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МИ ЗА МИР

Щодня засоби масової інформації повідомляють 
про жахливі звірства, які чинять на багатостраж
дальній ліванській землі ізраїльські агресори. Зло
чинці в солдатських мундирах, озброєні до зубів 
американською зброєю, знищують народ Лівану, 
зухвало заявляючи, що нібито це ніяка не агресія, 
а «захист кордонів Ізраїлю».

Боротьба за мир— це священний обов’язок кожної 
чесної людини. І тому все більшої значимості набу
ває робота номісій сприяння Радянському фонду 
миру. В нашому районі таку комісію очолює делегат 
Всесвітнього конгресу миролюбних сил у Москві 
Ф. Д. Гетьманець. її члени В. Вовченно, 0. Зубицький, 
О. Іванов та Н. Костянтинова читають лекції, прово
дять бесіди, в яних пропагують внутрішню і зовніш
ню політику КПРС, ідеї миру.

У ці дні, коли ліванський і палестинський народи 
ведуть справедливу боротьбу проти ізраїльського 
агресора, робітники, колгоспники, службовці та уч
ні району перевели до Фонду миру 1360 карбован
ців. З початку року цей внесок становить 32 тисячі 
карбованців.

В. ГОРЕНКО, 
житель села Йосипівни. 

Вільшанський район.

ЖНИВАМ - 
ЗВИТЯГУ

МОЛОДИХ!

Е одинадцятій і дванадцятій п’ятирічках трудівни- 
I ни Ульяновського району планують середньорічне 
І! виробництво зерна збільшити до 110 тисяч тонн. Щоб 

досягти наміченого, треба вже в цій п’ятирічці уро
жай зернових з гектара довести до 39 центнерів.

■, Нині в районі почалися жнива. Хлібороби праг- 
ї нуть вчасно і без втрат зібрати вирощений урожай.

Ваголлу частку в цю важливу справу вкладають і 
І комсомольці та молодь району. Про те, як працю

ють молоді хлібороби в перші дні збиральної кам- 
Р панії, нашому кореспонденту розповіла начальник 

районного комсомольського штабу «Жнива-82» пер
ший секретар райкому ЛКСМУ Лідія СОЛТИН.
— До складу штабу 

входять спеціалісти сіль
ського господарства, кот
рі вже не перший рік ви
конують доручення райко- 

я, му комсомолу, наші акти- 
| вісти з підприємств, 

Н культосвітніх установ, по- 
Е бутовці. План своїх дій 
В ми намітили ще в черені. 
І А в перші дні жнив внес

ли деякі корективи. Кон- 
Е кретні доручення одер- 
И жали інженер райсіль-
■ госптехніки Василь Біняо- 

ський, лаборантка номбі-
И кормового заводу Тетяна 

Сатанівська, візируваль-
■ ник хлібоприймального 

І підприємства Світлана
І Напханюк та інші. Через 
№ кожних три дні наші ком- 
Н сомольські 
І ставлятимуть 

районний 
І хід

гання комбайнерів, 
карів, шоферів, усіх зби
рально-транспортних заго
нів. Отже, сімейний ком
байновий екіпаж 

І Івана Івахнюків з
імені Щорса, 
завжди знатиме, 
цює в ці дні і інший 
/лейний колектив 
Дмитра Дячка і Тіни Бур- 
лаки, що жнивують в кол-

активісти до- 
жниварям 

бюлетень про 
соціалістичного зма- 

жат-

Петра та 
колгоспу 
скажімо, 
як пра- 

сі-

госпі «Росія». А на міс
цях такі бюлетні комсор
ги випускатимуть щодня.

Вже приступили до ро
боти в полі 32 пости яко
сті, 14 постів «Комсо
мольського прожектора». 
Діє екран гласності со
ціалістичного змагання.

Члени штабу організу
вали зустрічі учасників 
збиральної кампанії, кот
рі ударно працювали на 
минулих жнивах. Напри
клад, молодий комбайнер 
колгоспу імені Фрунзе 
Петро Козішкурт своїм 
СК-4 зібоав торік зерно
вих на 229 гектарах і став 
переможцем соціалістич
ного змагання серед мо
лодих хліборобів облас
ті. Нині він отримав «Ни
ву». Механізатор перед 
еиходом у поле поділив
ся досвідом своєї роботи 
з товаришами по бригаді. 
Козішкурт зі сеоїм напар
ником Андрієм Талпою 
за 10—12 робочих днів 
планує зібрати урожай на 
115 гектарах і намолоти
ти 4800 центнерів зерна.

Такі устремління і Іва
на Настасієнка, який торік 
поклав у валки 
на 462 гектарах.

Великий загін

зернові

молоді

збиратиме урожай на по
лях колгоспу 
Тут, зокрема, 
комсомол ьсько- 
НИЙ КОЛЄКТИЕ 

(групкомсорг Олег Чир
ка). Працюватиме він у 
дві зміни.

Більше 1000 
дівчат району 
турботою про урожай. У 
збирально-транспортні за
гони записались не лише 
колгоспники, в й 
ставники сільської 
генції, робітники, 
бовці, школярі.

У колгоспі імені 
ченка, наприклад, 
байн СК-5 доручили 
додому вчителю Грушків- 
ської середньої школи 
Валерію Носкову, який 
зобов’язався на 160 гек
тарах намолотити 6400 
центнерів зерна.

У штаб почали надходи
ти перші повідомлення 
з місць. У колгоспі імені 
Карла Маркса 
«Комсомольського 
жектора» 
не допустити 
стрючків гороху. Комбай
нами, на яких працюють 
І. Бурля, І. Заводов, В. Со- 
рочинський, за три не
повні дні покладено вал
ки на 75 гектарах. Меха
нізатори цього господар
ства зробили спеціальні 
пристрої до своїх «Нив», 
і нині вже там, де два дні 
тому зроблено укіс, почи
нається обмолот валків.

А з колгоспу імені 
фрунзе повідомили про 
інше: після дощу молоді 
механізатори повели роз
рівнювані сільськими

степовими дорогами.

«Росія», 
створено 
молодіж- 
ШСферІЕ

юнаків і 
пройняті

пред- 
інтелі-
служ-

Шєв- 
ком- 
мо-

пости 
про

катують, щоб 
лущення

І

і І
КОМСО М ОАЬСЬКИЙ 
ЩОДЕННИК ЖНИВ

ДОБРО-
S ВЕЛИЧКІВКА

НА 1040 ГЕКТАРАХ 
СКОШЕНО ГОРОХ У 
ГОСПОДАРСТВАХ РА
ЙОНУ. НАЙСУМЛІННІ-

ШЕ ТРУДЯТЬСЯ МЕХА
НІЗАТОРИ КОЛГОСПІВ 
ІМЕНІ КІРОВА, ІМЕНІ 
ГОРЬКОГО ТА ІМЕН! 
XXII З’ЇЗДУ КПРС.

Районне змагання 
комбайнерів єМОл’Ьє

Анатолій Бендер із кол
госпу «Правда». Жат
кою ЖРБ-4,2 вчора він 
поклав у Балки горох на 
14 гектарах при змінній 
нормі Г2 гектарів.

ЗНАМ'ЯНКА
яяшшшяшяшшкг

МЕХАНІЗАТОРИ КОЛ
ГОСПІВ «ШЛЯХ ДО КО
МУНІЗМУ» І «СОЮЗ» 
ЗАКІНЧИЛИ КОСОВИ
ЦЮ ГОРОХУ. — .

Короткий перепочинок у полі. З кращим молодим комбайнером радгоспу «Ус- 
тинівський» Григорієм ЛАТАНЮКОМ (на знімку крайній зліва) розмовляють заві
дуючий відділом комсомольських організацій Устинівського райкому комсомолу 
Микола ДОНЕЦЬ (у центрі) і секретар комсомольської організації радгоспу Воло
димир РИБЧЕНКО.

Фото В. ГРИЕА.

_______________________  ГОСТРИЙ СИГНАЛ__________________________ -

ДЕ ЗНАИТИ 
ПАСИ?
Рішення стати механізатором до Во

лодимира Лашкула прийшло давно — 
під час літніх канікул комсомолець не 
раз трудився па жнивному полі, часто 
навідувався в тракторну бригаду до 
батька. Йому подобалась прапя хлібо
роба. тому після закінчення Бзбапської 
десятирічки твсо.іо вирішив зостатися в 
рідному селі. Недавно Володимиру в 
урочистій обстановці вручили трудову 
книжку. Тоді ж хлопеиь довідався, шо 
на жнивах буде за помічника у молодо
го комбайнера Миколи Бриля. Для Ми
коли це також будуть перші самостійні 
жнива. Хлопці загорілися бажанням 
попрацювати ударно, викликали па зма
гання екіпаж досвідчених комбайнерів. 
Але...

