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Підтримали
ініціаторів
ДК ■ ІІх.ЄЛІ України с.хнзти «Світюпільська» (керів
•янв ініціативу комсомолі.- ник Валентин Ніорейберг,
СЬІіЬ-МОЛОДІЖННХ колекти
Анатолій
вів Донецької області — грункомсорг
Щербина), молодіжна змі
провести в серпні місячник
на екскаваторників розрі
иантццої продуктивності
зу «Морозівськіл*. > (керів
праці.
ник Ф. Баранько). Молоді
Вісім КМК виробничого
гірники зобов'язалися в
об єднання «Олександріясерпні видати па-гора сот
Щгілля» гаряче відгук’.іуні топи надпланового ву
•’шся на заклик донеччан. гілля.
Першими підтримали шах
А. РИЖЕНКО,
тарів Донбасу неодноразо
ві переможні соціалістич
секретар комітету ком
ного змагання комсомольсомолу
виробничого
об’єднання «Олександсько-молоді/кна зміна гірпнків очисного вибою шах
ріявугілля».

Цей зоряний

Сьогодні
попереду
КОМБАЙНЕРІВ: '
СК-5 ’
Сергій СВЯТЕЛИК з рад
госпу імені Димитрова Устинівського
району — з
площі 320 гектарів зібрав
9579 центнерів зерна.
Анатолій ШАМШУР
з
колгоспу «Україна» Ком
паніївського району — на

293 гектарах
намолотив
940С центнерів зерна.
Олександр
ПРИЛУЦЬ
КИЙ з колгоспу «Зоря ко
мунізму» Долинського ра
йону — на 327-гектарній
площі
намолотив
9003
центнерів зерна.
Володимир
ШИШМАРЬОВ
з колгоспу імені
Пархоменка Новоукраїнського району
— з площі
290 гектарів
зібрав 2670
центнерів зерна.
СК-6
- .
Микола ВАКУЛЕНКО з

колгоспу «Дружба» Олександрівського району — з
313 гектарів
намолотив
10731 центнер зерна.
Олександр ПІДКУЛЬ з
радгоспу Перегоніиського
цукрокомбінату Голованіпського району — на 365
гектарах намолотив 10005
центнерів зерна.
Леонід
КОМАРОВ
з
колгоспу «Жовтень» Новомиргородського району —
на 300-гекгарній
площі
намолотив 9525 центнерів
зерна.

жнивний час
ЗМАГАННЯ ЗА ПРИЗ
КОСМОНАВТА
Л. І. ПОПОВА,

НАСТРІЙ

Агітпробіг
закінчився
Вісім агітпоїздів, у скла
ді яких були комсомоль
ські лектори, агітатори,
пропагандисти, працівники
торгівлі, побуту, охорони
здоров’я, включилися в
автопробіг
«Жнива-81».
Ного маршрут пролжаз
полями
Онуфріївського,
іолованівського,
Новомиргородського,
Олександрівського,
Устинівського і Компаніївського
районів.
Понад 16 тисяч трудів
ників полів подивилися но
ві програми агітколективів
кіровоградських
палаців
культури імені Компанійця
та імені Жовтня, заводу
тракторних гідроагрегатів.
Особливо схвально від
гукувалися хлібороби про
виконавську майстерність
самодіяльних митців клу
бу держторгівлі (керів
ник поїзда В. Коротков).
33 рази протягом десяти
днів виступали культармій
ці, щоразу поповнюючи
новими фактами, іменами
програму «Хвала рукам,
Що пахнуть хлібом».
На замовлення жниварів
виконували лісні солістки
агітбригади Л. Іванова та
С. Єрмакова.
Умілий підбір сценічно
го матеріалу, майстерність
/лолодих виконавців за
безпечували
успіх агіт
бригаді Будинку культури
імені Леніна виробничого
об’єднання «Дніпроенергсбудіндустрія» м. СвітлоБОДСЬКв^
Н. РИЖКОВА.

ФОТОРЕПОРТАЖ
Останні гектари дооідних хлібів сьо
годні ще хвилюються на вітрі, їм випало
насамкінець лягти під лафети комбайнів.
Насамкінець, бо за день—два у госпо
дарстві обжинки Обжинки — свято, на
якому вшановувати,муть гвардійців цьо
горічних жнив.
Нинішнього літа на полях Олександрій
ського кінного заводу невтомно працюеоли вісім комбайнових
екіпажів. Для
стернового
Володимира Семеновича
Настоящого ці жнива не перші — Друге
десятиліття з року в рік він
у гарячу
пору за кермом.
А от для сина Анатолія хліборобське
ссято буде найпам’ятнішим: по-справж
ньому відчув він себе господарем зем
лі нинішнього липня.
Вибрав хлопець
професію собі далеко не хліборобську
(недавно йому вручили диплом про за
кінчення Дніпропетровського технікуму
обчислювальної електроніки), але лю
бов ДО землі, яку прищепили йому од
носельці, багьки, кличе. Юнак засвідчив
це сумлінною працею.
На знімках:
комбайни наближають
оон инки; йде хліб в засіки держави; сі
мейний комбайновий екіпаж — Володи
мир Семенович і Анатолій НастолщіФото В. ГРИБА.

