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Репортаж з виборчої дільниці

Шоста година ранку. 
Розлились по централь
ній вулиці урочисті і 
піднесені звуки І імну 
Союзу РСР. І хоча ра
зом із ним ми щоран
ку починаемо свій тру
довий день, зараз він 
прозвучав особливо 
святково, ніби логічно 
завершивши слова пер
ших виборців третьої 
виборчої дільниці міс
та Кіровограда, котрі 
ще до шостої години 
ранку зібрались на 
святковий мітинг, при
свячений виборам до 
місцевих Рад депутатів 
трудящих. Віднрив його 
завідуючий агітпунк- 
том Палацу культури 
імені Жовтня Я. С. 
Ирасновський. Першою 
виступила на мітингу

електро/лонтер енерго- 
цеху заводу «Червона 
зірка» Галина Ткач. Га
лина першою пересту
пила поріг виборчої 
дільниці, першою із тих 
півтори тисячі ви
борців, які віддали 
тут свої голоси за 
кандидатів непорушно
го блоку комуністів і 
безпартійних. Вісімнад
цятирічна комсомолка 
відчула щастя, що пер
ші вибори в її житті 
співпали із такою важ
ливою подією в житті 
країни — обговорен
ням проекту нової Кон
ституції СРСР. Консти
туції, яка дає їй права 
працювати за покли
канням, вчитись у ве
чірньому технікумі, 
кружляти у веселому 
танку.

Ці ж почуття відчу
вала, ВЗЯВШИ Б руки 
бюлетні і Т. М. Гасман, 
трейер по спортивній 
гімнастиці. А приби
ральниці жеку № 1 
1-І. П. Сорока та В. Г, 
Плющ прийшли на ви
борчу дільницю після 
сумлінної праці — ву
лиці того ранку вітали 
виборців особливою 
чистотою. Так і мусить 
бути на свято. А яке 

свято без музики,захоп
люючого танцю, весе
лої пісні. Агітбригада 
«Вогник», духовий ор
кестр музичного учи
лища, вокально-інстру
ментальний ансамбль 
«Алегро», ансамбль 
«Колос» вітали вибор
ців третьої виборчої 
дільниці.

НА ФОТО (СПРАВА): 
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ 
№ 1 МІСТА КІРОВОГРА
ДА. СВОЇ ГОЛОСИ ЗА 
КАНДИДАТІВ У ДЕПУ
ТАТИ МІСЦЕВИХ РАД 
ВІДДАЄ ПОДРУЖЖЯ 
ЧЕРВОї ЇОЗОРІВІДІВ ВО 
ЛОДИМИІ’ ТА ПІНА ДЕ- 
НИСЕНКИ. ПЕРЕД 1311- 
БОРЦЯМИ ДРУГОЇ ВИ
БОРЧОЇ ДІЛЬНИЦІ ВИ
СТУПАЄ АГІТБРИГАДА 
«'ВОГНИК», КІРОВО
ГРАДСЬКОГО ‘ ЗАВОДУ 
«ЧЕРВОНА ЗДРКА».

Фото В. КОВПАКА.

САД 
ДРУЖБИ

ВИЇЗНИЙ КОРПУНКТ 
«МОЛОДОГО КОМУНА
РА» ПОЧИНАЄ РОЗПО
ВІДІ ПРО ЮНИХ ГОС
ТЕЙ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ЗЕМЛІ - ЧЛЕНІВ ІН
ТЕРНАЦІОНАЛ Ь II И X 
ТАБОРІВ ПРАЦІ І ВІД
ПОЧИНКУ ЗНАМ’ЯН- 
СЬКОГО РАЙОНУ.
Коли слово «Батьківщина» 

вимовляли паші прадіди, попи 
розуміли його кожен но-свосму. 
Одні — як Україну з лелеками 
па стріхах і сивим Дніпром. Ін
ій! — як Азербайджан з срібно- 
верхнми горами і стрімкою Ку
рою. Треті — як Дон з безмеж
ними вільними степами. Чет
верті — як величну Москву.

Коли про Україну і Кавказ, 
Москву і Дон говорять правну
ки — для них ні поняття зли
паються в єдине — Батьківщина. 
Бо ж на шостій частині земної 
кулі виросла велика єдність лю
дей — радянський народ.

* * $
— Шахла!
— Людочка!
Дівчатка побачили одна одну 

ніс крізь вікно вагона. Люді 
Івановій було видно, як малсиь- 

(Занінчения на 2-й сюр.).

В ІНТЕРЕСАХ МИРУ
Нош колектив з підне

сенням сприйняв повідом
лення про обрання Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС товариша Леоніда 
Ілліча Брежнєва Головою

Президії Верховної Ради 
СРСР. Ми переконані, що 
це рішення, одностайно 
прийняте депутатами на 
шостій сесії Верховної Ра
ди СРСР дев’ятого скли-

кання, відповідатиме інте
ресам Батьківщини, послу
жить справі зміцнення ми
ру і безпеки на планеті.

Сердечно поздоровляє
мо товариша Л. І. Брежнє-

ва з височим довір’ям, ви
явленим йому, і запевняє
мо, що докладемо макси
мум зусиль, щоб успішно 
справитись з зобов’язання
ми, ЕЗЯТИМИ до ювілею 
Жовтня.

В. РЯБЧЕНКО, 
бригадир цеху № 6 Кі
ровоградського заво
ду радіовиробів.

З ПАРТІЄЮ
Одержуючи чергові но

мери центральних газет, я 
одразу переконуюсь, який 
широкий інтерес світоеоі 
громадськості викликав 
початої« всенародного об
говорення проекту нової 
Конституції СРСР, з яким 
схваленням було сприйня
то одностайне рішення 
про обрання Генерального 
секретаря ЦК КПРС това
риша Л. І. Брежнєва Голо
вою Президії Верховної 
Ради СРСР, 3 почуттям

особливого хвилювання я 
згадую зараз квітень 1974 
року, дні роботи XVII з’їз
ду ВЛКСМ, не якому мені 
було довірено представ
ляти молодь Кіровоград- 
щини.

Ми, делегати з’їзду, з 
величезною увагою і гли
боким інтересом слухали 
промову товариша Бреж
нєва на з’їзді. «Ми часто 
говори/ло: наша молодь іде 
дорогої батьків. І це пра

вильно, товариші! Впевне
не йдучи по цій дорозі, 
молодь продовжує шлях, 
початий Великим Жовт
нем, збагачує досвід попе
редніх поколінь новим 
досвідом», — ці слова за
пам’яталися особливо. 
Вже сьогодні, сказав Л. І. 
Брежнєв, звертаючись до 
нас, делегатів, кожним 
днем свого трудового 
життя треба будувати і 
утверджувати майбутнє,

наближати його, робити 
дійсністю.

Цей заклик партії став 
девізом життя комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів, бригад, панок, він вті
люється у славних справах 
комсомолу, присвячених 
60-річчю Великої Жовтне
вої соціалістичної рево
люції.

В. МАРУЩАК, 
керівник танцювально
го ансамблю Новоук- 
раїнського Палацу 
культури .«Ювілей
ним», делегат XVII 
з’їзду ВЛКСМ.

СУБОТНИК—
ФЕСТИВАЛЮ

ІНІЦІАТИВУ 
ПІДТРИМАНО' 
Ми, комсомольці 20-х, 

30-х років, не можемо бу
ти осторонь справ комсо
мольців 70-х! — з такими 
словами звернулись до 
всіх ветеранів комсомолу 
Кіровоградщини М. Я. 
Жердієв, О. В. Бур'ян- 
ський, Л. В. Зайцев, О. П. 
Горбань, В. Л. Зяершков- 

I ський, О. Ф. Петрова і за
кликали їх бути в шерен
гах учасників комсомоль
сько-молодіжного субот- 
ника.

Рада наставників і рада 
ветеранів Великої Вітчиз
няної війни, всі ветерани 
праці Кіровоградського 
заводу радіовиробів під
тримують цю ініціативу. 
Зароблені кошти пере
рахуємо до фонду XI Все
світнього фестивалю мо
лоді і студентів.