Серед семи комбайнових екіпажів 
колгоспу номсомольсьно-молодіжний — 
один. Жнива почались. Шість комбайнів 
вийшли у поле, а «Колос» Бриля і Лаш- 
нула і досі стоїть на території трактор
ної бригади. Недавній урочистий наст
рій у хлопців поступово згасає.

— З минулих жнив комбайн зостався 
поламаний. Пізно нинулисям його ремон
тувати, бо комбайнер, який жнивував 
торік, перейшов на Іншу роботу, а біль
ше ніиому було доручити «Колос».

Так пояснює ситуацію бригадир трак
торної бригади колгоспу імені Енгельса 
В. П. Лаіпкул. Пояснення непереконли
ві. Адже в колгоспі мали заздалегідь

потурбуватись про те, щоб до жтнів під
готувати зернозбиральну техніку. Тим 
більше, то нині на кожен комбайн (вра
ховуючи і невідремонтоваїшй «Колос» 
М. Бриля) припадає по 179 гектарів ко
лосового лапу, а це немало.

Пізно, перед самими жнивами почали 
хлопці замінювати па комбайні нодріб- 
иювач копиувачем. Запчастин ио ви
стачає.

— Брак запчастин, — пояснює моло
дий номбайнер. — невелика біда. їх ми 
можемо виготовити і в нолгоспній май
стерні. Гірше з пасами. Для того. Щоб 
комбайн можна було вивести в поле, тре
ба дістати три паси: зерновий, колосо
вий і для переднього контроприводу.

Механізатори вже побували у кіль
кох сусідніх господарствах, запитували ї 
в райсільгосптехніні. Але піхто ие може 
допомогти бабаїшям.

Пошуки тривають. А тим часом ком
сомольці фактично сидять без роботи, 
займаючись дрібним ремонтом. Чекають, 
коли їм виготовлять необхідні запчасти
ни.

— Навіть янщо вони будуть, ми змо
жемо вийти в поле не .раніше ян через 
два дні, — каже Володимир Лашнул.

Зобов’язання у комсомольсько моло
діжного екіпажу високе — хлопці дали 
слово зібрати зернові на 200 гектарах. 
Та поки то прагнення молодих хліборо
бів не знаходять підтримки V керівників 
колгоспу.

В. ВАСИЛІВ.
Устинівський район.

Більше половини горо

хового лану впорано у 

колгоспах «Україна», 

«Маяк» і «Октябрь». Се

ред комбайнерів на ко

совиці відзначається Во
лодимир Бульдович із 

колгоспу «Октябрь». З 
початку жнив він зібрав 

горох на 31 гектарі.

У районі ко

совиця озимого ячменю 
і пшениці.

ПЕТРОВЕ

НА 83 ГЕКТАРАХ ЗІ
БРАВ ГОРОХ З ПОЧАТ
КУ ЖНИВ КОМСОМО
ЛЕЦЬ ЕАСИЛЬ БУЛАВ
КА З КОЛГОСПУ «РО
СІЯ». -

Молодий механізатор 
працює на жатці ЖБР- 

4,2 3 перших дніє робо

ти очолив соціалістичне 
змагання жаткарів у 

господарстві й районі. 

На його честь піднято 
колгоспний прапор тру

дової слави. Через 

день-другий Б. Булавна 

включиться у нсссеицю 
озимого ячменю.



15 липня 1^82 року «Молодий комунар» 2 стор.

АЛешканці 
Оситняжки 
градського 
першими в 
вирішили

села
Кірово- 
району 
області 

боротися
за звання зразкового 
села у відповідь на 
рішення травневого 
(1982 р.) Пленуму
ЦК КПРС.

яамц лідемделі ідо
ІІМКШІПЧН 
програма: пшшомсамоля

Продовольчою програмою передбачено збільшення державної допомо

ги на житлове будівництво, на будівництво і утримання дитсадків, шкіл, піо

нерських таборів, сільських клубів і будинків культури, поліпшення шляхів. 

Виступаючи на травневому (1982 р.) Пленумі ЦК КПРС, товариш Л. І. Брежнєв 

назвав ці заходи .солідною підмогою і зауважна, <цо «її слід використовуоа-

ти з найбільшою віддачею».

ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
Місто починається з

вокзалу, з привокзальної 
площі, наповненої дзво
ном тролейбусів, шурхо
том таксі. З чого почина
ється село? Із жовтооких 
ромашок, що привітно ки
вають край шляху? Із ста
рого вітряка на пагорбі? 
Із криниці у полі? Надія 
Іванівна Кривда, секретар 
партійної організації кол
госпу імені Фрунзе, вва
жає, що село починається 
з дороги до нього. Оче
видно, так думають і її 
односельці: навесні цього 
року і старожили, і мале
ча вийшли на суботник, 
щоб посадити каштани, 
липи при дорозі, що веде 
•до села.

Оситняжці зобов'язали
ся своє село перетворити 

й у село зисокопродуктиа- 
1 ної праці, високої куль- 
| тури і зразкового громад- 
1 ського порядку.

Депутат сільської Ради, 
передовий чабан колгос
пу /Дарія Коваленко вва
жає, що внесок у ГІродо-

г 
я 
is

вольчу програму —це не 
тільки ударна праця на 
фермі, це й боротьба за 

• благоустрій, культуру се
ла. Люблять вони його. 
Гарно працюється на вів
цефермі і їй, і чоловікові 
— Миколі Коваленку, 
який теж вибрав профе
сію чабана. І нехай син 
поки що до школи хо
дить, найзаповітніша мрія 
батьків бачити його по
руч себе. Вчителем, аг
рономом, лікарем або й 
чабаном, але обов’язково 
тут, в Оситняжці, серед 
цих білопінних акацій і
оксамитових степів. Не
хай залишається в кол
госпі, як інші, як тракто
рист Микола Пижик, син 
передових доярки і кор
мача. Хороший будинок 
має сім’я, в гарному міс
ці стоїть: на Черемушках.

Не дивуйтесь, є в Осит
няжці свої Черемушки, 
Чимало молодих сімей 
обирають собі цей мікро
район для забудови. З 
пагорба видно село, став, 
просторі вулиці. Будинки 
всі цегляні зі світлими 
вікнами, гарно оздобле
ними стінами.

Недавно на урочистому 
вечорі провели оситняж
ці на пенсію групу кол
госпників, а десятьом 
юнакам та дівчатам вру
чили нові трудові книжки, 
щоб множили здобутки 
свого села.

У цьому колгоспі свого 
часу вручили трудову 
книжку і Олегу Алілату. 
Зараз його портрет на 
Дошці пошани, він один з 
найкращих слюсарів. Із 
найскладнішими поламка- 
ми звертаються до нього, 
бо знають, що золоті має 
руки. Валентина, дружина 
Олега, працює з колгоспі 
обліковцем. Новий буди
нок молодої сім’ї повни
ться щастям і дитячим 
сміхом, повниться до
статком і гордістю за се
бе, за свою сім’ю, свою 
вулицю, своє село. На 
мучать їх заздрощі до 
тих, хто ходить асфальто
ваними вулицями, їздить 
тролейбусами на роботу. 
Більшість вулиць у Осит
няжці також заасфальто
вано. І в центрі, і на тих 
же Черемушках. Пролягла 
чотирикілометрова доро
га і до тракторної брига
ди.

Здавалося б, яке есте
тичне навантаження може 
нести звичайнісінький гу
мовий скат від машини? 
В Оситняжці побачиш ці 
скати на посиланій галь
кою та піском землі у ви
гляді клумб. Всередині 
кожного скату ростуть 
канни. Медсестра з дит
садка Ніна Храпак, яка

висадила їх тут, розво
дить руками: вдома на 
подвір і не прижилися, а 
тут які гарні.