Ганнівський
Жнива
для Новозр- кормів. А вранці слізно
хангельського
райкому просила Василя Крамаря,
ЛКСМУ, комітетів комсо начальника штабу «КП»,
молу господарств райо зняти її з «телевізора». Бо
ну — дзеркало, в якому висить він на найлюднішовидно проведену роботу. му місці — на колгоспно
Візьмемо для прикладу му току.
Траплялося, що щит із В
діяльність «прожектористелезізоіів».‘ Райком комсомолу «Ганнісським
поставив перед молодими ром» вранці безслідно
дозорцями конкретні зав зникав. Дошкулила таки
дання, і для виконання їх критика!
У штабі «КП» чотири
кожен штаб «КП» шукав
чоловіки — Василь Кра- В
свої методи. Райкомівці
мар, Віра Титаренко, Ми
відмовились від дрібної
кола Афінець, Віталій Во
опіки і це активізувало ді
ротников. їхня робота не
яльність кожного комсо була б такою дійовою, аби
мольця.
не комсомольський актив,
В колгоспі «Шгях до не сприяння голови кол
комунізму», де секретарем госпу М. П. Сінькоеа, агро- |
Іван Кривенко, до розв’я номів Д. І. Донченка г та І
зання цих питань теж пі
Б. М. Шамановського. Чи
дійшли по-своєму. Перед
малу допомогу подає до
жнивами комітет комсо
зорцям секретар партор
молу
розробив чіткий ганізації М. В. Гогунець.
план участі молодих хлібо Разом із членами 4 штабу
робів і особливо дозорців він
оформляє «Ганнів
у польових роботах. Вирі ський телевізор», пише са
шили, що крім «Комсо тиричні вірші. Критика в
мольського прожектора», «телевізорі» дуже опера
тивна: вранці нашкодив, а
випускатимуть «Вікно «КП»
ввечері про це знатиме
і сатиричний додаток «Ган
все село. Тому й випивок,
нівський телевізор». Штаб
прогулів у
господарстві
«КП» поставив за мету: помітно зменшилось. Ра
разом із висвітленням со зом з тим підвищилась
ціалістичного змагання на відповідальність кожного
жнивах показувати робо комсомольця
за
свої
ту молоді на молочното вчинки.
Вміють у цьому госпо
варних фермах, інших ви
робничих дільницях. Це їм дарстві й відзначити удар
ну працю. Перехідний чер
вдається.
воний вимпел вручають
Докладніше про «Ган
переможцям соціалістич
нівський телевізор». Ідею ного змагання щодня. Тим,
випуску цього сатирично хто особливо відзначився,
го додатку запропонував направляють додому лис- І
секретар парторганізації ти-подяки. Щире слово і
господарства Микола Ва про цих людей обов’язко
сильович Гогунець. Не ста во прочитаєш і в колгосп
ло спокою в колгоспі не ній стіннівці «За врожай».
дбайливим
виробнични Знають у Ганнівці, що на
кам, ледарям, любителям жнивах добре потрудили
ся комсомольці Анатолій
спиртного.
Тракторист Василь При- Титаренко, Юрій Крижастінський перехилив чарку нівський, учні Олександр
в перший день виїзду в Зубар, Юрій Лавринович,
поле. А ввечері побачив сімейний комбайновий екі- І
себе в «Ганнівському те
левізорі»: сидить у кабіні паж В. М. Забіяки.
— Дещо зроблено, —трактора і вино дудлить.
Василь
Кра
А внизу підпис: «Комсомо говорить
лець В. Пристінський на мар. — Нині повним хо
пився замість того, щоб дом іде підготовка ферм
возити візки із соломою. до зимівлі,- а незабаром
Поки знайшли йому замі копання буряків. Отож
ну, потужний СК-6 про іще більше роботи попе
стоював».
реду.
Ось друга карикатура—
«Три богатирі». Хто ж це?
В. САВЕЛЬЕВ.
Виявляється, хлопці з кол
госпної будівельної брига
с. Ганнівка,
ди, які полюбляли «ЛІВІ»
Новоархангельський
роботи. Доярка потягла з
ферми півлантуха зелених
район.
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ПАНОРАМА. ЖНИВ
Тривають збиральні роботи на хлібному полі Одещи
ни. У всіх госіюдарстнах жнива організовані за мето
дом іиатовців — комплексними збиральпо-транспор сни
ми загонами. Комбайн з ноля
плуг у борозну. Сьо
годні _ (іе основна вимога дня. Адже збираючи виро
щений врожай, ми не повинні забувати про наступний.
Великий загін молоді бере участь у жнивному' комп
лексі. Значний внесок у польові роботи роблять родинні
екіпажі. З теплотою відгукуються про Кройтсрів у кол
госпі імені Жовтневої революції Ізмаїльського району.
Осі. вже другий рік Сидір Сидорович жнивує разом зі
споїм сином Віктором. Нині цей родинний екіпаж утри
мує одне з перших місць у змаганні комбайнових агре
гатів. Не відстає від Кройт арів і інший родинний екі
паж, до складу якого увійшли брати Трохим та Михай
ло Кваші. Молодший Михайло — студент. Та у гарячу
жнивну нору вирішив піти до брата в напарники. Корівивцт’во господарства вдячне хлопцеві за допомогу.
Досягти тисячотонного намолоту — таку' мсту визна
чив для себе молодки комуніст з колгоспу «Заповіт Ле
ніна» Великомнкайлівського району
Олексій Шляхта.
Його минулорічний показник
900 тони. Ніші Олексій
працює разом з братом Михайлом. Комбайном «Колос»
ііони обмолочують четверту.сотню тонн хліба.
У колгоспі імені
Карла Маркса Балтського району
відзначається на косовиці хлібів комсомольсько-молоіціжний комбайновий екіпаж Леоніда Григоровича. Ра
зом з напарником Дмитром Данилюком
він пройшов
иже понад півтори сотйі гектарів.
Найвищого денного намолоту в (канівському районі
домігся молодиіі комбайнер Віктор Сидоренко з колгос
пу «Батьківщина». Протягом світлового дня було від
правлено на колгоспний тік 71 тонну відбірної пшениці.
Напарником у Віктора — досвідчений механізатор Пав
ло Федорович Туггй. Перевіз увесь намолот молодий
Подій Сергій Ткаченко.
У колгоспі імені А'іічуріиа Кілійського району серед
кращих водіїв, зайнятих транспортуванням хліба, нази
вають комсомольця Григорія Осадчого. З поля на тік
він перевіз майже 400 тонн зеріі£
Збирання зериогик триває.

ЛІДЕР
Чітко налагоджений жнивний комплекс у колгоспі
їмепі Шевченка Роздільнянського
району. Слідом за
комбайнами зразу ж ідуть лущильники і орачі. Ділом
підтверджують хлібороби господарства
свою турботу
про врожай-82. Серед механізаторів, зайнятих дискуванням стерні, відзначається комсомолець
Ярослав Сав
чук. Він щозміни проходить десять надпланових гекта
рів.
> Ярославу САВЧУКУ вручено вимпел «Комсомольської
іскри» —■ обласної молодіжної газети.

0]МЕол©дий
КІРОВОГРАД—ОДЕСА: ЗМАГАЄМОСЯ
ТВАРИННИЦТВО — УДАРНИЙ ФРОНТ,

________ 4= серпия 1981 року--------мольеько-молодіжні бригади магазину. У першому к,И|„
талі переможцем вийшла бригада Любові Кацановш
Цей комсомольсько-молодіжнї«и колектив робить усе,
щоб покупець бус задоволений.

ЖИТТЯ СПІЛКИ

НОВІ ІМЕНА
9 Я 4 — СТІЛЬКИ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ПУШОК
У ТВАРИННИЦТВО ВИДАЛИ РАЙКОМИ КОМ
СОМОЛУ ОБЛАСТІ ПРОТЯГОМ ПЕРШОГО
ПІВРІЧЧЯ.
За молоде поповнення у тваринницьких
колективах
відповідають комсомольські організації, система нічно
направляючи па ферми молодь за„комсомольським и пу
тівками. Ііа сьогодні добре справився з цим завданням
Всликомнхайлівський райком комсомолу, іут на ф.-рми
району протягом півріччя направлено за комсомольськи
ми пугйвками 98 юнаків і дівчат.
Відзначився комітет комсомолу
колгоспу «Дружба
народів» (секретар Ганна Галац). Тут поповнило колек
тиви ферми 13 чоловік. II новачків прийняли у тварин
ництво в радгоспі імені Ховреика
(секретар комітету
комсомолу Павло Колесников). Дев'ять путівок підпи
сав комсомольський ватажок з радгоспу «Росія» Мико
ла Стародубцев.
Значну роботу по направленню молоді у тваринництво
провели комітети комсомолу Белградської о, Саратського та інших районів. Чимало закріпилось тут кадрі» з
тих, хто прийшов на ферму тимчасово на відповідаль
ний період зимівлі громадської худоби.
Зрозуміло, що робота по залученню
молоді у тва
ринництво повинна грунтуватись перш за все на систем
ній цілеспрямованій профорієнтаційній діяльності серед
старшокласників. Позитивний досвід у цьому плані є у
тарутпіщів. Скажімо, нині
під час літніх
канікул на
ферми радгоспів «Яровський», «Світанок» та інших при
йшла велика група завтрашніх десятикласників. Вони
допомагають дояркам, скотарям, а дехто має навіть
власні групи корів. Увесь випускний клас
Яськівської
восьмирічної школи прийшов на літо на ферму радгоспу
«■Дружба народів» Біляївського району. Слід, щоб дос
від цей набув щонайбільшого поширення.

ВЧАТЬСЯ КОМСОРГИ
Нещодавно
в комсомольсько-молодіжному таборі
«Альбатрос» Одеського обкому комсомолу закінчились
двотижневі табірні збори секретарів комсомольських ор.
галізацій шкіл Одеської області. Різноманітною була
програма літніх зборів комсоргів. На заняттях школи
комсомольського активу перед ними виступили чрушй
секретар Одеського обласного комітету ЛКСМ. Україні!
І Криянський, завідуючий відділом, пропаганди і куль,
турно-масової
роботи Одеського
обкому ЛКСАтУ
II. Кривоціок, лекгор-міжкародпик із товариства «Знан
ня» К. Ф- Сидоров.
120 комсоргів шкіл здійснили трудовий десаігг в
госп «Шабо» Білгород-Дніс гровськоро району. Там вони
працювали на підв’язці
винограду. В «Альбатросі»
комсомольці провели диспут «Яким повинен бути ком
сомольський ватажок сьогодні3». Комсомольські секре
тарі взяли участь у спортивних змаганнях, конкурсі за
гонових газет, дискотеці.
На зборах відбувся мітинг протесту проти гонки оз
броєнь. Секретарі комсомольських
організацій шкіл
Одеської області висловили рішуче «Ні. — війні!». Звсрненин, яке було прийняте на зборах, надіслано в Комі
тет захисту миру.