Наставники молоді, кад
рові працівники, всі тру
дівники нашого заводу 
разом із молоддю пока
жуть на суботнику зразки 
високопродуктивної удар
ної праці.

М. БУЛАТОВ, 
голова Гади наставни
ків — ветеранів Вели
кої Вітчизняної війниг^х 

П. РАЦ, 
голова ради наставни
ків Кіровоградського 
заводу радіовиробів.

У полі,
НА ФЕРМІ, 

В БРИГАДІ...
Вісімнадцятирічний Сер

гій Гальчук прийшов у 
колгосп після закінчення 
профтехучилища і одразу 
показав зразки ударної 
праці на заготівлі зелених 
кормів. Він та кращий ком
байнер району серед мо
лодих женців Микела Тка
ченко (за підсумками ми
нулого року) очолили 
комсомольсько - молодіж
ні збиральні екіпажі. Го
туючись до Всесоюзного 
комсомольсько - молодіж
ного суботника, хлопці 
дали слово 25 червня 
значно перевиконати ден
ні завдання на заготівлі 
кормів. Кожен молодий 
колгоспник знає сеоє міс
це роботи і завдання на 
цей день.

Виявили бажання труди
тися поруч на суботнику 
наші ветерани праці та 
Великої Вітчизняної війни, 
комуністи — їх всього 
/лайже сто чоловік, допо
магатимуть нам у попі, на 
фермах, в тракторних 
бригадах. Серед нас бу
дуть і почесні люди госпо
дарства: колишній голова 
колгоспу ф. Д. Волощук, 
колишній бригадир трак
торної бригади Г. А. Сухий 
та інші.

О. МОЛЧАНОВ, 
секретар партійної ор
ганізації колгоспу іме
ні Шевченка Долин- 

I ського району.



- З стор. ,,МОЛОДНІ KOMfMp“ 21 червях 1977 рожу

Своє бойове місце
Промайне кілька тижні» і зазолотиться х'лібие по

ле, покличе пас, молодих хліборобі;!, на відповідаль
ний і жаданий екзамен. Сповниться поле гулом по
тужної техніки. А щоб не застали жнива зненацька— 
про цс подбав комітет комсомолу колгоспу. іЦе в 
тргині на заіальнпх комсомольськії'; Зборах ми роз
глянули ‘ питання про .-rau підготовки техніки до 
жнив. Штаб «Комсомольського прожектора», який 
очолює молодий комуніст Іван Михайленко, встано
вив дійовий контроль за ремонтом техніки. Проведено 
рейди по якісній підготовці до жнив тракторів, авто
мобілів. В рейдах взяло участь широке коло.комсо
мольців. Результаті: перевірок стали приводом для 
серйозної ррзмог-.н в трак і орних бригадах колгоспу.

Першою звітувала про свою готовність до жнив са
ме наша тракторна бригада № 1.. bei 28 комбайнів, 
трактори, жатки- гетові до збирання врожаю ювілей
ного року десятої п’ятирічки.

Ударно,- якісно попрацював на ремонті електрозвар
ник Степан Старжнцькімї.

Кс-мітст комсомолу колгоспу затвердив чіткий план 
учісті молоді у косовиці — починаючи від виходу аг
регатів у поле до доставки зерна на хлібоприймаль
ний пункт. Блискавки, інформатори, перехідні чер
воні вимпели — наша комсомольська турбота.

Затверджено в колгоспі склад збирально-транспорт
них затонів. Власне, такі затопи працюватимуть в 
кожному господарстві, згідно рішення виконкому ра
йонної Ради депутатів- трудящих. До збнр'/льно- 
ір&нснсрипіх загонів ехо-дііть від 4 до 7 компании», 
гівїомсбілі, -«ракторг.і причепи, служба технічного об
слуговування. ,

Зараз-комітет комсомолу колгоспу затверджує за-

загонами агітаторів, ідеологічних працівників. У кож
ного з нас в боротьбі за врожай юіідейного року * 
СВОЄ бойове місце.

С. КАЛЮЖНА, 
групкомсорг першої трак і орної бригади колгоспу 
імені Комінтерн» Онуфріївського району. . «• ;

Хліборобською стежкою
— Теж яку стежину, сину, обрав собі? — запитав 

Володимир Данилович Петра, коли той подав йому 
атестат зрілості.

—■ Думаю, батьку, йти твоїм шляхом, хлібороб
ським, —- мовив Пегро Шевченко.

1 ніби на підтвердження своїх слів показав батько
ві ще їг- посвідчення тракториста, що одержав разом, 
з атестатом зрілості при закінченні Сухоташлііцькоі 
середньої школи. Володимир Данилович задоволено 
посміхнувся, в душі порадііі за сина: велике то щас
тя — бачити в дітях своє продовження.

Зіадаз свою молодість. Перші трактори с селі. Яке 
то було диво! Мало хто вірив у’силу машини. А «ні, 
Володимир, не тільки повірив, а й став трактористом. 
Баї ато років орав, сіяв, збирав урожаї. Отож, арам? 
уяшів сина за кермом трактора, комбайна Хви
люючись, сказав.

— Шести тобі, сипуг

Вранці наступного дня Гіетро вже був у трактор
ній бригаді Петра Григоровича Кацапенка.

— Молодому поповненню ми завжди раді. (_>ст. ;4 _ 
стіл ай в ііаиарниКії до Пилипа Аксенпійовпча р(1. ’ 
бачка.

Так почалась трудова біографія Петра 1ікачені;3> 
Добрі м нгсганіик г.і виявився Пилип Аксентіїіовіїч. 
У робоїі іїріївчаь Петра до сьмоспі'.иості, а той на
магався персик па все.

Після тої першої трудової осені Петро два роки 
служив у Радянській Армії. А коли закінчував служ
бу, знову в листі прочитав знайоме запитання батька; 
«Тож якою стежиною думаєш іти далі, сіпіу?х._ 1 вщ, 
новів, як і раніше: «Хліборобською».

Нинішньою року прізвище Петра Шевченка неод
норазово- назньа.іи.ь в числі переможців змагання 
механізаторів. На весняній сівбі, вручаючи Перехід
ний червоний вимпел, секретар первинної партійної 
орігнізггції колюспу «Дружба» Олексій Лукяч Бон
дар сказав:

— Бачу, Петре, що хист до хліборобського діла 
маєш. Думаю, що прикладом став ти не тільки для 
ровесників’, а й для багатьох колгоспників.

Ударно працює Пегро і на обробітку просапним.
Щоранку з подвір’я Володимира Даниловича Шев

ченка два сипи прямують па стан тракторної. В цьо
му році закінчив школу менший, Олександр, буде 
збирати хліб. Він вже затверд/кевин правлінням кол
госпу помічником майстра комбаипою збирання flu- 
лина Аксешіновпча Рибачка, 
ком Пеіра.

Па Нрцсму шляху молоді
КОМССі.'.С лицям.

с. Сухий Та шлик 
Вільшанського району.

а

САД ДРУЖБИ
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).
ка фігурка подружки кинулася 
до виходу, як нетерпляче прори
валася крізь тісний натовк па
сажирів і коли ластівкою кину
лися в обійми одна одній, і гос
тя’, і зусірічаю-іа не могли стри
мати сльози радості.

— Салам, Шахла!
— Здрастуй, Людочко!
Минулого року дівчатка впер

ше побачилися теж на пероні, 
але за тисячі кілометрів від 
Знам'янки. Іоді на залізничній 
станції Євлах, що в Азербайд
жані, гостей з української зем
лі, богданіиєьких старшоклас
ників зустрічали Шахла Осма
нова і її друзі з Халдейської 
середньої школи. Були квіти, 
музика, традиційним щербет. 
А потім Шахла забрала люду 
Іванову до себе додому. І в ро
дині Османових настало справхг- 
ііб свято. Зазвучали команча і 
деф, зійшовся весь рід — від 
старою до малого.

І от знову зустріч. Шахла 
Османова-, нк і н друзі з Азер
байджану, приїхали у табір 
праці і відпочинку «Дружба» в 
Богданіисььу середню школу. 
Разом з ними трудитимуться і 
відпочиватимуть тут школярі з 
Москви — учні Ьалашіїхіш ькеї 
середньої школи № і та- члени 
знаменитої виробничої бригади’ 
Гриюроноліської середньої шко
ли Иовоолексаидрівською ра
йону Ставропольського краю.

