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«Ми,
учасники
зборів,
заявляємо про .свою повну
підтримку
внутрішньої й
зовнішньої політики нашої
партії, Заяви Генерального
лася на сьогоднішній день у секретаря ЦК КПРС, Голо
світі.
ви Президії Верховної Ради
Вперше за повоєнний пе
ріод США розв’язали такий СРСР товариша Ю. В. Ан
нрулномасштабний
наступ дропова.
на позиції соціалізму. І при
Ми знаємо, що рідна Ко
всьому цьому, як зазначив
товариш Ю. В. Андропов, муністична партія й Радян
уряд
роблять усе
«... претенденти
на роль ський
вершителів долі світу стара можливе для
відвернення
ються
насаджувати угодні
їм порядки всюди, де вони воєнної загрози, збереження
й зміцнення миру на Землі,
не дістають відсічі».
Незважаючи на це, «пре забезпечення права людини
зидент
США пишномовно на життя.
заявляє з трибуни 00Н про
відданість справі миру, са
Наш
колектив
таврує
мовизначення і суверенітету ганьбою небезпечну, люди
народів...»
ноненависницьку
політику
Але народи світу
добре
знають ціну американсько Сполучених Штатів Амери
му гуманізмові. Він був уже ки, що оголосила «хрестовий
проявлений в Хіросімі й На похід» проти
соціалізму, і
гасакі, у В’єтнамі, на Кубі.
Нині силою зброї він впро підтримуємо нові мирні іні
ваджується в Сальвадорі й ціативи соціалістичних кра
Лівані.
їн, спрямовані на прибор
На будь-які спроби імпе кання гонки озброєнь.
ріалістів похитнути позиції
миру ми зуміємо
дати на
Одностайно
схвалюючи
лежну відповідь.
Разом з Заяву товариша Ю. В. Ан
тим наша
нраїна робить дропова, ми ще тісніше згур
усе, щоб поліпшити міжна
ряди навколо
родну обстановку, перешко туємо свої
дити розкручуванню нового Центрального
Комітету
витка гонки озброєнь.
нашої
партії,
самовідІ сьогодні в усіх виступах даною
творчою
працею
прозвучало одностайне схва
виконанню
рішень
лення Заяви товариша Ан по
дропова. Завдання колекти XXVI з’їзду КПРС, Плену
ву інституту — ще тісніше мів ЦК партії, планів і со
згуртуватися.
підвищувати ціалістичних
зобов'язань
свій ідейний рівень,
добре
вчитися, вносити
свій по третього, серцевинного ро-|
сильний вклад у зміцнення ку
п’ятирічки,
доведемо в
миру на Землі.
свою готовність зміцнювати
На зборах виступив сек економічну н оборонну мо
ретар обкому Компартії Ук гутність нашої
рідної Віт
раїни тов. А. І. Погребняк.
чизни!»
Учасники зборів бурхли
А. БЕЗТАКА,
вими оплесками схвалюють
кореспондент «Молодо
резолюцію, в якій сказано:
го комунара».

МІЛІТАРИЗМ ТАВРУЄМО
ГАНЬБОЮ

ь

'

Актовий зал інституту пе
реповнений. Оплесками при
сутні
зустріли секретаря
обкому партії Анатолія Іва
новича Погребняка, секре
таря Ленінського
райкому
партії
Тамару
Іванівну
Валькову,
керівний склад
педінституту.
Збори у зв’язку із Зая
вою тов. 10. В. Андропова
відкрив секретар партійного
комітету
інституту Тарас
Іванович Бабак. Він надав
слово заступнику секретаря
парткому вузу Світлані Ми
хайлівні Шапикіній для зачитання тексту Заяви Генеральііого _ секретаря
1ДК
пального
Президії
КПРС, Голови
СРСР
Верховної
Ради
10. В. Андропова.
Один за одним підіймаються на трибуну студснтн
1 викладачі. В залі здійма
ються гасла: «Хай живе у
віках ім’я і справа В. І. Ле
ніна!», «Хай живе миролюб
на
зовнішня
політика'
КПРС!», «Тавруємо ганьбою
політику
адміністрації
СІЛА!».
Виступає секретар комсо
мольської
організації ви
пускного курсу історичного
факультету Костянтин Рейз-

— У Заяві радянського
ми — ЗА МИР!
керівника — сила і правда
нашого народу,
нашої мо
гутньої країни, що послідов
но ПРОВОДИТЬ ПОЛІТИКУ МИ
РУНинішнє
американське
керівництво проводить курс,
що загрожує безпеці світо
вої цивілізації.
Очоливши
«хрестовий похід»
проти
соціалізму,
адміністрація
США не гребує найавантюристичнішкми
методами І
витонченими провокаціями.
Заокеанські палії війни хо
чуть розмовляти
з нами з Юрій Володимирович Андро
позиції сили. Та нерви у пов підкреслив у своїй Зая
нас міцні й політику свою ві: «Радянські люди можуть
ми
будуємо на здоровому бути впевнені —
обороно
глузді.
.
здатність нашої країни пере
Від імені студентіс-істори- буває на таному
рівні, що
иів запевняю, що кожен із нікому не радили б влаш
нас підписався б під ножним товувати пробу сил».
рядком Заяви товариша Ан
Міцний, правильний, пере
дропова, бо думки радянсь конливий
голос радянського
кого керівника — це й наші народу прозвучав
у Заяві.
думки.
На нарту Історії поставлене
Доцент кафедри філосо життя людства. Хай же там,
фії і наукового комунізму, у Вашінгтоні, ще раз заду
наставник студентської мо маються над цим.

На зборах також висту
лоді, ветеран партії Воло
пили: - студентка
першого
димир Михайлович Чикін:
— Світова громадсьність
---------- —*- курсу філологічного факуль
велику
занеповиявляє
агресивним тету, яка приїхала на нав
коєність тим
що
проводить чання з сонячного Узбеки
курсом.
адміністрація США. Чого хо стану, Надіра
Мукімова і
чуть за океаном? Просто ка
випускного курсу
жучи, повернути хід історії студент
назад. Як не дивно, але мілі цього ж факультету Леонід
таристи погано
розуміють,
що це — неможливо. Та Багашвглі.
Заява Ю. В. Андропова
— донумент особливої важ
ливості. В ньому дана чітка
оцінка надзвичайно небез
печної обстановки, що енла-

справа, за яку боролися де
сятки й сотні мільйонів лю
дей, загинути не може.
Радянська
держава мас
все необхідне для захисту.

НАШ СУЧАСНИК

З жовтня в області відбулося перше заняття в сис
темі комсомольської політосвіти.
Воно ще раз під
твердило прагнення слухачів вивчати марксистськоленінську теорію, оволодівати передовими методами
роботи, вести боротьбу за мир 1 щастя паролів.
Почався новий навчаль
ний рік у системі
комсо
мольської політосвіти. 127
працівників Кіровоградсь

кої телефонно-телеграф
ної станції охоплені цьо
го року
політнавчанням.
Мені доручено вести шко
лу «Соціалістичний спосіб
життя і молодь», слухача

ми якої
стали 26 комсо
молок ТТС. З жовтня від
булося перше заняття на
тему «Комуністичне вихо
вання молоді' — важлива
справа ленінського комсо
молу». Разом з дівчатами
ми розібрали працю В. І.
Леніна
«Завдання спілок
молоді», статтю Ю. В. Ан
дропова
«Вчення Карпа
Маркса і деякі
питання
соціалістичного будівницт
ва
в СРСР»,
матеріали
XXVI з’їзду і червневого
(1983 р.)
Плену/^у
ЦК
КПРС.