Ось веде за руку вихо
вателька повнощоке три
річне хлоп’я. Це Віталик 
Плужник. В дитсадку він 
цілодобово — молодий 
батько працює шофером, 
а мати в ланці. Добре по
чуває себе тут і старша 
сестричка Віталика — Лю
да. А ось вихованка підго
товчої групи Наталка Ко
валенко вже допомагає 
працівникам дитсадка 
прополювати квіти.

Оситняжці гордяться 
своїм дитсадком. У ньо
му розкішні килими, ба
гате меню, різноманітні 
іграшки, виставка диво
вижних кактусів, вироще
них колгоспниками, панно 
з соломи, виконане вихо
вательками. На другому 
поверсі висаджено кущ 
кімнатного жасмину, при
везеного кимось із осит- 
няжців аж із Одеси. Та 
найбільше вони гордяться 
оцією шестирічною дів
чинкою із сапкою в ру
ках, яка вже дбає про 
спільну красу.

Бездоганно працюють у 
селі комплексний прий
мальний пункт побутком- 
бінату, ательє мод, їдаль
ня. Збудовано двоповер
ховий будинок учителя^ 
спортивне містечко біля 
школи, Будинок культу-
ри.

Коли на село опускаєть
ся вечір повертаються із
ферм тваринники, порож
ніє дитячий садок, на
повнюються 
голосами

людськими 
бібліотека,

спортивний зал.
Гарний вечір, хороші 

люди, гарне село, в яко
му вони живуть і яке на
магаються зробити ща
кращим.

Л. КРАВЕЦЬ,

Своє
поле

Учениці 9 «Б» класу 
Олександрійської СІІІ № 1 
комсомолки Людмила 
Демченко та Юлія Оно- 
щепко зі згоди дирекції 
інколи взялися доглядати в 
ГІесватківськііі бригаді кол
госпу «Іскра» ділянки цук
рових буряків по 2,5 гекта
ра. Школярки своєчасно і 
якісно здійснили проривку, 
а потів і перевірку густоти 
рослин. Людмила Демчен
ко і минулого року в ціп же 
бригаді самостійно забезпе
чила обробіток цукристих і 
догляд за ними па дно- 
гектарній плоті.

Нині ділянки в зразково
му стані, роботою дівчат 
задоволені і бригадир, і 
правління. ! колгоспники.

Б. ЯРМОЛЕНКО, 
учмгель Олександрійсь
ка! СШ н« 1.

ТРИВАЄ ВСЕСОЮЗНИЙ 
УДАРНИЙ ТИЖДЕНЬ, 

ПРИСВЯЧЕНИЙ КОМПЛЕК
СУ ГПО. СОТНІ МОЛО
ДИХ ГВАРДІЙЦІВ П’ЯТИ- 
РІЧКИ РАЗОМ ЗІ СВОЇМИ 
СТАРШИМИ ТОВАРИША
МИ ВИХОДЯТЬ НА СТАР
ТИ. У БАГАТЬОХ КОЛЕК
ТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРНИЙ 
КОМПЛЕКС СТАВ ПРО
ГРАМНОЮ І НОРМАТИВ. 
НОЮ ОСНОВОЮ СИСТЕ
МИ ФІЗИЧНОГО ВИХО
ВАННЯ, ВІН СПРИЯЄ ФОР
МУВАННЮ МОРАЛЬНОГО 
І ДУХОВНОГО ОБЛИЧЧЯ 
РОБІТНИКІВ, ХЛІБОРОБІВ, 
ЇХ ВСЕБІЧНОМУ ГАРМО
НІЙНОМУ РОЗВИТКУ, ЗБЕ
РЕЖЕННЮ МІЦНОГО З ДО. 
РОВ’Я, ТВОРЧОЇ АКТИВ
НОСТІ.

Готуючись до Тижня ГПО, 
фізкультурні активісти по
дбали, щоб у кожному 
мікрорайоні Свігловодська 
були обладнані і онозлені 
спортивні майданчики. Мо
лоді виробничники готу-

ІМ’Я НА ОБЕЛІСКУ
Кілька десятиріч потому на обеліску поблизу Кра

маторська, який споруджено над могилою невідомо
го солдата, з'явилось його ім’я: Тургай Кашабагв.

У вересні 1943 року йшли кровопролитні бої за 
визволення Краматорська. На вістрі прориву радян
ських військ опинився 95-й окремий батальйон про
титанкових рушниць 3-ї гвардійської армії, що при
йняв на себе шалені контратаки гітлерівців.

...Повітря здригалось від вибухів, гуркоту моторів 
і брязкоту гусениць ворожих танків. Намагаючись 
стримати натиск наших воїнів, фашисти кинули про
ти них «тигри» і «фердінанди». Залізні чудовиська з 
хрестами на броні зловісно повзли до позицій, зай
нятих «г.етеерізцями». Ось один із сміливців спій
мав у приціл важку машину. Наступної секунди вона 
спалахнула від влучного пострілу. І тут же від во
рожої кулі загинув солдат....

Свідками цього смертельного поєдинку були жи
телі навколишніх сіл. До них звернувся радянський 
сержант після бою: «Люди добрі, ми повинні йти на 
захід. Похозайте солдата, як сина. Він добре вою
вав».

Хто ж він був? Це питання на давало спокою Ми
хайлу Чорнобаю — одному з очевидців бою.

Червоні слідопити, працівники архівів і військко
матів, ветерани-фронтовики — сотні людей з рока
ми включились у пошук, що його розпочав М. Чор- 
нобай. І він увінчався успіхом. Учасники того пам’ят
ного бою за Краматорськ, що відгукнулись на запи
ти, підтвердили: відважний боєць, який виграв поє
динок з фашистськиим «фердінандом», — рядовий 
Тургай Кашабаєз.

І ось недавно з Казахстану приїхали в Донбас син 
і дочка героя — Тиниш і Торди. Приїхали, щоб укло
нитись пам'яті батька-фронтовика, який ціною жит
тя оплатив щастя своїх дітей і десяти онуків, щоб ви
росли під мирним небом. Для кожного з них відни
ні стала священною українська земля, полита кров'ю 
мужнього воїна-казаха.

Ю. МЖЕНЬ. 
(РАТАУ).

На орденоносному заводі «Червона зірка» працю
ють три школи молодого раціоналізатора. Близько 
ЗО цінних пропозицій внесли з початку року слухачі 
шкіл. Економічний ефект від впроваджених удоско
налень — 27.6 тисячі карбованів.

На знімку (зліва направо): раціоналізатори 
заводу комсомольці Валерій ДОЛИНКО і Василь 
па влов;

Фато В. РУДЕННА.

Мама завжди иайпо 
трібніша, найрідніша і 
найближча людина. 1 не
має ТЄНЛІШОЕО 
ніж «мати», 
глибших ніж 
неї.

Працюючи в 
якому навчаються 100і) 
юнаків і дівчат, я часто 
веду розмову про їх сто
сунки з рідними, і, в пер
шу чергу, з матерями. Ці
кавлюсь, як часто воші пи
шуть їм листи, чи поздо
ровляють з днем народ
ження. І радісно відзначи
ти те, що переважна біль
шість учнів з великою гор
дістю і любов’ю розпові
дають про своїх 
Задушевні листи до мате
рів учнів Сергія Глушина, 
Людмили Краснової, Га
лини Нанченко. В листах 
вони просять не турбува
тись про НИХ, ПОВІДОМЛЯ
ЮТЬ, що навчання йде доб
ре, бажають доброго здо
ров’я і щастя.

Л. І. Брежнєв в «Спога
дах» про свою матір На
талію Денисівну гово
рить: «Все життя вона 
працювала, ростила нас, 
годувала. обпирала, ви
ходжувала у дні хвороб, і, 
пам'ятаючи про це, я зав
жди звик поважати важ
ку непомітну і благородну 
жіночу, материнську пра
цю, яка не знає кінця». А 
далі: «Скажу більше: лю
дина, яка пе любить ма
тір, яка дала їй житгя, 
вигодувала і виховала її, 
— тзка людина мені осо- 

є підозрілою. Не- 
говоригься в наро- 

Вітчнзна-мати, хто 
здатний покину-

■
слова, —

почуттів 
любов до

учи.тииз, в

рідних.

На стадіон
вали ЦІ спортивні бази 
для себе і для дітей, які 
згургозані в дитячо-підліт- 
козі спортивні клуби. Ни- 
йі сюди приходять ХЛОП
ЧИКИ і дівчатка разом із 
батьками на ранкову фіз
зарядку. Цілий комплекс 
заходів намічено провес
ти в піонерських таборах. 
Передусім юні ленінці 
складають норматив з пла
вання.

