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«До дня відкриття XIX 
з’їзду ВЛКСМ — піврічне 
завдання» — з такою іні
ціативою виступили моло
ді шофери комсомольсько- 
моло ііжного колективу ав
тотранспортного підпри
ємства районного спожив
чого товариства, де керів
ником П. Л. Нірко. Хлоп
ці впевнені в собі, адже 
виробничі завдання щомі
сяця виконують на 140 
процентів. Високим авто
ритетом користуються в 
колективі молоді водії Во
лодимир Сорока. Валентин 
Хозіцькіїй, комсорг КМК 
Віктор Курочко.

Основним 
виконання 
зобов’язань 
кількість вироблених
но-кіло.метрів. Але не менш 
важливого значення нада
ють хлопці 
економію 
річне завдання 
казпиків ' 
живепілкп виконали ще до 
64-ої річниці Великого 
/іховтня. Це дає підстави 
гадані, то й сьогоднішню 
ініціативу КМК транспорт
ників ВТІЛИТЬ V життя.

В. БУРЯК.
Новом иргородсь кий 

район.

Позаминулого року до
ярка молочнотоварної фер
ми № 2 колгоспу «Украї
на» Тетяна Турбало стала 
тригисячіпщею. То був її 
перший рік у тваринництві. 
У 1980-му вона надоїла 
від кожної корови своєї 
групи більше чотирьох ти
сяч кілограмів молока. 
Сьогодні результат моло
дої тваринниці один з най
кращих у області. Тетяна 
уже. виконала своє зобо
в'язання — на її рахунку 
нині 4200 кілограмів моло
ка під кожної корови. 
Групкомсорг комсомоль
сько-молодіжного колекти
ву, у складі якого п’ять 
доярок, впевнено йде на 
рекорд.

Недавно на звітно-ви
борних комсомольських 
зборах колгоспу Т. Гурбі- 
ло сказала:

— Наш колектив має 
всі можливості працювати 
сьогодні краще, ніж учора. 
Нині комсомольці і мо
лодь країни готують да
рунки наступним 
комсомолу. КЛІК 
товарної ферми 
може залишатись 
цієї важливої справи. Осо
бисто я, ставши на перед* 
з’їздівську вахту, зобов'я
зуюсь до кінця року надо
їти 5000 кілограмів моло
ка від кожної корови.

з’їздам 
МОЛОЧІїО- 

№ 2 не 
осторонь

А. ФЕДУНЕЦЬ.
Долинський район.

Первинна організація раціоналізаторів та винахід
ників Кіровоградського заводу радіовиробіп два роки 
тому поповнилась активним членом. Нині на рахунку 
інженсра-конструктора відділу головного енергетинз 
заводу Олександра Колосова понад 25 нововведень. 
Скромний, він вважає, що назване число — справа 
зусиль усього їхнього дружнього відділу.

На знімку: Олександр КОЛОСОВ.
Фото В. ГРИБА.

У центрі ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ
“ ~_7 —--------- -------------- - -------------------------

уваги
навчання
і праця

Відбулася звітно-вибор
на комсомольська конфе
ренція у Кіровоградсько
му інституті сільськогоспо
дарського машинобуду
вання. У ній взяли участь 
Л. Г. Дротянко — езкре-

тар обному комсомолу, 
В. О. Кулик •— перший 
секретар Кіровоградсько
го міськкому комсомолу, 
Б. Л. Сокотнюк — секре
тар Кіровського райкому 
комсомолу, професор 
Л. П. Владимиоов—завід/- 
ючий кафедрою ливарно
го виробництва.

Зі звітними доповідями 
на конференції виступили 
Ю. Галон — заступник 
секретаря комітету ком
сомолу і В. Безвершенко 
— начальник штабу «Ком
сомольського прожекто
ра». Особливу увагу вони 
приділили питанням поліп
шення навчально-виховно-

го процесу, участі студен
тів у виконанні планів пар
тії.

Комітет комсомолу до
пускав за звітний період 
серйозні недоліки у спра
ві комуністичного вихован
ня юнаків і дівчат, на що 
вказувалося у постановах 
обкому і міськкому кои- 
СОА.Олу.

Доповідачі і промовці, 
зокрема, молодий кому
ніст студент ремонтно- 
технологічного факульте
ту А. Беременно, секретар 
комсомольської організа
ції факультету механізації 
машинобудування В. Ко
зуб, член комітету комсо-

молу факультету сільсько
господарського машинобу
дування Л. Лисов підкрес
лили, що комітет • комсо
молу інституту добився 
значного поліпшення нав
чально-виховного процесу.

Цікавим буз вист/п 
професора кафедри ли
варного виробництва, ком
сомольця 20-х років Лео
ніда Павловича Владими
рова. 2

На конференції розроб
лена широка програма 
участі студентських буді
вельних загонів у виконан
ні виробничих завдань ни
нішньої п'ятирічки.

Н. ЗЕЛІНСЬКА.

Успішно працює у ни
нішньому році колектив 
Новомиргородського ком
бікормового заводу. Він 
достроково виконав ;ілзн 
третього кварталу, добив
ся чималої економії па
ливно-енергетичних ресур' 
сів і сировини. Тон у со
ціалістичному змаганні на 
підприємстві задають 
лоді робітники.

На 10—15 відсотків 
дня перекривають
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комсо-
Микола

Олександр

підприємстві 
боротьбі 
Д У і'ції.

показників у 
за якість прэ-

Молоді кормовиробнич-

*°'т”°-виборних 
зборах 
ініціа-

— • rJSIB

утао-

ники
КОМСОМОЛЬСЬКИХ • ' 
гаряче підтримали
Мпї колективі,
пО^КВИ «бО-piqqi^j

збори оозробипи 
заходи, слрп- 

підзищення
ефективності та якості ро
боти. С. ОРЕЛ.

Ноєомиргородський 
район.

Наш район знаходиться 
далеко від промислових 
центрів, і здавалося б, що 
молодих робочих рук на 
селі у нас мало б бути 
достатньо. Та це не так. 
Проблема існує, і для її 
розв'язання керівники гос
подарств докладають чи
мало зусиль. Наші методи 
роботи нічим не відрізня
ються від відомих усім. Та, 
зрештою, справа й не в 
тому, щоб до розв’язання 
проблеми знайти якийсь 
новий підхід, — успіх за
лежить від втілення в ЖИТ- ■ 
тя раніше випробуваних 
на практиці.

За прикладами далеко 
не будемо ходити. В ког- 
госпах імені Леніна, імені 
Димитрова постійно дба
ють про тісні зв’язки гос
подарства зі школою. Пе
рец учнями Добрівської 
десятирічки часто виступа
ють механізатори, доярки, 
представники різноманіт
них сільськогосподарських 
професій. Часто навіду
ються в гості до школяоіз 
голова колгоспу Іван Фе
дорович Карамалак, сек
ретар партійної організа
ції Микола Володимирович 
Немирований, секретар 
комітету комсомолу Люд
мила Драндалуш. І, ма
буть, не варто зайвий раз 
переконувати в дісеості 
такої роботи. Щороку кол
госпна сім’я поповнюється 
дев'ятьма—десятьма 
пускниками школи.

Якщо ще дза—три роки 
тому на селі . залишались 
переважно хлопці (яких 
тут згодом важко була 
«прижити», оскільки їхні 
ровесниці їхали до міста), 
то тепер цю проблему нам 
допомагає вирішувати 

• Вільшанський міжшкільний 
виробничо - .навчальний 

. крмбінат, де дівчата опа
новують професії опера' 
тора машинного доїння, 

. швачки, продавця та інші. 
Професії,. без яких сучас- 

. не село важко уявити.

У колгоспі імені Димит
рова. молодим доручають 
справну (найкращим — но
ву) техніку, хлопців уро- 

. чисто проводжають на 
службу до лав Радянської 
Армії, листуються з ним», 
перераховують на їхні 
ощадні книжки гроші.

