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ЗАКІНЧИЛМ ОРАНКУ
ТРУДІВНИКИ
КОЛ
ГОСПУ ІМЕНІ БАТУТ IІІА
КІРОВОГРАДСЬ
КОГО РАЙОНУ.
ПРАЦЮВАТИ
ігіАТОВСЬКИ. ГРУПОВИН МЕТОД ВЕДЕІІМІЦНО
НЯ РОБІТ.
ПРИЖИЛИСЯ В НЛШІЙ ХЛІБОРОБСЬКІМ
свідомості
ці по
шт я. ВАЖКО УЯВИ
ТИ
СЬОГОДНІШНЄ
ЖНИВНЕ ПОЛЕ БЕЗ
ЗБИРАЛЬНО - ТРАНС
ПОРТНИХ
ЗАГОНІВ,
ДЕ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ
КОМБАЙНІВ У РОБО
ТУ
ВКЛЮЧАЮТЬСЯ
МЕХАНІЗОВАНІ ЛАН
КИ, ЩО ЗАЧИЩАЮТЬ
ПЛОЩІ
ВІД
ПО
ЖНИВНИХ РЕШТОК,
ПРОВОДЯТЬ ПОВЕРХ
ОБРОБІТОК
НЕВИЙ
ГРУНТУ. майже новсюди ХЛІ БОРОБИ
ВЗЯЛИ НА ОЗБРОЄН
ня ІЇ РОГІ’ЕСИВН ИП
КОМПЛЕКСНИМ MFНОТОД ВЕДЕННЯ
ЛЬОБИХ РОБІТ.
Са?ле
завдяки комплексу гдалося механіза
торам нашого господар
ства у найкращі агротех
нічні строки підготувати
грунт до
сівби озимих
на зсіх 2005 гектарах.
Щодня у нас працюва
ли 15—20 тракторів. Од
ні з них лущили стерню,
інші — вносили у грунт
органічні добрива. Потім
у
роботу включалися
орачі. Така еузька спеці
алізація дозволяла ефек
тивніше використовувати
техніку.
Поряд з досвідченими
механізаторами Олексіг./л Михайловичем Шапкою та Олексієм Івановичем Маленком успішно трудилися на підготезці гоунту і мопеді —
Іяан Максименко, Воло
димир і Микола Набоки,
Ейсиль тг
брати Юрій.
Михайлюки,
Анатолій
переможці?
Одним із
соціалістичного змагання
орачів вийшов Михайло
Гуща. Він. до
речі, до
І бився найвищого
виро
бітку і серед комбайне
рів господарства.
Доля майбутнього вро
і жаю значною мірою за
лежатиме
і від якості
посівного /матеріалу. Са
ме тому трудівники на
шого господарства
по
ставили перед
собою
■мету — сіяти тільки пегшокласним насінням. Ці
лодобово не еш.чхлг ро
бота не токах, Хяібороби, серед яких чимало
комсомольців,
е також
старшокласниківі
місцепої десятирічки, очищагзіь зепчо
поссушукть
його. 300 тонн насіння із
/г:0 ьже доведено до по
сівних ковдииій Першого
класу.
Через кілька, днів у
поле вийдуть сівачі. Во
ни теж
повцюсат ймуть
груповим методом і на.»лагді ймуться
провести
сівбу в опти.магьні стро
ки.
Я СЕВЕРЮХІНА,
секретар
комітету
ис.мгомону колгоспу
і"сні БатутІн«.
^'осеогредський
пвйон.
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Виходить
з 5 грудня ї$19 р.
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лукаво. Він-бо знав, кого брати
у кормодобувну
бригаду. Ще
навесні до нього підходили заві
дуючі тваринницькими фермами
©лександр Миколайович
Кова
ленко та /Микола Олексапдровяч

Науменко, просили,
щоб «від
дав» хлопців па ферму. Мовляв,
коли підвозили
вони тваринам
корми, то доярки
не могли на
хвалитися: корови завжди були

ситі! Просили, але заступник не
погодився' хіба можна віддавати
найметмшнх?
Багаторічні
трави практично
скошено. Кормодобувники заю-

склйвши руки. Оглянули Олек
сандр з Віталієм закріплену оз
виші техніку: трактори, жзтк'.'.
косарку, тракторні причепи. Де
що
полагодили.
підтягнули.
Особливу увагу звернули па тех
нічний стан швидкісного снлосозбпрлльиего комбайна. Цього ви
ку кому роботи
вястамть. і Із
порі стояла силосна кукурудза,

чималу длонім її ущільнили соняшн-кчом 3 машинами все
разд. Можна починати загютї
силосу
Т знову комсомольсько моле
:ііжнпіі у ио.іі. Як і на косовин і
бдглтеррви/х трав.
X З-'МГЧІ ноз
н.юють
відмінно, у бс тонова ш
силососховищ а
їх V коягоеч»
'МЙПФН,
кожне на три ТИСЯЧІ
тонн силосу) безперервним нотоком иадкон.нтт- зелена маса.
. —Так косят», хлопи і. що
ве встигаємо. — закон ч'но го
ворить шо<|»ер
Анатолій Томп-

"кчй пазом з тсварчі.члми
• Іе«і ^ІГуигсвим. Ггоргй м Гне.
Андрієм Шлохопенком ні зво »'»• »!
д.о транше» подрібнену куелру1!зу.

Прнє.мло дивитися на поту,
ний красень Т'50 в агрегаті
комбайнові КСС-2,6 .Маипшн і
не створені одна
для одної.
Ще нрИємпіпіе
cnoeTfipirtWM

то’гиимв рудами членів
комсо’О|.-С модо») :;<НО) П
г'кіпах' ’
Віталія Яворсі,кого
і Олексам.іпа
зляг-о^женок»
•'■■І'.'' ЖНЩО робст»н).

Бобрцнецьчий район.

КОМІТЕТІВ

НА РІП.

ЗАСТУПНИКИ

ГОЛІВ

ВИКОНКОМІВ

МІСЬКИХ

І

РАЙОННИХ
ДЕПУ-

ВПИ, ГОЛОВИ МІСЬКИХ

колектив?

І РАЙОННИХ КОМІТЕТІВ
ПРОФСПІЛКИ

— Бачите, є .неди-автомагл.
Скажи, яку кнопку натиснути —
і досійь їм, — говорить ГО-ЮЯіііїн зоотехнік
ко.іоосяу Л. І.
Боршенкв. — Рокгчії працюють,
а за яким нрішцішом діє доїль
ний апарат,
знаті» не знають.
І іяькії кнопки... А Лідія За.іої.ю
якраз не з таких. «Ялинку» зиає
досконало і нодрхгам дономаїпє.
позбиратись.

В одній ланці з Лідією відне
давна — рік минув
— працює
ще одна молола доярка На діл
Чорнепко. До нього
вона була
телятницею, я прийшла на МТФ
ТуТ _ механізми, непроста тех‘іііка. Минув час, доки освоїлась,
із допомогою подруг, звичайно.
1 вже має непогані надої.
Лідія має досить досвіду, щоб
ДОіЮСГ7 П, ПОГЦКтП. ПІ Л К <Н <1Т Я
подруга.’,!. Вона робить цс непан’яч.ніг.о. делікатно І багато .і <>лей. що знають її. вважають. во•ц) здатна стати тим «магіртрм**.
навкрхг 5Ж<-г<’
--о хе ннреетм

жнттезлатний хомсомольсько-молочіжшііі колектив Про те. ШОб
об'сІ ;;ся > 0ЄС1Н трудове СУ.•л';»г..чиню із роясс.іикамн
нініі’іх го^подарстр і районів. піч• а-а вже говорили
Звітайно,
айкг.аше. коли кот?ктив шннзсдє «-.с.! собою йі'нілгіпїою озггі'.■••-А.тС. ПОТОІбРІ 1 і НОВІ дні ру
хи І ТВСО^І •

— |1с не так і важко.

