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ВСЕ МОЖЕ МОЛОДІСТЬ!
ДО СВЯТА
ПРАЦІ

У переддень свята радян
ської молоді комсомольці і 
иеспілнова молодь Кірово
градського заводу радіовиро- 
бів прибули в село Назарів
ну, щоб допомогти трудів
никам колгоспу імені Круп- 
сьної заготовляти корми. У 
відділку № 4 працювало 
шістнадцять чоловік. Зроби
ли еони чимало, із семи гек
тарів зібрали сіно, наванта
жили його на машини, до
помогли вивезти з поля. 
Темп роботи задавали ком
сомольці Богдан Коропас, 
Валерій Жилка, Дмитро Да- 
ииленко та інші.

О. АФАНАСЬЄВА, 
секретар комітету ком
сомолу заводу радіови- 
робів.

ЗА МИР!
У Новоукраїнці відбулася 

науково-практична конфе
ренція молодих борців за 
мир. У ній узлли участь ве
терани війни і праці, пар
тійні й комсомольські пра
цівники, кращі виробнични
ки району.

Науково-практичну конфе
ренцію, присвячену Дню ра
дянської молоді, відкрив 
секретар райкому Компар
тії України А. П. ГОРДІЄН
КО.

З доповіддю на ній висту
пила заступник голови рай
виконкому Д. С. БАРБАРЕН- 
НО. Вена відзначила актив
ну участь новоукраїнської 
молоді у всесвітньому русі 
за мир і солідарність трудя
щих. .

— Вірте, ми не підведемо! 
Мир захистимо! — запевни
ли ветеранів в урочистій 
обіцянці молоді борці за 
мир.

Учасники наукосо-праи- 
тичної конференції напра
вили листи Центральному 
Комітетові КПРС та Л. І. 
Брежнєву, в яких розпові
дають про свій намір і нада
лі самовіддано боротися за 
мир і щастя на землі.

В. ДИГАС, 
другий секретар райко
му ЛКС/АУ.
м. Новоукраїнка.

ФРОНТОВИКИ!
НАДІНЬТЕ 
ОРДЕНИ!

У день відзначення свята 
радянської молоді Кірово
град став місцем зустрічі 
нолишніх воїнів 9-ї гвардій
ської Червонопрапорної ор
денів Суворова І Кутузова 
Полтавської повітряно-де
сантної дивізії, лка визволя
ла наше місто в рони Вели
кої Вітчизняної війни.

З усіх нуточнів нашої 
країни прибули на Кірово- 
градщину старі фронтові 
друзі. Разом з ветеранами з 
башнирії до Кіровограда 
прибула й група червоних 
слідопитів — учнів іиколи- 
інтернату № 1 м. Ішимбал. 
Школярі довго займалися 
розшуками могили воїна 
Івана Георгійовича Шабано- 
юа. Після довгих напруже
них пошуків нарешті сгало 
відомо, що Герой Радянсь
кого Союзу І. Г. Шабанов 
загинув смертю хоробрих і 
похований у селі Крупсь- 
Ному Кіровоградського ра
йону.

Т. БОРИСОВА.
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В парку імені В. І. Леніна обласного центру відбулося 
свято — усний випуск газети «Молодий комунар», при
свячене Дню радянської молоді.
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Зустріч із читачами зав
жди хвилююча й радісна 
для газетярів. Бо немає 
суддів більш безпристрас
них і справедливих, немає 
помічників більш надійних 
і вірних, ніж вони. Для них 
і з їхньою допомогою ро
биться газета — джерело 
знань, інформації, дзерка
ло громадської думки.

Зустріч журналістів газе
ти «Молодий комунар» із 
читачами, що відбулася в 
переддень Дня радянської 
молоді в міському парку 
імені В. І. Леніна, була не
звичайною. Це була зу- 
стріч-звіт, зустріч-розмоаа, 
зустріч-свято, усний випуск 
газети.

Літній майданчик прикра
сили виставка художніх ро
біт, фотознімки, стінгазет- 
ний випуск «П’ятого коле
са». У вікторинах, змаган
нях і конкурсах, що прово
дились до початку свята, 

охоче брали участь усі 
присутні.

Відкрив свято вітальним 
словом редактор газети 
«Молодий комунар» В. Сту
пай.

Першу сторінку усного 
випуску газети журналісти 
назвали «Молодь. Події. 
Час». Вела її людина з леген
ди, мужня й сильна •— ко
лишній розвідник М. І. 
Єсін. Затамувавши подих 
слухали героя газетного на
рису учасники усного ви
пуску газети. Його розпо
відь — про всенародний 
подвиг у роки Великої Віт
чизняної війни. «Мій вклад 
— це краплина в ньому»_
■сказав М. І. Єсін, котрий 
повторив подвиг Мересьгва 
ье тільки в ті грізні воєнні 
роки, ай у мирні будні, 
знайшовши в собі силу, бу
дучи без ніг, тяжко пора
неним, жити, боротися, як і 
належить комуністові. І 33- 
в’язалася розмова з читача

ми про подвиг, героїзм, по
чуття обов’язку. У Миколи 
Ілліча брали тепер інгерв ю 
читачі: розпитували, уточ
нювали...

Яка вага однієї грудочки 
цукру? П ять, десять, двіс
ті грамів? Про це йшла мо
ва на другій сторінці усно
го випуску газети, яку вів 
завідуючий відділом комсо
мольського життя «Моло
дого комунара» Василь 
Бондар.

«Не грамами чи кілогра
мами вимірюється вага цук
ру, а працею, людським не
спокоєм», — сказав у своє
му виступі учасник опера
ції «Цукор» другий секре
тар Добровеличківського 
райкому комсомолу В. Зав- 
городній. Він розговів про 
соціалістичне змагання ком
сомольсько-молодіжних ко
лективів району, ЯКІ вибо
рюють право носити ім’я 
газети «Молодий комунар».

(Закінчення на 3-й стор.)

Червень — найсприят
ливіший місяць для заго
тівлі сіна, сінажу, трав’я
ного борошна. Дбайливі 
господарі палі’ятають, що 
на фермі завжди жнива, 
пам’ятають, що довга зи
ма спитає, як до неї готу
валися влітку, тому нині 
боки стараються вщерть 
наповнити траншеї добро
якісним сінажем, завер
шити високі скирти за
пашного сіна, запастися 
калорійним трав'яним бо
рошном, гранулами.

Відчутну допо/логу

«Ук- 
в числі 

заготівлі

в 
цьому подають господар
ствам комсомольці, не- 
спілкова /лоледь. Майже- 
всюди пс-ударному пра
цюють комсомольсько- 
молодіжні загони Ropvio- 
добувкиків. Не виняток у 
цьому М НеЕГОрСДК!ВС=- 
кий район. І тим більш 
прикро було дізнатися, що 
е колгоспі «Україна» зга
даного району такого за
гону не створено.
Q АВІДУЮЧИЙ відділом 
** комсомольських орга
нізацій райкому комсомо
лу Микола Трикула роз
повідає:

— Комсомольська орга
нізація цього господарст
ва — середня. Як за кіль
кісним складом, так і за 
стевлення/и до роботи. їм 
би ініціативи виявляти 
більше. Правда, на комсо
мольських зборах розгля
далось питання про участь 
комсомольців, неспілко- 
вої молоді в заготівлі коо- 
мів, та далі цоого справа 
не пішла. Правда й те, шо 
штаб «Комсомольського 
прожектора» прсЕІв едну 
перевірку якості заготів
лі кормів, але відчутних 
наслідків це не дало.

