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ЩЕРБИНА.
Унсчсрі болгарські
по
братими
взяли участь в
урочистих зборах з пагоди
37-ої річниці соціалістич
ної революції в Болгарії.
На зборах виступив сек
ретар Толбухінського ок
ружкому ДКСМ Драглі
Лїанковськн.
В четвер і ос ті побува
ли у колгоспі імені Леніна
Зпам’янського району, де
зустрілися з головою кол
госпу, Героєм Соціалістич
ної Праці В. М. Гуртовим,
ознайомилися із селом Суботцлми, оглянули дитя
чий комбінат. Болгарські
друзі відвідали також Богдаиівську середню школу
№ 1 імені Леніна Знам’янського району, ознайоми
лись із роботою учнівсь
кої виробничої бригади.
» * і

В п’ятницю болгарські
побратими перебували у
Світловодську. Відбулася
зустріч в міськкомі Компартії України. Гості по
знайомились із містом, від
відали завод чистих мета
лів.
Болгарська
делегація
відбула до Києва.

тягнутий у часі. Якщо ма
тематик щось неправиль
но розрахував, помилку
можна знайти при повтор
ному
обчислюванні. Хлі
боробові ж права на пов
торні роботи не дано. Як
угноїв землю, як підготу
вав її до сівби, як відсіязся, а потім підживив сходи,
такий і хліб виросте. Мож
на, звичайно, перезраги і
пересіяти, але тоді вже не
чекай доброго хліба.
Взимку Павло Вергун і
Віктор Харитонов (розпо
відь саме про них) вивози
ли орі аніку на поля. На
весні готували грунт, сія
ли ярі культури. Під час
жнив Павло пішов поміч
ником до комбайнера Ва
силя Пакова, Віктор зво
зив солому
з полів, до
ставляв фураж.
Намслст
Павла — близько 7 тисяч
центнерів зерна, резуль
тат роботи Віктора — сот
ні центнерів перевезених
кормів. Спала напруга на
пшеничних ланах, хліб від
правлено у державні засі
ки. Хліборобський рік за
кінчився, щоб відразу ж і
гсчатися. Молоді механі
затори знову вивели техні
ку в поле, цього разу по
сівну.
Хлопців ми знайшли на
4о-гектарному полі,
яке
відвели під озиму пшени
цю. Воно
спускалось до
самого яру. Не вірилось,
Що його обробляли техчі-

У науці є термін «алго
ритм», який
означає су
купність
і послідовність
дій, -необхідних для роз
в'язання поставленого зав
дання. Мені здасться, що
цей термін поєною мірою
стосується і хліборобської
професії. Завдання у хлі
боробів одне:
виростити
багатий урожай. І досягти
цього можна
лише до
тримуючись установлених
строків проведення польо
вих робіт, агротехнічних
прийомів.
Хліборобський
рік не закінчується
жни
вами; збираючи
врожай
сьогоднішній,
одночасно
дбаюіь і про врожай зав
трашній.
Комсомолець
Павло
Вергун третій рік працює
механізатором у колгоспі
«Путь Октября» Онуфріївського району. Строк не
великий, але
за цей час
хлопець усвідомив — ви
рощувати хліб — справа
копітке, під силу лише лю
дям завзятим, цілеспрямо
ваним. Таким, які обира
ють професію землероба
на все життя. У.цій справі
потрібні грунтовні знання.
І не тільки агрономам, а й
рядовим
механізаторам,
адже будь-яке порушення
у
хліборобському циклі
неодмінно позначиться на
врожаєві. Труднощі хлібо
робської професії поляга
ють ще й у тому, що пері
од від жнив до жнив роз-

МАРШРУТИ АГІТПОЇЗДА

г

кою; здавалось, г.оле Зйскородили
грабельками,
таке воно
було чисте
і рівне. Обробляв
його умілий хлібороб, такий, як батько Віктора —
Марко Йосипович Харито
нов. Більше тридцяти ро
ків ходить він біля землі,
навчив і свого сина лю
бити її. Але якщо Марко
Йосипович починав пра
цював причіплювачем на
малопотужному тракторі,
то Віктор — на зручному
і надійному МїЗ-80.
Поле довге
і широке,
два трактори
на ньому
здаються іграшковими. На
одному з них чітко виділя
ється
червоний
прапорець. Вручили його Пзвлові і Віктору в перші дні
сівби. З початку посівної
хлопці постійно засівають
по 20 гектарів площі, по
півтори зміни роблять що
дня. За декад/ вони зобо
в'язалися засіяти 300 гек
тарів, за 8 днів уже засія
но 400.
— Після недавніх дощів
треба поспішати, — гово
рять механізатори. — Аго
поспішати не означає, що
може
бути
допущений
брак. Колгоспний
агрсР
технік Валентина Олексан
дрівна Кравцова, яка веде
облік виконаних
робіт,
упевнена:
роботу
цих
хлопців можна не переві
ряти, вони не
відійдуть
БІД технології.

Гостинно приймали агітпоїзд трудівни
ки промислових підприємств, будівельни
ки, рибалки
молодого міста на Дніпрі.
Відбулися зустрічі на меблевій фабриці,
у виробничому об'єднанні «Дніпроенергобудіндустрія.», на заводах
— чистих ме
талів, керамічному та інших.
Лекції, концерти, уроки мужності, нечори в дискотеці — ці програмні момен
ти роботи учасників агітпоїзда перетво
рилися у справжнє свято комсомольської
ЮНОСТІ, залишивши слід у кожному серці,
ь неділю 1„ вересня світловодці органі
зували для сьсіх нових друзів цікаву ек-

— Інакше й не можна,
— продовжує Павло Вер
гун.—Адже тут, можливо,
наступного
року я сам
збиратиму хліб.
У кінці жнив хлопцеві
вручили новенького ком
байна, а нині він сіє зер
но під майбутній урожай.
Цього літа еін був непога
ний — близько 40 центне
рів дав кожен гектар. Не
менше планують отримати
і наступного року. Сіють
тут перехресним способом
з обов’язковим внесенням
мінеральних добрив.

О сьомій ранку мотори
будять колгоспні лани, в
виїздять хлопці із загінки
тоді, коли сонце ховається за обрій В полі не про
стоюють, бо в колгоспі за
здалегідь
потурбувалися
про сівачів: організували
ритмічну доставку насіння,
своєчасно привозять обі
ди. Частий гість тут секре
тер партійної організації
А. Г. Чижова. Зуміли в
господарстві по-ділсвому
підійти до посівної кам
панії Розробили стимули
морального і матеріально
го заохочення, підготува
ли сівачів: з Павлом Вер
гуном працює колгоспний
електрик В. Т. Косматенкс,
напарник Віктора — Л. І.
Чоботарьов.
трактори,
Ідуть полем
лягає в землю
очищене
зерно. Проклюнеться воно
у грунті, і незабаром чор
ний колір лану зміниться
на яскраво-зелений. І хоча
осінь уже, листя починає
жовтіти, нагадає озиме па
ле хліборобові про весну,
нагадає, що ні осінь, ні зи
ма не закінчують
хлібо
робського року.