— ао-

слю»етар иартком'А
ГГМЖУ'і тьс
і. II. Стельвага
В' г
КОЛГОСПУ
уже В6ЭМ0В.ТГВ ІЗ ЦЬОГО нрянслV
ра’ікомл'
ч дсім’шм секретарем
КОМСОМОЛУ К. П Я HOF.il'і

1 секретар парткому. і раііє-о
МІРЛІ обінянпь допомогти орта1П38»ОїїПО оФопмЦТЧСЬ ЮЛеКТ’.'«4'
яіюг.ога швидше. Але. зашийно,
це іде не вирішить летлто«ио н<
бути воаому
КМК. Бід сагмич
майорів машинного домжя най
більше залежить, чи сга.іуч- це
пи справжнім
колективом:
щ
штучно, формально об'х.цщмі'ЗЧ)
групою

I Е0ГУШ.
В. ШАРІЙ

РАЙОННИХ

ДІЛАМИ НАРОДНОЇ ОЄ-

<Рсто В. РЕШЕТНИКОВА.

товилл 735 тонн сіна, майже по
тонні на корову. Та
поки під
росте отава люцерни, не сидіти ж

СЕКРЕТАРІ

ТАТІВ. ЗАВІДУЮЧІ ВІД

НЕДАБНО — ГЙННУЕ
ТІЛЬКИ РІК — ПРАЦЮ
ЮТЬ
ДОЯРКАМИ
У
КОЛГОСПІ ІМЕН! НАЛІ
НІЙ А ҐОЛОВАНІБСЬКОГО РАЙОНУ ЦІ ДІВЧА
ТА.
ЕОНИ — ТЕЗКИ,
ОБИДН! — ЄВИ КІБУКЕвич.
комсомолки
ОЧОЛЮЮТЬ СОЦІАЛІС
ТИЧНЕ ЗМАГАННЯ МО
ЛОДИХ
ДОЯРОК КОЛ
ГОСПУ.

мольців і молоді
у заготівлю
кормів. Крнкретніше: господар
ство взялось припасти на кожну
корову по тонні
сіна. Молоді
тварпнинкн. механізатори одно
стайно підтримали цю пропози
цію. Ще тоді, слухаючи промов
ців. Олександр ІОрнс подумав:
«Що тут багато говорити? По
сіви багаторічних трав непогані,
техніки вдосталь, маю чудового
напарника — комуніста Віталія
Яворського,
Удвох
створимо
комсрмольсіжо-молодіжіпв’ї екі
паж. та й за роботу». Хотів про
не сказати товаришам, але про
мовчав. .Можливо, хотів спочат
ку поради гися з Віталієм.
Та іі-суть. зрештою, не в слонах,
а в ставленні до робели, в умін
ні виконувати її.
І не тільки в1
умїииі. а й_у бажанні. Все не в
1
, хлопців є.
Оглідна училися в1
Бобоипен'ькому сільському про
•
фесійно-технічному
учнлппді,
одержали посвідченій»
тр(ж»о•
ріістів-маинійісгіп чшрокоі-о про
філю. Сашко і Віталій — друзі.
А дружба багато вимагає. 1
• перш за все — ириіншновосіі \>
взаєминах; огріхів у роботі, як іі
в житті, гони один
одному ІИ?
прощають.’
.. Вони вийшли В поле. СтйЛИ Rі
заґіігну. Широку
смугу СВІЗКОСКОІНСПО» люцеріпі за.тпішіл.з іхня жатка ЖРС-'І.'О Трава ПІІВ.С4Іхала. запаморочливо пахла .А во■
ни змінювали один одного за
1
кермом
трактора і працювали.
Коли нідблли підсумки, ВІІНІ1И.’іось. що скосили того дня понад
двадцять гектарів. У тракторній
брнгаді i.v .зустріли
нітаппямн.
Про успіх молодих кормодоІіунішкіз сповіщала «блискавка», на
Флагштоку на їхню честь майо
рів прапор
трудової слав»».

ЛИ УЧАСТЬ

РАД НАРОДНИХ

Тепло поглядав на ісроїв дн і
заступник голови
колгоспу но
кормовиробництву Іван Кнряло8ЯЧ МііОГОЛІТНІЙ. Тепло
і трохи

Ці комсомольські збори в кол
госпі імені Суворова Бобринецького району були короткими і
діловими. Ііа порядку денному
стояло имтзнйя:
внесок помсо-

НАРОДНОЇ

Колгосп «Шлях Ленін«»
Онуфріївського району.

ПРАЦІВ

НИКІВ НАРОДНОЇ ОСВІ-

III. ВИЩОЇ ШКОЛИ І НА

УКОВИХ

РЕКТОРИ.

УСТАНОВ.

ШКІЛ.

УЧИ

ТЕЛІ.
Збори відкрила засі',.
голови ь::»:оиюму -»блаедіиї
Ради народних
дсну >аи»
Є. М. Чабаненко.
З доповіддю <Про
.зав
дання працівників чароди*)»
освіти області по викпнанию
рішень XXVI
з’їзду
КПРС»
виступив перший
секретар г-бкому Кемнлр-т
Украївн М. М. Кобнльнаи.
Па зборах виступили пер
ший секретар обкому комсо
мол' О О. Скічне, началь
ник об іасногс
. правління
профтсхосвітч
Д І. Дузь,
завідуючий обласним підяі,:ом народної
освіти Б. W.
Хнжияк. старший науковий
співробітник
АПН СР<Р
М. П. Щетвнін,
проректор
Кіровогі'.адського педагогіч
ного інствтут\
імені О
Пушкіна, кацділіат пед.ччигічпнх наук С. Г. Мел;.нл <ук,
завідуючий Гаиш'ронеькнм
райвно, .тасл. ?к< і ич учитель
рсслхбліічіі І. «П. М\ '»рий га
ішиі. У шіступах
"шілоіи
прє» дос::Г’і( ііі;я
пе.чаїюічв
ітбласті протяюм
осгаин«
років про ВерСДОіНій дог-віц.
Але всі успіхи, іп 'і шачрли
виступаючі,
не лише ’»астмна тих грандіозіеіч
зас
лань. які треба виріши гя
нргщііпн.кам изротнпї осві
ти я нілвішіезні якості паачзльного процесу.
ідеймопллітичного трудового і ьюпальпего виховання учнів, і
АТиитле ійгпфіччй перекон
ливо довело,
що у паяна
>:;ьс
С Щ? НеиЛЛО
ТВОр•ШХ МОЖ-TllöOf гей і пенвмвомгтдццх резерпін. Знайти І
кишарнстатв
чі резерв» в
КС-ДІЮМ'. Ш‘іЯтогіі!П»>му UOлсктщіі
—
«тайго ювнпие
ш«цашпі сього•»»*«чя.
Па <6ojwo обласного акімаг гцааугвиш ія
naponwei
освіти шцг■ шх'валнея иагклчш роо6.у>мн чкі треба ян’ ішчти на і’инмиаіх гррпадаї’Х іізітг ■;>-•< педагогічиня
ралах цц'іл
исоб'ї'ітіо
гфовести )ь? BMCOHOMV ІІІ*'Г<і;г-в«.дч•»чно-іу і
корому
наші, д r.'i'.Gßviw
лпалізом
сні'-» і шторах' ииш
коноціннапт»
адобдемг»
Скоб-шоу • ваг1
• дід прлніцтч ноюлай’но (ЬопчаяівМТ W ОЦНЯН ДГЯ./' ^Ч-’ТІ шкоЛМ. учителя. '.’!ЧВ. ’Ьюю
і накатають «'n*
«•к’нівнвн'ів
па о о .що»
р’Ш'Тпоя
ХХ\ і з’їзду К. ПР^'
Пр т»бов&^
є:«"- н;іп ГО,ipyr:rv" h*cr,-i:ve₽) МіТНЄТОЯстяа вспіїгя УРСР €. Є, БвfTMHiK.

щого виробітку добивалися
Єзген Куций та Іван Голобородько із сокоочисного
цеху, Андрій Слюсаренко,
Володимир
Грабчак і Ми
хайло Жураківський із ком
сомольсько - молодіжного
колективу електроцеху. Во
ни визнані переможцями
соціалістичного
змагання
на
підприємстві. Успішно
підгоіували обладнання до
приймання нового врожаю
комсомолки із відділу си
ровини
Юлія Дементьева
та Алевтина Сопєлкіна.

