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НАША ВІДПОВІДЬ^НАПРУЖЕНА ПРАЦЯ!
ПІВТОРАРІЧНИЙ
За успішне проведення зимівлі худоби, збільшення
виробництва і закупок продуктів тваринництва в зи
мовий період 1983 — 84 року ЦК КПРС, Рада Міністрів
СРСР і ЦК ЕЛКСМ визнали в числі переможців соціа
лістичного змагання трудівників Кіровоградської об
ласті і нагородили область Почесною грамотою ЦК
КПРС. Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

ІІс перший рік силосу
вання проводить МІЖВІДДІЛковпй збирально-транспорт
ний загін. Вже вкотре пере
конуємось. що на заготівлі
кормів
він
забезпечує
стислі строки і високу
якість
косовиці
кормових
виконували норми на 160
культур. На період заготів
процентів.
лі кормів уся техніка зосе
Нині загін колгоспу «Ро реджується в одному міс.
сія», який я очолював, пра ці. Цс дозволяє оператив
в разі необхідності ма
цює у складі об’єднаного но,
неврувати нею. Це вносить
міжгосподарського. Така і підвищену активність у
організація праці, на мій змагання, бо робота кож
погляд,
матиме більшу ного — на виду, Отже, за
прогресивному
віддачу. Ініціатива ново- вдячуючи
методу організації праці,
архангельських і новомир- паші кормодобувнини за
в траншеї по
городських комсомольців кладали
1200 — 1500 тонн зеленої
закликає нас до ще вищих., маси.
Особливо старанно
трудових звершень. За працювали комбайнери Ва
клик «Кожна третя тонна силь Васплсвський та Ми
Скалковим, тракто
кормів — комсомольська!» кола
ристи Степан
Наумчик,
для нас обов’язок.
Степан Сахарчук, Анатолій
Шарапатюк.
В. РАВЛИК,
О. САРЖЕВСЬКИЙ,
член міжгосподарсько
водій
радгоспу «Ус
го кормодобувного за
тинівський».
гону.

Коли створювався наш
комсомольсько _ молодіж
ний кормодобувний загін,
не всім вірилося, що ми
зможемо вийти навіть на
Сплановані рубежі. Час,
-Лднак,
спростував таку
думку. Вже заготовлено
1016 тонн сіна, 1652 — сі
нажу, 1087 — соломи; у
силосні споруди закладено
5720 тонн зеленої маси.
Найкраще працювали бра
ти Володимир і Петро Согутовські, які на косовиці Ульяновський район.

І

НА ПЕРСПЕКТИВУ
Прагнучи внести ваго
мий вклад у справу реалі
зації Продовольчої програ
ми, комсомольці та неспілкова молодь області ділом
відповідають на ініціативу
повомнргородськнх та новоархангельських молодих
механізаторів — працюють
нині з подвійною енергією.
Підвищену активність у
змаганні молодих кормодобуввиків внесла Поста
нова ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР, ВЦРПС і
ЦК ВЛКСМ про підсумки
Всесоюзного соціалістич
ного змагання за успішне
проведення зимівлі худо
би,
збільшення
вироб
ництва і закупок продук
тів тваринництва в зимо
вий період 1983—84 року,
й нагородження Кірово
градської області, ряду

районів і господарств По
чесними
грамотами ЦК
КПРС,
Ради Міністрів
СРСР,
ВЦРПС і ЦК
ВЛКСМ.
Готуючись до зимовостійлового утримання ху
доби, трудівники колгоспу
імені XXV з’їзду КПРС
Опуфріївського
району
зобов’язалися в цьому ро
ці заготовити 10 000 тонн
соковитих
кормів. Дві
третини з цієї кількості
дали
слово заготовити
своїми силами молоді ме
ханізатори та водії госпо
дарства.
Так, зокрема,
комсомольсько - молодіж
ний ко' шв водіїв автогаража
..госпу імені XXV
з’їзду КПРС на чолі з
групкомсоргом
Віктором
Тищенком і наставником
Іваном Пилппенком взяли

ЗБИРАЮТЬ ГРЕЧКУ
У господарствах Пстрівського району повним хо
дом йде збирання гречки,
її вже скошено на площі
> 1680 гектарів^ а обмолоче
но на 800 гектарах. Завер
шили
вбирания
цінної
круп’яної культури В кол-

госпі імені
XX з’їзду
КПРС, радгоспах «П’ятихатський»,
«Маріям пільСЬКИЙ», «Петріво ЖІ1ЙК.
Найвищої по
району
врожайності гречки — 17,5
центнера з гес ара'— до.
бились у радгоспі «Марі-

Устинівський район.

зобов’язання перевезти до
силосних споруд 80 про
центів заготовленої маси.
Нині першість у зма
ганні впевнено утримує
групкомсорг Віктор Ти
щенко. Він своїм ГАЗ-51
вже відтранспортував до
силосних споруд близько
1,5 тисячі тонн зеленої ма
си кукурудзи, випередив
ши свого наставника. При
клад Віктора наслідують
усі члени КМІ\. Вже на
ступного дня до показни
ка групкомсорга набли
зився водій Григорій Ло
лап. Кожен день робіни
хлопці закінчують із знач
ним перевиконанням ден
ного завдання.
На
знімку:
настав
ник Іван ПИЛИПЕНКО (в
центрі) обговорює резуль
тати роботи
з членами
Текст і фото М. САБЕНКА.

Онуфріївський район.

ампільський». Зразки тру.
дового завзяття на косо
виці, обмолоті та переве
зенні гречки показав ком
сомольсько - молодіжний
екіпаж
господарства в
складі комбайнера Павла
Гончарука,
тракториста
Володимира Вебера та во
дія Юрія Тищенка.
Наш кор.

Кор.: — Леоніде Мико
лайовичу, поки в залі об
думуються і готуються за
питання, скажіть в кількох
словах про умови цього
річної передплати.
Л. М. Ратушний: — Во
ни в принципі не відріз
няються від торішніх. Пе
редплата почалася пер
шого серпня і триватиме
до кінця жовтня — тобто,
рівно три місяці. Ще два
роки тому строк був дов
ший на два тижні. Тому
слід взяти до уваги цю
обставину і не відкладати
передплату на останній
період. Працівники зв’яз
ку вже активно трудяться.
А треба сказати, що нині
на Кіровоградщині відчи
нили двері понад дві з по
ловиною тисячі пунктів
передплати, ведуть важ

РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ
ців у області. Тому, ду
маю, комсомольським ор
ганізаціям треба було б на
зборах обов’язково заче
пити і це питання. Бо я, на
приклад, не уявляю собі
комсомольця, який не чи
тає молодіжної періодики.
На «Червоній зірці» в
цьому відношенні справи
стоять непогано. «Комсомольскую правду» перед
плачують майже дві тися
чі комсомольців, «Молодий
комунар» — 980 чоловік.
Всього молодіжних ви
дань — близько трьох з
половиною тисяч. А ком
сомольська
організація
об’єднання в своїх рядах
нині нараховує близько
двох тисяч членів ВЛКСМ.

«ЯК ПЕРЕДПЛАТИТИ
ЛІМІТОВАНИЙ
ЖУРНАЛ?»
На це та багато інших запитань відповів інженерно,
технічним працівникам відділу головного технолога
виробничого об’єднання по сівалках «Червона зірка»
начальник обласного агентства «Соїоздрук» Л. М. Ра
тушний на зустрічі, що проходила минулого четверга
під час обідньої перерви.

