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РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

К0РМИ- 
ТУРБОТА

Коли сонце ще тільки краєм торкнулося далекого 
обрію і роса важкими смарагдовими краплинами іскри
лася на стеблах трави, молодий механізатор Віктор 
Черноморець уже був у полі. Ще раз ретельно оглянув 
косарку і по-молодечому заскочив у кабіну трактора, 
яку вже заполонив, запах люцерни. Ранкова прохолода 
стала підмогою у праці. Тож треба поспішати. Сьогодні 
— ударний недільник. А вони з комсомольцем Володи
миром Мартиненком дали слово норму виробітку в 
цей день довести до 200 процентів, аби впорати лю
цернове поле. І слова свого комсомольці дотримали. 
За два дні кормодобувний загін колгоспу імені Шев
ченка Нсвоукраїнського району, у складі якого труди
лися й хлопці, заскиртував понад 250 тонн сіна.

...Там, на повні груди дихає пора сінокосу. Цього року 
вона особлива — внесла корективи рання спека. А ще 
осойлиза за масовістю, зіддачею. темпами. Не прогаяти 
часу! Саме така думка нині хлібороба спонукає до ак
тивної дії. Саме тому у багатьох колгоспах і радгоспах 
області кормозаготівлі за важливістю, напругою прирів
нюються, до хлібних жнив.

Характерно, що нинішнього літа, як і раніше, левову 
частку кормозаготівельних робіт взяла на свої плечі мо
лодь. Вона бере активну участь в ударних суботниках 
і недільниках, які організовано проходять в області. До • 
редакції щодня надходять повідомлення про удзоні 
справи комсомольців та молоді на кормозаготівлях. При 
кожному сільсьному комітеті комсомолу створені шта
би, котрі координують роботу комсомольсько-молодіж
них ланок і екіпажів, оиганізовують серед юнаків і дів
чат по-справжньому бойове соціалістичне змагання.

Кормам — комсомольську турботу — під таким де
візом працюють сьогодні молоді кормодобувкики Ону- 
фріївського району. Бойовим, організовуючим штабом 
для них став райком комсомолу. З перших днів «зеле
них жнив» у районі, як І минулого року, став працювати 
комсомольсько-молодіжний міжгосподарський кормо
добувний загін (він об'єднав молодих механізаторів 
колгоспів імені Ілліча та Імені XX з’їзду КПРС). А цього 
року в роботу включився ще один комсомольсько-мо
лодіжний міжгосподарський кормодобувний загін. І 
лише один загін зобов’язався за 10 робочих днів заго
товити 1600 тонн сіна, за 5 днів — 1950 тонн сінажу, за 
20 днів — 13200 тонн силосу. Як свідчать повідомлення 
з району, молоді кормодобувники трудяться по-удар- 
ному. Що ж, так тримати, окуфріївці!

Отже, досвід передовиків на «зелених жнивах» свід
чить, шо діло кипить там, де комсомольські організації, 
керівники й спеціалісти господарств постійно виявля
ють турботу про людей, зайнятих на сінокосі. Тобто де 
для кожного трудівника визначена .конкреіна ділянка, 
доведені завдання.

Нинішнього року сільським трудівникам велику до
помогу надають трудівники промислових підприємств, 
установ, організацій міст і райцентрів області, школярі. 
Під спільною опікою — догляд за посівами просап
них, а також лісосмуги, яри, видолинки. Тобто всі ті 
угіддя, де техніка працювати не може. В хід ідуть коси, 
серпи... І треба сказати, що віддача від цих дідівських 
знарядь відчутна. Кожен учасник трудового дзеанту 
зобов’язався зібрати по кілька тонн різнотрав’я. Прик
лад у цьому показують шефи з Олександрії, Кірово
града. Приміром, робітники і інженерно-технічні пра
цівники Олександрійського рудоремомтного заводу 
минулої суботи й неділі заготовили ЗО тонн різнотрав’я. 
Щодня по 200—250 чоловік виїжджають у колгсспи'»1 
радгоспи району і з Олександрійського електромеха
нічного заводу.

І все ж окремі комітети комсомолу ще не виявля
ють ініціативи на «золених жнивах», не створили ком
сомольсько-молодіжних ланок загонів. Тривалий час 
відстає з косовицею трап на корми колгосп імені 40-річ- 
чя Жовтня Петрівського району. Тут би комсомольській 
організації виявити ініціативу, мобілізувати молодь на 
заготівлю кормів, аби не допустити перестою трав. На 
жаль, комітет поки що □ цьому бездіяльний.

Проявляє пасивність І Пегрівський райком ЛКСМУ.
Стартувало трудове віто для шкільних виробничих 

бригад. Відрадно що учні з перших же днів стали по
руч зі своїми старшими товаришами у заготівлі кормів. 
А в цьому хорошим досвід вже є в зна'м'янсьчих, олек- 
сандрівський, новоархангельських школярів, де органі
зовано діють табори праці і відпочинку. Треба лише, 
щоб він дістав масову прописку.

Основа різкого зростання продуктивності громадсь
кого тваринництва — кермова база. Зміцнювати її, на
рощувати — справа честі кожного комсомольця, кож
ної молодої людини.

З

ПРЕС-ЦЕНТР 
ПОВІДОМЛЯЄ:

НОВОУКРАЇНКА. 2600 
молодих трудівників расо
ву взяли участь в ударних 
суботнику і недільнику по 
заготівлі кормів для гро
мадської худоби та обро
бітку просапних культур. 
За два дні юнаки і дівчата 
припасли 500 тонн сіна, 
390— сінажу, 420 тоип різ
нотрав’я, розпушили між
ряддя просапних культур 
па площі 90 гектарів. Ак
тивно працювали шефи хлі
боробів — молоді праців
ники районної лікарні, рай- 
сільгосптехвікн, автопідпри- 
смства 10041.

59 комсомольців по-удар- 
ному трудилися на полях 
колгоспу «Росія». Найвищих 
виробітків досягай механі
затори Віктор Поштареяно, 
Василь Гольцов. Петро Со
коленко і Валерій Іващен- 
ко. Вони перевезли з поля 
до кормових дворів 110 
темп сіна і 90 тонн різно
трав'я.

А Ударні загони із за
гальноосвітніх шкіл облас
ті виїхали в табори праці і 
відпочинку. В Кіровограді, 
Олександрії, Світловодсь- 
ку, інших містах і селах на
пуття їм давали знатні хлі
бороби, робітники, молоді 
гвардійці п’ятирічки, ко
лишні фронтовики, вчителі, 

До учнів Димитріиської 
СШ Устинізського району, 
прийшов директор місцево
го радгоспу імені Димитро
ва її/. Я. Натягай.іо. Прапор 
п’ятої трудової чверті тут 
підняли дев'ятикласники
Валерій Середенко та
Ольга Смкін. їх товарищ по 
вагону Валерій Кузьменко 
пообіцяв робітникам рад
госпу. що він разом зі езо- 
їми однокласниками Олегом 
Стриаском, Людмилою Шпи
левою. Віктором Короткеви- 
чем та Валерієм Середепиом 
за три місяці. випасаючи 
200 голіп молодняка великої 
рогатої худоби. доб’ються 
90 центнерів валового при
росту живої ваги худоби.

На знімках: М. К.
НАТЯГАЙЛО з членами та
бору праці і відпочинну: 
прапор трудового літа під
нято; дев’ятикласник Вале
рій КУЗЬМЕНКО; школярі 
просапують плантацію сої.

Фото В. ГРИБА.

Героїчний шлях боротьби і перемог
Трудящі .України, ,як і весь ра

дянський народ, з великим патріо
тичним піднесенням ідуть назустріч 
знаменній даті — 80-річчю Другого 
з'їзду РСДРП, па якому було ство
рено більшовицьку партію. За вісім 
десятиріч ленінська партія пройшла 
справді героїчний шлях боротьби і 
перемог. Усі свої досягнення чаш 
народ по праву зв’язує з багато
гранною діяльністю КПРС — керів
ною і спрямовуючою сплою радян
ською суспільства. Джерелом не
зламності радянського суспільства, 
розцвіту соціалістичної Батьківщи
ни була і залишається непохитна 
єдність вартії і народу. «Сила Ко
муністичної партії в тому, — від
значається у постанові Ц1{ КПРС 
пгРппп80’ріЧЧЯ Другою з’їзду 
І СД1 І і», —• що вона звіряє всю 
свою діяльність, кожен свій крок з 
безсмертним ученням Маркса Ен
гельса, Леніна».