ІНТЕРВ'Ю

Повна
ГОТОВНІСТЬ

На Перегонівському цук чотири місяці, а весь інший
ровому заводі Голованівсь- час займає ремонт. Тож, ду
кого району завершено під маю, можна зробити висно
вок про масштаби підготов
готовку до нового сезону.,
---------більше, ще
Державна комісія прийняла чих робіт. Тим
йде в ніоцінкою нинішній рік не
підприємство
з
які порівняння з поперед
«добре».
— І традиційне запитан
німи: на фініші десятої п’я
Прокоментувати цю поня: ваші плани на майбутнє!
тирічки
ми
переробили
дію наш кореспондент по
— Вони такі ж, як
і в
просив секретаря комітету 248380 тонн цукрової сиро усього колективу: оператив
вини
і
досягли
найвищої
комсомолу
цукрозаводу
но прийняти врожай від бупродуктивності. Значить, і
Людмилу Бербец.
ряководів нашого і Ново-

— Виробничий процес на
підприємствах, подібних на
шому, „умовно можна поді
лити на два періоди. Пер
ший — переробка цукрової
сировини і
виробництво
цукру. Другий — ремонт і
підготовка цехіз і техноло
гічного обладнання до на
ступного сезону. Характер
на особливість:
безпосе
редній виробничий процес
триває на заводі лише три-

ремонтували обладнання як
архангельського
районів,
ніколи ретельно. Крім того,
Уманського району
Чер
на підприємстві встанозлекаської області, виробити,
но нову лінію сольфітації
як
і зобов'язувалися, не
води і сиропу.
менше ЗО тисяч тонн висо
— На заводі працює ба- коякісного цукру.
А поки
гато молоді.
Будь ласка, що обладнуємо на заводі
Людмило, кілька слів про блок для гарячого
харчу
участь її в ремотних робо вання, заготовляємо різно
тах.
трав'я для місцевого рад
— Всі 82
члени комсо госпу. До речі, кожен ком
мольської організації пра сомолець припас
за літо
цювали наполегливо. Найви- більше двох тонн кормів.

УРОНА майбутній
ПРАЦЮЮТЬ сьоНІАИ
ГОДНІ ТРУДІВНИКИ нозР£ИГОРОДНІ ВСЬКОЇ
во
сільгосптехніки.
ЛОДИМИР КИСЕЛИК ЩО

ЗМІНИ

ВАНТАЖИТЬ ПО

ТУЖНОЮ

МЕХАНІЧНОЮ

ЛОПАТОЮ

600-650

ТОНН ОРГАНІЧНИХ ДОБ
РИВ,

ЯКІ

■ ’Эдаая

йя. . ..
£ ЧИЇ

•

Д

ВИВОЗЯТЬСЯ

НА ПОЛЯ ПТАХОФАБРИ
КИ «НОВГОРОДКІВСЬКА».

На з я і м н у: Володи
мир МИ СЄЛИМ.
'
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„Молодай комуклр

З сшор.

Фото Ф. ГОНЧАРА.

нови
ни

! ВІЙНА
НЕ ПОВИННА
ПОВТОРИТИСЬ
Гнівом і болем перепов
нилося серце, коли я дові
дався про рішення амери
канської адміністрації по
чати повномасштабне ви
робництво
нейтронної
зброї. Адже
це означає
зростання загрози ядер
ної війни, яка може зітер
ти з лиця-землі все живе.
Добиваючись
здійснення
своїх агресивних планів,
імперіалісти США та їхні
партнери по НАТО не гре
бують нічим.
Людство не повинне до
пустити
дальшого нагні
тання міжнародної напру
женості. До протесту лю
дей доброї волі з усіх ку
точках
планети, в тому
числі і у Сполучених Шта
тах, хочу додати і свій го
лос.
Я — ветеран
Великої
Вітчизняної війни. Викону
ючи свій інтернаціональ
ний обов’язок, брав участь
у визволенні від фашистів
Чехословзччини;
Румунії,
Угорщини, Югославії. Був
тяжко поранений, згодом
повернувся до трудового
життя. Моя професія —
одна з найбільш мирних.
Працюю вчителем геогра
фії, виховую дітей. І вбо
ліваю всім серцем за тс,
щоб на їхню долю не ви
пало тих тяжких випробу
вань, які довелося пере
жити старшому поколінню.
Наша Комуністична партія
проводить
послідовну
зовнішню політику, спря
мовану на зміцнення ми
ру, припинення гонки оз
броєнь. Ми, радянські лю
ди, хочемо жити в дружбі
з усіма народами. Хоча/а о
вирощувати хліб, плавити
метал, плекати сади, буду
вати космічні
кораблі і
ростити дітей під чистим
небом.
Р. ДАЙДАКУЛО8.

м. Кіровоград.

ВІДРЯДЖЕННЯ

І

За відрядженням обко
му комсомолу
до Бобрпнецького і Кіровоградсь
кого районів виїхала група
художників. Вони працю
ватимуть над полотнами,
ПріІСВИЧеНІІМИ
100-ріЧЧіО
Кіровоградською музичнодраматичного театру імені
М. Кропивяицького.
Намір
продовжити
у
творчому відрядженні ро
боту над комсомольськомолодіжною тематикою має
кіровоградський художник
О. СКИРТАНЬ.
В. О. Федоров.- Його карти
ни з ударної
комсомоль
сько! будови — залізнич
ної лінії «Долинськи-ІІЬмічна> експонувалися в ху
дожніх
салопах області:
він працював лад оформ
ленням музею сСпартйк» у
с. Красногірці.
БІДНОЧНВШИ,
ЗМЩіивШВ
Тепер творчий доробок
художника
поповниться за літо, повертаються наші
картинами, які розкажуть юні глядачі до міста. Нопро життя
самодіяльних
вертаються, відвикнувши
митців.

ЛЯЛЬКИ І...
АВТОІНСПЕКЦІЯ

Н. МИКОЛАЄНКО.

ДОБРІ СПРАВИ
«КОРЧАГІНЦЯ»

І

пшениці, ячменю і гороху.
На високому рівні була
в загоні
й культмасова
робота. Зокрема,
агіт
бригада «Корчагінця» зай
няла перше місце на зо
нальному
фестивалі сту
дентських загонів . Май
бутні вчителі були часа
ми гостями дитячого садка
«Колобок», де виступали
із ляльковими виставами.
Бони прочитали
дев’ят
надцять лекцій.
Студенти провели чоти
ри недільники, заготовили
дванадцять тонн кормів.
«Корчагінець» став пер
шим серед сільгоспзагонш
у своїй зоні. Йому вруче
но вимпел «Кращому сту
дентському загонові» із
автографом
космонавтаземляка Л. І. Попова.

До педінституту повер
нувся студентський загін
комуністичної праці «Кор
чагінець», який працював
у селі Суботцях Знам'янського району. 11а зустрі
чі, присвяченій цій події,
виступили парторг інсти
туту А. І. Ніцой, декан
факультету іноземних мов
(на базі цього факультету
був сформований загін)
В. М. Бабич, заступник
секретаря комітет}’ комсо
молу вузу Тетяна Голова
тенко.
Про роботу студентів
розповіла командир заго
ну Таня Мізін. Корчагіпці
заробили і перерахували у
Фонд миру 2364
карбо
ванці. Працюючи на току,
вони
розвантажили
738470
кілограмів зерна,
очистили 115600 кілограмів гороху, закагатувалп
понад мільйон кілограмів

від міських
вулиць, від
транспорту, трохи забувши правила вуличного руху.
Швидше згадати ці пра
вила
дітям
допоможе
Світлофор Світлофоровнч
—
персонаж
музичної
казки «Все починається з
дороги», поставленої в об
ласному театрі ляльок.
Про пригоди хлопчика
Вані, підступні наміри Нерозберихи і про те, що з
усього цього вийшло, разкажуть малюкам артист і:
О. Когодовський, Т. Са
мойленко,
II. Шевченко,
О. Потапенко та інші.
Спектакль «Все почина
ється з дороги» за п’єсою
В.
Ващаєва
режисер
10. Жеребцов, художник,
-заслужений
працівішк
культури УРСР В. Оста
пенко в творчій співдруж
ності з працівниками облде ржа в гоі цс не к ці ї пїдго г увалії до місячника безпеки
руху.
В. ДЖАГАР,
головний режисер обласного
театру
ляЛЬОК.