Людно нині вечорами 
після робочих змін на ста
діоні авангардізців, на 
майданчиках у парку від
починку імені Т. Г. Шев
ченка. Сюди поспішають 
члени виробничих бригад. 
Як завжди, у дні Тижня чи 
не найбільшу '■ активність 
проявляють юнаки та дів
чата заводу чистих мета
лів. Наприклад, групком- 
сорг бригади плавильни
ків, делегат XIX з'їзду

- бригадою —
В.ЛКСМ 8ікгор Прокопець 
запропонував:

—* В дні Тижня працю
ватимемо з найбільшою 
віддачею і з такою ж від
дачею виступимо на - ста
діоні.

І ось уже молоді робіт
ники, котрі в дні роботи 
комсомольського з їзду 
працювали аже в рахунок 
листопада (до кінця цьо
го року планують завер
шити програму двох з по
ловиною років п’ятирічки), 
з випередженням графіка 
закінчують нині робочі 
зміни і поспішають у 
спортзали. стрілецький 
тир, стартують на кросо
вих дистанціях, вирушають 
у турпохід. Нормативи во
ни вже склали, одержали 
значки, в тепер — пере
підготовка.

Разом із інструкторами 
по спорту, чемпіонами

міста з багатоборства ГПО 
В. Ков’язіним та Г. Янен- 
ком стартували бригади 
апаратників В. Жукова, 
О. Корф.

Нині пропагуємо в ро
бітничих колективах нор
мативи тз вимоги комп
лексу ГПО, влаштовуємо 
зустрічі з кращими бага- 
тоборцями ГПО. Напри
кінці Тижня в колективах 
фізкультури пройдуть 
змагання «Тато, мама і 
я — спортивна сім'я». 

Профспілкові і комсомоль
ські активісти вручать на
городи робітникам, котрі 
в дні Тижня ударно пра
цювали у цеху, а після ро
бочої зміни були активни
ми нз спортивному май
данчику.

Г. МАНОИЛОВ, 
голова Світповодськв- 
го міського спортко- 
мітету.

бисто 
дарма 
ді — 
матір 
ти і забути, той і Батьків
щині буде .поганим си- ■ 
ном».

Батьківщнна-матн, гово- | 
римо ми. В цих слова-; | 
мирне небо, простір полів, Й 
тиша лісу. В них село, де я 
ти народився, вулиця, де І 
ти ріс, будинок, де тебе В 
люблять і чекають. В ньо- | 
му твоя школа і перша 8 
вчителька, твої товариші, а 
І твоя відповідальність . І 
за мир, за людину, яка 
дала тобі життя, сиділа І 
біля твого ліжка, тримала ї 
твою гарячу руку у своїй, 
коли ти хворів. ІІровод- 

_ жала в дорогу і наказува
ла любити працю, цінува
ти людей, бути чесним і 
справедливим.

А ми, дорослі діти, час
то забуваємо послати рід
ним листа, поздоровити, 
забігти хоч на півгодини, 
купити квітку...

Зробіть же матері цю 
радість. Ось зараз, негай
но, не відкладайте біль
ше ні на мить. Наберіть 
телефонний номер. візь
міть аркуш паперу і ручку, 
і напишіть мамі листа. 
Роки на старість сплива
ють набагато швидше, ніж 
змолоду. Не запізніться 
зі словами любові іі по
дяки, а вони продовжать, 
прикрасять життя найдо
рожчої в світі людніш, 

г. БОНДАРЕНКО, 
голова учнівського 
профспілкового ко
мітету технічного учи
лища Н* 1.
м. Знам’янка.



З стора —- ------------- — «Молодий комунар»

З великим успіхом про
ходить на Кірозоградиди 
ні гастролі Київського 
державного ордена Лені
на академічного україн
ського драматичного те
атру імені Івана Франка. 
У складі акторської гру
пи театру до нашого 
міста прибули відомі май
стри сцени — А. Гашин- 
ський, О. Кусенко. В. ів- 
ченко, С. Олексенно, 
Б. Ступка та інші, чиї 
імена знайомі любителям 
театру і кіно нашої 
країни.

вачуаати людину. П зро. 
зуміти треба. Як розумі- 
че Зп« Ся°И1 Аостоєаський, 
Чехов. Як розумів Василь 
Макарович Шукшин п: 
ни?іГврОЇВ на позитив
них І негативних — це, 
даруйте, школярство А 
хто ж тоді Микола Задо-

АВ <<у«радено„у 
вчинив 

/ несправедли- 
вбиз людину, 
я ДИВЛЮСЬ 
Ступку В « 
щасті», у 
Думка, 

нього писав

15 липня 1982 року______

найбільшу 
вість — 

Коли
Богдана 
деному 
виникає 
для

на
Укра- 
мене 

Що це 
Іван

ГАСТРОЛІ

Наш громадський ко
респондент В. Левочко 
зустрілась з народним 
артистом УРСР, лауреа
том Державної премії 
СРСР та республіканської 
комсомольської премії 
імені М. Островського 
Богданом Сильвестрови- 
чем СТУПКОЮ, і попро
сила його розповісти про 
свій шлях у мистецтво, 
про свою тзорчу діяль
ність, про плани на май
бутнє.

ПРО себе він розказує 
неохоча. Народизся 

у Львові в грізному со
рок першому році. Вчиз- 
ся; Працюзав. Дорослі 
на втручалися у вибір 
життєвого шляху, як, 
певно, і він не зазажати- 
мз своєму сину Остапо
ві вибирати професію.

Про Б. Ступку я біль
ше дізналася від його 
друзіз і колег: В. Івчен- 
ка, В. Розстального, 
Л. Хоролець. Про його 
одержимість у роботі, 
про вимогливість до се- 

’£е і до партнерів. Про 
його щирість, простоту, 
тозариськість. А ще біль
ша про актора розпозі- 
ви його ролі.

Зовні непомітно, коли 
відбувається його на
строювання на роль. Та 
ось Ступка виходить на 
сцену. І вся увага гляда
чів прикута до нього. В 
чому ж секрет актор
ської привабливості Бог
дана Ступки? Чому нас 
так хзилює доля його 
героїв? Ось, скажімо, 
Маляр з «Дикого Анге- 
гз > О. Коломійця. Хто 
він? Дрібний негідник з 
міщанського болота, для 
якого гроші стали бо- 
гом, який гадає, що ку
пити можна все: ніж
ність, любов. Б. Ступка 
безжальний до свого ге
роя. Він його зневажає, 
кепкує з нього, хоч і... 
жаліє.

Б. СТУПКА. Стривайте! 
Я зовсім не зневажаю. 
Антор володіє не тільки 
правами звинувача, а й 
л-Твоката. Ви знаєте, що 
4 Маляром буде після «Іс
торії з епілогом»? Може, 
він стане зовсім іншим. 
Він же художник!

• не поспішайте звину-

Фран.ко свою драму. Але 
великий актор бронзою 
стоїть на п’єдесталі; а 
Богдан Ступка грає лю
дину іншої епохи. Грає 
натхненно, пристрасно. І 
актор сам керує своїм 
натхненням. Ось чому, 
виходячи на сцену а «Ук
раденому щасті», чи а 
«Дяді Вані», Богдан Ступ
ка піднімається до вер
шин психологічного ре
алізму. По суті, між га- 
роямйґ обох класичних 
п’єс дуже багато спіль
ного. Ступка грає тему 
маленької людини в 
жорстокому світі, траге
дію страченого життя. 
Його Іван Войницький та
кий же знедолений і не
щасний, як і герой 
І. Франко. В гой же час 
у затурканому, скривдже
ному Миколі Задорож
ному стільки природже
ного благородства, так
ту, позаги до жінки (зга
даймо сцену, коли Ми
кола жаліє ошукану бра
тами Анну), як і з непов
торних чеховських «ди
ваків». І глядач з нетер
пінням чекатиме нозої 
зустрічі з Б. Ступкою в 
«Трьох сестрах». Але 
«Три сестри» в планах 
далекого майбутнього. 
Незабаром актор позна
йомить нас з героями 
Б. Брехта, Я. Купали.