Початок
навчання
у
школах
комсомольської
політосвіти співпадає цьо
го
року
з посиленням
міжнародної напруженос
ті, загостренням
проти
борства двох систем, різ
ким зростанням гонки оз
броєнь. Всі радянські лю
ди і прогресивна громад
ськість світу обговорюють
Заяву Генерального секре
таря ЦК
КПРС,
Голови
Президії Верховної Ради
СРСР
Ю. В. Андропова.

Закономірно, що цей ав
торитетний
документ,
який виражає миролюбну
політику
нашої
партії,
став приводом до серйоз
ної розмови на першому
політзанятті.
Пристрасни
ми були виступи комсо
молок Олени Топорової,
Олени Тарнавської, Лари
си Одіної, які дали пра
вильну оцінку діям амери
канської
адміністрації і
схвалили миролюбну полі
тику Радянської держави.
Потім
я
ознайомила
присутніх з планом роботи
на новий навчальний рік.
Тема наступного
нашого
заняття — «Соціалістич
ний спосіб життя в умовах
соціалізму». Дівчата підго
тують реферати,
в тому
числі й такий: «Про діяль
ність комсомольської ор
ганізації телеграфно-теле
фонної станції по утверд
колективістських
женню
засад на нашому підприємстві».

В. БАРАНОВА,
пропагандист
школи
комсомольської політ
освіти, секретар комі
тету комсомолу Кіро
воградської ТТС.
♦

*

*

Урочисто пройшло пер
ше заняття в системі ком
політосвіти
сомольської
школи «Вчення, що пере
творює світ» Компаніївсь
кої райлікарні, Поздорови-

•

ти
слухачів з початком
навчального року прийш
ли секретар парторганізації Олександр Харитонович Рижко, секретар ком
сомольської
організації
Валентин Афенко.
Більше
десяти
років
працював пропагандистом
у райлікарні Григорій Яко
вич Маслюков. Його наго
роджене грамотами рай
кому і обкому
ЛКСМУ,
настільною медаллю про
пагандиста.
Цього року
Григорій Якович
вийшов
на пенсію. Він був почес
ним гостем на
першому
занятті. Побажавши слуха
чам школи активно оволо
дівати марксистсько-ленін
ською теоретичною спад
щиною, досвідчений про
пагандист представив сво
го молодшого колегу Вя
чеслава Романця,
лікаря
Компаніївської райлікарні,
який тепер
вестиме цю
школу.
Висвітливши тему пер
шого заняття «Комуністич
не виховання
молоді —
важлива справа Ленінсь
кого комсомолу» та обго
воривши зі слухачами спи
сок рекомендованої літе
ратури, пропагандист дав
завдання на наступне заняття.
На закінчення секретар
комсомольської організації Н. Афенко
висловив
подяку гостям і відзначив
найактивніших
слухачів
школи минулого року, зоТ.
чрема,
Ковтунову,
О. Безкровну, Л. Викова.

В. БІЛОБРОБЕНКО.
Компаніївський район.

Ціна 2 коп

СУБОТНИК
У ФОНД
МЕМОРІАЛУ '
Підтримуючи ініціативу
московської молоді, ком
сомольці нашого комбіна
ту готуються взяти актив
ну участь у комуністично
му суботнику, який відбу
деться 15 жовтня. Цього
дня вони
працюватимуть
на
будівництві
житла.
Комсомольсько- молодіж
ні колективи БУ-200 (бри
гадир С. Соловйов, групкомсорг
В. Петлицький) І
БУ-411 (бригадир С. Прядун, групкомсорг А. Калабайда) зобов’язалися ден
не завдання
виконати не
менш як на 150 процентів.
Кошти, зароблені
під
час суботника, будуть пе
рераховані
у фонд спо
рудження в Москві мемо
ріалу Перемоги радянсь
кого
народу у Великій
Вітчизняній війні.

С. ГАЛАСЮК,
завідуюча
сектором
обліку комітету ком
сомолу
комбінату
«Кірсвоградеажбуд».

ВИЗНАЧЕНО
ОБ’ЄКТИ
РОБІТ
Минулого тижня праців
ники Устинівського райко
му комсомолу на засідан
ні бюро обговорили план
робіт на 15 жовтня—день
комуністичного
суботника. До цього
важливого
заходу вирішено залучити
якнайбільше
трудівників
району. Молодь працюва
тиме на своїх
робочих
місцях. Учням шкіл дове
дено завдання зібрати ЗО
тонн металобрухту.
Ударною працею відзна
чать день суботника і пра
цівники районної
лікарні
та райспоживспілки. Вони
вийдуть на допомогу тру
дівникам місцевих колгос
пів імені
Куйбишева та
імені Кірова.

М. ДОНЕЦЬ,
завідуючий
відділом
комсомольських орга
нізацій Устинівського
райкому ЛКСМУ.

Комсомольські
гектари

Після закінчення Львівського технікуму електро
зв’язку комсомолка Ольга ПАНЬКІВ прийшла, пра
цювати на Маловнсківський районний вузол зв язку.
Минуло небагато часу відтоді, як почалася трудова
біографія дівчини, а колеги вже характеризують н
як старанну працівницю, людину з почуттям обов язку, чуйного товариша. Електромеханік Ольга Валь
ків успішно працює і на монтажних роботах.

Ударними
темпами пра
цює на буряковому
полі
молодь колгоспу імені Чка
лова Голованівського райо
комбайну. Комсомольці
Загородній і
нер Олексій
Василь Зайого помічник
комбайном
доя
зібрали
корені на
РКС-6 солодкі
площі 80,8 гектара і виконорму на
нали доведену
150 процентів.
Успішними стали буряко
ві жнива і для трьох братів
Нагірнюків, які возили ко
рені на приймальний пункт.
Микола
на
автомобілі
ГАЗ-53 виробив
15 тисяч
тонно-кілометрів. А Юрій і
Василь, працюючи на авто
мобілях
САЗ-5302
і
ІСАЗ-3502, виробили по 25
тисяч тонно-кілометрів.

Фото А. ШЕВЧЕНКА.

Наш кор.

6 жовтня 1983 року
«Молодий комунар»

2 стор

З ВИПУСКУ «БИЙ, БАРАБАН^

-ви.

Партія високо цінить роль ветеранів у сьогоднішньо
му житті нашої країни, бо-вони акумулюють величезний
досвід і знання, котрі продовжують служити радянсько
му народу, розв’язанню нових складних завдань. Дос
від і знання ветеранів потрібні, щоб виховувати молодь
ідейно переконаною, завзятою в труді, з активною жит
тєвою позицією.
Продовженням ленінської традиції справедливо нази
вають зустріч у ЦК КПРС із ветеранами. Міцніє зв'я
зок поколінь радянського народу. Про це, зокрема, свід
чить широко розгорнутий рух ветеранів. Про ветерана
праці, наставника молодих робітників Кіровоградської
взуттєвої фабрики імені 60-річчя
Радянської України
Анатолія Андрійовича Тарасенка наша розповідь.
■

(

КОМСОМОЛУ ГІДНА ЗМІНА
__ московським
..Я,„„ОГ,.|(ІІМ
і жовтня рівно о .„„А
13.20 за

..
часом
часом вв

усіх піонерських дружинах нашої країни

про.іиьіа

Всесоюзна радіолінійка.