ЗЕЛЕНИЙ ВОГНИК

уваги:
серпня по 15
вересня в
області проводиться все
союзний рейд «Обереж
но, діти!»

Незабаром почнеться
навчальний рік. Поверта
ється з піонерських табо
рів дітвора. Напознюють«я гомоном вулиці і дзори. Та раптом у звичний
шум зливається скрипіння
ігальміа... Дорожня при
года...

Товариші
водії!
У більшості
випадків
дитина потрапляй в біду
тому, що своєчасно не по
мічає автомашини. Іноді
діти раптово вибігають
на вулицю
перед транс
портом, що рухається.
І тоді ні професійний
досвід водія,
ні справні
гальма неспроможні запо
бігти трагедії. Тому саме
вам слід вчасно побачити
дитину, що
знаходиться
поблизу
дороги або на
проїжджій частині. Зумій
те передбачити її дії, як
що потрібно — сигналом
приверніть увагу до авто
мобіля.
Окремі водії ігнорують
знак «Діти», не зменшу
ють швидкості, пс підви
щують ЩІЛЬНОСТІ.
Товариші водії! Знахо
дячись за кермом, будьте
обережні і уважні побли
зу шкіл та інших дитячих
закладів. І вдвоє уважні
ші. якщо на дорозі — ді
ти

Зупиніться на хаильку і
постежте за життям вулиці. Ось двоє дівчаток пе
ребігають її на
червоне
світло світлофора. Школяр
вибіг на проїжджу частину
м’ячем, що викотився
з підворіття. Мати з дити
ною намагається пробра
тися крізь потік автомобі
лів. Друзі, зустрівшись на
середині
переходу, яро
щось жваво розмовляють.
Кожна з цих ситуацій мо
же закінчитися трагічно. І
причиною цьому — неви
хованість. Так, так, сама
нона. Адже вихована лю
дина не тільки постукає а
двері, перш |1ІЖ увійти,
не тільки поступиться міс
цем старшому, а й не по
рушуватиме правил вулич
ного руху. І привчати до
цього слід
з дитинства.
Все, що закладається
□
ранньому віці, перетворю
ється потім у
------характер
людини.

Шановні
батьки!

З метою профілактики
нещасних випадків
з 15

Щоранку ваші діти, по
спішаючи до школи, пере-

рейд „обережно ДІТИ!“
ходять вулицю з інтенсив
ним рухом транспорту. А
чи знають вони правила
вуличного руху? ' Чи змо
жуть вибрати иайкорогший
і найбезпечніший
шлях?

Не чекайте, доки ваша
дитина вивчить
правила
самотужки. Тактовно, не
нав’язливо привчайте ді
тей дотримуватись правил
вуличного руху. Йдучи з
малюком на прогулянку,

пограйтеся з ним в дорос
лих і маленьких.
Нехай
віп буде «дорослим» і пе
реведе вас через дорогу,
контролюйте його дії.
У своїй поведінці діти у
всьому повторюють дорос
лих. Нехай вони
бачать
лише хороші приклади!
Навчайте дітей дисципліни
па вулиці!

Товариші
вчителі!
Міністерством
освіт,;
УРСР вивчення
правил
вуличного руху в 1—3
класах введено в мережу
учбових годин. У старших
класах «закони доріг» ви
вчаються па позакласшіх
заняттях. У кожній школі,
в кожному дитячому зак
ладі мають бути оформле
ні майданчики і кабінети
безпеки руху. Консульта
цію ви можете отримати, у
працівників
державтоінспекції.
Велику допомогу мають
надати школі батьківські
комітети і підприємствашефи. Вчителі мають орга
нізувати чергування бать
ків, юних інспекторів рухів
поблизу ШКІЛ.
Обов’язок кожного пе
дагога зробити все, щоб
дорожніх пригод з дітьми
не було.

Юні

інспектори
руху!
Загони юних інспекторів
руху створюються при
школах, будшікоуправліякях, дитячих автомістечках, Будинках та Палацах
піонерів. У нашій ..області
їх близько трьохсот. Та че
всі проводять роботу по
роз'ясненню правил вулич
ного руху»

Не завжди організову
ються
чергування біля
шкіл і закріплених за за
гонами дошкільних закдаїдів.
Контроль за дисциплі
ною на вулиці — ваше
завдання!
3. БІЛОУС,
інженер облдержавтоінспекції.

—- ЯЗ серажж 1981 рокх —

---------------- „Ывлодж* ісомужау«»

З ршор.

ЛІТОПИС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ■

Пам’ять нас кличе в дорогу
У вересні починається Всесоюзна пошукова експе
диція комсомольців і молоді, піонерів
і школярів
«Літопис Великої Вітчизняної».

У твоїй, товаришу, пам’я
ті- навічно закарбувались
іметю
безстрашних скнів
рідної Вітчизни, які захис
тили її від ненависного во
рога і не зронили
знамена
Жовтня. Ніхто не забутий,
ніщо не забуте'.
Враховуючи велику важ
ливість висунутих на XXVI
з’їзді Комуністичної партії
Генеральним секретарем ЦІ\
КПРС Л. І. Брежнєвим зав
дань дальшого вдосконален
ня виховання молоді на ре-

волюцінних, бойових і тру
дових традиціях радянсько
го народу,
забезпечення
спадкоємності соціального і
ДОСВІДУ ПОКОг
морального
лінь, VIII
____
пленум ЦК
ВЛКСМ закликав юнаків і
дівчат ще ширше розгорну
ти пошук невідомих сторі
нок епопеї народного под
вигу, поповнити мережу му“
““ слави,
------- --------------зеїв
встановити нов|
пам’ятники і обеліски
на
честь полеглих героїв.

ГЕСНЯ ЦЬОГО
РОКУ ВСЕ
СОЮЗНУ ПОШУКОВУ ЕК
СПЕДИЦІЮ КОМСОМОЛЬ
ЦІВ І МОЛОДІ, ПІОНЕРІВ І
ШКОЛЯРІВ «ЛІТОПИС
ЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ».

Ось головні завдання скспедиції:
— активніше прилучення
молодого покоління до дже
рел
ратного і трудового
подвигу радянських людей
у роки Великої Вітчизняної,
запис спогадів фронтовиків,
партизанів і підпільників,
трудівників тилу;
— постійна турбота про
БЮРО ЦК
ВЛКСМ ПО- ветеранів війни, сім’ї загиб
СТАНОВИЛО ПОЧАТИ З ВЕ- лих захисників Батьківщи-

ни, виховання
поваги до
життєвого подвигу кожного
ветерана;
— пошук і збирання доку
ментів та реліквій воєнною
часу,
збереження їх для
майбутніх поколінь шляхом
передачі в музеї, архіви.
Уже тепер комітети комсо
молу мають розробити пла
ни проведення
експедиції,
залучаючи до неї наставни
ків молоді, комсомольських
активістів, працівників му
зеїв та архівних установ.
Особливу увагу, звернути.
на підготовчий період, в хо
ді якого треба визначити
конкретні адреси пошуку.

КОМСОМОЛЬЦІО! СТАНЬ УЧАСНИ
КОМ. ВСЕСОЮЗНОГО ПОХОДУ ком
сомольців І МОЛОДІ місцями
РЕВОЛЮЦІЙНОЇ, БОЙОВОЇ 1 ТРУДО
ВОЇ СЛАВИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАР
ТІЇ І РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ!