Вісімдесятій річниці Доугого 
з їзду РСДРП була присвячена 
Республіканська наукова конферен
ція, яка відбулася 3 червня в Ки
єві.

У роботі Конференції ВЗЯТИ/ 
участь товариші В. В. Щербйцькіш, 

^5Расимов, 10. Н Єльчспко, 
с. В Качаловський, Б. В. Качуоз 
О. II. Ляшко, В. О. Сологуб, О *а’ 
Титаренко, О. С. Капто, Ю. II Ко

ломієць, С. Н. Муха, Я. П. Погреб
няк.

Тепло зустрінутий присутніми, 
конференцію відкрив вступним сло
вом член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК Компартії Ук
раїни В. В. Шербицький.

В історії е події,- відзначив віч, 
які справді непідвладні часу. Особ
ливе місце серед них займає ство
рення на Другому з’їзді РСДРП 
більшовицької партії. «На істориз
му арену, — говориться в' постанові 
ЦК КПРС «Про 80-річчя Другою 
з’їзду РСДРП», — вийшла партії 
нового тилу — партія робітничого 
класу, партія наукового комунізму, 
партія соціалістичної революції 1 
комуністичного творення».

Більшовики! Це поняття народи
лося разом з партією нового тіпу І 
позначило не тільки її назву, а н 
емко виразило саму її суть. Це ро
сійське слово увійшло в усі мови 

'світу. Воно назавжди стало симво
лом" вірності ідеям м^ркензму-лгні- 
нізму, інтересам робітничого класу, 
непримиренності до ідеології бур
жуазії, символом незламної волі, 
безприкладної мужності і героїзму!

(сторічний досвід КПРС, нагро
маджений за 80 років з часу її ви
никнення, вчить, що шлях до соціа
лізму спроможна подолати саме 
партія нового, ленінського типу.

«Тільки така партія, — підкрес
лив Генеральний секретар ЦК 
КПРС-ІО. В. Дндропоп, — спро
можна перекласти на мову свідо
мої політичної боротьби інтереси і 
прагнення мас, надихнути їх своєю 
вірою і рішимістю, організувати і 
спрямувати в єдине русло їх енер
гію. Тільки така партія може до
битись визнання масами своєї аван
гардної ролі і при будь-яких, на
віть найтяжчих випробуваннях 
привести трудящих до соціалізму?.

Почесні учасники нашої конфе
ренції, сказав В. В. Щербинький, — 
ветерани ленінської партії, які ба
гато десятиріч беззавітно служать 
її великим ідеалам Дозвольте ме
ні сердечно поздоровити вас. дорогі 
товариші, із славшім ювілеєм, поба
жати здоров’я, дальшої активної 
участі в роботі по комуністичному 
вихованню трудящих!

З великим піднесенням учасники 
наукової конференції прийняли ві
тальний лист Центральному Комі
тетові КПРС, в якому запевнили, 
що не пошкодують спл і енергії для 
дальшого згуртування трудящих 
навколо КПРС, мобілізації мас на 
успішне виконання рішень XXVI 
з’їзду партії, наступних пленумів 
ЦК КПРС.

(РАТАУ).
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ВИБІР
БУЛА у дівчини мрія; 

закінчивши середню 
школу, вступити до педа
гогічного училища і стати 
вихователем. Можливо, 
тому, що любила бавити 
менших сестричок і бра
тиків. Адже крім неї, се
редульшої, в сім’ї було 
ще шестеро. Батько цілий 
день господарюзаз на кол
госпній пасіці, а мати пра
цювала на фермі. Не зав
жди в них руки до дітей 
доходили. Донька це ро
зуміла.

Пролунав останній дзві
нок у Жовтівській вось
мирічці на Дніпропетров
щині. Він весело покликав 
її, Ганну Гуркач, у невідо
му, повну романтики са
мостійну дорогу. Водно
час розбудив щем неми
нучої розлуки з безтур
ботним дитинством. На

НАШ СУЧАСНИК

душі було і сумно, і ра
дісно, і боязко. Що чекає 
її попереду?.. Чи правиль
ний зробила вибір?

Коли б дівчина могла 
заглянути хоч на п’ять ро
ків уперед, то пішла б, не 
вагаючись, назустріч світ
лій долі. А тоді невисока, 
худенька, з сором'язли
вим поглядом учорашня 
школярка несміливо пе
реступила поріг Олексан
дрійського профтехучили
ща № 7 (до педучилища 
вступити їй не пощастило). 
Усе довкола було нозе, 
цікаве, лиш за батьками, 
братиками і сестричками 
сумувала.

Згодом близькими їй 
людьми стали педагоги, 
поязилися подруги.

Швидко промайнули 
три роки навчання в учи
лищі. Здобула Ганна се

редню освіту і професію 
плитковика - облицюваль- 
ника. Пощастило дівчині і 
з розподілом на роботу: 
влилася з передову ком
сомольсько - молодіжну 
бригаду малярів будівель
ного управління N2 3 трес
ту «Олександріяважбуд». 
Першим її наставником 
став бригадир кавалер ор
дена Леніна Григорій Во
лодимирович Русаков.

Не все спочатку виходи
ло — бракувало майстер
ності. Але бути гальмом 
бригади вона не хотіла. 
Тому й намагалася якнай
швидше оволодіти всіма 
тонкощами професії. З до
помогою наставника, то
варишів Ганна незабаром 
уже трудилася нарівні з 
усіма.

Скромна, працьовита 
дівчина завоювала авто
ритет у бригади. Спілчани 
обрали її групкомсоргом 
комсомольсько - молодіж
ного колективу, членом 
комітету комсомолу трес
ту. Це зобов’язувало тру
дитися ще краще, бути 
добрим прикладом для 
товаришів. А тут іще одна 
радісна подія: на обласній 
комсомольській конферен

ції її обрали членом об
кому комсомолу і делега
том на XXIV з’їзд ЛКСМ 
України.

Тисла дівчині руку сек
ретар ко/літету комсомолу 
тресту «Олександріяваж
буд» Людмила Бабченко. 
Ганна дякувала за приві
тання, а сама була в по
лоні думок. Трудилася ж 
як і всі: перевиконувала 
особисті соціалістичні зо
бов’язання, брала участь 
у громадському житті. Як 
і більшість членів брига
ди, набула суміжну про
фесію інструктора-маля- 
ра. Але що заслужить та
ке високе довір’я — не 
думала. Виходить, пра
вильний зробила вибір. 
Не осоромила свого .хлі
боробського роду, ставши 
будівельником.

Незабутнім було зна
йомство зі славним міс- 
том-героєм Києвом, який 
готувався до свого 1500- 
річного ювілею. Цікаві 
екскурсії на Виставку до
сягнень народного госпо
дарства, в музеї. Відвіду
вання театрів і зустрічі з 
відомими людьми. Та го
ловна подія — з’їзд! 
Молодечим розмаєм ожиз' 

Палац культури «Україна», 
коли почав роботу комсо
мольський форум респуб
ліки.
-Поверталася Ганна з Ки

єва до свого другого до
му, гуртожитку № 1 трес
ту «Олександріяважбуд», 
до дружного трудового 
колективу з незабутніми 
враженнями, новими за
думами і планами.

Трудитися почала ще 
старанніше. Про її вироб
ничі успіхи, про активну 
комсомольську роботу 
свідчать дві грамоти, яки
ми нагородив молоду тру
дівницю в 1982 році об
ком комсомолу. А восени 
того ж року перейшла 
Ганна працювати в буді
вельне управління № 5, у 
відстаючий колектив. Ра
зом зі своїми новими 
подругами штукатурами- 
малярами Світланою Но- 
ренко, Надією Наниченко, 
Надією Гіоломошновою та 
іншими взялася Ганна Гур
кач поліпшувати органі
зацію праці. Дівчата пе
реконалися: допоки на до
розі лежить камінь споти
кання — «горезвісні пере
бої з постачанням буді
вельних матеріалів — од

ного бажання мало, щоб 
підвищити продуктивність 
праці. Порушили це пи
тання на комсомольських 
зборах.

Серед численних дру
зів є у Ганни тепер най
ближчий — чоловік. По
єднала її доля з теслярем 
Олександром Шумейком, 
Він працює у бригаді Вя
чеслава Мамая, що з бу
дівельного управління № З 
тресту «Олександріяваж
буд».

Як секретар, комсомоль
ської організації будівель
ного управління № 5 Ган
на прагне створити нові 
комсомольсько - молодіж
ні колективи. Перший із 
них, очолюваний І. Д. Воз
ним, уже успішно тру
диться.

