
Пленум обкому 
Компартії України

11 травня відбувся пленум обкому Компартії України, 
на якому розглянуто питання про підсумки квітневого 
(1984 р.) Пленуму ЦК КПРС і завдання партійних орга
нізацій області, що випливають з його рішень і виступів 
товариша К. У. Черненка на Пленумі і першій сесії Вер
ховної Ради СРСР одинадцятого скликання.

З доповіддю виступив перший секретар обкому партії 
М. Г. САМІ ЛИК.

В обговоренні доповіді виступили В. І. МЯСНЯН- 
КІН — перший секретар Олександрійського міськкому 
партії, А. 1. КОНДРАТЕНКО — перший секретар Онуф- 
ріївського райкому партії, І. О. ПОСТОВИЙ — плавиль
ник Світловодського заводу чистих металів, Б. П. ХИЖ- 
НЯК — завідуючий облвно, В. Є. АЛЕКСАНДРОВИЧ— 
голова Кіровського райвиконкому (м. Кіровоград), О. Є, 
БУРОЧКІН — директор Побузького нікелевого заводу 
(Головаиівськнй район), Л. Й. ШЛ1ФЕР — голова кол
госпу «Зоря комунізму» Новоархангельського району, 
Н. А. КАЛИНИЧЕНКО — директор Комишуватської се
редньої школи Новоукраїнського району, І. А. ЮРЧЕН
КО — перший секретар Вільшанського райкому партії, 
С. М. ШАПИКІНА — проректор Кіровоградського педа
гогічного інституту, В. П. ІВЛЄВ — голова облпрофра- 
ди, Т. М. СТАСЮ К — ланкова колгоспу ім. Шевченка 
Ульяновського району, 1. О. ШЕВЧЕНКО — перший 
секретар обкому ЛКСМ України, А. Ф. КАРМАЗІИ — 
директор Кіровоградського МГІТУ № 2.

Із заключним словом виступив М. Г. САМІ ЛИК.
В обговореному питанні прийнято постанову.

ЧЕРВОНИМИ прапорами 
і святковими транспа

рантами прикрасилась ми
нулої неділі центральна 
площа Комишуватого Но
воукраїнського району. 
Жителі і гості зібралися 
тут у зв’язку з урочистою 
подією — вручення шкіль
ній виробничій бригаді 
премії Ленінського ком
сомолу.

Мітинг з цієї нагоди від
крив перший секретар Но
воукраїнського райкому 
комсомолу Олексій Коз- 
ловський. Під звуки мар
шу на площу виходять ни
нішні учасники шкільної 
виробничої. Слово надає
ться секретарю ЦК ЛКСМ 
України О. Г. Яцині.

— Сьогодні Комишуват- 
ська виробнича бригада 
стала кузнею сільськогос
подарських кадрів, — ска
зала вона. —• Трудове за
гартування у ній пройшли 
близько півтори тисячі 
юнаків і дівчат. З 1958 ро
ку, коли за рішенням ко
мітету комсомолу школи 
бригада була створена, її 
постійним помічником і по-

ІЗ МАЙСТРАМИ=
СТАЛИ НАРІВНІ

Учнівській виробничій бригаді Комишуватської серед
ньої школи вручено премію Ленінського комсомолу

ською сільськогосподар
ською академією, біоло
гічним факультетом Київ
ського державного універ
ситету імені Т. Г. Шев
ченка, Уманським сіль
ськогосподарським інсти
тутом, за чиїми завдання
ми учні проводять науко
во-дослідну роботу.

О. Г. Яцина зачитала рі
шення бюро ЦК ВЛКСМ 
про нагородження учнів
ської виробничої бригади 
Комишуватської СШ Но
воукраїнського району 
премією Ленінського ком
сомолу і вручила диплом

ЦК ВЛКСМ про присвоєн
ня премії представникам 
бригади.

Із слосом-відповіддю ви
ступила бригадир шкільних 
виробничників Олена Слив- 
чук. Вона подякувала за 
високу нагороду і запевни
ла, що бригада буде гідно 
продовжувати гіталовські 
традиції, вноситиме свій 
посильний вклад у вико
нання Продовольчої про
грами. Дев'ятнадцять ми
нулорічних випускників, 
сказала Олена, залишились 
у рідному колгоспі. Олек
сандр Сірик. Микола Куко- 
лєв, Петро Грига, Геннадій 
Кощесв, Микола Черкашин 
працюють механізаторами, 
а Валентина Бодюл, Ната
лія тульська, Олена Біла

— Я щасливий тим. 
сказав Сергій, — що буя 
членом шкільної виробни
чої, бо саме вона допомог
ла мені навіки полюбити 
хліборобсьиу працю.

Тепло привітали учнів з 
писокою нагородою сенре« 
тар обкому Компартії Ук
раїни А. І. Погребняк, пер
ший секретар Новоунраїн- 
ського райкому партії 
В. Я. Куценко, голова прав
ління колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС В. К. Поповній.

У своєму виступі дирек
тор Комишуватської деся
тирічки. нерівний виробни
чої бригади Н. А. Калини
ченко запевнила присут
ніх, що колентив бригади 
гордо нестиме звання 
лауреата премії Ленінсько
го комсомолу.

ЗЛІТ
МАЙБУТНІХ
ТВАРИННИКІВ

Минулої суботи у Кіровограді відбувся зліт випускни
ків загальноосвітніх шкіл області, які виявили бажання 
працювати в тваринництві. Такі зльоти на Кіровоград- 
іцині стають традиційними — цього разу проходив тре
тій.

Члени учнівської вироб
ничої бригади одностайне 
вирішили перерахувати 
премію у Фонд миру.

Наш уславлений земляк 
О. В. Гіталов вручив тру
дові путівки хлібороба 
тим, хто цього року всту
пає в самостійне життя | 
працюватиме в рідному 
господарстві.

Учасники мітингу на
діслали вітальний лист 
на адресу ЦК ВЛКСМ.

На мітингу були при
сутні заступник голови 
облвиконкому Є. М. Чаба
ненко, перший секретар 
обкому комсомолу 1. О. 
Шевченко.

Після закінчення мітин
гу перед присутніми з ці
кавою концертною про-

Понад триста десятикласників зібрались у залі облас
ної філармонії. Це ті, хто своє життя вирішив пов'язати 
з селом, для кого заклик зробити тваринництво ударним 
фронтом на селі допоміг вибрати єдину з тисячі доріг у 
завтрашній день. їм ще належить довчитись на уроках 
хімії і фізики, математики і літератури, із завмиранням 
серця пережити хвилюючий момент останнього дзвінка, 
скласти успішно іспити на атестат про середню освіту... 
Але сьогодні вони знають — завтра їхня доля буде по
в’язана з важливою галуззю сільського господарства, 
завтра вони робитимуть свій внесок у реалізацію Про
довольчої програми СРСР.

Зліт віднрии перший секретар обкому комсомолу І. О 
ШЕВЧЕНКО. Про досягнення тваринників області за остан
ні роки, про те, які питання належить вирішувати на
самперед сьогоднішнім випуенникам шкіл області, гово
рив з трибуни зльоту начальник обласного управління 
сільського господарства В. Я. МАСЛЮЧЕНКО.

Відверту, ділову розмову повели учасники зльоту дояр- 
на колгоспу «Мир» Гайворонського району Майя ОЗЕРЯН- 

Бобринецької середньої школи Марія 
ШПАКОВСЬКА, заслужений працівник сільського госпо
дарства Унраіни, депутат Верховної Ради СРСР, доярка 
колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангельського району 
М. А. МОНАША, десятикласники Червононам’янської СШ 
Олександрійського району Олександр ПОЛЯК, Губівської 
Я*,е.?™Річки. Компаніївсьного району Валентина МАТВІЙ- 
ЧУК, иосипівської середньої школи Вільшанського райо
ну Леонід ЦИМБАЛЮК, доярна колгоспу «Шлях Леніна» 
ОнуфрІівського району Лідія ЗАЛОЇЛО, свинарка колгоспу 
пик Шепчснна Новомиргородського району Тетяна НУ-

Свинарна колгоспу імені Карла Маркса, Герой Соціа
лістичної Праці Я. Я. СТЕПАНЕНКО зачитала юним учасни- 
нам зльоту наказ, з яним до них звернулись відомі тва- 
ЕлННніКИ області- у відповідь випускники шкіл, завтрашні 
молоді тваринники, запевнили, що стануть гідними про
довжувачами справ своїх батьків.

