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УДЙРНИИ ФРОНТ!

- ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

МішгШий комциар

«WMTßOJlbHIhrä ЗКаййїілл-

СИЛИ І КРАСИ
дівчата області

визначили Всесоюзний
день фізкультурника
масовими стартами на
міських і сільських стадіонах

НА МІСЬКИХ АРЕНАХ

БУДУТЬ 
ПЕРЕВИКОНАНІ

По 3000 літрів »молока 
від кожної корови зоба- 
в’язалася надоїти в пер
шому році одинадцятої 
п’ятирічки доярка колгос
пу «Аврора» Вільшанеько- 
го району Любов Пічкур.

Але по всьому видно, 
що свої зобов’язання мо
лода комуністка перевико
нає. За сім місяців вона 
надоїла вже но 2126 літ
рів молока від кожної ко
рови.

Л. Пічкур працює, дояр
кою не перший рік. Комсо
мольці ферми обрали її 
грункомсбріом. І не поми
лились — Люба в усьому 
взірець для ровесників.

Ю. ЛУЧИНСЬКИЙ.

ЗНОВУ
ПОПЕРЕДУ
у соціалістичному змаган
ні молодих тваринників 
Гайворонсьного району 
комсомольсько - молодіж
ний колектив молочното
варної (Ьерми імені 60-річ- 
чл ВЛКСМ колгоспу «Мир».

У колективі ЗО потопі:», 
групкомсоргодг там Маифа 
Савченко.

Підбито підсумки зма
гання за сім місяців. Се
редній надій па корову ста
новить 1370 кілограмів. 
Найвищих здобутків досяг
ла комсомолка Наталія Ро
гожина, яка надоїла з по
чатку року 3439 яілограміз 
молоки.

О. УСАТЮК, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Гайворонсько- 
го райкому комсомо
лу.

силос
У ТРАНШЕЇ

Забезпгчити громадській 
худобі ситу зимівлю — 
ось нині головна турбота 
комсомольців Олександрій
ського району.

Молоді кормадобувиикп 
приступили до заклпдания 
випасу, Перед веден, спід 
чапи колгоспів «Прогрее», 
«Перемога» та імені Кар
ла Маркса. Комсомольсько- 
молодіжні коомддобувпі 
загони в цих господарег- 

1 вах очолюють секретарі 
комітетів КОМСОМОЛУ Катп- 

I ріиіа П’ятикова, Наталія 
Овчинникова. Віктор Озер
ний.

За минулий тиждень 
комсомольці колгоспу
. Прогрес», наприклад, за
силосували 268 топи куку- 

1 рудий. .'І їхні ровесники із 
колірспу імені Карла 

і Маркса — 272 тонни.
Не припиняється скирту

вання соломи, заготівля 
дикоростучих трап.

А. ПОДОЛЯК.
! Олександрійський 

район.
А

Клівер, вів- 
«Жовтнева 

Мав підійти

Т АМ, де степ зливається 
* з обрієм, Тетяна помі

тила невиразну фігуру. 
Хто б це міг бути? Адже 
на цих широких просторах 
сьогодні господарює вона 
одна, Тетяна 
чар колгоспу 
революція».
напарник Григорій Олек
сандрович Лук’яненко, але 
його характерну постать 
вона пізнала б здалеку. 
Здається, жінка. Пішла на
зустріч. Нарешті роздиви
лася: Степанида Никифс- 
рівна Симонова. Мимоволі 
прорвався шепіт: «Ма
мо...»

ВІВЧАРІ
ГВАРДІЙЦІ П'ЯТИРІЧКИ

Мати. Найсвятіше і най- 
тепліше слово. Степаниді 
НикифорІЕНІ довелося за
мінити дівчині матір. Втім, 
Тетяна з повним правом 
може вважати себе доч
кою колгоспу...

Узнавши ситуацію, щз 
склалася в дівчини вдома, 
секретар парткому госпо
дарства Олексій Лаврен- 
тійович Макаренко запи
тав:

— Підеш, Тетянко, жи
ти до Степаниди Никифо- 
рівни?

Задумалась. На очах 
з'явилися сльози. Доля... 
З рідної домівки йти до 
чужої людини. Але вдома

. вона жити не хоче. Мати 
давно вже не може вихо
вувати її. А вчитися тре
ба. Хай проклята буде іа 
перша чарка, якою мати 
припекла рану, завдану 
невдалим життям.