ЗМАГАННЯ

ДИПЛОМ БРИГАДИРА
Як не старався В. Стрілець бути спокійним, але та
мувати хвилювання не зміг. Уже, здавалося б, не йбітуріспт чи першокурсник, а випускник, і все-таки легкий
холодок проходить по тілу' від думки, що це державшій
іспит. Та хвилювання були марними. Бригадир 120-і,
який мав за плечима великий практичний досвід, зумів
застосувати його при складанні іспиту з курсу «Органі
зація вантажних робіт». Заслужена оцінка «добре» сто
їть у заліковій книжці. Так само впевнено
відповідав
він і на іспитах з економіки водного транспорту, комер
ційної експлуатації.
Л потім був урочистий для нього і його колег день—
вручення дипломів. Віднині В. Стрілець
—- техпік-екс*
плуатаційник. Так записано з дипломі. Таку' ж спеціаль
ність одержали ще десять портовиків (це велика части
на нинішнього випуску). Серед випускників вечірнього
відділення Одеського морехідного
училища бригадир
156-ї І. Варениця, докер 16‘2-ї комсомольсько-молодіж
ної бригади II. Завадовськнй, диспетчер по залізничнії»
операціях першого району Г. Некрощук, стивідор дру
гого району П. Огаров, інженер відділу праці і зарпла
ти Г. Ханевич, технік по обліку першого району Т. Алек
сеенко і інші.
Наказом начальника порту всім 11 портовикам оголо
шена подяка і видана грошова премія.

СЛУЖБА СЕРВІСУ

НА СТІЛ ПОКУПЦІВ
Овочевий магазин № 139 знаходиться на вулиці Добровольського. Завідує ним Алла
Дмитрівна Егорова.
Магазин один з кращих у комбінаті роздрібної торгівлі
А1.’ 3. Коли о восьмій відчиняються двері магазину, туг
вже все готове до послуг покупців.
Обслуговують по
купців чітко, ввічливо, швидко.
Минулорічний план колектив виконав достроково. Та
кий успіх — результат повсякденних турбот.
«План товарообігу виконати до І грудня. Продати на
селенню понад план плодоовочевої продукції на 100 ти
сяч карбованців, довести питому вагу овочів і фруктів
до 86 процентів».
За виконання цих зобов’язань
борються дві комсо-

-ДИСК-ЗАЛ

ЧЕТВЕРТЬ П'ЯТА, .

ПОДИСКУТУЄМО?

<

Дорогі друзі!

ТРУДОВА

КАНИ НУЛИ!
Члени

нашого

табору

праці і відпочинку «Ентузі
аст» добре попрацювали на

прополюванні
городнмх
культур у місцевому
кол
госпі
«Ленінським
ШЛЯ
ХОМ». За

правління

сумлінний

труд

колгоспу виділи

ло учням КОШТИ для поїзд
ки до місга-героя Севасто
поля, яку організувало ек
скурсійне
бюро м. Олек
сандрії
Довга дорога не була дн і
нас нудною.
Бо цікавими
були розповіді екскурсово
да Галини Опанзсівни Майсгренко. За два дні перебу
вання в Севастополі ми ба
гато побачили і почули поо
героїчне минуле і прекрас
не сьогодення міста героя.
Веселі і щасливі, з най
кращими
враженнями ми
повернулися доцому.
?. РОЗКА,
секретар комітету ком. сомолу ІЗзйміаської середмьаї школи Олек; саидрійсьхого району.

огляд ЛИСТІВ

Давайте завітаємо
до
нашого диск-залу, де відбузається... черговий
ГІЄрегляд редакційної пошти.
Стіл чергового по дискзалу рясніє листами з при
кріпленими до них обліко
вими картками, що чимось
нагадують учнівські зоши
ти. Сам
черговий у цю
мить трохи
схожий
на
шкільного В-ІИТЄЛЯ.
Багатозначно
подивив
шись на мене і піднявши
вказізного пальця, черго
вий прорік:
— Моя перша вчителька
Людмила Семенівна каза
ла: «Зошит — це дзерка
ло душі
учня». Отож і
ВДИВЛЯЮСЬ У ці ЛИСТКИ із
ШКІЛЬНИХ зошитів — хочу
розгледіти, ЩО хвилює їх
авторіз, що з них так би
мозиги, на душі...
Пишуть нам
любителі
пісні 3 різних міст і
сіл
Області,
3 основному __
Дівчата. Пишуть поо те як
Ьуває
важко
роздобути
ноти до нових пісень, а но
ві пісенники потрапляють
на полиці книгаоень часто
з великим
запізненням.
Пісню ж, що припала
----- з до
серця, хочеться Поиівидше
Г?розучити
і заспівати
на
вечорі відпочинку В
агітбригаді...

Дуже полюбилася
нашим читачам пісня
<
ний край» М. Мозгового^
про це пишуть Алла
Пооережець
з
Ульяновки
РУпа учнів восьмої щК{>І

ли
міста
Нозоукраінки,
В. Кобель з радгоспу іме
ні Димитрова Устинівського району. Пісня «Батькі іський дім» В. Шаїнського
подобається Любі Балзц->кій з м. Помічної.
— Пісні спразді
гарні.
Прохання дівчат,
певно,
постараємося
задоволь
нити?
— Так, звичайної І ще
одне з цього приводу: ме
ні особисто подобаються
самі листи. Тим, що напи
сані грамотно, лаконічно,
щиро — це вже свідчить,
Що захоплюються дівчата
не тільки нотною грамо
тою, а й граматикою. А
ось ще один лист. Прочи
таємо його разом...
«Добрий дечь «Молодий
комунар». Спасибі тобі за
твій ответ. Бо я твого отве
ту чекала і до чекалася.
«Молодий
комунар»,
ви
знаєте адрис, де друкуюЦя пісні. Якщо знаєте то
пожалуста
попичатайте
мені лист задрисом і при
шліть мені в пісмі».
Що відповідатимемо?
На жаль, адрес таких
ми не даємо. А от пораду
Дзти хочеться:
коли
на
пишеш кому листа,
го,
перш ніж опустити
__
його
до поштової скриньки, перечитай ще раз. І виправ
помилки.
— Чи не занадто різко?
Різко, але не занадто.
Адже лист — це,
якщо

го, хто пише. А дехто з
наших читачів (хоч таких і
не дуже багато) не тур
бується,
щоб вона, ця
картка, мала
пристойний
вигляд. Невже вони і в
шкільних
своїх зошитах
отак недбало пишуть?
— Певно, у твоїх словах
є частка істини... Ось одна
школярка із села Новороманівки Знам’янського ра
йону в своєму листі до ре
дакції допустила аж 25 по
милок...