Б. СТУПКА: Мене часто 
запитують, про яку роль 
я мрію. Про хорошу, зви
чайно. Про таку, яка до
поможе хоч одній жиаій 
душі повірити в себе, за
лікує біль, прожене сму
ток. Де я гратиму цю 
роль — в театрі, в кіно 
на телебаченні — не має 
значення. Я хочу, щоб 
моя робота була необхід
ною, потрібною людям, 
і я вірю в таку силу мис
тецтва.

ИОР.: Богдане Сильве- 
стровичу. ви митець і гро
мадянин. Більше двадцяти 
років віддали сцені. Що 
б вії побажали молодим 
акторам, які роблять 
перші кроки в мистецтві.' 

Б. СТУПКА (замислює
ться): Бути вічно моло
дими.

КОР.: А тим. хто має: за 
плечима ба гаторічнпй 
досвід роботи' на сцені/

Б. СТУПКА: Того ж са
мого. Вічної молодості. 
Ніколи не заспокоюватись 
на досягнутому.

В. ЛЕВОЧКО.

Коли футболісти кіро
воградської «Зірки» на
весні зустрілися зі своїми 
шанувальниками, то керів
ники команди висловили 
надію, що вона зможе за
кріпитися в першій десят
ці учасників чемпіонату. І 
результати перших матчів 
дазали привід робити 
прогнози, що «Зірка» ма
тиме непогане сходжен
ня. Так тривало недовго. 
Якщо ліспи 9 турі» наші 
земляки набрали 13 очок.

ЧИ злсяє
і ввійшли з трійку ліде
рів, то вже після тринад
цятого матчу вони пере
містились аж на восьмий 
рядок у турнірній таблиці, 
маючи п’ять програшів і 
одну нічию. А 23 червня 
«Зірка» була вже дванад
цятою (сім програшів, дзі 
нічиї і лише вісім вигра
шів; різниця забитих ■ і 
пропущених м’ячів міну
сова — 17—18).

Цими днями відбулося 
розширене засідання об
ласного спорткомітету, в 
якому взяли участь пар
тійні, профспілкові, ком
сомольські активісти,
представники обласної 
федерації футболу, керів- 
ництзо команди «Зірка».

ПРОФСПІЛКОВ1 збори працівників обласної бази 
«Сільгосптехніки» були призначені на шістнад

цяту тридцять. Копи більшість місць була заповне
на, голова місцевкому М. О. Чумак оголосив поря
док денний, що включав у себе одне питання: обго
ворення ганебної поведінки інженера відділу по
стачання і збуту сільгоспмашин Сергія Підосьоно- 
аа.

З інформацією виступив секретар партійної орга
нізації О. О. Вишницький. Чим викликано проведен
ня профспілкових зборів з таким порядком ден
ним!

Сергію Підосьонову 28 
років. Шістнадцять із цих 
регулярно прослуховує пе
редачі західних радіостан
цій '«Голос Америки», 
«Свобода», «Бі-бі-сі», 
«Німецька хвиля». Цим 
раніше ’займався батько 
і, хоч уже давно з сім’єю 
не проживає, зумів «при
щепити* любов до цього 
заняття синові. Спочатку 
підліткові було просто ці
каво, Г ------ .... .
у звичку 
хворобою. Не міг 
витримати 
Чи було 
крамольне? Анічогісінько. 
У нашій країні нікому не 
забороняється слухати ра
діо. Біда в тому, 
рожа пропаганда 
ся в благодатний 
дванадцятирічний 
на ще не може і 
но оцінити 
заглибитися у складні су
спільно-політичні 
альио-економічій 
ми. У такому 
сприймається на 
того ж ні для 
секрет, що буржуазні за
соби масової пропаганди 
тенденційно вихоплюють 
факти з життя нашої 
країни, падають їм від
повідного забарвлення і 
вже тоді подають до столу 
неперебірливого спожива
ча.

Мішав час. Людина 
формувалася як особис
тість. Щоденна порція 
отруйної пропаганди вер
шила свою справу. Тепер 
Сергієві мало було ли
ше слухати, хотілося ді
литися почутим З КИМОСЬ 
із ближніх. Оскільки (як 
він сам це визнав) близь
ких друзів не. було, на
магався використати 
жен зручний випадок. Ко
ли заходила 
якість події, 
трактував 
Мовляв, 
ніватнсь 
фактів; 
вночі 
передачі 
ки». і як було радісно на 
душі, коли новина під
тверджувалась радянськи
ми джерелами інформації. 
Хоч трактування західної 
радіостанції було іншим, 
тенденційним.

Незважаючи 
Ляігпя матері 
жеїшя сусідів, 
торниіі приймач 
квартирі до 
ранку рипів па 
хвилях. Якщо когось ціка-

слухати західні радіостан
ції, Сергій давав «квалі
фіковані;» настанови, па
м’ятаючи поради співро
бітників цих радіостанцій. 
З деякими 3 цих він пд. 
віть був знайомий: вів ін
тенсивне листування, мав 
їхні фото, вітав з днем

ставник клубу філателіс
ті» в одній країні давав 
рекомендацію для вступу 
до клубу в іншій. Ось так 
згодом у Сергія створи
лася мережа кореспонден
тів з десяти країн світу. 
В тому числі з Іспанії, 
Сполучених Штатів Аме
рики. Здавалось би, що 
при таких широких зв’яз
ках за якийсь час можна 
зібрати унікальну колек
цію. Але марки Підосьо- 
пова не цікавили.

‘ Він висилав на 70—80 
карбованців 
цікавили 
знайомих,
вони пропонували, 
рав книги, диски, 
си.

Вільний час нашого за-

ти це всім. «Голос Аме
рики» ПОВІДОМЛЯВ (Ірр 
«утиски», яких зазнає 
академік Сахаров. Хоч 
була вже дев’ята година 
вечора, розчинившії вікно 
і збільшивши (наскільки 
було можливо) гучність,
Підосьонов виставив гіри-
.............  хан

«неподоб- 
в нашій 

їдучи в

а потім це увійшло 
і стало ніби 

тижня 
без «новин», 

в цьому ЩОСЬ

що во- 
і сіяла- 

грунт: 
хлончи- 

правнль- 
обстановку,

та соці- 
пробле

ний все 
віру. До 
кого не

ко

про

марок, які 
закородоннпх 
а з того, що 

ВІібН- 
джнн-

ГРАНІ МОРАЛІ

▲
▲

▲

ЗАХОПЛЕННЯ ЧИ ХВОРОБА?
ЧИ МОЖНА ВИВЧИТИ ІСТОРІЮ 
КРАЇНИ ПО джинсових 
ЕТИКЕТКАХ?
КОЛИ ПОБЛИЗУ ДРУЗ!В 
НЕМАЄ...

мова
ПІДОСЬОПОВ 

по-своєму, 
не сум- 

правдивості 
це щойно 

в

їх і
можете

у 
про 

повідомлялося
«Голосу Амерп-

на вмов- 
та заува- 

траіізис- 
у їхній 
самого 

коротких

«ЗІРКИ» ?
На ньому, зокрема, було 
підкреслено, 
ного слабких 
ровоградських фуболістів 
е недостатній і 
обл спорткомітету, 
ної ради ДСТ 
гард», спортклубу 
ка» за назчально-трену-, 
вальним процесом і ви
ховною роботою з колек
тиві.

Облспорткомітет , об
ласна федерація футболу 
накреслили ряд заходів, 
реалізація котрих (буде
мо надіятись) дасть пози
тивний поштовх для ак
тивніших дій «Зірки», в 
якій, безперечно, є пер
спективні гравці. Шану
вальники футболу чака-

Що причи- 
виступів кі-

контроль 
, облас- 

«Аван- 
«Зір-

вило, де і коли краще 
люди обмежені V своїх 
народження. До таких на
лежали коментатор бри
танської корпорації радіо 
мовлення ~ 
цев, один 
«Бі-бі-сї», 
Бразілії.

Кажуть: 
дешся. від 
реиіся». Мабуть, наслухав
шись різних банок про 
легке життя у країнах ка
піталу, Підосьопов вирі
шує зайнятися серйозним 
«бізнесом». Ного приваб
лює філателія. Але 
противагу багатьом 
ним колекціонерам, 
збираючи поштові марки, 
намагаються більше дові
датися про ту чи іншу 
країну, краще розібрати
ся у проблемах сучасного 
живопису тощо, він ви
рішив мати від цієї спра
ви матеріальний зиск. До 
товариства вступати йому 
не хотілося. Що там ро
бити: здавай внески, 
туй виставки. Хан цим 
займається хтось інший. 
У журналі «Філателія 
СРСР» друкуються адре
си зарубіжних колекціо
нерів, які бажають здійс
нювати обмін марками.