Не забуває комсомоль
ський ватажок і про від
починок молоді. На літо 
запланувала організувати 
поїздки на Дніпро. А ще 
мріє вона продовжити на
вчання. Щоб поглибити 
свої знання.

К. ПОВЕЛЬКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

м. Олександрія.ПЕРШИЙ ВИПУСК 
відбувся в школі «Юний 
авіатор», яка була органі
зована два роки тому.

Щонеділі протягом двох 
років знайомилися стар
шокласники з професіями 
Аерофлоту і їх специфі
кою, вивчали матеріальну 
частину літака, взнали ба
гато нового про цивільну 
авіацію. Були цікаві зустрі
чі з ветеранами Аеро
флоту — людьми різних

Дйтячий садок № 59 по вулиці Пацаєва 
відкрито порівняно недавно. У «Космо
сі» — 380 хлопчиків і дівчаток. Тут 
створено всі необхідні умови для їх 
виховання. Недарма цей дошкільний за
клад батьки називають справжньою 
казкою.

Кожний день тут приносить дитині 
нові відкриття. Цс і різноманітні ігри, 
екскурсії, перегляди діафільмів, зустрічі 
з цікавими людьми. А скільки вражень
  ■

залишають у дитини читання художніх 
творів, бесіди Про пращо дорослих, від
відини лялькового театру!

Приваблює малят куток природи. Тут 
є акваріум, різноманітні квіти.

Гарно оформлені альбоми відображав 
ють життя закладу: «Хвала рукам, що 
пахнуть хлібом». «Любов ю Вітчизна 
зігріті», «Все краще — дітям», «Під сон
цем Батьківщини».

Фото В. ШЛАПАКА.

НОВА АВТОСТАНЦІЯ
Перших пасажирів прий

няла цими днями нова ав
тобусна станція в селшці 
металургів Побузькому. 
Приміщення автостанції 
гарне, в сучасному стилі 
оздоблене кахельними та 
мозаїчними плитками, має 
просторий зал чекання, 

.кафе, кімнату матері і ди
тини, касове відділення.

професій, екскурсії на ди
спетчерський пункт служ
би польоту, до музею ци
вільної авіації.

Курсанти Кіровоград
ського вищого льотного 
училища цивільної авіації 
знайомили хлопців з аеро

Па будівництві авто
станції сумлінно потруди
лись молоді будівельники 
ремонтно-будівельного це
ху ГІобузького нікелевого 
заводу імені 60-річчя 
утворення СРСР. Відзна
чились бригади штукату- 
рів-малярів Ніші Іванчен- 
ко та плпточників-облп- 
цювальяиків Тамари Лит- 
лишко. Завдяки їхнім пра-

динамікою га динамікою 
літаків, метеорологією, 
картографією, радіотеле
графією га іншими дисцип
лінами. Пройшли учні й 
відповідну фізичну та па
рашутну підготовку. На
прикінці курсу вони здійс
нили «польоти» иа трена
жері...

І ось заступник началь
ника КВЛУЦА з політико- 
виховної роботи О. М. 
Григор’єв вручив випуск
никам школи «Юний авіа
тор» свідоцтва.

Важлива деталь: всі ви
пускники школи вирішили 
вступати до учбових за
кладів цивільної авіації.

А. ХАФ13ОВ.
м. Кіровоград.

цьовитим рукам, їхній 
майстерності автостанція 
має приємний -вигляд, 
добре вписується в жит
ловий масив селища.

О. РІЗНИЧЕНКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

емт Побузьке, 
Голозанівський район.

В ГОСТІ-ДО
Вільшанського району ви
рушив агітпоїзд, до скла
ду якого увійшли агіта
ційно-художня бригада 
«Вільшанка» (керує, нею 
Катерина БОндар), духо
вий оркестр Вільшанського 
міського будинку культу
ри № 1 (керівник М. Пла
хотнюк). Вони позезли в 
дарунок хліборобам весе
лу пісню, запальний та
нець, палке комсомоле-

Протягом травня у Кіро
воградському будівельно
му технікумі функціону
вала виставка технічної 
творчості учнів, виклада
чів і співробітників на
вчального закладу. Були 
тут макети нових будинків 
та інших споруд, різні ма
шини та механізми, що 

^використовуються на бу
дівництві, наочне прилад
дя, реферати. Та особли
вою популярністю на ви
ставці користувалася ра- 
діокерозана модель «Пла- 
нвтохід», яку виготовили 
учні Сергій Касьянов та 
Леонід Сильванюк разом 
з викладачем електротех
ніки Л.оГ. Гончаренком. 
Звичайна іграшка в їхніх

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

«ТВОРЧОСТІ - АКТИВНІСТЬ»
На публікацію, вміщену 

під таким заголовком у 
номері «Молодого кому
нара» за 19 березня ц. р., 
редакції відповіли:

В. Тяглий, перший сек
ретар Олександрійського 
міськкому ЛКСМУ:

Виступ газети розгляну
то па розширеній нараді 

І секретарів первинних ком
сомольських організацій. 
Критику, якій піддано де
які комітети комсомолу 
міста, визнано правиль
ною. Ще не в усіх первин- 

І них осередках приділяють 
належну увагу розвитку 

•технічної творчості, актив
ному залучению комсо
мольців і молоді до раціо
налізаторської роботи.

І Наприкінці квітня було

ХЛІБОРОБІВ
ське слово. В агітпоїзді 
також беруть участь рай- 
спожизгозариство (два ав- 
гомагазини запропонують 
хліборобам ходові това
ри), аптека, райпобутком- 
бінат.

Щойно відбулася зуст
річ учасників агітпоїзда з 
рільниками на буряково
му полі колгоспу «Авро
ра». Успіхові концертної 

ПОКИ ЩО ЗАХОПЛЕННЯ...
умілих рухах перетвори
лася на слухняну модель, 
яка на відстані виконує 
накази своїх авторів.

Зовсім недавно виникла 
ідея створити у технікумі 
кіностудію. І ось уже на 
виставці представлена 
перша робота гурткізців. 
Під керівництвом Л. Г. Гон
чаренка, який узявся очо
лити студію, кінолюбителі 
Сергій Касьянов, Олек
сандр Грабиненко; Леонід 
Сильванюк, Костянтин Ко
валенко, Дмитро Тридуб- 
ський та Сергій Войц зня
ли кінофільм «Молодий 
будівельник», який роз
повідає про технологічну 
практику групи С-31 буді
вельного технікуму.

Увагу багатьох відвіду
вачів виставки привертали 
роботи учня Олега Со- 
кольникова. Фантазія і 
■натхнення відчуваються в 
його карбуванні з вітриль
ником та в ажурній сер

проведено міський зліт 
молодих винахідників і ра
ціоналізаторів з участю 
секретарів комсомольських 
організацій, голів рад 
ВІВР. На ньому експону
вались кращі роботи мо
лодих новаторів вироб
ництва, аналізувалися 
проблеми розвитку ІІТТМ 
в Олександрії.

Зліт рекомендував ко
мітетам комсомолу спіль
но з радами ВТВР акти
візувати роботу по масо
вому залученню молоді 
до розробки та запровад
ження рацпропозиції!, 
спрямованих на механіза
цію ручних та трудоміст
ких процесів, підвищення 
продуктивності праці, 
особливу увагу приділити

АЛЛО, ГОВОРИТЬ КОРПУНКТ!

програми не зазадиз на
віть літній дощ.

Далі маршрут агітпоїзда 
проляже до хліборобіз 
колгоспу імені 40-річчя 
Жовтня, зокрема, до ком
сомольсько - молодіжної 
тракторної бригади цього 
колгоспу, де комсоргом 
передовий механізатор 
Олександр Дубина, потім 
— до колгоспів імені Зай- 
ковського та імені Димит- 
роза.

Г. ШАЛАПКО.
емт вільшанка.

ветці, виплетеній крюч
ком. Усіх дивувало, що 
хлопець з однаковим умін
ням працює і з металом, і 
з тонкими нитками.

Цікаві експонати пред
ставили кабінет англій
ської мови та російської 
мови і літератури.

— Все, що ви бачите на 
виставці, не.просто іграш
ки, — сказав завідуючий 
денним відділенням тех
нікуму Я. В. Шварц. — 
Створені руками учнів 
експонати, збагачують на
вчальний процес, полег
шують вивчення спеціаль
них предметів.

Від себе ж додам: ви
ставка виявила великі 
творчі можливості, широ
ту захоплень майбутніх 
будівельників.