* * *
Цей день відзначають ті,
хто нині з гордістю носить
на своїх грудях піонерські
галстуки. Всесоюзна радіо
лінійка — це спільна від
верта розмова про те, як
будувати життя і справи
всієї дружини і кожного за
гону, щоб піонерське слово
стало
надійним,
вірним
компасом на новому етапі
Маршу юних
ленінців під
девізом «Ім’я Леніна в сер
ці кожного! Вірність партії ■
.уроки ветерана з Кіровоградської
ділом доведемо!»
Саме такою і стала ліній
взуттєвої фабрики
ка для 460 піонерів право
Анатолія Андрійовича Тарасенка
флангової
дружини імені
Олександра
Матросова
«Аджамської середньої шкоїли Кіровоградського району
Про людей, які доско навчи! Вирубники
Петре Т ...Включається радіо і пе
нало опанували будь-яку Бойко, Тетяна Бондаренко, п
редзвін кремлівських куранпрофесію, говорять із по Діна Ластиженко
та інші иатів, сигнал фанфар «Слу
вагою: «Майстер». Однак
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підопічні Анатолія Андрі- і
це слово означає й поса йовича
вдячні
йому не і
ду, — відповідальну,
по тільки за неоціненну допо- •
чесну. Глибокі професійні могу в опануванні обраної '
знання, вимогливість до ними професії. Вони наслі
себе і товаришів по робо дують багато притаманних
ті, уміння приймати вдум йому чудових
людських
ливі рішення та реалізу рис, і серед них громад
вати їх — ці риси харак ську активність у житті ро
терні для А. А. Тарасенка. бітничого колективу.
Під час нашої зустрічі в
Велике життя
пройшов
штампувальному цеху Ана А. А. Тарасенко. У свої не
толій Андрійович
ось як повні вісімнадцять
він у
відповів на мої запитання: лавах військ Першого Ук
— Яке головне
покли раїнського
фронту
зі
кання наставника молодих зброєю в руках визволяв
взуттєвиків?
рідну землю від фашист
— Передусім прищепи ських загарбників. За муж
ти початкуючому робітни
і героїзм нагородже
кові творче ставлення до ний медалями «За відва- І
праці.
гу»4 «За визволення Бер
— Якості, котрі ви най ліна», «За взяття Праги».
більше цінуєте в собі та в
Повернувшись із лав Ра
своїх підопічних?
дянської Армії в 1950 році
— Вірність слову, обо до Кіровограда, Анатолій
в’язковість. Всюди
— в пішов працювати на взупраці, в житті, у вчинках тєву фабрику, де перева
великих і малих...
жала ще ручна праця. Йо
— Що вважаєте
необ- го завзяття в труді помі
хідним
для формування тив досвідчений майстер
особистості,
характеру І. І. Первий, який був пер
юнака, дівчини, котрі при шим наставником А. Тара
йшли до вас по науку?
сенка. «Бути йому майст
— Переконаність, уміи ром», — говорили про
молодого
ня найти своє місце в до вчорашнього
сягненні спільних кінцевих сержанта.
Нині А. А. іарасенко
результатів. Відвоювати їх,
коли треба.
Без цього, вже сам наставник
і на
вважаю, немає особистої, ставник вимогливий, навіть
ті.
дещо суворий
не тільки
професійної
Справді, ставши настав коли вчить
ником Петра Бойка, ниніш майстерності, а й коли ці
як
комуніст і
нього комсорга цеху, кот кавиться
рий прийшов без профе старший товариш виконан
сійної підготовки після за ням Статуту ВЛКСМ, само
кінчення загальноосвітньої освітою, ідейним загар
школи, майстер А. А. Та- туванням. Сам він без від
расенко
не радив йо/лу риву від виробництва за
копіювати
свої прийоми кінчив Дніпропетровський
роботи, а терпляче шукав політехнічний технікум.
Якось при зустрічі Ана
у хлопцеві
допитливість,
допомагаючи розвинути її. толій Андрійович розповів
випадок. До
Правду кажучи,
Петро з мені такий
перших днів зрозумів, що нього, ще не побувавши у
підійшов
його наставник належить відділі кадрів,
до людей чия одна тільки молодий хлопець і прямо
може він
присутність розвіює три запитав: чи не
вогу, сумнів, вселяє бадьо створити такі умови, за
стане вирість, упевненість. І зго яких молодик
дом наставник передав йо рубником з хорошою зар
му те, що сам добре знає, платою?
вміє. Жартуючи, комсорг
— Нічого не пообіцяв я
зауважував: «Не доведено, йому, — говорить
Тара
хто більше радів з
того, сенко, — бо
завжди па
що сам навчився швидко м’ятаю суворовський де
регулювати висоту удару віз: «Важко в навчанні —
штампу, враховувати кон легко в бою...»
фігурацію, товщину шкі
Наставник нині гордить
ри — я чи мій добрий і
колишніми ум
уважний вчительї» І справ ся своїми
етали
вони
ді, останній знає своїх уч нями, бо
майстрами
нів не з анкетних даних, справжніми
Та й вони
не з автобіографії.
Про своєї справи,
не забувають про наставвсе він судить
з їхнього
' ника. Скажімо, Діна Ласставлення до діла, з під
( тиженко та Тетяна Бондаготовки робочого місця, з
уміння дорожити робочою, ренко працюють уже са
мостійно, беруть діяльну
хвилиною.
участь у поході бережли
Колективізм, безкорис
ливість створює для Тара вих — колектив фабрики
сенка та його
численних в цьому році має вигото
учнів, які вже мають сво- вити п'ятдесят тисяч пар
зекономлених
їх підопічних, соціальний взуття із
і моральний
клімат для матеріалів — часто звер
до
найбільш
повного вияв- таються за порадами
лення кращих
людських Анатолія Андрійовича.
рис, одна з яких: умієш—
Н. ДОБРІН.

хайте всі!» сповіщають прі
початок лінійки. Під лункі
звуки сурми і рівний бара
банний дріб вносять прапо
роносці стяг дружини. Се
микласниця Валя Дорошен
ко, яка вже другий рік очо
лює піонерську дружину,
оголошує про підготовку до
здачі рапортів.
У почесній президії — піо
нерка тридцятих років Р. М.
Козленко, ветеран піонер
ського руху К. Г. Мільченко, директор школи ЛІ. М.
Швець.
Багата подіями і факта
ми історія піонерської орга
нізації ціє’.
десятирічки.
Кожна добра справа, зроб
лена
юними
ленінцями
дружини, — це
своєрідна
піонерська висота. Взяти,
приміром, позаштатний за-

І-ІІІ
юних інспекторів
int
----- •*..... -руху,
- ПН іиппл
ІОННА
створений у четвертому «В»
його
класі. Ініціатором
йог--'
став Сашко
Жупило. Він,
любитель покататися на ве
лосипеді, часто
запитував
старшу піонервожату 1.1Пушкаренко про правила
дорожнього руху. А на черювому зборі загону поціка
вився, чи можна у їхньому
класі організувати
загін
10IP. За віком їм іще рану
вато бути юними інспекто
рами руху. А от позаштат
ний такий
загін
Галина
Григорівна разом з учите
лем праці Валентином Іва
новичем Лишенном створи
ли. Бажаючих
було дужебагато. Тому довелося ви
брати семеро кращих.
А в загоні імені А. Гай
дара чудово працює штаб
ерудитів, який очолює від
мінниця
навчання Олена
Проценко. Тому не дивно,
що тут найкраща успішність
по дружині.
Рік тому, тільки-но став
ши піонерами, учні четвер
того «А» класу (нині п’я-