і зазвучали в Богданівні різ
номовні голоси.

.. Про що і озорять друзі, ко
ли сходяться в тісному КОЛІ?

Гема розповідей Наташі Дя
ченко — секретаря комітету 
комсомолу Ірнгорополіської се
редньої школи, звичайно лі, та
бір праці 1 відпочинку «Юність». 
Там зараз працює учнівська 
виробнича бригада, відома- в 
усій нашій країні і за рубежем. 
Це її дна роки тому було від
значено премією Ленінського 
комсомолу. Ще раніше орденом 
Трудовою Червоного Прапора 
булл плі вроджена сама школа.

Москвичі, які одразу завоюва
ли загальну симпатію і любов 
своєю відвертістю-, здруженіс-

ію, веселим характером, напев
но, розкажуть про те, як вихо
вуються ці риси характеру у 
їхньому таборі праці і відпо
чинку, який раніше носив таку 
веселу назву — «Комарик» (ни
ні — «Дружба»). У балашихін- 
ських виробничників, звичайно, 
менше титулів, аніж, скажімо, у 
сгавропольців, але їх роботою з 
радгоспі імені Першотравня, ви
ступами аі Ігкультбрнгадп, нои- 
ністю задоволені трудівники 
міста.

Мова халдапців — про цікаву 
ініціативу, з якою звернулося 
вони недавно до учнів своєї 
республіки — відновити на бе
регах Кури знамениті І у ганські 
ліси. І вже підтвердили слово 
ділом — зеленіють на березі 
стрімкої ріки понад десять гек
тарів дерев, доглянутих руками 
учнів.

А хіба не цікаво буде послу
хати при шкільний телецентр, 
який може транслювати пере
дачі не тільки з центральної 
студії, але й з восьми класних 
кімнат. Чи не технічне це хди- 
ио», яа для звичайної сільської 
школи? До тою ж придбане во
но за кошти, зароблені самими 
школярами -- членами вироб
ничої бригади.

Ну. а богданізці? Що пока
жуть вони перед лицем таких 
авторитетних, цікавих і вимог
ливих співбесідників?

Дев'ятикласник Сергій Бабич 
посміхнеться у відповідь. Що, 
мовляв, говорити, і'линьге самі, 
які задоволені ідуть з тракто- 
родрому ставропольці, халданці, 
москвичі. Він, іік інструктор 
грактороводіиня, -зробив усе, 
щоб аі регат був справним, щоб 
гості вдало провели їзду. І як 
не бути задоволеним самому, 
якщо радість сяє на обличчях 
нових друзів?

Втім, ніде правди діти, 
хлопець нерідко повертається 
думками до тракторної бригади 
колгоспу «Родина». Адже гам 
проходять практику більшість 
хлопців — дев'ятикласників. У 
кожною — наставник. У- Сашка 
Довженка, це — минулорічний 
випускник Віктор Нагірний. Мо
лодий, скажете? Зовсім ні, бо ж 
у Боїданіпськііі школі стаж ме
ханізатора відраховується не по

паспорту. Ось днями, приміром, 
нрийціов зі сльозами на очах до 
-дирекюра хлопчина з сьомою 
класу. «Не пускають у трактор
ну, допоможіть!» І гільдії після 
того просохли очі школяра щас
ливим усміхом, коли в руках 
з’явилося направлення. підпи
сане Героєм Соціалістичної 
Праці Іваном Гуровичем Тка
ченко». Гак уже повелося в 
школі — майже кожен випуск
ник, кожен учень прагне в поле.

Втім,- богдаїїівці прагнуть по
ділитися успіхами не тільки 
своєї виробничої бригади. І на
чальник табору праці і відпо
чинку Анатолій Петрович Коро
ленко, і секретар комітету ком
сомолу Зіііа Пшенична, і дирек- 
іор школи іван Іурозич Гкачен- 
ко щиро заклопотані тим, щоб 
гості якомога більше дізналися 
про кіровоградську землю, діла 
і традиції п людей. Цьому чу
ду гь присвячені майбутні обго
ворення .художніх фільмів і 
книг, тімзї:іт:іі вечори, читацькі 
конференції, екскурсії. Цієї ме
ні прагнули досяіти керівники 
«Дружби», проводячи зустріч 
з керіоііицтві.м колгоспу «Роди
на», показуючи гостям обласний 
центр.

...Коли над тополями і яблу
нями чогдаїивхн засвічуються 
зорі, у вечірній піші пливуть 
над селом незвичні для україн
ців звуки. То в ритмі дефу і 
кармону народжуються східні 
танці чемалє- і я.іле, то зазву
чать задушевна донська пісня. 
Росіяни співають по-а:србайд- 
жансько>му, каска іці — по-укра
їнському.

— Ви знаєте, про що думає
ться а цю .хвилину? — задумли
во говорить директор Богданів. 
ської середньої школи Герой 
Соціалістичної Праці І. Г. Тка
ченко. — Ми звикли, що інтер
національна дружин виховує
ться в дітей здебільшого листа
ми, заочними мандрівками но 
республіках, музеями і куточка
ми КІ Дів. Ллє мені здається, 
що найглибше коріння цс прек
расне почуття дає саме під час 
таких, як нинішня, зустрічей, 
коли діти пішають однії одною 
безпосередньо і и праці, і в піс
ні, і в танці.

О. ПОБРАТИМ.
с. Богданївка

Знам’яиського 
району.

«Вставайте-, вставайте! На вас чекають 
цікаві спрази!» Ці закличні слова напи
сали учні Туріянської восьмирічної шко
ли з стінній газеті. Поряд було нама
льовано сонце, річка і веселі, пзрепоз- 
нені радістю, малюки. Слова і малюнок 
свідчили про одне: почалося літо. І хоч 
газета висіла з коридорі школи, була 
вона вже не просто шкільною. Це була 
газзта піонерського табору «Романтик».

І батьки, і їх діти до літніх канікул го
туються заздалегідь. «Мамо, а де я буду 
влітку?» — такі пиіання виникають у кож
ній сім і. Адже саме найтепліші місяці 
року відведені для відпочинку. Цих днів 
з нетерпінням чекали юні туристи: їх 
маршрути пролягають з усі кінці країни

РЕЙД «МК»

Того, що був наставнн-

Шерчепки. Як І ЛИЧ’ІІ»

І. КОТОВСЬКИЙ.

„НЕ ХВИЛЮЙТЕСЯ,
СКАЗАЛИ В НОВОМИРГОРОДСЬКОМУ 
РАЙКОМІ КОМСОМОЛУ, ЗАПРОШУЮЧИ 
ДІТЕЙ НА ВІДПОЧИНОК ДО ПІОНЕРСЬКИХ 
ТАБОРІВ РАЙОНУ

і за її межі. Тільки б нашій обласіі на 
екскурсійно-туристичних базах влітку 
відпочине близько-дев’яти тисяч школя
рів. Зони відзідають Москву, Київ, Ле
нінград, Сімферополь, вирушать у похо
ди місцями бойової і трудової слави. 
34 переможці маршруту «Моя Батьків
щина — СРСР» побувають у друзів з со
нячної Болгарії. А ще, аби відпочинок 
приніс радість і кожен школяр зміг на
братися сил, зміцнити своє здороз я, 
влітку відкривають свої двері сотні 
піонерських таборів. Частина піонеріз 
відпочиватиме в «Артеку» і «Молодій 
твердії», різних профспілкових таборах. 
Та більшість дітей не їхатиме далеко від 
свого дому — у кожному районі обо- 
в язкозо створюється МІЖКОЛГОСПНИЙ 
піонерський табір, у селах — табори 
праці і відпочинку для старшокласників, 
колгоспні піонерські, а при кожній шко
лі — шкільні або .ж табори груп з по
довженим днем чи, на крайній випадок, 
піо-іерські майданчики. Отож хвилюва
тися, здається, немає чого — відпочинуть 
усі. І зсе ж...