В. САВЕЛЬСВ.
Онуфріївський район

скурсію по місту та по Кременчуцькому
водосховищу.
Останній робочий день — 14 вересня
— закінчився для учасників
агітпоїзда
пізно ввечері. Чимало теплих
слів про
звучало на прощання.
До побачення, «Комсомольцю Украї
ни.! До нових зустрічей!
Па з и і м к а
ветеран війни генерач-иіітелант у відставці М. С. ГУСАРОВ із
-------- ------ Світловодської
СШ
< таршок час ннкзми
будівельниками
№ 3; перед молодими
Гнанок.
міста виступає поетеса

внесок
Доужно, злагоджено по
працювали комсомольці і
молодь Устинівсьного райо
ну під час республікансь
кого суботника по заготів
лі кормів. Комітети комсо
молу всіх господарств ра
йону зуміли забезпечити
достатнім
фронтом робіт
загони
кормодобувників,
організувати між ними ді
йово соціалістичне змаган
ня. Б ці дні найкраще по
працювали
комсомольці і
молодь
колгоспу
імені
Петровського, птахофабрини «Сагайдацьна»,
За два дні молоді нормодобувники заготовили 12С
тонн гіллячкового
норму,
трав’яного борошна, буря
кової гички.
Всього в суботнику взяло участь 1S07
чоловій.

А. ЛИХОШЕРСТОВ.
Устинівський район.

заводчан
Із самого
ранку
біля
прохідної заводу «Червона
зірка»
почали збиратися
комсомольці. Ще звечора
перед ними буле поставле
но завдання: сносити тра
ви, молодий очерет на бе
регах Інгулу в районі пар
ку Перемоги. Все це піде
на корм громадській худо
бі.
Більше 50 комсомольців,
які трудилися на цій ділян
ці, заготовили близьмо 11
тонн кормів
і перезєзли
їх на місце зберігання.

О. СЮМА.

Допомогли
Белику
допомогу моло
дим нормодобувнинагл ноліоспу
імені
Шевченка
Олександрійського району
подали учні Олександрій
ського педагогічного учи
лища. На суботнину вони
перебирали картоплю. Доб
ре потрудилися комсомоль
ці: 25 чоловік підготували
за день 15 тонн цієї куль
тури, яка стане основним
компонентом комбіновано
го силосу.
А комсомольці і молодь
господарства
в цей день
косили
і перевозили по
дрібнену кукурудзяну ма
су. Вони заклали в траншеї
25 тонн поживного норму.

В. ГРЕБІННИК,
завідуюча
відділом
комсомольських орга
нізацій Олександріеського райкому ЛИС МУ.

дотримали
Чимало турбот у ці ^ні
мають трудівники села: за
кінчують єівбу
озимих,
зяблеву оранку, готуються
до збирання
соняшнику.
Поряд із цим чималу ува
гу
приділяють заготівлі
кормів.
Комсомольці І
■ молодь
колгоспу імені
Сеердлоеа
Бобринсцьного району ви
рішили на суботнину по за
готівлі корміс попрацюва
ти найефективніше, вико
ристати техніку
з макси
мальною віддачею. Молоді
механізатори.
службовці,
інженерні працівники гос
подарства — всього 36 чо
ловік — дотримали слова.
Вони заготовили
70 тони
відмінного силосу — знач
но більше, ніні було запла
новано.

Л. АРМАШОБ.

15 вересня 1981 року---- - ---

it

2 стоп

13. Домашня
адреса і
номер телефону;
14. Короткий опис най
більш пам’ятних епізоді»
періоду Великої Вітчизня
ної війни, перелік воєн
них операцій, у яких бр;і8
участь ветеран
(для ці,-;ї
графи в анкеті відводить
ся найбільше місце, можна
й на окремому аркуші).

Одним
Із головних еле-Є*
ментів Всесоюзної пошуко-и
вої експедиції КОМСОМОЛЬ
ЦІВ
і молоді, піонерів 1|
школярів «Літопис Великої!
Вітчизняної», яка почалася!
два тижні тому,
є запис!
спогадів колишніх фронто-1
виків. Ці матеріали відтзо-Я
рюватймуть героїзм радян-"
ського народу
в окремих
епізодах — на полі боїв, Уз
буднях тилу. З допомогою!
анкет,
провадитимуться']
записи, які доповнять по-а
Тім кіно-, фоно- і фотодо ]
нументами.
Зразки анкет
невдовзі!
отримає кожен пошуковим]
загін. Вони не виключають
можливості
доповнення З
урахуванням
місцез їх
умов, так як і запис спога-|
дів не обмежується
обся
гом анкети
і може бути
значно ширшим.

НА ДОПОМОГУ
СЛІДОПИТАМ

«МАЛА» ТРУДОВА ЧВЕРТЬ

КИЯМ

У колгоспі
«Дружба»
Новоукраїнського району
дуже доречним стало тру
дове попозйення
— 50
восьмикласників. Нозоукраїнської
десятирічки
№ 6 і 23 учні Кіровоград
ського
машинобудівного
технікуму.
Зі школярами
вдалося
зустрітися в той момент,
коли вони після трудового
дня поверталися додому.
Бригадир городньої брига
На перший погляд, та
ди господарства М. М. Не й то лише на світанні,
треба разом
із класним коли ледве-ледве
бли
керівником З «З» В. В. Гор щить срібна роса, кол
дієнком і колгоспницею госпні поля здаються спо
Надією Шамановою під кійними.
Насправді ж
сумовують зроблене.
тут від зорі до
зорі не

осінньої

а

. — Ну малеча, ну молод стихає битва за врожай.
ці! — задоволено
каже Снують автомашини, го
Микола Миколайович. — тується тара, нескінчен
ванта
Потрудилися на славу. Від ним конвейєром
овочі. Словом,
коли працюють, вже заго жаться
товили 300 центнерів огір роботи вистачає...
ків і помідорів. Та й за сьо
годні встигли чимало: май
же кожен зібрав по ЗО ві мановою на полі самі. Ви
дер огірків.
являється, дівчина — цьо
«Малечею» бригадир на горічна випускниця Ноаззиває учнів
по-доброму, української школи № 6.
жартома, зовсім не маючи
— Для
мене не було
на увазі їхній вік. Та й хі проблеми вибору профе
ба можна назвати дітьми сії, — каже Над я.
Дуже
оцих за-ззятих школярів, люблю свій край, і тому
котрі працюють, як дорос нізащо з світі не жила б
лі.
далеко,від Нозоукраїнки.
може обійтися Тому, отримавши
Як не
атестат
будь-яке свято без гарної про середню освіту, пішла
пісні, так не може обійти працювати в колгосп. І ні
ся жодна робота без лі трохи не шкодую, що вчи
дерів. Того гарного верес нила саме так.
невого дня ними стали Лю
А ще Надя
розказала,
да Кочерга, два Сергії — що шкільний табір праці і
Гуйван
і
Михальоз із відпочинку
«Бригантина»,
8 «Б» класу і Люда Ковпак, де асна була бригадиром,
Іра Харченко, Юрко При- навчив дї по-спразжньому
сяч із 8 «8».
любити сільськогосподар
— Ніби й не
хитра тс ську працю. Настане жов
спраза — вибирати ово іі, тень, і Надя поїде склада
проте тут необхідно мати ти зступні іспити на заочне
неабияку увагу і не лінува відділення агрономічного
тися щоразу нахилятися,— факультету Бобринецькогс
напівжартома кажуть учні. сільськогосподарсь кого
І прикладом у цьому для технікуму. Що ж, хай щас
них
стали
колгоспниці, тить їй.
котрі працюють поруч —
Т. І. Ізанова, Л. П. Шмако
ва, К. Д. Рибак, О. І. Мок
ряк...
А неподалік від левади,
Нарешті школярі роз’ї Де працювали
школярі,
халися по
домівках, і лай розкинулася чимала ділян
,[Залишилися з Надією Ша- ка моркви і столових бу-

