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РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

Особисто
причетний
кожен

Охорона природи. Сьогодні це не лише комплексна 
проблема, а й комплекс практичних справ. Значення її 
з року в рік зростає. Велику увагу приділено було цьому 
питанню на'XXVI з’їзді КІ1РС — у п’ятирічному плані 
вперше виділено окремий розділ з охорони природи. По
над 10 мільярдів карбованців капіталовкладень буде 
витрачено на то справу в одинадцятій п’ятирічці.

Охорона природи — одне з найважливіших завдань 
Ленінського комсомолу. Юнаки і дівчата чимало зробили 
для втілення в життя системи заходів, спрямованих на 
раціональне використання природних ресурсів, на захист
навколишнього середовища від .забруднення. Масових 
масштабів набув патріотичний рух комсомольців і моло
ді, піонерів і школярів за ленінське ставлення до приро
ди. Це сприяє вихованню у підростаючого покоління лю
бові до рідної природи, прилучає молодих до її охорони. 
В які ж конкретні форми виливається цей рух?

Одна з них — шефство комсомольських організацій 
над будівництвом очисних споруд, впровадження безвід
ходної технології виробництва. Для координації цієї 
роботи при комітетах комсомолу створюються науково- 
технічні ради, штаби й загони, на підприємствах — іні
ціативні групи з числа молодих робітників, спеціалістів, 
учених; на будівництві очисних споруд поводяться су- 
ботники, ведеться озеленения територій, створюються зо
ни відпочинку. Комітети комсомолу спільно з природо
охоронними організаціями займаються пропагандою еко
логічних знань. Пости, штаби «Комсомольського прожек
тора» слідкують за будівництвом очисних споруд, дотри
манням правил зберігання, транспортуванням міндобрив, 
використанням землі тощо.

У піонерів та школярів — не менш важливі справи. 
Велику користь приносять шкільні лісництва, голубі та 
зелені патрулі. Слід сказати, що у вашій області, зокре
ма, в Устннівському, Ульяновському, Повомиргородсько- 

> му та деяких іінних районах вони працюють останні роки 
не досить активно. На це повинні б звернути увагу приро
долюби та комсомольські активісти і частіше залучати 
школярів до проведення рейдів, до участі в пропаганді 
знань про природу.

Чи має ваша комсомольська організація, ваш комсо
мольсько-молодіжний колектив свою природоохоронну 
програму? Чи знають спілчани, які звірі, птахи, дерева 
потребують вашого захисту, які дерева найкраще саджа
ти у вашому місті чи селі? Кожен з вас може зробити 
свій вклад у збереження й примноження природних ба
гатств. Якщо ви ще не встигли зробити якоїсь конкретної 
справ}! для рідного краю, почніть з малого — збору на
сіння акації, клена, жолудів. Займіться вирощенням 
саджанців. Організуйте шефство над зеленими насаджен
нями вашого міста, села...

Окремо слід сказати про таких «любителів» природи, 
які ставляться по-хижацькому до її багатств. Наша га
зета не раз писала про пожежі, які час від часу вини
кають у лісопарку па нівпічній околиці Кіровограда з вііт 
ни недбайливих людей, але до цього.часу становище кар
динально не змінилося. І донині горе-природолюби роз
водять вогнища, де їм заманеться, користуючись безді^ 
яльністю комсомольських організацій прилеглих під- 

-/■ приємств Кіровського району обласного центру. На жаль, 
лісопарк не виняток. Нерідко на місцях відпочинку в 
різних куточках області деякі люди залишають купи 
сміття, поламані дерева, непогашені вогнища, витоптану 
трапу. Багато хто з них не уявляє собі відпочинку на 
лові природи без магнітофонного ревища, яке лякає зві
рів та птахів, зганяє їх із обжитих місць. Є два шляхи 
боротьби з такими проявами: роз’яснювальна робота і 
рішуче припинення шкідливих дій. І обов’язок комітетів 
комсомолу — не забувати про них.

Почалося літо — пора відпусток, пора відпочинку. Са
ме час приділити максимум уваги пропаганді природо
охоронних знань у піонерських таборах області. Добре 
було б, коли б піонери взяли на час відпочинку під охо
рону частішу лісу, лугу, поля, річки або ставка, що при- 

, лягають до табору. Справа ця при правильній організа
ції може бути і цікавою, й корисною. Організаторами 
тут можуть стати шефи із підприємств, колгоспів, ком
сомольські прожектористи.

Великого значення надають паша партія та держава 
охороні природи. Ллє робота ця не буде до кінця ефек
тивною, якщо кожен із пас не проннкнеться почуттям 
відповідальності за красу рідного краю. Відповідаль
ності перед власного совістю й наступними поколіннями 
радянських людей. . . .

А СЬ уже понад двадцять 
літ бригадир трактор

ної бригади колгоспу «Зо
ря комунізму» Герой Со
ціалістичної Праці Василь ШКОЛА

цс ніби кличе мене, чекає...
Прозорливо вгадав тоді 

Василь Іванович: чуття 
землі прийшло й До цьо« 
го, як кажуть, чисто мі
ського чолозіка. І зажило 
в ньому так, що згодом 
Віктор став одним з кра
щих майстрів-хліборобів 
не лише бригади, а й кол
госпу. Два потужних трак
тори, силосозбиральна, 
гичкозбиральна машини, 
сівалки, культиватори за
кріплені за Потураєвим. її 
всі старанно доглянуті. 
Трудиться механізатор —• 
любо глянути.

Важко вгадати, що пе
реважає в Моторному: 
кмітливість, знання, дос
від, наполегливість. Зате 
про надзвичайну допитли
вість навіть очі Василя Іва
новича промовляють.
Якось він сказав: «Не мо
же бути, щоб механізатор 
своїм розумом не доко
пався найскладнішої по- 
ламки в машині».

Шанують Василя Іьано-
Іванович /Аоторний щедро 
передає свою хлібороб
ську мудрість молодим 
механізаторам. Лише в 
своєму колективі, як на
ставник, він виховав 17 
першокласних тракторис-
тів і комбайнерів. А зага
лом школу Моторного тут 
проходять усією брига
дою. Отож рік у рік меха
нізатори вирощують най
вищі на Кіровоградщині 
врожаї зернових і техніч
них культур.

Третю п'ятирічку брига, 
да одержує на круг го 
46—50 центнерів зерно
вих, 25—ЗО — соняшнику, 
450—500 — цукрових бу
ряків, 70—80 — кукуруд
зи. Площа? Загалом — 
2100 гектарів ріллі.

Хто знає Василя Івано
вича, той неодмінно по
заздрить його винятковій 
працездатності. З шостої 
ранку він — на ногах. Об
стежить кожне поле, кож
ну машину. Завітає і на 
тваринницький комплекс. 
Легко сказати:' понад 100 
тонн кормів слід безпере
бійно поставляти сюди 
щодня. Потім — наряд. Зі 
знанням обстановки, а то
му швидко й чітко. Далі— 
питання ремонту. Моло
дий механік бригади Ана
толій Бровко доповідає

_  вича механізатори, а для

МОТОРНОГО
коротко, бо знає: Мотор
ний уже встиг побувати в 
майстерні, на майданчи
ках. 1 так — щодня.

— Хлопці у нас надій
ні, — розповідає Василь 
Іванович. — Але стояв і 
стою на тому, що бригадир 
тракторної повинен усе в 
бригаді знати, всюди вни
кати в суть справи. Інакше 
він не зможе оперативно 
вирішувати назрілі пи
тання.