ливу політичну кампанію
в області шість тисяч гро
мадських розповсюджува
чів преси, майже п'ятсот
відділень зв’язку. Так що
передплату можна офор
мити у громадських роз
повсюджувачів за місцем
роботи або у найближчо
му за місцем проживання
поштовому відділенні.
Кор.: — Які періодичні
видання в області корис
туються найбільшою по
пулярністю, а отже й чи
табельністю? Хочеться зо
крема почути слово і про
молодіжну періодику.
Л. М. Ратушний: — З
перших двох-трьох тиж
нів ще
важко робити
якийсь висновок, тому я
оперуватиму цифрами пе
редплати 1984 року. Зараз
в області найбільше сімей
передплачують «Правду»—
53 600 примірників. В «Из
вестий» і «Комсомольской
правды» більше 35 тисяч
передплатників. Зрозумі
ло, великий інтерес в лю
дей до своєї, обласної
преси:
«Кіровоградську
правду»
передплачують
понад сто тисяч чоловік,
«Молодий
комунар» —
більше 58 тисяч.
Всього Кіровоградщина
передплачує
більше 1
мільйона 800 тисяч при
мірників газет і журналів.
В середньому кожна сім’я
має більше п’яти видань.
Але цей показник поки що
нижчий від середньореспубліканського — 6 видань
на сілл ю.
Два молодіжні видан
ня — «Комсомольскую
правду» і «ААолодий ко
мунар» я вже назваз. Далі
за кількістю передплатни
З ків у нас ідуть «Молодь
України» й «Комсомоль
ское знамя». Але якщо на
віть і додати передплат
ників молодіжних журна
лів, то цій цифрі ще дале
ко до кількості комсомоль

Запитання із залу: — Як
передплатити лімітований
журнал чи газету?
Л. М. Ратушний: — Од
разу скажу, що газет, об
межених певним тиражем,
з наступного року не буде.
Лімітовану досі «Литера
турную газету» може пе
редплатити кожен бажаю
чий. Журналів же поки що
залишається ще дев’ять:
«Наука и жизнь», «Ино
странная литература», «За
рулём», «Радио», «Студен
ческий меридиан», «Вокруг
света», «Юность», «Техни
ка молодежи», «Молодая
гвардия». Як бачите, ос
танні п’ять із них — мо
лодіжні видання. Ще, при
міром, чотири роки тому
лімітованих газет і журна
лів було 27. Зараз без об
межень можна передпла
чувати
такі
популярні
журнали, як «Здоровье»,
«Работница», «Человек и
закон»...
Попит на лімітовану пе
ріодику великий. Ми про
понуємо і пропагуємо в
даному випадку так зва
ний колективний вид пе
редплати. Вона проводи
ться у виробничих колек
тивах, в навчальних закла
дах.
Запитання із ззлу: — Ко
лективну передплату мож
на оформити за місцем
проживання?
Л. М. Ратушний: — Зви
чайно. Але не на лімітова
ні видання, оскільки такі
розподіляються лише на
організації.
Запитання із залу: — Як
бути з періодикою тим,
хто, наприклад, весною чи
восени йде служити в Ра
дянську Армію?
Л. М. Ратушний: — В да
ному випадку, ми пропо
нуємо
кілька варіантів
для того, щоб дарма не
пропадали газети і жур
нали. Перший — перед
платити періодику до по-

ри призову вас на служ
бу. Другий
(по-моєму,
ефективніший) — пере
оформити передплату на
батьків
за їх місцем
проживання,
а згодом
батьки зможуть всесоюзні
видання переоформити на
ваше постійно місце служ
би.
Часто студенти перед
плачують газети і журна
ли на півроку, бо в них
канікули, а тому у друго
му півріччі залишаються
без періодики. Нагадую:
можна оформити перед
плату з перервою на пев
ний строк. Наприклад: пе
редплатити на рік з перер
вою на липень і серпень.
Запитання із залу: — То
рік без обмежень прова
дилась передплата для
працівників сільського гос
подарства, усіх сільських
жителів. Ці пільги не втра
чають своєї сили?
Л. М. Ратушний: — Не
втрачають. Більше того —
вони поширюються ще й
на міських вчителів за
гальноосвітніх шкіл та ви
кладачів професійно-тех
нічних училищ.
Запитання із залу: — Чо
му нема передплати
на
«Кіровоградський
тиж
день»? Торік же була...
Л. М. Ратушний: — «Кі
ровоградський тиждень»
вперше видається у ни
нішньому році. Передпла
ту було проведено тільки
на 1200 примірників, реш
та надходять в кіоски. Ти
раж у десять тисяч цього
рекламного додатка віль
но розходиться роздрібом.
Як ви знаєте, додатки до
журналів, газет не перед
плачуються, Часто мене
запитують і про «Собесед
ник», додаток до «Комсо
мольской правды». Він не
буде
передплачуватись.
«Кіровоградський
тиж
день» — не виняток.
Запитання із залу: — Чо
му ж тоді рідко коли
можна побачити його в кі
оску на території нашого
З
Л. М. Ратушний: — Ну,
це вже інша справа. Я го
воритиму з цього приводу
із кіоскерами, працівни
ками місцевого відділення
зв’язку.
Кор.: — Тут начальник
обласного агентства «Союздрук» уже сказав, що
останніми роками зростає
тираж обласних газет, зо
крема «Молодого кому
нара», який все більшою
популярністю
користує
ться у читачів. Користую
чись нагодою, хочу запи
тати — що б ви, наші чи
тачі, запропонували об
ласній молодіжній на на
ступний оік?
Пропозиції із залу:
— Більше з’явилось фут
больних оглядів на сто
рінках газети в порівнян
ні з минулими роками.
Зараз «Зірка» не в най
кращій формі. Думається,
що газета хоч якось до
помагатиме
їй вернути
свою колишню славу.
— Хочеться бачити пуб
лікації з історії сіл і міст
Кіровоградщини,
самого
Кіровограда.
— Молодь враз розби
рає номери газети, в яких
з’являються публікації про
ллоральне виконання хлоп
ців і дів«ат.
Розмову записав
В. БОНДАР.

2 стор.
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В наших

Кожен комсомолець
готується доповісти
Звіти й вибори у цьому році носять особливий харак
тер, адже вони проходитимуть у рік 60-річчя присвоєн
ня комсомолу імені В. І. Леніна та 65-річчя з дня народ
ження республіканської
комсомольської організації.
Кожен комсомолець готується доповісти про свій тру
довий дарунок рідній Батьківщині, славній Комуністичній
партії.
На рахунку комсомольців та неспілкової молоді райо
ну немало хороших справ. Більше двох тисяч молодих
трудівників, включившись у соціалістичне змагання під
девізом «XI п’ятирічці — ударну працю, ентузіазм і
творчість мсгодих», достроково виконали плани та со
ціалістичні зобов’язання першого півріччя. Приклади
самовідданої праці показують члени
комсомольськомолодіжних колон локомотивного депо станції Помічна
ремонтної майстерні райоб єднання сільгосптехніка,
автогаража колгоспу імені Карла Маркса.
Буде про що розповідати на зборах членам міжкол
госпного комсомольсько-молодіжного кормодобувного
загону, до складу якого ввійшли молоді механізатори,
водії, комбайнери колгоспів імені Ворошилова, імені
Шевченка, імені Куйбишева, імені Жданова, «Перше
травня» та «Путь к коммунизму». Лише за перші чотири дні роботи загін заготовив понад 6000 тонн силосу,
Добре працюють комсомольці В. Шалигін, В. Кулик,
М. Чоботар, С. Сабодаж, В. Дінул, В. Ткаченко та інші.

справах
їм жити вічно

Зустріли
з обуренням

і
і
н
І
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По закінченні силосної кампанії загін приступить до за- П
кладання корнажу. Це буде вагомим внеском комсо- В
мольців району в заготівлю півторарічного запасу кор- І
мів для громадського тваринництва.

Жнива — завжди екзамен на зрілість хлібороба. Біль- її
ше 300 комсомольців узяли участь у збиранні врожаю 5
ранніх зернових. Як завжди — попереду комсомольські І
активісти.
Свою відпустку провів на жнивному полі завідуючий
відділом комсомольських організацій райкому комсомо
лу А. Малик, працюючи на комбайні разом з батьком.
Молодий учитель Липнязької СШ М. Іванченко також ‘
під час відпустки допомагав колгоспові вчасно зібрати
врожай, трудячись помічником комбайнера.
Гідний приклад для молоді показали секретарі комсо
мольських організацій колгоспу імені Куйбишева В. Чай
ка, колгоспу «Правда» С. Пасенко, член комітету комсо
молу колгоспу «Дружба» В. Півень, які в цю гарячу по
ру сіли за штурвали, комбайнів.

А першість у соціалістичному змаганні серед жатка
рів району виборов комсомолець колгоспу імені Шев
ченка Володим.ир Дінул, який жаткою ЖРС-4,9 скосив
хліба на площі 714 гектарів (при зобов’язанні 700).
В Постанові ЦК КПРС «Про основні напрямки рефор
ми загальноосвітньої та професійної школи» одним
з найважливіших завдань є виховання гідного по
повнення робітничого класу й колгоспного селянства,
прищеплення поростаючому поколінню любові до пра
ці. Тож комітети комсомолу шкіл приділяють найбіль
ше уваги саме трудовому вихованню школярів. І в цьо
му напрямі уже досягнуто певних успіхів. Так, в колгоспі
«Росія» з ініціативи районного комітету комсомолу і при
активній допомозі правління колгоспу був створений та. б
бір праці та відпочинку для учнів середньої школи №3 І
міста Помічної. Школярі просапали 120 гектарів кормо
вих буряків, працювали в саду, чим відчутно допомогли
колгоспу, непогано відпочили й загартувались фізично.