2.

ряків. То — фронт роботи
хлопців і дівчат з Кірово
градського машинобудів
ного технікуму. День, коли
мені довелося з ними зу
стрітися, був їхнім першим
робочим. Іому успіхами і
рекордами
вони ще не
могли похвалитися. Проте
враженнями і планами по
злилися охоче.
— Нас чекали в колгос
пі, до нашого приїзду го
тувалися, — каже Оля Бі
лоус. — Живемо з хоро
шому будиночку,
маємо
телевізор, кінофільм сьо
годні
показуватимуть.
Спеціально для нас при
везуть.
— І годують чудово,—
додає Сергій Сокуренко.
— А ми у відповіде
працюватимемо тільки від
мінно,
—
підсумовує
бригадир першої бригади
Сашко Шеремет. — Ось
уже
сьогодні
у
моїй
бригаді є дві ударниці дня
— Ліоніла
Садовська та
Олена Кияницина.
— Як, цікаво, ви визна
чаєте лідерів? — запитую.
— За швидкістю і якістю
зробленого. Думаю, через
кілька днів їх буде набага
то більше, — каже Саш
ко.
Із розмови з
учнями
стало зрозуміле іще од
не: мета їхнього приїзду
в колгосп — не тільки ро
бота. Хлопці і дівчата вже
готують стіннівку, постійно
проводять
політінформації, спортивні змагання.
— А найголовніше, —
резюмує Сашко Шеремет,
— ми зможемо перевіри
ти, наскільки
міцна наша
група як колектив. Відчує
мо, що
таке
справжня
дружба,
взаємовиручка,
плече товариша.

Заповнені анкети зі спо
гадами, а також оригічали
фотографій
воєнних літ,
фронтові листи, щоденни
ки документальні матеріа
ли’ які
ветеран чи сім я
загиблого
воїна переда
дуть слідопитам, обережно
складаються в окремі кон
верти чи папки. До них додаютося спеціальні картки
із записами про
те, якої
щоденної допомоги погре
бує колишній фронтовик чи
сім’я загиблого, які вони
висловили прохання.
Особливу
увагу
треба
звернути на
збір відомо
стей про учасників
вели
кої Вітчизняної війни, кот
рих уже немає серед нас.
У цьому вам можуть допо
могти їхні рідні, однопол
чани.
Неодмінно треба зустрі
тися з трудівниками
тру
дового тилу (про них
у
«Літописі» поки
що мало
сказано), чиї розповіді до
повнять картину всенарод
з німецько
ної боротьои
фашистськими зг-гаринииаспогади їхми; записати
ніх рідних, які вносили помітнии вклад у справу розгрому фашизму.
Конверти і папки із за
повненими анкетами і до
кументами
передаються в
районні, міські редакційнікомісії, які
опрацьовують
їх, ретельно
перевіряють
достовірність
викладених
фактів, їх хронологічну по
слідовність,
правильність
найменувань
військовик
частин, територій тощо, А
потім уже йде відбір най
більш
цінних
спогадів
учасників і очевидців все
народного
подвигу
для
публікації в газетах, жур
налах, для створення «Лі
топису» в кожному місті і
районі.
А фронтові листи та інші
реліквії воєнного часу, пе
редані ветеранами,
рідними полеглих,
і ТІ, ІДО будуть знайдені
слідопитами, після пелегляду пред
ставниками
органів куль
тури,
місцевих архівних
органів, які входять у від
повідні
штаби
походу,
можна буде
передати для
збереження в
державні і
громадські музеї, архіви.
Анкети і документи, за
повнені і зібрані, як прави
ло, за місцем проживання
ветеранів,
систематизу
ються за
виробничою оз
накою (зліва внизу на ан
негі
кеті
зазначається
азначається точна
точна
назва підприємства, уста
нови, навчального закладу)
длп передачі у ті коленти-

ои, де учасники
Великої
Вітчизняної війни
працю
ють тепер
чи працювали
до виходу на пенсію. Тут
анур ітно
усі
матеріали
доповнюоформляються,
під час
ються спогадами
Зберіганових зустрічей,
ються вони у нуточнах бо
йово» : трудової слави, в
музейних кімнатах, вико
ристовуються для лекцій,
бесід на уроках мужності.
Зібрані під час експеди
ції матеріали є основою для
створення стендів
«Зони
воювали за Батьківщину»,
народно«Навіки в серці
партійнлх,
му», літописів
комсомольських
органілацій, можуть бути викори
стані
для
написання
шкільних таорів, студент
ських робіт, рефератів на
військово-патріотичну
те
му.
Ломи пошукозі
загони
не отримали зразків «Ан
кети
ветерана
Великої
Вітчизняної війни», пропо
нується самим зробити їх
за ганою формою:

1. Прізвище, ім’я, побатькові (тут наклеюють
ся фотокартка
ветерана,
зроблена в наші дні, і ко
пія знімка періоду війни);
2. Число, місяць, рік на
родження;
3. Місце народження;
4. Національність;
5. Освіта (що і коли закінчив);
6. Партійність (рік і місяць
вступу
до
лав
КПРС);
7. Чи
були у
лавах
ВЛКСМ (з якого року);
8. У якій військовій час
тині, партизанському заго
ні, підпільній організації,
на яких фронтах воювали,
де трудились у роки війни;
9. Які маєте урядові на
городи і за що нагородже
ні;
10. Хто із рідних загинув
у роки війни;
11. Яку громадську ро
боту ведете тепер;
12. Місце роботи і иосада у післявоєнний період
(неодмінно вказати назву
району, міста, села, де роз
ташоване підприємство, ор
ганізація, заклад, колгосп,
навчальний заклад і т. п.);

У кінці анкети
вказати
дату заповнення, прізвище.
ім’я, по-батькові, Місце роботи, навчання
того, ХТО
заповнив її.
Подібними
анкетами
п’ять років тому корнстувались червоні слідопчти
Голованіаської
,
____
середньої
школи Ні 2 імені' Героя
Радянського
Союзу Г. в.
Міклея. За дза місяці вете
рани
заповнили
більше
200 подібних анкет. Пере
“