І. ГОЛОВКО, 
працівник багатоти
ражної газети «Буді
вельник».

м. Кіровоград.

діяльності шкіл молодого 
раціоналізатора, усунути 
формалізм.

С. Коптева, заступник 
секретаря комітету комсо- 

( молу заводу «Гідросила»:
Комітет комсомолу роз

глянув висловлені у ви
ступі газети критичні за
уваження і спільно З ВІД
ДІЛОМ раціоналізації, ви
нахідництва та технічної 
інформації вирішив орга
нізувати в новому на
вчальному році ще дві 
школи молодого раціона
лізатора.

Разом з тим чотири 
школи, які охоплять сто 
слухачів, не розв’яжуть 
проблеми навчання моло
дих. виробничників нави
чок науково - технічної 
творчості. Тому в павчаль-ч^и*- 
ному центрі підготовки 
кадрів заплановано прово
дити цикли спеціальних 
лекцій.
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ЛЛОВА учня технічного 
** училища №> 5 Олек
сандра Крилова примуси
ли задуматись багатьох. 
Звідки цс в нього? На
скільки серйозно? Зреш
тою, хто перед' ними — 
неповнолітній хлопчак, 
який намагається будь-що 
встигнути за модою, чи 
людина, що потрапила під 
вплив ворожої пропаган
ди?

В училищі піхто віри не 
йняв; небалакучий, зав
жди самотній Крилов, 
який навіть па питання 
педагогів відбувався мов
чанкою, і раптом:

— Я панк! Я належу до 
тієї категорії людей, яким 
па роду написано збирати 
вершки.

Що ж, думка досить 
категорична. Шістнадця
тирічний юнак, не приніс
ши державі ні на йоту ко
рнеті, вимагає від суспіль
ства все краще, що ство
рено працею мільйонів 
людей. Можливо, він ду
має пізніше повернути все 
сповна? Розраховує на 
власні здібності, працьо
витість?

Ллє із розмови з бать
ком Олександра стало ві
домо, що сни не хотів 
учитися, у нього не було 
пі найменшого бажання 
працювати. У школі ледве 
тягнув на трійки. Особли
вих захоплень, по яких 
можна було б визначити 
певний нахил до тієї чи 
іншої професії, не мав. 
Так, цікавився футболом, 
любив ходити на рибалку. 
Коли настав час вибирати 
дорогу в житті, батьки 
порадили вступати до міс
цевого ТУ'№ 5 на спеці
альність фрезерувальника. 
Якщо ж не сподобається, 
буде перекваліфіковува
тися. •

— Особливо мені запа
м'ятався перший день, ко
ли Саша Крилов прийшов 
до училища, — згадує за
ступник директора учили
ща з навчально-виховної 
роботи Л. Р. Кадуба. — 
Вони прийшли вдвох із ма
тір'ю. Син був на голову 
вищий, довгов'язий. Мав 
на собі коротеньку фут
болку, на шиї дрібненький 
ланцюжок. Пізніше вияви
лося, що він не поїде, як 
інші хлопці з його групи, 
працювати в колгосп, а за-

Цикли бесід про життя ровесників у республіках на
шої країни і за рубежем, вечори запитань і відповідей, 
пізнавальні ігри підготовлено школярами Чугуєва на 
Харківщині для своїх ровесників до літніх канікул. Ця 
робота — своєрідний екзамен її авторів — перших 
випускників школи юного пропагандиста міського бу
динку піонерів.

Мистецтвом проведення політінфоомацій ~ і бесід 
оволоділи сто посланців з усіх шкіл Чугуєва. їх настав
нику, пропагандисту з двадцятирічним стажем Миколі 
Федоровичу Лісовому допомагали члени районної ор
ганізації товариства «Знання», які повели учнів сьомих 
—десятих класів у незвичайну подорож по ирсіїнах і 
континентах. Зустріч з старими більшовиками збагатили 
знання учнів з історії нашої країни. Нерідко аудиторі
єю для школярів ставали пам ятні місця ооласті, під
приємства, що мають героїчні традиції.

В. КОТЛЯР, 
кор. РАТАУ.

ГРАНІ МОРАЛІ

ПАДІННЯ
лишиться в місті. Йому 
сказали: «Ти місцевий,
здається. Йди на вулицю 
Богдана Хмельницького, 
там наші учні працюють 
на будові. Будеш разом з 
ними». Другого дня його 
привела мати: «Він учора 
весь день просидів в учи
лищі і чекав майстра. Ііа 
роботі не був. Ось я його 
привела: боюся, щоб не 
потрапив до якоїсь пога
ної компанії».

Пам’ятаю, я тоді їй ска
зала: «Ви ж дайте йому 
більше самостійності. Ад
же ви розумієте, до чого 
може призвести надмірна 
опіка».

Так, Валентина Овдіївпа 
як і всі матері, бажала 
своїй дитині'добра. Нама
галася оберігати завжди і 
в усьому. Раніше приво
дила до школи, потім — 
до училища. То що ж, як
що Олександр піде в ар
мію, то матері доведеться 
і там виконувати за нього 
громадянський обов'язок? 
Л як піде працювати на 
завод?

— У нас є різні учні, — 
вступає в розмову майстер 
групи фрезерувальників 
О. М. Петров. — Можуть 
не вивчити інколи задано
го матеріалу, щось накоїти, 
але, коли приходять на 
підприємство, ніби перевті
люються: їх цінавить усе 
— прийоми роботи, якими 
користуються досвідчені 
майстри, секрети їхнього 
успіху, мікроклімат робіт
ничого колективу. Про Кри
лова цього не скажеш. Він 
жодного разу навіть не за
питав, як треба виконува
ти певну операцію, виго
товляти ту чи іншу деталь. 
І те, що сталося, мабуть, 
закономірно. Судіть самі. 
Мати Олександра якось 
розповідала мені, що чо
ловік (здається, він пра
цює на якомусь заводі 
міста) часто у розмові з 
Сашком говорив про сучас
ну моду, про те, що у нас 
немає хорошого одягу 'віт
чизняного виробництва, а, 
мовляв, «класний» одяг но
сять лише на Заході і та
не інше. І мати, слухаючи 
ці розмови, не заперечила 
чоловікові, не допомогла 
їм доброю порадою.

На виробничій практиці 

Олександр Крилов позна
йомився з Олександром 
Овдієпком, який раніше 
відбував покарання за 
крадіжку. У грудні мину
лого року вдома помітили, 
що син перебуває у яко
мусь ненормальному стані, 
ніби сонний. Через, тиж
день минулося. Потім зно
ву. Олександр згадував 
якісь колеса, говорив, що 
приносять їх Криса. Піз
ніше ВИЯВИЛОСЯ, ЩО під 
«колесами» малися на 
увазі макові головки, а 
Криса — прізвисько Олек
сандра Конограя.

Валентина Овдіївпа ви
кликала міліцію. Ось тут, 
у відділенні Світлозод- 
ського міськрайвідділу 
внутрішніх справ, Крплов 
і виголосив свій монолог 
стосовно панків. Мати 
пригадала, що він прино
сив додому вирізку з 
« Комсомольской пр а вды », 
де йшлося про панків, хва
лив автора статті, а тепер 
раптом зайняв протилеж
ну позицію.

Через кілька днів хлоп
ця забрала «швидка до
помога». У лікарні він роз
повідав, що йому дали 
прийняти якісь таблетки, 
(хто саме — про це ні 
слова), пояснив, що було 
намальовано на коробоч
ці. Ллє зі сказаного важко 
було зрозуміти, які саме 
речовини призвели до пси
хічних розладів.
А ТЕПЕР згадаймо сло- 

ва майстра групи 
№ 19 О. М. Петрова: «Тс, 
що сталося; мабуть, зако
номірно». Хіба ж він не
правий? Змалечку хлопчи
ка оберігала мати, бояла
ся, щоб він не потрапив у 
погану компанію. Люди
на вступила в життя зов
сім не підготовленою до 
нього. Вчився погано, у 
громадському житті ніякої 
участі не брав. До цього 
часу не вступив у комсо
мол. Ллє у ряди ВЛКСМ 
приймають кращих пред- 

ставииків нашої молоді, 
т п"'и,АЄ-“1аСТ°І>0Я<І1ЛО Ма* 
Т-,, 1 V СІ1Н “Є кращий? 
іака освічена людина ста- 

Іаги’ ЯК1ІІІ ВПІЇ11В иа 
1 [-‘У ванна особистості 

справляє активна життєва 
позищя підлітка. «Погано 
вчився» - хіба цс виправ 
Дания? Повинен був учи
тися краще.