Наі зльоті виступили перший секретар обкому Компартії 
САМіЛИК, завідуючий сектором ЦК ЛКСМУ о. пуьсппО,

а X Рпп?орсиЬ«?Зу °зяли Участь секретар обкому партії 
а. і. ПОГРЕБНЯК, заступники голови виконкому обласної 
ирмИІ/пар0Д’7ИХ ДспУтатІв М. П. ГРОМОВИЙ, Є. М. ЧАБА- 
ніпміим керівники обласних відомств, підприємств, пра
цівники партійних, радянських і комсомольських органів.

зльоту зустрілися танож Із журналістами мо- 
передач обласного радіо І телебачення та газети «Молодий комунар».

(Нотатки про зліт і 
суде опублікопйно). роэмолу в редакції нашої газети

радником став двічі Ге
рой Соціалістичної Праці, 
депутат Верховної Ради 
СРСР, бригадир трактор
ної бригади колгоспу іме
ні XX з’їзду КПРС Олек
сандр Васильович Гіталов. 
Недарма учні десятирічки 
називають себе юними гі- 
таловцями, бо орієнтиром 
для них є високі результа
ти, яких добивається ко
лектив, очолюваний Олек
сандром Васильовичем. 
Велику допомогу школя
рам подають спеціалісти 
колгоспу — головний аг
роном Іван Петрович Ко
валь, заступник бригадира 
тракторної бригади Борис 
Іванович Скомороха, го. 
повний зоотехнік Віталій 
Йосипович Кобець, інже
нер Федір Михайлович 
Яковенко, головний еконо
міст Віктор Михайлович 
Антоненко та інші. Міцні 
зв’язки підтримує учнів
ська виробнича з Україн-

взяли у спадок професію 
батьнів-твариннинів. І цьо
горічні випускники Леонід 
Білобабченко, Віталій Бо- 
ков, Микола Аношкін, Олек
сандр Юхименко, Олена Ме- 
сенко, Ольга Гібаленко, 
Олександр Дзюган виявили 
бажання залишитись у рід
ному селі, щоб допомогти 
батькам вирощувати хліб.

Від імені молодих вироб
ничників колгоспу лауреа
тів премії Ленінського ком
сомолу привітав вихова
нець бригади механізатор 
Сергій Цьома.

* *

грамою виступив лауреат 
республіканської комсо
мольської премії імен) 
М. Островського, лауреат 
обласної комсомольської 
премії імені Ю. ЯновськО- 
го хореографічний ан
самбль «Пролісок» облас
ного Палацу піонерів а 
школярів (художній перів- 
ник — заслужений праців
ник культури УРСР А. 6, 
Коротков).
*

ЦК ЛКСМУ О. Г. ЯЦИНАНа знімка X; секретар 
вручає диплом ЦК ВЛКСМ про присвоєння звання 
лауреата премії Ленінського комсомолу учнівській вироб
ничій бригаді Комишуватської СШ бригадиру шкільних 
виробничників Олені СЛИВЧУК (фото вгорі); прославле
ний хлібороб двічі Герой Соціалістичної Праці О. В. ГІ
ТАЛОВ серед членів виробничої бригади (фото в центрі)*, 
виступає хореографічний ансамбль «Пролісок» обласного 
Палацу піонерів і школярів (фото внизу).

Фото В. ГРИБА.
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Як виникають вакансії
У ЖЕ перший огляд доку- 

ментації секретаря ко
мітету комсомолу колгоспу 
імені Фрунзе Миколи Крав
ченка розвіяв усі сумніви: 
молодий секретар швидко 
засвоїв те, що від нього 
вимагається як комсомоль
ського ватажка. За відносно 
короткий строк поставив 
усіх спілчан на облік, на 
кожного завів персональну 
картку. Добився своєчасної 
і правильної сплати член
ських внесків. Актизізував 
роботу комітету комсомолу 
(це добре видно, коли пе
реглядаєш протоколи ни
нішнього звітного періоду і 
минулорічного). Хоча, зви
чайно, не обійшлося без 
упущень. Лише браком дос
віду молодого секретаря 
можна пояснити той факт, 
що недавно без зняття з 
обліку вибули два комсо
мольці.

Втім, може і не з'яаизсяб 
цей матеріал, якби я не по
цікавився перспективним 
планом на звітний період.

— Немає його в мене, — 
не стаз виправдовуватися

Микола. — Немає, бо ніхто 
мені не хоче пояснити, як 
його скласти. До Анатолія 
Петровича Донченка, парт- 
орга колгоспу, звертався. 
Але... Складати так, для га
лочки не збираюсь.

— Секретар я неззільне- 
ний, — продовжив Мико
ла, — працюю обліковцем 
тракторної бригади № -1. В 
кінці жовтня минулого ро
ку, коли обирали ватажком, 
захвилювався: чи справ
люсь я? Дехто заспокоював: 
«Не турбуйся, не ти пер
ший, рік відбудеш, а там- 
видно буде». Розсердився 
тоді я: «Як це рік відбу
деш?». Зрозумів: звикли 
спілчани до спокійного жит
тя. І гарячково взйася за 
роботу.
Формальне виконання сво

їх обов'язків породжує бай
дужість. В цьому він швид
ко переконався на прикладі 
роботи клубу. Був період, 
перестали в ньому прово
дитись «вогники», вечори 
Еідпочинку, інші цікаві за
ходи —„послабила роботу 
директор клубу Раїса Ша-

повалова. Заслухали її на 
засіданні комітету комсомо
лу. Переглянули план робо
ти, деяких членів комітету 
зобов язали допомагати 
Раісі. І справи пішли на лад.

Але, коли немає допомо
ги з боку правління кол
госпу, парторганізації (а са
ме так у господарстві) спо
діватися на вирішення пи
тань організації змістовного 
дозвілля неможливо. Ска
жімо, домовився М. Крав
ченко з головою колгоспу 
Миколою Петровичем Крав
чуком: учасникам худож
ньої самодіяльності "додати 
до відпустки три дні. Той 
пообіцяз, а настав час — 
слова не додержав. Зрозу
міло, таке ставлення підри
ває віру в комітет комсо
молу.

А хіба не може не непо
коїти занедбаність у кол
госпі спортивно-масової ро
боти? Над вирішенням цьо
го питання комсомольський 
актив б'ється вже кілька 
років. І цією зимою мо
лодь вирішила власними 
силами побудувати спорт

зал. Марно. На засіданні 
правління ініціативу не під
тримали, як і зняли з по
рядку денного питання про 
придбання деякого спортін- 
вентаря.

— Бути присутнім на збо
рах, сплачувати внески, ви
конувати доручення. Це — 
обов'язок комсомольця. І чи 
нерідко ми задовольняємо
ся тим, що спілчанин бере 
участь у різних заходах, а 
його турботами, його запи
тами не живемо, — гово
рить Микола. — Наведу ли
ше один приклад. Приїхали 
до нас у село молоді спе
ціалісти—комсомольці Сер
гій і Світлана Олещенки. 
Приїхали з Бобринця. Дали 
подружжю стареньку хатку. 
Поки самі були, якось пере
бивались, аж тут народила
ся донька. Я з Сергієм до 
голови, парторга: де обіця
не житло? «Зачекай, комсо
моле», — почули у відпо
відь. — Коштів не вистачає. 
Але ж саме молоді еконо
мічно зміцнювати госпо
дарство. А для цього треба 
зробити все, щоб вона

залишалася на землі бать
ків, щоб перед тими, хто 
Приїздить гостинно розчи
нялися двері добротних бу
динків. 1 можна зрозуміти 
Сергія і Світлану — виїха
ли вони. До речі, Сергій — 
агроном, а в нас нині дві 
вакансії на цю посаду.

І подібні приклади — не 
рідкість.