— Стій! А де ж посміш
ка?
— Та, власне, мені вже
не до сміху...
— Розумієш, це так час
то пишуть на конвертах
наші адресати. А ще —•
«Лети с приватом — вер
нись с ответом...»
— «СтійІ А де ж по
смішка?» — що ж тут по
ганого?
— Та ніби нічого. Але ж
лист — офіційний, до того
ж адресований незнайо
мим людям. Чи ти не
згодна?
— Бачу,
сьогодні наш
диск-зал перетворився на
дискусійний. А що, коли
ми попробуємо вирішити
нашу суперечку з допомо
гою читачів?
Справді, друзі, що в(|
думаєте з цього приводу?
Чи виправдовує захоплен
ня музикою незнання прввил граматики? Чекаємо
листів з вашими думка"'1
з цього приводу.
хочеш. Візитна картка тоЗаписала Л. ДЕРЕВ’ЯНКО.
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э,Молодий комунарі

З сяпор.—-
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

І

НА ВИБІР

І

З кожним роком наші 1
міна і села прикрашаються І
новими спорудами, І прием- 1
ио відзначити, що майже на ■
всіх будовах міста і області І
працюють наші випускники. І
Серед ник е орденоносці, І
бршадирн колективів кому- |
ністичноі праці. Кращі з 1
кращих занесені на обласну Я
Дцшку пошана.
З гордістю згадують у І
професійно-технічному учи- І
лиіці
2 імені Героя Ра- Я
дамського Союзу О. С. Єго- І
рова кавалера ордена Лемі- І
на М. С. Волошину з пер- Я
, того повоєнного випуску. Я
Нині вона працює бригади- Я
ром ©^лицювальників. М. І. І
Ломаченко — майстер ви- Я
робничого навчання Кірово- І
градського
будівельного І
технікуму. Вона теж закін- |
чила наше училище. За ус- |
пітну роботу нагороджена І
орденом Леніна. В. X. Ку- І
лик, І. В. Степаненко, Г. О. І
Фрунзе керують бригадами |
комуністичної праці.
Наш випускник Анатолій і
Бабич теж очолює комсо- |
мольсько-молодіжну брига- І
ду будівельного управління І
тресту «Кіровоградмашваж- І
буд». Він — член обкому
партії, представляв кому
ністів Кіровоградщинн на
XXVI з’їзді Компартії Ук- |
"> раїни.
За 23 роки, відколи я пра
цюю старшим
майстром
МПТУ-2, сотні наших вниускаиків оволоділи в учи
лищі різними спеціальностя
ми. Майже для всіх профе
сій будівельника стала з
житті головною.
Нині в розпорядженні уч
нів чудово обладнані класи,
виробничі кабінети. Знання
і практичні навики юнаки та
дівчата здобувають під ке
рівництвом досвідчених на
ставників.
Часті зустрічі з колишні
ми випускниками допомага
ють майбутнім будівельни
кам глибше осягнути сут
ність вибраної професії.
Гож запрошуємо молодь
до нашого училища, де ко
жен може вибрати собі бу
дівельну спеціальність до
’^•вподоби.
Г. СОКОЛОЗСЬКИЙ.

ПІДЛІТОК І МИ

Не виїжджаючи з міста,
школярі Приморського ра
йону идеей можуть усе лі
то брати участь у захоп
люючих походах, «Веселих
Стартах»,
займатись ху
дожньою і технічною твор
про 2
їх
чістю. Піклування
х
відпочинок
змістовний
об'єднаний
взяв на себе
____
загін, члена
педагогічний
ми якого стали понад три
ста комсомольців
вузів і
підприємств району.
Ще задовго до початку
канікул шефи провели ог
ляд
дитячих
ігрових і
спортивних
майданчиків,
обладнали нові. За прикла-.
дом ініціаторів руху «сту
денти — дітям» — номсомольців Одеського техно' логічного інституту харчо
вої
промисловості ІМЄНІ
М. 3. Ломоносова — бійці
педзагому
працювали по
вихідних днях у німнатак
школяра. Досвідчені педа
гоги — організатори жит
уплово-експлуатаційних
допомогли
їм
равлінь
-------швидше знайти контакт з
дітьми, облюбувати «професію.»
у педзагоні. Так
з’явились серед них вожа
ті,
тренери,
керівники
гуртків
у дитячих спор
тивно-технічних
клубах,
де хоней і футбол
сусідстауюгь з рукоділлям, мо
делюванням, малюванням.
Цікаво проходять у дітей
шкільні
канікули.
Вони
вже брали участь у святі
«Здрастуй, літо
піонерсь
ке!», у конкурсах малюн
ків на асфальті,
піонер
ської пісні, змаганнях дво
рових команд юних футбо
лістів, тенісистів, волейбо
лістів. Нині діти
активно
включились у міський ог-f
ляд-нонкурс
«А у нас на
подвір’ї».

В. ДЕНИСЕНКО,
кор, РАТДУ.

ТУРБОТ* ПРО

8 Основних напрямах, прийнятих на XXVI з’їзді
КПРС, і в постанозі ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР
«Про заходи по посиленню державної допомоги
сім ям, які мають дітей» як надзвичайно важливе со
ціальне завдання радянського суспільства виділені
заходи з поліпшення здоров’я, праці, й побуту жі
нок, збільшення державної допомоги сім'ям з діть
ми та молодожонам. Серед цілого комплексу нових
заходів у цій галузі передбачається надання додат
кової допомоги сім’ям у вихованні дітей.
На запитання кореспондента АПН Олени Перченок
відповідає начальник Управління з дошкільного вихо
вання Міністерства освіти СРСР Роза Курбаточа.
— Як розвивається си
стема дошкільного
вихо
вання і яке її значення
сьогодні?

зумовий, моральний, есте
тичний розвиток дошкіль
нят, проводить єдиний у
світі
Науково-дослідний
інститут дошкільного вихо
вання, який був створений
при Академії педагогічних
наук СРСР близько 20 ро
ків тому.
Нині дошкільні закла
ди — постійно діючі і се
зонні — відвідує В цілому
понад 16 мільйонів малю
ків. З ними
працюють
більше мільйона виховате
лів, котрі мають спеціаль
ну педагогічну освіту.

— У нашій країні пере
важна
більшість
жінок
працює або вчиться,
ус
пішно поєднуючи материн
ство з суспільно корисною
працею.
Така
ситуація
стала можливою тому, що
Радянська держава взяла
на себе значну частину
турботи про дітей. Один
із проявів цієї турботи --широкий розвиток у краї
ні мережі дитячих до
шкільних закладів.
— Цифри,
прямо-таки,
Наша система дошкіль
ного виховання не мас вражаючі. Однак черги на
місця в дитячих дошкіль
аналогів у світовій практи них закладах все ще існу
ці. її стрижень — сувора ють...
— Поки що, на жаль,
науковість у підході
до
проблем виховання дити так. Але мережа дитячих
ни. Цим, до речі, вона іс садків та ясел невпинно
тотно відрізняється від по розширюється: вже в най
пулярної в багатьох захід ближчому майбутньому їх
них країнах системи
так послугами зможе скорис
званого «вільного вихо туватися кожна сім’я. Зо
крема, в одинадцятій п’я
вання».
Розробку
комплексних тирічці буде збудовано
програм
виховання, що дитячих дошкільних закла
включають фізичний, ро- дів на 2,5 мільйона місць.

— Яке «економічне» на
вантаження, що у зв’язку з
цим несе держава?

— Його неважко підра
хувати. Почну з того, що
будівництво та обладнання
одного місця з яслах та
дитячих садках коштує з
середньому 1,5 тисячі кар
бованців. До речі, це знач
но дорожче, ніж при спо
рудженні інших громад
ських закладів,
скажімо,
шкіл.
будинки
дитячих до
шкільних закладів споруд
жуються за
спеціальним
типовим проектом відпо
відно до гігієнічних та пе
дагогічних вимог. Із 183
різних
їх
модифікацій
можна обрати ту, що впи
сується з навколишню за
будову, відповідає даній
місцевості за кліматични
ми особливостями.
Друга стаття витрат —
утримання дітей у до
шкільних закладах. Вар
тість утримання однієї ди
тини — приблизно 500
карбованців на рік. Бать
ки компенсують лише п'я
ту частину цієї суми, при
чому максимальний роз
мір їхнього внеску не пе
ревищує 12 карбованців
на місяць і не покриває

лочпотоварною
фермою
№ 3 колгоспу «Мир». —
Завдяки їй,
підмінній,
доярки і внхілні, і відпуст
ку мають. Просить уже
групу. Найкращу дам. Не
підведе дівчина.