— Давай, жінко, думати, куди сина в 
госгі виправити. А то. як минулого року, 
без діла тинятиметься. Тілоки місяць і 
була та школа відчинена...

— Мамо, я краще прїду до бабусі. У 
тому таборі ну зовсім нецікаво було... 
ТОРІШНІЙ досвід і справді багато чо

му назчив. Перш за зсе — у вирі
шенні проблеми кадрів вожатих. Біль
шість шкільних . піонерських ватажків 
минулого літа пішли у відпустку. Дове
лося терміново шукати людей на заміну, 
-іому встигли навчитися ці, подекуди ви
падкові люди, всього за один семінар? 
Звідси й: «Нецікаво...»

їепео відпустки вожатих сплановані 
так, щоб у кожній зміні піонерського та
бору працював досвідчений спеціаліст. 

І все ж літо — пора специфічна для
___________

дитячих комісарів. Тому в період підго
товки райко/л комсомолу разом із ра
йонним Будинком піонерів провели три 
семінари для вожатих і начальників та
борів. На останньому були присутні лі
карі, працівники санепідемстанції, по
жежної служби, ДТСААФ, спортивні ін
структори (їх матиме цього літа кожен 
табір). Так що Сергій Герман, секретар- 
завідуючин відділом шкільної та учнів
ської молоді райкому комсомолу просто 
переконаний, що отого «Нецікаво...» 
більше не може бути.

Що чеки# на піонерів улітку? Окрім тради
ційних конкурсів, на краше виконання пісні і 
танцю, свята квітів, першого снопа, зустрічей 
з передовими людьми району, екскурсій, по
ходів, для школярів підготовлена новинка: у 

районі пройдуть дні 
дитячої книги. Шко
лярі під час канікул 
не тільки пошайоч- 
лятьса з літератур
ними новинками, а я 
зможуть їх придба
ти. У л.-о1крсы;и.х та
борах при Капітапів- 
ськін та Оситіїя.іькій 
середніх школа:, ак
тивно діятимуть «зе- 
лє-ні патрулі», в Ка- 
иііькій, Мартіиііськіи. 
Иосіпіївсьійіі шкалах 
піонери трудитиму 
тьєя на кролефермах. 
У таборі «Романтик» 
при І уріяиській вось
мирічній школі з 
ін-ршою Лі дня ОТІЇ- 
лишена - операція 
«І осподарэ.

Не залишаться поза 
увагою і підлітки,

схильні до нраиопору шень. Всі п’ятдесят діа 
ПІДЛІТКИ, що СТОЯТЬ 11'1 обліку В ДИТЯЧІЙ КІИ- 
н.иі міліції, на лігнін період рішенням бюро 
райкому комсомолу взяті під особливий конт
роль. Кожен з них проведе літо u одному з 
таборів.

Так, пеоедбачено і заплановано бага
то. Та, хоч як не прикро, — не все. Рай
ком комсомолу разом з районним шта
бом «Комсомольського прожектора» ще 
з травні провели рейд-перевірку готов
ності табооіз до літнього оздоровчого 
сезону Здавалось би, вони з курсі 
справ. Та перед самим початком цього 
сезону ніхто з райкомівціз так і не зміг 
скаібіи конкретно, чому деякі табори 
не отримали дозвіл санепідемстанції н* 
відкриття. Не до кінця проведена робота 
по забезпеченню піонерських таборів 
продуктами харчування. Більше трьох 
місяціз тому подала заязку на продукти 
з комбінат громадського харчування 
Осигнязька середня школа. Та, як і ми
нулого року, доводиться дітям поки щ* 
обходитися без молока, крупів, не сма
кували вони й свіжими овочами та фр>'к* 
тами. Мабуть, і в цих питаннях райкому 
комсомолу потрібне- було визначитись 
конкретніше.

Літо з кожним днем все з більшою СИ
ЛОЮ заявляє про свої права. Літо, яке 
повинне переконати всіх песимістів У 
тому, що відпочинок у рідному районі 
теж може бути цікавим і змістовним-

Рейдова бригада: Н. ЦЯІЛНО- 
ВА — завідуюча відділом шкіль
ної, студентської молоді та піоне
рі» обкому комсомолу, В. МОРО- 
308 — інспектор Новомиргород- 
ського районного відділу народної 
освіти, Н. ПАСТУШКИ КО — 
спецкор «Молодого комунара».
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ГЛАВА

ДИНАСТІЇ

Шелухіїїа, і Чкалов —

КРИЛАТОЇ

Зі червня 1977 року

Шелухін на розвідку

ЗОЛОТО

13 Д&МЫЦА.

Цивільна оборона ,

10.00— 
11.00— 
«Дума 
іпфор- 
закін-

народів світу», 
г. «Людина і за- 
— К. г. «Уперію-

* * *

Літо 1920 року. Двічі н-т день вилітає 
ворожих Сил, на "гіурмуваїїіія.

1*і. юпол я ви, знаючи про талоннеє и піст,.

— колг(уаар<’<'
ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА ІМИІ

З стор

Перша нагорода 4

ие утруднювали сеие пересторогою Шелепі, ворог бомбує паші переправи, залізничні ^ган її* ЩО
на центральному київському аеродроми Ппі А’. < УЬТЬСЯ
ніч зостаїотіся посеред льотного поза ■ , у ЛІта>" 1,а 
туюті. у місті. ”’ а льотчики бенкс-

Безпсчпісгю ворога і скористувалися чеовшії «є., тп«. 
таків, два «фарменн» і «ньюпоп» іііЛгчь,, \ С Tpw 
хмарками, ооіншчп Київ. Маскуючись’1н?7гк'г‘"'РИв‘‘МЧИ‘'<’ 
200 метрів цідійн,л,. д0 Каджорського аеродромі Жочного 
поггрглу. Значить, обдурили противника /К°Л"ОГО
бургГв»И персстдааИ1снувата" °А"О,°- Ескадрилья «бранден-

ь—ів не оідготов- 
Р7гяедіт« приборів у власній
в' аХенеОтовашІшами,ЄРЄА> - “СЛ"Ке ПОЛУ* «- вогйиі^ рол- 
Лмччкки U?e4VKi« ШаюУГ’п, вр'ЗЬ ПІТЬМУ. Додаващ» сил. 
г»”' • ’ ЩуКІН І Пйузср 5ДІЙС!1І1ЛН ПСОНІИЙ а ісю-рй радянської авіації іііч.іяй ооліт «ершпи в ісю
вноіТтр7У,ОГ° А',Я “СК> °КРУ'У ~ одного тобі верша 

в’амо""в Розвідувальні польоти. Це він у лісах

XT. 
н оріїле.іи. У за язку з цим, у наказі "ft 671 но Ііівденіїо- 
?тїТМУ Ф₽О,,ТУ ”А 20 сср"пя ,920 року говошнься

ЮНІ То. Сїїе !УХШ H1S”’ ОООВ’ЯЗК1' командира 21-го а.іаза- 
тГі

.......
у «ч“1’ п°' ° Пстр» Семенович почув

‘ арм"’ ‘єрвонин віисьг.овин льотчик тав. Шел-.- 
XS котоі"7Ли°!’а3уа<’ адИкнювані на фронті рн жковаїїі 
п< льоти, котрі дали багато цінних відомосіей нпо ноотпвші- ка і сприяла успіху 1іаших BlflCbK) нагораджуХя ^eX-t 
золотим іодиіііишом з написом: «Від рвр хр,. BjlI показав 
te^f>e,'eP!lrt,-!UM’ і самовідданим учасником бо
ротьби за povj'FHH’io-те.чяііс'ьку справу».
Іо-говаЕгі2?! Р<,КУ ІК,рО Семен<л‘*'1 командире«,

Присяга у Калініна
Після громадянської Шелухін служить у Підмос

ков'ї. Пого ескадрилья вже кілька разів демонстру
вала відмінну злігашйсть над Красною площею, під 
чг с всенародних свят.

Весною 1922-го до льотчиків другої авіаескадрильї 
приїхав Михайло Іванович Калини, Всеросійський 
староста. Він привів червоних пілотів до нової вій- 
сексвої присяги.