Втім, не буду . стверджу
вати, що керівники колгоспу 
НІЧОГО не роблять для мо
лоді. Доброю традицією 
стало вручення їй нової тех
ніки. Цього року створено 
комсомольсько - молодіж
ну ланку по вирощуванню 
кукурудзи. Коротше кажу
чи, молоді довіряють. І хо
тілося б, щоб робили все 
для її закріплення на селі.

Уважно слухаючи Мико
лу, я зробив висновок: не
зважаючи на брак досвіду, 
новообраний ватажок, як це 
часто властиво іншим, не 
підмінив конкретні справи 
паперовою бутафорією. Щи
росерде вболівання за стан 
справ у колгоспі, за своїх

спілчан стало для нього 
основою роботи.

Того дня я не зміг зустрі
ти ні голову колгоспу, НІ 
парторга: гаряча весняна 
пора покликала у поле всіх. 
Роботи багато. Але, певно, 
за роботою не треба забу
вати про людей. На жаль, 
це питання хвилює чомусь 
тільки комсомольського ва
тажка,

Секретар комітету ком
сомолу. Справність, акурат
ність, ввічливість — сьогод
ні цих якостей для ватажка 
недостатньо. Комсомоль
ський працівник сьогодні 
немислимий без самовідда
ності, вболівання за справу, 
внутрішнього горіння, не
примиренності до недолі
ків...

Чи знають про такий стан 
справ у колгоспі працівни- 
ки райкому комсомолу? Так, ' 
знають. Перший секретар 
Володимир Нарівний на моє • 
запитання, як думаєте допо
могти Миколі Кравченку, 
тільки руками розводить:

— Що ми можемо зро
бити...

А хто ж зможе?
А. БЕЗТАКА, 

спецкор «Молодого 
комунара».

Компаніївський район.

ПЕРЕВІРЯЄМО ХІД ВИКОНАННЯ
СОЦІАЛІСТИЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Внходить на кульмінаційну відмітку другий квартал. 
Минуло досить часу, щоб знажитн ціну слона комсо
мольсько-молодіжного колективу кіровоградського за
воду «Гідроснладе бригадиром Олександр Городець- 
кин і груцкомсоргом Клавдія ІОргеля. Наш кореспон
дент побував у цеху, де працюють члени КМК, і по
цікавився, як виконуються соціалістичні зобов'язання 
молодими робітниками.

Відповідь секретаря комсомольської організації цеху 
Галини Лаврнченко на запитання, як справляється КМК 

виконанням взятих соціалістичних зобов'язань на 1984 
рік, була короткою: -колектив додержується в роботі 
кожного їх пункту.СЛОВОДІЛОМСЛАВНЕ

Із розповіді бригадира 
комсомольсько - молодіж- 

; ного колективу Олек
сандра Городецького:

; — Стараючись збільши-
і ти свій внесок у виконан- 

3 ня планів четвертого року 
одинадцятої п’ятирічки, 
наш комсомольсько-моло
діжний колектив ще на по. 
чатку року взяв підвище
ні соціалістичні зобов я- 
зання. В усіх їх шести пунк
тах головний напрям було 
взято на поліпшення орга
нізації праці. Саме з цього 
ми починали при створен
ні колектизу. Це дало свої 
позитивні наслідки. Знач
но зросла продуктивність 
праці. Прагнемо іти цим 
же напрямом і нині. Так, 
наприклад, першим пунк
том наших зобов’язань пе
редбачалося річний план 
виконати до 26 грудня 
1984 року. Аналіз нашої 
роботи показує, що ми вже 
сьогодні працюємо з випе
редженням графіка на 
шість днів. План першого 
кварталу виконали на 109,3 
процента. При цьому по
над завдання виготовлено 
28 436 деталей, зекономле. 
но 168 карбованців фонду 
заробітно7 плати. А найго
ловніше — продуктивність 
праці проти планової під
вищилась з початку року 
на 2,1 процента. Не можна 
не згадати і про тйкий І важливий показник, як 

коефіцієнт ритмічності. Ни
ні він становить 0,98.

Із розповіді групкомсор- 
га Клавдії Юргелі:

— Все, що розказував 
ЬОлександр, це, як кажуть, 

уже кінцеві результати на-

шої праці. За ними стояла 
копітка робота. Починали 
з виробничої дисципліни. 
В підвищенні продуктив
ності праці важливим ре
зервом став досвід наших 
кращих виробничників 
Ольги Добровольської, 
Клавдії Лапіцької, Тамари 
Шевченко та інших. Ви
робниче життя колективу 
знаходилося під постійним 
контролем ради бригади.

У житті нашої бригади 
одержала постійну пропис
ку оперативна п'ятихви
линка. На ній перед по
чатком зміни аналізуємо 
свої плюси і мінуси. Пла
нуємо заходи по наступ
ному дню. Все це в при
сутності майстра дільниці 
комуніста Віктора Заплав
ного. Така оперативка дає 
можливість швидко вирі
шувати неузгодження, що 
іноді виникають в роботі. 
За перший квартал наш 
колектив серед інших 
бригад цеху виборов пер
шість у соціалістичному 
змаганні. За це КМК наго
роджено перехідним чер
воним вимпелом.

Із розповіді робітниці 
Надії Лисогор:

— У найближчий час на
ша дільниця готується пе
рейти на випуск насоса 
нової модифікації. В цьо
му візьмемо участь і ми: 
будемо освоювати вироб
ництво втулки нової кон
струкції. Це плануємо 
зробити з таким розрахун
ком, щоб ритмічність ви
робничого процесу і про
дуктивність праці зали
шились на високому рів
ні. Освоювати випуск про
дукції нової модифікації 
почнуть першими найдо- 
свідченіші. А згодом своє 
надбання вони будуть пе
редавати іншим. І впевне
на, що наш
який носить ім’я 
Радянського Союзу 
Лінника, й у лавах 
працює і 
Павлович, 
даннями 
рається.

його син
з новими 
успішно

колектив,
Героя 
п. д. 
якого 

Павло 
зав- 
впо-

М. САВЕНКО.

В одному з пунктів соціалістичних зобов’язань молоді 
працівники Онуфріївської районної електромережі запла
нували знизити собівартість виконуваних робіт на 0,5 
процента, підвищити продуктивність праці на 1 процент 
і викопати особисті завдання до професійного свята —• 
Дня енергетика.

Нині молодь районної електромережі стала на трудову' 
вахту, присвячену 60-річчю присвоєння комсомолу імені 
В. І. Леніна.

На знімку: Олександр МАКСИМЕНКО під час чер
гування.

Фото М. ТИМОФІЄНКА.

Понад 17 років працює слюсарем Планово-попереджу
вального ремонту обласного тролейбусного управління 
Василь Іванович ШПИЛЬОВИМ. А, очоливши колектив 
слюсарів, поступово вивів його в передові.

За дострокове виконання завдань п’ятирічки адмі
ністрація, партійна і профспілкова організації управлін
ня представили В. |. Шпильового до нагороджен
ня знаком «Ударник одинадцятої п’ятирічки».

Портрет ударника комуністичної праці, наставника мо. 
лоді занесено на обласний стенд трудової слави працівників комунального господарства. праців

Фото М. БУЧИНСЬНОГО.

післяЛ
вистапау

«КІНОБІГ З 
ПЕРЕШКОДАМИ»

Так називався матеріал, 
надрукований у газеті 24 
березня 1984 року. Як по
відомив редакції началь
ник управління кінофікації 
облвиконкому Г. П. Рад. 
ловський, стаття обгово
рювалась на нараді дирек
торів кіновидовищних за

кладів м. Кіровограда. Кри
тику визнано справедли
вою. На нараді перед ди
ректорами клубів і кіно
театрів було поставлено 
завдання поліпшити робо
ту з прокатом фільмів віт
чизняного виробництва, 
організацію їх реклами.