В. і Іовгород- 
із коментаторів 

• журналіст із

«З ким пове- 
тоїо й пабё-

па 
ч ес
ті кі.

то-

Цього було досить. Пред- 
повзятого «бізнесмена» 
був заповнений ущерть. 
Зрізу ж після роботи 
прямував на центральний 
поштамт. Там він мав 
особисту поштову скринь
ку При гакому широкому 
розмахові справи отриму
вати кореспонденцію ііа 
домашню адресу не хо
тілося: раптом щось за
губиться. Забравшії лис
ти. бандеролі, шукав пе
рекладачі» і покупців. Ви
ручених грошей вистача
ло і 
вої 
на 
елі» 
на», 
ває Підосьопов. чітко вка
зує на те (це підтверджу
ється і на практиці), що 
грошей витрачалося на 
випивку немало. Підгіплип 
самітній молодик не зна
ходив іншого заняття, як 
слухати західні радіо
станції, вихваляти своїх 
закордонних «друзів», їх
ній спосіб життя, критику
вати наші моральні устої. 
Він буй твердо перекона
ний у тому, що радянські 
правах. І ось трапилася 
пагода продемонструй»-

на придбання черго- 
* *марок, і 

напої, 
марочні 
часто

партії 
спиртні 

«мої 
який

і 
Вп-
BII- 

в ж и -

нмач па підвіконня: 
чують усі, які 
ства» кояться 
країні. Пізніше,, 
автобусі, він назве її су
цільним концтабором. Чи 
не тому, що дала йому 
всі можливості для того, 
щоб відчувати себе пов
ноцінною людиною: мир, 
хліб, житло, освіту, робо
ту. Хотілося б запитати 
інженера Підосьонова, чи 
у тих країнах, які він під
носить в абсолют , чиї 
джинсові костюми не 
скидає літо й зиму (в ін
шому одязі працівники 
бази його не пам’ята
ють), зміг би він з жовт
ня 1975 року по березень 
1976 року з власного ба
жання змінити чотири 
місця роботи?

Па профспілкових збо
рах колеги по роботі за
судили ганебну поведін
ку Сергія.

Ось що сказала тоді ін
женер відділу тракторних 
ремонтних запчастин В. Б. 
Єидокнмова:

— Мабуть, 
рьожо, 
горя, не 
злиднів, 
загинув 
керують 
Заходу.

Профспілкові збори по
становили засудити га
небну поведінку Підосьо- 
пова С. К.; суворо попе
редити його про недопус
тимість подібних дій; про
водити з Підосьоііовп.м ви
ховну роботу. В разі про
довження подібних дій пе
редати справу Підосьоно- 
ва С. К. в органи проку-. 
ратури.

* * *
Так, профспілкові збо

ри засудили ганебну пове
дінку інженера С. К. Пі
досьонова. Показали, рі
шучість радянських лю
дей у боротьбі зі спроба
ми буржуазної пропаган
ди посіяти серед нас ан- 
тирадянські погляди. Але 
цих зборів могло б і не бу
ти. Прорахунки у вихов
ній роботі допустили сі
м'я, в якій виховувався 
юнак, школа і Бердянсь
кий технікум виноградар
ства і виноробства, де 
він навчався, колективи, в 
яких йому доводилося 
працювати, комсомольсь
кі та профспілкові органі
зації.

Підосьонових одиниці. І 
ми щиро віримо в те, що 
вони зможуть правильно 
зрозуміти переваги соціа
лістичного способу жит
тя.

У 
ніколи 
знав ти 
Мабуть, 
ка війні.

лише

тебе, Се
не було 
голоду і 
піхто не

Тобою 
цінності

3. АФАНАСІЄНКО,

І
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

виграти.

ють від своїх земляків не 
лише результативності. 
Бо, скажімо, в останньо
му турі першого кола во
ни якось зуміли
в «Металурга» (туї дореч
но нагадати, що в 
колективі чимало 
ніх гравців «Зірки») з ра
хунком 1:0. Але вболі
вальники були незадово- 
лені ходом подій на ста
діоні. Більшість футболіс
тів «Зірки» не проявила 
високих індивідуальних іг
рових якостей. Гра була 
безбарвною швидше схо
жою на погану розмин
ку, ніж на матч, де ко
жен спортсмен повинен з 

віддачею 
свою
попе- 
цьо- 

такий

цьому 
колиш-

максимальною 
продемонструвати 
майстерність. Як і 
редніх зустрічах, 
го не було. Тому
сумний проміжний фініш.

в

ред клубів другої ліги шостої української зони
першою кола 45-го чемпіонату СРСР з футболу се

1 в Н Л М О

Колос Пг 23 13 8 2 27 -12 34
Буконина 23 14 4 5 29 -16 32
Кривбас 
Авангард

23
23

14
13

4
5

5
5

28
33

— 13
— 14

32
31

Дніпро 23 12 7 4 28 —16 31
Атлантика 23' 12 7 4 38 — 19 ЗІ
Десна 23 12 5 6 28 — 19 29
Спартак 23 11 7 5 29 — 18 29
Нива 23 9 9 5 27 -16 27
Торпедо 23 9 8 6 27 —20 26
Зірка 23 10 3 10 24 —26 23
Шахтар 23 8 7 8 25 — 24 23
Металург 23 8 4 11 21 -23 20
Суднобудівник 23 5 10 8 25 —23 20
Закарпаття 23 8 3 12 17 — 20 19
Прикарпаття 23 7 4 12 18 -32 18
Новатор 23 7 5 11 22 —29 19
Маяк 23 7 4 12 22 —27 18
Колос Пг 23 5 6 12 11 -24 16
Океан 23 4 8 11 16 — 34 18
Стахановець 23 5 5 13 16 —27 15
Кристал 23 5 5 13 17 — 37 15
Фрунзенець 23 4 7 12 11 —23 15
Поділля , 23 4 ’ 5 14 17 -37 13



4 стар. «Молодий комунар»

Телебачення
З 16 ПО 18 ЛИПНЯ 1982 РОКУ

П’ятниця
СРСР 
(Київ) 
нент). 
діти!»

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Кон

церт Державного ансамблю 
лісні й танцю донських ко- 
заків. 9.30 — Фільм —Дігям. 
«Дівчинка і крокодил». 10.Зо
— Комсомол — моя доля. 
Док. телефільми «Тепло рід
ної землі», «ЇДЄ по місту 
тролейбусі». По закінченні — 
Новини. 11.30 — Возячи. 
14.50 — Док фільми до 40- 
річчя розгрому німецько-фа
шистських військ під Ста на
градою. ' Непереможний Ста 
ліпград». < Розповідь від пер- 
ІПОЇ особи», 'Поєдинок».
15.40 — Російська .мова. 
16.10 — Москва і москвичі.
16.40 —Шахова школа. 17.10
— Спор-клуб. 18.15 — До
425 річчя добровільного при
єднання Кабардино-Бал карії 
до Росії. Док. телефільм 
«Моя Кабардино-Балкарія». 
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Пісня далека і
близька. 19.45 — Фільм «Три 
тополі на Плющисі». 21.00— 
«Чає». 21.35 — Концерт лау- 
реатіг» VII Міжнародного 
конкурсу їм П. Чайкозсько- 
го у Великому залі консер
ваторії. По закінченні — 
23.35 — Сьогодні у світі.

УТ
10 00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Художній
фільм <3радпмця». 12.00 — 
«Продовольча програма — 
справа кожного». 12.30 — 
А. Макайонок. «Вірочка». 
Вистава. 16.00 — Повний.
16.10 — Для школярів.
А. Малишко. «Героїка бойо- 
них походів». 16.40 — Фільм- 
концерт «Ритми рідного 
краю». 17 10 — «Абігурієпт- 
1*2». 17.30 — Музичний
фільм -Монолог». 18 00 — 
До 40-річчя «Молодої гвар
дії». «'Градині їм вірні». Пе
редача 1 18.30 — К. т.
«День ::а днем». (Кірово
град). 18.45 — К. т. Теле
фільм. (Кіровоград) 14.00 — 
«Актуальна камера». 19.30— 
«До 60-річчя утворення 
СРСР» Творчий звіт майст
рів мистен.ів і художніх-ко- 
яічстивні Хмельницької об
ласті. В перерві — • На доб
раніч. діти!» По закінченні
— Кіцопрогцамп «Дцр.пзиж 
па природа» і вечірній, пи- 
пуск повни
£ ЦТ (II програма)

18.00 — Новини 13 20 — 
«Поезія» Ніколас Гільєп. 
19.00 — «Сільська -одина». 
20.00 — «’Вечірня казка». 
20.15 — --Путірна в життя». 
21.00 — «Час? 21 35 — Теле
фільм «Долгий шлях у лабі
ринт!» Л сепія

з футболу: «Динамо» 
— - Пахтакор» (T-.hu- 
20.45 — -.Па добраніч. 
21.00 — «Час» 21.35.