Власне, Й колгосп 
раїна» сьогодні 
відстаючих у 
кормів.

Під кормовий 
господарстві 
1875 гектарів площі, 1242 
гектари з них займають 
багаторічні трави Тут 
більш-менш ссеоїли сіво
зміну кормових нультур, 
та й урожай непоганий — 
35—40 центнерів сіна,
скажімо, видає гектар. 
Але ЕИ.рОСТИТИ траЕИ — 
половина справи, не менш 
важливе вчасно зібрати,, 
доброякісне приготувати 
корми За графіком необ
хідно було на 21 червня 
заготовити 1500 тонн сіна, 
заготовили ж лише 367 
тонн, тобто із завданням 
справились не 23 процен
ти.

— Дощі зривають робо
ту, не дають розгорнути
ся на поєну силу, — каже 
заступник голови по кор
мовиробництву 
Мусійович Момот. — Та й 
заєдзння ж чималенькі. 
I виконати їх нелегко, б з, 
окрім цього, є й інші не
відкладні польові робо
ти...

Із заступником частково 
можна погодитись. Але 
Федір Мусійович не ска
зав про найголовніше — 
про організацію праці 
кормодобувникіЕ, манев
рування технікою А саме 
з цим в господарстві не 
все гаразд. Кормозаготі-

клин у 
відведено

Федіо

І

ки, 
товляє корми, 
нізація роботи ще з само
го початку зелених 
жнив» виявилась неефек
тивною, шкідливою. На це 
не раз указував районний 
штаб по заготівлі кормів, 
але кєоібники господар
ства іак і не зуміли побо
роти інертність, працюють 
по-старому

— Ми думали над цим, 
пояснює Федір Мусійс- 
вич, — але спосіб цент
ральної заготівлі кормів 
себе не виправдав би. 
Наприклад, у відділку N2 2 
треба закласти дві тран
шеї сінажу. Та якщо зі
брати докупи тр«і загони 
(а в кожному близько 25 
чоловік) — це буде ваві
лонське стовпотворіння.

Нині в сінажних тран
шеях «вавілонського стов
потворіння» немає, ’’а не 
видно ту| і роботи, як не 
видно її й на скиртуванні 
сіна

Микола Ульянсвич Над
дніпрянський, старший на 
закладанні сінажу, сказав:

— З одинадцятого черв
ня товчемося тут І ніяк не 
заб’ємо однієї ями. А он 
іще друга чекає. Тут би за 
3—4 дні впоратись, ‘ кі
нець. Зелена маса йде 
пересушена, низької
якості. П’ята година вже, 
а ми заклали лише 44 тон
ни, хоча сьогодні 8 авто
машин доставляють сінаж.

— Давне вже сінажує- 
мо, — встряє в розмову 
Тадеуш Карпович Геймо
рот, — та скільки зроби
ли, скільки треба за зміну 
закласти сінажу, не знає
мо А голова, заступник, 
агроном знай одне твер
дять: «Ось закінчаться ро
боти, тоді й підрахуємо».

— Хто ж іде попереду?
— питаю у них.

— Хтозна Казали, що 
тем іще гірше...

Там, це 
№№ 1 і 3.

Йду до
Бони поряд 
Скиртоклад 
Н.ОЕИЧ Генич 
досолений: 

г — Системи оплати у 
нас не впорядковано. Роз
цінки, по-моєму, 
бильні...

— Сіно тільки 
скиртувати, ще й 
скирти не 
заспокоїли 
ВІДДІЛІ 
Так що, думаємо, 
лем туг з сплатою не бу
де Вирішимо. 
Т АКИЙ стан
■ заготівлею

у відділках

■

СККрТСПрйЕІВ. 
працюють. 

Михайло Іва- 
таксж неза-

непра

почали 
першої 

закінчили, — 
у плановому 

господарства. — 
проб-

справ із 
кормів 

мав би насторожити пе
редусім зоотехнічну
службу колгоспу, народ- ! 
них контролерів (під час І 
стажування грубо -пору- і 
шують іще й технологію І 
приготування кормів), але 
не настоссжиЕ Помилки 
цьогорічної зимівлі не 
пішли на користь. А жаль. 
Слід би пам’ятати, що : 
сіна і сінажу, заготсЕле- ! 
них торік, ледве вистачи- 

(Закінчення на 2-й crop.)
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( Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

по фермам відділків №№ 
З і 2 до середини зими. 
Мало того, ідо помилок 

: цих не пам'ятають, — їх 
повторюють. На молочно
товарних фермах колгос
пу вони й сьогодні дають
ся взнаки, Ось кілька 
прикладів. За п’ять міся
ців господарство продало 
10241 центнер молока. Цо 
половина піврічного пла
ну. Особливо загрозливе 
становите на МТ<Л № З,

КОРМИ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА

30 vejjasja’ fHb&y

ми - інтернаціоналіст,,

«Своя

знає іпаговсьного методу 
виконання польових ро
біт. У нього своя система, 
система розпорошення 
техніки, людей. Не визнав 
він і затверджених графи
нів заготівлі сіна.' Сіно на 
полях втрачає свою по
живність. Грази, наприк
лад у відділку № 1 (особ
ливо на поливі та богарі) 
вродили добре. Одначе в 
господарстві пішли най
легшим шляхом — за'о-

29 тонн трав’яного бо
рошна. Поруч — А8М-065. 
Хазяйнує коло неї І- П. 
Ситник. Більша ремонтує 
машину, 
початку 
виготовив 
гранул.

Стан справ із заготівлею 
кормів, можливо, буз би 
кращим, якби й до органі
зації соціалістичного зма
гання з господарстві під
ходили не формально. На-

ніж працює. З 
«зелених нсниз» 

лише 9 тонн

стійно перевиконують
норми механізатори Мико
ла Брусник, Микола Гіоле- 
жаєв, шофери Леонід 
Кітченко, Микола Гуди- 
мзнко та інші. Одне сло- 
зо, є з кого створити хо
ча б комсомольсько-мо
лодіжну бригаду. Прито
му ударну бригаду. Голов
на ж перешкода — ком
сомольці працюють у різ
них відділках. І саме роз
порошення техніки, меха-

ЕНЕРГІЙ ПОШУКИ

» організація
де надої від корови ста
новлять 4—4,4 кілограма. 
Цей показник нижчий від 

• січневого.
Що в годівниці — та й 

’ у дійниці, — справедливо 
кажуть у народі. А годів
ниці на цій фермі часто 
порожні. 33 тонни кормів 
треба щодня завозити на 
цю ферму, сюди ж до
ставляють лише половину. 
Корів, до речі, не випаса
ють, гримають у загоні. 
Це теж «своя» організація 
праці.

— Організація, яку тре
ба негайно викоренити,— 
отак категорично сказаз 
М. М. Панченко, агроном 
по кормовиробництву ра
йонного управління сіль
ського господарства. — 
Голова колгоспу Валентин 
Зіцгорозич Шульга не ви-

Б'ЄМО (ТРИВОГУ!

тозляють сінаж, а про сі
но не думають. Найкращі 
строки втратили. Лежагс 
у полі пересушені валки, 
проростають травою.