глянувши їж, голоаанізські
школярі
(маючи першеджерела)
продовжили пошук.
в їхніх анкетах з’явили
ся ще й такі графи:
1. У
визволенні
яких
країн брали участь?
2. У яких великих битвах брали участь?
3. ь обороні яких містгероїв брали участь і коли?
..........
4. Які бойові епізоди вам
найбільше запам’яталися?
5. Які урядові нагороди
масте у мирний час?
6. Що б ви хотіли поба
жати сучасним і майбутнім
поколінням?
Школярі заходили у дім
ветерана, пропонували за
повнити таку анкету, над
силали
листи . земляиамвоїнам, у різні’
куточни
країни і невдовзі отриму
вали відповіді. Такі ж ан
кети надсилались визволи
телям Голованіасьного ра
йону.
Завдяки цьому головачізці зуміли зібрати багатий
матеріал для кімнати бойо
вої слави, для стендів, аль
бомів,
рукописних книг
про подвиг героїв-земля.
нів, героїв-визволителів.
Такий досвід варто запо
зичити і учасникам експе
диції «Літопис Великої Віт
чизняної».
Нагадуємо: учаснини ек
спедиції починають пошук
за завданням штабу походу, комітету
комсомолу,
ради дружини,
Комітети
комсомолу,
штаби походу
забезпечують постійний нонтроль за
ходом енспедиції.

Червоні слідопити Свігловодсьиа запитують: «Де
можна
отримати довідки
про підтвердження
про
ходження військової служ
би, участь
у великій Віт
чизняній війні,
про пора
нення та інші?»

Д Про службу і роботу
в Радянській Армії в роки
Великої Вітчизняної війни
і післявоєнний період, про
полеглих і тих, хто пропав
безвісти, відомості можна
отримати в Архіві Міні
оборони С.Р( Р
стерства
(м. Подольськ Московсь
кої області,
Варшавське
шосе, 9-а).
А Центральний військо
во-морський архів (м. Гат
чина
Ленінградської об
ласті, вул.
Цвіточна, і),
видає довідки про службу
і роботу на Військово-Мор
ському Флоті у воєнний і
післявоєнний період.
А Відомості про пора
нення і лікування в госпі
талях в роки Великої Віт
чизняної війни є у Війсь
ково-Медичному музеї Мі
ністерства оборони СРСР
(м. Ленінград, Лазаретний
провулок, 2).

Ф * *

Можливо, ті смачні по
мідори, морква, капуста,
котрі сьогодні появилися
на вашому столі, зібрали
саме учні Новоукраїнської
десятирічки № 6 і Кірово
градського машинЬбудівного технікуму. Побажає
мо ж їм успіхів.
Т. СТОРОЖУЙ,
Новоукраїнський pa^^J

району *сну£Снлуб5Р<
Р<?м'
В УУнп
Ве.ликовиск СпЬ„Ки?гиС0^?Ній. ШКОЛІ Маловисківського
інтІп
школярами бап-г^-л інтернаціональної
; —• ДРУЖОИ. КіДіВЦІ ПІДТрИМуЮТЬ ЗВ’ЯЗКИ ІЗ
своїми болгаІ?ьТки°м/^'Н- Особлив
во багате хлопчиків і дівчаток листуються зі
Напередодні національного свята братнього
народу велиновмсчі^ і
снинами
На знімку: нідівіїї' отРИмали С]
сувеніри з Болгарії.
Кальний нуточоті
4 Великовисні
иівсьної десятирічки оформляють інтернаціо-*

. Р^

-

Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО:

/5 вереск« 1981 року

,,Молодий комунар“

З стор

Все закінчилося ^їобреї
£ «Троє наших товариІ:і,іів відпочивали в нарI ку імені Леніна. Смерка
ло. Друзі збиралися йти
І додому, але тут до них
підійшли три суб'єкти і
стали чіплятися до дів
чат, а потім ударили од
ну з них. Василь Ч. за
ступився за своїх одно
класниць. Почалася бій
ка. Василю було завдано
травм, він міг втратити
зір (на щастя, цього ІІЄ
сталося).
... Проходили МИМО Л1Оди, икі відпочнвали
з
парку. Та ніхто не втру
тився. Василю вдалося
вирватися з рук бандитів

І

1

Лише потерпілому мабуть,
на все життя запам’яталися байдужі обличчя люден, які спокійно дивилися
на його відчай.
«Чим я міг допомогти?»
— думає кожен. І справді
— чим? І взагалі, байду
жість — це не злочин, немає такого закону. Бандужість — це в першу мері у
відсторонення. Кожен 'з
пас проходить в житті <и_
рез десятки ситуацій, в які
може втрутитися з доброї
во.іі. В
одних випадках
втручання необхідне, в ін
ших — бажане, або мож
лнве. І людина но же багато, якщо не х норіє душевніїм інфантилізмом.

і разом з працівниками
міліції, які підіснілн, за
тримати правопорушни
ків. Бандити за свої хуліганські
вчинки будуть
покарані, але факт, що
ніхто ие кинувся на до
помогу хлопцеві, приму
шує нас замислитись».

(Учні 9-го класу).
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Чому, власне,

анонім?

В ОБ’ЄКТИВІ— БОЛГАРІЯ

Пристраспість, з
якою
автори .чиста захищають

ГРАНІ МОРАЛІ

Пам’ятник Ра
дянській Армії
— визволитель•ці в Софії.

З

темою

ідею небайдужості, ие до
зволяє їх самих вважати
пасивними чи байдужими.
Але чому молоді люди хо
ваються за анонімом? Ви
ходить, що проповідують
вони байдужість (вчинок
промовистіший за слова).
Адже громадянськість —
це почуття особистої від
повідальності за все. Цс
хата, яка ніколи не буває
скраю. Цс постійна готов
ність
виступати . проиі
будь-якої неправди. Мати
своє лице, не анонімне.
Чому П., С„ Б. (всьЬго
18 підписів), а не Петрен
ко, Сидоров, Бойко? Що
їх примушує бути обереж
ними? Скромниц
життє
вий досвід? Що могло пе
реконати цих молодих лю
дей, що утвердження істи
ни — справа рискована. 1
що, мовляв, якщо вже ії
берешся, то загороди себе
від наслідків. А
взагалі,
краще «не вмішуйся».