Науково-популярний’ 
«Ф. Достоєвський».Достоєвський».

портрета. 22.25
фільм
Штрихи до портрета. 22.25 
— < Майстри .мистецтв». Па-
родні артисти СРСР Т. Таіі- 
кіна 1 В. Ковтун. По закін
ченні — Новини.
А ЦТ (II програма)

8 00 — Гімнастика. 8.15 -- 
«Якщо хочеш бути здоро- 
сим». 8 25 — Документальні 
телефільми. 
ьиг».’9.45 — 
та». 10.15 
СРСР з плавання. 
Телефільм -.Довгий

9.15 — <Под- 
«Ранкоьа нош- 
— Чемпіонат 

10 50 — 
_____ „  шлях у 

лабіринті». З серія. 11.55 — 
Мультфільм «Лінь». 12.10 — 
Докумеї і тал ьний тел е< |> і. і ьм 
«Село». 13.05 — < Цей фан
тастичний світ». 14.15 —
«Клуб кіноподорожей». 15.15
— «Міжнародний огляд».
15.30 —Програма Іркутської 
студії телебачення. 16.25 — 
«Здоров’я». 17.10 — Чемпіо
нат СРСР з академічного 
веслування. 17.30 — «Му
зичний кіоск». 18.00 — До 
65-р1ччя Великого Жозтня. 
«.Наша біографія». Рік 
1944-Й». 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Динамо» 
(Тбілісі) — «Спартак». У пе
рерві — 19.45 — «Вечірня
казка». 20.4з — Чемпіонат 
СРСР з академічного веслу
вання. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «.Однокашни
ки». 1 і 2 серії

Неділя

Субота
А І1Т (1 програма)

Я по — «Час» 8.45 — 
о яьм концепт • Співає па 
• «»'нга аптисіка СРСР 

І.1.!з;;і5сили< ію>. 9 15 — Лі 
ппо г-зірят 9 45 — «Фа- 

■ п Трохя‘-’опчч та інші .» 
г?і»пепачя 2 10 15 — Ро'іпо- 
ЧІЛІ ЦГП ХУДОЖНИКІВ М Гре- 
"он і його школа 10 45 — 
Ч’лмпе хоботних товарів 
1115 - 'О й типаж «Спорт 
ЛІЧл», і ! ‘>5 Гніт розчин 
>3 15 - Ппечія М Лжа.іілл 
*3 05 - Нл (паку Кіионро 
Г’ч>г>іа 13 45 — Концерт

аппотп анс;’«бл;о танцю 
Ба л папської 

■»ргр • •.-ібпппинкп» 14.30— 
Чопинп ’Д 45 — Фільм —
дітям - Свистати всіх наго 
ну» 15.55 — Концерт иадян 
ськоТ н* ні п державному 
чоо-гц:. >1.1, эуу І.-ОІЩОРТПОМУ 
ч-пі 17 із Очевипне — 
неймовірне 1Я15 — Бесіда 
політичного п'- іспача Л Чоз 
НСГРНСЬКОГО 18 45 — Мульт
фільми 19.25 — Навколо
сміху. Вечір гумоцу ч К*оп 
пептній сш’чп беганкіио 
о і 00 — - Час». 21 35 —
Фільм -Піенбурзькі наші 
польки» 23 05 — Чемпіонат 
ГРСР з плавання П.і закін
ченні - 23 35 — Новини.
£ УТ

10.0-1 — «Актуальна каме
ра» 10.35 — «Ранкова сюї
та» 11.10 - -Доброго вам
лпепов’л» 1150 — Дія ді
тей ХУДОЖНІЙ ТЄ-ІефІИЬМ 
-< тлра Фоптеця». З серія 
12.55 - --Сатипичннй об’єк 
‘ИВ» 13 20 — Концепт дитя- 
”ОЇ ХС >п;іпр,-й ся.м ЦОяЛЬЧОС 
лі. 13 40 — «Нсг'.гіоі.'ійнІ сер
ни» 14 50 — Російські на
родні пісні 15 10 — Теплот- 
іял «Точка зопх». 15 40 _

-Ліппнпі мелодії». 15 55 — 
Л° ЯП піччя з дня народжен
ня я Г ііпн «Повен хита
ються» Вистава 18 05 —
Т. Піамо • Ягпаїїеі.і.'і ігри» 
18.30 «Актуальна каме
ра». 19 00 — «Чемпіонат

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Те

лефільм «Співуче дерезо ук
раїнської бандури». 9.30 — 
Вудильник. 10.00 — Служу 
Радянському Союзу! 11.0') — 
«Здоров'я». 11.45 — Муз.
програма «Ранкова пошта». 
12.15 — -Наука і техніка». 
Кіножурнал. 12.30 — Сільсь
ка пбдина. 13.30 — Музич
ний кіоск. І 1.00 — П ііав-
ловсьний. «Елегія». Фільм- 
вистава. 15.45 — Мульт
фільм «Як гусеня на лиси
цю полювало». 15.55 — Сьо
годні День металурга. Зу
стрічі за вашими прохання
ми 16.45 —Концерт, присвя
чений Дню металурга. 18 90 

Мі'жнаподна панорШа.
18 45 — Концерт учнів .Ле
нінградського державного 
академічного хореографічпо- 
іо училища їм. А. Вагапової. 
2000 — Клуб кіпопздоро- 
жей 21 00 — «Час». 21.35 — 
Футбольний огляд 22.05 — 
Слово Андронникова. Фільм 
2. По закінченні — 23.10 — 
Новини
А УТ

1с 00 — «Актуальна каме
ня» 10.35 — Сьогодні —
Делі, металурга. 11.30 — До 
60-річчя утворення СРСР. 
«Братерство». 12.15 — «Кіт
на яка гуляла сама по со
бі» Вистава для дітей. 14.05
— «Слава солдатська». 15 05
— Концерт 15.55 — «Дже
рела». 16.45 — Чемпіонат 
СРСР з плавання. 17.10 — 
«Веселі хлоп’ята». Концерт 
для дітей 17.40 — В. Мэя-
ковеький. Поема «В. I. Ла
нів» 18.30 — Пісні радяпеь 
ких композиторі я. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30— 
«Скарби музеїв України». 
А Пластов. «Колгоспний 
тік. .» 19.45 — «Єдина у сві
ті» Розповідь про кіносту
дія.- і.м. Горького. 20.45 — 
«Па добраніч, діти!» 21.00— 
«Час». 2! 25 — Художній 
<1 ільм «Йшов собака по роя
лю». По закінченні — Нови
ни.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.29— 
Документальні фільми до 
Дня металурга. 9.20 — Теле
фільм 'Однокашники». 1 і 2 
серії 11.35 — «Веселі стар
ти» 12.20 — -У світі тва- 
І.’ИН- 13.20 — 'Переможці». 
Клуб фронтових друзів. 
14.55 — «Співає Стелла 
Енакіє (Румунія). 15.25 — 
«Розповідають наші корес
понденти» Огляд. 15 55 — 
•Очевидне — неймовірна». 
Кіпододато.с. 16 45 — Чем
піонат СРСР з плавання. 
17.10 — Телефільм «Муж
ність». 6 серія. 18.15 — «На
родні .мелодії» 18.30 — До 
65 ї нічниці Великого Жовт
ня -Наше біографія». Рік 
’945 й 19.30 — Чемпіона г
СРСР ,ч академічного вее.пу- 
пашв! 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20 15 — «Це ви може
те» 21.00 — «Час» 21.35 — 
Телефільм 'Падіння Ікара*. 
1ЧССР).