Може, а господарстві 
гаразд із приготуванням 
трав'яного борошна, гра
нул? Ба, і тут не гаразд. 
На перша липня треба за
сипати з комору 160 тонн 
цих кормів. На сьогодні 
приготували 38.

Пиліпака,
на А8М-04,

який
ска

мені одному, 
сам виконуза-

б під—

8. С.
працює 
заз:

— Важко 
На встигаю
ти завдання. Мені 
мінного...

З 2 червня Василь Сте
панович заготував усього

веду лише один факт.
Біля АВМ — дошка со

ціалістичних зобов’язань 
кормодобувників. В. С. 
Гіиліпака зобов’язався ви
робити 249 тонн трав’яно
го борошна, а його зав
дання — 260...

Або ще. Прапор трудо
вої слави на честь пере
довиків піднімають від 
випадку до випадку. Коли 
я був у господарстві, по
відомлення про пере
можця було застарілим 
на тиждень...
ТІ ОБЕРНЕМОСЯ до по- 

чатку нашої розмови: 
створення КОМСОМОЛЬСЬ

КО-МОЛОДІЖНОГО загону. З 
колгоспі чимало хороших 
молодих хліборобів. По-

і призвело до 
господ ар- 

і з загц>-

нізагорів 
того, що нині З І 
егві такий стан 
тівлею сіна.

і-. ♦ *

... Косовицю 
дарма називають 
ми жнивами», і 
зультату залежить вихід 
продукції тваринництва. 8 
колгоспі ж «Україна» «зе
лені жнива» йдуть поки 
що мляво. Те ж саме і в 
колгоспах імені Шевчен
ка, імені Ульяяоза, деяких 
інших. Тому в Новгород- 
ківському районі не за
готовлено ще й 3 тисяч 
тонн сіна при завданні на 
сьогодні 7138.

ІЗ. САЗЕЛЬЄЗ, 
спецкор «Молодого 
комунара». 
Новгородківський 

район.

трав не- 
> «зе.пени- 
від її ре

ФАКТ НАШОГО ЖИТТЯ

КОНКУРСИ

ЩАСЛИВИХ ДОРІГ
Заборонити дітям гратися з м’ячем на дорозі, ка-

татися на велосипеді по дорозі, де їздять машина, —

цього явно замало. їх треба перепона ги в тому, що

на вулиці діють свої, невмолимі закони — правила

руху, порушення яких може коштувати здоров’я і

навіть життя.

шкальним вальс

не зро- 
під ко-

подіб-
і з

час випускних вечорзв
От і все — ти вже не 

школяр. І не поспішати
меш щодня до школи, як 
робив це протягом цілих 
десяти років, щоб не спіз
нитися па першу за роз
кладом алгебру. Не лама
тимеш голови, де ж пра
вильний хід розв’язку за
дачі з фізики, і не філо
софствуватимеш на вільну 
тему з російської літерату
ри а Я через десять рокіи». 
Усе це вже минуло і ніко
ли не повернеться назад.

З легким щемом у душ: 
дівчина-випускншія ди
виться на свою скромну 
шкільну формену сукню. 
А поруч неї — нарядна 
випускна. Перла постійно 
нагадуватиме їй про 3650 
днів її шкільних буднів, 
друга — про одну-од- 
нісіньку в житті ніч біло
го свята дитинства, яка 
вже минула.

Школа — це поки що 
єдине і найперше в твоєму 
ЖИТТІ, що ти з упевненіс
тю можеш назвати своїм 
минулим. І світанкове сон
це, яке щойно піднялося 
над твоїм рідним селом чи 
містом, поставило -за нею 
свою останню вогняну 
крапку.

Тобі — сімнадцять. На-

став час самостійно дума
ти про життя. 1 про лю
дей. які тебе оточують. 1 
про самого себе.

Думати. Зіставляти. До
мислювати. Звичайно, лег
ше жити, не обтяжуючи 
себе роздумами, 
між іншим, так 
Ллє цей факт не 
наслідування.

Лише маленьким 
подобається все, 
оточує. Вони ж бо тільки 
почали Жити на світі, і, 
звичайно, . кішка, у якої 
хвіст і чотири лапи, чарує 
їх так само, як уперше по
бачений схід сонця.

Дитина росте і перестає 
Як і ко-

і
Дехго, 

робить, 
вартий

дким 
що їх

бути дитиною.
лись, і і хвилює видовище 
світанку. Та
знає, що в

вона вже 
житті, Крім 

гармонійності і привабли
вості, багато такого, що 
можна було б перебороти 
і переробити. Все це при
родно. Бо хіба не для го- 
го приходить людина у 
світ, щоб змінити його?..

■ ...Кілька днів тому всі 
саітаики країни — від 
Камчатки до Кадїнінграда 
— належали тобі, випуск
нику 1981-іо. Дчі побачен
ня! Попутного тобі вітру!

т. сторожуй.

ще

навчили хлончн-

І ЗАХОПЛЕНИМИ погля- 
дами проводжали 

хлопці і дівчата автомобі
лі з номерними знаками 
і (імецько’і Демократичної 
Республіки і написом:

І «Траса «Дружба» — удар
на молодіжна будова».

Коли гості поїхали, члени 
клубу інтернаціональної 
дружби Світлово,іської
школи-інтерпату № і вирі- 

Ішіїлк: «Неодмінно запро
симо німецьких товаришів 
па засідання КГДу».

Той вечір дружби осяя
ний світлим СПОМИНОМ.

... Вис гупає секретар ко- 
Імітсту первиппої організа

ції Спілки вільної німець
кої молоді Світловодської 
трубозварювальної дільни
ці об'єкта Гїохім Рєпнін. 
Молодій-! робітник сказав, 
що в НДР тисячі добро- 

а вольців виявили бажання 
І попрацювати на ейоруд- 
I жсіші велФиюї інгериаціо- 
I пальної будови. Теплі по- 
I бажання адресував гість 

надійному помічникові 
а Спілки вільної німецької 
І молоді — піонерській ор- 

■ ганізації, що носить і я я 
І вождя німецьких комуніс- 
I тів Ернста Тельмана. 
І Глибоко заору шила 

юних світловодців історія 
а життя людини палкого сер- 
I ця, що її розповів дорогий 
І гість. «Створимо музей 
І Ернста Тельмана. Боро- 
I тимсмося за присвоєння 

КІДу імені німецького ко- 
Імуніста» — цій благород

ній мсті присвятили себе 
школярі.

рПОЧАТКУ збирали біо- 
V графічні відомості. 
Юлія Осгриченко, Раіса 
Чорна по крупинці відшу- 

I кували і, бібліотеках 
усе, що зв’язане з ім'ям 
вірного ленінця. Резуль
тат їхньої копіткої робот 
— альбом «Життя, відда
не боротьбі» та «Момент.ч 

■ великого життя •, де зіі.ч- 
■ йшли своє відображення 
І численні виписки з книг і 
І періодичних видань.

Л потім... Мов птахи у 
вирій, полетіли листи кі- 

« дівців в усі куточки нашої 
І Батьківщині!, в НДР. І 
І ось, затамувавши подих, 
І слухають учні керівника 
І клубу вчительку німецької 
■ мови Світлану Володими

рівну Литвинову, котра 
І чигає одну з перших відпо- 
I вгдей.