Відбулися нокаюві польоти. Ескадрилья під 
командуванням Шелухіїїа у груповому пілотажі ле
тіла в такому тісному строю, на таких малих інтер
валах, на яких ще ніхто годі не літав.

Після приземленая 'Шелухін доповів Голові ВЦЕК 
про виконання завдання. Вся ескадрилья одержала 
подяку еід Калініиа.

Тоді і запитав Михайло Іванович у комеска Шелу- 
хіна.

— А чи не змогли б ви у повітрі вишикуватися так,

(Закінчення. Поч. див. «Молодий комунар» 
за 18 червня ц. р.).

Дев’ятий міжнародний турнір 
з класичної боротьби відоувси 
у польському місті Дс’мбіца. У 
ньому, крім організаторів «на
гани, взяли участь спортсмени 
Чс.косяовзччиии, Швеції, Норве
гії, Фінляндії і Радянського 
Союзу. У складі збірної коман
ди Центральної ради студент
ського товариства «Буревісник», 
кка на цьому форумі захищала

честь нашої країни, був дипло
мант кіровоградського інституту 
сільськогосподарської о 
побудування майстер 
СРСР Віктор Савчук. 
буя виступ нашого земляка, 
щонайлегшій ваговій кдтег1* 
він зайняв перше місце, і 
нагороджено спеціальним 
зом, дипломом і пам’ятною 
даллю.

Зараз майбутній інженер-ма- 
шіінобудівніїк посилено готує
ться до міжнародного турніру, 
що проходитиме в Алма-Аті на
прикінці липня.

В. Ч8Г.РДОСТУГЕ

МЗіііи- 
спорту 

Вдалим 
У 

категорії

ТУРНІРНЕ ТАБЛО
і знову старти зл нрог; амсіо других облдрні.х спортииняк 

гг-.іодокних ігор На ці н ра; — поєдинки з легкої атлетики. 
Сильніші ми з 61.7 па ДЮ метрів виявилися учень будіведьно- 
г<. технікуму Олеієсій Свннзрьов — 22.7 секунди. Першим (за 
11.2 ссьунди) фінішну стрічку на стометрівці пересік кіроно- 
градець Дмитро Хлудєєв. А серед дівчат на цін дисгаїїци 
нс Уилл собі різ іих його землячка авангардізка Надія Бод
нар (13,1 секунді:). Представниця Олександрійського «Аван
гарду» Ольга Демеха з бігу на 800 метрів показала кращий 
час — 2 хвилини 17 сс-іунд. Стрибки V девжпну. Тут перша 
учениця школи V? 24 обласного центру Надія Малахова. 
Іі результат — 3 метрів 37 сантиметрів.

У “ергоиому м ітчі чемпіонату України т футболу серед 
колег.гньів'фічку.іьтурн кіровоградський «Радист» зустрівся 
з :Локомотивам» (місто Сміла). У попередніх двох турах 
Н..ІЧІ зем. яки на він їді (у Полтаві і Києві) зазнали поразок

Черговий поєдинок ааодські спортсмени розпочали з па
сти у. Вени ссе части .е і частіше з’являються у штрафному 
м.іРлі’НЧіїку гостей. На двадцятій хвилині Іван Опіпцепко 
Посілеє м’яч у ворог? залізничників. До кінця першої по- 
лосини «Радист» примушує сміляиціи ще раї вводити м’яч 
у гру з центра поля. Автором цього гола був Микола 5ег- 
лєгсв.

Другий тайм результату не змійка. Оти е «Радист» добив
ся і еремої и — 2:0.

ПРОБА МАЙСТЕРНОСТІ —
В РОЗВІДНИКІВ

Районні штаби цивільної оборони Кіровограда пропели 
традицій: і змагання розвідгруи об’єктів народного гоїти« 
дирстза Кожній із них довелось випрофувати себе на десяти 
е'.зиах, В Лет інському районі переможці ми стали представ
ники «Червоної зіркі'», у Кіровському — розвідгрупа м ясо» 
комбінату.

і. скринник,
наш громадський кореспондент,

щоб уся* Москва прочитала з землі слово «Ленін*?
— Потренуємось — зможемо, товаришу Калініи, — 

запевнив Шелухін.
і ось 1 травня 1924 року у столичному небі вперше 

з’явилось безсмертне ім’я. Його «написали» своїми 
маиишамп льотчики 2-ої винищу вальної ескадрильї 
Шелухіка.

Його учень — Чкалов
Петро Семенович ближче познайомився з Чкаловим 

Г'ІСЛЯ ТОЮ, ЯК іон здійснив політ під одним з невели
ких мостів. Хто бачив кіиофіЛом «Чкалов», той при
гадує образ Баті — командира 1-ї Червоноправориоі 
винищу вальної авіаескадрильї 11. С. Шелухіїїа. Саме 
тому завдячує своєю майстерністю Валерій Павло
вич.

Після нашумілої історії воші літали тільки вдвох. 
Тоді у льотчиків не було радіо, і розмови здійсню
вались з допомої оіо азбуки погойдувань крильми. 
Цен німим зв’язок дисципліиуваи.

Шелухін був неперевершеним льоічиком — це від
разу ж відчув Чкалов. !іін поважав свого командира 
і за льотну майстерність, і за ного чуйну вимогли
вість. Петро Семенович відсіояв свого улюбленця 
перед десятою річницею Великого Жовтня. 1 це lie Mil- 
lit оцінити кожен. Ленінграді, ів мали представляти 
на нараді в Москві Чкалов і його Друг Максимов. 
Але командування округу вагалось: Чкалов дійсно 

майстер вищого пілотажу, але і ніхто з льотчиків 
не ЕІдвідував так часто гауптвахту за порушення 
встановлених норм і правил польоту...

Петро Семенович домігся свого.
Відомі високі оцінки нольоіу ленінградців, дані 

І\. Є. Вороши.юшім, начальником 1’ПС Червоної Ар
мії II. 1. Барановпм, його заступником Я. і. Алкспі- 
сом. Ось як описує цю подію сам Чкалов:

<.8гсь аеродром кричав і аплодував моїм фігурам. 
Мені дозволили тут робити будь-яку фігуру і на 
будь-якій висоті. 1е, за що я сидів на гауптвахті, тут 
відзначено окремим наказом, у якому сказано: «Ви
дати ірсіиову винагороду старшому льотчику Чкало
ву за особливо видатні фігури вищою пілотажу». Це 
було прочитано у Великому театрі на урочисїуму за
сіданні».

Рік служби під началом

22 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Телефільм 
«Хвилі Чорного моря». Части
на 5 — «Катакомби», і серія 
10.35 — К. т. «Клуб кіііоііодо- 
рожсіі». 15 00 — К. т. Доку
ментальні фільми. 15.40—К. т. 
«Музика Ч’ранції». 16.45 — 
К. т. Інформаційна програма. 
По закінченні — концерт. 17.45
— К. т. «Вірші — дітям». 18.00
— «День іа днем». (Кірово
град). 18.15 — К. т. «Радян
ський характер». 19.15 — К. т. 
Тираж «Спортлото». 19.25 — 
К. т. Фільм «іри мушкетери». 
2 серія. (Франція — Італія).] 
21:00 — «Час*. 21.45 — Фут-! 
бол: «Шахтар» — «Кайрат».’ 
По закінченії! — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 
Документальні фільми. 
Мовний. 11.15 — Фільм 
про Ковпака». 16.45 — 
маційна програма. По 
чепні — концерт. 17.45 — «Со
ціальний портрет колективу 
колгоспу імені Кірова Возпе- 
сепського району Миколаїв
ської області». Передача 3. 
18.00 — Кінонарчс «Іван Хаба
ров». 18.15 — «Сільськогоспо
дарський тиждень». 18.30 — 
Вісті. 19.00 — Футбол: «Дні
про» — ЦСКА. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00—«Час». 
21.45 — «Естрадні мелодії». 
22.00 — «Футбольний огляд». 
По закінченні — новішії.