Закінчується трудове літо. Незабаром пролунає шкіль
ний дзвоник, та учні не поспішають залишати колгоспне
поле, ферму, тік. Школярі Дружелюбівсьої середньої
школи Анатолій Бондаренко, Юрій Петров, Євген Гончар
два місяці випасали колгоспних корів. А дівчата з ГаЇ8ської СШ Наталка Чапинська та Надія Бабчук все літо
працювали доярками. Втім, усіх не перелічиш.

Немало вже зроблено районною комсомольською ор
ганізацією, з кожним роком відчутніше її вклад у вико
нання Продовольчої програми. Та все ж заспокоювати
ся на досягнутому не можна. Чимало питань залишаю
ться поза увагою комітетів комсомолу. Хочеться сказати
про недоліки в роботі по закріпленню молоді на тварин,
ницьких фермах, створенні на них відповідних умов для
високопродуктивної праці. Комітетам комсомолу колгос
пів «Правда», імені Ульянова, «Україна», імені Свердлова,
«Путь к коммунизму» в ході звітно-виборних зборів не
обхідно критично проаналізувати стан справ і значно
активізувати свою роботу в цьому напрямі.
Протягом кількох останніх років міцно утримує зван
ня правофлангового серед комсомольсько-молодіжних
колективів району бригада районної сільгосптехніки, очо
лювана комуністом, членом бюро РК ЛКСМУ Олек
сандром Шурдуком. Цей колектив працює за методом
бригадного підряду. Зараз більшість колективів перехо
дить до цієї прогресивної форми організації праці. Де
які зайняли позиції стороннього спостерігача і то
му лише чзерть колективів перейшла працювати на
єдиний наряд. Це також одна з насущних проблем, яка
повинна стати предметом обговорення на звітно-вибор- Б
них зборах та конференції.
Наша молодь, як і весь радянський народ, прагне жи. і
ти і працювати під мирним небом. Юнаки та дівчата ра
йону готуються гідно зустріти сорокову річницю Великої
Перемоги, беруть участь у проведенні місячника актив
них дій на захист миру.
Молодь зустрічається 3 ветеранами війни, проводить
мітинги. Понад 6000 підписів було зібрано під листомпротестом в штаб-квартиру НАТО. «Миру — так! Війні—
ні’р
ці слова в серці кожної молодої людини. Молодь
продемонструвала повну підтримку й цілковите схвален
ня миролюбної політики партії при обговоренні в ком
сомольських організаціях Постанови ЦК КПРС «Про
дальше поліпшення партійного керівництва комсомолом
і підвищення його ролі в комуністичному вихованні МО
ЛОДІ».

В. ЗАВГОРОДНІЙ,
перший секретар Добровеличківського район
ного комітету ЛКСМУ.

З почуттям глибокого обу
рення зустріли члени нашо
го колективу слова
прези
дента США нейгана, призна
чені «не для публіки», про
те, що бомбардування Росії
почнеться через п’ять- хви
лин.
Ще тісніше згуртуємо на
ші лави, ще сумлінніше тру
дитимемося кожен на своєму
робочому місці. Взяти хоча
о наш комсомильсьно-молодіжний колектив тракторної
оригади № 1 нолгоспу імені
Ватутіна. ірудові поназники
у нас завжди висоні. За ре
зультатами
цьогорічних
жнив
групномсорг
Олек
сандр Зарічний зайняв пер
ше місце в господарстві, зі
бравши а площі
гекта
рів 6455 центнерів зерна. Ба
гато хороших хлопців труди
ться на колгоспник нивах. Це
Ьіикбла ьпанешнихсв, Біктор
Швидкий, Сергій Кондратен
ко та інші. Біктор і Сергій —
працюють механ.заторами, а
еосєни еони підуть служити
до лав Радянської Армії,
стоятимуть на варті миру і
СПОКОЮ ріДНОї ЬіТЧНЗНИ,

Олександр і ОлИШ, Ва
лентин ДОі^ЕПЛО — чле
ни
комсомольсь;<о-моЛОД.ЖНОі о
колективу
тракторної Ьршадн №1
колгоспу імені оа.уїіна
(ВСЬОІО / ЛіДіТИС.З).
Новоукраінськии район.

В епоху ризьпі.^ імго со
ціалізму, нк зазьй -.ається в
«Основних напрямах рефор
ми загальноосвітньої і про
фесійної школи»., потр.иНо
формувати свідомого гро
мадянина, який ои міг від
стоювати свої комуністичні
переконання, трудитися на
■ користь суспільства, поєд
нувати глиоокі знання і пе
реконання з поведінкою,
слова зі справами.
У розв язаігні цих проб
лем провідна роль належить
загальноосвітній школі. Ллє
не тільки пі. дитячі поза
шкільні заклади, доповню
ючи іі розширюючи діяль
ність
школи,
покликані
сформувати в учнів активну
соціальну позицію, усвідом
лення обов’язків громадя
нина, вміння трудитися на
користь Вітчизні, виховані
людину обов язку, патріоіаінтернаціоналїста.
Н. К. Крупська
писала
про необхідність спрямува
ти життя дітей на те, щоб
з них виростити справжніх
комуністів. Особливу роль
у цьому відіграють громад
сько-політичні клуби та гурт
ки. В них підлітки не тіль
ки одержують нові знання,
вміння, навички, але й про
ходять справжню школу
громадської активності.
Більше тисячі школярів
відвідують 34 гуртки Світловодського міського Пала
цу піонерів імені героїв
«Спартака». Тут працюють
КІД «Червона гвоздика» та
піонерський
штаб
«Фа
кел», клуб старшокласників
«Юність» і штаб юних дзержинців.
Кідівці (керівник 3. 1. Калиновська) товаришують з
болгарськими
школярами
Толбухінського округу, лис
туються
з
однолітками
НДР, союзних республік —
РРФСР, Білорусії, Азер
байджану. Діти глибше ус
відомлюють велич нашої
Батьківщини,
її
ідеалів,
дружбу всіх людей плане
ти. У них розширюються й
поглиблюються знання про
народні традиції інших рес
публік і країн, розвиток їх
економіки; вони дізнаються
про народних героїв/ про

і

ДО 40-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОВИ

МИ — ЗА МИР!

НАШІ ЗДОБУТКИ—ТОБІ, БАТЬКІВЩИНО!

Комсомольсько . моло
діжна бригада швеііноскладальної дільниці цеху
Кг 3 Кіровоградської взут
тєвої фабрики, де брига
диром Світлана Бодня, а
групкомсоргом
Тетяна
Єгоро'ва, нараховує 36 чо
ловік, з них 19 членів
ВЛКСМ. Колектив друж
ний, стабільний, прекрасно
справляється
зі своїми

завданнями. Так, за другий
квартал нинішнього року
тут зекономлено сировини
більше як на сто . карбо
ванців.
Заступив на трудову
вахту, присвячену 40-річчю
Великої Перемоги, і КМК
закрійного цеху цього ж
підприємства
(бригадир
Г. О. Зайцева, групкомсорг — Л. Яценко). При
злагодженій, відмінній ро
боті взуттєвикн за мину
лий квартал зекономили
майже 97 тисяч квадрат
них дециметрів шкірсиро
вини.

Зразки
самовідданої
праці нині демонструють і
члени КОМСОМОЛЬСЬКО-МОлодіжних колективів цеху
Л"2 5 Кіровоградського ви.
робничого швейного об'єд.
нання, універсального тор.
говельного
об’єднання
«Кіровоград», виробничо,
го об’єднання по сівалках
«Червона зірка».
Ю. УСТИНОВСЬКИЙ,
завідуючий** відділом
комсомольських орга
нізацій
Ленінського
райкому комсомолу.
м. Кіровоград.