Є й інші приклади, май
же протилежні. В колгоспі 
«Дружба», приміром, за 
час, що минув від попе
редньої звітно-виборної 
конференції, комсомоль
ська організація зменши
лась майже на двадцять 
чоловік. І головне не в 
тому, що Сухий Ташлик 
знаходиться від Первомай- 
ська і Побу.зького ближче, 
ніж Добре Правління кол
госпу, комітет комсомолу 
забули дорогу до школи. 
На низькому рівні тут ве
деться спортивна робота. 
Директором Будинку куль
тури недавно стала працю
вати молодий спеціаліст 
Людмила Двірницька, дів-

БИ-

чина беручка, активна, але! 
їй ще не вдаєтеся поруши
ти інертність керівників 
господарства. Про нових 
кваліфікованих спеціаліс
тів колгосп не дбає, а на 
тих, хто є, звалюють по 
кілька доручень. Так, сек
ретар комітету комсомолу 
має їх так багато, що для 
справжньої комсомольсь
кої роботи у нього просто 
не вистачає часу.

Колгосп «Дружба» — не 
виняток. Завдання райко
му на найближчий час — 
серйозно замислитись 
подібним небажаним 
щем.

У зв’язку З ТИМ, що
лодь не всюди з однако
вим бажанням зостається 
працювати на селі, виникає 
й інша проблема .— ство
рення комсомольсько-мо
лодіжних колективів, Які 
покликані насамперед кра
ще розгорнути соціалістич
не змагання, сприяти ви
соким результатам у пра
ці. КМК — це ще й нагода 
для молодих найповніше 
виявити свої здібності, 
повірити у свої можли
вості. Життя довело, що 
КМК — не чиясь забаган
ка, а вимога часу.

Найбільше комсомольсь
ко-молодіжних колективів 
у оайоні на транспорті, 
найменше — у тваринниц
тві. В перспективі є нагода 
створити такі на свиновід
годівельному комплекс: 
колгоспу «Аврора», птахо- 
фабоиці колгоспу імені 
4ф-річчя Жовтня, в колгос
пі імені Димитрова.

За останні роки в районі 
значно поліпшилась куль
турно-масова робота, чк0, 
безперечно, впливає на тес 
бути МОЛОДІ Б колгоспі, 
чи, як кажуть, «податись у 
кращі хела», Райком пар
тій райвиконком, райком, 
комсомолу.. великого зна? 
чення надали розв’язан
ню проблеми кадрів для 
культурних закладів. Мож
на назвати чимало пріз
вищ молодих спеціалістів, 
які приїхали працювати у 
Вільшанку і села району і 
тєлер .можуть похвалитися 
нечуваними. досі усгнх<і-| 
ми.

Більше, ніж. будь-коли, 
молодь району свій віль
ний. час проводить на 
спортивних майданчиках. 
Нині в семи колгоспах із 
дев’яти є хороші спортив
ні зали. Ще один незаба
ром відчинить двері в кол
госпі імені Зайковського. 
У Вільшанці збудовано чу 
довий стадіон, при район
ній раді спортивного това- 

‘ риства «Колос» створено 
секцію веслування на бай
дарках і каное.

Проблеми, проблеми.... 
їх ставить життя, життя й| 
вимагає їх розв язання.

В. ГОНЧАРЕНКО 
перший секретар Віль* 
іранського райкому 
ЛКСМ України.



2 стар,

BSканської комсомоль

8 грудня 1981 року *

СЕРПЕНЬ 1980 Року 
Добре попрзц-озали на 
жнивах брати Олександр і

ОІД
ГРУДЕНЬ 1979 РОКУ. 

Тракторист колгоспу «Пе
ремога > Леонід Литвинюк 
за підсумками передос
таннього року десятої П’я
тирічки став переможцем 
районного соціалістичного 
змаїання серед молодих 
механізаторів. Трактором 
Г-74 оін виробив 1293 гек
тари умовної оранки, зе
кономивши 180 нілограміе 
пального.

конференції
СІЧЕНЬ 1980 РОКУ Ппи 

районному добровільної 
спортивному го8Эцис^ 
VКолос* створено секцій 
греблі яз байдарках і , 
ное. Гребці два рони успіш 
но виступали на обласних 
та республіканських зы, 
ганнях.

ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МИ

Комісія Центрального 
Комітету ЛКСМ України по 
республіканській комсо
мольській премії імені Ми
коли Островського в галу
зі науки, техніки 
ництва оголошує 
робіт на здобуття 
1982 року.

На розгляд приймають
ся наукові дослідження, 
які вносять важливий 
вклад у розвиток вітчизня
ної науки; глибокі теоре
тичні дослідження з пи
тань марксистсько-ленін
ської науки і економіки; 
роботи по створенню і за
провадженню у виробниц
тво найбільш прогресив
них технологічних проце
сів, матеріалів, машин і 
механізмів; роботи по за
провадженню передового 
виробничо - технологічно
го досвіду, який має вели
ке народногосподарське 
значення.

На розгляд приймають
ся роботи, виконані моло
дими науковими працівни
ками, інженерами, аспі

і вироб- 
прийом 
премій

рантами, викладачами ву
зів, молодими робітниками 
і спеціалістами народного 
господарства.

Роботи на здобуття пре
мії імені М. Островського 
висувають комсомольські 
організації, ради молодих 
учених і спеціалістів, учені 
і науково-технічні ради на
укових установ, вузів, під
приємств, колгоспів, прези
дія і відділення АН 
УРСР, науково-технічні то
вариства, республіканські 
міністерства, відомства, 
держкомітети УРСР, про
відні вчені республіки.

Матеріали- представлен
ня відповідно до вимог по
ложення про конкурс на
правляти до 15 
1981 року на 
252018, м. Київ-18,
Калініна, 1, ЦК ЛКСМ Ук
раїни, на здобуття премії 
імені М. Островського в 
галузі науки, техніки і ви
робництва 1982 року.

Телефон для довідок: 
218-842.

грудня 
адресу: 

площа

НАСУЩНЕ

ЩОБ ШАНУВАЛИ ХЛІБ
Хліб— найдорожче багат

ство на землі, він — як сим
вол життя і щастя.

З болем у серці радянсь
кі люди згадують важкі ро
ки фашистської окупації. У 
країні не вистачало хліба, 
голодували діти, а гітлерів
ці вивозили дорогоцінне 
зерно у Німеччину...

125 грамів чорного з до
мішками хліба — такою бу
ла добова норма на одну 
людину в блокадному Ле
нінграді. Однак ленінградці 
не тільки вижили, а й від
стояли, захистили рідне міс- 
ІО. І ніхто, мабуть, і досі так 
Не береже хліб, як вони.

Голодній людині не хоче
ться ні цукерок, ні морози
ва. Найкращі ласощі світу 
для неї — шматок хлібз...

1а чи обов’язково людині 
треба пройти через страхіт
тя голоду, щоб зрозуміти 
ціну скибки хліба.

Ні, ми не хочемо, щоб на
ші діти знали, що таке го
лод, але ми хочемо, щоб 
вони так же свято шанували 
хліб, як шанують його ленін
градці,

Ми живемо в області, де 
працює двічі Герой Соціа- 
лісіичної Праці О. В. Гіта- 
лов. Всьому світові відома 
його «Дума про хліб». І ми 
маємо всі можливості вихо
вувати підростаюче поколін
ня так, щоб зростало воно з 
великою думою про вели
кий хліб.

в учнівських колективах

Красноярської восьмиріч
ної школи активно пройшло 
обговорення статті «Ціна 
скибки: хіба копійка?», вмі
щену в газеті «Кіровоград
ська правда».

Члени ради дружини іме
ні героїв «Спартака» прове
ли засідання «Бережливе 
ставлення до хліба», на яко
му обговорили звернення 
комишувзтських школярів, 
за їх прикладом створили 
пости бережливих.