навіть вартості харчування,
отримуваного дітьми. По
становою
передбачено
підвищити норми
витрат
на харчування у дошкіль
них закладах в середньо
му на 10—15 відсотків.
Крім того, багатодітні ро
дини і сім’ї з прибутком
на члена сім'ї менше 60
карбованців
на місяць,
звільняються
від
плати
зовсім.

дати, що і в нас вирішує
ться питання про перехід
до шкільної освіти, почи
наючи з шестилітнього ві
ку. Цей перехід, очевидно,
буде здійснений вже най
ближчим часом.
— Наскільки мені відо
мо, зараз існує досить ва
лике навантаження на пе
дагогів дошкільних закла
дів. Погодьтеся, Що 20 — 30
дітей в одній групі на од
ного вихователя — це за
багато.

— Так, це також пробле
ма. Вирішувати ми її буде
мо так: по-перше, у най
ближчі роки заплановано
збільшити кількість педа
гогічних училищ, і вихова
— Чим викликано,
що телі дошкільних закладів
радянські діти в сім, а не
в шість років, як у бага одержать солідне попов
тьох розвинутих країнах нення.
світу, починають вчитись
Крім того, у зв'язку з
у школі?
тим, що з одинадцятій
— Справа а тім, що у п’ятирічці впроваджується
нас школа є другою схо для жінок-матерів частко
динкою системи народної во оплачувана
відпустка
освіти.
Перша ж — до по догляду за дитиною до
шкільне виховання, Робота досягнення нею одного
з п яти-шестилітніми діть року, а також надається
ми у старших групах ди право на одержання до
тячих садків
спрямована даткової
відпустки
баз
на те, щоб максимально збереження
заробітної
підготувати
дитину
до плати по догляду за дити
школи. Причому не тільки ною до досягнення
нею
навчити її читати і рахува півторалітнього віку, а на
ти (що само по собі дуже далі й дволітнього — при
важливо), але й підготува чому трудовий стаж збе
ти психологічно до май рігається,
——
очевидно,
бутніх шкільних занять.
зменшиться
попит
на
Практика засвідчує, що «ранні» ясельні групи. Пі
діти, які прийшли до шко дуть із старших груп до
ли після дитячого садка школи шестилітні діти. Це
(таких «випускників» в ці дозволить провести «пере
лому по країні більше по- групування сил» у дитячих
лозини, а у великих міс дошкільних
закладах,
тах — до 80 процентів), швидше задовольнити по
більш розвинені, краще пит на них, зменшити чи
підготовлені до
школи, сельність дітей у групах.
ніж їхні «домашні» ровес В результаті і вихователь
ники.
зможе приділяти кожній
До сказаного хочу до дитині значно більше часу.

цю, не раз пожартують:
— Від скількох це ко
рів? Від восьми?
— Від однієї, — відпо
відає. Тепер вона — до
свідчена доярка. І трити
сячний рубіж буде її, Га
лини Ставратій.

Юрко щойно закінчив
сільську восьмирічку. До
будівельного технікуму зі
У сім'ї вона — найстар
брався. Вже н доку мені и
подав. А сам усе вагає
ша. Вміє усе: шити, виши
ться: ну як же він без ко
вати, поратись по госпо
ней? Розривається хлопець
дарству, і не згірш за ма
між любов’ю до них і за
хопленням конструювати.
З ГЛИБИН НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ
— Я вернуся після тех
нікуму в село, — вирі
шує. — Як Галя, як Люда.
У мріях, мабуть, кожен
І це буде так. Вірить
хлопчина обов’язково ба мати. Впевнений батько.
чить себе на копі, і Юрко
не раз уявляв собі таку
ЕТЮДИ ПРО СІМ’Ю СТА8РАТІЇВ
романтично красиву кар
тину.
Насправді, ж ис мчав на
Почала доїти. А дійки та
тір. Для Галишс« і Юр
— Щаслива ти, Лідіє, в
ка — незаперечний авто
кі товстезні, охопити ру копі жодного разу. Хоча дітях, — часто кажуть їй
кою ніяк не можна... Га- щодня біля коней. А не жінки. I це для неї най
ритет. А тут і воші не до
...Мама лежала на ліж линка аж заплакала з до мчав, бо шкодує. Трудяги важливіше, дорожче 31
кінця зрозуміли її. Що
правда, тепер уже зиову ку, рантом захворівши. Га- сади. І хоч сльози текли вони... Двадцятеро їх у найвищу нагороду.
в усьому
визнають її линка, влетівши в хату рясніше, ніж цівки моло батьковій конюшні.
Двадцять три роки на
напитися води, заклякла на ка, продовжувала
Л одни — справжній фермі. У вільну хвилину
робо
пріоритет...
красень. Тільки такий но не тільки казки читала ді
їй пророкували техні порозі. Потому кинулася ту — одна в корівнику.
ровистий. Бува, ніхто й за тям, а й город полола і
кум, інститут, університет. до матері, припала до га
Такою,
заплаканою,
але
Здібна ж бо яка! Всі вісім рячої руки.
рішучою, з упертим погля прягти по може. Звичайно, прала разом з ними. Отак
— Не хворій, не хво дом і цілим відром молока крім нього, Юрка.
і виховувала — працею і
років — на самі лише п'я
теплим словом. Але не на
тірки. Хвалили, заздрили, рій, — крізь сльози блага (від восьми корів), і за
—
Як
звуть
його?
ла. — Я за тебе піду на стали її доярки, іцо при
бридала повчаннями, ке
радили...
— Білка.
ферму...
диктувала готових рішень.
йшли на вечірнє доїння.
А вона розгубилася: то
А коли хтось у подиві Навіть коли Людмила до
1 хоч до вечірнього до
Було їй тоді вісім років,
ж куди? Вже всі одноклас
ніднімас брови, — хлопець ІГГУ зібралася, не перечи
ники роз’їхалися, а вона їння було ще далеко, Га- У другий клас ходила.
ла. Хоч і відчувало серце,
Коли два роки тому пояснює:
все ходила щодня з ма лпика прудко подалася до
маминої
групи.
Взяла
— Та погляньте ж, бі що це — не пай кращий
прийшла
на ферму, згаду
тір'ю па ферму, доїла ко
рів, прибирала. І не поспі сгільчик, дійницю. Вимила, вали жінки цс. Та н тепер, лий вій зовсім, білий-бі- вихід.
як мама, вим’я коровам. заглядаючи в повну дійнії- лий.
Лідія Іванівна вміє ці
шала.
нувати самостійність дітей.
«Може, й не слід нікуди
Он Юрка ні разу не про
ЗАПРОШУЮТЬ МАТЕРІВ
зриватися?
Подобається
сила допомогти. Сам при
мені па фермі...» — не раз
З ДІТЬМИ
ходить па ферму, доїть
думала. Та уявивши, як
У недавно
прийнятій
Постанові
швидше від неї... А що, бу
сприймуть її рішення ро
Центрального Комітету КПРС і Ради
ва, хтось із дітей довго
Міністрів СРСР < Про заходи по поси
весники, односельчани, во
ленню державної допомоги сім’ям, що
шукає свою дорогу, то ні
на таки поїхала з дівчата
мають дітей» передбачається
даль
чого. «Чим довше шукає,
ший розвито» в одинадцятій п’ятиріч
ми. Аж у Ленінакая. У
тим
більше
дорожити
ці
мережі
пансіонатів
та
інших
оз
ГІГУ текстильників.
доровчих закладів для сімейного від
знайденим
буде». Вона
І знову їй пророкували.
починку.
рада, що діти серцем і
У передгір'ях Заілійського Алатау,
Па «відмінно» ж закінчи
розумом до необхідного
поблизу
столиці
Казахстану
Алмала. розряд високий. З нор
доходять.
Ати відкрився новий профспілковий
мою в перший же день
санаторій «Коктем»
(«Весна»).
Він
...Лідія Іванівна взяла
приймає одночасно 400 дітей з бать
справилася...
коробочку з шафи. Обе
ками. У новому Санаторії
з допомо
А вона вже знала, що їй
гою сучасного медичного обладнання,
режно
відкрила. Знаки,
мінеральних ванн,
лікувальної, фіз
робити, чого їй хочеться.
значки. Нагороди пере
культури
і масажу лікують органи ди
«Працювати треба з ра
можцеві змагання. Ось її.
хання, захворювання серцево-судин
дістю». І. відпрацювавши
ної системи і опорно-рухового апараОсь чоловікові — Віктора
належний строк, відкинув
Григоровича. «Скільки ще
ТУБагато дечого зроблено
для того,
ши всі умовляння, Люд
треба, щоб повното бу
щоб дітям та їхнім батькам було тут
мила повернулася в село.
добре
При санаторії працює
ла? — подумалось їй чо
школа, що дає можливість дітям різ
Наступного дня була
мусь. — Без ГаЛшшх, Люного віку не припиняти навчання.
діших і Юрковіїх не обій
вже на фермі.
На знімку: Світлана МИТЯНА з
дочкою Аллою приїхали в санаторій
тися».
— Ііезамінпма
люди
із Семипалатинська.
Настрій у них
Н. ЧЕРНЕНКО.
на, — каже про неї А. Ф.
відмінний.
Нозоукраїнський район.
Фото Є. ШЛЕЯ.
(Фотохроніка ТАРС).
Просол, завідуючий мо-