і.а і иреіспольському виробничому бавовнянопаперовому
об’єднанні широко
розгорнувся рух за гідну зустріч 40-річчя Перемоги радянського народу у Ьеликій
Штчизнян.й війні.
Тільки в цьому році рух новаторів дозволить колективу випустити додатково
до плану близько півмільиона квадратних метрів високоякісних тканин.
робітниці
На знімку: гідно несуть трудову вахту на честь ювілею молоді _
об’єднання прядильниці комсомолки Балентина ОЛІИНИК,
Надія БЕльЦОБі
мун.ст илсксиндра ОБШАНСЬКА, Ганна КИРАЛІНа та Людмила рЯБОЬОЛИК і
направо).
Фото Б. КАПНІНА, А. ЛИКОВА. (Фотохроніка ТАРС)7
»CJ7

мистецтво виховання — це
вміння використовувати псі
фактори впливу на особис
тість з метою перетворення
знань в переконання школя
ра, формування єдності ко
муністичної свідомості, по
ведінки і практичні дії.
Цьому сприяють різці фор
ми роботи з гуртківцямп, а
саме; вивчення життя і ре
волюційної діяльності В. І.
Леніна та його соратників,
зустрічі-бесіди зі знатними

людьми, героями війни та
праці,
суспільно-корисна
практика в клубі юнпхдзержинців, збирання матеріалу
для написання історії Па
лацу піонерів і г. д.
Для членів піонерського
штабу «Факел» цікавим на
прямом в роботі є пошуки
людей, які знали В. 1. Ле
ніна. Школярі багато ді
зналися про Ілліча від доч
ки робітника, який знав
Леніна, Віри Іванівни Брусової-Страунінг. Отримало
листа піонери і від мос
квички, персонального пен
сіонера, племінниці 11. ККрупської, Людмили Васи
лівни Новікової, яка наді
слала листівки про юність
Леніна та
спогади про
нього.
Одного
разу
школярі
ознайомилися
із книгою
В. О. Васильєва «II дух
наш молод...». Васильєв —
комуніст з 1918 року. Пра
цював слюсарем, теслею,
дипломатом. Брав участь у
двох революціях, трьох вій
нах, має п’ять поранень.
Підлітки зацікавилися його
героїчною біографією, на
писали В. О. Васильєву лис
та. Старий більшовик від
повів:
«Я безмежно радий, що
ви, гуртківці штабу «Фа
кел»,' йдете шляхом пошу
ку, праці, творите корисну
справу. Вірю, шо своїм ста
ранням і працелюбством ви
зробите все, що повинні
зробити в житті».
#
ЖИТТЯ ОДНОЛІТОК.
Листування школярів з
Педагоги Палацу піоне
рів переконані в тому, що ідейно загартованими людь-

ми, які пройшли сувору
школу боротьби та праці,
духовне спілкування з ними
вчагь дітей не тільки за
хоплюватися подвигом, але
іі ставати кращими, бути ак
тивними борцями в житті.
Особливо великий емоцій
ніш - вплив па підлітків
справляють зустрічі з учас
никами Великої Вітчизняної
війни. Не залишилися бай
дужими гуртківці до зустрі
чі з в'язнем фашистських

------------------------------------у
’ї
для народу, Батьківщини,
не терпіти байдужості — ці
принципи стали девізом за
гону червоних літописцш
«Пошук», яким керує дирек
тор палацу піонерів 1. О.
Гекало.
Немало справ у піонерів.
Цс і поповнення новими
експонатами кімнати боно
вої слави 5-ї гвардійської
повітряно-десантної дивізії,
і підготовка юних екскурсо
водів, і поїздки до міст-

КРОКИ РЕФОРМИ

КОііЦЄН'1 раЦіИпЬХ

і сіиОр'В

Г. ГІ. Чмихалом. У конц
таборі він був підпільником.
Після визволення пішов на
фронт і воював з фашиста
ми до кінця війни.
З дітьми не раз зустріча
лися визволителі Світловодська і сіл району від німе
цько-фашистських загарбни
ків М. 1. Горбунов та Г. Л.
Коршенко, учасник звіль
нення Севастополя М. 1. Бо
рисенко, учасник звільнення
Бреста, Києва, Одеси Н. С.
Лльмпндеєв. 11а вечорі, при
свяченому 40-річчю зняттяблокади Ленінграда, з вихо
ванцями зустрілися П. 11.
Шершаткін та Г. 1. Кисельова, які пережили бло
каду.
Педагоги Палацу піоне
рів упевнені, що успіх ідей
ного виховання школярів
залежить від того, наскіль
ки змістовне життя у дитя
чому колективі, підвищений
інтерес до суспільно-полі
тичних подій в країні, на
всій планеті. Бесіди па полі
тичні теми, підготовка від
повідей па запитання тішу
«Твій внесок до Продоволь
чої програми», «Яким я бу-.
ду в 20 років?» 'примушу-;
ють задуматися піонерів та
комсомольців про своє міс
це в житті, усвідомити ве
лич нашої епохи, свій осо
бистий вклад у будівництво
комунізму. Тому в центрі
уваги керівників Палацу пі
онерів знаходяться політич
не і громадське зростання
вихованців.
Жити яскраво, з користю

героїв Волгограда, Мінська,
Бреста, і виступи з рефері
тами про підпільні організуй
ції «Спартак», «Набат», і
збирання
матеріалів про
земляка, Героя Радянського
Союзу 1. К. Конькова, який
повторив подвиг Олександ
ра Матросова.
Ще більше проблем у і<адагогів. Дружний, цілеспря
мований колектив ГІалацУ
піонерів працює зараз ніід
розв’язанням питань ефек«
тпвного використання по
шукового матеріалу в ідсі|г
йому вихованні: іїідліткіЬ, !(і
саме — у вихованні почут
тя громадського обов’язку.
З цією метою педколектив,
кабінет виховної роботи об
ласного інституту удоскона^
лення вчителів та кафедра
педагогіки Кіровоградсько
го педінституту імені О. С.
Пушкіна розробили педаго
гічні вимоги для керівників
гуртків.
... Настає час прощання
школярів’з Палацом піонер
рів, улюбленим гуртком. І,
як мудра 'заповідь, звуча і
для них напутні слова пе
дагогів: «Пронеси через усе
життя піонерський вогник,
спрагу знань, чистоту юна
цьких літ! Хаіі на твоєму
шляху завжди світить яс
краве сонце розуму, а твої
добрі справи хай завжди
радують людей!».
В. ЛИКОВ,
старший викладач ка
федри педагогіки Кіровоградського педагогіч
ного
інституту імені
О. С. Пушкіна.
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ТІЛЬКИ подяки
висловлюють вихованцям Кіровоградського ПТУ управління громад
ського харчування відпочиваючі на південному березі Криму
Дні стоять сонячні, жар
кі. А з моря тихесенько
повіває лагідною прохоло
дою. На набережній, у ча
рівному «Робітничому ку
точку» (так називається
один з курортів Алушти)
розташувався літній па
вільйон з вивіскою «їдаль
ня «Курортна» управління
громадського • харчування
Кримського облвиконко
му.
У черзі не му™ зайвих
вигуків,
за
столиками
зручно сидять люди, здебільшого — сім’ями. Чер
гову По залу Любу Михай,
лову просять подати Кни
гу скарг і пропозицій. Піз
ніше читаю запис: «У Кіро
вограді, видно, готують
справжніх майстрів гро
мадської кухні. Спасибі за
смачні страви. Сім’я Дерезльових, м. Хантимансійськ».
Чи є винятком цей за
пис? Ні. Гортаю сторінку
за сторінкою книгу скарг
і пропозицій. Жодного на
рікання. За місяць — 35
подяк, їх записали сім’ї
Толокольників
(Москва),
Федорових (Сімферополь),
Карачарових (Хабаровськ),
робітник з Пермі А. Сав
ченко, інженер-конструктор Полтавського заводу

«Електромотор» В. Жулайло. Подяки адресую
ться Катерині Мельниченко, Петрові Павленку, То
ні Конфедератенко, Ірині
Трикоз, Валі Смазюк, а та.
кож їхнім наставницям,
зокрема, заступнику заві
дуючої
виробництвом
Т. М. Гоцуленко, майстрам
виробничого навчання Л. І.
Поліщук і Г. М. Гуриній.
— Я тут уже дев’ятий
рік працюю з майбутніми
кухарями, яких готують у
Кіровограді,
— говорить
1
завідуюча виробництвом

Ярина Василівна Кудряшо
ва. — Приємно і вчити та
ких, і працювати 3 ними:
дисципліновані,
беручкі,
ввічливі, культурні дівчата
і хлопці. Ми задоволені
роботою Кіровоградсько,
го ПТУ, викладачів і май
стрів цього училища. За
доволені наші відвідувачі.
А це найголовніше.
З ініціативи керуючого
трестом
Алуштинським
громадського харчування
О. Звонкова поряд з їдаль
нею «Курортна» відкрито
додаткову точку обслуги