Внесли корективи в нав
чальні плани й педагоги 
школи. На уроках літерату
ри систематично ведеться 
обговорення художніх тво
рів, у яких розповідається 
про хліб, його значення в 
нашому житті. Старшоклас
ники охоче викладають свої 
думки у творах на тему: 
«Чому хліб —найбільше ба
гатство на землі?» На уро
ках математики школярі 
розв язують приклади і за
дачі, у яких ідеться про 
урожайність зернових, собі
вартість хліба, підрахову
ють, скільки грамів його 
споживає сім’я за день...

У ці дні в школі ведеться 
підготовка до зустрічі з пе
редовими хліборобами кол
госпу імені Тельмана. Запла
новано також екскурсії на 
поля і токи колгоспу, а го
ловне — подання практич
ної допомоги трудівникам 
села у вирощуванні врожаю.

В. СТАХ, 
старша піонервожата 
Красногірської восьми
річки.
Голозанівський район.

пішов У першим 
клас, коли загинула його 
мама. Згодом у домі по
явилась мачуха, яка не
злюбила Толю. Батько час
то приходив додому п я- 
ний, биз, і лаяв хлопчину, 
і малий став цуратися 
рідної хати. Замкнувся в 
собі, міг тижнями не з яв
лятись до школи, бешкету
вав на вулиці, а коли при- 
ходиз на урок, то негатив
но впливав на 
ображав учителів, 
ким підлітком», як і 
то називати таких 
ків, Толя став за : 
півроку, і у всіх 
склалася думка, що його 
вже годі перевихозати.

Про його 
лектору 
райвідділу 
справ Валентині Феодосі- 
івні Бобозій повідомили 
члени гуртка юних дзер- 
жинців. Вона не стала од
разу викликати його на бе
сіду, тому що зрозуміла 
— розмоза, якою б від
вертою вона не була, не 
принесе бажаних резуль
татів: хлопцеві й без того 
набридли своїми повчан
нями інші. Чекала випад
кової зустрічі з ним.

Якось передобідньої по
ри, йдучи через парк, по
бачила Толю. Простово
лосий, у стоптаних чере
вичках, у благенькому під
жачку (а було це у квітні, 
ще за холоду), у карта і ій 
сорочечці із засмальцова- 
ним коміром, з порваним 
задрипаним портфеликом, 
він щось настійно вимагав 
від ще меншого школяра. 
Малюк плакав і кулачками 
розмазував по обличчю 
сльози.

Толя побачив її ще зда
леку, але не став тікати, а 
так і стояв, хижуьато пози
раючи з-під насуплених 
бровенят.

_  Ти чого плачеш? — 
запитала меншенького.

— А він заставляє, 
схлипував школярик, 
щоб я йому купив морози
ва, а в мене грошей нема, 
бо я їх проїв ще зранку.

— Не бреши, — запере
чив Толя. — Хто сьогодні 
на великій перерві запи
хався двома скибками бі
лого хліба з медом? В ньо
го батько начальником ро
бить і не б’ється, — звер
нувся він до жінки, — та 
ще й дає йому щодня по 
рублю. А він скупердя.

— Пішли, я тобі куплю 
морозива, — запропону
вала.

— Тільки не одне, а 
двоє, — поставив умову 
школяр.

Довелось погодитись. 
Вони накупили, скільки в 
руки могли взяти, морози
ва і пішли ласувати з ним 
у той же парк. Толик зі

знався, що Д'/же любить 
морозиво, але грошей ні
де взяти,-то забирає в од
нокласників. А ще розка

зав про кицьку і малень
ких котенят, яких дядько 
Санько збирався потопити 
у діжці з водою, а він ви
крав їх, і тепер вони жи
вуть на горищі, де Толик 
намостив кубло їм із дран
тя всякого і ЇСТИ НОСИТЬ,

тозаришів, 
. «Важ- 
прииня- 
ХЛОПЧИ-Т 

ЯКИХОСэ- 
чомусь

бешкети інс- 
Вільшанського 

внутрішніх

хоч кицька й не підпускає 
його до кошенят, 
жився на мачуху, 
що покине школу, 
там не люблять.

Говорили довго, 
тина Феодосіївна запроси
ла хлопчину на завтрашнє 
морозизо у цей же парк

Зустрічатись стали час
тіше. Хлопчик на побачен
ня приходив вчасно і зав
жди розповідав багато. 
Одного разу жінка запро
понувала підклеїти його 
пошарпану читанку, і так 
згодом разом полагодили

Скар- 
сказав, 

бо його

Вален-

ПОВНОЛІҐНІХ допомагають 
виявляти «важких» підліт
ків учителі шкіл району, 
працівники партійних і ра
дянських установ, громад
ськість, учні. І, звичайно, 
райком комсомолу. Допо
магають не тільки виявля
ти, а й перевиховувати 
маленьких бешкетників/ 
спрямовувати їхні зусилля 
не на бійки та крадіжки, а 
на оволодіння знаннями, 
активну участь у суспільно- 
корисній праці.

Регулярно два рази на 
тиждень прозодить Ва

В ЇЇ з Увага: підліток

добром
зігріте
серце

І

sei підручники, стали го
туватись до уроків. Пер- 
ший клас він закінчив з 
твердими «трійками».

Ця ІСТОРІЯ не вигадана.
У ній я зумисне не на

зиваю прізвища школяра 
1 змінив ім’я, бо хлопчина 
нині навчається у Завалліз- 
ській школі-інтернаїі,
вчиться на «добре», відві
дує гурток природознавст
ва... Коли навідується у 

ільшанку, заходить у гос- 
71 До Валентини Феодосіїв- 
ни* яка вірить, що він бу
де хорошим учнем, вирос- 

те Д°ст°йним громадяни
ном, бо серце його готове 
3,Дгукнутись на доброту 
Добрими вчинками. Треба 

8часно підтримати 
rin ПЧ5,‘ 3аСТЄРЄГГИ від не- 

ІДНИХ вчинків.
•нспекщї у справах не-

і

лентина Феодосіївна за
няття гуртка юних дзер- 
жинців, до складу якого 
входить 26 учнів 9—10 кла
сів Вільшанської середньої 
школи. Хлопці і дівчата 
постійно проводять рейди 
по виявленню малих по
рушників, навідуються у 
торговельні точки, стежа
чи^ щоб продавці не від
пускали цигарок і спирт
них напоїв неповнолітнім, 
чергують у клубах й інших 
культурних закладах, гаму
ючи бешкетників, навіду
ються у підвалені примі
щення, де іноді «розважа
ються» недисципліновані. 
Наслідки цієї роботи де
тально аналізуються на за
няттях гуртка; тут також 
вчаться вести виховну ро
боту з «(важкими». Все це 
дає хороші результати —

зменшилась кількість пра
вопорушень, вчинених не
повнолітніми.

Для самих юних дзер- 
жинціа інспекція’ часто 
проводить зустрічі з пра
цівниками міліції, які роз
повідають про нелегку 
роботу в органах внутріш
ніх справ, про благородну 
місію, яка 
радянську 
юні охоронці 
уважно слухали 
міліції, учасника 
Малій землі В. А. Слюса- 
ренка. Недавно юні дзер- 
жинці організували вечір- 
зустріч з ветеранами мі
ліції «Від усієї душі».

Працівники 
часто 
батьками 
порушників 
порядку.

— Є такі 
яких бесіди 
справи, тоді 
застосовувати інші заходи, 
— говорить інспектор. — 
Так, було, наприклад, і в 
історії з Толиком, коли, 
зрозумівши, що батьки 
неспроможні виховати си
на, ми віддали хлопця в 
школу-інтернат. Більшість 
же тат і мам роблять пра
вильні висновки з наших з 
ними розмов, і через де
який час ми знімаємо з 
обліку їхніх сина чи донь
ку.

Лейтенант міліції Вален
тина Бобова в інспекції по 
роботі з неповнолітніми 
працює недавно, але за 
цей час набула значного 
досвіду. Вона постійно шу
кає нових форм роботи з 
підлітками, з батьками. 
Добре зарекомендував се
бе, приміром, університет 
правових знань для бать
ків у Добрянці. Коли він 
запроваджувався, батьки 
без особливої охоти від
відували його, тепер же 
засідання можна побуду
вати на самих лише їхніх 
запитаннях.