— Ерпст Тельман був у 
І Смоленську і і серпня 
І 1925 року, — повідомляла 

інтерклу бів ці в старший
І науковий співробітник 
І Смоленського державного 
І об’єднаного музею-заповід- 
I пика Раїса Мгсіївна Міи- 
I кіна. — Він зустрічався з 

працівниками губкому 
. партії і смоленськими сс- 
I ляяаміг-ходоками... А се-] 
І лянин із Ракіт Я. О. Дука-. 
І шов сказав Тельману: «11е- 
I редайте, товаришу Тель- 
І май, Вашим селянам, що 

їм час улаштовувати своє
І життя по-нашому».

Так перед інтерклубііщя- 
I ми відкрилася цікава сто- 
I ріпка життя великого дру- 
I га радянського народу.

1 знову — листи. Дсгко- 
I крилі голуби миру...
І Відгукнулись члени клу- 
I бу інтернаціональної др\ ,к- 
I би Будинку піонерів міста 
І Баутцена. Вони надіслали 

кілька знімків періоду пе
ребування Еристз Тельма
на у в’я'.ншіі Моабіт, а.та- 
.кож . фото паміятпнкіч 
bohckiq па німецькій зем
лі.

Дорогі учням подарунки 
Центрального музею Вели
кої Жовтневої соціалістич
ної революції м. Депінгра- 

мг‘РІМУ?ови‘’ баре.'и,-

єф Ернста Тельмана, книга 
«Ернст Тельман —- вождь 
німецької молоді», прос
пект «Пам’ятні місця Ьрц- 
ста Тельмана», прислані з 
Бухенвальда.

Не злічити всіх фото
знімків І ЛИСТІВОК, вирі
зок і документів, зібраши 
і спстематцзоваикх школя
рами. І кожен експонат — 
сходинка пізнання життя 
великої людини.

... Якось узимку 197н 
року, повернувшись додо
му зі школи, Світлана Во
лодимирівна Литвинова 
дивилася програму «Час». 
її зацікавив репортаж і; 
передмістя Берліна — Шс- 
найхе-Фіхтеиау. Про музей 
колишньої партійної шко
ли імені Рози Люксембург 
Комуністичної партії Ні
меччини розповідав Кур' 
Шайневінд, Що знав Кри
ста Тельмана...

Ластівкою полетів лист 
інтерклубівців ;иа -батьків
щину мужнього револю
ціонера.

У відповідь прийшла 
бандероль. З теплого лис
та учні дізналися, що ного 
автор, ветеран Компартії 
1 Іімеччнни, познайомив
шись з Ернстом Тельманом 
1928 року, зустрічався з 
ним на з їзді Спілки кому
ністичної МОЛОДІ Німеччи
ни.

«Є імена, — пише Курт 
Шаі'щевінд, — навічно за
несені до літопису револю
ційної боротьби трудящих, 
за своє 
них 
ста

З
ми
першого листа 
Щайневінда минуло вже 
два роки. Німецький това
риш ніколи не затримуєть
ся з відповіддю, активно 
листуючись ІЗ СВІТ.ТОВОДСо- 
кимн друзями. І — дарує 
трепетне відчуття глибоко-', 
го проникнення в скарб
ницю Тельманового життя.. 
Приславши для музею 
унікальне видання — дво
томник біографії вождя, 
дякував за «вияеЛсішя ви
сокого-довір.я стдти по
чесним членом клубу ін
тернаціональної дружби*, 
ї X БАГАТО, ентузіастів.
■ Дослідницька при

страсть, цілеспрямованість, 
натхнення в роботі дають 
змогу юним інтернаціона
лістам не знижувати тем
пів, поруч зі створенням 
музею Е. Тельмана листу-, 
ватися зі своїми і’болгар-' 
ськнми- ровесниками (КІД 
— колективні^. улец. Тора - 
риства радянсько-болгар
ської дружби), інших кра
їн соціа.гістшінцї співдруж
ності. оа ’ й.Ьад^творнк’' ро
боту клуб 
Г рамотою 
ОСВІТІ! УРСР, 
України та 
республіканського 
ту захисту миру.

А в грудні 1980 року 
Світловодськнй МІСЬККОМ 
комсомолу присвоїв клу
бові- інтерн ац’кчідльної 
дружби -• школи-інтернат у 
№ І імкя Ернста* Тельма
на. Гідний підсумок п’ята* 
літніх пошуків і, водночас, 
новий імпульс,

віізволення. До 
належить і ім’я Ерн- 

Тельмана».
часу отримання юнн- 

і итернаціоналістамн 
від Курта

трьохсот загонів ІО1Р, що 
об'єднують понад 3 тисячі 
школярів.

Цікаво організували ог
ляд у Компаніївській се
редній школі, Созонівсь- 
кій десятирічці Кірово
градського району, Біль
ша ііській середній школі, 
Добровеличківськін серед
ній школі, в школі № З 
м. Світловодська...

На фінальних змаган
нях, що недавно відбули
ся, зустрілися переможці 
трьох зон. Цс загони юних 
інспекторів руху середньої 
школи № 3 м. Знам’янки, 
Підвисоцької середньої 
школи і Іовозрхапгельсько- 
го району та середньої 
школи № ІЗ обласного 
центру.

Жюрі назвало перемож
ця. Ним виявився загін 
юних інспекторів руху 
Підвисоцької середньої 
школи, де командиром се
микласниця Оксана Мель- 
ннченко.

• Учасників цього загону 
та кращих юних інспекто
рів дорожнього руху Зиа- 
м‘ямської середньої школи 
№ 3, що посіли друге міс
це, нагороджено безплат
ними путівками до рес
публіканського піокерсько-

СЕРГІЄВІ Оярі не ви
повнилося ще Й семи 

років, коли він виїхав ве
лосипедом на одну з ву
лиць Повоукраїнкн. Хлоп
чик, мабуть, так і 
зумів, чому попав 
леса «Москвича»...

Різно через день
па пригода сталася 
Сашком Гавриліиим із се
ла Пршотівки Олександ
рійського району. Сашко 
не отямився, як мотоцикл, 
що обганяв, збив його. 
Хлопчика відправили до 
лікарні, а очевидці
довго сперечалися, хто ви
нен — водій чи велосипе
дист. Та хіба тільки вони? 
Де ж були раніше батьки, 
чому не
кін де і як потрібко ката 
тііся на

Не все, мабуть, зробили 
і в дитсадку, і в школі 
для того, щоб ознайомити 
дітей із законами дороги. 
ТАКИХ випадків, на 

жаль, трапляється ще 
чимало. Тож в . області 
практикують різні форми 
боротьби з дитячим трав
матизмом. Зокрема, в ба
гатьох школах, жеках,
парках створено загони
юних інспекторів руху- 
Діти не тільки самі, глиб
ше пізнають дорожню аз
буку, а й навчають її до- го табору «Молода гвар- 
игкільият 
школярів.

З І квітня по 15 червня 
нинішнього року У на?, в 
області проходив огляд 
роботи загонів • юних ін
спекторів руку. В заході 
взяли участь близько

велосипеді?
нагороджеііо 
Міністерства

ЦК .4кем 
Українського 

ком ііх?-

і молодших Дія», де відбудуться . рес
публіканські 
гонів ІОІР.