<0
Варна. Поча
ток автостради
на
всесвітньо
іідомий курорт
хЗолоті піски»,

◄

Конфлікт знайомий. І в
тон же час перекопана —
завжди новий. Для юнаків,
які вступають у життя.
Для того,
хто вирішує
проблему морального ви
бору. Справа в тому, що
вчинок одного так чи інак
ше відбивається на житті
інших. Звідси необхідність
вироблення у кожного од
нозначного ставлення до
антиподів моралі — байду
жості, боягузтва, лицемір
ства.
Моральна позиція завжди
активна. Інакше це не по
зиція, а поза.
Не можна
бути
високоморальним
«для себе». Людини стосу
ється все. Як справедливо
помітив
Достоєвський,
людство цс океан, в одно
му місці торкнеш, в іншо
му відгукнеться.
«Тут не
все так прос
то...» або «Цс складне ни- КНЄ
танки...», — так починаіогь пояснювати свою поведінку ті, хто
пройшов
мимо. Правильно. У кож
ного явища свої причини.
•
Що за
байдужістю?
Зрозуміти їх необхідно.
— Страх? дле 1цо такс кілька
Але зрозуміти — не зна
хуліганів для десятка лю
чить змиритися.
дей? Адже ні Василь Ч.
Та повернімося до лне- ні міліціонер не злякались.
’ тів «Ніхто не прийшов на
допомогу..» Плюс. Мінус. Справа, мабуть у своєрід
Нейтраль. Ні зло, ні доб ній програмі «спорстсрігаро. Байдужість. А чи ней чів».
— Я ще школяр. Хай
тральна байдужість?
«На зупинці біля мага дорослі.
— Я робітник, студент...
зину «Дитячий світ» п’я
ний громадянин М. чіпляв А он поряд стоять старші,
ся до жінок і лаявся не досвідченіші. Чому не во
цензурними словами. - Ні- ни?
Тто з людей ( а їх було
«Я просто інженер, учи
чоловік 50—60) не втру тель» і т. д. «Чому саме я
тився. Аж доки працівни буду заводитись з хуліга- І
ки міліції не забрали пра нами?»
Я
вопорушника».
Вони прекрасно розуміАбо ще: «Громадянин Г.
треба. І
удень, на очах у десятків готь, що боротися
Але
хай
це
роблять
інші.
людей.
нарвав у парку
імені Леніна цілий обере Ті, хто так думає, вважає, І
що для активної життєвої І
мок троянд».
Автобусна зупинка біля позиції ще мало сили, що |
бібліотеки імені Гандара. ситуація, в якій вошї себе І
Троє хуліганів б’ють юна йройвляїоть, ще попереду. ■
А людська особистість,
ка. Міліціонер пробує при
пинити бійку.
Правопо як і м’язи, як і мозок, ро- І
рушники накидаються па стс в дії. І може статися, І
яка звикла І
нову «жертву». Троє на од що людина,
ного. Але ж поруч люди, «.ие вмішуватись», яка жи- І
зараз допоможуть! Але ні. ве в постійному папівпок- І
Дві жінки підійшли. Сио- лоні, колись відчує, що "
І стерігають і мовчать. Чо- вже не здатна розігнути
I ловіки про щось розмос- хребет.
Л. ЗВАРИЧ.
I ляють.

Готель «Інтернаціонале»
(«Золоті піски»).

Софія. Площа В. І, Ле

на.
Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА,

втручайся

У

*

ДО 1300-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ БОЛГАРСЬКО! ДЕРЖАВИ

Молодь
ювілеєві
Вперше лід зна/ленами
добровільних будівельних
бригад молодь
Болгарії
зібралась 1946 року. Тоді
ентузіасти, яких називали
бригадниками,
будували
дорогу через перевал Хаінбоаз у горах Стара-Планина. На заклик комсомо
лу «Будувати для Батьків
щини!» у той час відгукну
лись дві тисячі
юнаків і
дівчат, які вирішили своєю
добровільною працею до
помогти молодій респуб
ліці будувати
соціаліз/д.
Вони споруджували заліз
ничні лінії, електростанції,
водосховища, заводи, міс
то юності Димитровград.
За
минулі
тридцять
п ять ЛІТ рух бригадництва
створив і роззинув
Свої

трудові традиції, нагрома
див багатющий досвід. За
цей час на полях коопера
тивів і будівельних май
данчиках, у лісовому гос
подарстві і промисловості
трудилось 8
МІЛЬЙОНІВ
бригадників. Організатор
цього руху — Димитров
ыми комсомол — узяс
шефство над великими бу
довами
соціалістичної
Болгарії. Тільки минулого
року в десяти
республі
канських і 933 окружних і
місцевих
МОЛОДІЖНИХ
бригадах
працювало 413
тисячі юнаків і дівчат. Во
ни випустили продукції 1
виконали обсяг робіт май
же на 200 мільйонів левів.
Нинішнього року свій
труд бригадники присвя-

чують 13-віковому ювіле
єві болгарської держави і
35-річчю свого руху. По
над 430 тисяч юнаків і дів
чат працюють на збиранні
врожаю, в озо-іесховищах,
на консервних фабриках,
на ряді важливих
об’єк
тів поточної п’ятирічки, та
ких, як завод важкого ма
шинобудування
поблизу
Радомира, ТЕЦ «Маріца—
Схід», вони беруть участь
у реконструкції Врачанського хімкомбінату, будів
ництві квартир для моло
дих сімей. У
складі 12
республіканських
моло
діжних бригад у третьому,
«трудозому семестрі» та
кож понад 8 тисяч студентів і старшокласників.
Немало молоді працює
і на археологічних розкоп
ках у місті Шумен, бере
участь у
реставрації па
м'ятників
архітектури
древніх болгарських міст
Плиска, Преслав і Тирново. Цього літа молодіжні
колективи можна зустріти
і на спорудженні великого
піонерського комплексу а
селі Ковачевці — батькіащині Георгія Димитрова.

Третій рік працює буді
вельна молодіжна брига
да, яка носить ім'я першо
го
болгарського космо
навта Георгія
Іванова, в
далекій Комі АРСР. Вона
звернулася до всіх бригад
ників НРБ
із закликом
внести частину
заробле
них
ними в ювілейному
1981 році коштів у фонд
спорудження Меморіаль
ного комплексу руху бригадництва.
Щоліта пліч-о-пліч
з
болгарською
молоддю
працюють юнаки і дівчата
із різних країн сзіту. Цьо
го року у складі найбіль
шої в республіці бригади
імені Георгія
Димитрова
трудяться 70 юнаків і дів
чат із
22 країн Європи,
Азії та Африки. Разом із
болгарськими друзями ве
ни беруть участь
у зве
денні в місті Шумен ве
личного пам'ятника «Болгарія-1300».
Руска ЗАГОРСЬКА,
болгарська журналіст
ка.

(Софія-пресс — АПН).