Пояснимо: до «назрілих 
питань» наш співбесідник 
відносить все, що стосує
ться виробництва продук
тів землеробства. Адже 
бригадир механізаторів у 
Надлаку — це молодший 
голова колгоспу у своєму 
колективі. Поряд з вико
нанням традиційних обо
в’язків, він, і лише він, 
особисто відповідальний і 
за суворе дотримання тех
нології вирощування куль
тур на закріпленій за 
бригадою площі.

Як бригадир, Моторний 
передусім вихователь і ор

ганізатор чоленгиву. З гпи 
боною вдя .ні гтю розпссі- 
дає про нього Зікіод Поту 
раєв. Років з десять тому 
він переїхзз у Надлан з ве
ликого міст-?, ,',с народив-, г 
і виріс, опанував спеціаль
ність. А в бригаду Ешстзра 
взяли тому, що добре знав
ся в техніц . Справді тран 
тор у Потуоаєва завжди 
працюсав безвідмовно, а от 
суто хліборобське діло не 
клеїлось. То виоре поле не
якісно, то посіє невпопад. 
Переробляли ж — інші. Та 
найбільше, як згодом сам 
зізнався. Віктора гнітило 
тс. що бригадир його ніко
ли не лаяв за упущення с 
роботі, не розмовляв на 
підвищених тонах, а вчив 
терпеливо, доброзичливо і 
наполегливо. Однак не си- 
тримаи Потураєв екзамену 
на хліборобську зрілість. 
Згодом ви'хав у своє рідне 
місто. Та не минуло й року, 
як він знову повернувся в 
бригаду.

— Вірте — не вірте, — 
схвильовано розповідав Мо
торному, — ледве зімкну 
повіки, а перед очима всі
ма барвами квітнуть поля. 
Золотими хлібами колося
ться, свіжою зеленню, МО
ЛОЧНИМ цвітом виграють 
під сонцем. Чую гомін віт
рів у лісосмугах, тихий ше
піт високих соняхів. І все

молодих він — таланови
тий учитель. Вісімнадцять 
років його бригада носить 
звання колективу комуніс
тичної праці. А це зна
чить, що славна во-ц, ви
сокою ор'гнізо і ічіст -о, 
міцною трудовою ДіСЦИП- 

• ліною, зразковим поряд
ком у всьому. За будь- 
яких погодних умов тут 
щедро родить земля. Що 
заслуга в цьому і Василя 
Івановича свідчать наго
роди: у своїх тридцять 
шість став Героєм, а нині 
має і два ордени Леніна, 
ордени Жовтневої Рево
люції, Трудового Черво
ного Прапора, медалі. 
Він — лауреат премії Ле
нінського комсомолу, ла
уреат Державної премії 
УРСР. 1 щастя його — в 
людях, з якими трудиться 
поруч, у спільній праці — 
завзятій, натхненній, нев
томній.

М. ДОСВІТНІЙ. 
Новсархангельський 
район.

КУКУРУДЗІ — КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

ТЕМП ЗАДАЄ ЛАНКОВИЙ
Закінчує спушувати між

ряддя кукурудзи комсо
мольсько-молодіжна лан
ка Валерія Горовенка з 
радгоспу імені Рози Люк
сембург. Високі темпи і 
відмінна якість сівби від
значили старання моло
діжної ланки рівномірни
ми сходами. Але перші 
успіхи не заспокоюють 
ХЛОПЦІВ, і тому трудяться

міжрядний
Добрий настрій у хлоп

ців із механізованої ком
сомольсько - молодіжної 
ланки Віктора Галушки з 
колгоспу імені Каліпіна: 
завершено ще однії важ
ливий етап у боротьбі за 
врожай — міжрядний об
робіток. І завершено ус
пішно: рівномірні зелені.

БОНИ на міжрядному обро
бітку з високою віддачею. 
Соціалістичне змагання 
очолюють, як і належить, 
ланковий механізованої 
ланки, а також грулком- 
сорг Микола Гавриш. Не 
відстає від них і Євген Го- 
ровенко.

Наш кор. 
Бобринецький район.

ЗАВЕРШЕНО
попрацювали Василь Сі- 
ренко, Микола Бородавка 
та Павло Клочко. Молоді 
кукурудзоводп вирішили 
нинішнього року одержати 

\не менше 50 центнерів 
зерна цієї культури з гек
тара.

А. 1ВАХНЮК.
; Олександрійський район.
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«■И ІНШІ!

Радгосп «Червоний землероб» Бобринецької о району—» 
насінницьке господарство з добре розвиненим тварин
ництвом. З року в рік тут нарощують продуктивність мо
лочного скотарства, добиваються високих приростів жи
вої ваги па відгодівлі та дорощуванні тварин. До того ж 
собівартість продукції тут значно нижча, ніж у серед
ньому по району. А досягають цього завдяки тому, що 
максимум молока і м'яса беруть за рахунок дешевих зе
лених кормів.

Радгосп першим у районі створив культурне пасовище 
багаторічних трав. Вибрали ділянку поблизу водоймища, 
обладнали зрошувальну систему. Посіяли насіння кормо
вих культур. II вже перший рік показав: собівартість 
центнера молока становила 13,4 карбованця — майже на 
10 карбованців менше, ніж до використання культурних 
пасовищ.

Викопати завдання п'ятирічки по виробництву і про
дажу державі молока до 115-ї річниці з дня народження 
В. І. Леніна — таке високе зобов'язання взяли працівни
ки радгоспу. І у його виконанні ніхто в господарстві не 
сумнівається. Про це говорили і учасники польової ле
тучки, яку редакція провела недавно у радгоспі .Черво
ний землероб».

(Матеріали польової летучки «Молодого комунара» 
читайте на 2-й стор.).

' ——————————————



2 стор.

ЯК БОЙОВУ програм'/ дій 
сприйняли комсомольці 

і молодь Кірозоградщини 
промову Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голози 
Президії Верховної Ради 
СРСР К. У. Черненка на 
Всеармійській нараді секре- 
таріз комсомольських орга
нізацій. Нині комітетам 
ЯКОМУ важливо забезпечи
ти активне вивчення промо
ви тозариша К. У. Черненка 
в усіх комсомольських ор
ганізаціях, донести її зміст і 
значення до кожного ком
сомольця, кожного молодо
го робітника і колгоспника, 
спеціаліста, студента і учня.

ЩОДЕННИК

ГРУПКОМСОРГА

Червень

З цією метою треба прозес. 
ти заняття в системі комсо
мольського політнавчання і 
з школах економічного на
вчання молоді. Організува
ти бесіди, лекції, політін- 
формації в-трудових колек- 
тизах, в учбових закладах, в 
студентських будівельних 
загонах. Комсомольським 
працівникам і активістам 
слід взяти особисту участь 
у пропаганді положень і 
висновків промови тозари
ша К. У. Черненка.

Продовжиться напруже
на робота по виконанню рі
шень квітневого (1984 р.) 
Пленуму ЦК КПРС.

«Молодий комунар»

ПОЗИВНІ АҐГА
Вступило в саої права лі

то. У тебе, комсорг, додасть, 
ся чимало справ. І до вирі
шення кожної з них берися 
організовано, вдумливо.
Червневий святковий день — 
День радянської молоді — 
24 червня комсомольці зав
жди ознаменовують трудо
вими успіхами.