змагання зз-

ЩЕРБИНА, 
інструктор

Л.
’ старший-

обласної держзвтоїм- 
спецції.

А. ЗЕНЦКОвСЬКИЙ, 
випускник середньої 
школи М? 2 м? Світло- 
водсьхз, староста
гуртка юних корес
пондентів міського Бу
динку піонерів і шко
лярів.



зо М»ві рэку —----------- „ЖвдвЛж. к,и?ка?..

ВІЧ-НА-ВІЧ
ІЗ ЧИТАЧЕМ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор, ).

вагомим, було слово су
міжників добровзличкізєь- 
кик цукровиків — молодих 
працівниць Кіровоградської 
кондитерської фабрики за
ступника секретаря коміте
ту комсомолу Людмили 
Малнковської і члена ком
сомольсько - МОЛОДІЖНОГО 

5 колективу цеху виробницт
ва торгів Ярини Головченко.

— Скуштуйте наших ла
сощів, — припросили гля
дачів на завершення роз
мови молоді кондитери. 1 
дівчата з українських кос
тюмах понесли з зал фір
мові торти.

Гостями клубу молодої 
сім’ї «Молодого комунара», 
який зела завідуюча відді
лом пропаганди Н. Чернен
ко, були актори Вороши- 
ловградського обласного 
російського музично-дра
матичного театру Попіяа 

Шкуратоаа та Олександр 
7 ончароз. Вони говорили 
про своє розуміння сімей
ного щастя, про драматич
ні твсри, присвячені проб
лемам молодої сім’ї. Щи
рими оплесками нагороди
ли глядачі виступ молодого 
актора О. Гончароза.

За побажанням читачів 
«Молодого комунара» на 
сцені — самодіяльний на
родний жіночий ансамбль 
Кіровоградського технічно
го училища № 4 «Гарний 
настрій», виступ якого су
проводжував увесь усний 
випуск газети. На сцені від
булося імпровізоване ін
терв'ю з учасницями ан
самблю, його керівником 
Олександром Агурокз, са
модіяльним композитором 
Олександром Пляченком, 
пісні якого виконує про
славлений ансамбль.

У турнірі поетів, що його 
провіз завідуючий відділом 
листів і масозої роботи 
Валерій Гончаренко, взяли 

участь не тільки кіровоград
ські поети П. Селвцький, 
А. Кримський, А. Брагінсь- 
ка, а й глядачі. За одно
стайним рішенням залу пе
реможцем визнано поета 
Анатолія Кримського.

Сузеніри, подарунки... Ба
гато сюрпризів чекало, гля
дачів. Ціказою, на думку 
глядачів, була цукеркова ло
терея «Знайомий незнайо
мець», у якій виграші ви
пали Т. Пророк — праців
ниці багатотиражної газети 
«Будівельник» та Л. Бурлаці 
— робітниці головного під
приємства виробничого 
об’єднання «Друкмаш». З 
ними й відбулося знайом- 
ство-експромт журналістів 
і глядачів.

Спортивну сторінку «Мо
лодого комунара» пред
ставляли юні гімнасти дитя
чо-юнацької спортивної 
школи № І, керівником 
яких Наталія Ляхова. 

«Ща раз про джинси, за
віску і... троянди, або Кіпь-

ка способів переконувати у 
власній точці зору» — та
кою була тема наступної 
сторінки, яку вела завідую
ча відділом шкіл та учнівсь
кої молоді Тетяна Кудря. 
На запитання глядачів від
повіла модельєр-констр/к- 
тоґр міського експеримен
тального цеху фабрики 
«Індпошиття» Галина Нечай. 
На сцені, як на подіумі, мо
лоді робітниці цеху демон
стрували нові моделі моло
діжного одягу.

І знову сюрприз — у 
гостях у «Молодого кому
нара» ансамбль бального 
танцю «Конвалія». Розмову, 
з керівником ансамблю 
5. А. Стрельбицькою про 
естетичне виховання молоді 
вів В. Гончаренко.

З нетерпінням чекали 
глядачі «П’ятого колеса». 
Його викотили на сторінку 
адміністратори Петро Се- 
лецькмйі Валерій Гончарен
ко. Котилося-крутилося 
с.П яте колесо», веселило 
глядачів...

Цікаву розважальну про
граму для учасників саята 
на завершення підготував

З спор.—----------- —

ансамбль «Гарний настрій», 
виступ якого ущерть пере
повнений зал зустрів бур
хливими оплесками.

Пізно ввечері закінчило
ся свято. Свято молодості і 
радості. Свої побажання, 
пропозиції та зауваження 
щодо усного випуску, що
денних номерів «Молодого 
комунара» читачі висловили 
в анкеті, в записках, у лис
тах, що їх вони писали без
посередньо в залі.

Творча зустріч-ззіт жур
налістів перед численною’ 
аудиторією читачів (ісо- 
мунарівці мають ' намір 
проводити подібні й нада
лі), безперечно, стане но
вим джерелом цікавих гем 
газетних виступів, сприяти
ме іще тіснішому контакту^ 
дружбі з читачами.

♦ * т-

На знімках: почесний 
гість усного випуску — ве
теран великої Вітчизняної 
війни М. 3. ЄСіН веде роз
мову з молоддю; йде усний 
випуск газети; зустрілися 
суміжники — учасники 
операції «Цукор» з Добро- 
ееличкізсьного району Л 
кондитери м. Кіровограда, ,

Фото З, ГРИ5А9

Ь
Нинішнє гастрольне ліго 
я Оренбурзького театру 
амя збіглося з його 125- 
ічям. Тож зустрічі з кі
ровоградськими глядача-

I ми ми розцінюємо як своє- 
| рідний ОГЛЯД ТВОрЧНХ 
І можливостей театру, екза- 
•' мем на зрілість і майстер- 

■ мість, на змістовність ре- 
І пертуару.
• Що ж характерне для 
' репертуару ювілейного ро- 
. ку? Переважає в ньому 
! сучасна радянська драма- 
; тургія. Саме в постановці 
. її творів якнайповніше ви- 
і являється громадянськість 
І театру, відкривається 
і можливість безпосеред- 
| нього звертання до гляда* 
! ча- і спільних роздумів з 
і ним про найбільш живо- 
■ трепетні проблеми ДНЯ 
І сьогоднішнього.

В афішах усік спектак-
1 лів, що йдуть нині на сцс-
■ ні театру, є імена молотих 
і акторів. У репертуарній 
' картці кожного з них не- 
I релік зіграних ролей зан- 

має чимало місця. І че не 
і обов’язково ролі епізоднч- 
і ні. Навпаки, в більшості 
; вис гав саме молоді грають 
! головних персонажів - 
: досить назвати з цього 
■ приводу вистави «Шии- 
Вка», «Провінційні апек- 

т», «Фальшива моне-

се це не просто статис- 
). Адже активне, пов
ірене творче життя 
одих — запорука іх- 
•о професійного^ зро
ню, їхніх мзйбутш» 
хїв.

Немає потреби переко
нувати, іцо великою шко
лою майстерності і своє
рідним іспитом творчої 
зрілості є для кожного ак
тора робота над класич
ною роллю. «Річард Ні» 
В. Шекспіра, «Васса Же
лезнова» та «Фальшива

ТЕАТРАЛЬНА
АФІША Здрасту

Представляємо моло
дих акторів Оренбурзь
кого драматичного теат- 
ру імені М. Горького

монета* М. Горького, 
«Піднята цілина» М. Шо
лохова, «Дядя Ііаия» 
А. Чекова — в цих та ін
ших класичних спектаклях 
зайнята у нас творча мо
лодь.