ІИИ «А») взялися
(И
.
вибороти
право носити їм я землякальотчика,
<uw""«a який віддав
----- жит
тя за Батьківщину — -ре"
рентія Маломужа.
Протя
гом року
шукали піонери
родичів і близьких героя
відомості про його
життя.’
За велику пошукову роботу
загону було присвоєно право
називатися
іменем
Г. Маломужа.
Одним із
пам’ятних мо
ментів у житті семикласни
ків стало недавнє посвячещ
ня їх у старші піонери. Тспер вони разом із иіонерським галстуком
носять на
грудях і значок
«Старший
піонер».
...Закінчилася радіоліній*
ка, та
робота на новому
етапі піонерськогоз
маршу
тільки почалася. Для бага
тьох загонів дружини імені
О. Аїатросова вона поляга
ла у трудовому десанті на
тваринницькі ферми місце
вих колгоспів
імені Карла
Маркса та імені Ватутіна.

видання. Володимир Луцш(відповідальний
за спор
гнвно-масову роботу) роз
повів про участь
комсо
мольців дільниці в спарта
кіаді заводу.
Віктор Гри
ценко говорив про хід рефе
рендуму «Я голосую за
мир». На зборах виступив
також майстер
цеху Н. 1.
Групкомсоргом
Савченко,
знову обрано Ольгу Вука
лову.

Можна надіятися, що вся
звітно-виборна
кампанія
пройде на високому
рівні.
Це буде нашим внеском у
підготовку до святкування
65-річчя ВЛКСМ.

ї. КОЛІЙ.
Кіровоградський район.

ЗВІТИ І ВИБОРИ

КОМСОМОЛІ
У комсомольській оріан:
зації
Олександрійської о
електромеханічного завод)
почалися
звітно- виборні
збори в групах.
Недавно воші відбулися
в складальному цеху № 101

на 'дільниці майстра Н. І.
Савчепка. Із звітом висту
пила групкомсорг
Ольга
Вукалова.
В обговоренні
доповіді
взяли участь майже всі
комсомольці. Лариса Гуг
лейко у своєму виступі зу
пинилася на підготовці до
нового навчального року в
системі комсомольської по
літосвіти,
результатах пе
редплати на комсомольські

М. ЧАБАН,
заступник секретаря ко
мітету
комсомолу
Олександрів с ь к о г о
електромеханічного за
воду.

СТО ДОРІГ — ОДНА

ТВОЯ

В ЩАСЛИВУ ПУТЬ, НОВАЧКИ!
... Свято ще не розпоалося.
Але в усьому; в
.остинно розчинених две
рях актового залу вироб
ничого об’єднання «Друкмаш», у звуках духового
оркестру, в урочистому
блиску орденів і медалей
на грудях ветеранів війни
і праці
— відчувається
урочистість.
А «винуватці» нинішньо;о торжества, трохи нія
ковіючи
від
загальної
/ваги, з хвилюванням че
кають тієї хвилини, коли
їх запросять до залу.,.
Сьогодні цих
юнаків і
дівчат — вчорашніх шко
лярів і випускників ПТУ —
приймають до лав славно
го робітничого класу. Тут,
на виробничому об’єднан
ні «Друкмаш», розпочне-

ться їхнє самостійне тру
дове життя. Перші успіхи
і перші невдачі. З’явиться
незвідане
раніше почут
тя відповідальності за ре-

зультати своєї
праці, а
отже, і за долю цього великого підприємства, яке
стане вже рідним.
Все це вони відчують
трохи згодом. А поки-що
молода зміна
під керів
ництвом наставників
та
інструкторів по технічно
му навчанню наполегливо
оволодіває своєю профе
сією у виробничих брига
дах, відвідує
спеціальні
теоретичні заняття.
...Лунають звуки урочис
того маршу. Майбутні ро
бітники крокують до сце
ни під оплески
своїх на
ставників, друзів, рідних.
Свято відкриває
кращий
молодий наставник об’єд
нання, ударник
комуністичної
праці,
майстер
«Золоті руки»
Михайло

Рябоконь.
Кошлаков та інші
пред
— З великою надією ми ставники «Друкмашу».
дивимося на
нашу юну
— Дорожіть честю сво
зміну, — говорить Михай го колективу, — закликає
ло. — Бо саме вам, юна юнаків і дівчат
Михайло
ки і дівчата,
нести далі Семенович
Кошлаков. —
трудову естафету старших Намагайтеся робити езою
поколінь. І ви повинні від
справу так, щоб
праця
дати всі свої сили, вміння приносила вам радість, в
і творчість, щоб стати гід народові — користь.
ними
продовжувачами
Привітати своїх старших
славної трудової династі- товаришів прийшли і юні
нашого підприємства.
піонери
підшефної 19-ої
Зі словами
вітання де середньої школи м. Кіро
молоді звертаються вете вограда. Вони дарують їм
ран Великої
Вітчизняної вірші і квіти.
війни, слюсар по ремонту
Разом з квітами
в ру
обладнання складального ках у юнаків і дівчат но
виробництва І. І. Семе- венькі трудові книжки —
няченко, заступник гене їхня
гордість і радість,
рального директора об’єд свідчення їхньої причет
нання В. М. Штерн, настав ності до великого робіт
ник молоді, кавалер орде ничого класу.
на «Знак пошани»
М. С.
С ТРЕНИЧ.

складальника 4<цеху b?/°23^Анатолій
УЧнГкіпоппгпя Р°31 ТРУДОВОГО

ЖИТТЯ;

Фото В. ХАЩИНІНА.
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ДО НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ
На хуторі Надія завер
шилося традиційне свято
театрального
мистецтва
«Вересневі самоцвіти». По
го проведенню передували
XI конкурс сільських дра
матичних колективів «На
сцені —
наш сучасник»,
XXIV «Театральна весна»,
заключний конкурс народ
них самодіяльних театрів і
драматичних
колективів
державних клубних закла
дів. Тож, немає, мабуть,
у нашому краї такого клу
бу, сцени, на які під час
проведення цих заходів не
’ Завітали б актори самоді
яльних театрів, драматич
них колективів. Митці ви
ступали у польових табо
рах і на фермах, у заводсь
ких цехах і на сценах клу
бів. Найкращі колективи
стали учасниками свята
театрального мистецтва.
1 ось — закриття «Ве
ресневих
самоцвітів».
Учасники, гості, що зібра
лися на хуторі Надія, оз
найомилися з експозицією
музею, оглянули меморі
альний будинок І. К. Тобі
левича.
Свято відкрила
голова оргкомітету по про
веденню «Вересневих са
моцвітів» заступник голо
ви облвиконкому Є. М. Ча-^зненко.
Вона підбила
підсумки
театрального
тижня, розповіла про до
сягнення Кіровоградщпнв
в розвитку
театрального
мистецтва.
Представники колекти
вів, делегацій районів за
традицією поклали до під-

ніжжя
пам’ятника 1. К.
Тобілевнчу квіти.
Перед учасниками свята
виступили головний режи
сер обласного . музичнодраматичного театру Імені

Більше
року минуло
відтоді, як палкі
шану
вальники красного слова
широко відзначили 80-річчя з дня народження ук
раїнського
радянського
письменника 10. 1. Япон
ського. Чимало зроблено в
нашій області, щоб зберег
ти для
нащадків світлу
пам’ять про талановитого
земляка,
працелюбну і
скромну людину. Зокрема,
його іменем названо одну

Поряд з нами живе бага
то охоронців природи. Про

Одного з них, жителя нашо
го міста В. В. Боржакова,
мені хотілося б розповісти.
Е"сЯЛЬ Васильович — ко
муніст, пенсіонер, великий
любитель рослин
і тварин.
Одного
разу у Василя
Васильовича виникла думка
зробити так, щоб поселили
ся в його дворі лелеки. За
три роки
В. В. Боржаков,
одержавши консультації з
журналу «Охота и охот
ничье хозяйство» та від сво
їх друзів, спорудив три
гнізда. Щовесни очікував
він лелек. Та, видно, не по
добалися птахам домівки.