До цього дня, комсорг, 
визнач результати трудово
го суперництва молоді, яке 
проходить під девізом XI 
п’ятирічці — ударну працю, 
знання, ініціативу і творчість 
молодих!». Черзень — ос
танній місяць другого квар
талу 1984 року. Подбай, 
комсорг, про те, щоб кожен 
молодий виробничник, ко
жен КМК добився виконан
ня взятих соціалістичних зо
бов’язань, трудився високо
продуктивно.

Нині триває трудова вахта, 
присвячена 60-річчю при
своєння комсомолу імені 
В. І. Леніна. Завдання твоєї 

організації, комсорг, забез
печити активну участь у ній 
юнаків і діачат, розгорнути 
соціалістичне змагання за 
досягнення високих рубежів 
у праці, сконцентрувати ува
гу на вузьких місцях вироб
ництва. від яких залсягить 
загальний успіх справи.

Подбай про організацію 
серед молоді дійового со
ціалістичного змагання. Всю
ди в трудових колективах 
відбудуться КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНІ суботники, 
присвячені 60-річчю присво
єння комсомолу імені В. І. 
Леніна і XII Всесвітньому 
фестивалю молоді і студен
тів. Підготовка до суботни- 
ка повинна допомогти комі
тетам комсомолу підвищити 
напругу ударної вахти, при
свяченої ювілею.

Червень — час напружзної 
підготовки до жниа-84. Цей 
період вимагає від комсо
мольських секретарів, рай- 
комівців. активістів кон

- 5 червня

кретних і цілеспрямованих 
дій по активній підготовці до 
наступного збирання вро
жаю. .

Завдання тобі, комсорг, 
штабу «Комсомольського 
прожектора» твоєї органі
зації: перевірити чи все го
тове до жнив, чи відремон
тована техніка, чи подбали 
про умови праці і побуту 
молодих жниварів. Допо
могти новачкам, взяти їх 
під свою опіку — часто оз
начає скоротити для них 
професійного становлення.

Як і раніше, багато справ 
у тваринників. Вони дбають 
про стабільність надоїв, ра
ціональне використання фу
ражу. А кормозаготівельни- 
ки турбуються про те, щоб 
вдосталь припасти на зиму 
кормів. Комсомольським 
організаціям слід узагаль
нити досвід передовиків,
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подбати про його масове 
впровадження.

26 червня — 65-а річниця 
з дня народження Леі-?и 
сьної Комуністичної елі/ 
ки Молоді України. Позу 
май, комсомольський вата, 
жон, як зробити цей день 
цікавим, аби він запам'ятай 
ся всім. Допоможуть у Ць; 
глу зустрічі і зльоти ударяй- 
нів праці, систупи ветеранів 
комсомолу тощо.

В червні пройде респуб
ліканський день інформу. 
ванн я молоді. В ході лекцій 
бесід, зустрічей, зборіз 
треба всебічно проаналізу.
вати участь комсомольських 
організацій у виконанні зав
дань одинадцятої п’ятиріч, 
ки.

Стартувала літня трудом 
чверть шнолярів. І комсоргу 
треба подбати, щоб вона д-„ 
них пройшла організовано 
ціказо г по-діловому.

Літо — найсприятливіша
пора для занять фізичною
культурою і спортом. в ус ч
колективах треба організо 
вувати змагання з літніх ви. 
дів спорту.

ПОЛЬОВА ЛЕТУЧКА «МК» А Вийти на тритисячний...
А Спадкоємність механізаторської 

професії
А Кормам — високу віддачу
а Що дадуть культурні пасовища?

Доярка Любов ДІДОРАї

— Третій рік утримуємо 
худобу на культурних пасо
вищах. Набутий досвід по
казав, що господарство об
рало правильний шлях для 
підзищення продуктивнос- 

Іті громадської худоби. Так, 
наприклад, за минулий рік 
колектив нашої молочното
варної ферми при річному 
зобов'язанні 2796 одержав 
від кожної корози по 2970 
кілограмів молока. Ниніш
нього року доярки взяли 
підвищені зобов'язання і 

І прагнуть працювати так, 
щоб нинішнього року всією 
фермою вийти на трити
сячний рубіж.

Цілодобове випасання тва
рин на багатих протеїном і 
вітамінами травосумішах, 
добра організація праці і 
побуту тваринників — все 
це дозволяє нам постійно 
домагатися зменшення за
трат на виробництво оди
ниці продукції. За останній 
час собівартість молока, 
одержаного за рахунок ви- 
користання культурних па
совищ, зменшилася більше, 
ніж на 40 процентів проти 
запланованого.

Значним резерзом підзи-

Ио дві
тонни
на корову

Комбайнер КСК-100 
Іван ГЛУЩУК:

— Нас, механізаторів 
радують успіхи тваринки 
ків. Скажімо, на молочно 
товарній фермі № 1, д< 
операторами по відгодівл 
молодняка великої рога 
тої худоби працюють Іваї 
Пацьо та Зоя Пустозой 
ченко, постійно добиваю 
ться кілограмових добови
приростів живої ваги тва
рин.

Всього цього досягнуто 
за рахунок розумної екс
плуатації культурних пасо
вищ та раціонального ви
користання прифермських 
площ під посів озимих на 
зелений корм. Таким чи-

ном, а основному розв'я
зано проблему виробни
цтва кормів. Нині я щойно 
закінчив косовицю ози
мих на зелений корм на 
тій площі, що готується 
під поукісний посів кормо-

вих культур. Разом з мо
лодими механізаторами і 
тваринниками скоро почи
наємо масове збирання сі
на. Плануємо заготовити 
його не менш, як по ДВІ 
тонни на корову.

ГОЛОВНИЙ РЕЗЕР

ПРАЦЯ В
Механізатор

Віктор МОЧЕБРОД:

щення продуктивності пра
ці кожним членом ферми« 
досзід наших старших май
стрів машинного доїння Ві
ри Миколаївни Юдиш, Ма
рії Олександрівни Другаль, 
Лідії Іванівни Панібратець. 
Це завдяки їх добрій пора, 
ді, допомозі ми, молоді, 
швидше опановуємо ази ви
сокої майстерності, прагне-

мо бути гідними послідов
никами наших наставниць.

Нині я одержую щодоби 
11—12 кілограмів молока 
від кожної корови закріп
леної групи. Впевнена, що 
можна досягти більшого. 
Своє слово — одержати в 
цьому році по 3000 кілогра
мів молока на корозу — 
виправдаю з честю.

— Культурне пасовище 
почали використовувати в
1982 році. Ставши в райо
ні піонерами цього ново
введення, ми ще не мали 
достатнього досвіду. Всі 
питання вирішувались у 
ході будівництва всього 
комплексу культурного па
совища.

Секретар комітету комсомолу радгоспу 
Станіслав КАСЯНОЗ:

РАДІСТЬ
— Мій механізаторський 

стаж невеликий. Але, як

кажуть, досвід приходить 
як від набутого в праці, 

так і від почутого і поба
ченого. Я виріс на селі. І 
праця механізатора мені 
знайома. Недаремно інко
ли старші по-батьківськи 
кинуть слово докору за 
допущену в роботі і-едба- 
лість. Бо сьогоднішні умо
ви праці — це результат 
багаторічних зусиль наших 
батьків, старших товари
шів. І ми, молоді, розуміє
мо, яка відповідальність 
покладається на нас за 
збереження і примножен
ня досягнутого.