Випробування Цеховим 
— це серйозно. У виставі 
«Дядя Валя» головні ро
лі виконують молоді ак
триси Ніна Валенськз, Те
тяна Викова. Безперечним 
успіхом стала робота над 
образом Соні для І алнн-і 
Виноградової. З її новою 
роллю — Поліції у «Фаль
шивій монеті» М. Горько
го __ глядачі ознайом
ляться під Час нинішніх 
гастролей уперше. •

В изнаии м улюблел цс м 
оренбурзької молоді став 
за шість років роботи в 
тса-тоі Володимир Грн- 

шин. Щедро наділений 
хистом імпровізатора, емо
ційний і привабливий ак
тор, він уміє глибоко ос
мислити МОТНІМ! вчинків, 
характеру своїх героїн і 
знайти переконливі засо
би сценічного їх втілення. 
Сподіваємося, його гра

молоди 
театр е!

сподобається Кіровоград- 
цям.

Серйозно й багато пра
цює, причому у виставах 
різного жанру, Володимир 
Поздняков. Ангоиінґ Лю- 
ліній особливо вдаються 
характерні, ролі, життєво 
переконливі й достовірні 
— такі, як Вікторія в 
«Провінційних анекдотах*, 
егоїстична Лена ~ 
шуках щастя», 
душна. ЛюдмилаХв 
рю і піду» тощо.

Не позичати 
Ваднмові та 
Яцукам 
юнацької ........  „..V,,,
темпераменту. Воші зовні 
дуже схожі один на одно- 
го, але кожен має свій 
оригінальний творчий по
черк, вироблений 
чотирьох років 
нашому театрі.

А імена Юрія ІІутиліил 

братам 
Вікторові 

снергійпосіі, 
прпвабливоеУі,

і Тетяни Швндкової тіль
ки торік уперше появили
ся па наших афішах. Про
те за час, то минув від
тоді, вони зіграли головні
ролі у двох 
класичній
К. Гольдоні

комедіях — 
«Шшікарка» 
та сучасній 

«В не
прямо« 
«Поні-

й

«Медовий місяць» В. Ле
вашова.

І псе ж шлях до успіху 
та самовиявлення склад
ний і тернистий. Удача ні
коли ис дається легко. І 
саме тому хочеться сказа
ти, що успіхи наших мо
лодих до : деякої міри 
«запрограмовані». Тим, 
що працюють воші багато 
й серйозно. Чимало до
помагають молодим (пізна
ні майстри — ветерани 
оренбурзької сцени, серед 
яких є люди це тільки 
яскравої творчої Індивіду
альності, а ії хороших пе
дагогічних здібностей. У 
них молода акторська змі
на починає приймати еста
фету творчої самовідда

ності, високого професіо
налізму і майстерності. 
Щоб виправдати надії 
колективу.

І тому, вступаючи у 
свій і 25-й сезон, наш те
атр лишається молодим.

Г. ОРЛОВА, 
помічник головного 
режисера по літера
турнім частині Орен
бурзького театру дра
ми імені М. Горького.

V * 4
На знімка х: сцени 

з вистав К. Гольдоні 
«Шинкарка» (Маркіз Фор- 
ліпополі — 8. ГРИШИН, 
граф Альбафзоріга — за
служений артист РРФСР 
А. БАҐР08), М. Машаду 
«Викрадення цибулин» у 
ролях: кішки Флори — ар
тистка Т. ШВИДКОВА, ос
лика Сімома — артист 
Ю. ЛУТИЛ1Н).

Фото В. АНТОНОВА.



4 стор „МОЛОДКЙ комунар“

Вівторок

'А ЦТ
14.30 — Новини 14.50 — 

«За тобою Батьківщина». 
Дек телефільм 15.50 — Те
лефільм. «Ліс. в який ти Пі
но и> не ввійдеш». ~
Учнівські виробничі. 1..30
— Док. Фільм «СРСР —
МНР: рівноправні пщэтнери».
17.40 — М Горький Спога
ди і зустрічі. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Життя 
науки. 19.-30 — Телефільм 
«історія одного кохання». 
21.С0 — «Час». 21.35 —
Філь?,-концерт «Отар Тактл- 
іишвілі» Сторінки творчос
ті. По закінченні — Сьогод
ні у світі.

'А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Концерт. 11.20
— Художній фільм «Остан
ня реліквія». 12.50 — •’Акто
ри і ролі». 10.00 — Новини.
16.10 — -До побачення,
школо». 16.55 — «Рішення
XXVI з’їзді’ КПРС — У ДІЇ». 
«Депутати і життя». 17.25 — 
Концерт. 17.35 — «Україна
— Тюмені». Передача дру
га. «Місто ми збудуємо». 
18.00 — К. т. «Шахтарські 
горизонти-». (Кіровоград).
18.30 — Балетні мініатюри. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». ]9.30 — -Вперед, орля
та!» (Кіровоград). 20.0о —• 
Тслежурвгл «Стзрт». 20.50
— «На добраніч, дітг.’» 21.00
— «Час». 21.35 -- «Новини 
кіноекрана». По закінченні
— Новини.

гд ЦТ (IV програма)
20.00 — «Вечірня казка».

20.15 — Фі.чьм-конперт.
21.00 — «Час».

■А цт
14.30 — Ног.пні. 1-і 50 — 

«Людина землі». Кіпо- 
програма. 15.35 — Відгук
ніться, сурмачі’. 16.20 —
Поезія В Луговського. 17.00 
— Твори Ф. Шопена вико
нує Н. Панкова. 17.30 — До 
національного свята Кана
ди — Дня конфедерації. Кі- 
іЮпрогпг.?.:;і 18.00 — Чемпі
онат СРСР зі стендової 
стрільби 13.35 — Слово —
письменникам. 18.45 —
Сьогодні у < гіті. 19.00 — 
Л«ж. теле4-льм -Восьмий 
директор» 19.35 — -«Звичай
ні обстаЕги: • Тепевистава. 
21.60 — • Час» 21.35 - Кі
нокамера д виться у світ. 
22.25 — Сьогодні V світі. 
22.40 — Міжнародний тур
нір з гандбол?/ ІКіпюг. Збір
на СРСР — збірна ЧССР.

± УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Концерт орган
ної музики 11.00 — «Нови
ни кіноекрана». 12.15 —
«Скарби музеїв України^ 
12.30 — «Незабутні». 13.55 
— Для старшокласників 
«Орієнтир». 16.00 — Мовний. 
16.10 — Документальний те
лефільм. 16.30 — «Абітурі-

А УТснт-81*. 17.00 — «Комуністи 
80-х». 17.30 — «Літо піонер
ське». 18.00 — «День за
днем». (Кірогограді. 18.10 -- 
«Тваринництво — ударний 
фронт». «У ініціаторів Все
союзного змагання — пра- 
цівнг.ків ферм Черкащини», 
Передача перша. 18.30 — 
«Екран запрошує». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Концерт. 
19.50 — «Слово за вами». 
Засідання громадської ради 
якості Українського телеба
чення. • Робітничої газети» і 
«Сільських вістей» з питань 
впровадження передового 
досвіду. 20.50 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — X. Вуолійокі. -Моло
да хазяйка Ніскавуорі». Ви
става. В перерві — Новини.

