
А ЦТ (І програма)
— Заспіваймо, друзі. 23.10 —
Сьогодні у світі.
о.ии — *
Мультфільми
«Чудеса»,
«Чудовий
Гоїла», «Свино
10.00 — «Актуальна каме
пас». 9.20 — Співає вокаль
но-інструментальний
ан ра». 10.35 — «Народні талан
ти».
11.05 — Художній теле
самбль «Орнзонт». 9.45 —
«Вічний поклик».
Зустріч школярів з лауреа фільм
Друга
частина. З серія. «Во
том Державної премії СРСР
депутатом Верховної Ради гонь і попіл». 12.10 — «Со
СРСР, членом-кореспопдеп- нячне коло». 12.40 — Кон
том АІІ СРСР М. Логачовнм. церт Черкаського народного
10.25 —
ФІльм-копцерт «В хору. 13.20 — «Хто ти, НІ
ансамблі з РІхтером». 11.30 НО:». Теленарис. 16.00 — Но
— Новини. 14.30 — Новини. вини. 16.10 — Для школя-

А ут

рів. «Орієнтир».
17.00 —
«Слава солдатська».
(Кіроногр.’іД). 17.45 — «Екран по
шани Українського тслеба'чснил». 18.00 — Теленарис
«Зовсім не чоловіча справа».
18.30 — Концерт естрадносимфонічного
оркестру
Українського телебачення І
радіо. 19.00 — * Актуальна
камери».
19 30 — Новин,)
кіноекрана. 20.45 -- «Па доб
раніч, діти’.» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм
«Вічний поклик». Частіша
друга. 4 cepift. «Протистоян
ня». 22.45 — Новини.

мп «Місто прийняв». 15.45—
Новішії.
18.00 — Новині).
18.15 — Сільська
година.
19.15 — Спасибі вам. Нарис
про
вчительські династії.
20.00 — Вечірня казка. «Ча
рівний екран». 20.15 — За
вашими листами. Муз. пере
дача 21.00 — «Час». 21.35—
Телефільм «Людина в про
хідному дворі». 4 серія.

Д ЦТ (II програма)

А ЦТ (І програма)

8.00 — Гімнастика. 8 20—
Науково-популярні Фільми.
«Змагання. Вісімдесяті ро
ки», «Потенціал
бригадної
праці», «Вуз — виробницт
ву». 9.00 — Телефільм «Лю
дина в прохідному дворі». З
серія. 10.05 — Науково-попу
лярна передача
«Загадки
кропі». 10.35 — Відгукніть
ся. сурмачі! 11.20 — Мульт
фільми «Незнайко за кер
мом», « Пезпайісо-музикант*.
11.55 — Сторінки високого
натхнення.
Фільм концерт
про творчість М. Гліпки.
13.00 —
Іспанська
мова.
13.30 —
Театр
1 глядач.
14.30 — Фільм із субтитра-

8.00 *- «Час». 8.45 — Док.
телефільм «Живіть щасли
во». 9.15 — Я — сьогодні і
завтра. Про школярів сели
ща Майське Бєлгородської
області.
10.00
— Фільм
«Старша сестра». 11.35 —
Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — Канада. Кіноогляд.
15.25 — Російська
мова.
15.55 — Концерт Великого
дитячого хору ЦТ і ВР. 16.40
— «По республіці Бурунді».
17.00 — На землі, в небесах
і на морі. 17.30 — У кожно
му малюнку — сошіе. 17.45
— Адреси молодих.'18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу.

«Динамо» (Київ) — «Дина
мо» (Тбілісі). В
перерві —
Якщо хочеш бути здоровим:
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
це)»’
артистів Віденської
оперети. 22,45 — Сьогодні у
світі.

& УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра>.
10.35 —" Виробнича
гімнастика, 10.45 — «Народ
ні таланти», 11.15. — Теле
фільм «Місто біля Карпат».
11.35 — Художнііі телефільм
«Вічний поіитшс». Друга час
тина. 4 серія. «Протистоян
ня». 12.45—Новини кіноекра
на. 16.00 — Ііовшіи. 16.10 —
Грає заслужений
артист
УРСР В. Івко. 16.40 — Теле
фільм, 17.00
— «Солдати
правопорядку».
17.30 —
Циркова програма, 18.00 —
«Екран запрошує». (Кірово
град).
18.30
— «Новині)
тижня». Інформаційна про
грама. (Кіровоград). 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30—
Сатиричний об’єктив. 20.00
— «Кіномерпдіани». .20.40 —
«На добраніч, діти». 21.00 —
«Час». 21.35
— Художній
телефільм «Вічний поклик».
Частіша
друга. 5 серія.

«Біль і гнів». 22.40 — Чем
піонат
СРСР в Футболу.
«Дніпро» — «Чорноморець»,
2-й тайм. 23.25 — Ноинни,-

А ЦТ (II

програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —«
Мультфільм «ІІотл і Потиха». 8.45 — Телефільм «Лю
дина в прохідному дворі».
4 серія. 9.50 — Природознав
ство. Відповіді
на листи.
10.20 — Веселі старти. 11.05
— Поезія Е. Межелайтіса.
11.35 —« Шагова школа.
12.05' — Англійська мова.
12.35 —
Фільм — дітям.
«Таємниця
гірського нідземел.дл». 13,50 — С. Рахманіпов. Симфонічні
танці».
14.30 — Декілька днів серп
ня. Про абітурієнтів москов
ських вузів. 15.20 — Повн
ій). 18.00 — Новини. 18 15—<<
Док. фільм «Пошук». 18 25—1
Концерт майстрів мистецтв
і художніх колективів Бу
рятської АРСР. 20.00 — Ве
чірня казка.
Мультфільм
«Пригоди слоненят». 20.15
— Фрагменти з музики до
балету С. Прокоф'ева «Ромео 1 Джульєтта». 21.00 —
«Час». 21.35 •—
Телефільм
«Причал». 1 і 2 серії.

і
І

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 1

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 7

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на такі спеціальності:
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,
ряд);

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 й ремонту радіотелевізійно?
апаратури (строк навчання — 2

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

До училища приймають юнаків
та дівчат, які мають середню осЕІТу.
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», кі
нофікації.
Адреса училища:
м. Кірово
град, вул. Ініціативна,
16/32-6.
Тел. 3-10-31, 3-11-78.
Дирекція
Зам. 31.

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

зі сіроком навчання 3 рони:
. столяр-верстатник,
монтажник конструкцій — муляр.
лііЦіовальпіік-илнтковлк,
мозаїстштукатур,
маляр,
електрогазозварник,
авгосліссар-шофер,
електромон гажннк,
машиніст автомобільного крана,
машиніст бульдозера, скрепера.
Па ці спеціальності приймають юна
ків та дівчат з восьмирічною освітою,
• віком віл 15 до 25 років. Особам, які
закінчили навчання, вилається диплом
про закінчення середньої школи і при
своюється розряд по набутій спеціаль
ності.
На спеціальності зі строком
навчання до 1 року
(ірупа комплектується з осіб, які за
кінчили 10 класів, а також звільнених
із лав Радянської Армії):
лііцювальник-плнтковйк,
мозаїст
(1 рік, стипендія — 75 крб.);
волій автомобіля категорії «С> (нав
чаються
5
місяців,
стипендія —
75 крб.);
муляр по вогнетривкії*
матеріалах
(6 місяців, стипендія — 100 крб.).
Особи, прийняті до училища, забез
печуються
триразовим харчуьошіям.

обмундируванням,
гуртожитком. Під
час проходження виробничої практики
вони одержують 50 процентів заробітку.
Час навчання в училищі
зарахову
ється до безперервного трудового ста
жу.
Осіб, які закінчили училище з від
знакою, приймають до вищих навчаль
них закладів і технікумів поза конкур
сом.
При училищі працюють спортивні сек
ції, гуртки технічної. творчості, худож- иьої самодіяльності.
Учні, які успішно навчаються на ви
брану спеціальність,
можуть набути
на третьому• курсі додаткову спеціальиість водія автомобіля.
Початок навчання — 1 вересня.
Вступники повинні подати такі до
кументи: •»
заяву на ім’я директора, автобіогра
фію, паспорт або свідоцтво про народ
ження, документ про освіту, донідку з
місця проживання, шість фотокарток'
3X4 см, довідку про
профілактичні
щеплення.
Документи приймають у канцелярії
училища.
Лдрссхт: м. Олександрія, Псрсмозьинй
мікрорайон, вул. Нагорна, 104.
їхати автобусом
«А» до
зупинки
МИТУ №7.
Дирекція.