Мої обов’язки — вчасно 
забезпечити зеленою ма
сою поголів’я дійних ко
рів у літньому табзрі пе
ред кожним доїнням. На 
фермі понад 300 корів. 
Стараюсь працювати так, 
щоб після роботи відчути 
задоволення від зробле
ного — це наче задаток 
на завтра.

Доки біля водоймища 
готували пасовища, спе
ціалісти створювали зро
шувальну систему, вчили 
людей нових професій. 
Щоб одержувати макси
мум високопоживної зе
леної маси, площу засіяли 
насінням трав п’яти видів.

Нині, всі зрозуміли — 
культурні пасовища при 
літньо-табірному утриман
ні тварин — це вагомий 
резерв у підвищенні про
дуктивності тваринництва. 
В літньому таборі механі
зовано доїння корів, об
ладнано родильне відді
лення, пункти штучного 
осіменіння, приймання мо
лока, лабораторію, пере
сувну систему автонапу
вання. Діють пункти очист
ки та охолодження моло
ка і профілакторій для но
вонароджених телят.

Розрахунки економістів 
показали, що затрати не 
обладнання табору і пасо
вища вже повністю себе 
окупили.

Матеріали «польової летучки» підготував
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«Молодий комунар» З стор.

ЩАСЛИВИЙ СВІТ ДИТИНСТВА

ОБЛАСНИЙ зліт піонерів 
почався пленарним засі- 

да
пленарвся

лям. На нього були за
прошені секретар обкому 

< Компартії України А. 1. По'- 
гребияк, заступник голови 
облвиконкому Є. М. Чаба

ні обласним

500 представників правофлангових 
піонерських дружин з усіх районів Кіро- 
воградщини приїхали минулої п’ятниці 
на ХНІ обласний зліт піонерів, присвяче
ний 60-річчю присвоєння всесоюзній піо
нерській організації імені Володимира 
Ілліча Леніна. Від святкової піонерської 
форми, від щасливих усмішок хлопчиків

і дівчаток у червоних галстуках посвіт
лішали того дня вулиці нашого міста. 
Юні ленінці прибули на зліт, щоб р'озпо- 
вісти про свої успіхи І послухати, як ви. 
рішуються наболілі шкільні проблеми в 
інших піонерських дружинах, щоб взяти 
участь у мітингу з нагоди випуску піо
нерського азтобуса, щоб знайти нових 
друзів.

кепко,-завідую 
відділом народної освіти 
Б. П. Хнжняк, перший сскре- 
тар обкому комсомолу 1. О. 
Шевченко, учасник Великої 
Вітчизняної війни, повніш 
кавалер орденів Слави М. І. 
Жосан, ветерани піонер
ського руху О. С. Ковален
ко, М. Т. Ткачук, Л. 1. Чебо- 
тарьова, С. Я. Руднева, Т. А. 
ГГятова, О. П. Жердієва. 

Піонерів привітав А. 
Погребняк.

— Це дуже знаменно, 
сказав він, — що зліт від
кривається саме 1 червня — 
у Міжнародний день захис
ту дітей. Вам, нинішнім піо
нерам, продовжувати спра
ву великого Леніна. Ким би 
не стала людина в майбут
ньому, її громадянська біо
графія починається з черво- 

Це добре 
і ваші попередни

ки — іоні ленінці тридцятих 
років. У 1936. році краща 
піонерська дружина області, 

^ь^Аяка носила ім’я Спартака, 
Я» була нагороджена Черво

ним прапором ЦК ЛКСМ 
України. А ще через п’ять 
років, коли на пашу землю 
ввірвалися фашистські за- 
гарбники, вона переросла в 

* підпільну комсомольську ор
ганізацію «Спартак», що дія
ла в селі Іхрасногірці Голо- 
ванівського району. Дуже 
приємно, що сьогоднішня 
иіонерія області гідно про
довжує традиції своїх да
леких попередників.

Перший секретар обкому 
комсомолу І. О. Шевченко 
розповів про трудові здо
бутки юних ленінців області.

За минулий рік школярі 
зібрали близько шести ти
сяч тонн металобрухту, ві
сімсот тонн макулатури,сто 
сімдесят тонн гарбузового 
насіння. Один тільки загін 
імені Юрія Гагаріна Сухо- 
ташлицької середньої школи 
Маловисківсьного району 
здаз 500 кілограмів цінної 
вторинної сировини. Триста 
учнів Кіровоградського ра
йону випасали минулого літа 
сім з половиною тисяч голів 
худоби і добились щоденно
го 356-грамового приросту 
її ваги. Помітно активізува
лася робота хлопчиків і дів
чаток у піонерських опера
ціях «Зернятко», «Уренгой», 
«Мільйон — Батьківщині», 
«Зелене вбрання Вітчизни», 
«Піонерська ферма» га ін
ших. Успішно діють загони 
к них тваринників в Сяек- 
самдрізсьному та Рс:»м'«р- 
городсьному районах, п «>-юр
ські супутники учнівзьких 
виробничих бригад — у Яо- 
воунраїнському, Знам'ян- 
сьиоглу, Олександрійському 
та Яосоархангельськоглу ра
йонах. Беручи участь у русі 
«Бережливість у малому — 
економія у великому», шко
ли області за нинішній рік 
уже заощадили 142 тонни 
хліба і 382 кіловат-години 
електроенергії.

І. О. Шевченко наголосив 
па необхідності активізації 
гимурівського руху.

На зльоті виступили учас
ник Великої Вітчизняної вій
ни М. І. Жосан, бригадир 

—=Г КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖНО
ГО колективу виробничого 
об’єднання ' «Друкмаш» 
Олександр Мелехов. Від 
імені піонерів 30-х років до 
делегатів звернулася вете
ран піонерського руху Т. А. 
П'ятова.

снко.

І.

З ПІОНЕРСЬКИМ 
САЛЮТОМ

— Партія і Радянський 
уряд, — сказала Тетяна 
Андріївна, — роблять усе 
для того, щоб ви, діти, жили 
під мирним небом, щоб ва
ше дитинство було радіс
ним. Цінуйте і бережіть усе, 
що дає вам наша держава. 
Ростіть працелюбнимн, бе
режливими господарями 
своєї країни, готуйте себе до 
цього за шкільною партою.

Про трудові справи своїх 
піонерських дружин розпо
віли учениця 6 класу Іванів, 
ської середньої школи Но- 
воархангельського району 
Віта Васильєва, голова ради 
дружини імені І. Кожедуба 
Бобринецької СШ Таня Кот
лова. голова Світловодського 
міського піонерсьного штабу 
«Пошук» Світлана Солдатен- 
ко. Віта Васильєва, зокрема, 
розповіла, що в їхній дру
жині 25 відмінників навчан
ня. Хлопці й дівчата — ак
тивні учаснини руху «Жод
ного відстаючого поруч!». 
Разом з комсомольцями за 
навчальний рік вони зібрали

більше 20 тонн металобрух
ту, 715 нілограглів гарбузо
вого насіння, допомагають 
рідним господарствам _ зби
рати вирощений урожай.

Слово надається секрета
рю обкому комсомолу Н. М. 
Ангелуці. Вона зачитала 
постанову секретаріату об
ласного комітету ЛКСМ 
України про нагород
ження кращих піонер
ських дружин і юних ленін
ців Почесними грамотами 
обкому ЛКСМУ. Серед них— 
піонерські дружини імені ге
роїв Краснодону Гайзороп- 
ської СШ № 5, імені Валі 
Котика Новгородці вської 
десятирічки № 2, імені Юрія 
Гагаріна Ульяновської вось
мирічної школи № 3, імені 
Аркадія Гайдара Корнетів- 
ської СШ Олександрійсько
го району, Кіровоградської 
восьмирічної школи № 29 та 
багато інших.