Люда

Мріє, не зрадь!

Юрко

Мати

Г аля

-4

стор
ФУТБОЛ

«ЗІРШ«ГОВЕР.ПА»-1:0
Рахунок у
ньому мігні
було відкрито вже па пер
шій хвилині зустрічі. Юрії!
Касьопкін вивів па зручні
позицію Валерія Самофало
ва, і тоіі прицільно послав
м’яч у ворота ужгоротніч.
Атаки
Кіровограді» не
припинялись. Мали реальпх
можливість збільшити ре
зультат
С.
Ралючспко,
В. Самофалов, та допуска
ли помилки. На сімлгсят
сьомій хвилині О. Алексеев
пройшов лінію захисту «1 оверліг». Йому піхто не зава
жав. Але м’яч «зірвався» з
ноги і пролетів
над пере
кладиною.
Голкіпер «Говерли» Ігор
Надь не раз виручав свою
команду. За п'ять хвилин
до кіпця зустрічі 10. Касьбпкін цілив у кут воріт супер
ників,
та воротар був на
місці.
5 серпня «Зірка» приймає
армійців Львова.

4

,,]Ц[олодий котлу клрі(

Стадіон для трьох
мільйонів
Три мільікшп УШІСІІНІСІН —
такий 1ОЛ0Г.Н1ІІІ рекорд XVI
псіеою.ч.чої епаоїакіадп уч
нів профгехосщтп. Праі.гччН<BH.XOBU] ІГЦЬ
ІІТУ
.’.мигавсг за право пограніїги в фінальну частину яма
гань, які проходи ні ц \аГ
нові.
1
Цілий тиждень
па 11;іГ
більших стадіонах і г,М|.
пенсах індустріального п,'.'нт’
1'У йшли
захоплюючі по<Д1І1Ш-11. Трудівники КНЮДІВ
іігантів ХіЗ. імені Лісі.ніш.-на.
турбінного
створи пюппм колегам чуд< пі умо.ш
ДІЯ
успішних етартіи
і
ГМІСТОГИОІ о відпочинку в
нишшшо спаигакіаду виш/
ше б\.ІО ВКЛЮЧ .410
мото
спорт.
шахи,
спортивін*
< рієнтувашія. Велика еіЦ)'ц<
Д1 .олімпійська про: рама бу
ла розіграна
Ііс •,
„а
аренах
Харкова,
Окремі
турніри пройшли і в інших
містах України.
Пайбагатшу колекцію на
город зібрали у фіналі пр-д.
ставніши команди України,
які
завоювали
головинії
приз спартакіади. Перекоп.
ЛІІНІІМН були ЇХ переміни н
•'■мотаннях з спортивної гім
настики. легкої атлетики, багатоборства ГПО.

В. ШАБАЛ1Н.

Вівторок

Дон дні па спортивних
базах Кіровограда трива
ли змагання з багатобор
ства Г110 на призи -Мо
лодого комунара»
серед
цехових команд заводів і
фабрик області.
У них брали
участь
спо'ртсмснн
усіх вікових
груп. Воші
змагалися у
спрптносіі в секторі для

СПОРТИВНИЙ
(Календар змагань, що
проходитимуть у Кірова«
граді)
I— 2 серпня — першість
обласної ради ДСТ «Аван
гард» з багатоборства ГПО
серед цехових команд на
призи газети «Молодий ко
мунар»;
5—6 — першість обласної
ради ДСТ «Спартак» — лег
коатлетичний крос;
8—9 — першість облас
них рад товариства «Колоса
і «Авангард» з легкої атле
тики;

На знімках: забіг на
стадіоні спорі клубу «Зір
ка».

КУБОК «МК»

(Репортаж
про ці змаганпя читайте в наступно
му номері газети).
Фото В. ГРИБА.

8—9 —•
класифікаційні
змагання
веслувальнинів
(ДСТ «Спартак»);
II— 13 — першість облгірофради — легкоатлетич
ний крос;
20— 30 — III спортивні іг
ри молоді України — ФУТт
бол (відкриття змагань — у
Сьітловодську);
21— 23 — III обласні мо
лодіжні ігри — веслування;
28—ЗО— чемпіонат облас
ті з багатоборства ГПО.

Лісні .миру й дружби. Кон фільм. 21.00 — «Час». 21.35 А ЦТ (IV програма)
церт.
22.15 — Сьогодні у — Художній фільм
«Така 19.00 — Док. телефільм
світі.
вона, гра».
■ Три, два. один.
нуль...»
20.00
Вечірня казка. 20.15
А УТ
Фільм-концсрт. 21.00 —
10.00 — Актуальна кхме
«Час». 21.35 —
Телефільм
ра.
10.35
—
Музичний
«Фаворит». 1 і 2 серії.
фільм. 11.20 — Програма
док. телефільмір.
12.25 —
■Камерний концерт. 16.00 —
Новини. 10.10 — Старти на
дій. 16.40 — Л Бстховен. 5симфонія.
17.15 — Те іефільм «Стрілки». 17.30
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
Музичний фільм < Мелодії бі- настика.
9.05 — Дітям іпо
:я озера». 18.00 •— «День за звірят. 9.35
— Фільм «Така А ЦТ
днем». (Кіровоград). 18.15 - вона, гра». 11Л0 — Док те
Телефільм.
(Кіровоград). лефільм «Посади
дерево». 8.ОС — -Час». 8.40 — ГІм18.30
—
Фільм концерт
ііо .закінченні
— Новіти, пастика. 9.05— Твори роеій-Одьга Басистюк». 19.00 —
14.30 — Повніш.
1 1.50 - ських композиторів. 9.30 —
Актуальна камера. 19.ЗО —
До 10-ї річниці підписання АБВГДсйка.
10.00 — Для
Концерт. 20.45 — «На доб Договору мій; СРСР і Індією, пас. батьки. 10.30 — Всселраніч, діти!» 21.00 — -Час». Кіпопроґрама «Столиця Індії ка. IV Міжнародний фести21.35 — Художній телефільм — Делі». 15.10 — Концерт, валь телепрограм народної
«Циган». З серія.’ По закін 15.35 —
В. Краппіііи. «Та творчості.
«Пісні і танці
ченні — Низини.
сторона, де пітеи». Телевнс- Маврікія».
10.55 — Музей