£ ЦТ (IV програма)

19.00 — «Сільська годи
на». 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20 15 — Концерт.

А ЦТ
14.50 —
15.35 — 

16.05 —
16.35 —
Концерт

14.30 — Новини. 
Док. телефільми. 
Російська мова. 
Шахова школа. 
Я. Крумпхольц. . .
для арфи з оркестром. 17.00 
— Телефільм «Прппп і жеб
рак». 13.15 — «Алкоголізм». 
Бесіди лікаря. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Кон
нерт оркестру російських 
народних інструментів ЦТ і 
ВР. 19.20 — Програма, прп- 
счячоиа 5-й річниці утворен
ня Соціалістичної Республі- 

ьи В’єтнам. Док. фільм 
«Космічний старт В етиа- 
А’У». художній телефільм 
«Дівчина на ім’я Цім». 21.00 
— «Чар» 21.35 — Життя на
уки. Про академіка В. Л. 
Комарова. 22 15 — Сьогодні 
у світі. 22.30 — Міжнарод
ний турнір з гандболу. Жін
ки. Збірна СРСР — збірна 
Угорщини.

З 30 червня 

по 5 липня
І

16.00 — Новини. 16.10 — 
«Вперед, орлята!» 16.55 — 
Концертний зал «Дружба».
17.35 — Програма докумен
тальних телефільмів. 18.00— 
• Населенню про цивільну 
оборону». (Кіровоград). 13.10
— «Тваринництво — удар
ний фронт», «у Ініціаторів 
Всесоюзного змагання — 
працівників форм Черкащи
ни». Передача друга. 18.30
— «День за днем». (Кірово
град). 18.45 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.50 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— З концертіз Всесоюзного 
конкурсу молодих виконав
ців радянської пісні. 20.30— 
Телеогляд «На ланах рес
публіки». 20.45 -- «На ДОб- 
раніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Продовження кон
церту Всесоюзного конкур
су молодих виконавців ра
дянської пісні. По закінчен
ні — Новини.

П’ятниця
А ЦТ

14.30 — Новини. 14.50 — 
Твій труд — твоя висо
та, Кінопрограма. 15.45 — 
Трас, лауреат конкурсу ім. 
М. Лисенка С. Юсов (скрип
ка). 16.10 — «Сторінки Шо
лохова». Фільм-концгрт
16.45 — Народні мелодії. 
17.00 — Мосігла 1 мосхштчі
17.30 — Чемпіонат СРСР з 
стендової стрільби. 18.00 — 
Зустріч юнкорів телестудії 
«Орля» з начальником Ле
нінградського пожежно тех
нічного училища М. Заха- 
ровим. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Російські ро-

мався. 19.15 — Слово —
письменникам. 19.25 —
Фільм «Мелодії Верійського 
кварталу». 21.00 — «Час».
21 35 — Пісня-81. 22.35 — 
Сьогодні у світі. 22.50 — 
Док. фільм.
А УТ

10.00 — '.Актуальна каме
ра». 10.35 — Концерт. 11,20 
— «Слово за вами». Засідан
ня громадської ради якості 
Українського телебачення,
• Робітничої газети» 1 «Сіль
ських вістей» з питань 
впровадження передового 
досвіду. 16.00 — Новини.
16.10 — «Абітурієнт 81».
16.40 — «В ефірі — пісня».
17.15 — «Так у нашому роду 
повелося». 18.00 — «День да 
днем». (Кіровоград). 18.10 — 
•'Тваринництво — ударний 
фронт». «У ініціаторів Все
союзного змагання — пра
цівників ферм Черкащи
ни» Передача третя 18.30— 
Фільм-концерт 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 —
• Російські народні наспіви».
20.15 — < Вечірня казка».
20.30 — Міжнародний матч
плавців: СРСР — Велико
британія. 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм 
«Маош&л революції». 1 се
рія. 22.40 — «Мелодії і рит
ми». По закінченні — Повн
іш.
А ЦТ (IV програма)

19.00 — Чемпіонат СРСР з 
хокею на граві. Жінки.
19.30 — «Письменник. Мис
тецтво. Час». 20.00 — «Ве
чірня казка». 20.15 —
Спортивна програма.

А ЦТ
14.00 — До національного 

свята Югославії — Дня бор
ця. «По Югославії». 14.30 — 
Ловиш:. 14.45 — Сьогодні — 
Міжнародний день коопера
ції. 15.05 — Веселка. IV 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм народної твор
чості: Сірія. 15.30 — Оче
видно — неймовірне. 16.30
— Мультфільми. 16,55 — 
Бесіда політичного огляда
ча .’І. Рознесенського. 17.25
— Музична програма до 
Міжнародного дня коопера
ції. 18.25 — Док. телефільм. 
19.15—’Від усієї душі.*. 21.00
— «Час». 21.35 — Вас за
грожує оперета. По оакі.ч-. 
чанні — Новини.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
рам. 19..Ч5 — Ранковий кон
церт. 10.55 — Художній те
лефільм «Маршал револю
ції». І серія. 12.00 — «Доб
рого вам .здоров'я», 12.30
— «Пісня скликає друзів».
13.10 — «Компас туриста».
13.45 — «Мальовничий світ

1 дитцнетпа». 14.10 — Науко*

30 'герлжя 1981
г.о-популярна програма
«Імпульс». 14.40 — «Люби- 
?£ЛДМ хорової музики». 
-°-20 — Документальний те 
лефільм, 15.40 •— «Сатнрпч- 
ішн об'єктив». 16.10 — Зу
стріч із випускниками Хар
ківського інституту мис
тецтв. 16.45 — • Галузь; дос
від, проблеми». 17.35 — Ко
роткометражні художні те
лефільми для Дітей. 18.45— 
«Скарби музеїв України». 
19 00 -- «Актуальна каме
ро». 19.30 — Концерт ра
дянської пісні. 20.00 — Чем
піонат СРСР з футболу: 
СКА (Ростов-иа-Дону) — 
«Шахтар» (Донецьк). 2 тайм.
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Маршал 
революції». 2 серія 22.40 -• 
«Естрадні мелодії». По закін
ченні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

8.00 — «Час». 9.05 — Між- 
народний День кооперації.
9.30 — «Ранкова пошта». 
10.00 — «Російська мова».
10.30 — «Шахова школа».
11.00 — Концерт. 15.00 — 
• Запрошення до життя». 
Фільм-вистава. 17.25 —
Мультфільм д ія доросли:-:.
17.45 — «Здоров'я». 18.30— 
«Музичний кіоск». 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
СКА (Ростов-на-Дону) — 
«Шахтар» (Донецьк). 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Морські ворота». 
1 і 2 серії.