— Треба йти, •— була
тиха відповідь.

Уникала співчутливих 
поглядів друзів. Адже во
на не сирота, он яка в неї 
рідня — цілий колгосп. 
Він і годус її, і одягає так, 
щоб не помічала різниці 
між собою і однокласни
цями. Уважно стежив за 
її успіхами в навчанні сек
ретар партійного комітету. 
Взяли над дівчиною шеф
ство колгоспні комсо
мольці.

Спливли роки. Відзвенів 
музикою, відхвилював ді
воче серце випускний бал. 
«Ось і доросла вже, ось і 
самостійна», 
Тетяні. Йшла 
додому — до Степаниди 
Никифорівни, 
вранішня зоря 
висвічувала її 
сукню. Йшла мовчки, і теж 
безмовно крокував поруч 
Федір Клівер. ААабуть, то 

— думалось 
І неспішно

і рожева 
казкоєо 

святкову

доля її супроводить до 
хати... ,

— Підеш за мене? — 
запитав тоді стиха Федір...
Д ДЕ ЧОМУ так поспі- 

шає Степанида Ники- 
форівна? У серце закрала
ся тривога: в селі — чо
тирирічний Сашко. Невже 
з ним що? Та, побачивши 
сяюче обличчя названої 
матері, заспокоїлась.

— Танцюй, Тетяно!
— Лист від Федора?
— Ні, краще...
— Не мучте, Степанидо 

Никифорівно...
— Сам приїхав!
Наче вихор підхопив Ге-

МОЛОДІ

отара збільшилася, в ній 
зараз 1100 голів. Догляда
ти важче, але ми з Григо
рієм Олександровичем 
справляємося. Сашко вже 
пробує писати татові лис
та, передає привіт».

Деякий час солдат одер
жував листи рідше, ніж 
завжди. Сумував, хоч і 
знав, що взимку у Тетяни 
найгарячіший час: почина
ється окіт овець. Недоси
пала. Адже доводилося 
інколи приймати за ніч по 
сто і більше ягнят. У та
ку пору чабанам 
сну. Про все це 
Федору.

«...Зробили все 
краще. Ягняга всі
бадьорі. Знову буде при
ріст б отарі. Втомилась, 
звичайно, але на душі ра
дісно. Присіт від Сашка». 
ГТ ЮДИНА необізнана 

* роботу чабана уяв
ляє приблизно так: гуляй 
собі на свіжому повітрі, 
пісні співай або на дуду 
грай. Вівця —тварина спо
кійна, далеко не побіжить 
та й від отари не любить 
підбиватися. А якщо й ві
дійде яка вбік, варто по
дати собака/л сигнал, і зо
ни вмить приведуть «по
рушницю», до порядку.

Але скільки Тетяна спе
ціально навчала цих со
бак, щоб тепер еони стали 
вірними помічниками!

Ніби і залишається те
пер тільки вдзло вибира
ти пасовища, щоб вдос
таль напасти отари. Особ
ливо добрий корм для 
овець на стерні. Отож Те
тяна завжди в 
жнивних робіт 
знає, де і коли 
вали, де і коли 
Тому й вівці у 
бо гляну™, 
звісно, дає більше 
і кращої якості.

Але скільки можна отак 
«гуляти» на свіжому повіт
рі і співати пісень? День- 
два — чи роки? Потрібна 
справді міцна любов до 
вівчарської професії, щоб 
вибрати її на все життя.

Тетяні є чим похвалити
ся перед чоловіком. Вона 
з честю тримає сімейну 
чабанську марку Кліверів: 
від кожної вівці одержала 
по 4,6 кілограма вовни, 
стала переможницею зма
гання молодих чабанів 
Новгородкіоського райо- 

запевняв молоду • ну. Райком комсомолу на
городив її Почесною гра
мотою та цінним подарун
ком.

— ... Будемо разом, Те
тянко, доглядати отару.

В. ШАРІЙ, 
член Спілки журналіс
тів СРСР.
Колгосп «Жовтнева 

революція»
Ноегородківського 

району.