Пленарне засідання зльо
ту закінчилося веселою піо
нерською піснею «Взвейтесь 
кострами», яку, виконали всі 
делегати і гості.

Того ж дня делегати зльо
ту побували в автотран
спортному автопідпрпємстві 
№ 1002І, де взяли участь у 
мітингу з пагоди випуску 
автобуса, придбаного’ на 
зароблені піонерами області 
в ході операції «Уренгой» 
гроші.

Від імені працівників авто- 
підприємства секретар ком
сомольської організації дру
гої автоколони, член екіпа
жу, котрий працюватиме на 
автобусі «Піонер Кіровоград- 
щини» Олександр Мечет по
дякував юним ленінцям за 
їх активну участь у трудо
вих справах і запевнив, що 
екіпаж працюватиме по-піо- 
нсрськи, адже піонер — це 
значить перший. Неля Но- 
валь з Корнстівсьної деся
тирічки Олександрійського 
району вручила .символічний 
ключ від автобуса Олен-

сандру Мсчету і Василю Сус
лову, пні працюватимуть на 
цій машині. Віднині новень
кий «Ікарус» під номером 
05 — 86 КДІ курсуватиме по 
тридцять першому маршру
ту. І кожний, хто зустріча
тиме його на вулицях на
шого міста, добрим словом 
згадає хлопчинів і дівчаток 
у червоних галстуках, які 
подарували області свій 
піонерсьний автобус.

Учениця, Иосипівської де
сятирічки Вільшаиського 
району Олена Гафієва роз
повіла, що рада дружини 
школи виступила з ініціати
вою зібрати металолом на 
піонерську сівалку і закли
кала всіх школярів Кірово- 
градщшпі підтримати цю 
ініціативу.

Право бути першими па
сажирами автобуса «’Піонер 
Кіровоградщшіп» було на
дано представникам кожної 
делегації.

Увечері в обласній філар
монії відбулася театралізо
вана ігрова програма «Фес
тивальний експрес», яку для 
делегатів зльоту підготува
ли гуртківці обласного Па
лацу піонерів імені В. І. Ле- 
ліна.

Наступного дня у місько
му парку Леніна біля па
м’ятника великому вождю 
відбулася урочиста лінійка, 
присвячена 60-річчю при
своєння імені Володимира 
Ілліча Леніна комсомолові і 
Всесоюзній піонерській ор
ганізації.

Кращі з кращих поклали 
квіти до пам’ятника Іллічу.

— Ви народились і вирос
ли у мирний час, — сказа
ла, виступаючи на лінійці, 
ветеран піонерського руху 
О. С. Коваленко. — Зовсім 
іншим було життя у наші 
піонерські роки. Минуло 50 
років відтоді, як мені пов’я
зали червоний галстук. У той 
час у селі зароджувалось 
нове життя. Ми в усьому 
допомагали старшим: ство
рювали хатп-читальні, зби
рали гроші для купівлі трак, 
торів, будь-яку роботу вико
нували з великою радістю і 
відповідальністю. Багато 
справ і у вас сьогодні. Ви 
повинні бути завжди і скрізь 
попереду. Тож бажаю вам 
вічного горіння і постійного 
прагнення бути першими.

Про вірність комсомольців 
області запозітам великого 
Леніна розповіла секре
тар обкому комсомолу 
Н. М. Апгелуца. Завідую
чий обласним відділом на
родної освітп Б. ГІ. Хиж- 
няк подякував юній змі
ні за самовіддану працю, за 
готовність продовжити спра
ву батьків. Про роботу піо
нерської дружини Новомир- 
городської СШ № 2 звітува- 
ла голова ради дружини 
Галина Дпма.

Делегати зльоту прийняли 
звернення до всіх піонерів 
області.

Потім хлопчики і дівчат
ка взяли участь у піонер
ському святі «Хай завжди 
буде сонце». Учасників об
ласного зльоту юних ленін- 
ців привітав лауреат рес
публіканської комсомоль
ської премії імені М. Остров- 
ського, лауреат обласної 
комсомольської премії імені 
ІО. Азовського хореографіч
ний ансамбль «Пролісок» 
обласного Палацу піонерів і 
школярів.

О. СКИРТАНЬ.
м. Кіровоград.

Фото 3. ГРИБА.

У ДІМ ПРИЙШЛО свято
До Будинку немовляти 

раз по раз заходили до
рослі дяді і тьоті, а малю
ки з цікавістю розглядали 
їх. Не кожного дня тут 
буває стільки гостей. Тож, 
мабуть, недаремно вихова
телі' розучували з ними 
пісні, танці, віршики до

цього дня. Мабуть, у дім 
прийшло свято? Ще й яке! 
Якби навіть не водили хо
роводи і не співали разом, 
то про нього б обов’язко
во нагадали подарунки, 
які принесли дітям до
рослі.

А головний лікар Бу

динку немовляти Є. Р. Сі- 
дак тим часом як господар 
мав приємні клопоти, бо в 
цей день — Міжнародний 
день захисту дітей, у день 
свята щасливого дитин
ства у гості прийшли ше
фи — представники вироб
ничого об’єднання «Друк.

маш», заводу «Гідросила», 
Кіровоградського заводу 
радіовнробів, Кіровоград- 
ського чавуноливарного за. 
воду, міського молокозаво- 
ду, працівники Кіровсько- 
го райкому партії. Бонн 
прийшли привітати малю
ків зі святом. Учні Кіро
воградського ПТУ № 1 на
діслали на рахунок будин-

ку 600 карбованців, зароб
лених на суботииках, а 
будзагін «Корчаґіиець» 
Кіровоградського педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна —’ 3600 
карбованців. Кіровоград- 
ський меблевий комбінат 
виготовив 1, подарував 
комплект дитячих меблів.

Наш кор.

О ЕСЕЛИМ сміхом і друж- 
ними оплесками пові

домляли глядачі про те, 
що того чи іншого персо
нажа вони добре знають. 
Та й як же інакше, адже 
це герої улюблених казок! 
З ними малюки, особливо 
ті, хто не раз і не два буз 
у Кіровоградському облас
ному театрі ляльок, по
знайомилися раніше. А ось 
з акторами знайомились 
тільки тепер, коли пра
цівники театру запросили 
їх до себе у гості з наго- 
ди Міжнародного дня за
хисту дітей. Святкуванню 
його було приурочено під
биття підсумків огляду ро
боти театру з творчою мо
лоддю.

У 
дарунок— 
казка

Незабаром Кіровоград
ському театру ляльок ви
повнюється 15 років; не
зважаючи на цей, здавало
ся б, досить-таки юний вік, 
він має своє творче об
личчя, має своїх ветеранів. 
Таких, скажімо, як Ніна 
Михайлівна Шевченко, 
актриса, яка тринадцять 
років пропрацювала тут. 
І хоч зараз вона на заслу
женому відпочинку, по 
реакції залу можна було 
зрозуміти, що дітлахи па
м’ятають її.