І, зрештою, на оцей си
рець почали осідати наша
рування — дружба з лю
диною, котра відбула по
карання за крадіжку (о 
ні. ніхто не проти такої 
дружби, яшцо вона дає по
зитивний результат, в да
ному ж випадку доводи
ться говорити про проти
лежне), наркоманія. Сла- 
боволышй хлопець не був 
готовий критично оцінити 
шкідливий вплив на нього 
«друзів».

Що ж можна сказати 
стосовно висловлювань 
Олександра Крилова? У 
статті А. Ефремова в «Ком
сомольской правде> «Пан
ки: свастика на затьщне» 
дано вичерпну відповідь 
на питання, хто тані пан
ни. Молодь капіталістич
них нраїн, що зневірилася 
у пошуках роботи, при
тупну, засобів до існуван
ня, кидає виклик суспіль
ству, ігнорує державні ін
ститути, що неспроможні 
забезпечити їй нормальне 
життя. Атрибутина панків 
— булавки, зав'язані на 
шиї ланцюги, на яних
утримують собак, величез
ні замки й ключі, що від
тягують вуха - є свідчен
ням того, що панкізм — 
один із наривів загниваю
чої системи капіталізму. 
Нині у багатьох країнах 
Заходу панків підгодову
ють ідеологією фашизму— 
ненавистю до «нижчих 
рас», до «освічених» і 
особливо до «червоних». 
Отже, цей молодіжний рух 
із дитячої забави перетво
рився на «смердючий па
росток» фашизму.

Так, для радянської мо
лоді ця ідеологія неприй
нятна. Ллє якщо і знайде
ться кілька бездумних па
пуг, які повторюють різні 
дурниці, то наведений 
факт яскраво свідчить, що 
ці люди — інфантильні, 
соціально незрілі, інакше 
вони не називали б себе 
«покидьками», «гниллю», 
«дешевкою» — так зву
чить у перекладі з англій
ської слово «панк».

В. АФАНАСІЄНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Світловодськ.

ВАЛЕРІЙ ГОНЧАРЕНКО

палаш
ДО 40-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

(Закінчення. Поч. у 
№№ 59, 60. 61, 64,65).

Дід раптом упав на ко
ліна і обхопив руками но
ги літнього бійця:
“ П> сти мене, синочку. 

Дуже прошу.
— Не можна, діду, — 

глухо відповів той і пояс
нив: — Наказ із штабу 
взяти живим.

Його взяли живим. Але 
йти самостійно він не міг: 
був тяжко поранений в 
обидві ноги. Тоді два бій
ці поклали фашистського 
льотчика, на носилки і по
несли в медсанбат, що 
знаходився у дивом уці
лілій хаті на околиці села.

Тут поранені лежали 
кругом: на прадавніх лав
ках і під ними, на лежан
ці, долівці і прямо в сі
нях. Квашин обливався 
потом і Усенко ледве всти
гав міняти салфетки, ви- 
мокуючн вологе обличчя 
воєнлікаря. Тут уже опе
рації ніхто не рахував. На 
обліку була лише кожна 
хвилина. Іноді вона ви
рішувала питання життя 
і смерті.

Поранені бійці стогнали 
крізь зуби, весь час прося
чи пити і з надією диви
лися на лікаря, що мало 
не падав від утоми.

— Товаришу воєнлікар,
— це говорив смаглявий 
старший лейтенант, ніяко
во топчучнсь біля опера
ційного столу, — потріб
но негайно надати допо
могу фашисту.

— Кому-кому? — не 
второпав гой.

— Збитому ворожому 
льотчику, — намагаючись 
бути спокійним, пояснив 
старший лейтенант і для 
переконливості додав: — 
Це наказ із штабу. Вияв
ляється, ми зловили до
сить важливого птаха.

— Та ви що, — почав 
був Квашпн, — оцього 
гада...

— Товаришу воєнлікар, 
це не прохання, а наказ. 
Льотчика погрібно вряту
вати.

У хаті запала неймовір
на тиша. Десятки пар очей 
поранених зупинилися на 
постаті хірурга. Він якось 
відразу ніби поменшав 
зростом і зробився суту
луватим. Якусь хвилину 
мовчки дивився попереду 
себе, потім повернув до 
старшого лейтенанта бліде 
обличчя і тихо промовив:

— Слухаю. Зробимо все 
можливе.
- — І неможливе теж. 
Врятувати його необхідно.

І вже зовсім іншим то

ном, ніби вибачаючись пе
ред пораненими і лікарем, 
доповнив:

— Це дуже потрібно, 
товариші. Прошу вас, зро
зумійте.

Квашин нервував. І 
вперше в житті, смертель
но ненавидячи свого хво
рого, він його рятував. 
Операція пройшла успіш
но. За неї хірург навіть 
отримав подяку, але на 
душі у нього було непри
ємно...

Колона з полоненими 
давно вже зникла з очей, 
а він усе стояв і думав. 
Та ось почув поряд зна
йомий голос Усенка:

— Товаришу майор, а я 
вас шукаю.

— А в чому справа?
— Та їдемо зараз у 

Прагу. На святкування.
Прага цвіла кумачем 

прапорів, транспарантів і 
квітів. Вулиці вирували 
повноводдям людського 
щастя. Дружні, щирі по
тиски рук, усмішки, здра
виці — все це навіки за
карбувалося в нам'яті хі
рурга того незабутньою 
9 травня 1945 року.

Отак світлий день Вели
кої Перемоги він святку
вав у столиці Чехословач- 
чинн — Празі. Цей день 
був як широка пісня яку 
радісно на повні груди спі
вали мільйони людей на
шої планети. І такі хвили
ни варті іноді цілого 
життя.«

• v $
У Кіровоградському гос

піталі для інвалідів Вели
кої Вітчизняної війни ко
муніста Валентина Івано
вича Квашнна знають усі. 
Прекрасний спеціаліст, 
наставник молоді, він ве
де активну громадську ді
яльність: керує сектором 
політінформаторів «Зов
нішня політика СРСР» 
пропагандист комсомоль
ського політгуртка, лек
тор обласної організації 
товариства «Знання».

За останні роки В. І. 
Квашин зробив близько 
600 операцій хворим на 
рак горла. Сотні людей і 
сьогодні йому завдячують 
своїм життям.

Тож коли ви на вули
цях Кіровограда побачите 
літнього чоловіка з сивим 
волоссям, який завжди ку
дись поспішає, поступіться 
ііому дорогою.

Це — чудова людина і 
лікар, комуніст із баїато- 
рїчннм стажем, ветеран 
війни В. І. Квашин, про 
якого була наша розпо
відь.

До числа призерів обласного фіналу всесоюзної вій
ськово-спортивної гри «Зірниця» потрапили семикласни
ки Долинсьної СШ № 1. Радість від успіху ділить зі сво
їми вихованцями їх нласний нерівний — молодий педа
гог В. І. Четверик. Вона багато зробила для того, щоб 
учні добре склали залік із фізичної та військово-техніч
ної підготовки.

На знімну: В. І. ЧЕТВЕРИК з вихованцями.
Фото Л. ДОРОШЕНКА.

ПІОНЕРСЬКІ КОМІСАРИ
Ленінський комсомол 

пишається тим, що його 
представники — піонер
ські вожаті разом із пе
дагогами виховують поко
ління, здатне зміцнити і 
примножити завоювання 
Великого Жовтня та до
сягнення радянського на
роду в комуністичному 
будівництві.

Аналізуємо і оцінюємо 
діяльність старших піонер
ських вожатих лід час гро
мадської атестації. У її хо
ді □ нашому районі було 
виділено вожатих, чий 

досвід роботи заслуговує 
підтримки і . поширення.

Старша піонервожата 
Наливайської восьмирічки 
Людмила Федотова ось 
уже десять років ватажок 
юних ленінців, одночасно . 
й керівник шкільної ху
дожньої самодіяльності, 
організатор туристичних 
походів і подорожей. 
Людмила Іванівна — во- 
жата-методист районного 
будинку піонерів, щедро 
ділиться досвідом із во- 
жатими-початківцями.

Тетяна Анатоліївна На- 

умоза старша піонерво
жата Побузької середньої 
школи — не шкодує свого 
часу для дітей. Вона зав
жди з вихованцями: і на 
перервах, і\ після уроків. 
Вожата — член педагогіч
ного загону, веде хоровий 
і філателістичний гуртки 
активна учасниця худож
ньої самодіяльності бу
динку культури Побузько- 
го нікелевого заводу, зай
мається спортом. Вона 
постійно працює над під
вищенням професійного 
рівня, вчиться в Кірово

градському педінституті. 
За роботу по комуністич
ному вихованню піонерів і 
школярів Т. А. Наумова 
нагороджена Почесною 
грамотою ЦК ЛКСМУ.