тяну. Та, пробігши з деся
ток метрів, схаменулася. 
На кого залишити отару? 
Не на стареньку ж Степа
ниду Никифорівну.

•—Не поспішай, дитгіно,
— вгадала думку Степани
да Никифорівна. — Зараз 
сам прийде. Та он же й 
він.

Із-за переліска з'явився 
військовий — стрункий, 
підтягнутий молодий чо
ловік. І Федір, і не Федір.

— Відслужив?
- ІДСЛУЖИВ. Буде

мо знову разом...
...Невже це було так 

давно? Тетяна тоді мовчки 
опустила повіки. Федір 
зрозумів: згодна.

Потім разом вибирали 
життєву стежку. Колгосп 
«Жовтнева революція» 
спеціалізується на виооб- 
ництві вовни. Отже, вів
чарство? Обоє ЗІЙШЛИСЯ 
на цьому, взялися догля
дати отару. Були зразу і 
невдачі, по часі з’явились 
успіхи, премії, МІСЦЯ Е 
президії. «У мене є все,__
раділа Тетяна, -— чоловік, 
син, улюблена робота. Я 
щаслива».

А ОСЬ і настав час іти 
Федору до армії. Провод
жаючи, співала: «Нет вой
ны, вы вернетесь жи
вые...», а серце шеміло. 
Побуде ЧОЛОВІК серед лю
дей, побачить світу, і, мо
же, не захоче повертати
ся в село ДО отари?

• Та ніколи цього не 
буде, -------------------
дружину. — Тут МОЄ ЖИТ
ТЯ. Пиши, Тетянко.

І в»">на писала.
“-Отару доглядаємо 

разом з Григорієм Олек
сандровичем Лук’янен- 
ком, ТИ Його знасш, Фе- 
4°, Досвідчений чабан, 
наставник. Багато чого на
вчив мене. Як тобі слу
житься?»

«...Федю, любийі Наша 

не до 
писала

якнай- 
ЖиВІ,

курсі ходу 
у колгоспі 
віджниву- 

оратимуть. 
неї — лю- 

А сита вівця 
вовни

І

Цілий день на стадіоні 
спортклубу «Зірка» зма
галися волейболісти і ба- 
гатоборці ГПО. Найбільш 
масовими були поєдинки з 
легкої атлетики. У них взя
ли участь представники 
всіх авангардієських ко
лективів фізкультури.

А на Новомиколаївсько- 
му ставку кіроЕоградці

НА ПРИЗИ 
«МОЛОДОГО

У святковій програмі 
суботнього дня були с гар
ні велогонки школярів, 
у якій взяли участь юні 
спортсмени багатьох об
ластей України. Після де
сятикілометровоїІіндивіду- 
альиої гонки на Знам’япсь- 
кояу шосе велосипедисти 
зібралися в обласному 
центрі на площі імені 
С. М. Кірова. Тут відбуло
ся урочисте відкриття зма
гань. Звідси дано старт

ПРИВІТАЛА
ВЕЛИКА АНДРУСІВКА

Земляний 
спішив на 

в нього 
справи 

стані грак-

Голова колгоспу імені 
Леніна В. І.
давно так не 
стадіон. Зранку 
були невідкладні 
на польовому 
торної бригади — закінчу
валась генеральна пеое- 
вірха готовності механіз
мів до осіннього комплек
су робіт. Але хотілося по
бувати і на зідкритті спор
тивного свята. Тільки б 
устигнути...

А тут, біля шкільного 
саду, де обладнано спор-

і ЕІД- 
Лені- 
вели-

спостерігали, як змагають
ся любителі веслування на 
байдарках : каное.

У парку культури 
починку імені В. І. 
на в суботу відбувся 
кий спортивний вечір — з 
творчими звітами перед 
трудящими обласного 
центру виступили фізкуль
турні активісти обласної 
Ради ДСТ «Авангард».

КОМУНАРА»
30-кіломстрпвому критерій 
уму вулицями міста. До 
десяти проміжних фініш
них пунктів 
примчати 
учасникам 
більшості 
лідирував 
з Кіровограда 
Шкуро. Перший 
ного.

Попереду групові 
командні гонки на шосе.