Не менш радісно зустрі
чав зал і молодих акто
рів — тих, хто брав участь 
в огляді роботи театру з 
творчою молоддю. їх п'я

теро — Наталя та Ігор Бой
ки, Олена Банна, Геннадій 
Стогадюк, Вадим Довле- 
тов. Вони по черзі пред
ставляли малюкам своїх 
персонажів, а головний 
режисер театру Олександр 
Тіктінер у свою чергу 
представляв виконавців.

Наталія та Ігор Бойки. 
Це молоде подружжя, за
кінчивши Дніпропетров
ське театральне училище, 
працює в колективі дру
гий сезон. Діти встигли 
полюбити Наталчиного Чи. 
полліно із спектаклю, по
ставленого за відомою 
казкою Джанні Родарі, та 
Ігоревого Вовка з казки 
С. Михалкова «Наф-наф і 
його брати». Маленькі гля
дачі довідалися, що На
талку в ляльковий театр 
привела любов до дітей, 
які так захоплено дивля
ться на сцену, щиро смію
ться, і так само щиро пе
реживають, коли обража
ють слабших. А Ігор роз
повів, що любить грати 
негативних персонажіз. 
Причому грати так, щоб 
обов’язково викликати 
гнів і зневагу маленьких 
глядачів до свого героя.

Лауреат обласної премії 
імені І. Микитенка Вадим 
Довлетов представляв на 
огляді роль Людоїда в 
спектаклі «Кіт у чоботях» 
за мотивами відомої каз
ки Ш. Перро. Того ж дня 
цей спектакль показали, і 
дівчатка й хлопчики вже не 
лякалися сердитого Лю
доїда, а захоплено апло
дували, бо знали, що його 
роль виконує симпатичний 
веселий хлопчина.

Залишаючи зал, що цвів 
нарядними бантами і бли
щав захопленими оченя
тами — на сцені вже 
йшоз «Кіт у чоботях», — 
подумала: «Хороший да
рунок для дітей — казка».

Л. ЯРМОЛЕНКО.
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ

5 ЧЕРВНЯ,

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 0.35 —

Мультфільм « Анансі і чарів
на палична 8.55 — Опера 
М. Гліпіси «Іван Сусанін». 
Вистава. 12.00 — Повніш.
14.30 — Новини. 14.50 —
Сільські горизонти. Доку
ментальні телефільми «Конт
рольний варіпт «Вілія>. . Ко
го супроводжує вдача». 15.50 
Зустріч школярів з лауреа
том Ленінської премії. Ге
роєм Соціалістичної Праці, 
академіком АМН СРСР С. Мє- 
іиалкіним. 16.30 — Повніш. 
16.3’5 — ГГ. Брамс. Квінтет 
для фортепіано, двох скри
пок. альта і віолончелі фа 
мінор. 17.25 — Виставка Бу- 
ратіно. 17.55 — До Всесвіт
нього дня охорони навко
лишнього середовища. На
уково-популярний фільм 
•Людина і природа». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —
«Другий фронт: правда без 
прикрас». 19.50 — Телефільм 
-Професія — слідчий». і се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
творчий вечір народної ар
тистки СРСР 11. Безсмертної.
23.10 — Сьогодні у світі.
'А УТ

10.00 — Пошти. 10.20 — 
Художній фільм -Сільська 
історія-. 11.-10 — «.Автотран
спорт: складові ефективнос
ті». 12.10 — Повніш. 16.00 — 
Новини. 16.10 — Сьогодні -*■ 
Всесвітній день охорони 
навколишнього середовища.
17.25 — «Диіюсвіт». 18.00 — 
-День за днем», телефільм, 
оголошення. (Кіровоград).
18.30 — Телефільм «Білий 
пояс надії». 19.00 — .Акту- 
альна камера. 19.30- Я. Рай- 
піс. «Вій. вітерець». Вистава.
20.40 — «На добраніч, дітиі». 
21.00 — «Час». 21.15 — Про- 
довженна вистави ■ Вій. віте- 

реці.» 22.20 — Лоїшіш. 22.45 
— Науково-популярний фільм.

ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

Документальний фільм <Пів- 
царетвії за коня». . 8.35 —
Фільм «Заноза-», 10.00 — Ді
тям про звірят. 10.30 —
Французька мова. 11.00 —
Документальний телефільм 
-Дорога на Куіпйяківку». 
12.00 — Телефільм для дітей. 
«Пр'игоди в канікули». 2 се
рія. 13.10 — Драматургія і 
театр. Бернард Шоу. Части
на 2. 14.00 — Повніш. 18,00 
— Повніш. 18.20 — «-.До 
шістнадцяти і старші». 19.05 
- Спорт за тиждень. 19.35 — 
Хпторалі. -Золоті піски».
20.00 — Вечірня казка.
Мультфільм «Привіт мавпі». 
20,20 — Шкільна реформа. 
Виступ президента АГ1П 
СРСР М. Кондакова, 21.00 — 
• Час». 21.35 — Телефільм 
«Час. коли запускали повіт
ряного змія». 22.40 — По
вніш.

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

ставка Буратіпо. 9.05 — Кон
церт духового оркестру 
1’РФС.Р. 9.35 — Телефільм 
< Професія — слідчий». 1 се
рія. 10.40 — Клуб мандрів
ників. 11.40.— Новини. 14.30
— Повніш. 14.50 — Докумен
тальний телефільм «Станов
лення». 15.20 — Фільм — ді
тям. • Велике протистояння». 
1 серія. 10.25 — Новини.
16.30 — Співає. В. Буймістер. 
17.00 — Розповідають наші 
кореспонденти. 17.30 — «В 
концертному залі — школя
рі». 18.15 — Світ і молодь.
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Документальний те
лефільм • Вдома у Пуіпкіпа». 
19.50 — Телефільм «Профе
сія - - слідчий». 2 серія. 21.00
— «Чає». 21.35 — Кубок 

СССР з <|А ■.-••) іу. Півфінал. 
-Динамо« (Мінськ) ■— «Дина
мо» (Москва): «Зеніт» (Ле
нінград) ■ Факел» (Воро
неж). По заїїінчсгші — 
23.05 — Сьогодні у світі. ‘

> УТ
1000 — Повніш. 10.20 — 

«Піонерське, літо». 10.40 — 
Художній фільм Свекруха». 
11.55 — Для школярів. «Стар
ти надій . 12.25 — «.Пропа
гандист». 1300 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10 —Кон- 
цертшш зал «Дружба». 16.55
— Телефільм «Бережіть на
дію». 17.30 — «Продовольча 
програма — справа кожно
го-. 18.00 — «День за днем». 
Телефільм. (Кіровоград).
18.30 — ■ Грають юні музи
канти». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «У нас в ко
лективі». 19:50 — Телефіль
ми «Чарівний край, очей 
відрада». ■ Болдінське тяжін
ня». 20.50 — «.На добращч. 
діти!». 21.00 — -Час», 21.35
— До 185-річчя з дня народ
ження О. С. Пушкіна. «Світ 
поезії». 21.55 — Художній 
телефільм ■ Станційний до
глядач •. 23 00 — Повніш.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
«Будівництво і архітектура».
8.30 — Телефільм - Час. ко
ли запускали повітряного 
змія». 9.30 — Умілі руки, 
10.00 — Твоя ленінська біб
ліотека. В. І. Ленін про вій
ну. армію і мир. 10.35 — 
«...До шістнадцяти і стар
ші . 11.20 — Кіножурнал
■■ Сільське господарство».
11.40 — Телефільм для дітей. 
«Пригоди в ка'Нікулп». З се
рія. 13.00 — Мамина школа.
13.30 — Німецька мова.
14.00 — Новини. 18.00 — Но
вішії. 18.15 — Документаль
ний фільм • До 40-річчя Ве
ликої Перемоги. Фронт».
18.45 — Шість п’єс для (фор
тепіано А. Бабаджаняна. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Спартак» — «Кай
рат». У перерві — 19.45 — 
Вечірня казка. 21.00 —
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Сергєєв шукає Сергеева».
22.40 — Новини.