Як працівник ідеологіч
ного фронту вожатий по
кликаний виховувати у під
ростаючої зміни відданість 
справі партії, любов до 
соціалістичної Вітчизни, 
пролетарський інтернаціо
налізм. Разом з учителя
ми формують у дітей ці 
високі моральні якості, 
розвивають у юних інтерес 

до знань і прагнення до 
творчої праці старші піо- 
нервожаті Олена Павлій- 
чук (Вербівська восьмиріч
ка), Людмила Шевчук (Го- 
лованівська СШ № 2), Ні
на Гуцалюк (Перегонів- 
ська СШ), Галина Криво
ручко (Крутенська десяти
річка) та ін. Вони справжні 
друзі піонерів, організа
тори і безпосередні учас
ники піонерських справ. 
Головне у ■ майстерності 
цих вожатих — уміння ви
значити головні виховні 
завдання на найближчий 
час і перспективу, виби
рати необхідні форми ро
боти з піонерами різного 
віку', контролювати дії 
своїх помічників.

Піонерський вожатий 
має постійно шукати най
більш оптимальні шляхи 
реалізації завдань, що 
стоять перед піонерською 
організацією. їх виконан
ня вимагає від вихователя, 
керівника і організатора 
юних ленінців, їхнього ко. 
місара постійного вдоско
налення методів педаго
гічної діяльності, чіткої 
організації праці і ділови- 

Хтості, оволодіння пере
довим досвідом, підвищен
ня ідейно-полі гичного 
культурного рівня.

А СЕМЕНДЯЄЗА, 
секретар Голованів* 

ського райкому ЛКСМ 
України.
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Л ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Кой 

церт Державного акаде 
•чічного хореографічного 
ансамблю «Берізка». 9.30
— Г. . Мамліп «Червень. 
Москва, Чертаново*. Теле- 
вистава. 11.25 — Новин».
14.30 — Новини. 14.50 —
П’ятирічка — справе кож
ного. Документальні фільми 
«У всьому і завжди*. «Єд 
пість мети 1 дій». «Госпо 
дарі«-. 15.40 — Чп знаєш ти 
закон? 16.25 — І. Мнпутко. 
«Я, тн й інші!. Телевпстава 
для дітей. 17.40 — Розпові
дають наші кореспонденти
18.10 — Концерт художніх 
колективів Казахської РСР:
18.30 — У кожному малюн
ку — сонце. 18.45 — Сьо
годні v світі. 19.00 — Народ
на творчість. 'Гелеогляд. 
18.45 — «Мнхаііловське». Кі- 
иоаамальовка. 19.55 — Теле
фільм «Твій спи. земле*. 
1 серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм-концерт «Вік Мо
царта». 22.40 — Сьогодні у 
світі.
А уТ10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Музичний фільм 
■«Моя сппава — співати».
11.10 — Телефільм «З мар
кою «МАС1С». 11.25 — Кон
церт камерної музики. 11.50
— Кіноальманах «Зірочка». 
12.35 — Міжнародна студія 
УТ. 13.05 — Для дітей. «Го
робеня», Вистава. 13.45 — 
«Нові книги». 14.25 — «В 
ефірі — пісня». 16.G0 — По
вніш 16.10 — «Сопечко».
16.30 — «Вогні ударної». 
16.55 — «Гарячий цех рес
публіки» Металургійним за
водам — високоякісне устат- 
кування. 17.20 — Музика 
Н. Пеганіні. 17.23 — «Зеле
ний вогник». 18.00 — «Теат-

’ ральие фойє». (Кіровоград).
19.00 — «Актуальна каме
ра» 19.30 — «День за днем». 
(Кіровоград). 19.45 — Оголо
шення. 19.50 — Телефільм. 
(Кіровоград). 20.00 — Чем
піонат СрСР з футболу: 
«Дніпро» — «То one до» (Мо
сква). 2-й тайм. 20.45 — «На 
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.35 — М. Стельмах. 
-Дума про любов»’. Вистава 
В перерв! — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика 8.20 — 
Документальний фільм 
«Красноярськ». 8.40 — Теле
фільм «Покликання». 10.00— 
Дітям про звірят. 10.30 — 
Концерт Державного ансамб
лю пісні й танцю Чуваської 
ЛРСР. 11.00 — Знай і умій. 
11.45 — Французька мова. 
12.15 — Телефільм для ді
тей. «Філька і Макензен». 2 
серія. 13.15 — Африка. Рос
линний і тваринний світ са
ван. 13.45 — Документальні 
телефільми. «Урок праці. Від- 
миіно>г «Нам сняться олені». 
14.30 — Поезія М. Светлова. 
15.00 — І. Стравииський.
«Петрушка». Музика з бале
ту. 15.35 — ІІовннп. 18.00 — 
Новини. 18.20 — Докумен
тальний телефільм «На 
уральськії! півночі». 18.30 — 
«"чорт за тиждень 19.00 — 
Служу Радянському Союзу! 
20.00 — Вечірня казка «Тьо
тя Валя розповідає...». 20.15

- Чемпіонат світу з Футбо
лу Юніори. Збірна Голлан
дії — збірна СРСР. 2-й тайм. 
21.00 — «Час». 2J.35 — Те
лефільм «Пікова дама».

мандрівників. 9 45 — Твор 
чіс.ть юних. Виступ дитячого 
хору .м Судзуокі (Япоиія). 
10.15 — Телефільм «Твій спи. 
земле», і серія. 11.20 — По
вніш 14.30 — Повніш 14.50
— Діла і турботи сільських 
комуністів Документальні 
фільми «За словом —• діло», 
.Саодат». «Будні Анни Аа- 
вер» 15.35 — Чого і як на
вчають в ПТУ. Відповіді па 
листи. 16.05 — Стадіон для 
всіх. 16.35 — Звання — мі
рошник. Теленарис. 16.50 — 
Відгукніться сурмачі! 17.35
— Концерт оркестру росііі-
ськнх народних інструментів 
Новосибірського телебачення 
і радіо. 18.00 — Розповіді 
про партію. До 30-річчя Дру
гого з’їзду РСДРП. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — На. 
ука і життя. 19.30 — В. Мая* 
ковський. «Па весь голос». 
19.50 — Телефільм «Тнійоии. 
земле». 2 серія. 21.00 —
«Час» 21.35 — Телефільм 
-Справа Брайона О’Хари». 
(ІІДР) 22.35 — Сьогодні у 
світі. 22.50 — Документаль
ний телефільм «Подорож по 
Москві. Проспект Маркса».
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Музичний фільм 
«І знову музика» 11.20 — 
>П’ять хвилин на роздуми». 
Молодіжна розважальна пе
редача 12.35 — «Слово зп 
вами». 13.30 — Музичний 
фільм «З любов’ю до вас». 
16.00 — Повний. 16.10 —
«Ваш хід». «Шахова програ
ма- 16.55 — Музичний фільм 
«Марійське джерело» 17.30
— «Продовольча програма—
справа коленого». 18.00 —
<ІІа шляхах і магістралях». 
(Кіровоград). 18.30 — «Акту
альна камера». 19.00 — Чем
піонат СРСР з Футболу: 
«Чорноморець» — «Динамо» 
(Київ) У перерві — «День за 
днем» (Кіровоград). 20.45 — 
«На добраніч, дітні». 21.00— 
«Час». 21.35 — Науково-по
пулярний фільм. 22.35 —
Худоишій телефільм «Назад 
дороги немає». 1 серія 23.35
— Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Документальні фільми «Мо
лодість стародавньої землі». 
«389 кілометрів траси» 8.45
— Телефільм - Пікова дама» 
10.15 — Виставка Вуратіио 
10.45 — Учителю — урок му
зики. 11.45 — Німецька мо
ва. 12.15 — Телефільм для 
дітей «Філька і Макензен». 
З серія. 13.25 — Для вас. 
батьки 13.55 — Докумен
тальні фільми « Краще, як у 
місті», «Лікар Хадичи». 14.40
— Мультфільми «Найбільший
друг», «Чудеса в решеті». 
15.00 — Шо ми знаємо про 
Всесвіт? Будова і еволюція 
Всесвіту. 15.30 — Новини. 
13.00 — Новини. 18.20 — До
кументальний філь?.» «Зона 
спокою». 18.30 — Наш сад. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Чорноморець» — 
«Динамо» (Київ). У персові— 
19.45 — Вечірня казка «Не
знайка за кермом» 20 45 — 
Народні мелодії. 21.00 —
«Час». 21.35 — До 200-річчя 
Ленінградського державного 
академічного театру опери 
та балету їм. С, Кіоова 
«Про балет». М Летіла
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мандрівників. 20.00 — Вечір
ня казка. «Чарівний екран». 
20.15 — Людина, Земля, Все
світ 21.00 — «Час». 21.35 — 
Телефільм «Ще до війни». 
1 і 2 серії.