Пам’ять кличе в дорогу
нас усіх.
При редакції «Молодого
комунара» створюється спеціальний
................
прес-центр, який
постійно
підгримуватиме
зв’язки
_з г
..... .........жж
районними
та
міськими штабами експеди
ції, клубами інтернаціональ
ної дружби, туристичними
клубами і секціями, клуба
ми
ДТСААФ, Будниками
піонерів, загонами червоних
слідопитів.
Ми чекаємо цікавих мате
ріалів, знайдених
під час
експедиції комсомольцями і

піопсрами. Ми чекаємо лис
тів від ветеранів
Великої
Вітчизняної. В ході експе
диції ми відкриємо рубри
ки «Пам’ять серця», «Бойові
дороги батьків», «Вони ку- '
вали перемогу».
Кращі матеріали наших
читачів, пошукових загонів,
окремих учасників експедиції, краєзнавців будуть відзначені
спеціальними преміями.
Отже — в дорогу! Нас
кличе ПЗім’ять. Пам'ять ссрця.

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

Наша
аптека
Ця ділянка з явилася на
території
нашої станції
нинішнього року. Вся во
на
розбита на невеликі
грядочки, і біля кожної —
табличка з написом: лю
бисток, деревій, конвалія,
подорожник,
вал^р яна,
ромашка лікарська...
З колекційної ділянки
починають наші юні нату
ралісти масове
вирощу
вання лікарських рослин.
Восени, коли насіння до
зріє, ми його
зберемо і
збережемо до наступної
весни.
Навчитися не тільки роз
пізнавати і збирати росли
ни, які мають- лікувальні
властивості, але- й виро
щувати їх —
така мета
юних господарі»; нзшої
станції.
Н. ТАРАСЕНКО,
директор Новоукраїнської станції юних на
туралістів.

Підростай,
лісе!
«Зелені патрулі» нашого
району сприяють охороні
та збереженню лісонасад
жень. Особлизо антично
працюють загони
юних
друзів природи Великовисківської, першої Злинської, Плетеноташлицької
середніх, Розсохуватськоі
восьмирічної шкіл. Вони
патрулюють
у
парках,
скверах, лісопосадках, за
хищаючи зеленого друга
від недбальстза і байду-1
жості.
А у
юних
любителів;
природи
з Оникіївсько'ії
восьмирічної школи тур
боти особлизі. Адже ВО
НИ— члени єдиного в ра
йоні шкільного лісництва,
організованого при Оникіївському лісовому гос
подарстві, Тридцятьом уч
ням 6—8 класів довірили
кілька гектарів
лісу. Тут
вони сисадили саджанці »
доглядають їх — просапу
ють, бережуть від шкідниО. САФРОНОВ.

Малозисківський район.

З випуску «Ятрані»

СТЕПОВА

ІІЗіШ
Так багато
шич
мсиьш хороших справ
/

Ви бузали на

Ці невеликі кущі., що зу
стрічаються
по балках
довкола Кіровограда, вес
ною вкриваються густим
білим цвітом, а влітку —
ягодами, дуже схожими
на... вишню. Власне, це і є
дикоростуча степова виш
ня. Ще її нависають виш
няком, вишневим чагарни
ком.
Степова вишня широко
розповсюджена на Украї
ні, Північному Кавказі, а
Західному Сибіру, на Урглі і з Казахстані. Росте во
на в балках, біля доріг, на
лісових
галявинах,
на
уральських сопках — шнханах.
Ягоди
степової вишні
досить
великі, придатні
для приготування соку, ва
рення, сиропі*
і компо
тів. З сприятливих умовах
окремі кущі можуть дава
ти до трьох
кілограмів
плодів. Висота рослин до
сягає двох метрів.

боротьби з водною ерозі
єю грунту, яроутворенням.

Причому
користь
при
цьому буде
подвійна .—
захист грунту
і щедрий
урожай смачних плодів.
Степову вишню можна
застосовувати і при ство
ренні полезахисних лісо
посадок.
В її
заростях
гніздяться птахи.
Однак
дикоростучої
вишні в нашій області ли
шилося небагато. Її при
родні зарості в балці по
близу
Кіровограда та в
деяких інших місцях зов
сім невеликі. Певно, при
«зеленим
Степова вишня відзна родолюбам,
слід
подбати
чається
особливою стій-патрулям»
кістю і підвищеною корс- про те, щоб зберегти їх,
невідростковою здатністю. поширити по □сій області.
На з н і м к у: гілочка
Розростаючись,
вона на
дійно скріплює землю. її дикоростучої
степової
можна
використати длп вишні.

ПАМ’ЯТНИКИ ПРИРОДИ

Ї0ШЯ-В0ІН
Напис на камені спові
щає: «Тополя ця пронесла
життя крізь битву вели
ку».
Гордо здіймається
вгору могутня крона. Ко
лись тут ішли жорстокі бої,

ту піонери сьогоднішнього
дня в м. Волгограді.
Лягають квіти
шани на
гранітні
обеліски — їх
приносять люди, що при
їхали з усіх кінців планети.
Пломеніють
жоржини і
біля підніжжя тололі-вої-

на. Люди обступають де
рвалися бомби,
свистіли рево,
торкаються його
кулі, сіючи смерть.
шорсткої кори. В тілі цьо
А навесні 1943 року по го свідка
великої битви
нівечена тополя зазелені ще стримлять осколки. А
ла. Зона вистояла в бою, крона його шумить зеле
як солдат.
А неподалік ним листям.
дерева — братські моги
Добірку підготував
ли. Вічний
вогонь, біля
М. НОЖНОВ.
якого несуть почесну варФото автора.

святі Івана

ши з селі. Ось ззяти

І

таку

Сидів
якось
увечері
Купала? Водили хороводи звичайну спразу, як суботні
учень 6 класу Микола Мндозколо зогнищ?
Пускали танці. Можна,
звичайно,
зінки на воду,
співали ку проводити їх, обмежившись
цул разом зі своїм това
пальських пісень?
Ні? Тоді оголошенням номерів про
ришем Олегом Шевченком
на лавочці біля хати. Зби завітайте на початку липня грами. А можна прозести
ралися йти грати
у фут до села Добрянки Вільшан- захід набагато цікавіше,
ського району. Уже кілька включивши до програми ве
бол. І раптом...
років тут
проводиться на чора вікторини, ігри, змаган
Неподалік на стовпі бу
Івана Купала театралізовані ня на кмітлизість тощо, як
ло гніздо, де жила сім’я
народні свята.
це роблять у Добрянці.
лелек. Там діялося
щось
їх обов’язкові супутники
Ніколи не буває порож
незрозуміле. Лёлёки-бать— запальні танці, цікаві іг нім сільський Будинок куль
ри, іскристий сміх.
тури, Завжди у ньому чути
ки намагалися виштовха:
У цьому зеселому святі молоді голоси. Тут щовечо
ти одне лелеченя з гнізда.
трудівники ра відбуваються
заняття .
Пташеня пищало, опира беруть участь
колгоспу імені гуртків художньої самоді?
лося, аж поки не втрима місцевого
Зайковського
— доярки, • яльності.
лося і впало додолу..,
вівчарі, механізатори, А го
І те, що агітбригада кол
ЛІнкола підхопнз пта тують його учасники худож госпу одна з кращих з ра- •
шеня і приніс додому.
ньої самодіяльності, .клубні ноні — закономірно. Адже
Розповів про побачене ма
активісти на чолі з директо а ній бере участь чи не ко
тері, батькові і старший
ром Будинку культури мо жен учасник самодіяльнос
сестрі/ І вони почали ра лодим комуністом Катери ті.
А ще у Будинку культури
ною Нітрян. Вона ще й ком
зом думати, що робити з
сорг клубної комсомольсь проводяться цікаві вечори.
малим лелекою. Поверну
відбулася
кої організації. Людина, яку Ось і 9 серпня
ти до гнізда? Але де гана селі щиро позажають. Бо зустріч з ветеранами Вели
рантія, що батьки знов не
завжди зона серед людей. кої Вітчизняної. Знову луна
викинуть пташеня звідти? (Кожного вміє захопити, за- ли пісні, вірші, спогади волишити Іцікавити.
Отож вирішили
тераніз. Затамувавши подих,
ііого вдома.
і А що цікаво живеться мо слухали їх люди.
М. КОРДЮКОВА,
лодим добрянцям, в цьому
Микола
щодня ловив
Вільшанський район.
для лелеченяти жабок, ри ізи переконаєтесь, побувавбу. Василько (так назвали
буслпка) все тс охоче по
СПОРТ
їдав і швидко підростав.
їхаиі
Через деякий час він уже
ходив
разом з Миколою
палодо річки. Хлопчик
вить риби,
нагодує В.ісильна,
напоїть ООДОІО.
Наприкінці липня — на діжних спортивних іграх. У
Відпочинуть трохи і до початку серпня
9 представників
у Кірово її складі
дому повергаються.
граді тризаз
фінал Цент- Кіровограда.
А то грається Микола а іральної ради ДСТ «АванОсь результати
перших
хлопцями, а Василько не ігард» з футболу серед ви- матчів: «Локомотив» — «Бу
подалік'з гусенятами вов хозанціз ДЮСШ
та груп ревісник» — 0:0, «Колос»—•
тузиться. Або влаштується
підготовки молодих футбо команда Міністерства осві
в загінку
під деревом і
лістів при командах пер ти УРСР — 0:0.
«Трудові
чекає свого друга. 1 лише
шої та другої ліг. Юнаки кі
резерви»
—
«Динімо»
—іноді, зіпнувшись на свої
ровоградської «Зірки» ста
ноги і витягнувши голову,
ли чемпіонами.
З кращих 2:3, команди МО УРСР —
дивиться Василько вгору
гравців сформовано збірну «Спартак» — 0:0^ «Буревіс
на гніздо, де живуть його команду «Авангард», яка ник» — «Колос» — 2:1, «Ди
братики і сестрички..'.
22 серпня приїхала у Світ- намо» — «Авангард» — 2:1,