Молодий інспектор — 
частий гість у навчальних 
закладах, районному Бу
динку піонерів, у робітни
чих колективах. Члена лек
торської групи райкому 
комсомолу В. Бобову зав
жди слухають уважно, з ці
кавістю, бо лекції її неор
динарні, в них вона пору
шує питання, які не мо
жуть не хвилювати дітей і 
дорослих.

— Що стосується право
вого виховання, ми впев
нені, що ним займається 
людина, закохана в свою 
справу, — гозорить дру
гий секретар райкому 
комсомолу Віталій Троян
ський. — Члена бюро рай
кому комсомолу Заленіи- 
ну Бобову хвилює завт
рашній день маленьких 
громадян, надто тих, хто 
збився з правильного шля
ху, хто потребує її добрсї 
поради, її чулого серця. І 
вона віддає його дітям 
сповна.

покладена на 
міліцію. Так, 

порядку 
ветерана 
боїв на

інспекції 
зустрічаються з 

неповнолітніх 
громадського

бзтьки, для 
не вирішуюіь 

доводиться

В. БОНДАР, 
спецкор «Молодого 
комунара».
На знімку: інспектор 

Вільшанського районного 
відділу знутрішніх справ 
Валентина БОБОВА.

Фото В. ГРИБА.
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до конференції
Сергій Кривенки з колгос
пу імені 40-оіччя Жовтня. 
Сімейний КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНИЙ екіпаж ком
байном «Нива» скосив хлі
ба на 324 гектарах і намо
лотив 8270 центнерів зео- 
на.

ВЕРЕСЕНЬ 1980 РОКУ. 
При районній музичній 
школі створено експери
ментальний центр естетич-

ного виховання учнів. Нині 
співу, хореографії, живо
пису і сценічної майстер
ності навчаються 240 учнів 
початкових класів Віль- 
шанської середньої школи.

КВІТЕНЬ 1981 РОКУ. Го
туючи гідний дарунок 
111-й річниці від дня на
родження В. І. Леніна мо
лодий шофер райсільгосп- 
техніни Юрій Станкоз на

автомобілі ЗіЛ-130 виробив 
15 тисяч тонно-кілометрів, 
зекономив 52 кілограми 
пального і 121 карбованець 
на ремонті.

ТРАВЕНЬ 1981 РОКУ. 
Самодіяльний театр Віль- 
шанського районного Бу
динку культури (режисер 
В. Джамілашвілі) став пе
реможцем заключного кон
курсу XXII театральної 
весни на Кірозоградщині. 
Колективу вручено пере
хідний приз імені І. К. 
Нарпенка-Карого.

ЖОВТЕНЬ 1981 РОКУ. 
Агітбригада районного Бу
динку культури (керівник 
Катерина Бондар) удостоє
на звання народної.

ЛИСТОПАД 1981 РОКУ. 
Два комсомольсько-моло
діжні колективи Вільшан- 
ського промкомбінату (фі
ліал виробничого швейно
го об’єднання «Україна») 
рапортували про завершен
ня завдань першого року 
нинішньої п’ятирічки до 
64-ї річниці Великого 
Жовтня.

МЕХВСЕОБУЧ: З ДОСВІДУ

У школі
О. В. Гіталова

РОЗВ'ЯЗУЄМО Сьогодні на обласній повірці 
Вільшанська районна 
комсомольська організація

Центр естетичного виховання у Більшенській му
зичній шнолі — експериментальний. Експеримент, як 
вважають дирекція і викладачі, заслуговує на увагу. 
У вільний позауро^ний час учні молодших класів роз
вивають свій музичний слух, відчуття ритму, навча
ються розуміти народну й класичну музику, опанову
ють закони сценічної майстерності, живопису. Значна 
увага приділяється історії музики, живопису, сцени.

Згодом хтось із школярів вибеое для себе найулюб
леніший вид художньої самодіяльності, відвідуватиме 
танцювальний гурток чи гурток образотворчого мис
тецтва в Будинку піонерів. Можливо, хтось із сьогод

нішніх учнів центру в майбутньому стане відомим 
співаком чи художником — тут створено всі умови для

розвитку. Головним же завданням центр вважає вихо
вання у всіх дітей початкових класів любові до пре
красного, яке- покликане розвивати у них правильні 
естетичні смаки, облагороджувати людину.

Заняття з центрі естетичного виховання ненав’яз
ливі. Вони проводяться, як правило, у вигляді гри. 
Вони — як духовний відпочинок шнолярів. Тому уч
ні відвідують їх з великим бажанням, щоразу чекають 
їх з нетерпінням.

На знімку: Олена ПЕТКОВА, одна з кращих 
учениць центру естетичного виховання, за графічним 
малюнком виконує російську народну пісню <У полі 
берізонька стояла».

Фото В. ГРИБА.

--------------------------------- Село і молодь

ДШШ ПРО ДЕНЬ ЗПВТРЛШНІЙ
- Ше йшли у місцевій де
сятирічці випускні екзаме
ни, а десятикласники 
С. Тюрін, С. Полоз, Ю. Бу- 
рага, Ю. Головко вже жи
ли тим, завтрашнім жит
тям. Бо хіба ж можна бу
ти спокійним, коли на ру
ках у тебе важливий доку
мент — посвідчення трак- 
ториста-машиніста широ
кого профілю? Коли так 
хочеться сісти за кермо 
трактора і відчути себе 
зовсім-зовсім дорослим і 
самостійним...

А потім був випускний 
вечір. На ньому секретар 
парткому колгоспу імені 
Зайковського Д. Калини
ченко сказав:

— Чекаємо на вас, друзі. 
Пам'ятайте, що земля рід
ка потребує ваших дужих 
рук і гарячих сердець. 
Вам її плекати, вам її зба
гачувати.

Наступного дня на сто
лі в кабінеті голови прав
ління господарства лежа
ло 16 заяв. Учорашні шко
лярі просили записати їх 
У члени колгоспу. Що й 
казати, стали у пригоді 
комсомольцям знання, на
буті у Вільшанському між
шкільному навчально-в 4- 
робничому комбінаті. Та 
ке тільки це вплинуло на 
остаточний вибір юнаків 
та дівчат, котрі вирішили 
залишитися в селі. Цьому 
сприяла і добре налагод
жена робота членів педа
гогічного загону, куди вхо
дять п'ятнадцять молодих 
виробничників.

Не просто агітувати, а 
власним прикладом пока
зати юним, як треба тру
дитися, любити рідний 
край, — так вирішили /ли 
на першому ж, орган:за- 
ційному засіданні педза- 

• гону. Приємно, що про

кожного із своїх старших 
друзіз учні говорять з 
особливою поза’ою. Інак
ше й бути не може, адже 
і тракторист О. Стеблина, 
і завідуюча сільською біб
ліотекою N2 2 Н. Ракова, 
і медична сестра Добрян- 
ської дільничної лікарні 
В. Чоботар, і секретар 
комсомольської організа
ції відділка N2 2 О. Мас- 
ленко служать взірцем 
для інших і на роботі, і в 
побуті. Всі вони теж назав
жди поз'язали свою долю 
з селом. І не шкодують. 
Бо навкруги — рідні сео- 
цю місця, такі чудові лю
ди.

Комітет комсомолу ор
ганізував зустрічі молоді 
з делегатом XXVI з’їзду 
КПРС, членом райкому 
Компартії України ланко
вою П. Захарченко, кра
щими механізаторами гос
подарства М. Головком, 
ф. Бурагою, В. Мерзеску- 
лом, головою місцевого 
товариства «Знання», не
втомним борцем за мир 
Ф. Гетьманцем, та багать
ма іншими наставниками 
підростаючого покоління. 
Погодьтеся, ніщо так не 
впливає на підлітка, як 
теплі, щирі слова, сказані 
людьми, котрі на собі ви
пробували всі радощі і 
труднощі на обраній сте
жині.