Д ЦТ (І програма)
8.00 — «час». 8.35 — За

карпатські візерунки. Кон
церт. 8.55 — Документальні 
телефільми «Велта Ліне», 
«Світ Геннадія Раіішева».
9.45 — Телефільм «Професія
— слідчий». 2 серія. 10.50 — 

Пісня далека й близька. 11.25
— Новішії. 1 1.30 — Новини. 
14.50 — Спадкоємці тради
цій. Документальні (фільми
• На все життя Запам’ятає
ться». • Виходимо в море»
15.25 — Фільм — дітям. «Ве
лике протистояння.». 2 серія.
16.30 — Новини. 16.40 -- 
В.-А. Моцарт. Концерт № 27 
для фортепіано з оркестром
17.15 — Шахова школа 17.45
— «...До шістнадцяти і стар
ші». 18.30 — У кожному ма
люнку — сонце. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Ленін
ський університет мільйонів. 
«Управління соціалістичною 
економікою». 19.45 — Теле
фільм «Професія — слід
чий». З серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — «Пушкіну присвя
чується...». Альманах «По
езія». 22.25 --- Сьогодні у сві
ті. 22.40 — Співає Бсссі Ар- 
гіракі. (Греція).
А УТ

16.00 — Повніш. 16.10 —
• Країна комсомолі!!». 16.40 — 
Республіканська фізпко-ма- 
те.матпчна школа, 17.10 —
• Сонячне коло». 17.35 —
Науково-популярний (фільм 
«Алмазний слід». 17.45 — 
Екран пошани Українського

. телебачення. 18.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.15 — 
«День за днем». Оголошення. 
(Кіровоград). 18.30 —«Сільські 
зорі». (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 —
• Іптерклуб». 20.00 — «Екс
курсія па ваше прохання». 
Концертна програма. 20.45
— «На добраніч, діти! ». 21.00
— «Час». 21.35 — Міжнарод
ний турнір з гімнастики на 
крил Українського телеба
чення. Чемпіонат СРСР з 

плавання. (З П загальносо
юзної програмі» ЦТ). В пе
рерві — 23.20 — Новішії, 
д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Документальний телефільм 
• Уроки мужності». 8.40 — 
Телефільм «Сергєєв шукає. 
Сергеева». 9.45 — Сім'я і 
школа. 10.15 — Іспанська 
мова, 10.45 — Л. Ліпдгрен. 
«Малюк і Карлсон, який жи
ве на даху». Фільм-вистава.
12.15 — «Наука і техніка».
12,25 — Фільм Із субтитра
ми. «Остання жертва». 14.00
— Повніш. 18.00 — Новішії.
18.15 — Документальний
(фільм «До 40-річчя Великої 
Перемоги. Тил». 18.45 —
Л. Бетховен. Увертюра «Ег- 
монт». Викопує, Гевандхауз- 
оркестр. 19,00 — Сільська 
година. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.20 — Міжнародні зма
гання з автомобільного спор
ту. 20.40 — Чемпіонат СРСР 
з веслування на байдарках і 
каное. 21.00 — «-.Час». 21,35
— Фільм «Оазис у вогні».
22.10 — Новішії.

8 ЧЕРВНЯ,

А ЦТ (І програма)
8,00 -- «Час». 8.35 — До

кументальний телефільм 
«Наука і урожай». 9.05 —
Мультфільми. 9.35 — Теле
фільм «Професія — слід
чий». З серія. 10.45 — У
концертному залі — школя
рі. 11.30 — Повніш. 14.30 — 
Повніш, 14.50 — П'ятирічка
— справа кожного. Доку
ментальні фільми. 15.45 —
Екологічний щоденник. 16.05
— Новішії, 16.10 — Росій
ська мова. 16.40 — Сьогодні 
і завтра підмосковного села.
17.10 — Разом — дружна 
сім'я. 17.35 — В гостях у 
казки. Мультфільм. «Три тон- 
ступи». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Наука і життя. 
.19.30 — Грає ‘квартет арф. 
19.35 — Телефільм «Профе
сія — слідчий». 4 серія. Час- 

типа 1. 21.00 — «Час». 21.35 -Ч'
— Телефільм «Професія -ф 
слідчиїі .-. 4 серія. Частіша 2,-
22.25 — Сьогодні у світі.
22.40 — Документальний Те
лефільм. 22.55 — Мелодії 
планети. Музична передача.- 
А УТ

10.00 — Пошнш. 10.20 -е? 
Виробнича гімнастика. 10.30
— Ділова тслегра. 11.10 -ч>.
Музичний фільм. 11.30 
«Зелений вогник». 12.00 
Новішії. 16.00 — Повніш,-
16.10 — «Хоробрий кравчик».- 
Вистава для дітей. 17.20 —. 
«Наука і час.». 17.50 — «Делі» 
за днем», (Кіровоград). 18.00
— «Київ — роки і ЛЮДІїЛ 
Згадують ветерани. 18.30 — 
Пісні радянських композите- 
рів. 19.00 — Актуальна ка- 
мера. 19.30 — «Грані пізнай- 
ня». Проблеми створення ‘ 
штучного інтелекту. 20.15 — 
«Сатиричний об'єктив». 20.40
— «Па добраніч, дітиі». 21.0(-'^
— «Час». 21.35 — «Здрастуїїв^
пісне!». 22.10 — ІІоі иніГ^^М
22.55 — Спортивна програ-^^^ 
ма: чемпіонат СРСР з пла
вання. (З II програми ЦТ). 
Міжнародний турнір з ху
дожньої гімнастики на приз 
Українського телебачення.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 3.20 — 
Документальний телефільм 
«Конкурс». 8.30 -- Фільм 
«Оазис у вогні». 9.35 — Знай 
і умій. 10.25 — Поезія Д. Ксд- 
ріііа. 11.00 — Шахова -шко
ла. 11.30 —• Телефільм 
•■Пригоди в канікули». 4 се
рія. 13.00 — Англійська мо
ва. 13.30 — Школярам про 
хліб. «Хліб поруч з памії». 
14.00 — Новіти. 18.00 По
вніш. 18.15 — Докумеиталь. 
пий фільм «До 40-річчя Ве
ликої Перемоги. Союзники».
18.45 — Народні мелодії.
19.00 — Клуб мандрівників. 
20.00 — Вечірня казка. 20.20
— Н.-С. Бах. «Кофейна кан
тата». 21.00 — «Час». 21.35 мр 
Концерт рад::і'< їжої 
Виконавець —- Гї. Кобзи^^Г
23.25 — Новини.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

УЛЬЯНОВСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № II

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
ПА 1984-1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує робітників д ія підприємств тресту «Кі
ровограда.іьбуд» таких спеціальностей:

на 6;ні 8 класів і сіроком навчання 3 рони — 
електромонтажник но освітленню, освітлювальних і си