Що ж стосується показу 
фільму «Військово-польо
вий роман», то, незважаю. 
чи на урочисту прем'єру 
18 лютого цього року в кі
нотеатрі «Комсомолець», 
не були використані псі 
можливості для його ус
пішного демонстрування 
В наступні дні, на всіх се
ансах. У результаті пока
зу цього фільму на екра
нах інших кінотеатрів міс
та за 13 днів його пере
глянуло 26 тисяч чоловік. 
Зараз «Військово-гіольо- 
вий роман» демонструє
ться на екранах області,

РОЗПОВІДАВ 
ВІЙСЬКОВИЙ
КОРЕСПОНДЕНТ

Недавно в Політвидазі 
України вийшла в світ 
книга військового журна
ліста Юхима Райгородець- 
кого «Огненные берега 
Роси». Це розповідь про 
5-й Донський козачий ка
валерійський корпус ге
нерала О. Г. Селіваноса, 
який у роки Великої Віт
чизняної війни брав участь 
у розгромі оточеної Кор
сунь—Шевченкі в с ь к о ї - 
групи німецьких військ. 
Колишній воїн 5-го кава
лерійського корпусу 
Ю. Райгородецький роз
повідає про своїх бойових 
побратимів, про їхнє жит
тя під час війни та в по
воєнні роки.

У розділі «8 святковій 
колоні» йдеться про до
лю нашого земляка, 
уродженця села Мошори- 
ного, колишнього робіт
ника Сабліно-Знам'ямсь
кого цукрозаводу, члена 
військової ради 27-ї армії 
1-го Українського фронту, 
згодом.— заступника Мі
ністра внутрішніх справ 
УРСР генерал-лейтенанта 
у відставці Романа Єли- ■ 
сейовича Бульдовича.

...Коли вороже угрупо
вання німецьких військ 
було затиснуте в районі 
Корсунь — Шевченківсь
кого, радянське команду- 
вання запропонувало 
військам В. Шгемермана 
капітулювати. Керувати 
переговорами доручили 
члену військової Ради 
27-ої армії 1-го Україн
ського фронту полковни
кові Р. Є, Бульдовичу. 
Парламент рська група з 
складі підполковника А. П. 
Савельева, перекладача 
старшого лейтенанта А. В. 
Смирнова, рядового О. Р. 
Кузнецова вирушила з 
розташування ворога з 
ультиматумом про умови 
капітуляції, підпис а н і 
представниками Ставки 
Верховного командуван
ня Маршалом Радянсько
го Союзу Г. К. Жуковим, 
командуючими 1-м та 2-м 
Українськими фронтами 
генералами армій М- Ф >, 
Ватутіним та І. С. Коі-іє- 
вим.

Це лише один з епізо
дів цікавої книги. Вона 
хвилює, вчить, пробуд
жує гордість за мужність 
і героїзм радянських лю
дей.

М. БІЛАН.
Знам’ямський район.
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15 травня 1984 року

О ТАКЕ ваше покоління? Ні, ми 
такими не були, у нас була своя 

позиція, своя мета, ми були свідомі 
своїх вчинків, А такс ось важко по
яснити...» — вже чую скептичний го- 
ЛОС про моє покоління сивовусого 
діда, який сидить десь па призьбі 
крайньої хати у Шляховому і про. 
воджає поглядом нашого героя, що 
подирчац кудись од села на своєму 
старенькому, але ще браврму мопе- 
дпку.

І хочеться мені заперечити старо
му. Бо-думка його-однобока.

Але спочатку про нашого героя 
(точніше — одного з них). Його 
звати Юрком.- Врешті, анонімний 
лист, що надійшов до редакції, дає 
йому досить вичерпну характеристи
ку, крім того, лист одразу введе чи
тача у курс справи.

«Шановна роданціє! Звертаємося 
з проханням арятувати молодого 
юнака Юрія Кудрина, який торік за
кінчив вісім нласів і вступив учити
ся до Бобринецького сільського про
фесійно-технічного училища Але 

’ повчився він тільки кілька днів. Ви
кладачі училища приїжджали і вмов. 
Ляли його, але ссе безрезультатно

Домашні умови у нього трагічні 
Мати систематично пиячить. Настаї 
носити його нема кому — батько 
давно помер. Хлопець цілими днями 
блукає, шукає пригод, а то без кінця 
носить порожні пляшки з дому в ма- 
гззин.

= УВАГА: ПІДЛІТОК! —=
Невисокий па зріст, смуглявий, 

рідко дивиться в очі, Стоптані, ви
кривлені черевики, засмальцьована 
куртка, руки чорні — в мазуті чи 
землі,

— Мати де?'
— Не знаю.
Йому було три роки, як помер 

батько. Мати залащилась із шістьма 
дітками в хаті.

«У сільській Раді мені тоді сказа
ли: «Може б ви, Ганно Пилипівно, 
віддали найменших в Інтернат? Там 
вони і доглянуті будуть, 1 ви зможе
те до них навідуватись часто. Важ
ко ж вам одній аж із шістьма...». 
Але хіба могла я їх віддати? Та й во
ни. найменшенькі мої. наче серцем 
чули — обступили мене кругом, за 
спідницю тримаються... І я сказала: 
«Ні. я сама виховаю бвоїх дітей!».

Так пізніше розповідатиме Юрко
ва мати, Ганна Пилипівна. А в листі 
до редакції «сусіди» пишуть: «Мати 
систематично пиячить. Настановити 
сина нема кому...».

— П’ятьох я вивела в люди, ви
вела, — Ганна Пилипівна показує 
фотокарточки на стінах. — Толя в 
шахті па Донбасі, Сама бетонни
ком у Кіровограді, дочка працює на 
Уралі... А з цим не 'знаю що ро
бити...

Вона зайшла до хати через хви
лин п’ятнадцять після нашого при
їзду. 1 ще тільки ступила на поріг, 
я зрозумів — серйозно з матір’ю

«Молодий комунар»

би в школу пішов, а ввечері вчи
телька переказує, що знов прогу
ляв. Не було кому приглянути. На
вчився обманювати ще маленьким: 
кладе книжки в сумку, а йде кар
топлю пекти в лісосмугу».

Сашко також киває па те, що як
би, мовляв, батько, то все було б 
інакше. (Пригадую, добре я при 
батькові вчився. Бо батько так ка
зав: поки не вивчиш уроків — не 
ляжеш спати. 1 допомагав в усьо
му)-

Коли батько пішов з життя, Юр
кові було три роки.

— А ви могли стати найменшому 
за батька?

— Я ж кажу, що коли він у пер
ший клас пішов, я вже збирався з 
села виїжджати. А Микола і Толя 
ще старші від мене...

Найменший брат потребував на
ставника, але його не знайшлось се
ред старших. А чи знайдеться зараз?

— До себе, я його, звичайно, взя
ти не можу, — оглядає- Олександр 
свою непростору квартиру. — Самі 
ось чекаємо первістка... В травні 
має Толя приїхати, то він, може, за
бере, на Донбас. Будемо радитись...

Ні. Юрко не належить до дітей, 
яких прийнято вважати «важкими». 
Він не хуліганить, навіть не бешке
тує. Він не стоїть на обліку в дитя- 

чііі кімнаті міліції ра
йонного управління внут
рішніх справ (інспектор 
В. О. Штефан пояснює: 
«У спеціальну школу ми 
не маємо підстав його 
направляти»). Він вва
жається благополучним 
з точки зору правових 
органів. Але чи не є бай- ' 
дужість за свій завтраш
ній день, за сьогоднішнє 
байдикування злочином 
проти самого себе, чи не 
обернеться це завтра

проти суспільства? 
хлопцеві іце іі шістнадцяти

З crop

ШЕСТЕРО НА П’ЄДЕСТАЛІ
У манежі Кіровоградської ДЮСШ облспоргноі.,..^гу 

минулої суботи почався особисто-командний чемпіонат 
України з боротьби самбо. У перші два дні успіху до
моглись вихованці тренерів збірної команди нашої об
ласті Леоніда Медведева та Германа Алексеева. Бронзо
вими призерами першості республіки стали майстри 
спорту Олександр Шполянсьний (товариство «Колос»), 
динамівець Микола Назанцев, Сергій Мезенцев («Колос»), 
кандидат у майстри спорту Володимир Паргамон («Ко
лос»).

Вчора за вихід у фінал боролись ніровоградці канди
дат у майстри спорту Сергій Петров («Динамо») і Володи
мир Долгих («Колос»), котрі вже забезпечили собі як мі
німум бронзові медалі.

В. ГВАМБЕРІДЗЕ, 
заступник голови облепорткомітету.