«Острівок». Тут і пивний
бар, і морозиво, і конди.
терські вироби. Приємно
посидіти біля самісінько
го моря під прозорою банею-дзвіночком.
— А щоб ви мали повні
шу уяву про сьогоднішню
роботу майбутніх кірово.
градських кухарів, — про
довжує Я. В. Кудряшова,—
додам: вони зараз кожно-

го дня обслуговують до
десяти тисяч відпочиваю
чих. 1 в кожного свій смак,
свої уподобання. Бо при
їжджають сюди відпочи
вати з Далекого Сходу і
Сибіру, Крайньої Півночі,
Прибалтики і Молдавії, Ка.
захстану і Білорусії. До
водиться на ходу вивчати
смаки. Але це не лякає
майбутніх спеціалістів. Го
ловне — будь-яку страву
приготувати смачно.
Опановують
дівчата і
хлопці обраним (нелегким
і непростим) фахом сфе
ри обслуговування сум
лінно. Працюють на со
вість, з ВОГНИКОМ, з ком
сомольським завзяттям.
А як проводять своє
дозвілля? Як використову
ють вільний від роботи
час?
Валя Кутінець:

— Я на практиці в Алуш.
ті вдруге. Багато побачи.
ла, почула. Ось ми тількино повернулися з цікавої
екскурсії: плавали у від
критому морі, знайомили
ся з гірськими масивами
Чатирдаг, Ластівиним гніз
дом.
Південний
берег

Криму — район унікаль
ний. Саме тут можна по
знайомитися з неповтор
ними географічними, гео
логічними, археологічни
ми, історичними пам’ятни
ками — прекрасними, не
повторними своєю красою
ландшафтами. Одне сло
во, і мені, і дівчатам, які
тут вперше, буде про що
розповідати. Побачене і
почуте запам’ятається на
все життя.
Таня Бурша:

— Нам тут ніколи нудь
гувати. Вечорами — зустрі
чі з ветеранами війни і
праці, відомими артиста
ми кіно та естради, цирку.
Походи місцями револю
ційної, бойової і трудової
слави нашого народу, зна
йомство з
рідкісними
представниками фауни і
флори, яких занесено до
Червоних Книг СРСР і
УРСР — все це сприяє
нашому інтелектуальному
розвитку. Побували ми в
Ялті, Гурзуфі, Феодосії,
Судаку, Алупці, оглянули
пам’ятники М. Горькому,
О. Пушкіну, С. СергеєвуЦенському, Слави борцям
за Радянську владу, брат
ські могили воїнів і пар
тизанів, які загинули у Ве
ликій
Вітчизняній війні
1941—1945 років.
Безумовно, таке дозвіл
ля допомагає нам краще
працювати,
удосконалю
вати свою майстерність.
Бо ж ідеш на роботу з на
строєм, з відчуттям того,
що ти потрібен людям;'
І. НАЗАРАТІЙ.
Фото автора.

ІНДІЙСЬКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Зростання доходів
від туризму
В 1983 році, Незважаючи
на
зниження загальної
вільності туристів (за ра
хунок падіння числа гос
тей з розвинутих країн За
ходу), Індія одержала при
буток від іноземного ту
ризму в розмірі 1 і мільяр
дів рупій. Це на І мільярд
більше в порівнянні з 1982
роном.

«БРЕХНЯ
ВСЕ ПОТРЯСАЄ...»

Стихла абітурієнтська хвиля в інститутах і середніх
спеціальних навчальних закладах. Хвилювання, радість
першої п’ятірки й гірка сльоза невдачі — все це позаду.
Попереду ж для одних — цікаве студентське життя, для
інших — початок трудової біографії.
А цей знімок іще раз нагадає нам про недалеке ми
нуле — вступні іспити. Фотооб’єктив зафіксував абіту
рієнтку Ларису РАТУШНУ в момент снладання екзамену
з фізики до Кіровоградського інституту сільгоспмашино.
ф„о В. гриба.

«КУДИ ТЕЧУТЬ
МОЛОЧНІ РІКИ?»
На критичний виступ га
зети під таким заголовком,
вміщений у газеті від 26
червня ц. р„ надіслав від
повідь генеральний дирек
тор виробничого об’єднан
ня молочної промисловос
ті В. 3. Демчишин. Він по
відомив, іцо критику ви
знано правильною, розроб
лено і здійснено такі захо
ди по поліпшенню роботи

автоматів для розливу молока:
«Наладчики московського об’єднання «Харчомаш»
змонтували й налагодили
новий автомат для розливу молока в пакетах АП1Н. За перше півріччя
реалізовано виділені фондн на запасні частини до
автоматів розливу молока
московського об’єднання
«Харчомаш» на суму 5,1
тисячі при плані 7,2 тисячі
карбованців на рік. Завод
одержав необхідні запчас
тини. Змонтовано пристрій
для перевірки герметичпості пакетів АІ-ОГП. Лабораторія заводу та майстри посилили контроль за
якістю ламінованого паперу і за герметичністю пакетів з молоком, які готуються до реалізації».
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— Чи можна почути по
раду, дану в минулому ві
ці?
— Для цього треба ба
гато читати...
— Не тільки. Можна по
чути пораду, наприклад, з
оперної сцени. А почувши,
можна нею скористатися.
— Ви маєте на увазі ко
гось конкретного?
— Уявіть собі, прези
дента США Р. Рейгана.
Правда, не знаю, чи буває
він в опері, але допускаю,
що одну пораду він все ж
почув.
— Що ви кажете?
' — Я кажу про нав’язли
вий потяг до брехні.
— Ви сказали брехня?
Невже президент великої
країни може вдатися до
таких неблаговидних при
йомів?
— Уявіть, це ста ю од
ним з його ораторських
прийомів.
— Так хто ж порадив та
ку низькість президенту?
Якийсь, має бути, пройди
світ?
— Та вже не святоша,
хоч і в сутані, та й честі
не знав. Та що з нього
взяти, він усього лише
персонаж з опери «Севіль
ський цирюльник» вели
кого італійця Джоаккино
Россіні.
— Дон Базіліо?
— Він самий. Пам’ятаєте
його знамениту арію про
брехню. Яка «все потря
сає»?
,
— Ви не змогли б нага
дати для прикладу?
— Готовий. Два роки то

му, весною, Р. Рейган по
казував по телебаченню
знімки зльотної смуги в
Нікарагуа, твердячи при
цьому, що її побудували
росіяни для військових ці
лей. Насправді ж аеро
дром будували американ
ські спеціалісти, і це під
твердили американські лі
карі, які прилітали в Ма
нагуа лікувати ще дикта
тора Самосу.
У вересні минулого року
Р. Рейган демонстрував по
телебаченню і радіо США
ніби запис переговорів
російського
літака-перехоплювача над Сахаліном
із своїм командним пунк
том. То була груба під
робка. І її викрили. Тиж
день після цього держде
партаменту США довелось-таки дати іншу «розшифровку», пославшись на
неякісний запис!
— Але чому ви виріши
ли, що президент слідує
пораді Дона Базіліо? Його
арія, наскільки я розумію,
написана на початку мину
лого віку.
— Та тому, що в той час
ще вірили, що брехня мо
же жити довго. І Дон Ба
зіліо саме на це робив
ставку. В наші дні вона не
протримається і дня, тим
більше політична брехня.
Що торкається Рейгана, то
він явно мислить катего
ріями дуже далекими від
нашого часу.
Діалог записав
оглядач АПН
В. ОСТРОВСЬКИЙ.

Досліджують
Антарктику
Комісія по плануванню
уряду Індії прийняла рі
шення про створення до
слідницького центру
Ан
тарктики. Для цієї
мети,
повідомляє індійська преса,
буде виділено в найближ
чому п’ятиріччі 1 млрд.
рупій.
Спеціалісти
Індії
активно беруть участь у
вивченні крижаного
кон
тиненту. Напринінці мину
лого року — на початку
нинішнього в Антарктиці

На знімку:
В. Великжанина.

плакат

побувала друга експедиція.
Індійські вчені збудували
перше постійне селище, у
якому тепер працюють і
живуть 12 чоловік. Велику
допомогу їм подають ра
дянські спеціалісти з сели
ща Новолазаревського, яке
знаходиться в 100 кіломет
рах від індійського табору.
До початку сьомого п'я
тирічного ппан/, до ^986
року, в Антаркт їді
буде
збудовано друге індійське
селище.
Чекається,
що
одержані індійськими спе
ціалістами
дані допомо
жуть розв’язати
питання
про вплив Антарктики на
формування
мусонських
потоків, передбачати зміни
клімату в Індії і в усьому
районі Індійського океану.