треба було 
якнайшвидше 

велогонки. На 
етапів впевнено 
майстер спорту 

Ва/лим 
приз —

Світловодського
Шикувались

тивні майданчики, вже 
збирались люди різного ві
ку — кращі спортсмени з 
усіх сіл 
району.
команди футболістів і во
лейболістів, багатоборціе 
ГПО. Попереду в коле
ні фізкультурників—вихо
ванці міжколгоспного 
піонерського табору і пра
пороносці. Духовий ор
кестр виконує спортивні 
марші. ;

(Закінчення на 3-й стер.),
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ФЕСТИВАЛЬ 
СТУДЕНїЄЬКИХ 
ЗАГОНИВ

ПОЗАВЧОРА В ЛИП- 
~НЯЖЦІ ДО5РОЗ£ЛЙ4КШ- 
ського району від&ув- 

■сяфвстиваііь кіроао- 
ТрАДСЬКОЇО ЗОНАЛЬНО; 
ТоГсТудентського БУ
ДІВЕЛЬНОГО ЗАГОНУ, 
ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ бу- 

“дівГлЬНИКА І СБЗ^ СЮ- 
■диГпрйбулй" Ъудзаго- 
“ІНІІІВЦІ «БРИГАНТИНИ» 1 
“^ТОВАРИША» з КІРОВО
ГРАДСЬКОГО БУДІВЕЛЬ

НОГО ТЕХНІКУМУ, «СУ
ЧАСНИКА» з КГС.Му [І 
«ДРУЖНЬОГО.» з МАШИ- 
НОБУДІВНОГО “'техніку
му.' 2____

Сияю відкрив комісар 
зонального штабу студеііт- 
ськнх будзагонів Сергій 
Лушіїнйов.

Студенти - оудлвельниКк 
звітували про википання 
взяги-х соціаліс пічних Jt>- 
бов язаиь, поділилися пла
нами ца мапбуїнє, 1 Іотім 
имстуїніли учасники ху
дожніх агітбригад СБЗ. 
Свито завершилось снор- 
тивніїми змаганнями.

(Фоторепортаж при ффц 
тикаль читайте в наступ
ному номері газети).

л/ АРТКИ персонального 
Ча обліку комсомольців 
цеху № о заводу «Чсрнопз 
зірка» стояли на столі 
секретаря цехової органі
зації М. Новака. Руку 
простягни — і ось він, до
кумент спілчанина, кот
рий все тобі розкаже: ко
ли народилася людина, 
коли в комсомол вступи
ла. І доручення які має.

— Микола Колос —• 
дружинник. За активну 
участь у ДІІД двічі від
значений завкомом ком-

іменам

очолюють сектори (снор- 
т нашій, культ масовий),
троє мають «иостішіо-їнм- 
часозіз доручення (відпо
відають за передплату чи 
перевіряють відвідування 
гуртка політмер^їи). ” 

Ну, а 34 комсомольці?
— Робітників, які не ма-

таа »татшгтії

А Який він — 
критерій активності!
▲ Пасивні
з дорученням)

І

БАЛАСТ

Відпочиваючи,
навчаються
У піонерському таборі «Горн* почала роботу облас

на школа комсомольського і піонерського активу. 
Відпочиваючи, тут навчаються секретарі шкільних, 
комсомольських організацій, групкомсорги, голови і 
члени рад дружин, члени міських піонерських штаб.в, 
політінформатори, відповідальні за сектори ломсо- ■„ 
мольської і піонерської роботи, редактори стіннівок.

Після урочистого відкриття табору, на якому висг/' 
пили члени обкому комсомолу І методист о?л«ноґо 
Палацу піонерів Б. І. Грім, у всіх загонах 
науково-практичні конференції. На них оого Р 
ся питання активізації комсомольської і гионеремпм 
роботи я школах Області, були розроблені заходм-ре-, 
комендації. е

У ці дні * школі комсомольського і піонере-,'.ого 
активу йде обмін досвідом. Мешканці табору розломі- 
дають про заходи, які успішно проводиться з їхній - 
школі, готують і проводят» показові зустрічі, вечори, 
свята. Зелику уваї у в програмі роботи школи .»уде 
приділено пнт інням проведення Ленінських уроків, 
заліків і громадсько-політичнзї роботи з учнівських 
чоленгиаах. ____ _

Т. ДЕМИДЕНКО, 
методист обласного Палацу піонерів.