Ні до якої роботи його не залуча
ють. хоча зараз у нас стільки ро
биться для зміцнення трудової ди
сципліни. Де ж місцева громад
ськість?

У Шляховому в основному прожи
вають старі колгоспники, пенсіоне
ри, І ось вони вирішили написати ДО. 
.реданціі. Бо хлопець не може про
довжувати навчання і жити з ма
тір'ю. Молода людина гине мораль
но. Чи можна якось допомогти йому?

З повагою шЛяхівчани».
Д ИСТ привів мене в ообршіецьке 

СИТУ. Завуч 3. О. Снвоконь 
сказала:

— Все правильно тут написано. 
Говорила з цим хлопцем і я не раз, 
а що вже Василь Іванович, то аж 
дивуюся: 'скільки в нього терпіння.

Майстер виробничого навчання 
В. І. Дпкусар сам родом із Шляхо
вого, добре знає людей цього села, 
тому недарму йому було доручено, 
якщо можна так сказати, поставити 
хлопця на ноги. Але...

— Я вже не знаю, як з ним го
ворити. Скільки разів умовляв, про
сив. Думаю — може ж таки зро
зуміє хлопець... Ні.

Більше того, майстер брав учи
лищну машину чи свій мотоцикл, 
їхав до Шляхового, знаходив хлоп
ця десь на березі Сугоклсї і достав
ляв на уроки. Більше як на двох— 
трьох уроках Юрко не висиджував.

— Одного разу, — розповідає Ва
силь Іванович, — привіз. його в 
Бобршісць, посадив за парту перед 
собою і кажу: «Подивись па себе— 
на кого ти схожий? Брудний, певми- 
■пій, нечесаний. Невже тобі подо
бається так?» Та не зрозумів я, заче
пили мої слова хлопця, чи ні...

Того самого дня Василь Іванович 
завів Юрка в гуртожиток і сказав 
касте.'іяиші: «Приймайте ще одного 
мешканця». Майстер сам узяв по
стіль. сам же застелив ліжко в кім
наті ї, гіроіцаючися до завтра, пора
див: «Що буде незрозуміло чи ви
никнуть які запитання — звертайся 
до мене...».

Але Юрко не звернувся до май
стра пі того дня, пі наступного. 
Хлопці, які мали стати Юрковими 
сусідами, на запитання майстра сте
нули плечима: «А він тут 1 не ночу
вав». Бо Юрко втік з гуртожитку 
одразу, як тільки віддалився звук 
майстрового мотоцикла.

— Багато уроків він уже пропус
тив. — говорить завуч Зінаїда Олек
сіївна. — Та що там «пропустив», він 
і не вчився ще як слід. Але ми взя
ли б його, незважаючи ні на що.

І” ХНЯ хата стоїть при самому 
в’їзді у Шляхове. Невеличка, 

старенька. Незагороджене, доступне 
всім вітрам подвір'я.

— А он і Юрко, — зраділо сказав 
Василь Іванович, вдивляючись у по
ле, коДи училищний автомобіль, яко
му уже минули всі строки експлуа
тації і якого ревниво цс віддають у 
брухт самі учні, зупинився на око
лиці села.

• Майстер замахав рукою хлопцеві, 
що стояв з низеньким моиСдпком бі
ля трактора у полі і так само ціка
во дивився до своєї хати: хто б то 
там зупинився?

— Що таке з твоєю технікою? — 
запитав хлопця («техніка» велася в 
руках неохоче, понабиравши у спи
ці болота).

— Нічого, справлю, — відказав 
Юрко.

злочином
«Та ж ------ . .. ..........

нема!» — зведе брови читач. Що ж, 
у читача з цього приводу може бути 
її своя позиція. Як і в Юркової ма- 
тері, у його братів, 
чан, які побоялись 
листом до редакції.
Юрка.

цього разу не вдасться поговорити: 
жінка погано трималася на ногах... 
' — Для неї такий стан — за зви
чай, — сказав, нагодившись тоді, 
завфермою відділкового господар
ства місцевого колгоспу. 
(Р КОРО йому виповниться шіст-
** иадцять.

— Юро, ким ти хочеш бути? —. 
запитую.

Мовчить, думає.
— Тікаєш з уроків в училищі, бо 

тобі не хочеться навчитись водити 
трактора, комбайна?

— А що там їх водити? Я вже на 
всіх їздив.

— Ну, знаєш.. їздити, мабуть, най
простіше. А щоб знати техніку, ла
годити її. треба вчитись.

—' Піду в армію, попаду в льот
чики...

У майже шістнадцять років мис
лити треба серйозніше. Але сама по 
собі людина не може навчитись ні 
мислити, ні діяти. Вона вчиться цьо
го від когось, спираючись па чийсь 
досвід, наслідуючи його.

Для Юрка потреба у наставникові Слово за слово — розбалакались. 
Хлопець постійно зиркав на годин
ник — хвилювався, щоб не запізни
тись па свій, до Шевченкового у Кі
ровоградському районі, останній 
автобус. Він відпросився у майстра 

з

у тих одиосель- 
підписатись під' 

Як і в самого

М‘ ОЖИА було б поставити три 
крапки, але я збирався запере, 

чпти старому, який сидить десь на 
призьбі крайньої хати у Шляховому 
і скептично кривить свій сивий вус 
стосовно мого покоління. Він масна 
це право, проводжаючії поглядом 
Юрка Кудрина.

Але я йому заперечу. 1 думаю, не 
лише фактами про героїчні справи 
молоді на ударних будовах п'яти, 
річки. Я дорозкажу події того са
мого дня, коли зустрічався з Куд- 
рпчами у Шляховому. Я повертав, 
ся з Бобринця до Кіровограда ос. 
таннім автобусом. Сусідом моїм у 
салоні виявився .молодий хлопчина.

ТУРНІРНІ 
ТЯБЛЙ

виникла набагато раніше, .ніж то
рік'чи позаторік. 1 найголовніше не 

і ньоготе, хто ним міг би стати для
— батько, вчителька, брат.
- Чому ж не знайшлося для 
наставника?

З об’єктивно-гірких причин 
не став батько. (Пригадалося, 
наголос на необхідності 
ського виховання хлопчиків робив у 
своїй творчості Григір Тютюнник. 
Ця тема чекає не тільки дослідни
ків спадщини цього самобутнього 
сучасного реаліста, а й педагогів і 
психологів. Так, піхто не може мато 
такого значного- впливу на хлопчи
ка, як батько).

Не стала наставником і мати. 
Жінці, якій нелегко довелося в жит
ті, яка «вивела в люди п’ятьох», не 
вистачило духу на найменшого...

Чи треба дорікати вчителям чи й 
тим самим иіляхівчанам, які напи
сали листа, до редакції? Може, й 
треба.

Але найбільше звинувачувати в 
тому, що хлопець не прибився пі до 
якого берега і не бачить того бере
га, треба, по-моєму, тих, кого «ви
вели в люди».

Юркова мати показувала мені 
листи з Донбасу, з Уралу, з Кірово
града. Старші брати пишуть, адже, 
знають, що діється вдома. Але в них . 
свої клопоти, що їм до наймолод
шого брата.

БРАТ Сашко старший від Юрка 
на сім років. Закінчив профтех

училище, відслужив, зараз працює 
на заводі залізобетонних виробів. 
Недавно Олександр поселився з 
дружиною в окремій, квартирі гур
тожитку для малосімейних.

Адресу їхню мені дап Юрко, ко
ли я запитав його, як же(він зби
рається жити завтра. «Поїду в Кі
ровоград, буду в Сашка, в учили
ще піду».

Сидимо в кімнаті, бесідуємо з 
Олександром.

— Вій і в школі так учився. Я-то 
не знаю, бо давно з дому і рідко на
відуюсь, але мати розказує. Каже: 
«Відправлю його вранці з дому, ні-

нього

ним 
який 

батьків-

суботніх 
провідати

виробничого навчання 
занять, бо треба було 
хвору маму.

— Мама сама вдома?
— Ні, в мене вітчим є. 

му не покинув.
. Василеві було три місяці, як ма. 