Фінал

І у Світловодську

м. СТОЯН.

с. Гіанчеае
Новомиргородського
району.

Серйозний екзамен здали квіткарі Кі
ровоградської
СШ № 5: на виставці
квітів Ленінського району м. Кіровогра
да їхня експозиція
— букети «Живи,
Україно, прекрасна і сильна», «15 рес
публік — 15 сестер», «Рознвітай, Віт
чизно», «Хвала рукам, що пахнуть хлі
бом», «Мій рідний нрай», «Землянам —
делегатам XXVI з’їзду КПРС». «Земля
ку-космонавту», «Щедра осінь Кірозоградщини» — удостоєна другої премії.
Ще краще
підготувався до виставки
колектив СШ К, 34, який визнано пере
можцем серед шкільних колективів.
Серед підприємств району найкращі
експозиції представили колектизи за
водів «Червона зірка» та фільтруючого
кізельгуру. Переможцями серед жеків
визнано колектив жеку № і, а серед
дошнільних закладіи — ясла-сад № 37
«Ластівка».
Виставка пройшла під девізом
«Ідеї
Леніна живуть і перемагають».
па знімку:
експозиція дитячого
садна № 17, удостоєна другого приза.
Текст і фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

«Трудові ре
ловодськ для участі в тре- «Водник»
тіх республіканських моло- зерви» — 2:2.

Останні
старти
Тривають останні поєдин
ки обласної спартакіади, у
якій беруть участь команди
сільських, селищних та місь
ких Рад народних депута
тів. Колективам сільських і
селищних Рад залишилось
провести змагання з чоти
рьох видів спорту — бага
тоборства комплексу ГПО,
ручного м’дча,. волейболу
га футболу Після турнірів
і 7 видів па першому місці
спортсмени Знам’яиського
району' — (126" очок), цл
крутому
Гайворонського

(121), па третьому — Койпаніївського (119).
Серед міських команд по
ки що перше місце займа
ють спортсмени Кіровськ'ого
районі' м .Кіровограда. У цій
групі залишилось провести
змагання
з багатоборства
комплексу ГПО та легко
атлетичного кросу.
28—30 серпня в Кірово
граді відбудеться обласний
фінал з багатоборства ком
плексу ГПО на призі', газе
ти «Комсомольская правда»,
в якому
візьмуть участь
збірні команди міст та ра
йонів області.
Ю. ПОВОРОЗКА,
завідуючий навчальноспортивним - відділом
облепорткомітету.

1
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4 с тор
Коли вірити
спискові,
що висить У книжковому
магазині № 2 міста Кіро
вограда, то на здану маку
латуру можна
придбати
багато дечого: «Машину
часу» Г. Уельсз,
«Оеод»
Е. Войнич, «Три мушкете
ри» А Дюма тощо.
Куди ж здавати макула
туру?
В оголошеннях єказусться: еул. К. Лібкнехта, 76.
Щоб не їхати
зайвий

Вівторок
!-- х І.Ннастика. 9.05 — В. Дсльмар.
«Далі — тпіпа». Фільм вис
таво. По закінченні — ІИиііи:т. 14.’ЗО — Новини. 14.50 —
Людина на землі. Біиопоохрама." 15.35 — Д. Шостако
вич. Концерт .V 2 для скрип
іт а оркестром. 10.10 —
Фільм — дітям. «Голубий
патруль».
17.15 — Адреси
МОЛОДИХ.
18.15 — ЇКіІТТЯ
неуки.
18.-15 — Сьогодні у
світі.
19.00 —
Челігйипт
СРСР з футболу: «Торпедо»
— «Динамо» (Київ). 21.00 —
«Час». 21.35 — Вперше па
телеекрані балет Ф. Амірова «Тисяча і одна ніч».
(22.15 — Сьогодні у-евіті).

'А УТ

ПОГАНЯЙ НА СМІТНИК!
раз із макулатурою через ьої' сировини, йому на-'
усе місто,- передбачливі ясуіь:
люди перепитують у про
— Дарма принесли, ні
давців магазину: «| с;>е яких талонів немає Коли
ВСЄ Є?»
будуть? А хто його знає...
Так, —
категорично Еезіть на звалище.
відповідають ті.
— Тобто на смітник? —
Коли ж захеканий чоло запитує
спантеличений
вік зупинясться*біля прий клієнт...
мального пункту вторин— За містом, біля села

ма.чі! 17.30 — Народна твор
чість. Телеогляд 18.15
Педагогічна паука —
18.45 — Сьогодні у СВІТІ.
19.00 — «Нейтронна бомба
змова проти людстпа». Ведо
Передачу
політичний огля
дач і Фесунепко.
19.40 Фільм «Кафе «Ічотоп». 21.00
— «Час». 21.35 — Концерт
артистів Іркутського театру
музичної комедії.
22.20 —
С ьогодііі
у світі. 22.35 _
Міжнародний
турнір з во
лейболу. Матч
фінальної
rpyi.ii. Чоловіки.

поем Д Шостаковича 22.20
— Сьогодні у світі. 22.35 —
Міжнародний турнір з по
леііболу. Матч
фінал*, ноі
групи. Чоловіки

▲

▲ ут

А ЦТ (IV програма)
21.00 — «Час».
2135 —
Художній телефі іьм «Динна
відпустка». З серія.