'А. НТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 —» Клуб

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

кументальні фільми «Люди
на ділом славиться», «Біо

графія будинку».. 9.30 — Кон
цепт Академічного хору ро
сійської пісні ЦТ і ВР. 10.25 
— Телефільм «Твій сип. зем
ле». 2 серія. 11.30 — Новини.

14.30 — «Новішії. 14.50 — По 
Сибіру і Далекому Сходу. 
Документальні фільми «Ідуть 
по БА Му поїзди...». «Початок 
твоїх доріг». 15.45 — Шахо
ва школа. 16.15 — в кон
цертному залі — школярі. 
17.00 — Адреси молодих. До 
50-річчя Челябінського трак
торного заводу. 18.00 — Ле
нінський університет мільйо
нів. «Праця — суспільство
— людина». Соціальні проб
леми організації праці. 18.30
— Веселі нотки. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
«Проблеми — пошуки — рі
шення». Передача 1. 19.30 — 
В. Кікта. Російські мініатю
ри 19.50 — Телефільм «Твій 
син. земле» 3 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Зустріч з на
родним артистом РРФСР 
В Лановим п Концертній 
студії Остапкіно. 23 15 — 
Сьогодні у світі
А УТ

16.00 — Новини.. 16.10 — 
«Сонячне коло». 16.40 —
Республіканська фізико-ма- 
тематична школа. Матема
тика в природознавстві. Пе
редача перша, 17.10 — Му
зичний фільм «Спіт, схожий 
на казку». 17.45 — «Екран 
пошани Українського теле
бачення?-. 18.00 — Корисні 
поради. 18.30 — Камерна 
музика. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «День за 
днем». (Кіровоград). 19.50— 
«Захоплені». Передача для 
молоді. 20.45 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час». 
21.35 —Художній телефільм 
• Назап пороги немає». 2 се
рія 22 45 — Новини. 23.00— 
Всесоюзний турнір з бороть
би дзю-до. І-Іа приз Україн
ського телебачення.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. $.20— 
Науково-популярні фільми. 
8.40 — Телефільм «Справа 
Брайона О’Хари». (ПДР). 9.40 
— Відгукніться. сурмачі! 
10.25 — А. Хачатурян. 'Кон
церт для Фортепіано з ор
кестром. 11.05 — Наш сад 
11.35 — Іспанська мова.
12.05 — Телефільм «Філька і 
Макензен». 4 серія. 12.55 — 
Розповіді про декабристів. 
І. Путин. 13.55 — .Фільм із 
субтитрами. «Таємниця зо
лотого Будди». 15.25 — По
вніш. 18.00 — Новини. 18.20 
— Міжнародні змагання з 
кільцевих автомобільних го
нок «Кубок. Дружби соціа
лістичних країн». 18.50 — 
Концерт заслуженої артист
ки РРФСВ- Р. Бобрнньової і 
народного артиста СРСР 
в Свєтланова (фортепіано). 
19.30 — Тележурнал «Спів- 
дружність». 20.00 — Вечір
ня’ казка. «Тьотя Валя роз
повідає...». 20.15 — Це ви 
можете. 21.00 — «Час». 21.35 
— Фільм «Дударики».

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

церт художніх колективів

м. Ровно. 0.25 — Докумен
тальний фільм «Парламен
тарі Філіппін в СРСР». 9.45
— Виступ концертного ан
самблю електромузичних ін
струментів ЦТ 1 ВР. 10.15 — 
Телефільм «Твій син. земле». 
З серія. 11.20 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 —
Документальні фільми «По
гляд на своє місто». «Сини 
орача». 15.35 — Російська 
мова. 16.05 — Вчені — агро
промисловому комплексу 
Підмосков’я. 16.36 — Порту
галія вчора і сьогодні. Кіно
варне до національного свя
та Португалії. 16.55 — Спі
ває народний артист Біло
руської РСР .З. Бабій. 17.20
— «Віддати швартови». Те
лефільм. 18.4о — Сьогодні у 
світі. 19.00 — «Проблеми — 
пошуки — рішення». Пере
дача 2. 19.30 О. Глазунов.
Концерт для скрипки з ор
кестром. 19.55 — Телефільм 
«Твій сип, земле». 4 серія. 
21.00 — «Час». 21.35 —Чем
піонат світу з футболу. 
Юніори. .'Збірна Бразілії — 
збірна СРСР. 22.35 — Сьо
годні у світі, 22.50 — Кон
церт народного артиста 
РРФСР Л Лещенка.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Виробнича-гім
настика. 10.45 — Докумен
тальна кінопрограма. 11.20
— «Новини кіноекрана».
12.35 — «Звучить бали».
12.55 — Телефільм «Зовсім 
не чоловіча справа». 13.20— 
«Бука». Лялькова вистава. 
16.00 — Новини. 16.10 —
«Куди поспішають діти?». 
16.40 — Програма студії
«Укртелефільм». 17.20 — «У 
нас п колективі». 17.50 — 
Фільм-концерт. 18.00 —
«Більше товарів для наро
ду». (Кіровоград). 18.50 — 
«День за днем». (Кірово- 
ірад). 19.00 — «Актуальна
камера» 19.30 — «Пропа
гандист»-. 19.55 — Музич
ний фільм «Дарую тобі 
пісню». 20.45 — «На доб
раніч. діти!». 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм 
«Назад дороги немає». З се
рія. 22.45 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 -- Гімнастика. 8.20— 
Документальний фільм «Са
яни»: 8.40 — Фільм «Дудари
ки». 10.05 — Зустріч школя
рів з Героєм Соціалістичної 
Праці, лауреатом Ленінської 
премії, хірургом М. М. Амо- 
совим. 10.50 — Очевидне — 
неймовішіе. 11.30 — Шахова 
школа. 12.00 — Англійська 
мова, і 2.30 — Мультфільм 
«Микита Кожум’яка». 12.50— 
С. Соловейчик. «Ватага «Сім 
вітрів». Телевистава. 13.35— 
Сільська година. 14.35 —
Концерт хорової музики.
15.35 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 — Документаль
ний фільм «Новачок 1 ди
ректор- 18.30 — V Міжна
родний фестиваль ’ телепро
грам про народну твор
чість «Веселка». Мистецтво 
Народно-Демократичної Рес
публіки Йемен. 19.00 — Клуб

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

духовний оркестр. Теле- 
огляд-конкурс. 9.05 — Для 
вас. батьки. 9.45 — Телена
рис «Підкорювачі Арктики». 
10.15 — Чудеса без чудес
10.45 — Телефільм «Твій син. 
земле». 4 серія. 11.50 — Кон
церт Державного симфоніч
ного оркестру Латвійської 
РСР. 12.35 — Більше хоро
ших товарів. 13,05 — Фільм
— дітям. «Таємниця співучо
го острова». 14.10 — V Між
народний фестиваль теле
програм народної творчос
ті «Веселка». «Абакуа» (Ку
ба). 14.30 — Новини. 14.45— 
Альманах «Поезія». «Пушкі
ну присвячується...... 16.00
— Мультфільми. 16.45 —
Бесіда політичного оглядача 
ІО. Летувова. 17.15 — У світі 
тварин. 18.15 — І ще раз 
про кохання. Кіиоконцерт. 
19.00 -г Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Динамо» (Київ) — 
«Спартак» У перерві —
19.45 — Якщо хочеш бути
здоровим. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Надбання 
республіки». 1 і 2 серії. 23.45
— Новини.
А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Ранковий кон
церт. 11.10 — «Студія «Золо
тий ключик». 12.00 — «При
значається побачення». Ес
традно-розважальна пере
дача. 12.25 — Телефільм «ІДУ 
за тобою». 12.35 — «Що лю
дям залишиш». 13.30 — «Не
спокійні серця». 14.30 —
«Доброго вам здоров’я». 
15.00 — «Ми служимо па 
кордоні». 16.30 — «Імпульс». 
Науково-популярна програ
ма. 17.00 — Художній теле
фільм «Мій ласкавий 1 ніж
ний звір». 18.45 — «Скарби 
музеїв України». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.40— 
«Знімається кіно». 20.40 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телетурпір 
«Сонячні кларнети». Само
діяльні колективи Вороши- 
ловградської та Волинської 
областей. В перерві — Но
вини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Якщо хочеш бути ЗДОРОВИМ. 
8.25 — Телефільм «Ще до 
війни». 1 і 2 серії. 10.35 — 
«Ранкова пошта». 11.05 —
«Зупинись, мить». Теленарис 
про фотомайстрів видавни
цтва «Планета». 11.45 —
Програма Білоруського те
лебачення. 13.15 — «Музич
ний абонемент». Музиканти 
про музику. 14.15 — «Від
рядження в Антарктиду». 
Передача 5 із циклу «Наука 
і життя». 14.45 — Музичний 
кіоск". 15.15. — Міжнародний 
огляд. 15.30 — Переможні. 
Клуб фронтових друзів. 17.00
— Концерт ансамблю «Ро
сійський сувенір». 17.20 — 
Документальний екран. 18.І0
— Веселі старти. 18.55 —
Здоров'я. 19.40 — Вечірня 
казка. 19.55—Опера Т. Хрсн- 
никова «В бурю». Вистава. 
21.00 — «Час». 21.35 — Про
довження опери Т. Хрсинн- 
кова «В бурю».