із. Иіроірград.

КУМИ

цього приводу 
— А то час і о

— Якби такий хотів 
брати участь у якомусь 
заході, то знайшов би 
справу сам, а не чекав, по
ки йому скажуть: «-Роби 
це, роби те», — вислов
люється з 
секретар,
ще й радий буває, що не 
дали доручення. Зайвим 
навантаженням вважає це 
дехто.

Безперечно, . дати 114 
доручень, щоб і до душі 
кожному, і користь усім 
була, — справа нелегка.

ЖИТТЯ СПІЛКИ:
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ

В—   І адгг»и^>эйДо^аж8И1

АКТИВНОСТІ?
сомолу. Олена Артем’єва я А Чи варто 
— вожата в середній «нааантажуї 
школі № б. У семик.’іасіїи-

, ків, — уточнює секретар.
Він нскван.'іпво переби

рає картки, розповідає 
про ге, як хто працює, які 
здібності мас, яку участь 
бере в-.громадському жит
ті.

«нааактажувати»
^новачків!

—■ Ковальчук Григо
рій.., — Микола здивова
но вертить у руках карт
ку. — Що. нема комсо
мольського доручення? — 
дивується. -- Володимир 
Рибак... Морщить лоба, 
щось пригадуючи, і по 
хвилині чоло ного ясніє. 
— Та цс ж нозенькі. Ось 
подивіться — в травні на 
облік стали. Випускники 
нашого базової о профтех
училища № 6. Та її карт
ки у них — не жовті, а 
рох:сві — нового зразка. 
Не встигли ще, значить, 
доручення їм дати.

Потім додає:
— Працюють справно. 

Майстер училища говорив, 
що в художній самодіяль
ності участь брали. Залу
чимо й на заводі. Цехові 
культ армійці славляться— 
трете місце тримають на 
нідирнємстві.

— А пасивні є? — до
питуюсь.

— Немає, — без вагань 
відповідає Микола.
Т ИД( я пропоную зро- 
“ бити «рості підрахун

ки: відкласти картки но
вачків і активістів окре
мо, відібравши картки 
тих у кого немає постій
них комсомольських дорс- 
чеп.ь.

Через кілька хвилин пе
ред нами вимальовується 
така картина. У цСху НІ 
комсомольців, 23 — члени 
ДНД, 34 — беруть участь 
у художній самодіяльнос
ті, 9 — працюють вожа
тими, п’ятеро — члени 
редколегії, ще п'ятеро — 
«прожекторнеги», четверо

ШЧЕ
1:

ЧВЕРТЬ П’ЯТА. >
ТРУДОВА

tm KiBUKt

«ТРУДОВІ ОБ’ЄДН.-.ШІЯ є ДЛЯ МІЛЬЯОПів )0і|.\ 
ІПК І ДІВЧАТ ШКОЛОЮ“ ІДЕЙ чого. МОРДЛЬШЛ'Ц . 
ФІЗИЧНОГО ЗАГАРІУИ/К+ШЯ. ВИХОВУЮТЬ ІП’ЛПІ'Ю 
НЯ СТЛІЙ В РЯДИ РОЬІТНИЧОГО КЛАСУ І КОЛГООї 
НОГО СЕЛЯНСТВА, ПІТИПРАЦЮВАТИ НА ВИРИ НА..,?. 
НІ ДІЛЯНКИ КОМУНІСТИЧНОГО БУДІВНИЦТВА».

Л. І. ЬРЕ’гКнЄв. ’

Незвично тихо і по
рожньо нині ■ класах.

У школярів велика перер
ва — канікули. Та для уч
нів Комишу натсько і деся
тирічки Новоунраїнського 
району, як і для багатьох 
інших, вона стала продов
женням навчання. Тільки з 
класів, лабораторій, май
стерень воно перейшло на 
поля і ферми шкільної ви
робничої бригади.

вчаг.ч
Комишузагській вироб

ничій — 25 роки. Біль
шість її членів назавжди 
поз язали езою долю із 
сільським господарством, 
із сеном, де народилися, 
де все близьке, знайоме. 
Із '38 випускників остан
ніх п яти років майже сім
десят працюють у рідному 
місцезс-му КОЛГОСПІ імені 
XX з їзду КПРС.