23 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

ІІоііііня. 9 II) — Гімнастика. 
9.30 — К. т. Іелсфільм «Хвилі 
Чорної о моря». Частина 3 — 
«Катакомби». 2 серія, 10.15— 
К. т. «Сонячне коло». Для ді
тей. (Кіровіирад). II.1.5 — К.т. 
Футбол: «Динамо» (К) — «Зе
ніт». (Відеозапис). 15.00 — 
К. т. «Будні великих будов». 
Кінопрбгра.ча. 15.45 — «Поезія 
О. С. Пушкіна в музиці». 
16.45 — К. т. «Шахова шко
ла». 17.(5 — К. т. «Відгук-

командир лапки. Ескадрилью покидали зони одночас
но: Чкалов їхав до Брянська, Шелухін заступав на 
ксеаду командира .; і авіабі :па . Першим проводив 
Ба по Чкалов: улюи.іеііий, еувирни, але справедливий 
Баї). їхав до Одеси.

оцову зуетрілисА вони через десять років. На Пер
ше ірависвол: у урядовому прийомі В Кремлі. В’.'лсрііі 
Павлович 6}в уже всесвітньо відомим льотчиком. Він 
сидів за СВЯ1КОЗИМ столом поряд зі Сталіним. А 
і.і.мкор Шелухін заіімав місце скромніше. Та Чкалов 
помп ив його, рвучко підвівся з-за столу, підійшов 
до свого командира. Вони розцілувались.
. ^е.була їхня остання зустріч. 15 грудня 1938 року 

Герой Радянської о Союзу Валерій Чкалов загинув 
під час випробування нового літака-вішніцувача.

Він завжди перед очима Шелухіїїа. Його образ на 
фотографії 1925 року, де вся Червоноіірагіорна 
ескадрилья зображена під розгорнутим Почесним 
прапором ВЦВК. Чкалов стоїть в осинньому ряду 
профілем до пас.

Династія продовжується
У роки Великої Вітчизняної генерал, Шелухін — на і 

керівних посадах u авіації: заступник командуючого 
авіацією Московського військового округу, з 27 черв
ня 1911 року — кі'маїїдуючий авіацією Південного 
фронту. Воює з ворогом па території Мпколаівської І 
та Кірсьоградської областей. Згодом командує ВИС 
Сибірського військового о єругу.

Саме з цей час вступають до авіаційних училищ 
старші сини Петра Семеновича — Леонід та Чілді. 
ибеє — льоїчйкн вищої кваліфікації. Л Чіллі відзна- 
ідін.й орденами Леніна та Червоною Прапора. ГІо- 
їім за штурвал літака взявся іі молодший Володи
мир. Зюдом — двоє племінників: Леонід Шелулін- 
другкй та Вадим. Несуть у повітрі бойову вахту і 
двоє двоюрідних братів Володимира. 1 всі вони, як і 
Глава крилатої династії, — льотчпкн-впнищувачі.

А генерал-лсГпенанту авіації у відставці Гісгрові 
Семеновичу Шслухіну сьогодні — вже за дев’яносто. 
Та він ьсе такай же непосидючий. Київ і Ворошилов
град, Харків і Чернівці, Донецьк і Полтава, Мала 
Виска і Плетений Ташлик — ось неповна географія' 
виступів ветерана радянської авіації. '

Його залюбки слухає доросла і молодіжна аудито
рія. Адже члену ленінської Комуністичної партії з . 
1919 року є про що розповісти представникам кож
ною покоління радянських людей. Гі до сьогодні 
улюбленою БІєнсю Петра Семеновича є нестаріюча 
«.Мы — кузнецы, и дух наш молод...». З нею прийшов 
наш земляк ди-авіації.. Став її фундатором і корн- 
феєм. , J

1 юрдістто переповнюється серце іеііерала від того, 
що авіація, по суті, — колиска космонавтики, і тра
диції, народжені льотчиками, розвиваються й при
множуються космонавтами.

Все вищає й вищає небо над літаками членів роди
ни Шелухіннх, над крилатою династією.

В. ЧАБАНЕНКО.
Київ — Москва — Кіровоград.

В

ніться, сурмачі!» 18.ои — но
вини. 18.1.» — К. т. «Е.'ісктрон- 
77». 18.45 — М.
«Шість прелюдій».
К. т. «До 60-річчя

Радянський
21.1)0 —

Кажлаєв. 
19.06 — 

Великої о 
Жовтня». «Радянський Тад
жикистан». 21.00 — «Час». 
21.30 — Фільм-коннерт «Олек
сандр Борисов». 22.30 — К. т. 
«Співає Ю. Гуляєв». По за
кінченні — новини.

ДРУГА 111-01 РАМА. 16.40
— «Золоті Зірки Украї
ни». Кіноварне. і7.оо — «Об
говорюємо проект Конституції 
СРСР». 17-15 — Для дітей. 
«Знай, люби, бережи». 17.45— 
«Соціальний портрет колекти
ву колі оспу ім. Кірова Возне- 
сенського району Миколаїв
ської області». Передача 4. 
18.00 — «Мелодії’ народі.;
СРСР». 18 30 — Для дітей. 
«Сонечко». 19.00 — Вісті. 19.30
— Кают-компанія «Глобус». 
20.00 — Б. Буєвськнн. «Твори 
для симфонічної о оркестру». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Теле- 
філим «Зустріч з Анатолієм 
Иаііановим». 22.50 — Новішії.

Передача 5. 15.00 — «Основ
ний Закон Вітчизни». Переда
ча І. 18.30 — Фільм-концсрт 
«Народні мелодії». 18.45 — 
«І опорнії, депутати Верховної 
Ради УРСР». 19.00 — Вісті. 
19.30 — «На лапах республі
ки». 19.45 — «Хроніка наших 
днів». 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
«Показові циступн самодіяль
них вокально-інструменталь
них ансамблі» країни», 
деозаіінс). Г< перерві

тупії СРСР». 11.40 — «Люби
телям хорового співу». 15.10 — 
«Людяна га її справа». 15.45 
— «Славою осіяні*. 16.30 — 
Іелсфільм «Принц і жебрак». 
17.50 — «Сатиричний 
тип». 18.15 — «Ноні 
року». 19.01) — Вісті. 
«Наша біографія. Рік 
20.45 — «Ііа добраніч, 
21.00 — «Час». 21.3.0 — Фільм 
«Сьоіодні новіиї атракціон»« 
По закінченні — новини..

об'єк- 
мелодії 
19.36 — 

1919».
діти!»

24 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.Г.1 — К.т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. г. Фільм для ді
тей. «Веселі історії». 10.55 — 
Телефільм. (Кіровоград). 11.00
— Новішії. 11.15 — К. т. Кіно
комедія «Гри тГлюс два». 12.30
— «Інформація і науково-тех
нічний проірс-с». 15.00 — До
кументальний телефільм «Гри 
слова про землю». 15.25 — 
К. г. «Наука сьогодні». 15.55
— Фільм «Золото». 17.30 —
К. т. «Об’єктив».
«День за днем». (Кіровоград). 
18.15 — К. т. «У кожному ма
люнку — сонце*. 18.30 — К.т. 
« І сорчість 
19.00 — К.
КОІІ». 19.30 
рн до опер Дж. Россіні». 20.00
— К. т. «Ніша біоірафія. Рік 
1951». 21.00 — «Час». 21.30 — 
К т. «Вибрані сторінки ра
дянської музики». І. Дуііаєв- 
ськиіі 22.31) — К. т. Докумен
тальний фільм. По закінчен
ні — ІІОІІІІІІН.
ДРУГА ПРОГРАМА 10.31) - 

Документа напій телефільм. 
11.00 — Нозшіи. 11.15 — Кіно
комедія «Три плюс два». 12.30
— «Інформація і науково-тех
нічний прогрес». 16.50 — «П’я
тирічка ефективності 1 якос
ті», 17,20 — «Маленький кон
церт». 17.40 — «Соціальний 
портрет колективу колгоспу 
ім. Кірова Вознессиського ра
йону Миколаївської області».