Зам. 34.
»-■■■■-

При Кіровоградському автопідприсмстві 1С021 (автобусний пари)

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
одяголл, 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.

.................... ......

і і ■■■■■■■■"■і.

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

До уваги колишніх випускників
Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського машинобуду
вання!

м. Кіровоград, вул. Дерофлотська, 15.
Відділ кадрів. Телефон: 6-40-77.

5 липня ц. р. о 15.00 годині п антово
му залі проводиться конференція на те»
му «Шляхи підвищення якості підготов
ки інженерів • по спеціальності «Сіль
ськогосподарські машини».
На
конференцію запрошуються ви
пускники КіСМу минулих років.

їхати автобусо/л
«Хлібозавод».

№ 24 до

зупинки

Адміністрація.

Зам. 458.

Ректорат.

Зам. 56.

МІНІСТЕРСТВО ЦИВІЛЬНОЇ

АВІАЦІЇ СРСР

Кіровоградське вище льотне училище цивільної авіації

ОГОЛОШУЄ НАБІР КУРСАНТІВ
на перший курс.

Училище готує інженерів-пілотів і інженерів-штурманів для роботи на авіапідприємствах цивільної
авіації.
Сірок навчання по спеціальності інженєр-пілот —
4 роки 2 місяці, по спеціальності інженер-штурман—
4 роки.
До училища приймають чоловіків, що мають за
кінчену середню освіту, пройшли професійний й пси
хологічний відбір й перевірку фізичної підготовки
в обсязі комплексу ГПО СРСР й придатні за станом
здоров я до льотної роботи віком на 1 вересня по
точного року:

на спеціальність інжеаео-пілот — до 22 років;
на спеціальність інженер-штурман — до 23 років.

Прийом документів з 20 червня по 25 липня прий
мальними комісіями за такими адресами:
316005, м. Кіровоград, вул. Добровольсьного,
1,
КВЛУ ЦА;
125493 Москва, ул. Пулковская, 6-а, МИИ ГА;
196210. Ленинград, М-210, авиагородок, ОЛА ГА;
Крім цього по спеціальності інженер-штурман при
йом документів проводиться також приймальними
комісіям« за адресами:
664012. Иркутск, ул. Коммунаров, 3-а, филиал НИИ
ГА;
660000 Красноярск, ул. Аэрофлотсная, 12;
620020 Свердловск, аэропорт Кольцово;
680029. Хабаровск, ул. Дончук, З, УКП КИИ ГА;
493019 Актюбинск, ул. Молдагуковой, ВЛ У;
480040 Алма-Ата, аэропорт.
Для вступу потрібні такі документи:
заява на ім’я начальника училища;
документ про середню освіту (оригінал);

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛК СМ Украины.

вуп. Лукачарського, 36.

На украинском языке.

БК 07782.

Індекс 61103.

Обсяг 0.5 црун ари

характеристика для вступу до училища, завірена
печаткою;
виписка із трудової книжки (для працюючих);
медична довідка (форма № 286);
шість фотокарток 3X4 см;
автобіографія;
рентгенознімок придаткових пазух носа;
довідка із психоневрологічного диспансеру.
По прибутті до училища вступники подають пас
порт та військовий квиток (приписне свідоцтво).
Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня за програ
мами, затвердженими Міністерством вищої і серед
ньої освіти СРСР для вузів з таких дисциплін:

математики (письмово і усно], фізики (усно);
російської мови й літератури (твір).
Особи, які закінчили середні навчальні заклади із
золотою медаллю або з дипломом з відзнакою, скла
дають один екзамен з математики (письмово).
Адреса училища: 316005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1, приймальна комісія, тел. 7-93-7-17,
7-93-7-66. їхати тролейбусами №N2 2, 6 або автобу
сами №№ 5, 14 до зупинки «Короленко».

Зам. 49.
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