ти пішла від чоловіка-п’яниці. Са. 
ма виховувала сина. Без батька він 
і дорослішати раніше став. («Бо 
треба було ж хазяїна в хату»). Уже 
після п'ятого класу попросився на 
час літніх канікул допомагати кол
госпові, але йому сказали, що ма
лий, і це тоді його трохи образи
ло — Василь був рослим хлопчи
ною. Зате наступного літа взяли. 
Після восьмого класу тільки на 
одному силосуванні заробив триста 
карбованців.

А після жнив сам повіз своє сві
доцтво за вісім класів («без трійок») 
у Бобрннецьке СГГГУ № 2.

— Цікаво вчитися? — запитав і 
вже злякався, що ось де я знайду, 
нарешті ключ до незрозумілої для 
мене відмови Юрка Кудрина вчити
ся в СИТУ.

— Цікаво, звичайно, — дивується 
па мене Василь. — Теорія, практи
ка, викладачі хороші... Та в нас і 
гуртки там усякі. Я на хор ходжу. 
І те на секційні заняття з боксу, 
самбо.

Він устиг па свій автобус. Про
воджаючи його, я думав про те, що 
які воші різні, ці два хлопцьровес- 
нпкн, які, може, в однії день здава
ли документи в учцлнще торік у 
серпні — Юрій Кудрин і Василь 
Бажай. А ще думав про те, що 
людина або може мати життєву по
зицію, або може її не мати зовсім. 
Одне з двох, бо позиція — це. ма
буть, знання і переконання, втілені 
в конкретцпх справах і вчинках.

В. БОНДАР, 
спецкор «Молодого комунара».

Я б Пса.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ
КРОС. Цими днями в Кі
ровограді, в лісовій зоні 
відпочинку Новомпколаїв- 
ки відбулась першість 
школярів України з легко
атлетичного кросу з учас
тю найсильніших юних 
кросмепів усіх 25 областей 
та. міста Севастополя.

Успіх чекав спортсменів 
збірної нашої області, які 
разом з юними легкоатле
тами Дніпропетровщини 
розділили 1—2 місця в за
гальнокомандному заліку. 
Чемпіонами республіки ста
ли вихованка олександрій
ської ДЇОСШ Вікторія Та
расенко (дистанція 2000 
метрів) і Василь Ковбасюк 
із Ульяновської ДЮСШ 
(3000 метрів). Другою фі
нішувала на трасі 1000 
метрів Ольга Задорожня 
із Світловодська, третім— 
Аркаді» Артюх із Добро- 
велнчківкн.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. У 
Севастополі тривали між
відомчі рос публіка нські 
змагання «Наші' резерви» 
серед найсильніших лег
коатлетів України 1964— 
66 років народження. У 
складі збірної команди 
спартаківців республіки, 
яка стала срібним призе
ром в естафетному бігу 
4X100 метрів, виступав 
першокурсник Кіровоград
ського вищого, льотного 
училища цивільної авіації 
кандидат у майстри спор
ту Віталій Байдаков. На 
дистанції 100 метрів він 
повторив рекорд області з 
результатом 10,6 секунди.

ФЕХТУВАННЯ. У Києві 
відбувся юнацький всесо
юзний турнір па призи Ле
нінського райкому комсо
молу столиці України з 
участю команд Баку, Но- 
рільська, Сімферополя, Ле
нінграда, Комсомольська. 
на-Амурі, Кишинева, Ба
тумі. Досить вдало висту
пили на цих змаганнях і 
наші земляки — юні фех

тувальники ДЮСШ обл- 
ради «Спартака». Викова» 
нець майстра спорту Ан
дрія Ждановича семнклас» 
ник Кіровоградської СШ 
№ 17 Костянтин Тесленко 
став бронзовим призером 
серед шпажистів молоділо« 
го віку. Команда шабліс« 
тів у складі Олега Во« 
рожка, Юрія Фіронова та 
Ігоря Агеєнка була тре» 
тьою у групі команд стар, 
шого юнацького віку 
(1967—1969 років народ, 
женпя).

ДЗЮДО. Особиста пер. 
шість республіканської ра. 
ди ДСТ «Колос» закінчи, 
лась у Дніпропетровську,, 
На цих змаганнях студент 
Кіровоградського педін. 
статуту імені О. С. Пущ. 
кіпа Володимир Паргамон 
став чемпіоном серед бор
ців вагової категорії до 71 
кілограма. А його товариш 
по команді Ігор Гордеє» 
отримав срібну Нагороду, 
Цих спортсменів включено 
до збірної команди «Коло
са» для участі в міжвідои. 
цій першості республіки.

РУЧНИЙ М’ЯЧ. 12 най. 
сильніших команд дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл 
системи Міністерства осві
ти України зустрілись у 
фінальному турнірі в Крій 
вому Розі. Право висту
пити у цих змаганнях здо- 
були вихованці .тренера 
Ульяновської ДЮСШ Пи
липа Каганюка, які перед 
цим одержали путівку в 
фінал, посівши друге міс. 
це в зональних поєдинках. 
Продемонструвавши зрос. 
лу майстерність, юні ганд
болісти Ульяновки вперше 
увійшли в четвірку пай. 
сильніших команд респуб
ліки.

СПОРТИВНА ГІМНАС
ТИКА. Учениця четверто
го гигасу Кіровоградської 
СШ № 19 Наталя Задо
рожня на турнірі «Юний 
дшіамівець» стала срібною 
призеркою, виступаючи за 
програмою першорозряд
ників. Вона тренується в 
ДЮСШ облепорткомітету 
під керівництвом Е. Нечая 
та Л. Яковської.

На знімку: Н. ЗАДО
РОЖНЯ.

Фото І. МАСЕНКА.
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ЛЖ
'А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 —
Мультфільми. 9.05 — Л. Ма- 
ліогін. «Насмішкувате моє 
щастя». Фільм-вистава. 11.35
— чОСь тут мііі дім». Співає
Н. Єскалієва. Фільм-концерт. 
12.00 — Новини. 14.30 — Но- 
вини. 14.50 — Документаль
ні фільми. 15.45 — Знай і 
умій. Науково-пізнавальна 
передача. 16.30 — Новини. 
’.6.40 —- Фільм-коііцерт «Ку- 
палннка». 17.10 — Дітям про 
звірят. 17.40 — Докумен
тальний фільм «На посту — 
дружинники», 17.45 — По
езія. С. Городецький. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00— 
«Адреса подвигу: Газлі». Із 
циклу «Що може колектив».
19.50 — Телефільм «Держав- 
ний кордон». Фільм перший. 
«Ми наш. ми новий...». 1 се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Міжнародна зустріч з фут
болу. Збірна Фінляндії — 
збірна СРСР. У перерві —
22.20 — Сьогодні у світі.
23.20 — Велогонка Миру. 
Передача з Чехоеловаччнни.

ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний телефільм 
«Подорож по Костромі». 8.35,
9.35 — Фізика. 10 кл. 9.05.
13.50 — Французька мова.
10.05 — Про творчість
Ф. Тютчева. 10.45, 12.05 — 
Ботаніка. 5 кл. 11.05 — сАв
томатизація: проблеми науки 
і впровадження». Передача 1.
11.35 — Шахова школа. 12.25
— Історія. 4 кл. Юні герої у
Великій Вітчизняній війні. 
12.55 — Учителю — урок му
зики. 5 кл. 14.20 — Науково- 
популярні фільми «Людина 
над лавиною», «Біля моря 
Каспійського». 14.50 —
В. Маяковеький — худож
ник. 15.35 — Новини. 18.00 — 
Відкриття II Міжнародного 
музичного фестивалю в 
СРСР. По закінченні — 20.05
— Вечірня казка. 20.30 —
Спорт за тиждень. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм «Пиро
гов». 23.05 — Новини.