25 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Концертний 
зал телестудії «Орля». 10.15— 
«Дли вас, батьки!» 10.45 — 
К. т. «Ранкова музична про
грама». 11.15 — К. т. «Більше 
хороших товарів». 11.45 —
К. т. «Розповіді про художни
ків». 12.15 — К. т. Концерт 
Башкирської о держанного ан
самблю народною танцю. 
12.45 — К. і. «Літературні чи
тання». 13.15 — Документаль
ний телефільм. 13.45 — К. 
Тираж «Спортлото». 13.55 
К т. «Музичний абонемсні 
«Молоді виконавці». 1155 
К. т. «Рух без небезпеки*. 
15.25 — Фільм для дітей. «Ве
ликий клопіт через маленько
го хлопчика». 16.30 — К. т. 
«Комсомольці — неспокійнії 
серця». Концерт. 17.00 — К. т. 
«Програма «Здоров’я». 17.30— 
К. т. Ліультфільмн. 18.00 — 
Новини. 18.15 — К. т. «Оче
видне — неймовірне». 19.15 — 
К. т. «Піспя-77». 19.45 — К. т. 

18.00 — «Обговорюємо проект Консти
туції С.РСР». 19.55 — К. т. 
«Телетеатр мініатюр «ІЗ стіль
ців». 21 0(1 — «Час». 21.30 — 
К. г. Концерт лауреатів 
Міжнародного фестивалю 
градпої пісні «Золотий 
фей». (Болгарія).
ЧС1ІІІІ — ІІОІІІІІІН.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Сонцю і дружбі садюг». Те
лефільм. 10.30 — «Суботній ре
портаж». 11.60 — ІІопипи II 15 
— Кінопроїрафі. «По рідній 
країні». 11.55 — «Олівець-ма 
люнець». 12.25 — «Жовтневий 
заспів». Випуск 25. 12.55 —
«Розкпіт української радян
ської науки». 13.25 — Доку
ментальний фільм. 11.25 — 
«Обіоворюємо проект Коіістіі-

т.

XIII 
ес- 

Ор
По закін-

20 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 13.30—• 

К. т. Фільм «А зорі тут тихі». 
1 серія. 15.20 — «Книгарня», 
л: її- _ к Ті «Грає В. Край- 

11:.30 — К. т. «Міжна- 
17.00 —

16.05
нсв». 
родиа панорама».

т. «Пісні, танці, марші». 
17.25 — Докумен- 

тслефільм. 18.01) — 
К. г. Мул ьт- 
ІС т. «Клуб

К. т.

к. 
Концерт, 
тильний 
ііоіЬііііі. 18.15 
фільми, 
кіноподорожсіі». 19.45 — К. т. 
Заключний концерт третьої е 
Міжнародного конкурсу артис
тів балету. (21.00 — «Час»). По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.50- 
Сьогодпі — День радянської 
молоді. «Молодіжна орбіта»,
14.15 — «Слана солдатська».
15.15 — Концерт популярної 
музики. 15.30 — «Естафета по
лум’яних років». Відсофільм 7. 
«Безсмертний подиіи народу». 
16.30 — Естрадний концерт. 
17.00 — Телепрограма «Авто
мобіліст». 1’7.15 — Перший 
Всесоюзний фестиваль худож
ньої самодіяльної творчості 
трудящих. Сумська область. 
19.00 — Вісті. 19.30 - О. Оєт- 
ропський. «Ліс». Вистава Дер
жавної <> академічного Малого 
театру Союзу РСР. 20.45 — 
«Ііа добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Продовження 
вис та ви «Ліс»

18.-15

ВИПРАВЛЕННЯ
ПОЛІ И Л К И

В минулому номері газети 
нарисі «Глава крилатої 

сталася помилка 
ҐЛ.ІІІН еЗу- 
слід чіпати

в
.’III ппе І її »
Др>пііі .-бліц 
стріч і ш’ждем ...................
т."і<; «У ссредпііі липни той. 
ж рику відбулась безпартій
нії червоноармійськії кон- 
фсреіщія...». Далі за тек- 
СІОМ.

ІL» пі.’ишіх Накладено 
.‘ІДМІНІСТрІІТІІВПІ сі ні ненця.

Редактор М. УСПАЛЕННО.



4 c mop „Молодий комунарі 21 червня 1977 року---- яфЙ

запрошують інституте®, v тежнікшті, эчилшиау
Харківський 
авіаційний інститут
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА ПЕРШИЙ КУРС

НА ТАКІ ФАКУЛЬТЕТИ:
Літакобудівний — готує інженерів по коїісгрую- 

Вапню і виробництву літаючих апараті».
Аьіамоторобулівний — готує інженерів по кои- 

€іруюваиию і виробництву двигуні;! літаючих апа-. 
ргіів. , -•

Систем управління — готує інженерів по аВіапрн- 
ладах, системах автоматичного керування, приклад
ної математики, автоматизованим системам управлін
ня виробництвом.

Радіотехнічних систем — готує інженерів по кон
струюванню і виробництву радіоапаратури і радіо
електронним пристроям.

Б інститут приймаються особи обох статей віком 
до 35 років, які мають середню освіту.

Вступники здають екзамени з математики (пись- 
К’ого і усно), фізики (veno), української або росій
ської мені і ліісрзтури (письмове).

Особи, пагезоджені по закінченні середньої шко
ли золотою (срібного) медаллю, або ті, які закінчили 
середній спеціальний навчальний заклад або середнє 
Профтехучилище З ДИПЛОМОМ З ВІД ЦІПКОЮ, здають 
вступні екзамени дціне з математики (усно).

Строк навчання в інституті 5 років і 6 місяців. 
Приймання дсжумеїігів з 20 червня по Зі липня. 
Вступні екзамени з І по 20 серпня.
З 1 липня починають працювати безплатні місячні 

тіідгстоечі курси. З 15 липня — консультації з мате
матики, фізики, української, російської мс-ви і ліге- 

J?HT\ри.
Для студентів встановлені стипендії: на 1—4 кур

сах — 55 крб., вз 5—6 курсах — 60 крб.
Відмінникам кавчання виплачується підвищена 

стипендія. Для відмінників встановлені стипендії 
їм. В. І. Леніна -- 100 крб. на місяць і їм. М. Є. Жу
ковського — 80 крб.

Інститут має добре оХчедпані гуртожитки.
Адреса інституту м. Харкіс-84. вул. Чкалова, 17, 

Харківський авіаційний інститут.
Довідки по телефону: 44-93-13.
Проїзд в інститут трамваями 7. 12. 22 до зу- 

Уіннкн «Лісопарк», тролейбусами A’.Vs 12, 16, 17 до 
зупинки «Авіаінсптт».

’ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ. *

Кіровоградський державний педагогічний 
інститут ім. О. С. Пушкіна \ 

ПРОВОДИТЬ НАБІР СТУДЕНТІВ НА ПЕРШІ КУРСИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ’
НА ФАКУЛЬТЕТИ:

фізико-математичнмй — (спеці
альності: фізика і математика);

філологічний — (спеціальності: 
українська мова і література, ро
сійська мова і література);

англійської мови — (спеціаль
ність: англійська мова);

музично-педагогічний — (спеці
альність: музика і співи);

фізичного вихсазмня — (спеціаль- 
. ність: сЬізичне виховання);

' гв

педагогічний — (спеціальність: пе
дагогіка і методика початкового на
вчання).

Строк навчання в інституті — 
4 роки.

На спеціальності «Фізика і мате
матика» — 5 років.

Вступні, іспити проводяться за 
програмами, затвеодженими Мініс
терством вищої і середньої спеці
альної освіти СРСР у відповідності 
з програмами середньої загально
освітньої школи.

Вступники складають іспити, за
лежно від обраної спеціальності з 
таких дисциплін: .

на спеціальності: «Фізика і мате
матика», «Математика» — з матема

тики (письмово і усно); фізики (ус
не); української або російської мо
ви і літератури (письмово);

на спеціальність «Українська мова 
і література» — з української мови 
і літератури (письмове і усно), істо
рії СРСР (усно), іноземної мови 
(усно);

на спеціальність «Російська мова 
і література» — з російської мови і 
літератури (письмозо і усно), історії 
СРСР (усно), іноземної мови (усно);

на спеціальність «Англійська мо
ва» — з англійської мови (усно), 
української (або російської) мови і 
літератуди (письмопо і усно), історії 
СРСР (усно);

на спеціальність «Музика і спі
ви» — зі спеціальності, з україн
ської (або російської) мови і літе
ратури (письмово і усно), історії 
СРСР (усно);

на спеціальність «Фізичне вихо
вання» — зі спеціальності, з хімії 
(усно), біології (усно), української 
(або російської) мови і літератури 
(письмово);

на спеціальність «Педагогіка і ме
тодика початкового навчання» — з 
математики (усно), української (або

російської) мови і літератури (пись
мово і усно), історії СРСР (усно).