А ЦТ
1 1.00 — До національного 

свята Алжіру — Дня неза
лежності. Кінопрограма. 
1«і.30 — А що у пас в теат
рі? Фільм-огллд Центрально
го театру ляльок. 16.00 — 
Сьогодні — День працівни
ків морського 1 річкового 
флоту. 16.20 — «За вашими 
листами». Музична програ
ма. 17.10 — Сьогодні —
День працівників морського 
і річкового флоту. 17.30 — 
Док. телефільм «Наш секре
тар». 18.00 — Міжнародна 
панорама. 18.50 — Мульт
фільм. 19.00 — Клуб кіноио- 
дорожей. 20.00 — Міжна
родний турнір з боксу. Пів
фінал. 21.00 —«Час». 21.35
— Футбольний огляд. 22.05
— Знайомі мелодії. По за
кінченні — Новини.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Сьогодні —
День працівників морського 
її річкового флоту». 11.10 — 
Естрадний концерт. 11.20 — 
«Незвичайне ■ змагання». 
Лялькова вистава. 12.10 — 
Художній телефільм «Мар
шал революції». 2 серія.
13.15 — «Слава солдатська».
14.15 — Теленарис про Рес
публіканський Будинок ор
ганної та камерної музики.

року г <
14.45 — к. т. «Народна
творчість». Розповідь про 
майстриню вишивання
М. Мірошниченко з Кірово- 
градщпнп. (Кіровоград на 
Республіканське телебачен
ня). 15.15 — «Село і люди/;
15.40 — Для дітей. «Сонячне 
коло». 10.20 — -Мода-81»;
Літо. 17.00 — Фільм-коп- 
нерт. 17.30 — •Джерела»;
18.15 — Міжнародний матч 
плавців: СРСР •- Велико-:
брптанія. 19.00 — «Актуаль-: 
па камера». 1,9.30 — «І труд, 
і пісня». 20.15 — Програма
спортивних фільмів. 20.45 
«На добраніч, дігні» 21.00 —7 
«Час». 21.35 — «П'ять хвн?
лин на роздуми». Молодіжна 
розважальна передача. .Ч<7 
закінченні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

8.00 — «Час». 8.55 — До,
Дня працівників морського 
й річкового флоту. 10.00—«У 
світі тварин». 11.00 — «Пе
реможці». 21.00 — «Час»;
21.35 — Художній фільм 
«На грані провалу».

ФУТБОЛ«Зірка» - «Спартак» — 1:1 >
У першому таймі ініціати

вою володіли господарі 
стадіону. Виконуючи знач
ний обсяг роботи, багатд 
комбінуючи, всип не раз 
були близькими до успіху. 
Розпечатати ворота жито
мирян мали по дві реальні 
можливості Сергій Глизенко 
і Володимир Димов. Та во
ни з вигідних положень не 
влучили В ЦІЛЬ.

Другий тайм почався та? 
кож атаками наших земля? 
ні в. На 57-й хвилині спар? 
таківці у своєму штрафно.; 
му майданчику порушплй 
правила. Арбітр Віктор МО; 
розов з Донецька призначив, 
пенальті. Його реалізував 
Валерій Самофалов. Після 
цього спартаківці всім ко
лективом кинулись ІіЙ 
штурм воріт Валерія Музій 
чука. На сімдесят першій 
хвилині захисники «Зіркії.^ 
допустили помилку, нею 
скористався Зіновій Флюнт 
і встановив рівновагу.

«Зірка» виступала в тако'; 
му складі: 'В. МузпчуїК 
М. Голик, О. Смнченкдї
B. Хропов. І. Черненко*,
C, Глизенко (О. АлексЄЄвУ; 
В. Димон. В. Тарасов 
(Ю. Шейбак), ІО. Каеьонкін) 
В. Самофалов. С. Ралючен«' 
ко.

Е. ШАБАЛІН. ?

Редактор 8. СТУПАК.Кіровоградський державний педагогічний інститут 
імені О. С. Пушкіна
ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 1981 — 1982 РІК

рл фа;;ул'/;см’ (денна форма навчання): 
історичний (спеціальність — історія), 
фізмко-математичннй (спеціальності: фізика і мате

матика, математика і фізика),
філологічний (спеціальності: українська мова і 

література, російська мова і література).
іноземних мое (спеціальність — англійська й ні

мецька мови),
музично-педагогічний (спеціальність — музика і 

СЛІВ!.),
фізичного виховання (спеціальність — фізичне ви- 

ховаппя),
педагогічний (спеціальність — педагогіка і мето

дика початкового навчання).
Строк навчання — 4 роки; на спеціальностях «Фі

зика і математика», «Математика і фізика», «Англій
ська й німецька мови» — 5 років.

Вступні екзамени—за програмами, затвердженими 
Міністерством вищої І середньої спеціальної освіти 
СРСР відповідно до програм середньої загальноос
вітньої школи.

Вступники складають екзамени, залежно від ви
брано і спеціальності, з таких дисципліц:

Історія — з історії СРСР (усно), російської або 
української мови і літературні письмово й усно) іно
земної мови (усно):

фізика і математика — з фізики (усно), математи
ки (письмово й усно), російської або української мо
ви і літератури (письмово);

математика і фізика — з математики (письмово й 
усно), фізики (усно), російської або української ме
си і літератури (письмово);

українська мова і література — з української мо
ви і літератури (письмово й усно), історії СРСР (ус
но), іноземної мови (усно);

росіііська мова і література — з російської мови і 
літератури (письмово й усно), історії СРСР (усно), 
іноземної мови (усно);

англійська й німецька мови — з англійської мови 
(усно), російської £бо української мови і літератури 
(письмово й усно), історії СРСР (усно);

музика і співи — із спеціальності, російської або 
української мови і літератури (письмово н усно), іс
торії СРСР (усно);

фізичне виховання — із_спеціальності, хімії (усно), 
біології (усно), російської або української моеп і 
літерату ри (письмово);

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

Особи, які закінчили середню школу із золотою 
чи срібного медаллю, технікум або середнє профтех
училище з відзнакою, складають один екзамен при 
зступі на спеціальності:

українська мова і література — з української мо
ви і літератури (усно);

російська мова і література — з російської мови і 
літератури (усно); __

історія — з історії СРСР (усно);
фізика і математика — з фізики (усно): 
математика і фізика — з математики (усно);
педагогіка і методика початкового навчання — з 

української або російської мови і літератури (усно);

англійська й німецька мови — з англійської мови 
(усно)

музика і співи — із спеціальності; 
фізичне виховання — із спеціальності.
При одержанні вступником відмінної оцінки від 

інших екзаменів його звільняють.
В інституті проводиться експеримент: осіб, які 

мають середній бал атестата не нижчий 4,5 і вступа
ють на спеціальності «Математика і фізика», «Фізика 
і математика», зараховують па денну форму навчан
ня при одержанні иа перших двох екзаменах 9 балів.

Приймання заяв — з 20 червня по 31 липня. 
Вступні екзамени — зі по 20 серпня. Зарахування 
— з 21 по 25 серпня.

Вступники подають заяву па ім’я ректора інститу
ту за встановленою формою, документ яро середню 
освіту (оригінал), характеристику зі школи або з 
останнього місця роботи, медичну довідку (фоома 

286), 4 фотокартки (3X4 см). Паспорт і війсь- 
і ов.чії квиток подають особисто

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

Студентів забезпечують гуртожитком і стипендією 
иа загальних підставах, а па спеціальності «Фізичне 
виховання» всіх студені ів забезпечують спортивною 
формою.

Документи надсилати на адресу: 316050, м. Кіро^ 
г.оград, вул. Шевченка, І. педінститут, приймальнім 
комісії.

Зам. 64.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЖСМ Украины,

Ла украинском языке.
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м. Кіровоград, 
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