4 с тор

: (Бельгія). 2 тайм.
21 00 — ні у світі. 19.00
ФІЛЬМ .
’ «Час» 21.35 — Кубом єноо- концерт
«Осінній мотив».
пенських чемпіонів а фут 19.10 —
і закон.
болу: «Динамо»
(Київ) _. 19.40 — Г. Людина
Пікітін «Зал че
«Трабзонспор» (Туреччина) ьання».
Телевнстава.
—
2 тайм 22.20 — Сьогодні у «Час». 21.35 — Про 21.00
балет.
світі. 22.35 — Кубок У ЕФА Народний
артист
СРСР
▲ ЦТ
3 футболу: «Зеніт»
(Ленін
Із 00 — «Час». 8 40 -- Гім град) — «Динамо» (НДР). 2 й 1И. Фадєєчев. 22.30 — Сьогод
ні у світі.
настика. 9.05 — Мультфіль тайм.
ми. 9.30 — Фільм -Повітро А УТ
плавець?. 11.00 — М
10.00 —«Актуальна каме
КОВСЬКНІІ. Симфонія №
По закінченні — Новини. ра». 1035 — Фільм-концерт.
Документальний
1-1.30 — Новини. 14.50 — До 1120 —
35-річчя
проголошення На фільм. 11.40 — «Шкільний
екран».
Українська
родної Республіки Болгарії. ра. 9 клас. 12.10 — літерату.
«Скарби
Кіноирограма «По Болгари'«. музеїв
12.25 _
15.20 - Виставка Буратіно. « ііайстрн України».
мистецтв». 13.15 —
15 50 — Виступ Державного
Телевнстава за но
ансамблю народної пісні й «Дебют».
велами
М.
Коцюбинського
танцю
Болгарії. 16.20
— 16.00 —
Новини. 16.10 _ .’
«Знай і умій». 17.05 — Кон «Срібний
дзвіночок».
16.35 —
церт Державного духового Кіноирограма Азербайджаноркестру. 17.35 — Російська ського
телебачення. 17.10-мова. 16.05 Алкогонзм. Музнчнпй
фільм.
17.40 _
Бесіди
лікаря.
18.35 — ♦ Шахтарські
Мультфільм «Бабусина пара 18.00 — Конпсрт горизонти»
народної
солька». 18.45
— Сьогодні музики. 18.30 — «Актуальна
у світі. 19.00 — До
націо камера». 19.00 — Кубок єв
нального свята Мексікн —
чемпіонів з фут
Дня незалежності. Док. теле ропейських
болу: «Динамо» (Київ) -- А УТ
фільм «Мехіко між минулим «Трабзонспор»
(Туреччина).
і майбутнім». 19.50 — Теле 20.45 — «На добраніч,
1600 — Новини. 16.10 —
діти!»
фільм «Скарбничка» за од 21.00
—
«Час».
21.35
— Ху «Срібний дзвіночок» . 16.25 —
нойменним водевілем Е-^Лафінішо«
Республіканська
телефільм
«Строго(21.00 •- дожній
біша. 1 і 2 серії,
8 серія. 22.45 — «Музич математична школа». 16.55
«Час»), 22.40 — Сьогодні у вн».
ні вітання хліборобам». По — Фільм-концерт. 17.20 —
світі.
* Глобус»,
Кают-компанія
закінченні — Новини.
18 00 — «Бесіда лікаря»,
А УТ
А ЦТ (IV програма)
18.10 — «Корисні
порад»».
каме10.00 — «Актуальна
.........
19.00 — «Сільська годи 18.30 — «Дебют». 19 00 ра». 10.35 — Художній теле
« А ктуал ьна ка м ера ». 19.30
на».
20.00
—
«Вечірня
каз
фільм «Строговн». 7 серія. ка». 20.15 — Концерт. 21.00 ♦ Кіномеридіанп».
20.30 —
31.40 - - Шкільний екран». — «Час». 21.35
Художній «На ланах республіки». 20.45
7 клас. Розвиток мови. 12.10 фільм «Да
— «На добраніч. діти!»-21.00
— 1. Франко. «Будка ч. 27».
— «Час». 21.35 — Художній
Вистава. 13.25 — Докумен
фільм «Непрохана любов».
тальний телефільм. 16.00 —
23.05 — Хокейний турнір на
Новини. 16.10 — «Срібний
приз
газети
«Советский
дзвіночок». 16.30
— Теле
спорт».
«Сокіл» (Київ) —
фільм. 17.00 —
Концерт.
«Торпеде» (Горький). 3-й пе
17.40 — «Вперед, орляга!»
ріод. Но закінченні — Нови
38.00
—
Фільм-концерт. ▲ ЦТ
ни.
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
18.10
— «День за днем».
—
Фільм А ЦТ (IV програма)
(Кіровоград). 18.25 — Оголо настика. 9.05
і 9.00 — Чемпіонат світу і
шення. (Кіровоград). 18.30 — «Дачники». 10.45 — Клуб кі«У нас v колективі». (Кіро нонодопожеіг. По закінченій Європи з важкої атлетики.
Новини.
11.30
—
Новини.
19.30
— «Розповіді про тунвоград). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Відкриття
Всесоюзного музичного фес
тивалю «Золота осінь». Кон
церт дружби. В перерві —
«■На добраніч, діти!» 21.35 —
Тележурнал «Старт». По за
кінченні
Новини.

Вівторок__

□

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — «ІІісні весь
рік». Концерт дитячих ху
дожніх колективів. 9.35 —
Телефільм «Скарбничка». 1 і
2 серії. Но закінченні — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— «Досвід господарюван
ня». Кінопрограма. 15.45 —
•Чого і як навчають в ПТУ.
16.15 — Концерт ансамблю
народних інструментів Тад
жицького телебачення і ра
дії,.
16.40 — Відгукніться,
сурмачі! 17.10 — Науковопопулярний фільм «Архші
Люлька». 17.30 — Вчитися у
Леніна. 18.00 — Кубок воло
дарів кубків з футболу: СКА
(Ростов-на-Дону) — «Анкчрагюджю» (Туреччина). 2-й
тайм. 18.45 —
Сьогодні у
світі. 19.00 — К\бок волода
рів кубків з футболу: «Дина
мо»
(Тбілісі) — «Грацер»
(Австрія). 2 тайм. 19.45 —
{(о чемпіонату світу з шахів,
нтерв’ю А. Карпова. 20.00 —
Кубок
УЕФА з футболу:
«Спартак»
—
«Брюгге»

вересня Iß81 року

„Молодей комунар'*

А ЦТ (IV програма)

11.00 — «Лені, паша пісня»
11.45 - Чемпіонат ’ світу *
Європи з важкої атлетику//
12.15 — Телеклуб молодожо
нів. 15.40
— О. Штейн. «у
часу
в полоні». Вистава.
18.00 — Чемпіонат Європи з
баскетболу. Жінки. 21.00 -«Час». 21.35
— Художній
фільм «Останній дюйм».