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Нон-' 

церт ансамблю радянської 
пісні ЦТ і ВР. 9.15 — Доку”, 
ментальний телефільм «Бу
динок вад Єнісеєм». 9.30 —
— Будильник. 10.00 — Слу- 

жу Радянському Союзу І 11.00
— «Здоров’я». 11.45 — «Ран
кова пошта». 12.15 — Зу
стрічі на радянській землі.
12.30 — Сільська година,
13.30 — Музичний кіоск. 
14.00 — Сьогодні — День 
працівників легкої промис
ловості. 14.30 — Концерт на 
замовлення працівників лег
кої промисловості. 15.15 — 
Клуб мандрівників. 16.20 — 
Фільм-концерт «Тихон Хрен
ников». До 70-річчя з дня 
народження композитора. 
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Мультфільми 
«Сонячне зернятко», «Запо
вітна мрія». 19.10 — Концерт 
оркестру естрадно-симфоніч
ної музики ЦТ і ВР. 19.55 —. 
Телефільм «Водій автобуса». 
1 серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Водій автобу
са». 2 серія. 22.40 — Фут
больний огляд. 23.10 — Но
вини.
А УТ

10.00 — «Актуальна ка
мера». 10.45 — «Сьогодні — 
Дейь працівників легкої 
промисловості!. 11.15 — Ху
дожній фільм «Рішад — 
онук Зіфи». 12.30 — Кон
цертний зал «Дружба». 13.00
— «Загартуйте дитину». Пе
редача для батьків. 13.30 — 
«Слава солдатська». 14.30 — 
Концерт вихованців Київ
ської музичної школи імені 
Лисенка. 16.30 — «Літера
турна карта України». 17.00
— «Катрусин кінозал». 18.00
— Науково-популярний те
лефільм «Таємниця таєм
ниць». 19.00 — «Аістуальна 
камера». 19.30 — «Лине піс
ня». 19.45 — -Екран моло
дих». 20.45 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — -Час». 21.35
— Жан Реньяр. «Єдиний 
спадкоємець». Вистава. У 
перерві —, Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
До Дня ппаці впинів легкої 
промисловості Документаль
ні телефільми «Формула ус
піху». «Майстрині». «Зеле
на стежка». 9.20 — Пісня 
далека 1 близька. 10.00 — 
«Про час і про себе...». В. Ма- 
яковськвй. Вірші поета чи
гають московські школярі. 
11.20 — Очевидне — неймо
вірне. 12.20 — Прелюдії й 
фуги О- Флярковського грає 
піаніст О. Малов. 12.40 — 
«Ти пам’ятаєш, товаришу...» 
13.40—Мультфільми «Старт», 
«Олі.мпіоиики». 14.05 —
«Слово про інженерів». Зу
стріч в молодіжних ауди
торіях. 15.05 — Знайомтесь: 
зарубіжний цирк. 15.35 — 
Розповідають наші корес
понденти. 16.05 — Телефільм 
«Жан Крістоф. 5 серія. 17.00
— Чемпіонат СРСР з фут
болу: «Торпедо» (Москва) — 
«Ністру». 13.50 —_Ермітаж. 
Фільм 2 — «Споруди Ермі
тажу». 19.20 — VIII літня 
Спартакіада народів СРСР. 
Веслування па байдарках і 
каное. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — «Якось увече
рі». Зустріч з членами збір
ної жіночої команди лиж
ниць «Метелиця». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Концерт май
стрів мистецтв у Колонному 
залі Буднику,спілок.

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

МІНІСТЕРСТВО ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ СРСР

Кіровоградське вище льотне училище цивільної авіації 

ОГОЛОШУЄ НАБІР КУРСАНТІВ
на перший курс.

Училище готує інженеріе-пілотів і інженерів-штур- 
манів для роботи ца авіапідприємствах цивільної 
авіації.

Строк навчання по спеціальності інженер-пілот — 
4 роки 2 місяці, по спеціальності інженер-штурман— 
4 роки.

До училища приймають чоловіків, що мають за
кінчену середню освіту, пройшли професійний Й ПСИ
ХОЛОГІЧНІЙ відбір й перевірку фізичної підготовки 
в обсязі комплексу ГПО СРСР й придатні за станбм 
здоров я до льотної роботи віком на 1 вересня по
точного року:

на спеціальність інженер-пілот —• до 22 років;
на спеціальність інженер-штурман — до 23 років.

Прийом документів з 20 червня по 25 липня прий
мальними комісіями за такими адресами:

316005. м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1, 
КВЛУ ЦА;

125493. Моснва, ул Пулковснал, 6-а. МИИ ГА:
196210, Ленинград. 14-210, авиагородок, ОЛА ГА;
Крім цього по спеціальності інженер-штурман при

йом документів проводиться також приймальними 
комісіями за адресами:

664012, Ирнутск ул. Коммунаров, 3-а, филиал КИИ 
ГА:

660000 Нрасноярсн, ул. Дэрофлотская. 12"
620020. Свердловск, аэропорт Кольцово;
680029. Хабаровск, ул. Дончук, З, УКП КИИ ГА;
493019, Актюбинск. ул. ГЛолдагуковой, ВЛ У;
450040, Алма-Ата, аэропорт.
Для вступу потрібні такі документи:
заява на ім’я начальника училища;
документ про середню освіту (оригінал);

«о
характеристика для вступу до училища, завірена 

печаткою;
виписка із трудової книжки (для працюючих); 
медична довідка (форма № 286);
шість фотокарток 3/4 см;

► автобіографія;
рентгенознімок придаткових пазух носа; 
довідка із психоневрологічного диспансеру.
По прибутті до училища вступники подають пас

порт та військовий квиток (приписне свідоцтво).
Вступні екзамени — зі по 20 серпня за програ

мами, затвердженими Міністерством вищої і серед
ньої освіти СРСР для вузів з таких дисциплін:

математики (письмово і усно), фізики (усно); 
російської мови к літератури (твір).
Особи, які закінчили середні навчальні заклади Із 

золотою медаллю або з дипломом з відзнакою, скла
дають один екза/^ен з математики (письмово).

Адреса училища: 316005, м. Кіровоград, оул. Доб- 
ровольського, 1, приймальна комісія, тел. 7-93-7-17, 
7-93-7-66. їхати тролейбусами №№ 2, 6 або автобу
сами №№ 5, 14 до зупинки «Короленко».

Зам. 49.

ТЕЛЕФОНИ-, редактора — 2 45-00; відпо
відального секретаря -- 2-46-87; відділів 
комсомольського «итір — 2 46-57; листів 
і масової роботи — 2-45-36; пропаганди 
— 2-45 36; учнівської молоді — 2-46-07; 
еійсьново-оатріотичної о виховання та 
спорту фотолабораторії — 2 45-35; ого
лошень — 2-56 65; коректорської —
З 61 83; нічної редакції — 3 03 53.

«Молодой коммунар» - 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

НАША АДРЕСА:

316050, МСЛ,

м. Кіровоград, 

еуп. Луначарського, 36-
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«Кіровоградська правда» 
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м. Кіровоірад, вуп Глінки, 2
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