Лише в квітні цього року
в трете гніздо, збудоване
природолюбом, прилетів ле
лека-самець. Три доби обмен
вався, а потім полетів і не
з’являвся до першого травня.
Коли ж хазяїн повернувся із
Святкової демонстрації, на
гнізді радісно перемовлялись
двеч птахів — самець і сам-

А. ШЕВЧЕНКО.

Увага, конкурсі
на кращий публіцистичний і художній твір про бе
режливе ставлення до хліба
1. Конкурс на кращим будуть опубліковані на
публіцистичний твір, опо сторінках газет «Літера
відання, вірш про береж турна Україна», «Молодь
«Комсомольливе ставлення до хліба України»,
журналів
проводиться
в рамках ское знамя»,
фестивалю мистецтв «Мо «Дніпро» і «Ранок».
3. На конкурс приймаю
лоді голоси». У конкурсі
а також
можуть брати участь мо ться рукописи,
лоді письменники і почат твори, опубліковані в пе
ріодиці з 1 травня
1983
ківці віком до 35 років.
2. Для
учасників ком року по 1 травня 1984 ро
курсу встановлено в кож ку. Підсумки конкурсу бу
ному жанрі (публіциста дуть підбиті до 29 жовтня
ка, проза, поезія) три пре 1984 року.
4. Твори надсилати
на
мії:
адресу:
252024, Київ-24,
перша премія — 75 крб вул.
Орд'жонікідзе,
2,
друга премія — 50 крб С11У, жюрі конкурсу на
третя премія — 25 крб. кращий публіцистичний і
Переможці конкурсу на художній твір про береж
породжуються дипломами ливе ставлення до хліба.
та медалями лауреатів Останній строк надсилання
фестивалю «Молоді голо рукописів — 15 травня
си», Почесними грамотами 1984 року. Рукописи не по
ЦК ЛКСМУ. Кращі твори вертаються.

Анкета «МК»

ЦАРСТВО

м. Мала Виска.

директор Вінницького лі
тературно - меморіального
музею М. М. Коцюбинсь
кого Е. О. Квітковська,
директор народного музею
М. К. Заньковецької (село
Заньки Ніжинського ра
йону Чернігівської облас
ті) М. Ф. Костпрко.
Завершилося свято вру
ченням нагород перемож
цям XXIV «Театральної
весни».
На знімках: учасни
ків і гостей свята на хуто
рі Надія вітає
народний
самодіяльний ансамбль піс
ні і танцю Кіровоградсько
го
районного
будинку
культури «Горлиця»; Є. М.
ЧАБАНЕНКО
поздоровляє
переможця змагання серед
творчої МОЛОДІ цьогорічно-

ПТАШИНЕ

З тих нір живе
на под
вір’ї лелечина сім’я, а піл
гніздом у щілинах поселили
ся галасливі горобці.
Крім лелек, на горищі будинку хазяйнує строкатий
дятел, сповіщаючи про себе
дзвінким стуком. А в саду
біля хати взимку весело співають синички. Вони приносять неабияку користь —
завдяки їм зникає потреба
Обробляти фруктові дерева
отрутохімікатами.
Та дуже скрутно цим пта
хам у люті морози — з де
сяти синичок виживає одна.
Тому Василь
Васильович
робить для них гнізда з тру
бок діаметром 50, довжиною
$50 міліметрів,
закривші)
нагдг^о один
іх кінець, і
йіда'гшує ці гнізда не нижче
двох метрів від гілок дерев,
Закріпивши їх отвором на
захід. А в особливо холодні
зимові дні підгодівлею для
пташок є невеличкі шматоч
ки старого нспросолеиого
^ала
(солоне для
птахів
шкідливе).

З стор.

І

В
у
п

з ошатних вулиць облас
ного центру в мікрорайо
ні «Радист» біля Критою
ринку. Щороку творча мо
лодь і маститі літератори
випробовують себе у літе
ратурно-художньому кон
курсі на здобуття премії
імені 10. Яновського в об
ласній періодиці, по радіо
і телебаченню.
А в селі
Нечаївці Ко.мпаніївського
району, де минули дитячі
роки письменника, відкри
то чудовий меморіальний
музей Японського, який за
порівняно
короткий час
відвідало кілька тисяч кіроврградців та гостей об
ласті.
Хто б не побував у му
зеї, матиме естетичне за
доволення ні:: виставлених
там цікавих експонатів і
матеріалів. Директор Піна
Юр'ївна Загрійчук завжди
заклопотана пошуками но
вих фактів і деталей жит
тя письменника. Паприк
лад, нині дослідницю ці
кавить юнацький період
життя
10. Яновського. І
не випадково. Скільки туї
ще «білих плям»!
Невідомо,
зокрема, в
яком) будинку
і па якій
вулиці жив
Юрій, колі;
його семирічного взяв де
себе у Єлисаветграл дід ііс
материнській лінії Мусіїі
Семенович
Зорик. Саме
він зробив
чимало, щоб
хлопчина здобув почато
ві знання, які погрібні бу
ли для вступу до реально
го училища.

КроппБницького
3. Савченко, керівник
драматичного
колективу
Українського
сільського
клубу
Кіровоградського
району Г. її. Ковальова,

го лауреата
премії імені
Івана Микитенка актрису
театру Імені М. Л. Кропивницького Людмилу Феденнову.

Текст і фото
М. ЮРЧЕНКА.

Стежками
юності Юрія
Яновського
Під час зустрічі з това
ришами своєї юності Юрій
Іванович не раз із тепло
тою пригадував події, по
в’язані із навчанням
в
«реалці». Хоча навчання в
реальному училищі велося
в
моїіархічно-ідеалістірц
йому дусі, Юрій Іванович,
як на той час,
отримав
певний запас
знань, що
пізніше став основою фор
мування марксистсько-ле
пінського світогляду пись
менника, його
творчого
зростання. Адже і в учи
лищі був відчутний подих
революційних
ПОДІЙ, ЩО
особливо впливало на сві
домість учнів — вихідців
із бідняцького середови
ща.