Інститут морської
технології
До кінця 80-х ронів в Ін
дії буде створено інститут
морської технології, пові
домляє
індійська газета
«Хіндустан тайме». На його
будівництво, придбання об
ладнання уряд виділив 500
мільйонів рупій.

Валерій МОРОЗОВ,
кор. АПН.

Н. Ріціної. Репродукція
Фотохроніка ТАРСа
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змаганнях «Дружба». Баскет Музичний фільм. 17.30 —
бол. Жінки. СРСР — КНДР. • Люди і море». 18.00 — «День
Стрільба. 20.05 — Телефільм за днем». (Кіровоград). 18.10
«Жак Оффенбах*. 2 серія. — Оголошення. Фотохвплнн21.00 — «Час» 21.35 — П. За- ка. (Кіровоград). 18.20 —
гребельнніі. Сторінки твор Населенню
про цивільну
чості. 22.35 — Сьогодні у сві Оборону. (Кіровоград). 18.30
А ЦТ (І програма)
ті. 22.50 — На міжнародних -- Старти надій. 19.00 — Ак
«Дружба». Ганд туальна камера. 19.30 — До
8.00 — «Час'
8.35 — змаганнях
бол. Жінки. Збірна СРСР — 50-річчя заснування Спілки
Мультфільми. 8.55 — Кон збірна ЧССР.
Велоспорт. письменників України «Не
церт оркестру народних ін 23.40 — Щоденник змагань. забутні». 20.43 — «На доб
раніч, діти!». 21.00 — «Час».
струментів Палацу культури
21.35 -- «Зустріч з театром».
■«Перемога» м. Горького. 9.25 А УТ
22.35 — «Натхненний дует»
— Т. Міннуллін. «У совісті
23.20 — Новини.
10 00 — Новини. 10.20 —
варіантів немає». Фільм-вн- Концерт.
10.50
—
Телефільм
става. 11.05 — Новини 14.30 «Бережіть надію». 11.25 — А ЦТ (II програма)
— Новини. 14.50 — Сільські Художній фільм «ЯКЩО во
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
горизонти.
Документальні рог не здається». 12.45 —
«ІІалькут».
телефільми «Поле надії на «Криворіжсталь: сьогодні і Фільм-концерт
3.45
Телефільм «Ілга-Іволшої». «Земля у нас одна». завтра». 13.15 — Фільм-кон- га». —
9.50
—
Мультфільм
«Го.
церт
«Свято
на
Поліссі».
15.30 — У кожному малюн
робчпк-х вально». 10.00 —
ку — сонце. 15.45 — Б. Сме 13.45 — Новини. 13.55 — У Програма Томської студії те
балету. 14.50 — «Я піс лебачення 11.00 — Не між
тана. Струнний
квартет. світі
все віддав сповна». 15.55 народних
16.15 .— Науково-популярний ні
змаганнях «Друж
—
Програма
передач. 16.00
фільм «В авангарді науково- — Новини. 16.10
Веслування академічне.
— «Орієн ба».
Водне
поло.
Плавання. 13.0(5
технічного прогресу». 16.25 тир». 16.55 — «Ділюсь по
— Новини. 16.30 — Фільм— таємним». Музичний фільм. — Іспанська мова. 13.30 —
дітям. «Павел втручається». 17.30 — «Продовольча про Наш сад. 14.00 —- Фільм із
субтитрами. - Раба кохання».
З і 4 серії. 17.30 — Телена грама — справа кожного». 15.30 — Новини. 18.00 — Норис про адмірала флоту Ра 19 00 — Актуальна камера.
дянського Союзу І. С. ка 19.30 — «Твоя життєва по
кова. 18.00 — Грає гітарист зиція». 20.15 — «День за
днем». (Кіровоград). 20.30 —
Б Кім. 18.15 — Наш сад. Оголошення.
18.45 — Сьогодні у світі. (Кіровоград). Фотохвилинка.
20.40 — «На
19.00 — На міжнародних
діти!». 21.00 —
змаганнях «Дружба». Пла добраніч,
«Час». 21.35 — Художній те
вання.
20.05 — Телефільм лефільм < Красень.мужчипа».
«Жак Оффенбах». (Франція). 1 і 2 серії. В перерві — Но
1 серія. 21.00 — «Час». 21.35 вини — 22.40.
— Ширше коло. 22.30 —
Сьогодні у світі. 22.45 — На А ЦТ (II програма)
міжнародних
змаганнях
3.00 — Гімнастика. 8.20 —
«Дружба». Гандбол. Жінки.
СРСР — ПНР. Стрільба. 23.40 Документальні телефільми.
— Щоденник змагань.
8.45 — Фільм «Голубі. блис
кавки». 10.10 — «..До шіст
надцяти і старші». 10.50 —
А УТ
Грає гітарист Д. Мамонтов.
— Мультфільми. 11.40
10.00 — Новини. 10 20 — 11.10
«Квітка-семицвітка». Виста — На міжнародних змаган г.шпі 18.20 — Документаль
нях «Дружба». Парусіїнії
ва для дітей. 11.10 — Жар спорт. Баскетбол. Чоловіки. ний телефільм "С.юв'япотівливі мелодії. 11.30 — Фак Збірна
Болгарії — збірна
21.00 — «Час». 21.35
ти свідчать. 12.00 — Кон Фінляндії. 13.00 — Німецька горськ».
— Ф'ЛЬМ «Дивитись у ВІЧІ».
цертний зал «Дружба». 12.55 мова. 13.30 — «Відрядження 23.00 - Новини.
— Новини. 13.10 — «Колис в майбутнє». До 30-річчя уч
кова». Вистава Грузинського нівських бригад. 14.00 —
театру пантоміми. 13.45 — Фільм — дітям. -Оскар. Кіиа
Документальний
фільм і лазер». (Іспанія). 15.25 —
«Фрукти, овочі н... троян Ноішни. 13.00 — Новини.
ди» 16.00 — Новини. 16.10 — 18.20 — 'Вітчизна
мила».
«Народний депутат». 16.40 — VII Всесоюзна виставка аква
Виступають артисти узбець релі. 18.45 — Виступ фольк А ЦТ (І програма)
кого цирку. 17.15 — Теле лорного ансамблю Леїнн3.00 — «Час». 8.35 — Мульт
консерваторії. фільм
фільм «Піцунда». 17.30 — ірадської
г, Задзеркаллі».
година. 1. 2. 3. «Ал:са
Пароль «Дружба». 18.00 — 19.00 — Сільська
4 серії. 9.15 — Кон
20.00
—
Вечірня
казка.
20.15
Державного ансамблю
Телефільм «На Калузькій — Документальний
теле церні
пісні і танцю Казахської
землі». 18.30 — Фольклорні фільм «Скарби Тобольського
РСР. 9.45 — Документальній!
мотиви. 19.00 — Актуальна кремля».
— Мамина телефільм «Співавтори». 10.00
камера. 19.30 — «У нас в школа. 21.0020.30
«Час». 21.35 — Телефільм «Жак Оффен
колективі». 20.45 — «На доб — Телефільм — ♦Ілга-Іво.п
’а-.
З серія. 11.15 — Доку
раніч. діти!». 21.00 — «Час». 22.40 — Науково-популярний бах».
телефільм. 11.35
21.35 — До 40-річчя визво фільм «Любові вірна.-. 2 5.00 ментальний
—
Новини.
14.30 — Новини.
лення Радянської України — Новини.
1
1.50
—
П
’
ятирічка
— спра
від
німецько-фашистських
га кожного. Документальні
загарбників. Художній фільм
телефільми 'Останні
піке
«Якщо ворог не здається»
ти». ■ Переступи поріг». 15.30
22.55 — Новини.
— Російська мова. 16.00 —
Новини. 16.05 — Науково-по
А ЦТ (І програма)
пулярний фільм. 16.15 —
'А ЦТ (II програма)
Сторінки історії. «Бути ро
8.00 — «Час». 8.35 — До бітником — покликання».
8.00 — Гімнастика. 8.20 — кументальний
телефільм Про трудові традиції колек
Науково-популярний фільм «Академік
Трофимук. Сторін тиву заводу «Серп і Молот».
«Дерев’яні конструкції в бу ки біографії». 9.05 — Грає 17.05 — Сьогодні і завтра
дівництві».
8.45 — Фільм лауреат міжнародних кон підмосковного села. 17.35 —
«Здіймайтесь, соколи, ор курсів Н. Гаврилова (форте Грає оркестр народної ?«у«Фольклор» Держтеле
лами!». 10.00 — Виступ на піано). 9.20 — У світі тварин. зики
Молдавської
РСР.
родного
ансамблю танцю 10 20 — Телефільм «Жак Оф радіо
18.00 — Проблеми — пошу
«Дністер». 10.30 — Шахова фенбах». 2 серія, 11.15 — ки — рішення. У передачі
школа. 11.00 — На міжна Новини.
14.30 — Новини. бере участь міністр охорони
родних змаганнях «Дружба». 14.50 — Комуністи 80-х. До здоров'я СРСР С. П. Бурен
у світі.
Плавання. Водне поло. Збір кументальні
телефільми ков. 18.45 — Сьогодні
міжнародних
на СРСР — збірна Угорщи «Турботи різні». «Портрет, 19.00 — На
«Дружба». Спор
ни. 13.00 — Французька мо написаний тричі». 15.35 — змаганнях
гімнастика. Плаван
ва. 13.30 — Сім’я 1 школа. Виставка Буратіно. 16.05 — тивна
ня. 19.45 — Телефільм «Ма
14.00 — Телефільм, для ді Новини. 16.10 — «...До шіст ма
Ануш». 21.00 — «Час».
тей. «Сто перший». 2 серія. надцяти і старші». 16.50 — 21.35 — Кінокопцерт з усміш
15.10 — Концерт радянської Шахова школа. 17.20 — На кою. 22.20 — Сьогодні у сві
пісні.
15.25 — Новини. міжнародних
змаганнях ті. 22.35 — На міжнародних
18.00 — Новини. 18.20 — «Дружба». Спортивна
гім змаганнях «Дружба». Дзю
«...До шістнадцяти і стар настика. 18.00 — До націо до. Стрільба. Гандбол. Жін
ші». 1.9.00 — Концерт Р. Ке- нального свята Румунії — ки. СРСР — НДР. 23.40 —
рера І Великого симфонічно Дня визволення. Програма Щоденник змагань.
го оркестру ЦТ і ВР. 19.50 — телебачення Соціалістичної
Наука і техніка 20.00 — Ве Республіки Румунії. 18.45 — А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
чірня казка. 20,15 — Кон Сьогодні у світі. 19.00 — На
гімнастика. 10.30
церт Державного хору Лат міжнародних
змаганнях Виробнича
—
Зустріч з театром. 11.30 —
війської РСР. 20.30 — Біль «Дружба». Бокс. Півфінал. Кі/юпрограма
студії < Укркіше хороших товарів. 21.00— 20.15 — Телефільм «Жак Оф нохі'іоніка». 12.40
— Соната«Час». 21.35 — Фільм «Голу фенбах». З серія. 21.00 — токатта 'Київська». 12.55 —
бі блискавки». 23.00 — Но «Час». 21.35 — Концерт ар Новини. 1310 — «Київські
вини.
16.00 — Новини.
тистів Румунії. 22.05 — Сьо МОСТИ».
’6.10 — «Літературна карта
годні у світі 22.20 — На між України».
— Бесіда
народних змаганнях «Друж лікаря. 16.5016.40
— «День за
ба». Баскетбол. Чоловіки. днем». (Кіровоград). 17.00 —
Збірна СРСР — збірна Ко «Закон і ми». 17.30 — «Мол
лумбії. ІІладання. Велоспорт. давські ескізи». Фільмкон18.00 — Актуальна ка
Стрільба. 23.40 — Щоденник церт.
А ЦТ (І програма)
мера.
18.30 — Чемпіонат
змагань.
СРСР з футболу: «Металіст»
8.00 — «Час».
835 —
(Харків) — «Дніпро». 29.15—
Мультфільм ' Футбольні зір А М
Циркова програма. 29.45 —
ки». 8.55 — Творчість юних.
«На добраніч, діти!». 21.00 —
10.00 — Новини. 10.20 — «Час». 21,35 — До 90-річчя
9.20 — Клуб мандрівників.
«Слово
за
вами».
11.05
—
10.20 — Телефільм «Жак Оф
від дня народження О. П.
фенбах». 1 серія. 11 15 — Телефільм «Світ Геннадія Довженка. Художній фільм
«Земля». 23.05 — Новини.
Новини.
14.30 — Новини. Раіішева». 11.20 — «Поезія 23
ЗО — Концерт вокально14.50 — Документальний те шести струн». 11.50 — Ху
ансамблю
лефільм <3 новим щастям». дожній фільм «Красейь-муж- інструментального
«Слбрн».
15.10 — Грає камерний ор- чина». 1 серія. 12.55 — Но
кестр м. Воркути. 15 40 — вини. 13.10 — Художній те
А ЦТ (II програма)
Розповідають наші корес лефільм
«Красень-мужчипонденти.
16.10 — Песеті па». 2 серія. 14.15 — «Дуже
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
нотки 16.20 — Новини 10 25 страшна казка». Лялькова Документальний телефільм
— Фільм — дітям. 'Павел вистава. 15.00 — «Мелодії ко 'В ритмі часу». 8.35 — Фільм
втрччається» 5 6 7 серії. хання».
Музичний фільм. «Дивитись у вічі». 10.00 —
17.55 — Г-І. Гайдн. Квартет до 10.00 — Новини. 16.10 — «Співаю мою Вітчизну». Кон
мажор 18.15 — Наука і жит Девіз:
відвага, мужність, церт
дитячих колективів
тя. 18.45 — Сьогодні у світі. честь. Майбутні танкісти. м Воронежа.
11.00 — На
19.00 — На
міжнародних 17.05 — Земле моя. земле. міжнародних
змаганнях