Прийом заяв — з 20 червня по 
31 липня. Вступні іспити з 1 по 20 
серпня. .

Вступники подають заяву на ім’я 
ректора інституту за встановленою 
формою і додають: документ про 
середню освіту (оригінал), характер 
ристику із школи або останнього 
місця роботи, медичну довідку 
(форма № 286), 4 фотокартки
(3X4 см).

Паспорт і військовий квиток по
даються особисто.

Особи, які мають стаж практич
ної роботи не менше двох років, 
подають копію трудової книжки 
(книжки колгоспника).

Зараховані на навчання забезпеч 
чуються гуртожитком та стипендією 
на загальних підставах, а на спеці? 
альності «Фізичне виховання» всі 
студенти забезпечуються спортив
ною формою. і

Документи надсилати на адресу: 
316050, м. Кіровоград, вул. Шей» 
чс-нка, 1. Педінститут.

РЕКТОРАТ. |

Воронелькіш
«ЖІСОТСХІІ ІЧ и иЙ ІІІСТИТV т

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ
НА МІСЯЧНІ
> ДВОТИЖНЕВІ КУРСИ
ПО ПІДГОТОВЦІ ДО ВСТУПУ
В ІНСТИТУТ
НА БУДЬ-ЯКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На курси приймають осіб, які мають середню 
освіту.

Інститут готує інженері;’, з таких спеціальностей: 
лісове господарство, лісоінжсяерна справа, машини і 
механізми лісевої і деревообробної промисловості, 
технологія деревообробки, автомобілі і автомобільне 
іосподарство. економіка і організація лісової про
мисловості і лісового господарства.

Заняття на курса,- піл керівництвом кваліфікованих 
Еикладачів дозволяє абітурієнтам повторити основні 
розділи програми: з математики, фізики, хімії, росій
ської мови і літератури в обсязі вимог вступних ек
заменів до технічних ВУЗІВ.

Для вступу на курси необхідно пред’явити особнс- 
то або надіслати поштою такі документи:

заяву па ім’я ректооа інституту (в заяві вказати 
вибраний факультет, рік закінчення навчального за
кладу, місце роботи і професію батьків), поштову 
квйТар.цію про перерахування грошей за навчання на 
курсах.

* Плата за навчання па місячних підготовчих кур
сах — 10 карбонанців, на двотижневих — 5 карбован
ців — перераховується поштові:м переказом через 
будь-яке поштове відділення па розрахунковий раху
нок № 141021 Воронезького міськуправліипя Держ
банку.

Заняття проходитимуть у дві зміни, початок за
тять па місячних підготовчих курсах — 4 липня, на 
двотижневих — 18 липня ц. р.

Адреса інституту: 391612. м. Воронеж, вул, Тнмі- 
рязєва, 8. Воронезький лісотехнічний інститут. Пішо- 
ловчі курси. Дзвонити по телефону 6-46-80.

ДИРЕКЦІЯ.
Я

z

/ШИЕЕИШИЗІ,d
316050. ГСП, Кіровоград 50, оул. Лунамарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 17006, Обсяг 0,5 друк, врк,

Львівське 
технічне училище
ОГОЛОШУЄ

НАБІР УЧНІВ

НХ 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
' і ? • ’ ,
Училище готує спеціалістів поліграфічної промис

ле; ості:- •- -
• складачів ручного набору;

складачів машинного набору;
друкарів високого друку;
друкарів плоского друку; 
наладчиків поліграфічного устаткування.
(11а базі середньої освіти).
Па літурників (на базі 8 класів).
Б учнлпше прінмглоті.ся юнаки та дівчата з 15 ро

ків з освітою 8—10 класів по направленнях обласних 
управлінь V справах видавництв, поліграфії і кіпіж-’ 
кової торгівлі.

Термін навчання — 2 роки.

Бажаючим вступити з училище потрібно подати та
кі документи:

Заяву,- автобіографію, лист-рскомендацію про на
правлення учнів до училища від обласного управлін
ня по місцю проживання: Фотокартки — б штук, до
відку з місня проживания і про склад сім’ї, свідоцтво 
про освіту, характеристику зі школи (метрику або 
паспорт необхідно пред’явити особисто), медичну до
відку (форма № 286).

Учні одержують стипендію В розмірі ЗО крб:. 
а відмінники навчання — па 25 процентів більше. Під 
час виробничої .практики виплачується зарпла
та (33 проценти під заробленої суми). Учні забезпе
чуються гуртожитком. Випускники училища, які 
одержать диплом з відзнакою, мають право посту
пати у вищі учбов: заклали та технікуми поза кон
курсом без виробничого стажу. Час навчання в учи
лищі зараховується в безперервний стаж.

Прийом документів з 1 липня 1977 року.

Прийом учнів проводиться по конкурсному відбору 
документів.

Початок навчання — 1 вересня.

Адреса училища: Львів-6, вул. їв. Федорова, 9, 
тел. 74-42-23.

ДИРЕКЦІЯ.

Киї вський
електромеханічний технікум 

залізничного транспорту 
ім. М. ОСТРОВСЬКОГО Я
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На денне відділення по спеціальностям:

електротягове господарство залізниць; радіозв’я
зок і радіомовлення; автоматика і телемеханіка на 
залізниці (н2 базі восьмирічної школи); енергопоста
чання і енергетичне господарство залізничного трак* 
спорту (на базі восьмирічної і середньої школи).

Заяви приймаються: • ■ .

Ііа денне відділення в групи па базі восьмирічної 
школи з 1 червня по 31 липня, в групи па базі серед* 
і ьсї школи — з 1 червня но 14 серпня.

На заочне відділення — з 3 травня по 10 серпня. !

Зараховані у технікум забезпечуються стипендією 
і гуртожитком на загальних підставах.

Адреса технікуму: Кнїв-37, Повітрянофлотський 
проспект, № 35. Телефон: 76-62-41. < . .

ДИРЕКЦІЯ. ’

Газета виходить »МОЛОДОП КОММУНАР» -
сріан Киров«» радского обкома

у вівторок, четвер, ЛКСМУ г. Корової рад.
Газета печагпеїсп

суботу. па украинском языке.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Полтавський
е лектротехніч н и й техн 2 ну НІ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1977—1978 навчальний рік

па 1-й курс денного відділу (па базі восьмирічної 
школи) па спеціальності: промислове й цивільне бу- 
дівпицтго, санітарно-технічне обладнання будівель' 
(спеціалізація «Вентиляція і кондиціювання повіт
ря»), електромашинобудування, електроосвітлюваль
ні прилади і устаткування, електрообладнання про* 
міісловнх підприємств і устаткування;

па 2-й курс нього ж відділу (па базі середньої 
в’їл-лп) па спеціальності: електромашинобудування, 
електроосвітлювальні прилади і устаткування, про
мислове и цивільне будівництво, слектоообладлаипя 
промислових підприємств і устаткування;

на 2-й курс вечірнього відділу (на базі середньої 
ніколи) па спеціальності: електромашинобудування, 
с зростка металів різанням, електроосвітлювальні при
лади і устаткування;

па 3-і* курс заочного відділу (на базі середньої 
школи) па спеціальності: електрообладнання промне- 
-ісчіиХ" підприємств і устаткування, .слектрсосвіглїо- 
вальні прилади і устаткування, промислове ії цивіль- У 
не будівництво.

Приймання заяв і вступні екзамени згідно з довід* 
ьнком для вступників до середніх спеціальних на
вчальних закладів.

Звертатися на адресу: м. Полтава, вул. Пушкіна» 
електротехнічний технікум. Телефони: 7-29-53, 

7-28-81,
ДИРЕКЦІЯ.
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