вав Юрій
Іванович? Він
знаходиться недалеко від
центру на правому березі
Інгулу по вулиці Ровенській,
11. До речі, цей
факт і засвідчує меморі
альна дощечка, яка уже
напівстерлася
і потребує
оновлення. Та її будинок
занедбаний. Рік і ому об
ласна організація Товари
ства охорони пам'яток іс
торії і культури звернула
ся до Кіровського викон
кому районної
Ради на
родних депутатів з про
ханням узяти під захист
держави будинок 10. Яковського, але поки що яки
хось конкретних рішень у
виконкомі но прийнято Є
тут над чи-м поміркувати
Ніші
в приміщенні ко і міському комітету ком
і
працівникам
лищнього реального учили сомолу,
ща по вулиці Фрунзе, б культури області.
знаходиться Кіровограда
Було б добре иргань)кий машинобудівний техні вати в будиночку на Ро
кум, де, на жаль, нема ні вепській, 11 спочатку хоч
якої згадки про навчання на громадських засадах,
10. Яновського.
А в цих кімнату-музей 10 1. Янов
б, ма
стінах він
перебував сім ського. До нього
років! Можливо, дирекції, буть, у першу чергу потя
глися школярі її студенти
партійній і комсомольськіякі
вивчають творчість
організаціям
технікуму письменника.
варто поміркувати як увіч
С. ТЮРИН,
нити п стінах закладу ім’я
товариш Ю Яновсько
галановнтого письменника
го по навчанню о ре

Та прихильників
твор
чості 10. Яновського біль
ше турбує інше: як зберегги для наступних поколінь
будиночок, у
якому з
1919 по 1923 рік
прожн-

альному
училищі
1919—1922 рр„

о

Д. ТАНСЬКИИ,
член
обласного літ
об’єднання, член Спіл
ки журналістів СРСР.

Дорогий читачу!
Ти вже передплатив свою обласну молодіжну га
зету. Якщо ні, то, гадаємо, збираєшся це зробити.
«Молодий комунар» повинен стати для тебе порад
ником, співбесідником. Газета розповідатиме про жит
тя твоїх ровесників, допомагатиме знайти відповіді
на всі питання, які тебе хвилюють.
Тому нам важливо знати, якою б ти хотів бачити
свою газету у наступному році. Твої пропозиції ми
враховуватимемо, плануючи «Молодий комунар»-84.
Отже, просимо відповісти на наші запитання:
І. Який рік ти передплачуєш «Молодий комунар»?
Чи відповідає твоїм
вимогам обласна молодіжна
цього року?

2, Які публікації нинішнього року тобі запам’ята*
лися?

3. Що тобі не подобається в газеті? Чому?

4, На які проблеми життя комсомольців
області слід газеті звернути увагу?

5. Кого ти вважаєш героєм нашого
цю людину, підкажи нам її адресу,

і молоді

часу? Назви

6. Про що б ти хотів почитати у «Клубі молодої
^Ім’ї»?

7, Якої рубрики, на твою думку, не вистачає в га<
зеті?

8. Запропонуй тему для рубрики «Діалог».

9. Твої пропозиції щодо суботніх номерів «Моло«
щг'о комунара», якими б ти хотів їх бачити?

Коротко про себе;

Прізвище, ім’я га по батькові
Вік___________ Професія

-

---------------------------------

Заповнену анкету виріж і надішли на адресу:
316050, МСП, м. Кіровоград, вул. Луначарського,
46, «Молодий комунар».
Якщо в тебе не вистачить місця для
відповідей,
напиши нам на окремому аркуші паперу.
«Молодий комунар» чекає твоєї оцінки, твоїх по«
рад, читачу. Заздалегідь дякуємо тобі за участь 8
анкетуванні.

4 стор

6 жовтня 1983 року

«Молодий комунар»
ФУТБОЛ

«ЗІРКА» — «ПОДІЛЛЯ» — 4:0
Наставник
хмельничан
заслужений майстер спор
ту Андрій Біба
виставив
свій найсильніший склад,
передбачаючи, що матч
для його підопічних буде
нелегким. Так
воно і ви
йшло. Протягом
усього
матчу невпинні атаки кіровоградців
змушували
гостей захищатися. Наго
родою
господарям поля
стали чотири «сухих» го
ли. Відзначилися
Сергій
Ралюченко,
Володимир
Димов, Михайло Калита і
Юрій Ковальов.

Мажорні тони останньо
го матчу аж ніяк не повин
ні заспокоювати «Зірку».
Занадто багато було втра
чено впродовж
першої
половини
чемпіонату. І
щоб із скрутного станови
ща вийти з честю, нашим
футболістам необхідно в
останніх шести матчах до
класти чимало зусиль для
збереження місця в дру
гій лізі класу «А».
V матчі
з «Поділлям»
«Зірка» виступала в тако
му
складі:
Б. Філатов,
В. Самофалов
(С. Мура-

дян), О. Смиченко, О. Грегубенко, О. Іванов, В. Ди
мов (Г. Іщенко), Ю. Кова
льов, І. Черненко, М. Ка
лита, В. Петрик (Е. Дени
сенко), С, Ралюченко.
Інші матчі закінчилися
так: СКА (Київ) — «Нива»
(Вінниця) — 3:2, «Дніпро»
(Черкаси)
— «Спартак»
(Житомир) — 0:0, «Крив
бас» (Кривий Ріг) — «Ко
лос» (Павлоград) — 1:3,
«Суднобудівник» (МиколаВ
СКА К
27
«Колос»
27
«Нива» Вц.
25

їв) — «Атлантика» (Сева
стополь) — 1:2, СКА (Оде
са) — «Океан» (Керч) —
1:1, «Маяк»
(Харків) —
«Закарпаття»
(Ужгород)
— 3:0, «Фрунзенець» (Су
ми)
—
«Прикарпаття»
(Івано-Франкісськ) — 0:2.
«Десна» (Чернігіс) — «Бу
ковина» (Чернівці) — 0:0,
«Авангард»
(Ровно) —
«Новатор» (Жданов) — 0:1,
«Торпедо»
(Луцьк)
—
«Шахтар»
(Горлівка) —
3:1, «Нива» (Бережани) —
«Стахановець» (Стаханов)
— 0:0.
Турнірна
таблиця
на
сьогодні має такий вигляд:
Н

12
10
10

п

5
7
10

М

О

82—39
79—38
78—41

66
64
60

Кіровоградський

А УТ

16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— Республіканська фізикоматематнчна школа. 17.00 —
Т^лепост на ударній будові.
17 15 — Музичний, фільм.
«Співає Я. Иоала». 17.45 —
«Екран пошани
Українсь
кого телебачення». 18.00 —
Телефільм 18 30 — Фільмконцерт «Тобі, країно, наші
пісні» 19.00
— Актуальнакр.мері
19.30 — «Слово —
пісня» «Весільні
пісні». 2
передача. 20.30 — Альманах
кіг'опоппроясей 20 45 — «На
добраніч, літи!» 21.00 —
«прг’»
21.35 — «Увага —
ТІРУ'» 22.35 — Художній телеФ'ль.м «Кілкові світанки».
З сгп:ч 23.40 — Новини.