Велику допомогу у спра
зі закріплення молоді ча 
селі надають нам правлін
ня і партком господарства. 
Створено належні умоаи 
для поаці молоді. Юна
кам, наприклад, доруча
ється нова техніка за ни
ми закріплюються досвід
чені хлібороби-настазник и.

А з яким задоволенням 
відвідують комсомольці 
чудовий Будинок культури 
на 600 місць! Ця споруда

стала не тільки окрасою 
села, а й справжнім цент
ром культурного відпочин
ку населення. Коли гово
рити про» роботу Будинку
культури, не можна не зга
дати про нові радянські 
обряди, запроваджені ви
конкомом сільської Ради
народних депутатів разом 
із культармійцями. Ціказо 
і головне, незабутньо, для 
винуватців торжества про
водяться у нас урочисті 
реєстрації шлюбу, прово
ди до лав Радянської Ар
мії, родини. Тоді в Будин-
ку культури, як кажуть, ні
де яблуку впасти.

До послуг молодих ви
робничників також дві 
бібл іотеки, сучасні торго
вельні та побутові закла
ди. Велику роль відіграє і 
той факт, що головні ву
лиці Добрянки встелені 
асфальтом, бруківкою, 
працює водогін. За роки 
минулої п'ятирічки, на
приклад, на благоустрій 
села витрачено близько 4 
мільйонів карбованців. Не
менше коштів у цю спра
ву вкладатиметься і нада
лі. Незабаром центральну 

/ прикра- 
одна добротна 

— нове двопо- 
приміщєння се- 
школи 

світлими

садибу колгоспу 
сить ще 
споруда 
верхове 
редньої 
місць ІЗ 
ним-м кабінетами, 
рим спортзалом, 
ми для піонерської

на 350 
навчаль- 
гросто- 
кімнатз- 

та
комсомольської роботи, 
гарно оздобленою їдаль-
нею тощо.

Щороку в Добрянку по
вертаються після закінчен
ня середніх спеціальних та 
вищих навчальних закла 
діз люди, які навчалися за
рахунок господарства. Не 
так давно, наприклад, до 
виконання своїх безпосе
редніх обов’язків присгу-

пили 9 молодих фахізціз, 
а 8 чоловік поїхали на 
навчання. Після закінчення 
Одеського інституту на
родного господарства не
забаром продовжуватиме 
справу своїх батьків Л. Зз- 
дорожня, повернуться в 
село і колгоспні стипенді
ати В. Щербань, С. Крик- 
ливний, І. Ратушняк, С. Ра
ков та інші.

Та<, швидко плине час... 
Неначе вчора всі вони си
діли за шкільними парта
ми, подорожували таєм
ничою Країною знань, а у 
вихідні дні та на канікули 
поспішали на допомогу 
своїм старшим друзям, 
батькам, Як це робили, 
приміром, нинішнього лі
та брати Іван та Василь 
Циртії, їхні ровесники 
8. Чоботар, Т. Носенко, 
Ю. Спиридонов, В. ТІ4ХО- 
шерст, П. Савченко, В. Єз- 
ко, В. Захарченко. Вони 
пасли корів та овець. А 
Л. Лихошерст, О. Дегтя- 
рьов, Н. Пазлечко збирали 
городину. Поруч із досвід
ченими чабанами, старан
но трудилися на стрижці 
овець старшокласники
О. Крикливий, , Л Салга- 
нюк. Подібне можна 
спостерігати щороку, оо 
це вже стало тоадицією у 
Добрянці: змалечку діти
перевіряють себе з праці. 
Комітет комсомолу заохо
чує ентузіастів: вручаємо 
їм Почесні грамоти, над
силаємо подяки батонам 
та вчителям, запрошуємо 
на загальні ^комсомольські 
збори, тематичні вечори 
трудової слави.

І молодь запишаєгься-в 
селі їй просто важко роз
лучитися з ним.

о. ЛИТВИН, 
секретар комітету 
комсомолу колгоспу 
імені Зайковського.

Питанням підготозки ме
ханізаторських кадрів наш 
районний комітет ЛКСМУ 
займається не перший рік. 
Ще в Указі Президії Вер
ховної Ради СРСР про на
городження районної 
комсомольської організа
ції орденом Трудового 
Черзоного Прапора було 
сказано: «За великий зклац 
комсомольців і молоді у ■ 
збільшення виробництва 
сільськогосподар с ь к о і 
продукції, активну участь у 
підготовці механізаторсь
ких кадрів...»

Сучасне сільське госпо
дарство — це, перш за 
все, високий різень меха
нізації. Ось чому постає 
сьогодні питання про те, 
щоб кожен сільський тру
дівник досконало володів 
технікою, був механізато
ром широкого Профілю. 
А кому, як не нам, комсо
мольським працівникам та 
активістам, очолювати цей 
РУХ!

2664 юнаки і дівчини на 
шого району мають тех
нічну підготовку, 1562 з 
них працюють механізато
рами, 976 молодих людей 
віком до ЗО років успішно 
склали Всесоюзний екза
мен з технічної підготовки 
сільської молоді... Я на 
випадково наводжу ці 
цифри. Вони — яскраве 
свідчення нашого прогре
су, нашого руху вперед.

У районі вже багато ро
ків діє відома на всю кра
їну гіталовська школа пе
редового досвіду, з якій 
проходять підготовку і пе
репідготовку молоді меха
нізатори. Випускниками її 
стали понад 17 тисяч мо
лодих. трудівників. Школа 
функціонує стаціонарно в 
осінньо-зимовий період.

На назчання, як правило, 
правління колгоспів і ди
рекції радгоспів направля
ють бригадиріз комсо
мольсько - молодіжних 
тракторних бригад, керів
ників механізованих ланок, 
а також передових меха
нізаторів. Практичні занят
тя проводяться ча базі 
кращих тракторних бригад, 
очолюваних Героями Соці
алістичної Праці В. С Ан- 
дріяшем та М. М Цертієм. 
Часто з'лекціями перед 
механізаторами внету па: 
двічі Герой Соціалістичної 
Праці О. 8. Гіталоз.

В останні роки на базі 
школи передового досвіду 
навчалися ланкові, зайняті 
вирощуванням цукрових 
бурякіз, кукурудзи та со
няшнику за індустріаль
ною технологією

Враховуючи дедалі зро
стаючі потреби сільського 
господарства в механіза
торських кадрах, у оайо- 
ні почали широко практи
кувати підготовку їх без
посередньо з колгоспах і 
радгоспах. З допомогою 
цієї форми навчання ни
нішнього року підготовле
но 403 механізаторів.

Заняття на таких корот
кострокових курсах про
водять спеціалісти сільсь
кого господарства — аг
рономи, інженери. Викла
дачі і курсанти мають змо
гу користуватися необхід
ною навчально-методич
ною літературою, плаката
ми, наочним приладдям.

Аналіз підготовки кад
рів на курсах мехвсеооучу 
в господарствах, практич
ний досвід свідчать, що на 
даному егапі така форма 
навчання себе цілком ви
правдує: з колективах
тракторних бригад значно 
нижчою стала плинність 
кадрів, механізатори, які 
закінчили курси, успішно 
експлуатують техніку, до-

биваються високих вироб
ничих показників,

Виконуючи 
ЦК ВЛКСМ, 
сільського 
СРСР, інших 
організацій 
дення Всесоюзного огляду 
технічної підготовки сіль
ської молоді» і надаючи

постанову 
Міністерства 
господарства 
зацікавлених 
«Про прове-

винятково важливого зна
чення мзсовому руху, що 
проходить під девізом 
«Живеш на селі — знай 
техніку!», райком ЛКСМ 
України створиз районний 
комсомольський штаб пз
проведенню огляду тех
нічної підготовки СІЛЬСЬКОЇ 
молоді, намітив заходи по 
дальшому поліпшенню ро
боти .комсомольських ор
ганізацій у питаннях під
готовки і закріплення ме
ханізаторських кадрів у 
сільськогосподарськ ому 
виробництві.