8.00 — «Нас». 8.40 — Тім
настика 9.05 — Мультфіль
ми «Р-акніа» «Викрадення».
9 45 —
Фільм «Донина».
10.50 — Клуб
кіиоїтоп.орлжсй. По закінченні — Нови
ни. 14.30 — Позиви 14.50—
Док. телефільм її. 16.00 —
Грає камерний оркестр Ка
еахського телебачення і ра
діо 16.30 — Російське мова.
17.00 — Відгукніться, сур

П'ятниця
А НТ

А ЦТ
14.30 —
Вокняи 14.50
— Док. фільм «Біля дже
рел
радянського
кіно»
15 15 — Виступ
айсамблю
«Юність». 15.40 — Фільм —
дітям «Білнй пудель». 16.45.
— Чого і як
навчають
в
ПТУ. 17.15 —
Пісня залпшавться
людиною». 13.00
— На приз клчбу «іШкірятчїй м’яч» 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00
— На полях
країни. 19 15 — До Дня ра
дянського кіно. Виступ голо
ви Держкомітету СРСР по
кінематографії Ф Т. Ср ма
та 19,25 — Фільм «Кілька
інтерв’ю з особистих пи
тань». 21 00 — «Час». 21 35
—
«Т > ч.м-ьоццерт -Поеми
» еволюції». Десять хорових

Завадіаки на звалиш,і пра
цюють дєа наших заготі
вельники. Кожен
з них
стримує таку ж саму кіль
кість талонів, як і наш
приймальний пункт.
— Але ж це централь
ний пункт,
крім того, в
усіх оголошеннях
еказусться саме його адреса

— Воно то так, але...
♦ * #
Цікаво,
правда? Маєш
ллашину — вези макулату
ру на звалище. Не маєш—
наймай таксі. Не хочеш—
справа твоя. Прийом ма
кулатури на
Карпа Ліб;<нелта, 76 тимчасово припи
нено: немає талонів. А де

редяьої СПСЦІЩІІ.НОЇ освігн
СРСР В 11. Єлютіна. 18.45 —
Сьогодні у
світі. 19.00 —
Людина
і закон. 19.30 —
Прем’єра художнього теле
фільму < Обережно, ожеле
дііця». 21.00 — «Час». 21.35
— Ану.
дівчата! Телекониурс В перерві — Сьогодні
у світі. 23.00
— Чемпіонат
світу з велосипедного спор
ту.
Індивідуальна
гошці.
ІКінкн.

А ут

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Програма до
кументальних фільмів. 11.15
— Фільм концерт. 11.45
«Майстри мистецтв». 13.15 —
Художній телефільм «Роз-

З 25 серпня
по 30
серпня
1981 року

ГА ЦТ (IV програма)

А ЦТ

ут

І6.00 — Ног.инн 16.10 —
Сьогодні—«Делі. кіно.'-. 17.30
— Ф.ільм-концерт 18.00 —
«День за
днем», (Иіровограді. І8.1.г
ТТепефіпьм.
Ком(Кіровоград). 18.30
СОМОЛІЮІ.КИЙ
автограф»,
18.55 — в ефірі
пісня
19.00 —«Актуальна
камсра» 19.30
“ 125
■' .річчя з
До
дня народження 1. Я. Фран
ка.
Тслевистава
-Будка
27». 20.30 —
«На ланах
10.00 — «Актуальна каме республіки». 20.45 — «На
ра». 10 35 — Художній теле добраніч,
діти!»
21.00 —
фільм «Розколоте небо». 2
серія. 11.45
— «Слово за
вами». Громадська рада Ук
раїнського телебачення. «Р«>
бітннчої газети» і «Сільських'
вістей» по
впровадженню
передового досліду. 16.00 —
Новини 16.10 — Літня тру
дова чверть. 16.40 — Кон
церт популярної симфоніч
ної музики. 17.10 — «У нас:
в колективі». 17.40 —Музич
ний телефільм.
18.00
—
«День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Оголошення
(Кіровоград). 18.20 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 —
-Вперед, орлята». 19.00 —
«Актуальна ілім-?ра». 19.30—
Фільм-коинєііт. 20.00 — Чем
піонат
СРСР л футболу:
«Таврія»
— «Шахтар». 2
тайм. 20.45 — «Па добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35—
Художній телефільм «Розко
лоте небо*. З серія 22.-40 —
Кубок СРСР з легкої атлети
ки. По закінченні — ІІони- «Чає».
«Майстрі!
ни.
ї.шетецтв». По закінченні —
Повній!.

1.0.00 — «Актуальна каме
ра». 1035 — «Ніномезаїка».
11.55 — Виступає фольклор
ний
ансамбль «Поляни».
12.30 — Художній телефільм
«Розколоте небо». 1 серія.
16.00 — Повніш. 16.10 —
Для школярів.
«Орієнтир”.
16.50 — Концерт.
17 10 —
К. т. «Народна творчість«'.
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 17.40 —
Телефільм. 18.00 — До 125річчя з дня
народження
1. Я. Франка. «Франко і му
зика». 18.30 —
Телефільм.
39.60 — «Актуальна каме
ра». 19:30
— В. Крапнеш.
«Розбите
вікно». 20.10 —
Коннерт української радян
ської пісні.
20.45 — «На
добраніч.
діти!» 21,00 — А ЦТ (IV програма)
«“Час». 21.35 — Художній тс-,
лефільм «Розколоте небо».
21.00 — «Час». 21.35 —
2 серія. По закінченні
— Художній фільм «Динна відНовини.
»*устка».-2 серія.
19 00 — Сільська година.
20.00 — Вечірня назва. 20.15
— Міжнародна
панорама.
21.00 — -.Час». 21.35 — Ху
дожній фільм
«Дивна від
пустка». 1 серія.

ОЦЕ ТАК!

8 00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Мультфільм
« Намучен Звий заєць». 9.20
— Фільм ♦Кілька інтерв’ю в
осч.бпстих питаннях». 10 50
— Фільм-концЄрт «Компози
тор Касьянов». По закінчен
ні — Новини.
14.30 — Но
вини.
14.50 — Док. толе
фільм «Годні пошуку». 15.40
— Шахова школа. 16.10 —
Москва і москвіріі. 16.40 —
Фільм-концерт «Де ключ за
повітний?». 17.10 — Зустріч А ЦТ
юнкорів телестудії «Орля» з
8.00 — «Час». 8.10 — Гім
головою колгоспу «Світлий
г'~'
" настика. 9.00 — АБВГДсйна
області 9.30 — Для вас. батьки. 10.00
шлях» Рязанської
А км мог. им. 17.56 - Концерт — «Час. історія, образ».
оркестру баяністів. 18 15 — Ішуково-популярппй фільм.
До початку навчального ро 10.— Більше .хороших гоку
У вузах
і технікумах. парів.
,__ _.
10.50 — Концерт Ряріч-туп міністра вищої .і се- папського
роеіпського на-

Субото

АУТ

Ив уираннском языке.
і

________________

НА 1981- 11Л2 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

їчник.

ІІрїИімаюті ся юшнси та дівчата, ' пні зпиіпчпли 10
Н'іЯСІН
Строк навчання — 1 рік. Учні зараховані п училніце. рдерткують стипендію в розмірі 75 иоб. на місяць
і забезпечуються 1 УРТОІИІІТІГОМ.
Під час проходження виробничої
поактикц учні
ЛДСП-.ЬУЮТЬ ДОД&ТКОЬО 50 НООІІ заробітку.
Учні, які зяьінчгнн училище на «4» і <5». направля
ються у вищі нашталі пі заклади та технікуми
Встунникп полають такі документи: .'кФвм на ім'я
Ліч гчггора. автобіографію, довідку ічзо ос.р’ту пйзідку
з місця нрожнваї пя, 6 фотокарток 3>4, довідку про
Пр «І»ІЛЯ|,-ТИ,‘ИІ щеплення.
Лпкумс.пти при ^маються в кріщслярії "'чтшіа'
м. Олександрія, с. Перемога, еул. Нагорм’. 104.

JffcOSO. мсп
м. Кіровоград,
суп. ЛунвчврСЬКОГО, 36.
Нір.еке 61107.

КІНО

Пп <чіецк*льно<тлх с>Єлнцюсяльнмк-плитсчни«, мсзл-

НА1НА АДРЕСА:

БК 07816.

-8.00 — «Час». 8.45 — Вяставкб* — Вуратіно.
9.15 —
Програма 'документальних
Фільмів. 9.50 — «Веселка».
10.15 — Мультфільм. 14.10
— «Для вас. баті.кп>. 14.40—.
Фільм-концерт. 15.30 — Чем
піонат світу
з академічної
греблі.
19.05 — Мелодії І
ритми зарубіжної естрацп.
20.00 • — «Вечірня казка».
20.15 — -Супутник кіногля
дача». 21.00 — -Час». 21.35
—. Художній фільм «Велике
життя».

ПРОДОВЖУЄ
НАВІР У’ШІВ

Яам. <Л7.