лових мережах;
машиніст екскаваторів одноковіиовнх, 
бульдозерист, 
електрозварник,
столяр (будівельний), тесляр, 
штукатур, лицювальник, п.нігковик, 
машиніст крана автомобільного, мозаїст, 
штукаг\ р маляр, 
му ляр-мои І ажінік, 
слюсар-єаитехнік.
Зарахованих на навчання забезпечують триразовим 

харчуванням, обмундируванням, впорядкованим гурто
житком По закінченні навчання випускники одержують

КІРОВОГРАДСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ 
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1984-1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ДЕННЕ ТА ВЕЧІРНЄ НАВЧАННЯ
ТЕХНІКУМ ГОТУЄ:

денне нзечзння — на базі восьмирічної І середньої 
школи —

техніків-технологів по інструментальному виробництву, 
техніків-технологів по обробці /леталів різанням, 
техніків-технологів по ковальсько-штампувальному ви

робництву.
техніків-механіків по металообробних верстатах і ав

томатичних лініях;
вечірнє навчання — на базі середньої школи —
техніків-технологів по інструментальному виробництву, 
техніків-технологів по обробці металів різанням, 
техніків-технологів по ковальсько-штампувальному ви

робництву.
техніків-технологів по металообробних верстатах і ав

томатичних лініях,
техніків-плановиків по плануванню на підприємствах 

машинобудівної промисловості.
Вступні екзамени на денне навчання — з 1 по 21 серп

ня, на вечірнє — з 1 червня по 20 вересня потоками. 
Всі вступники складають усний екзамен з математики, 
крім цього, особи з восьмирічною освітою пишуть дик
тант, із середньою — твір.

Вступні екзамени приймаються за бажанням вступни
ків російською або українською мовами.

Без вступних екзаменів зараховуються на всі спеціаль
ності денної і вечірньої форм навчання:

особи, які закінчили навчальні заклади на відмінно;
нагороджені по закінченні середньої школи похваль

ною грамотою за ос< пиві успіхи у вивченні окремих 
предметів, якщо з цих предметів встановлено вступний 
екзамен; 

атестат про середню освіту із зазначенням набутої спе
ціальності;

па базі 10 класів зі сіроком навчання 1 рік —
столяр (будівельний), тесляр,
мозаїст,
штукатур, лицювальник, плитковий, 
електромонтажник силових і освітлювальних мереж, 
машиніст екскаваторів рдноковнювіїх. бульдозерист.
Зарахованим па навчання виплачується стипендія 70 

карбованців па місяць, надається гуртожиток. По закін
ченні кавчання видається атестат із зазначенням набутої 
спеціальності. Бажаючим продовжити навчання у вищих 
або середніх спеціальних навчальних закладах видають 
па правленії’.).

Для колгоспів і радгоспів Кіровоградської області з 
числа осіб, що проходили підготовку в міжшкільних на
вчальних комбінатах за сільськогосподарськими профе
сіями, запрошуються учні для набуття таких спеціаль
ностей:

тракторпст-машпніст з правом управління тракторами 
К-701 і Т-150К, строк навчання — 8 місяців. Зараховані 
на навчання одержують стипендію 96 карбованців па 
місяць; .

військовослужбовці, звільнені в запас за скороченням 
штатів;

особи, які закінчили вось/лирічну або середню школи, 
середнє профтехучилище з оцінками «4» і «5», технічне 
училище з відзнакою (крім спеціальності планування на 
підприємствах машинобудівної промисловості). і

Початок занять — 1 вересня (денне навчання) і 1 
жовтня (вечірнє навчання). Стипендія — ЗО карбованців 
на місяць. Іногородніх забезпечують гуртожитком.

Заяви приймають: !
на денне навчання на базі восьмирчної школи — 

з 1 червня по 31 липня, на базі середньої школи — з 1 
черєня по 14 серпня; !І

на вечірнє навчання — з 3 травня по 15 серпня. ;
ЗаяЕа про прийом подасться на ім’я директора за 

встановленою формою. !
До заяви додають: документ про освіту (оригінал), | 

медичну довідку (форма № 086/у), видану лікувально- || 
профілактичним закладом за місцем пробивання, 4 фо- І 
токартки 3X4 см, вилиску з трудової книжки (для тих, І 
хто працює, і осіб, які вступають на вечірнє навчання), |

Свідоцтво про народження або паспорт, військовий 
квиток або приписне свідоцтво пред являють при по
дачі документів.

Приймальна комісія працює щодня, крім неділі, з 10.00 
до 18.00.

Адреса технікуму: 316050, м. Кіровоград, вул. Фрун
зе, 6. Телефони: 7-34-34, 7-24-11. їхати автобусами №№ 6, 
8 або тролейбусами №№ 3, .6, «А» до зупинки «Парк 
імені В. І. Леніна».

Дирекція технікуму.

електромонтер сільської електрифікації, сірок навчав- 
п»т — 1 рік, стипендія — ЗО крб. на місяць;

електрогазозварник, строк навчання — 1 рік, стшісн- 
дія —ЗО крб. на місяць.

Звільнених у запас із лав Радянської Армії- запрошу
ють для набуття таких спеціальностей:

тракторіїст-маціппіст з правом управління тракторами 
Т-150К і К-701, строк навчання -- 8 місяців;

електромонтер сільської електрифікації, едюк навчан
ня — 8 місяців.

Зарахованим на навчання виплачується стипендія 85 
-карбованців на місяць.

При училищі працюють гуртки: вокально-інструмсн- 
тальнпй, духовнії, різання по дереву, крою та шиття, сск. 
ції з футболу, боксу, волейболу, велоспорту.

Прийом документів — по 20 серпня, ДЛЯ воїнів, ЗВІЛЬ- 
вени.х у запас, — з 10 листопада по 25 грудня.

Для вступу подають такі документи: заяву на'ім’я ди
ректора, документ про освіту (оригінал), свідоцтво про 
народження, 6 фотокарток 3X4 см, медичну довідку 
(форма № 086/у), довідку про склад сім’ї.

Адреса: м. Ульяновка, вул. Гагаріпа, 15. Телефоні): 
9-11-20,9-11-10.

Управління «Облпалнво» 
відкриває столи замовлень 

на доставку палива населенню області
Подаємо телефони, но яких можна замовити паливо:

Знам’янка — 
Кіровоград — 
Світловодськ — 
Олександрія — 
Новоукраїнка 
Долинська — 
Новомпргород — 
Гайворон — 
Ульяновка — 
Мала Виска — 
Олсксандрівка —

Вільшанка — 
Голованівськ — 
ст. Цибулеве — 
ст. Щаслива —

28-37
6-30-26, 2-52-36,

70-30,
3- 26-65,

2-33-38, 2-22-38,
2-13-41,

9-25-30,
2-18-32,
9-14-40,
9-17-35,

20-02 (через кому
татор 23-72 зал. ст.), 

9-34-02,
4- 34-32, 

3-Ю,
9-61-28.

Одночасно повідомляємо, що до 1 вересня рядові сор- 
іи вугілля та буровугі.іьні брикети відпускаються па
ливними складами без прикріпних галонів і зверх уста
новлених норм. Паливо доставляється населенню тран
спортом організацій, колгоспів, радгоспів, трансагентств.

Щоб в осінньо-зимовий період ви ис турбувалися, шо 
палива буде недостатньо, придбайте його зараз.

Адміністрація управління «Облпаливо»«

«Молодой коммунгр» — 

орган Кировоградского 
©бластного комитета
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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