П’ятниця

10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 -- Концерт соліс
ті в Львівського театру опе
ри та балету імені І. Фран
ка. 11.20 —Телефільм. 12.25
— М. Мусоргськнй. «Хо
ванщина». Вистава.
16.00
Новини. 16.10 — Концерт
ний зал «Дружба». 17.00 —
Док. телефільм А льон цві
те». 17.35 — «Діалоги». Пе
редача для батьків. 18.00 —
«Екран запрошує». (Кіровоірад). 18.30 —- Актуальна ка
мора.
19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Динамо»
(Київ) — «Дніпро» (Дніпро
петровськ).
В перерві ’ —
«День за
днем». (Кірово
град). 20.45- — «На добра
ніч. діти!» 21.00
— «Час».
21.35 —Художній телефільм
«Циган». 2 серія. Но закін
ченні — Новини.

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Телефільм
«Спндиьат-2». 6 серія. 10.15
— Док. телефільм «Про бу
рого ведмедя.». 10.40 — Піс
ня далека й близька. Но за
кінченні — Повніш. 14.30—
Новини. 14.50 — Док. філь
ми Естонської студії телеба
чення, 16.00 — В. Краиппіч.
«Та сторона, де вітер». ТелеЕігстава. Частіша І. 17.25 —
Економіка
повніша
бути
економною.
17.35 — Кон
цертний зал телестудії «Ор
ля.». 18.15 — Док. те.’іес|»і.іьм
«Хіросіма». 18.45 — Сьогод
ні у світі.
19.00 — Кубок
європейських іемпіоиів
з
А ЦТ (IV програма)
хокею:
ЦСКА
(СРСР) —
19.00 — Чемпіонат СРСР з «Брюнес» (Швеція). 21.00 —футболу.
«Арарат»
— «Час». 21.35 — Продовжує
«Спартак». 21.00 — «Час». мо розмову про музику. «На
21.35 — Художній
фільм батьківщині Мусоргськолі*.
«Кс-ро іь манежу».
22.20 — Сьогодні
у світі.
22.35 —
Док.
телефільм
-Стріли Кетевап».

Середа
А ПТ

А УТ
16.00 — 1-Товиип. 16.10 —
Концерт. Пі.50 — Докумен
тальний фільм. 17.20
—
Твоя земля, ровеснику. Зу
стріч у сільському клубі.
18.00 —
МуЗіГІІШЙ фільм
«Подруга Зёбо».
18.30 —
Телефільм «Заповітні милі».
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Зустріч
з піснею.
20.30 — «ІГа лапах респуб
ліки». 20.45 — «На добранії,
діти!» 21.00 — < Час». 21.35
— Е. Брагінсьшій. «Гра уя
ви . Вистава Воропшловгр ідського обласного російсько
го драмтеатру. В перерві —
«День
за днем».
(Кірово
град).

8.00 — «Час». 8.40 -- Гім
настика. У.05 — Телефільм
«Синдикат і». 5 серія. 10.00
— Мультфільм «Нова каз
на». 10.25
— Очевидне —
неймовірне.
По закінченні
-- Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. фільми Латвій
ської
студії телебачення.
15.50 —
Російська мова.
16.20 — Об’єктив. 16.50 —
Концерт хору
російської
ліспі ЦТ і ВР. 17.25 — Від
гукніться, сурмачі! 17.55 —
Шахова
школа.
18.25 —
Мультфільм «Босоніжка та
І' Друзі». 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 Відверта розмо
ва. 19.30 — сРомео і Джулі». А ЦТ (IV програма)
етта«4. Фільм-ба і?.т на музи
ку П. Чайковського. 19.50 —
10.00 — Сільська год’їпа.
Телефільм
«Синдикат 2». 0 20.00 — Вечірня і.азка. 20.15
серія. 21.00 — «Час». 21.35 — — Телевізійний
музпчний

«Молодой коммунар» —

«Час».
8.45 —
3.00 —
Програма телефільмів. 9.15
—
— Життя науки . 9.45
пошта». 10.20 —
♦Ранкова
Шахова школа. 10.55 — На
арені цирку. 11.45 — Мами
на школа. 12.15 — Телевізій
ний клуб молодожонів. 13.35
’1». ІПіллер. «Марія Стюарт,».
Фільм-вистава. 16.15 — Ро
сійська мова.
16.45 — Му
зичний кіоск. 17.15 — Пу
тівка в життя. 18.15 — Чем
піонат СРСР . з
футболу.
«Торпедо» — «Нефтіі» (Ба
ку). 2-й тайм. 19.00 — клуб
хіноподорожей.
тава. 17.05 — Док.
теле
фільм «Яка попа
— Ганна
Іванівна?» 17.35 — Концерт
артистів Індії. 18.00 — Спра
ви московського комсомолу.
18.30 — Мультфільм. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —Народна творчість. 19.40 —
Життя пауки. 20.10 — Те
лефільм «Відблиск далекого
літа». 21.00 — «Час». 21.35 —
Кубок європейських чемпіо
нів з хокею: «1ФЧ» (Фінлян
дія) — ЦСКА (СРСР). У пе
рерві — 22.10 — Сьогодні у
світі.

А *т
10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 —- Кіпомеридіаїш.
11.35 ■— Фільм-копцерт «Че
рез десять років». 12.20 —- В
гостях у олімпійців. 16.00 —
Повшіп.' 16.10 — Концерт «З
любов'ю до вас». 17.00 —
Людина і світ. 17.30 — Без
печна праця — запорука усnlxv. 18.00 — «День
за
днем». (Кіровоград). 18.15
Телефільм.
(Кіровоград).
18.30
—
Фі іьм-концерт.
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Мультфільм
«Пер
Гіолт». 20.00
— Українські
народні
пісні у вішочайчі
1. Пономарспка і М. Огренича. 20.45 — «*Па
добраніч,
діти!» 21.00 — «Час» 21.35
— Художній телефільм «Ціїган». IV серія. По закінчен
ні — Повніш.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
суп. Луначарського, 36.
БК 06970. Іилеі-гр 8И 07

лефільм
«Лиха боятися —
щастя не бачити».
І сеоиі.
12.40 — Виступає «Трускавчапиа». 13.35
— «Доброго
гам здоров'я». 1 1.05 — Кон
церт Державного заслужено
го академічного
ансамблю
танцю УРСР імені П. Вірського. 14.50 — Є. Габрилович.
«Все ііоіо життя».
Вистава
Ленінградського державного
театру
імені Ленінського
комсомолу. 16.15 — «Галузь:
досвід, проблеми». «Час пік
підміняється».
17.15 — Ек
ран молодих. Третій трудо
вий. 18.00 — Концерт. 18.45
— Скарби музеїв України.
В. Тропінін. Портрет 11. А.
Оболепської. 19.00 — Акту
альна камера.
19.30 — Ес
традні
мелодії.
19.19 —
Худ. телефільм «Осінні гро
зи». І серія. 20.15
— «На
добраніч.
діти!» 21.00 —
♦.Час». 21.35 — Худ. теле
фільм «Осінні грози». 11 се
рія. По закінченні — Повн
іш.
А ЦТ (IV програма)

А ут

Пз украинском языке

СЕРПЕНЬ

метання гранат, у швид
кості — на бігових доріж
ках, у силі й витривалос
ті — на килимі.