А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
19.00 — «Клуб кіноподоро9.05 — Фільм-кон
жеп». 20.00 — «Вечірня каз настика.
церт. «Пісні над
Дніпром».
ка». 20.15 — Спортивна про 9.30
— Будильник. 10.00 —
грама. 21.00 — «Час».
Служу Радянському Союзу!
11.00 — «Здоров'я». 11.45 -«Ранкова пошта». 12.15
Радянський Союз очима иарубіжних гостей.
12.30
Сільська година. 13.30 — IVl у.
зичний
кіоск.
14.00
▲ ЦТ
А. Таммсааре. «Індрек і Іїа«Час». 8.40 — Гім- ріп». Фільм-внстава. 16.25 —
8.00
«Зустрічі з
настпна. 9.05 — Впступ ор- Док. телефільм
Иіпопрограма.
16.10
— кестру
народних інструмен- Зіновєєвим» із циклу «Кому
Дм Шостакович. Симфонія тів
ністи». 16.55 — Сьогодні —
БІЗеруНКП».
«Російська
----X« 6. 16.45 — Підмосковні зу 9.35 —Для нас. батьки. 10.05 День працівника лісу. 17.15
стрічі. 17.15 — Концерт ан — Ради і життя, 10.35 — — «Прийміть наші поздоров-»
самблю скрипалів «Рига» Г. Гендель. Концерт для ар леипя». Муз.
програма до \
Центрального будинісу куль
з оркестром.
10.45 — Дня працівника лісу. 18.00 —
тури профспілок Латвійської. фи
Міжнародна панорама. 18.45
Поезія.
Семен
Кирсанов.
До
РСР. 17.35 — В гостях у каз
Мультфільм. 19.00 —
з дня народження. —
ки. Телефільм «Нові пригоди 75-річчя
11.30 — 38-й тираж «Спорт Клуб кіноподорожеіі. .20.00 —
Мурашки і Блохи». Частина лото».
Це було недавно.
«Пориє
11.40
—
Це
ви
можете.
2. 18.45 — Сьогодні у світі. 12.25 — До Дня працівника Олександрович Покровськч-і
1900 — Життя науки. 19 30 лісу. Нарис. 13.00 — Беесі- розповідає...»'21.00 — «Чає».
— Концерт народного артис ка. IV Міжнароднийі
феети- 21 35 — Футбольний огляд.
та СРСР Б. Штоколова і ро валь телепрограм народної 22.05 — «Дев’ять симфоній
сійського народного оркест творчості: «Танці Мексікп».
Л. Бетховена». Симфонія № 2
1
ру ім. В. Андреева. (21.00 — (Мексіка). 13.30 — Ветерани у виконанні Великого симфо
Програма «Час»). 22.25 — в строю. До 25-річчя Радян- нічного
оркестру ЦТ і ВР.
Сьогодні у світі.
22 40
.ського комітету
ветеранів По закінченні — Новини.
Чемпіонат СРСР з художньої Війни. 14.30 — Новини. 14.45
гімнастики.
— Фільм для дітей «Мушке А УТ
тери -1 «А». 15.25 — Книги
А УТ
10.00 — «/Хктуальва каме
— вісники дружби». Про ЗІ
10.00 — «Актуальна каме Московську
міжнародну ра». 10.35 — Сьогодні
ра». 10.3.5 — «Комсомольсь книжкову внетавку-ярмарок. День працівника лісу. 10.50
кий автограф» . 11.20 — Ху 16.10 — У світі тварин. 17.10 — Ранковий концерт. 11 25
дожній телефільм" «Строго- — Бесіда політичного огля — Художній телефільм «Сіль
- Биви». 8 серія. 12.30 — Кон- дача В. Бекетова. 17.40 — На землі». 1 серія. 12.30
арені цирку. 18.25 — Фільм- ступ Закарпатеького народного
хору.
13.15
—
«С.чава
впстава Державного акаде
мічного Малого театру Сою солдатська». 14.20 — Корот
худож 11 і й
зу РСР «Тепленьке місце». кометражні І й
21.00 — «Час». 21.35 — За фільм «Людина народилася».
співаймо. друзі! По закінчен 14.50 — Концерт. 15.50 гА.
Телефільм. 16.50 — Л. Міині — Новини.
кус. «Дон Кіхот».
Вистава.
19.00 — «Актуальна каме
А УТ
ра». 19.30 -- «Погляд у май
20.40 — «Па добра
10.00 — «Актуальна камє бутнє».
діти!» 21.00 — «Час».
ра». 10.35 — Кіноирограма ніч.
21.35
—
Художній телефільм
«Вітчизно
моя
неозора». «Сіль землі».
2 серія. По за
11.15 — Фільм-концерт. 12.00 кінченні
— Новішії.
— «Доброго вам здоров’я».
12.30 — Камерний концепт. А ЦТ (IV програма!
Циркова програма.
8.00 — «Час». 8.45 — Про
«Компас туриста». грама
Документальних Філь
Музичний
фільм. мів. 9.45
— Фільм-концерт.
Для дітей. «Зустріч 10.15 — «АБВГДсйка».
10 45
з юнгою Юрком».
15.20 — — «Разом ■— дружна сім
’я».
Коротко« етражни й художі < і і і 1Г.15 — «В гостях у казки».
фільм «Сліпий дощ». 15.50 12.25 — «Веселка». 13.00 —
— Вистава для
дітей «Три
Очевидне
- неймовірне».
Івані:». 17.30 — «Імпульс». ♦14.05
— «Пісня
далека і
18.10 — Концерт. 19.00 — близька».
15.05,
— Докумен
«Актуальна камера». 19.30 тальний телефільм.
15.55 —
— «Скарби музеїв України». Концерт.
16.15 —• «Веселі
19 45 — «Твоя життєва по хлоп’ята». 18.35
— Чемпіо
Фото Б. БАНДУРКИ
зиція». 20.45 — «На добра нат світу і Європи
з важної
ніч. діти!» 21.00 — «Час». атлетики. 18.55 — Чемпіонат
21.35 — Художній телефільм СРСР з художньої гімнасти
землі». 1 серія. 22.40 — ки. 19.15 — Мелодії і Чиїтми
церт. 1-1.15 —
«Орієнтир». С• Сіль
п і ває вокал ь н о - інстру.м єн■ зарубіжної
16.00 — Новини.
16.10 —
естради. <20.00 ансамбль «Багра». «Вечірня казка».
«Срібний дзвіночок». 16.30 — таїьннй
20.15 —
«На допомогу школі». Росій Но закінченні — Новини.
Чемпіонат Європи з кінного
ська мова. 17.00 — Теле А ЦТ (IV програма)
спорту. 20.30 — Чемпіонат
фільм. 17.30 — «Закон і ми».
Європи л баскетболу. ЗКіпіпі,».
18.00 —- Фільм-концерт. 18.10
8.00 — «Час». 8.45 — 21.00 — «Час». 21.35 — Ху-^
— «День за днем». (Кірово Концерт. 9.05 — Програма дожній фільм «Жінки».
град). 18.25 — Оголошення. документальних
телефіль
(Кіровоград). 18.30 — Теле мів. 10.00 — «Ранкова пош
фільм. (Кіровоград). 18.45 — та». 10.30 — «Кримські сто
♦ Звітно-виборній кампанії — рінки
Олександра. Гріна». Редактор В. СТУПАК

по 20 вересня

ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО. (В дитсадку сс.’ііща Нового)

14.50 — Док. фільми студії дру». 20.00 — »Вечірня каз
«Центрнаукфільм». 15.25 — ка». 20.15 — Фільм концерт.
Творчість
юних. 15.55 — 21.00 — «Час».
Шахова школа. 16.25 — Кон
церт лауреатів II Всеросій
ського конкурсу 'виконавців
на народних
інструментах.
17.25 — Веселі старти. 18.10
— Фільм-концерт
«Співає А ЦТ
Анастаеія Лазарюк».
18.30
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
— «Економіка повинна бути
економною». 18.45 — Сьогод- настика. 9.05 — Відгукніть-