«Молодой коммунар» —

-Дружба». Гандбол. Жінки.
Збірна СРСР — збірна Бол
гарії.
Стрільба
стендова.
Круглий стенд.
Плавання.
Водне поло. Збірна Куби —
збірна СРСР. 13.00 — Ан
глійська мова. 13.30 — «Ча
рівний гусак». Телевистана
для дітей. 14.00 — П.-С.Бах.
Сюїта № 4 для віолончелі со
ло. 14.25 .— Що? Де? Коли?
Телевікторина. 15.30-— Ко
нини. 18.00 — Новини. 18.15
— Обличчя друзів. 19.00 —
Клуб мандрівників. 20 00 —
Вечірня казка. Мультфільм
«Козел та барії». ’0'3) —
На міжнародних ;м ігтішиїх
«Дружба». Баскетбол. КС'нки.
Збірна СРСР — зб’ш-а Куби
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Злощасні іч.длин
на» із серії «30 випадків ма
нора Земана». 2300 — Но
вини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Кіно
журнал «Советское киїіо».

З 2Е по 26
серпня
1984 року
8.45 — Фільм-концерт. 9.і 5
— 31-й тираж "Спортлото».
9.25 — Образотворче
мис
тецтво. Огляд. 9.50 —. • Робіт
ничий фестиваль НДР». Му
зична передача. 10.50 — Ко
ло читання. 11.35 — Вокаль
ні дуети російських композпторів. 11.55 — Світ рослин.
12.10 — До 40-річчя Великої
ПсреМогп. •Переможці'. Клуб
фронтових друзів. 14.00 —
Тележурнал «Сім’я і школа»
1 1-30 — Новини. 14.45—-Оче
видне — неймовір :е 15..10 —
Цирковий огляд, і 6.35 •- Но.
вшіи. 16.40 — Бесіда полі
тичного огляді і а В Бс ке лі
ва. 17.10 — М‘.’інтфільм
«Кпцькин дім». 17 25 — Те
лежурнал «Спів іо»;кнісгь>
17.55 — Товариш іісг.я Все
союзний телекопкурс. 18.30
— 9-а студія. 19.30 — Ііа
міжнародних
змаганнях
«Дружба». Бокс. Фінал. Вес
лування академічне. 21.00 —

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 04209.

Обсяг 0,5 друк, арк.