ШСМ Украины,

А ЦТ (IV програма)

«КОМСОМОЛЕЦЬ’
25 - ЗО
сспппя. «Де ги кохання?» —
о 9.40. 11.40 13.00, 1<50,
16 10 18.20. 20.50.
«МИР».
25—30 серпня.
'•Івашиа з Палацу піонерів».
.Мультфільми. ,О 9.30. 11 60,
12.40. 14.20 «Дами запрошу
ють кавалеріє» — о 16 00
18.20, 20.30.
«ХРОНІКА». 25—30 серп
ня. «Ніно рсзпоаігзгс про се
бе».
Хроніка тьио-доку мен
тальний
фільм
«Лось».
Мультфільми
9.00 дп 15.30.
«Венеціанський захист» —
25 серпня. «Біл^ чортового
А ЦТ
— 26—27 серпня.
8.00 — «Час». 8.40 — Гім гігва»
сеансів
о 16 00,
настика. 9.05 — Концерт ан Початок
18
00
20.00
28—39 серпня-самблю .пісні- й танцю «Дн- «Екіпаж». 2 сепії
— о 15.00,
двжавська полька». 9.30 —
Будильник. 10.03 — Служу 17.20, 20.00.
Радянському Союз’,! 11.00 —
«Здоров’я». 11.45 — «Райко
ва пошта». 12.15 — Кіножур
В. е. редактора
нал «Хочу все знати-. 12.30
А. РОМАНЮК.
— Сільська година. 13 30 -

-

Кіровоградськії облспсживоіільз.
Уноепторгрсилама.

областного комитета

А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Ранковий кон
церт. 11.10 — Художній те
лефільм -Пригоди Електро
ніка». З серія. 12.15 — «Сьо
годні
— День
шахта«»«».
13.15 —; Телефільм. 13.45 —
«Щаслива сторінка». 14.55 Ліричні
мелодії. 15.15 —
«Слава солдатська». 16,00—
«Зустрічі з театром». 17.00 —
Концерт радянської
пісні.
19.00 — *Актуялі>на наме
ря». 19.30 — «Будемо май
страми». 20.30 — Концерт.
20.45 — «На добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21.35 — Художній,, фі. І ЬМ 4КоїН’М-С.ТрЦбуиець».
По закінченні —
Попики.

ОЛЄКСАНДРІИСЬЬ'е МііСЬНЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ К- 7

Радимо набрати ЕІдріз штучного шовку. Ця тканина
практична: г.егко переться, не етрачає яскравості барв.
Сукню з нього можна пошити і з коротким, і з доегим
рукавом; широку — у складку, зборку чи пряму —
сорочкою. До того ж штучний шовк часто прикраша
ють каймою, що для вигадливої кравчині — справжня
знахідка!
Штучний шовк недорогий, вартість одного метра —
5—7 крб.
Чекаємо вас у магазинах споживчої кооперації Кіровоградщини. Тут ви зможете вибрати штучний шовк
до вподоби.

орган Кировоградского

Музичний кіоск. 14.00 — Гс.левпстава
«День захисту
хорошої людини». 16.25 —
Клуб кііюподорожсй. 17.25 —
Сьогодні — Дот. шахтаоя.
17.40 — Грають
Сорокіна
і лауреат міжяаі'одного кон
курсу А. Бахчієв
(форте
піано). 18.00 — Міжнародна
’
панорама. 18.45 -х Мульт- у
фільми. 19.00 — Чемпіонат
ЄРСР з футболу: «Динамо»
(Москва).— «Спартак». 21.»10
— «Час». 21.35 - Футболь
ний огляд. 22.05 — Фі.чьмконцерт «Джазові контрас
ти». По закінченні — Пови
ті.

родного хору. 11.15 — Коло
читання. 11 .-15 — Тележур
нал «Співдружність». 12 15
— 35 іі тираж «Спортлото».
12.2.» — Людина. Земля Все
світ 13 10 — «Веселка». IV
Міжнародний фестивалі, те
лепрограм народної творчос
ті. Соціалістична Республік-1
В’єтнам
13.35 — «нерочв’язвиа задача... з ютовою
відповіддю». 11.30 — Нови
ни 14.45 — Фільм «Алпамнс
іде до школи». 15 55 — Оче
видне — неймовірно. 16.55
— Мультфільм. 17.15 — Бе
сіда політичного
оглядача
В Бекетова. 17.45 — Музична про» рама до Дня шахта
ря. 18.45 — Док. телефільм
«Вікшавпя
Го Сюшаня».
19.35 — Па екрані кінокоме
дія. «Антон
Іванович сер
диться». 21.00
— «Час».
21.35 — Кніопанорама. 23.05
— Чемпіонат світу з велоси
педного спорту. Індивідуаль
на гонка.
Чоловіки. П<» за
кінченні — Новини.

10.00 — «Актуальна каме
ра»; 10.35 —
Телефільм.
11.05 — «Здрастуй, школо».
11.35- — Художній телефільм
«Пригоди Електроніка» 1 та
2 серії
13.50 —д Россіпі.
«Севільський
цирульник».
Цистааа. 16 00 — «Доброго
Вам зд. роп’я». 1'3.30 — Тепеірільм. 17.15 — На міжнарод
ній хвилі. 17.45 — «Скарби
музеїв
Уираїнн». 18.00 Че'.пноііа.т СРСР з футболу.
ЦСКА — «Динамо»
(Київ).
19.45 — «Актуальна каме
ра». 20.15 — «Г’іузі’чпа моза
їка». 20^45 — «На добраніч
21.00 — «Час». 21.35
колоте небо,'. З серія. 16.00 Діти!»
К т Тслстурчір «Сонячні
— Новини. 16.10 — «Паліт —
кларнети».
Колективи ху
ра» 16.45 — Камерний кон дожньої
самодіяльності і'іцерт.
17.15 — Телефільм. ровпградської
і Сумської > б17.35
— «Слід на землі». .частей (Кіровоград
в; Рес
18.00 — Тележурнал «Дже публіканське
телебаченні))..
рела» (Кіровоград). 18.40 — По .чакіичевні —
Новини.
Тщівфільм.
(Кіровоград).
19.00 — «Актуальна
каме Д ЦТ (IV програма)
ра». 19.30
— Всесоюзний 1.3.45 ,— і.
Концерт. 14.15 —
фестиваль радянської пісні О. Арбузов, «Старом'опва ко«Кримські зорі». 20.45 — медіа». Вистава.
16.30 —
«На добраніч, діти!» 21.00 — «Музичний кіоск». 17.00 —
«Час». 21.35 — Продовжен «Російська мова-,.
17.30 —
ій) концерту «Кримські ло «Мамина школа»
18.00 —
рі». 22.20 — Кубок СРСР з Чемпіонат СРСР з футболу:
легкої атлетики По закін ЦСКА — «Динамо»
(Київ).
ченні — Повніш.
20.00 —
«Вечірня каяка».
20.15 — «Здоров’я». 21.00 —
«Час» 21.35 — Художній те
А ЦТ (IV програма)
їПроводп» 1 і 2
8.00 — «Час».
8.45 —
Програма
до ку м е нтал ь в і їх
фільмів. 9. 50 — Концерт.

з чого пошити
0.Б Н 0 В У?

«Молодой коммунар» —

ж вихід?
Мабуть, слід врахувати
ту обставину, що більшо
сті людей зручніше всетаки дістатися
де цент
рального пункту,
ніж за
місто, і з огляду на це ви
діляти сюди більше тало
нів. Крім того, здасться,
краще було б централізу
вати заготівлю вторсировини: це вигідніше людям
і державі.
В. ПАЛІТУРНИМ.

Обеяі 0 5 арун. ек*.

ІЕЛЕФОНИ: відділу листів > масове* ро
боти — 2 45^6: оідпоеідзльного сенцета»
рл — 2-46 НІ; відділу
иомсомольсьного
життя — 2 45 57: сіддії у орола'Лндн —
«'^5 36;
відділу
учнівсько*
колоді —
2-45 35; відділу
військово паїр.О’ичнпго
іихсв. пня га спорту — 2 45 35; відділу
Н*олошень — 2 56 65; фотллабора горії —
2 45 35; коректореьно» — 3 6183: нічно*
ІЖДанцІІ — 3 03 53.
Зам. № 419.

1’неяяі 64000

ДИРЕКЦІЯ.
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