Ж ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — На

уково-популярний фільм. 
8.55 — Дітям про звірят, 9.25 
— Телефільм «Державний 
кордон». Фільм перший. «Ми 
наш, ми новий...». 1 серія.
10.30 — Клуб мандрівників.
11.30 — Фільм-концерт. «Ма
естро капели». 12.00 — Нови
ни. 14.30 — Новини, 14.50 — 
Документальний телефільм 
«Партнери». 15.40 — Чи зна
єш ти закон? 10.10 — Нови
ни. 16.15 — «На землі, п не
бесах і на морі». 16.45 — 
Розповідають наші кореспон
денти. 17.15 — Відгукніться,

сурмачії 17.55 — Фільм-кон
церт «Щедрий вечір». 18.15 
— Берегти паливо. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —
Наш сад. 19.30 — А. Рубін- 
штейн. Балетна музика з 
опери «Фераморс». 19.50 — 
Телефільм «Державний кор
дон». Фільм перший: «Ми 
наш. ми новий.... 2 серія. 
21.00 — « Час». 21.35 — Те
атральні мемуари. «Театр— . 
мій дім». Народні артисти 
СРСР А. Степанова І М. Пруд
кій про В. Пемнровпча-Дан- 
чепка. 22.30 — Сьогодні у 
світі. 22.45 — Велогонка Ми
ру. Передача з Чехословач- 
чпни.

▲ УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Фільм-концерт «Квартет ба
яністів». 10.35 — Шкільний 
екран. 6 кл. Фізика. 11.05 — 
Документальні телефільми. 
12.00 — « Неспокійні серця». 
Зустріч працівників партій
них та громадських органі
зацій Києва з учнями шкіл і 
профтехучилищ. 14.00 — По
шти. 14.15 — Сонячне кодо. 
16.00 — Новини. 10.10 —
• Срібний дзвіночок». 16.40— 
Музика К. Мяскова. 17.25 — 
Фотоетюд ■ Українська кера
міка». 17.30 — Продовольча 
програма — справа колено
го. 18.00 — Телефільм. (Кі
ровоград). 18.15 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.30 — 
Фільм-концерт «Веселка». 
19.no — Актуальна камера.
19.30 — Музичний телефільм 
«Хіба серце може забути».
20.30 — Телевізійна школа 
плавання. Урок 4. 20.40 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
фільм «Підранки». 23.05 — 
Супутник XVII Всесоюзного 
кінофестивалю. По закінчен
ні — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний фільм «Іс
торія дерев’яного чоловіч
ка». 8.35. 9.35 — Астроно
мія. 10 кл. 9.05. 12.55 — Ні
мецька мова. 10.05 — Учням 
ПТУ. Фізика. 10.35. 11.35 — 
М. Сервантес. «Дон Кіхот». 
6 кл. 11.05 — «Автоматиза
ція: проблеми науки і впро
вадження». Передача 2. 12.05
— Музика. 6 кл. С. Про-
коф’св. Балет «Золушка».
12.35 — Природознавство.
2 кл. 13.25 — Школа Магніт- 
ки. 14.10 — Тележурнал
«Сім’я і школа». 14И0 —
М. Стельмах. По сторінках 
творів. 15.25 — Новини.
18.00 — Новини. 18.15 — 
Концерт II Міжнародного 
музичного фестивалю в 
СРСР. 19.15 — «...До шіст
надцяти і старші». 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Ра
ціональне споживання. 20.45 
— Міжнародний турнір з 
водного поло. Збірна Греції
— збірна СРСР. 21.00 —
“Час». 21.35 — Телефільм 
«Сутичка». 1 серія. 22.40 — 
В.-А. Моцарт. Три вальси. 
Виконує ансамбль солістів 
академічного симфонічного 
оркестру Московської фі
лармонії. 22.50 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 —

Мультфільм «Лісові мандрів
ники». 8.55 — Документаль
ний телефільм «Особисте 
питання». 9.35 — Телефільм 
«Державний кордон». Фільм 
перший. «Ми наш, ми но
вий...». 2 серія. 10.40 — Від
гукніться. сурмачії 11.20 — 

КІРОВОГРАД
Обласна філармонія.
18—20 травня. Концерт 

ансамблю циган «Віта- 
Ромен» Грозненської об
ласної філармонії. Поча
ток о 20.00.

19 травня. Музичне 
училище. Концерт лауре
ата республіканського 
конкурсу імені М. Ли- 
сенка (фортепіанного 
тріо Чернігівської об
ласної філармонії у скла
ді: Марко Чорноруцький 
(рояль), Дмитро Вакс

(скрипка), Володимир Васильєв (віолончель). Початок 
о 19.00.

21 травня. Музичне училище. Карл Орф. «Розумни
ця». Комічна опера-казіса для дорослих. Харківська 
обласна філармонія. Початок о 19.00.

Кіровоградський обласний музично-драматичний 
театр імені М. Л. Кропивницького.

15 травня. М. Старицький. «Циганка Аза».
16 травня, м. Старицький. «Сорочннський ярма

рок».
17 травня. Ю. Едліс. «Набережна».
18 травня. М. Байджієв. «Поєдинок».
19 травня. Ю. Едліс. «Набережна».
20 травня. Прем’єра. А. Лоуренс. «Ветсайдська істо

рія».
22 травня, і. Карпенко-Карпй. «Мартин Боруля». 
Початок вистав о 19.30.
Кіровоградський обласний театр ляльок.-
19 травня. Шарль Перро. «Кіт у чоботях». Музична 

постановка.
20 травня. С. Мпхалков. «Наф-Наф 1 його брати». 

Мудра казка.
Початок о 14.00.

ОЛЕКСАНДРІЯ
Палац нультури шахти «Світлопільська»
15 — 16 травня. Концерт Ризького ансамблю танцю 

«Чайка».
20 травня. Творчий звіт танцювального колективу 

«Устівчанка» (м. Олександрія).
Початок о 20.00.

Музичний фольклор СРСР. 
11.45 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Науково-по
пулярні фільми. 15.30 — Пе
речитуючи К. Паустопсько- 
го. 16.25 — Новини. 16.30— 
Театр старовинної азербайд
жанської музики «Ірс». 17.00 
— «...До шістнадцяти і стар
ші». 17.45 — Шахова школа. 
Клас розрядників. 18.15 — 
Д. Кабалевськнй. Концерт 
№ 2 для фортепіано з орке
стром. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Ленінський 
університет мільйонів. «Шко
ла як важлива сходинка у 

формуванні творчої актив
ності людини». 19.30 — На
родні мелодії. 19.50 — Те
лефільм «Державний кор
дон» Фільм другий. «Мирне 
літо 21-го року».. 1 серія. 
21.00 — «Час». 21.35—Світі 
молодь. 22.10 — Концерт на
родного артиста РРФСР 
ІО. Марусіпа й оркестру ро
сійських народних інстру
ментів ЦТ і ВР. 23.00 — Сьо- 
годні у світі.
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
«’Срібний дзвіночок». 16.30— 
Республіканська фізико-ма- 
тематична школа. 17.05 — 
«Гарячий цех республіки».
17.35 — Музичний фільм 
«Сонячний дощик». 17.45 — 
«День за днем». (Кірово
град). 18.00 — «Орієнтир».
18.30 — Концерт оркестру 
народних інструментів Ук
раїнського телебачення і 
радіо. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.40 — Концерт ра
дянської пісні. 20.35 — Те
левізійна школа плавання. 
Урок 5. 20.45 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час».
21.35 — Є. Гуцало. «Жінки с 
жінки». Телевнстава. 22.40 — 
Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35,
9.35 — Фізика. 6 кл. 9.05,
12.35 — Іспанська мова. 
10.05 — Знання — сила. 
10.35, 11.40 — И. Гете. «Фа
уст». 9 кл. 11.05 — «Автома
тизація: проблеми науки і 
впровадження». Передача 3.
12.10 — Зоологія. 7 кл. 13.05 
— ■Воєнрук Баранбвськйй». 
Теленарис. 13.50 — Науково- 
популярний фільм «Цей га
рячий світ». 14.10 — Фільм 
із субтитрами. «Відпустка, 
яка не відбулась». 15.25 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Сільська година.
19.15 — Міжнародний турнір
з водного поло. Збірна Ку
би — збірна СРСР. 19.30 — 
Мамина школа. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.20 — Теле
журнал «Співдружність».
20.50 — Документальний
фільм «Тархани». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Сутичка». 2 серія. 22.40 — 
Новини. 22.50 — Чемпіонат 
світу з мотокросу.