На початку червня ни
нішнього року ми прозени 
районний зліт випускників 
восьмих і десятих класів, 
котрі виявили бажання 
оволодіти сільськогоспо
дарськими спеціальностя
ми. В роботі зльоту взяли 
участь бригадир трактор
ної бригади № І колгоспу 
«Росія» Герой Соціаліс
тичної Праці М. М. Цер- 
тій, доярка-п’ятитисячниця 
колгоспу імені Ватугіна 
Є. Г. Заніздра, інші пере
довиків

Для пропаганди сільсь
когосподарських спеціаль
ностей комітети комсомо
лу, вожаті-зиробничники, 
члени педагогічних загонів 
у своїй діяльності широко 
використовують патріотич
ні ініціативи комсомольсь
ких організацій шкіл ра
йону: «Наше місце — по
руч батьків», «Тваринниць
ким фермам — учнівську 
допомогу і турботу» (Ко- 
мишуватська середня шко
ла), «Допоможемо бать
кам» (Різнянська середня 
школа N2 2), «Нам продов
жувати борозну батьків» 
(Рівненська середня школа 
N2 5).

Дійовою формою залу
чення школярів до праці є 
учнівські виробничі брига
ди. Нині їх у районі де- 
в ять. У них об'єднано 
985 учнів, котрі самостійно 
обробляють 660 гектарів 
землі. Шкільні вироб.4»тч.” 
мають у своєму розпоряд
женні трактори, майдани >- 
ки для їх зберігання, кабі
нети для проведення поа.:- 
тичних дослідів, грунтооб
робну і збиральну техні/у

Справжніми господаря
ми землі почувають себе 
недавні випускники Комя- 
шуватської середньої шко
ли Олександр Осипенко, 
Петро Петеос, Олександр 
Горич, Микола Моргуна.т- 
ко, які працюють нині в 
тракторній бригаді О. В. 
Гіталова.

Добре поставлено
профорієнтаційну роботу 
серед учнів також у кол
госпах «Мир», імені Каліні- 
на, імені Фрунзе, «Росія», 
«Дружба».

Сьогодні важко уявити 
собі становлення молодо
го механізатора без під
тримки , допомоги настав
ника. В районі працює їх 
понад 120. Серед них—гри 
Герої Соціалістичної Пра
ці, двадцять чотири орде
ноносці, 36 ветеранів вій 
ни і праці. В них молод» 
учиться майстерності, по 
чутгя відповідальності пе
ред колективом. Вони 
вчато любити землю.

о. козяовський,. 
першим секретар Мо- 
воунраїнського райко
му ЛКСМ України.
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3 00 — «Час». 8.40 Н'1
настнка. 9.05 - Кі^епонея 
«За псе дорожче» Фільм і- 
Ю 05 — С. ІІрокоф ЄВ. Сон.і 
та № 8. 10.35 Адреси мо
лодих. по •чак'і,;‘еЮ'‘ =0вини. 14-30 - Новіш і 14 50 

До*', телефільми. 1ЙЛО
О. Фадеев. Письменник. СРО- 
мадяннн. Комуніст. 16-у 
Док. телефільм *‘-ліда.' и «‘ • 
лін.их відкриттів». * ?|4 17 30 — Філь.м-коііцерт.
18 ио — Міжнародний турнір 
ч ручного .м'яча на приз га
лети «Заря Востока» Чолові
ки. Збірна СРСР 
Угорщини. 2-й тай.чк 18.30 
Веселі нотки. 18.40 •— Сьо
годні у світі. 19.00 — Відвер
та розмова. 19.30 --Виступ 
Державного ансамблю на
родного танцю Башкири- 
20.05 — КШоспопея «За все 
дорожче». Фільм 2. 21.00 
«Час». 21.35 - Фестивалі
Конкурси... Концерти...
закінченні — Сьогодні у 
світі.

Док. фільм про М. 1. ІІИрОГО- 
ва. 16.15 - Горизонт, 17 15
. . Російська мова. 17.45 — 
Відгукніться, сурмачі. 18.15
— Економіка повинна бути
економною. 18.3.5 - У 1<о-,:..
і.'ому маліоику гонці-.
18.45 - Сьогодні у світі. 19.0®
— Пісня далека і близька. 
20.00 Кіноепопея «За все 
дорожче» Фільм 3. 21.00 — 
«.Час». 21 3.5 - Міжнародні

з фігурного воч- 
газетн • Мос- 

нбвости». Парчг 
програм і.

Сьогодні у світі.

...магання 
зання на приз 
новениє 
ковзання. Коротка 
22.15 І І
22.30 - М. О. Некрасов Пое 
ма «Російські жінки».

А УТ

▲ УТ I ▲ УТ

'А ут
Актуальна i.av.e- 

Музнчнчй 
Тележурнал 

11.40 —
7 клас. 

Э - Xv- 
« Микола 
Ковнерт- 

13.55

10.00 — « 
ра>. 10.35 
фільм. 10.55 — 
«Пропагандист». 
«Шкільний екоаіг». 
Розвитої» мови. 12.10 
дожній телефільм 
Симонов*. 13.25 — 
пий зал «Дружба». 
«Екслібрис і». Літера гурію- 
мистецький альманах. 16.00

Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 Музичні 
ескізи. 16.40 — Для школя
рів. « Орієнтир». Передача 1. 
17.25 — «Рішення XXVI з'їз
ду К11РС в дії-. «Тваринницт
во .— ударний фронт*. 18.00

Телефільм. 18.30 — «і.Дечь 
за пнем.». (Кіровоград). 18.45

Мультфільм. (Кіровоград). 
19.00 — «Актуальна кам»- 
ра». 19.30 - «Знайомі облич
чя-. 20.15 Тележурнал
«Старт». 20.45 - «На добра
ніч. діти!» 21.00 — -Час». 

•2135 — О. Долевський.
К. Бондаренко. «Одне жпт 
тя'-. Вистава. По закінченні 

Новини.

10.00 «Актуальна каме 
ра». 10.35 —- Фільм-ба.іет 
-..Підпоручи:« Кіже». 11.20 
Документальний фільм. 11.40
— «Шкільний екран». 9 
іг.іас Українська літературі.
12.20 — О- Полсбськнй,
Е. Бондаренко. «Одне жит
тя». Вистава. 16.00 - Нови
ни. 16.10 «Срібний дзвіно
чок-. 16.30 — «Республіка н 
сі ка фізико-математпчна 
школа». 17.00 — «В ефірі А- 
пісня» 17.15 - Для піко.і-і
рів. «Орієнтир». Передача 2. 
18.00 — К. т. »День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 Оголо
шення. (Кіровоград). 18.25 - 
Фотокви. пінка. (Кіровоград). 
18.30 - Концерт. 19.00 —
«Актуальна камера?. 19.30 — 
«Вечірні розмови». 1. До.і і.
20.20 — Українські народні 
пісні. 20.40 - »На добранії, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Художній фільхі «Гуеа:)- 
сіка балада». По закінченні
— Новини.

16.00 — Повніш. 16.10 
<Срібціі-( дзвіночок». 16.30 

Документальний фільм. 
1' 00 Концерт. її.35 ■ 
1 Іро грама документальних 
<|>ІЛІ,М|В. і»оо Фільм кои- 
Церт. 18.10 - «Людина і іі
справа,,. Теленарис про код- 
і осиного бригадира з Кіро- 
їв градніини Героя Соціаліс
тичної Праці М. С. Дзюбу- 
' Кіровоград на Ресіїуб.іікач- 
і і ке телебачення). 18.30 • 
Музичний фільм. 19.00 —
■•Актусі іьна камера». 19.30 • 
Р. Шуман. -Любов поета». 
Р-ока и.ниіі цикл. 20.00 
<?- Досвітній. «Нас було 
троє -. Телсяпстава. 20.45 
«На добраніч діти!» 2100 -- 
«Час-. 21.35 — Художній те-

10,00 — 
І а». 10.35 
.•Паї- було 
на. 11.20 
тюрк, 
фільм
1З 00 -
4 Цариці
• Акт >ри
1 і< вини, 
дзйіночок».
нсмогу .......... -. --------------
мова. 17.00 — «Сонячно ко
го». 
17.45 
18.00 — 
днем». ,
Оголошення.