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕННО

«Молодой коммуиар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины,

Ils украинском языке

Олександрійське 

технічне училище № З

ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ

15Л 1982—1983 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Учнлінце готує кваліфі
кованих робітників для 
виробничого об’єднання 
«Олександріявугілля» й 
Олександрійського елек
тромеханічного заводу із 
числа юнаків та дівчат, 
що мають середню освіту, 
і осіб, звільнених у запас 
із лав Радянської Армії.

ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ «ОЛЕК
САНДРІЯ ВУГІЛЛЯ»

зі строком навчання 1 
рік:

машиніст екскаватора 
(стипендія 93 крб);

машиніст електровоза 
для розрізів (стипендія 
93 крб.);

електрослюсар черговий 
і но ремонту устаткуван

ня (стипендія 75 крб.); 
слюсар по ремонту ав- 

томобілів-шофер (стипен
дія 72 крб.);

токар по металу (сти
пендія 80 крб.).

Зі строком навчання 1,5 
року:’

електрослюсар підзем
ний (стипендія 129 крб.);

машиніст підземних
електровозів (стипендія
129 крб.);

продавець продовольчих 
товарів (стипендія ЗО 
крб.);

продавець промислових 
товарів (стипендія ЗО 
крб.);

кухар (строк навчання 
2 роки, стипендія ЗО крб.);

шофер (строк навчання

5 місяців, стипендія 85 
крб.).

ДЛЯ ЕЛЕКТРОМЕХА

НІЧНОГО ЗАВОДУ 
монтажник радіоапара

тури н приладів, 
наладчик контрольно- 

вимірювальних приладів і 
автоматики;

слюсар - складальник 
електричних машин і апа
ратів;

виготовлювач сітчастих 
трафаретів, друкарських 
схем і шкал.

Строк навчання — 1 рік, 
стипендія — ЗО крб.

Зі строком навчання —• 
2 роки на базі 8 класів 
(учні перебувають на пов
ному державному утри
манні):

токар по металу; 
автослюсар;
електромонтажник по 

освітленню.
Під час виробничої 

практики додатково до 
стипендії учні одержують 
50 процентів заробітку 
(гірничі спеціальності), ЗО 
процентів заробітку — 
ВСІ ІІШ1І.

Іногородніх забезпечу
ють гуртожитком.

Випускники, які мають 
диплом з відзнакою, кори
стуються пільгами при 
одержанні призначень на 
роботу, при вступі до ви
щих та середніх навчаль
них закладів.

Без вступних екзаменів 
їх зараховують до -серед
ніх спеціальних навчаль
них закладів профтехосвї- 
ти.

При вступі до вузів без 
відриву від виробництва 
но спорідненій спеціально
сті їх зараховують поза 
конкурсом.

Воші користуються піль
гами, встановленими для 
внпускннків-медалістів се
редніх шкіл.

Без вступних екзаменів 
зараховують їх до вузів 
на спеціальності металур
гійного, гірничодобувного, 
транспортного профілів.

Документи подавати на 
ім’я директора училища.

Початок занять — 1 ве
ресня.

Адреса училища: Кіро
воградська обл., м. Олек
сандрія, площа Кірова, 
18, тел. 2-14-32.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 72.

і

Дійитрівське середнє 
сільське професійно-технічне 

училище № 9

ОГОЛОШУЄ
УЧНІВ 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

8 класів. Строк навчання 
— З роки, учні забезпечу
ються гуртожитком, хар
чуванням, одягом, сти
пендією (10 крб. на мі
сяць). . По закінченні 
одержують диплом про

НАБІР
І НА 1982—1983

на спеціальності:
тракторист - машиніст 

широкого профілю з 
кваліфікацією слюсаря, 
водія автомобіля.

Приймають юнаків та 
дівчат, що мають освіту за

середню освіту, посвід
чення тракториста і водія 
З класу;

Тракторист • машиніст 
3-го класу.

Приймають юнаків та 
дівчат, які мають серед
ню освіту, воїнів, звільне
них у запас із лав Радян
ської Армії. Строк нав
чання — 8 місяців, сти
пендія — 96 крб. на мі- 
сяцьУ

Бджоляр.
Приймають юнаків і 

дівчат віком від 16 років, 
строк навчання — 1 рік;

Квітникар-декоратор.
Приймають дівчат, що 

мають середню освіту, 
строк навчання 1 рік, за
безпечують харчуванням,

обмундируванням. Сти
пендія — 10 крб. на мі
сяць.

Учні всіх спеціальнос
тей під час виробничої 
практики одержують 100 
процентів заробітку. Від
мінники навчання направ
ляються до індустріально- 
педагогічних навчальних 
закладів профтехосвіти.

Початок занять — 1 ве
ресня.

Документи приймає що
дня з 8.30 до 16.30 прий
мальна комісія.

АДРЕСА УЧИЛИЩА: Кі
ровоградська область
Знам’янськин район,
є. Дмитрівна.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 7В.

£

Знам’янське технічне

училище № 2
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

для підготовки кваліфікованих робітників 
залізничного транспорту

ТАКИХ СПЕЦІАЛЬ
НОСТЕЙ:

МАШИНІСТ ЕЛЕКТРО
ВОЗУ —- ПРИЙМАЮТЬ 
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 НАВЧАН
НЯ — 1 РІК, СТИПЕНДІЯ—

ЗО КРБ. НА МІСЯЦЬ, ДО
ПЛАЧУЄТЬСЯ 15 КРБ. ЗА 
ЖИТЛО;

ТЕЛЕГРАФІСТ — ПРИЙ
МАЮТЬ ЮНАКІВ ТА ДІВ
ЧАТ, ЩО МАЮТЬ СЕРЕД
НЮ ОСВІТУ, СТРОК НАВ
ЧАННЯ — 1 РІК, СТИПЕН
ДІЯ — ЗО КРБ. НА МІ
СЯЦЬ.

Початок занять — 15 
січня 1982 року.

Для вступу необхідно 
подати:

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

ня,
хартктеристику, 
довідку з місця прожи

вання та про склад сім’ї, 
автобіографію,

медичну довідку (фор
ма № 286),

6 фотокарток 3X4 см.
Всі вступники проходя 1Ъ- 

за направленням учіиннца 
медичну комісію у Зпя- 
м’япській залізничній по
ліклініці.

При училипі: є їдальня.
По закінченні училища 

випускники одержують 
призначення па роботу по 
спеціальності і користу
ються всіма пільгами пра
цівників залізничного 
транспорту.

Адреса училища: Кіро
воградська обл., м. Зна
м’янка, вул. Р. Люксем
бург, 6.

Дирекція.
Зам. 114.

Кіровоградське 

виробниче об'єднання 

молочної промисловості
має можливість реко

мендувати випускників 
шкіл, робітників підпри
ємств і воїнів, звільнених 
у запас із лав Радянсь
кої Армії, для вступу до 
Білоцерківського, Він
ницького. Полтавського,

Харківського технікумів 
м’ясної й молочної про
мисловості, Звенигородсь
кої і Львівської спецшкіл 
майстрів и групу спеціа
лістів молочної промис
ловості в профтехучилище

при Кіровоградському 
м’ясокомбінаті.

Технікуми і школи готу
ють техпіків-технологів, 
техніків-механіків, бухгал
терів, майстрів, лаборан
тів та інших кваліфікова
них спеціалістів для під
приємств молочної про
мисловості.

Строк навчання
па базі середньої школи

— 2 роки 6 місяців;
на базі неповної серед

ньої школи—3 роки 6 мі
сяців.

Прийом документів •— 
па всіх маслоспрзаводах 

області і в Кіровоградсь
кому виробничому об'єд
нанні молочної промисло
вості (м. Кіровоград, 
вул Дзержпнського 84/37, 
телефон 2-42-33).

Особи, направлені
об’єднанням, зарахову
ються до технікумів на 
пільгових умовах.

Вам. 76.

БК 02694. In деко 61103.
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НАША АДРЕСА:

3U050, МСП

м. Кіровоград,

еул. Луначарського, 36

ТЕЛЕФОНИ: відділу пистіп І гласоооі ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського 
миття — 2-46-57: відділу пропаганди — 
2-45-36; відділу учнівсько? молоді — 
2-46-87; відділу військово патріотичного 
виховання та спорту — 2 45-35; відділу 
оголошень —• 2-56 65; фотолабораторії — 
2-45-35: коректорської — 3 61 83; нічної 
редакції — 3-03-53.
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