наші
вітання.
«Час». 21.35 — Міжнародний Прийміть
передача
до
фестиваль естрадної пісйі Музична
Дня
шахтаря.
16.30
— Но
• Соиот-84». 22.35 — Па між вини. 16.35 — Клуб мандрів,
народних змаганнях «Друж ликів. 17.35 — Мультфіль
ба». Плавання. Гандбол. Жін ми • Непосида», «Найменший
ки. Збірна СРСР. — збірна гном». 18.00 — Міжнародна
Угорщини. 23.30 — Щоден
18.45 (— Телефільм
ник змагань. 23.45 — Повніш. панорама.
«Шерлок- Холмс і доктор Ват
сон». 1 і 2 серії. 21.00 —
А УТ
«Час». 21.35 — На міжнарод
10.00 — Повний. 10.20 — них змаганнях «Дружба».
Худ'ожнііі фільм «Земля». Баскетбол. .Жінки. Збірна
1І-45 — Мультфільм. 12 00 — СРСР —’збірна ЧССР. Спор
-Доброго вам здоров я». 13.00 тивна гімнастика. Даіодо.
— Новини. 13.10 — Міжна Хокей на траві. Чоловіки.
родна студія УТ. *•13.40 — Фінал. Велоспорт. 23.35 -г
«»Фантазія моста*. Фільм- Щоденник змагань. 23.50 —<
концерт. 14.10 — «Наука і Новини.
час». 14.40 — Концерт,.15.15
— «Інтерклуб». 16.05 —. Чем А УТ
10 00 — Новини. 10.20 —
піонат СРСР з футболу:
«Жйльгіріс» — «Динамо» Сьогодні — День шахтарів.
(Київ). 17.45 — Концерт. 11 20 — «Село і люди», 11.45
18.15 — День за днем. (Кі —Для дітей. Художній фільм
ровоград). 18.30 — «Школа «Стара фортеця». 7 серія.
і час». 19.00 — Актуальна 12.50 — Новини. 13.00 — До
камера
19.40 — «Кіномо- 40-річчя Великої Перемоги.
заїка». 20.45 — «На добраніч 14.30 — Документальний те
діти!». 21.00 — «Час». 21.35 лефільм. 15.90 — «Катруспн
16.00 — «Слава
— Творчий вечір письмен кінозал».
ника II. Загрсбсльного. У пе солдатська». 17.00 — «Кра
суйсь. радянська Букови
рерві — Новини.
на». 17.10 — Програма «Бра
терство». 19.00 — Актуальна
д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — камера. 19.30 — «З людьми і
Якщо хочеш бути здоровим. для людей». 20.10 — Хон8.30 — Народні мелодії. 8.45 церт. 20.45 — «На добраніч,
— Ритмічна гімнастика. 9.20 діти!*. 21.00 — «Час». 21.35
— «Ранкова пошта» 9.50 — — Знімається кіно. 22.35 —
Мультфільм «Сон». 10.09 — Новини. 23.00 — Міжнародні
Програма Карельської студії змапг’-я з кінного спорту.
телебачення.
11.00 — На Виїждження.
міжнародних
змаганнях
ЦТ (II програма)
«Дружба». Веслування ака д.8.50
— Грав В. Петрудемічне. Спортивна гімнасти,
шанськнй.
Фільм-концерт
ка. Стрільба стендова, 13.00 9.00 — Російська
мова. 9.30
— Фільм — дітям. .Сумна
’
—
Грає
О.
Тихонов
У супро
сурма». 14.15 — Танцюють
Державного російського
народні
артисти РРФСР воді
народного
оркестру
імені
Н. Павлова і В. Гордєєв. 15.05
МФшіародннй огляд. 15.20 — М. Осипова. 10.00 — Науково-Пісні над морем». 15.45 — популярний фільм. 10.10 —
Документальний екран.16.35 її. Чайковськнп. Симфонія
— Телефільм «Дівчина із ле № 5. 11.00 — На міжнарод
генди». і і 2 серії. 18.45 — них змаганнях «Дружба».
Музичний кіоск. 19.15 — Су Спортивна гімнастика. Бо
путник кіноглядача. 20.00 — ротьба дзюдо Волейбол. Чо
Вечірня казка. 20.15 — Здо ловіки. Збірна СРСР — збір
ров’я. 21.00 — «.Час». 21.35 — на Болгарії. Стрільба. 13.00
— У світі тварин. 14.00 —
Фільм -Трактористи».
Видатні радянські виконав
ці — лауреати Ленінської
премії. Концерт А. Солов’лпенка. 14.30 — Документаль
ний фільм «Відлуння Гре
д ЦТ (І програма)
нади». 15.00 — Розповіда
8.00 — -Час». 3.35 — На ють наші кореспонденти.
родні мелодії. 8.50 — До Дня 15.30 — Мультфільм. 15.50 —
шахтаря.
Документальні Супутник кіноглядача, 16.35
фільми. 9.30 — Будильник.
«Співають французькі
10.00 — Служу Радянсько- шансоньє».
17.25 — Теле
му Союзу! 11.00 — Здоров’я. фільм «Мужність». 5 серія.
11.45 — Музична передача 18.35 — Концерт із творів
• Ранкова пошта». 12.15 — Є. Доги.
20.00 — Вечірня
Зустрічі на радянськії) зем казка. 20.15 — Документаль
лі. 12.30 — Музичний кіоск. ний телефільм «Борусомські
14.00 — Фільм — дітям. «Я замальовки». 20.30 — Роз
придумую пісню». 15.15 — повіді про художників. Рєпін
Сьогодні — День шахтаря. в колекціях Деряеавного Ро
Бере участь міністр вугіль сійського музею. 21.00 —
ної
промисловості
СРСР «Час». 21.35 — Фільм «Пого
Б. В. Братченко. 15.45 — звали Роберт».

В. о. редактора В. АФАНАСІЄНКО.

Кіровоградський державний педагогічний
інститут ім. О- С. Пушкіна

ОГОЛОШУЄ НАБІР СЛУХАЧІВ
на підготовче відділення з відривом
від виробництва (денна форма навчан
ня) та без відриву від виробництва (за
очна форма навчання).

Набір проводиться на такі
ності:

спеціаль

денна форма — українська мова і лі
тература, фізичне виховання, музика і
співи;
заочна форма — російська мова і лі
тература, педагогіка і методика початко
вого навчання.

Вступники подають такі документи:

1. Заяву на ім’я ректора.
2. Направлення встановленого зразка.
3. Характеристику, підписану керівни
ками підприємства (військової частини),
партійної, комсомольської і профспіл
кової організацій, завірену печаткою.
4. Документ про середню освіту (ори
гінал).
5. Витяг з трудової книжки (книжки
колгоспника), завірений керівником під.
присмсіва чи колгоспу.
6. Медичну довідку (форма № 086/у).
7. Шість фотокарток 3X4 см.
Вступники особисто пред’являють пас
порт, військовий квиток або приписне
свідоцтво, а при зарахуванні — трудо
ву книжку.
Прийом документів на денну форму
навчання — з 1 жовтня по 10 листопада
для звільнених у запас із лав Радянської
Армії — до 15 січня), на заочну фор

му — з 20 серпня по 10 вересня (для
звільнених із лав Радянської Армії — до
1 грудня). Співбесіди на денну форму
навчання — з 11 по 25 листопада, на за
очну — з 11 по 25 вересня. Початок за
нять: денна форма — з 1 грудня, заоч
на — з 1 жовтня. Строк навчання: денна
форма — 8 місяців, заочна — 10 місяців.

Умови прийому.
На підготовче відділення приймають
юнаків і дівчат із закінченою середньою
освітою з числа передових робітників,
колгоспників, воїнів, звільнених у запас
із лав Радянської Армії і Флоту, стар
ших піонервожатих міських і сільських
шкіл за направленням промислових під
приємств, будов, організацій транспорту
і зв язку, геологорозвідувальних і топографогеодезичних організацій, радгос
пів, колгоспів, споживчої кооперації,
міжгосподарських підприємств і про
мислових об єднань у сільському гос
подарстві, командувань військових час
тин і дирекцій загальноосвітніх шкіл за
рішення/« загальних зборів і рекоменда
ціями партійних, комсомольських і проф
спілкових організацій. Рекомендовані на
навчання повинні мати на час розгляду
питання про направлення не менше од
ного року безперервного стажу на ос
танньому місці роботи, а старші піонервожаті
не менше двох років стажу
роботи в школі.
Зарахування проводиться за результа
тами співбесіди. Довідки можна одержа
ти в деканаті підготовчого відділення за
адресою: 316050, м. Кіровоград Оу„
Шевченка, 1, кімн. 19. Тел. 29-52-30.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46 87; відділів
комсомольського життя — 2-46-57; листів
і масової роботи — 2-45 36; пропаганди
— 2-45-36; учнівсьної молоді — 2-46 87;
військово-патріотичного
виховання та
спорту, фотолабораторії — 2-45 35; ого
лошень — 2-56-65; коректорської —
3-61-83; нічної редакції <- 3-03-53.
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