« Актуальна камс
— О. Досвітній, 

троє*. Телевпета- 
— Музичні мі.чіа- 

11.30 — Художній 
«Гусарська балада*.

Музичний фільм 
душі моєї». 14.10 — 

і ролі».
16.10 —

16.30
ІИКОЛІ>.

16.00 — 
«Срібний 

- »Па до- 
Російська

17.30 Телефільм.
— Фільм-концерг« 

• • <К. т. «День за 
. (Кіровоград). 18.15;.— 

(Кіровоград). 
Фотохвилпнка. (Кі-

жу р 11 а і ♦ С п і в д руж н і сгь ».
17.05 — Радість дружби.
Міжнародний дитячий му
зичний фестиваль.
Бесіда полігичного 
Ю. Летунови. 18.45 
народні змагання з 
го ковзання на приз ______
Московське новоети •>. Спор

тивні танці. . Довільна про
грама. .19.45 — На екрані — 
кінокомедія «.Моя любов». 
21,00 — .Час». 21.35 — Кі-
нопанорама. 23.05 — Міжна
родні змагання з фігурного 
ковзання на приз газети 
«Московскне новоети». Чоло
віки. Довільна програма. По 
закінченні Новини.

18.15 — 
оглядача

— Між- 
фігурно 

газети

А УТ

А НТ
▲ ЦТ

П’ятниця

A U.T

8.00 — «Час». 8.40 ГіМ 
нястика. 9.05 Кіноеііовея 
«За все дорожче». Фільм 2. 
10.00 — П. Чайковські.й.
Увертюра-фантазія «Ромео і 
Джульєтта». 10.20 -- Клуб
кіііоіюпопожей. По закінчен
ні Новн’чі. 14.30 — Повн
іш. 14.50 - Документальний 
телефільм «Сам собі учи
тель». 15.40 - Гпає Станіс
лав Іюлннськнн. 18.05 — 
«Щоденник старого лікаря».

8.00 — «Час». 3.40 
ластика 9.05 Кіноепоиея 
«За все дорожче». Фільм. 3. 
і 0.05 — Відгукніться, сур
мачі! 10.50 - Пісні й танці 
народів СРСР. По закінченні

Новини. 14.30 -- 'Новини. 
14 50 ■ Док. фільм. 15.20 -
Життя і книги дяді Гі іяя 
16.15 Концерт художніх 
колективів. 16.40 — Шахова 
школа. 17.10 - Док фільм
«Агостіньйо Мето. Поезія 
боротьби». 17.40 — Міжна
родний турнір з ручного м’я
ча на приз газети «Заря 
Востока». Чоловіки. Збірна 
СРСР збірна Югославії. 2 
тайм. 18.10 — Ленінський
університет мільйонів. 18.45 
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Життя науки. 19.30 — Кон
церт. 20.00 — Кіноепопея
«За все дорожче». Фільм 4. 
21.00 - «Час». 21.35 — Між
народні змагання з фігурно
го ковзання 
«Моско зскне 
не катання, 
грама. По 
Сьогодні у світі.

<

на приз газети 
попости». Пар
Довільна про- 

закінчспні

■ Час-. 8.10 ■ ҐІМ- 
. Р Об Кіпоеп>пе:і 
дорожче>. Фгіьм 4.

У люблені ВІіУ-ПІ. 
Концерт. 1 1.30 

1 1.50 - Док.-фільм
побратими». 15.20 • 
хлопчаки! 16.05 — 

..........5 -
і гості з
— Міжна-
з ручного 

газети «Заря

г.ороград). 18.30 АОПОїМ
твори М. Леонтовича. 19.00 

«Актуальна камера».
і 9.30 — До 60-річчя утворен
ня СРСР. Творчий звіг май
стрів мистецтв та художніх 
колективів Львівської облас
ті. Трансляція з Палацу 
і ультури «Україна;». В пе
рерві — «На добраніч, діти!» 
По закінченні — Повний.

10.00 -- «Актуальна каліб
ри». 10.35 — Лялькова виста
ва «Пані Метелиця». 11.30 — 
«Доброго вам здоров’я». 
12.00 — Художній фільм 
для дітей «Айболить-66». 
13.35 — Науково-популярна 
програма «Імпульс». 14.05 — 
Музичний Фільм «Фантазія 
міста». 1 1.50 — «Галузь: ДОС
ВІД. проблеми-. 15.20 —
М Горький. < Зиновії?.
Фі.чьм-вистава. 17.-15 — Зу
стріч у Будинку кіно». Роз
повіді про Республіканський 
фестиваль - Молодість 81 >. 
Передача 1. 18.45 — «Скар
би музеїв України» 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 — 
Телетурнір «Сонячні кларне
ти». Колективи художньої 
самодіяльності Вінницької і 
Черкаської областей. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Продовження 
телетурніру «Сонячні клар
нети». По закінченні — Но
вини.

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Фізьм-коннерт 
11.00 — Телефільм. 11.20 
Для ці гей. «Олімпійці в на
шому'дворі». 11.55 — «Дже
рела». 12.40 — «Слава сол
датська». 13.40 — «Катрусип 
кінозал». 14.55 — Концерт 
лауреатів Республікансько
го конкурсу виконавців н:і 
народних інструментах. 16.25 
—«Наиіі гості»/ Вистава 
«Тринадцятий голова». За 
п’єсою А. Абдуліна в Мос
ковському академічному те
атрі імені Є. Вахтангова. 
17.15 — Концерт. 18.00’- — 
«Зустріч у Будинку КІНО?; 
Розповіді про Республікан
ський фестиваль «Молодіє?-1- 
Ы». Передача 2. 19.00 ■
«Актуально камера». 19.30—« 
«П’ять хвилин на роздуми^ 
Молодіжна розважальна пе
редача. 20.20 — Докумен
тальний с|лльм «Серйозні іг
ри майбутніх чоловіків». 
20.45 — «На добраніч, діта!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Два дні на 
початку грудня?. Но закін
ченні — Новини.

КІНО

8.00
настнка.
«За нее
10.05 
10.55 -
Новини
«Ми —
Вперед. .
Підмосковні зустрічі. 16 
Док. фільм «Високі 
Танзанії». 16.5.5
І'одннй турнір : 
м’яча на приз і „ „ 
Востока». Чоловіки. Збірна
СРС.Р — збірна Іспанії. 17.15
— В гостях у казки. Фільм
- Королівство
і.-ал». 18.45
світі. 19.00
«Спитайте
19.10

кривнх дзер- 
- Сьогодні у 
Док. фільм 

ви у ма герів...» 
Голоси народних ін

струментів. Гітара. 20.05 — 
Кіноепопея «За все доіюи- 
че*. Фільм 5. 21.00 — «Час». 
21.35 — Міжнародні імаглн- 
ня з фігурного ковзання па 
приз газети «Московскнс по
рости». Жінки. Довільна про
грама. 22.20 - Сьогодні у 
сг-іті. 22.35 — Музичний при
віт з Італії

Субота
А ЦТ

8 00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — ‘ Влег-ізка 
Буратіно. 9.35 — Для. вас. 
батьки. 10.05 — Кіноепопея 
«За все дорожче», «більм 5. 
11.00 - Фільм-концері «Піс
ні Платона Майбородії». 12.05 
— 50-й тираж «Спортлото?. 
12.15 — Розповіді про ху 
дожкіїків. 12.45 — До націо
нального свята Мальти’— 
Дня республіки. Науково-по- 
l. v іярнпй фільм «Мальті.». 
13.05 — Це ви можете. 14.05 
—- Веселки. IV Міжнародний 
фестиваль телепрограм на
родної творчості. «Наш 
фольклор» (Верхня Вольта). 
14.30 — Новини. 14.45 —
Фільми для дітей. 15.35 — У 
світі тварин.. 16.35 — Теле-

Відбулася звітно-виборна 
конференція федерації вете- 
Еанів спорту м. Кіровограда, 

одін, Зливно, Заходлкін, 
Ритор, Звержковський, Ло- 
сса... Кілька десятиріч тому 
імена цих спортсменів, а по
тім 1 тренерів з повагою на
зивали не тільки в нашому 
краї, а й у республіці. Пі
шовши на заслужений відпо- 
чинон, ветерани зостаються 
в строю. На їхньому рахунку 
— сотні лекцій, зустрічей з 
молоддю підприємств, уста
нов, навчальних закладів 
міста. Нерідко вони допома*

гають проводити міські, об
ласні і навіть республікан
ські змагання. А декого 
можна й сьогодні побачити 
на спортивних доріжках, на 
майданчиках і в секторах.