(РАТАУ).

ЦТ
0.00 — «Час». 8.40 -- Гім
настика. 9.05 — Телефільм
«Сшідпкат-2--. 4 серія. 10.10
■ Мотиви Та.чліна. Кінозамальовка. 10.20 — Клуб кілонодорожен. По .-закінченні
-- Новини. 14.30 — Повніш.
14.50 — Науково популярні
фільми до Дня будівельни
ка. 15.45 — Фільм «Пропало
літо». 17.00 — Разом —•
дружна сім’я. 17.30 — Вис
тавка Еуратіно. 18.00 —-Пра
пороносці трудової слави.
18.30 — Весен’ нотки. 18.45
■ - Сьогодні у світі. 1-1.00 —
«Будні Афганістану». Теле
нарис. 19.20’ — Концерт на
родного
артиста
СРСР
3. Соткілави. 19.50 — Теле
фільм < Сііндіікат-2». 5 серія. А ЦТ (IV програма)
21.00 -- «Час-». 21.Зо — Чем
1:1.00 —- Чемп.’опат СРСР
піонат СРСР і футболу: «Ди
ф-тболу. ЦСКА — «Нсфтнамо» (Москва) — «Динамо» чі» (Баку) 21.00
— -Час».
(Тбілісі). У перерві — 23:20 21.35 —
Художній фільм
— Сьогодні у срігі.
«Червона скрипка».

ШСМ Украины.

серпня 1981року

Обепг 0 5 nnvit

біля моря. Про картинну га
лерею
І. Лйвазовського.
11.15 — Це бп можете. 12.05
—Концерт Черкаського ук
раїнського народного хору.
12.40 — 32-й тираж «Споотлото». 12.50 — Тележурнал
»’Співдружність.».
13.20 —
Телефільм «І вічний бій...»
3 життя Олександра Блока.
14.30 — Навини.
14.45 —
Мультфільми
«Гвинтик і
Шпуитлк —
веселі майст
ри».
<Пу. постривай» (9-іі
випуск). 15.15 — Сьогодні —
Всесоюзний День фізкуль
турника. 15.30
— Концерт
«Під нашими
спортивними
прапорами». 15.50 — Фільм
для дітей «Хлопці
з Кано-.
перського». 17.10 — Бесіда
політичного оглядача В. Бе
кетова. 17.40 — Грає В. Єресько. 13.00 —
у світі твагіі’/’г.
—
Чемпіонат
(.гСЕ з футболу: «Спартак.»
-- «Динамо» (Тбілісі). 21.00
— «. Іас». 21.35 — «Крос
ворді.. Естрадна
ппогра?ла.
22.35 — Повніш. 23.00 — Ку
бок європейських чемпіонів
4 хокею:
ЦСКА (СРСР) —
«ІІольді» (ЧССР).

А УТ
10 00 — Актуальна каме
ра. 10.35 — Виступ
голови
комітету по Фізкультурі і
'■'“’І.’ГУ. ПІ>" Раді
Міністрів
М Сі ЛІ. м. Бака. Тс іеігюграма «Паш друг — спорт».
11.3.» — Для дітей. Худ. те-

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.95 — Концерт- ан
самблю танцю
Абхазької
АРСР.
9.30 — Будильник".
10.00 — Служу Радянському
Союзу! 11.00 — «Здоров’я».
11. «15 — «Ранкова
пошта».
12. Г5 — Радянський
Союз
очима
зарубіжних гостей.
12.30 —
Сільська годила.
13.30 — Музпчний
кіоск.
14.00 —
Леся
Українка.
<Кассандра». Фільм-вистава.
15.25
— Док.
телефільм
<Добрс ім'я». Із циклу «Ко
муністи». 16.00 — Клуб кіноподорожей. 17.00 — Сьо
годні — День будівельника.
17.15 — Прийміть наші по
здоровлення. Музична про
грама. 18.00 — Міжнародна
панорама, 18.45
— Мульт«ІЙльмп ««Коротуни із квітко
вого „міста»,
«Пезпайк.іпоот». 19.20 — Співає квар
тет «Боні Д.чякс». (Японія).
19.50 — 11а екрані
— кіно
комедія. Фільм «Підкидьок».
21.00 — «Час». 21.35 — Фут
больний огляд. 22.05 — Кінопапсіра.ма. XI) Мсскопсьі.иіі міжнародний кінофести
валь. По закінченні — Но
вішії,

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального сскрста2‘46-87; відділу комсомольського
о л« тс “ . *?57* а'ДА|пУ пропаганди —
-с’ а'ЛДілу учнівської
молоді ~
пи-Д» ’ а,ДЛ91У військово патріотичного
ВНХОВ..ННП та спорту — 2 45 35: відділу
? г«1ог,“Нь “* 2’56 65; фотолабораторії —
попЛ'*’-,<ор о7орсьК0' - 3 61 83; нічної
редакції — 3-03-53.

Зам. № 382.

Тираж 54000

А ут
10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 —Сьогодні —
День будівельника. У пере
дачі бере участь заступник
голови
Держплапу УРСР.
В. І. Аі.аиьєв.
Док.
теле
фільм
«Висота». 11.05 —■
Фільм-концерт «Перевтілен
ня». 11.15 — Студія «Золо
тий ключик». 12.15 — Нау
ково-популярна кінопрограма. 13.00 — Для дітей. Худ.телефільм «'Лиха боятися •—<
щастя не бачити». II серія,1- 1.05 — Слава солдате‘>к;ц
15.05 —
На міжнародній
хвилі. 15.35 — Лялькова
вистава. 16.15. — Музичяцй
фільм. 17.00 — Катрусіш кі
нозал. 18.00 — Кубок СРСР
з регбі.
Фінал. 2-й тайм«
18.40 — Романси і пісні па
вірші О. Кольцова. 19.00 —.
Актуальна камера. 19.30 —«
«Неспокійні серця».
Огляд
художньої і те.хнічпої твор
чості учнів іціофтехучиліпц.
20.45 — «На
добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35 -Худ. фільм
«Виконуючий
обов’язки». По закінченні—
Повніш.
А ЦТ (IV програма)
. 8.00
— «Час».
8.45 —
Програма дой. фільмів. 10.09
— Для вас, батьки! 10.30 —.
«.■АБВГДсйка». 11.00 — Теле
фільм. 11.25 — Очевидне —
неймовірне.
13.10 — Клуб
фронтових друзів. 18.00 —.
Кубок СРСР в регбі. Фінап.
2- й тайм. 18.40 — Романси
та пісні на вірші О. Кольцо
ва. 19.00 — Чемпіонат СРСР,
•’З футболу.
ЦСКА — СКЛ
(Гостоп-на-Дову).
21 00 —'
«Час». -21.35 — Художній
фільм «Виконуючий обов'яз
ки».
х і

Кіно-------------«КОМСОМОЛЕЦЬ».
3-9
серпня.
«Федора» — 9.50«
1 1.50,
12.50,
16.00, 18.30,
20.50.
д

«МИР». 3- 9 серпня. -ДО'’
ля барабанщика» —
9.20<
11.00. 12.40, 14.20. «Скринька
Марії Медічі» — 16.00, 18.20/
20.30.

«ХРОНІКА». 3 — 9 серпня^
«XXVI з’їзд КПРС. Урочис
тий концерт у
Кремлі*«
Хронікально - документаль«
инй фільм.
«Казка дідусп
Ай-ІІо». Мультфільми. З 9.00
до 15.30 щодня. «Вікінги» —ї
З—4 серпня. «Ляпас» —
— 6 серпня. «Се'зед коршунів» —- 7—9 серпня. Поча
ток сеансів — о 16.00, 18.00,
20.00.

Редактор В. СТУПАК.
Галета виходить у вівторок,
четвер І суботу.
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