>. ПТ НІ програма)
3(10 — Гімнастика. 8.15 —
Док телефільм «Поле на ка
мінні» 8.35 — Генетична ін
женерія 9.05.
13 20 — Іс
панська мова 9 35 — Перечи~”ІОчн К Паустопського
10.30 — Мистецтво Старолав
ньпї
Гоєнії. 11.00 — Наш
сад 11 зо — ПисьменйикИ
ппо.
Леніна
Розповідає
М Ппилежаєва 12.00 — Ми
з.-.-пціаємось у
колгоспі.
12.30 — Сторінки історії. Я
— гро.м^пянин Радянського
Союзу 13 00 — Науково-поПУЛЯРНИЙ Фільм
«Секрети
природи» ТЗ?50 — Фільм із
субтитрами «Хочу бути мі
ністром». 15.20 — Новини.
18 00 — Новини. 18.20 —
Науково-популярний Фільм
-Чарівна
глина». 18 30 —
Мамина
школа. 19.00 —
Сільська година. 20.00 — Ве
чірня
казка. Мультфільм
«Казки з шкаралупки». 20.15
— Всесоюзні осінні змаган
ня з’біатлону. 21.00 — «Час».
21.35 — Док. екран. 22.35 —
Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — Док.
фільми «Розповідь про Кон
ституцію СРСР і радянські
закони», «Право на житло».
«Шкільні
роки*.
9.20 —
Творчість юних. 9.50 — Док.
телефільм «Моя 1 твоя зем
ля». 10.40 — Екран збирає
друзів. Ленінград — Дрез
ден.
11.25
— В гостях у
казки.
«Варвара-краса —
Довга коса», фільм. 13.00 —
В.
Маяковський.
Поема
«Добре!» 14.00 — Сьогодні —
День
Конституції
СРСР.
14.30 — Пісні і танці народів
СРСР. 15.00 — Новини. 15.05
— Док. фільм «Від Імені ди

6
11
12
14
14
14
19
15
15
18
17
21
20
21
20
17
23
23
20
25
20
22
24

(Наступний номер «Молодого
7 жовтня ц. р.).
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Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

інститут їм. О. С. Пушкіна

ОГОЛОШУЄ НАБІР

на вечірні восьмимісячні підготовчі курси для

тинства». 15.35 — На свято нера», «Слово честі». 12.35—
врожаю. Концерт Академіч Очевидне —
неймовірне.
ного хору
російської пісні 13.35 — V Міжнародний фес
ЦТ 1 ВР. 16.20 — Мультфіль тиваль телепрограм про на
ми «Найменший гном», «Пи родну творчість «Веселка».
ріжок». «Весела карусель», «Свято альпійських
пасту
«Лошарик». 17.00 — М. Шо хів» (Швейцарія).
14.00 —
лохов.
«Піднята цілина». Бесіда політичного оглядача
17.35 — На арені
цирку. ІО. Летунова. 14.30 — Нови
18.35 — Телефільм «Балада ни. 14.45
— До відкриття
про комісара». 19.45 — І п Всесоюзного огляду самоді
слові, і в ділах, і в піснях. яльної художньої творчості,
Концерт до Дня Конституції присвяченого
40-річчю Пе
СРСР. 21.00’ — «Час». 21.35 ремоги радянського народу
— Телефільм «Попереду — у Великій Вітчизняній війні.
океан». 2.серія. 22.50 — Нау Концергг. 15.30 — Телефільм
ково-популярний
фільм «Старший син». 1 і 2 серії.
«Три розповіді про спорт». У перерві — Новини. 17.45
23.10 — Новини.
— Чемпіонат СРСР з хокею.
СКА — «Спартак». 2 і 3 пе
Д УТ
ріоди. В перерві — Новини і
10.00 — Актуальна каме спортивна інформація. 19.20
ра. 10.35
— Сьогодні
— — Святковий вечір, присвя
День
Конституції
СРСР. чений Дню працівників.сіль
11.25 — Програма «Братер ського господарства. 21.00—
ство». 13.55 — Сонячне ко «Час». 21.35
— Телефільм
ло. 14.35 — Художній фільм «Попереду — океан». З се
для дітей «Є ідея!» 15.40 — рія. 22.50 — Фільм-концерт
Концерт
радянської пісні. ♦Танцюють Піна Сорокіна і
16.10 — «Товариш». 16.50— Михайло Лавровськнй». 23.20
Фільм-концерт. «У кожному — Новини.
серці голос
Батыбвщнни».
17.50 — «Вітчизна моя нео А УТ
л
зора». 18.40 — «Людині —
10.00 — Актуальна каме
гімн». Літературно-музична ра. 10.35 — Народні талан
композиція. 19.00 — Акту ти. 11.05
— Доброго вам
альна камера. 19.30 — «З здоров’я. 11.35 — Док. філь
людьми і для людей». 20.00 ми. 12.00 — «Призначається
— Концерт. 20.45 — «На доб побачення».
Естрадна роз
раніч, діти!» 21.00 — «Час». важальна передача. 12.30 —
21.35 — Пам’ятні
сторінки Художній Фільм «Службовий
кіно. 22.20 —
Художнііі роман». 15.05 — Концерт
фільм. «Юркові світанки». 4 камерної та органної му
серія. 23.25 — Новини.
зики. 15.50 — «Кіномеридіад ЦТ (II програма)
ни».
16.25 — «Автографи
8.00 — Гімнастика. 8.20 — композиторів». Є. Дога. 17.15
Грає Державний духовий ор — Міжнародна
студія УТ.
кестр РРФСР 8.50 — Дітям 17.45 —
Документальний
про звірят. 9.20 — Док. філь фільм «Згадуючи Харламо
ми до Дня Конституції СРСР ва». 18.05 — Вечір російсь
та старовинного
«Народний депутат», «Гос кої поезії
подарі» 9.50 — Виступ чо романсу. 19.00 — Актуаль
ловічого хору Держтелерадіо на кямепа. 19.40 — Чемпіо
Грузинської
РСР. 10.25 — нат СРСР з хокею. «Сокіл»
Мультфільм «Таємниця тре — «Трактор». (Челябінськ).
20.45 — «На
тьої планети». 11.15 — Адре 2 і 3 періоди.
діти!»
21.00 —
си молодих. 12.15 — Фільм- добраніч.
«Час».
21.35
—
Телетурніп
концерт. 13.10 — Телефільм
для дітей- «Історія з Бенно». «Сонячні кларнети». Самоді
колективи
1 і 2 серії
(НДР). 15.15 — яльні художні
та
ІваноМ Мусоргський. Картинки Тернопільської
з виставки.
15.45 — Теле Франківської областей. 23.55
—
V
перерві
—
Новини.
фільм «Золота стріла». 16.50
— «Пам’ятні сторінки кіно». £ ЦТ (II програма)
Кіноконцерт.
17.35 — Док.
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
телефільм «Вайгач». 17.50 —
ФілЬм-вистава
Державного Якщо хочеш бути здоровим.
8.30
—
Док.
телефільми.
академічного театру Татар
пошта».
ської
АРСР ім. Г. Камала 9.25 — «Ранкова
9.55
—
Молодіжний
клуб
«Казанський рушник». 20.00
— Вечірня
казка. Мульт «Гекто». Док. телефільм про
організацію дозвілля молоді.
фільм «їхап Баня...» 20.15 —
Це ви можете. 21.00
— 10.25 — Програма Українсь
«Час». 21.35 — Заспіваймо, кої студії телебачення. 11.55
— Всесоюзний
конкурс на
друзі!
кращу передачу
про ПТУ.
«Естафета». «В добру путь».
12.50 — Музичний
кіоск.
13.20 — Супутник кіногляда
ча. 14.05 — Від пісні до тан
цю.
(НДР). 14.35 — Клуб
мандрівників .15.40 — «КаА ЦТ (І програма)
рамболіпа - Карамболетта».
8.00 — Новини. 8.20 — Муз. телефільм за мотивами
Концерт Державного акаде оперет І. Кальмана. 16.35 —
мічного
російського народ Міжнародний огляд. 17.00—
ного хору ім. Пятпицького. Розповіді про партію. Про
9.00 — 41-й тираж «Спорт діяльність
більшовицької
партії в роки
лото». 9.10 — Для вас. бать Ленінської
ки! 9.40 — Більше хороших першої російської революції
товарів.
10.10
— Твори 1905 — 1907 рр. 17.45 — Гість
Л. Бетховена і Ф. Шуберта молодіжного вечора Дж. Мавиконує заслужений артист р’янович. 19.40 — Телефільм
РРФСР В. Спіпакоп. 11.00 — «Перстень старого шейха».
Переможці. Клуб фронтових 20.00 — Вечірня казка. 20.15
друзів. Зустріч
ветеранів — Здоров’я. 21.00 — «Час».
Балтійського флоту. 12.15— 21.35 — Концерт
майстрів
Мультфільми «Скрипка піо мистецтв.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского
областного комитета