Як допомогти колективам 
фізкультури розвивати масо
вість, залучити кожного 
юнака і дівчину до занять 
фізкультурою і спортом, як 
підвищити ефективність ро
боти спортивних федерацій? 
Про це вели мову ветерани 
спорту на конференції. Вони 
прийняли звернення, занли-

павши комсомольців і мо
лодь Кіровоградщинн пожіу- 
чатися до спорту, змщн.ова 
ти своє здоров’я.

На знімку: с ^°ВЭГП* 
дати ветеранам споРтУ - -ЗВЕРЖНОВСЬКОМУ, Б М.
ЛОСЕВУ, И. М. ХУДАЙНАТО
ВУ, М. В.Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

орган Кировоградского

областного комитета

«Молодой коммунар» НАША АДРЕСА:

316850, МСП

БИ 08764, Гилеке 81107,

м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

Обсяг 0.5 друк. аок.

Неділя
А ЦТ

«КОМСОМОЛЕЦЬ». 8 
грудня — «Фатальна подо
рож». 2 серії. Початок сеан
сів о 12.20, 15.20, 18.29, 20.50. 
9—14 грудня — зустрічі з 
акторами кіностудії імені 
О. П. Довженка. 9, 11, 14 — 
о 17.00, 20.00, 10 і 13 грудня 
— о 14.00, 17.00, 20.00, 12
грудня — об 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00. По закінченні 
зустрічей — художній фільм 
«Куди він дінеться».

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Грає
В. Круглов-(домра). 9.30 — 
Гуди.тышк. 10.00 —. Служу
Радянському Союзу! 11.00 — 
«Здоров’я*. 11.45 — «Ранко
ва пошта». 12.15 — Москва.
Кіноогляд. 12.30 — Сільська 
година. 13.30 — Музичний 
кіоск. 1 5.00 — О. Островсь- 
кнй. «Пізня любов». Фільм 
вистава. 16.15 — Клуб кіно- 
подорзжей. 17.15 — За ваши
ми листами. Музична про
грама 18.00'— Міжнародна 
патіорама. 18.-45 — Мульт
фільми. 19.00 — Міжнародні 
змагання 
занНя на
конские 
•ВИСТУПИ.
2Г35 ' — ..._____
Кубок європейських чемпіо
нів з волейболу. Чоловіки. 
ЦСК\ -■ . М іадост » (Юіо-
славі О. По закінченні — Но
вини.

«МИР»;. 8—13 гру
«Невловимі месники»
9.30, 10.50, 13.00,
«Незваний друг» —
17.30, 19.10, 20.50.

грудня ---
■> ---  О

14.20.
о 15.50,

з фігурного КОВ- 
прнз газети «Мос- 
новосгп». Показові 
21.00 — «Час».

ГІІеня-81. 22.45 —

«ХРОНІКА». 8—13 
хронікально - документаль
ний фільм «Мир дому твоє« 
му». Збірник мультипліка-* 
цінних фільмів «Іменини 
тьоті» з 9.00 по 15.00. 8 груд
ня — «Білі гори» — о 16.00, 
18.00, 20.00. 9—10 грудня
«Вбити посередників». 2 се
рії. 11—13 грудня — «Ска
зання про Сіявуша». 2 серії. 
Початок сеансів — о 15.00, 
17.30, 20.00.

грудня

Знам’янське технічне училище № 2

ОГОЛОШУЄ НАЫР УЧНІВ

для підготовки кваліфікованих робітників залізничного транспорту

ТАКИХ
НОСТЕЙ:

МАШИНІСТ ЕЛЕКТРО
ВОЗУ — ПРИЙМАЮ1Ь 
ЮНАКІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ІЗ 
ЛАВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ, 
ЩО МАЮТЬ СЕРЕДНЮ 
ОСВІТУ, СТРОК НАВЧАН
НЯ — 2 РОКИ, СТИПЕНДІЯ 

70 КРБ. НА МІСЯЦЬ;
ЧЕРГОВИЙ ПО СТАНЦІЇ

ПРИЙМАЮТЬ ЮНАКІВ 
ТА ДІВЧАТ, ЩО МАЮТЬ 
СЕРЕДНЮ ОСВІТУ, СТРОК 
НАВЧАННЯ — 1,5 РОКУ 
СТИПЕНДІЯ — 60 КРБ.;

ПРОВІДНИК ПАСАЖИР
СЬКИХ ВАГОНІВ ДАЛЕКО
ГО СЛІДУВАННЯ — ПРИ
ЙМАЮТЬ ЮНАКІВ ТА ДІВ 
ЧАТ ВІКОМ ВІД 17,5 РОКУ 
ЩО МАЮТЬ СЕРЕДНЮ 
ОСВІТУ, СТРОК НАВЧАЙ-

НЯ — 1 РІК, СТИПЕНДІЯ — 
30 КРБ. НА МІСЯЦЬ, ДО
ПЛАЧУЄТЬСЯ 15 КРБ. ЗА 
ЖИТЛО;

ТЕЛЕГРАФІСТ — ПРИЙ
МАЮТЬ ЮНАКІВ ТА ДІВ
ЧАТ, ЩО МАЮТЬ СЕРЕД
НЮ ОСВІТУ, СТРОК НАВ
ЧАННЯ — 
ДІЯ — зо 
сяць.

Податок 
січня 1982

Для вступу необхідно 
подати:

заяву на ім’я директора, 
документ про освіту, 
свідоцтво про народжен

ня,

медичну довідку (фор
ма № 286),

(і фотокарток 3/(4 см.
Всі вступники проходять 

за направленням училища 
медичну комісію у Зпа- 
м’япській залізничній по
ліклініці.

1 РІК, СГИПЕЧ- 
КРБ. НА Мі

занять
року.

При училищі є їдальня.
По закінченні училища 

в 11 пуск її н к н од е [) ж у ю т і>
призначення па роботу по 
спеціальності і користу
ються всіма пільгами пра
цівників залізничного 
транспорту.

Адреса училища: 
воградська 
м’янка, вул. 
бург, 6.

: КІро- 
обл., м. Зия- 

P. Люксем-

Вам. 114.

характеристику,
допідку з місця прожи

нання та про склад сім’ї.
автобіографію,В. о. редактора 

А. РОМАНЮК

Дирекція.
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Газета виходить у вівторок, 
четвер І суботу.

Друкарня імені Г. М. Димктроза 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, вул. Гпінии, 2'

71Е НОНИ: відділу листів І масової ро- 
И о лг п-7 ' ^Дновілального сенретл- 

А0/; В'ДДІЛУ комсомольського 
2*45 2’4^57: відділу пропаганди -
2-де ог! “'АфЛУ учніесьної МОЛОДІ — 
виСл/І' и,ДД|ЛУ військово-патріотичного =ння та ,СП°Р'У - 2-45-35; відділу 
2 лч о^єнь ~~ 2‘5б-65: фотолабораторії — 

норенторської - 3-61-83; нічної 
ний - 3-03-53.
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