П’ятниця

ся, сурмачі! 9.35 — Г. Нііф вйсоку організованість». Вії
тін. -Зал чекання». Тслевио- сті п завідуючого оргмасотава 10.50 — Концерт май впм відділом обласної ради
стрів мистецтв
Кабарднно- профспілок М. І’. Кулинича.
Балйарської АРСР. 11.15 — (Кіровоград). 19.00 — «Акту
—
Док фільм «їх чекає театр». альна камера». 19.30
По Закінченні
— Новини. 10. Бондарев.««Берег». Виста
ва.
20.
чО
—
«На
добраніч,
14.30 — Новини.
14.50 —
Твій труд — твоя висота. діти!» 21.00 :— «Час». 21.35
— Продовження
вистави
«Берег». В перерві — Нови
ни. 23.00 — Хокейний тур
нір на приз газети «Советс
кий спорт». «Сокіл» (Київ) —
«Салават Юлаев» (Уфа). 3-й
період

Субота

RS

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ!
Всі заготівельні організації споживчої
кооперації
області
приймають лікарські рослини в сухому вигляді по
цінах за кілограм:
лепеха, або татарське зілля, (норінь неочищекнй) —
1 нрб. 50 коп.
звіробій (трава) — 1 нрб. 20 коп.
нропива дводомна (листл) — 1 крб. 00 коп.
кукурудзяні рильця — 3 нрб. 00 ноп.
подорожник (листя) — 1 крб. 50 ноп.
полин гіркий( листя) — 1 крб. 00 ксп.
полин гіркий (трава) — 0 крб. 70 ноп.
гриьики — 0 крб. 45 коп.
ромашка аптечна (квіти) — 2 крб. 50 коп.
фіалка триколірна, або братки, (трава) — 5 нрб.
00 коп.
материнка (трава) — 1 крб. 20 ноп.
кульбаба (корінь) — 2 крб. 00 ноп.
пижмо (суцвіття) — 1 нрб. 00 коп.
шипшина (плоди) — 2 нрб. 00 коп.
глід (плоди) — 2 крб. 00 ноп.
горобина (плоди) — 1 крб. 70 ксп.
крушина (плоди) — 3 крб. 00 ноп.
соснові бруньки — 4 крб. 00 коп.
кабакове насіння — 1 крб. 70 коп.
За ці лікарські рослини по квитанціях заготконтори
в порядку зустрічної торгівлі проводитиметься ото
варювання промисловими товарами підвищеного по
питу вітчизняного та зарубіжного
виробництва за
коефіцієнтом, затвердженим постановою правління
районного споживчого товариства.

УПРАВЛІННЯ ЗАГОТІВЕЛЬ ОБПСПОЖИВСПІЛКИ.

Зим. 90.

ДО Б!ДОМА ПОКУПЦІВ
МОСКОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ТОРГОВЕЛЬНА БАЗА
ПОСИЛТОРГУ МАЄ В ПРОДАЖУ:
мікрокалькулятори
«Электронина-БЗ-26» і «Элентроника-БЗ-ЗО» — ки
шенькові електронно-обчислювальні машини, які зна
добляться сучасному студенту, інженеру, економісту.
У конструкціях використано останні досягнення міісроелектронікп.
На міігронелішуляторах можна виконувати різні ма
тематичні обчислення. Зовнішній вигляд І характе
ристики машинок відповідають кращим зарубіжним
зразкам. Ціна 45 крб;
машинни друкарські
«Москва-8М» — портативні, корпус металевий. Ма
шинкою можна користуватися в машнпошісннх бюро
підприємств і установ, а також удома. Ціна—135 крб.• переносні телевізори
«Злентронина ВЛ-100» для пішймання передач чор
но-білого зображення на будь-якому з дванадцятії ка
налів. Розмір кінескопа по діагоналі 16 см. Живлення
ВІД мережі змінного струму або від акумуляторної ба
ті-реї 10 КНГ-1.5, Ціна 160 крб.;
кінознімальні апарати
«Кг.арц-2>8 Супср-3». Любительський апарат до
поможе вам створити пікапі, захоплюючі фільми, за
фіксує найбільш цікаві іі неповторні сторінки вашо
го життя. Напівавтоматична установка експозиції на
всіх частотах забезпечить оперативність при зйомках
й високу точність наведення. Апарат має світлосиль
ний об «.ктпв «Метеор-ЧМ». Чотири частоти зйоміпі й
поклдровй зйс.мі»я Дг-іоть
можливість
створювати
гфент сповільненої, нормяльної або прискореної ДІЇ
на скрапі, а такси: знімати мультиплікаційні Фільми
Ціна 2.90 крб.
11а замовлення тіасе.юнчя база надсилає товаїш на
кладною оплатою (он іата — при одепжавні поеч ікн)
Акуратно оформлені замовлення надсилайте за ял-’
ргсою: 111126. м. Москва. Є-126 вул. Авіамоторна 50
ЦЕНТРАЛЬНА ТОРГОВЕЛЬНА БАЗА ПОСИЛТОРГУ

Зам. 88.

РАДІОТОВАРИ — ПОШТОЮ

Власникам телевізорів, магнітофонів, радіоприйма
чів, а також радіолюбителям
МОСКОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ТОРГОВЕЛЬНА БАЗА
ПОСИЛТОРГУ
пропонує:

телевізійний підсилювач УТ-1 — 12 М — для поси
лення телесигналів чорно-білого й кольорового зо
браження на будь-якому з 12 каналів. Ціна 13 крб;
блок стабілізованого живлення БСП-5. Ціна ЗО крб.;
електродвигун КД-3, 5А. Ціна 13 крб.;
головку універсальну ЗДІ2Н210 до касетних магні
тофонів типу «Легендо», «Електроніка». Ціна 6 крб.;
головку, що стирас ЗСІ2Н210. Ціна 1 крб. 65 ксп.;
набір радіолюбителя УНЧ «ФОН-2» для складання
підсилювача низької частоти
(без динаміка). Ціна
35 крб.;
набір «Старт-1202-ТОНАРМ» — для складання ви
сокоякісного тонарму з будь-якою головкою звуко
знімача. Ціна 16 крб.;
головку звукознімача ГЗКУ-631 р. Ціна 6 крб.;
телефонний апарат ТАІІ-70-5. Ціна 28 крб.
База надсилає товари населенню за замовленнями.
(Оплата — при одержанні посилки).
Акуратно оформлені замовлення надсилайте за ад
ресою: 111126, м. Москва, Є-126, вул. Авіамотор
на, 50.
ЦЕНТРАЛЬНА ТОРГОВЕЛЬНА БАЗА ПОСИЛТОРГУ.

Зам. 89.
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«Молодой коммунар» —
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орган Кировоградского

316050, МСП
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