316050, МСП,

ЛКСМ Украины,

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

1«
11
10
12
12
14
6
14
1(5
10
13
8
10
9
9
16
8
9
13
4
14
11
11

20
23
22
19
18
J7
20
15
14
1(5
14
1(5
15
15
15
11
14
ІЗ
11
15
10
11
10

державний педагогічний

Ж ЦТ (І програма)

8.00 —Новини. 8.20 —
Відгукніться, сурмачі! 9.05—
Фільм «Квіти лугові». 10.30
— Телеогляд «Народна твор
чість».
11.15 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 — ГІо
Сибіру і Далекому
Сходу.
Док. телефільми «Втекти з
Арктики», «Мисливські бу
вальщини», «Зейський запо
відник». 15.50 — На землі, в
небесах і на морі.
16.20 —
Новини. 16.25 —
Концерт
артистів балету Республіки
Гвінея-Бісау. 16.55 — Москва
і москвичі. 17.25 — Науковопопулярний фільм «Простір
академіка Соболева». 17.45—
Шахова школа. 18.15 — Ле
нінський. університет міль
йонів. Управління соціаліс
тичною економікою. 18.45—
Сьогодні у світі. 19.00 —
Програма
телебачення Ні
мецької Демократичної Рес
публіки,
присвячена ■ 34-й
річниці проголошення Рес
публіки. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Попереду —
океан». 1 серія.
22.45 —
Сьогодні у світі.

«Кривбас»
СКА Од.
«Буковина»
«Авангард»
«Шахта))»
«Спартак»
«Торпедо»
«Металург»
«Нива» Бж.
«Закарпаття»
«Новатор»
«Кристал >
«Суднобудівник»
«Поділля»
«Атлантика»
«Стахановець»
«Десна»
«Маяк»
«Зірка»
«Прикарпаття»
«Океан»
«Дніпро» •
«Фрунзенець»

Заняття розпочнуться з
1 жовтня і проводитимуть
ся три рази на
тиждень,
вечорами,
за програмою
вступних екзаменів з та
ких
дисциплін:
історія
СРСР, російська мова і
література,
українська
мова і література, англій
ська мова, німецька мова,
математика, фізика, хімія,
біологія.

Індекс 61103.

Приймають осіб, що ма
ють середню освіту, а та
кож учнів 10-х класів.
Документи: заява на ім’я
2
фотокартки
ректора,
розміром 3X4, квитанція
про внесення плати за нав
чання (20 крб.
за весь
період навчання надсила
ють поштовим
переказом
на
поточний
рахунок
№ 14101 у Кіровоградсь

кому міському управлінні
Держбанку на ім’я педін
ституту).
Прийом
заяв щодня,
крім неділі, з 9.00 до 17.00,
у суботу з 9.00 до 14.00.
Адреса:
м. Кіровоград,
вул. Шевченка, І, аудито
рія № 206.
Ректорат.

Зам. 99.

КИЇВСЬКИЙ
ОРДЕНА
ТРУДОВОГО
ЧЕРВОНОГО
ПРАПОРА
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ
ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ

ОГОЛОШУЄ
прийом слухачів
па заочні підготовчі кур
си на 1983—1984
навчальний рік

ДРУЖЕ!
Візьми
участь у рес
електромонтери,
публіканській
ударній
електрозварники,
комсомольській
будові
слюсарі.
Південно - Української
Хто не має спеціальнос
ЛЕС, що на Миколаївщи- ті, зможе
набути її на
иі, якій
терміново по місці. Приїжджі забезпе
трібні:
чуються
гуртожитком.
Виїзд із Кіровограда 14—
маляри-штукатурп,
17 жовтня.
мулярп,
За довідками звертатися
монтажники,
в обком ЛКСМУ.
бетонники,

КИЇВСЬКИЙ
ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ
прийом на дев’ятимісячні заочні підготовчі курси.
Приймають громадян із адресу: Київ,
Залізничне
закінченою середньою ос відділення Держбанку, по
вітою, а також
учнів-вн- точний
рахунок
14160
пускннків 10-х класів се КІБІ. Квитанцію про пере
редніх шкіл і училищ.
каз грошей
потрібно виразом з
Для вступу треба наді слату па курси
слати
до
інституту усіма документами.
Слухачам курсів надси
(252037, Київ-37, Повітророзроблені про
флотськии проспект, 31, лаються
заочні підготовчі курси): грами, методичні вказівки
заяву па ім’я ректора про і контрольні роботи з ма
прийом на курси (в заяві тематики, фізики та рідної
потрібно
вказати помер мови.
Виконані
контрольні
атестата, або диплома про
середню освіту) і довідку роботи перевіряють квалі
з місця роботи, а для уч фіковані викладачі інсти
нів 10-х класів — довідку туту, після чого вони по
вертаються слухачам
з
зі школи.
Плата за весь строк роз’ясненнями іі порада
навчання па курсах в роз ми.
мірі 20 карбованців пере
Ректорат.
Зам. 92.
раховується ’ поштою на
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— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46-87;
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БК 08026,

вступу в інститут у 1984 році.
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Приймають осіб із се
редньою
(загальною або
спеціальною)
освітоЯІГа
також учнів 10-х класів і
профтехучилищ.
Заяви
приймаються до 1-го бе
резня 1984 року.
Для зарахування
на
курси потрібно надіслати
такі документи: заяву на
ім’я ректора, в якій зазна
чати обраний
факультет,
а також мову, якою висла
ти
навчальний матеріал
(російською чи українсь
кого); довідку з місця ро
боти:
копію документа
про освіту
(учням 10-х
класів і профтехучилищ—
довідку); квитанцію про
оплату навчання.
Плата за весь курс
чапня
(ЗО карбойашЖ)
надсилається
поштовим
переказом
на
адресу:
252007, м. Київ, Ленінсь
ке відділення Держбанку,
поточний рахунок 141054
КТІХП, заочні підготовчі
курси. Після відправлення
навчального
матеріалу
гроші, внесені за навчан
ня, не повертаються.

Адреса курсів:
252007,
ГСП, м. Кнїв-17, Володнмнрська, 68, КТІХП, заоч
ні підготовчі курси, кор
пус «Б», кімната 107.
Ректорат.

Газета виходять V вівторок,
четвер І суботу.
Друкарня Імені Г. М Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м Кіровоград, вуя Глінки, 2.