Ж (! програма)
8.00 — «Час». 8.35 —

Мультфільми. 9.05 — Доку
ментальний телефільм «Теп
ло землі». 9.30 — Телефільм 
«Державний кордон». Фільм 
другий. «Мирне літо 21-го 
року». 1 серія. 10.35 — Грає 
С. Слєпокуров (баян). 11.00 
— Роби з нами, роби, як ми, 
роби краще за нас. 12.00 — 
Новини. 14.30 — Новини.
1.4.50 — П’ятирічка — спра
ва кожного. Документальні 
телефільми. 15.30 — Росій
ська мова. 16.00 — Новини.
16.10 — Концерт Ленінград
ської державної капели 

їм. М. Глінки. 16.40 — Доку
ментальний фільм «Подорож 
по Уссурійській тайзі». 16,50
— Москва 1 москвичі. 17.20
— В гостях у казки. «Сьомий
джин». 18.45 — Сьогодні у. 
світі. 19.00 — Наука 1 жит
тя. 19.30 — Концерт худозіб 
ніх колективів Литовської 
РСР. 19.50 — Телефільм
«Державний кордон». Фільм 
другий. «Мирне літо 21-го ро
ку». 2 серія. 21.00 — «Час»;
21.35 — Телефільм «Цирк 
засвічує вогні». 22.50 — Сьо! 
годні у світі. 23.05 —• Вело, 
гонка Миру. Передача з 
Польщі.
А ут

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.35
— Є. Гуцало. «Жінки є жін
ки». Телевнстава. 11.40 —
Шкільний екран, «і клас. 
Музика. 12.10 — Художній 
фільм «Ніч коротка». 13.30— 
Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіночок».
16.30 — Сьогодні — Міжна
родний день музеїв. «По му
зеях і виставочних залах». 
17.00 — Телефільм «Музей 
біля моря». 17.20 — Концерт. 
18.00 — Телефільм «Адреса _ 
відома». 18.30 — «Робітник».-**' 
(Кіровоград). 19.00 — Акту» 
альна камера. 19.30 — «Ки
їв: роки і люди». Нарис про 
підполковника міліції П. (>. 
Філоненка. 20.10 — «День за 
днем». (Кіровоград). 20.25 
Оголошення. (Кіровоград).
20.30 — Телевізійна школа
плавання. Урок 6. 20.40 «#
«На добраніч, дітиі». 21.00-« 
«Час». 21.35 — Зустріч з те
атром. Тбіліський театр ма* 
ріонеток. 22.30 — Концерт 
радянської пісні. 23.30 
Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм 
«Після трудового дня». 8.35,
9.35 — Географія. 8 кл. 9.05,
12.30 — Англійська мова.
10.05 — Учням ПТУ. В. Мая- 
ковський. «Моє відкриття 
Америки». 10.35, 11.40 —.
Музика. 6 кл. 11.05 — «Авто
матизація: проблеми науки і 
впровадження», Передача 4.
12.10 — Природознавство.
4 кл. 13.00 — Театр А. Чехо
ва. 13.55 — Наш сад. 14.25—: 
Д. Дефо і його твір «Робін- 
зон Крузо». 14.55 — Мону
ментальне мистецтво СРСР; 
15.25 — Новини. 18.00 —Но.' 
впни. 18.15—Концерт II Між
народного музичного фес
тивалю в СРСР. 19.00—Клуб 
мандрівників. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.20 — «Екологі44 
ний щоденник», «Північний 
загін». 20.40 — Міжнарод
ний турнір з водного поло. 
Збірна СРСР — збірна Ру
мунії. 21.00 — «Час». 21.35— 
XV традиційні змагання зі 
спортивного орієнтування на 
призи Центрального телеба
чення. 22.10 — Зустріч з
письменником Д. Граніним у 
концертній студії Останкіпо. 
23.40 — Новини.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Кіровоградське середнє міське професійно-технічне училище № 8
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1984-1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ КІРОВОГРАДСЬКОГО 
ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1984-1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На навчання строком 3 роки прийма
ють юнаків та дівчат, що мають освіту 
за 8 класів.

Учні набувають спеціальностей:
муляра, монтажника сталевих і залі

зобетонних конструкцій;
столяра будівельного; 
маляра-штукатура;
штукатура, лицювальника-плнтковика; 
слюсаря-саптехиіка, газозварника; 
електромонтажника по освітленню її 

електроустаткуванню;
електрогазозварника.
По закінченні навчання учні здобува

ють середню освіту.
їх забезпечують гуртожитком, парад

ним і робочим одягом, чотириразовим 
харчуванням, підручниками. Під час ви
робничої практики вони одержують 50 
процентів від заробленої суми.

■ Час навчання в училищі зараховується 
до трудового стажу.

Училище .має яовозбудованпи комп
лекс: навчальні кабінети, лабораторії, 
виробничі майстерні, актовий і спортнв- 

пий залп, їдальню, спортивне літнє міс
течко.

Вііпускиики-відміннпкп мають право 
вступати до вищих та середніх навчаль
них закладів па пільгових умовах, а та- 
кож можуть бути направлені до вищих 
навчальних закладів професійно-техніч
ної освіти, де навчання проводиться на 
повному державному утриманні.

Юнаки до закінчення училища одер
жують відстрочку від призову до лав 
Радянської Армії.

Вступники подають або надсилають 
поштою: заяву із зазначенням обраної 
спеціальності, автобіографію, характе
ристику, свідоцтво про народження, сві
доцтво про освіту, довідку з місця про
живання та про склад сім’ї, медичну до
відку (форма № 286), 8 фотокарток
3X4 см.

Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища: 316050, м. Кірово

град, вул. Волкова, 15. Тел. 3-15-32.
їхати тролейбусами №№ 1, 3* 5 до 

зупинки «Обласна лікарня».
Дирекція.

Училище готує кваліфікованих спеціа
лістів для м’ясної і молочної промисло
вості.

Приймають юнаків і дівчат віком від 
17 років з освітою за 8—10 класів для 
роботи на підприємствах м’ясної про
мисловості, а юнаків і дівчат віком від 
16,5 року з освітою за 10 класів, — для 
роботи на підприємствах молочної про
мисловості.

Строк навчання — 1 рік.
Прийнятих до училища забезпечують 

триразовим харчуванням, гуртожитком, 
стипендією — 18 карбованців на місяць. 
Звільнені у запас із лав Радянської Ар
мії і випускники середніх шкіл одержу
ють доплату до стипендії на рівні та
рифної ставки робітника першого роз
ряду — 75—80 карбованців. Під час ви
робничої практики учням додатково ви

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ
ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУУЧИЛИЩЕ № 2

ЗАПРОШУЄ
випускників восьмих — десятих класів 

для набуття спеціальності будівельника 
із середньою освітою.

З І вересня ц. р. в училищі буде вве
дено в експлуатацію повий Палац спор
ту, до якого увійдуть: ігровий зал, зал з 
класичної боротьби, боксерський зал, 
шахово-шашковий клуб та ін.

Шановні любителі спорту!
Навчаючись у нашому училищі, ви змо- 

плачують 33 проценти від заробленої 
суми.

Час навчання в училищі зараховується 
до загального трудового стажу.

Для вступу подають такі документи: 
атестат або свідоцтво про освіту (оригі
нал), свідоцтво про народження, авто
біографію, характеристику, довідку з 
місця проживання та про склад сім’ї, 
паспорт, медичну довідку (форма 
№ 086 (у), 6 фотокарток 3X4 см.

Прийом документів — з 1 червня по 25 
серпня щодня, крім неділі, з 9.00 до 17.00.

Адреса училища: 316]00, м. Кірово
град, Обозпівське шосе, З, ПТУ м’ясо
комбінату. Телефони: 6-70-28, 6-70-30, 
6-70-58. їхати автобусами №№ 10, 34 до 
зупинки «М’ясокомбінат».

Адміністрація.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
О. С, ЄГОРОВА

НА НАВЧАННЯ
жсте удосконалити свою спортивну май
стерність під керівництвом досвідчених 
тренерів і педагогів. В училищі буде та- 
кож розширена існуюча база для робо
ти гуртків художньої самодіяльності, 
днекоклубу.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. 
Червонозорівська, 23.' Тел. 7-14-17, 
7-34-71.

«Молодой коммунар» — | 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Яа украинском языке.
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