Не сумнівалися у вибо
рі своьї долі водії автома
шин Петро Афтеній, Олек
сандр Шарманоз, меха м- 
затори Петро Пегерс « 
Микола Моргуненко, до
ярки Ог.ьга Чернявська і 
аж чотири Наталки — Зе- 
ленсьна, Шумська, Петрен
ко й Олійник. А знайти 
правильну життєву стежи
ну допомогла виробнича 
бригада.

Звичайно, важко відразу 
післл школи зорієнтувати
ся, куди і до чого при
класти свої сили. Багато 
хто цю проблему вирішує, 
виїхавши до міста. Зроби
ла так і Наталка Шумська. 
Атестат одержала — і з 
Кіровоград, влаштувалася 
там працювати. А через 
кілька місяців повернула
ся з Комишувате. «Бо вдо
ма — найкраще».

Після закінчення Оникі- 
ївського СПТУ № 7 повер
нулися в село і Микола 
Зласенко та Валерій Гри
щенко. Нинішні жнива бу
ли їхніми першими само
стійними в житті. А ще 
скільки хлопців і дізчат 
вчаться у сільськогоспо
дарських вузах і середніх 
навчальних закладах, щоб 
обов'язково повернутися 
в Комишувате. Бо кличе 
багькізське поле, кличе 
рідна земля...

СЬОГОДНІ
Торік члени шкільної ви

робничої бригади «гОнмй 
гіталовець» зібрали 50 
тонн овочів, заготували БО 
тонн зелених кормів дня 
громадської худоби, ви
ростили по 56,5 центнера 
озимої пшениці, по 64 
центнери кукурудзи з гек
тара, посадили 1100 де
рев...

— Завітайте на будь яку 
Ді іянг.у нашого ко.ігоечу. 
скрізь зустрінете ШІ.-О.ІЯ- 
рів. — мовить Світ.ілча 
Бртоховецмса. секреті!» 
і .ом сомольської оргачізації 
господарства.

Основні ж об'єкти їхньої 
роб пчі — тік. ферма, ю- 
роДня бригада.

... На току, ітудн не кинь

оком, — гори зерна, -і,^. 
ле. ПОВИЄ СОНЦЯ, ВО.‘ІИ;|« 
пахне степовими ваЗі'и.- 
нами і хліборобськнмії (,у. 
нами, які зрости.тн ио, 
А на току вже Інші, мі... 
ші, очищають Ного, 
мигаки ь ванта»;йти няі ;.«і. 
тимашіпііі, що лрит, ,п. 
на елеватор. Робота’ . . г 
оргагЛвована у дві 
У першу працюють ..,4«,.,е 
всі школярі.

— 1 чудово справл,і!..7ь- 
ся. — продовжує Світл ин. 
— Ось Лариса Драты; .п ? 
'Таня Федоренко. А сергд 
цих помічники. — Світ V 
на кивнула на зі|»с<:::г 
ХЛОПЧИКІВ, — ОЛЄГ ІиіИМеїь 
по. Шишко Гомоиаи. Воло- 
дя і 3'о.тя Іііармииовн, Ии- 
ти і Гриша Горби, два За- 
лерн — Гиба.іеіікоі^і 
Марченко. Хлопчики ь^І- 
щува,іи цілий рік шиїїкв- 
прядів, здали їх. ниті на 
току трудяться. А теіі.і» 
давайте поїдемо на ферму. 
Там багато юних доярсн:.

Доярки й справді зоае>и 
юні: років по чотиріад- 
цять-п ят надцять. Вииаші- 
ли дівчата влітку* потруди
тися ии фермі. У КОІІк .Ь 
мама тут працює (допама- 
га .и не разд дел то скопе 
вниробузаті; себе — .іау 
чи ?мо;;.у. Лліш'.шсн 1<« іл 
і валя Бадю. света Сі.а./ь«- 
ва, РЙП чук. .‘ІіОби Ич- 
лісевич, Олена Бодю. Света 
Пугач 1 Надя Савчик. нони 
оЬс:іуіоьуюіь група но 18 
17 ’.тирів, щодня надоіоготь 
130— 1-Ю літрів молока.

— А як же канікули — 
запитую дівчат. — Адже й 
відпочити треба.’

— Для пас вони і яра- 
ця, і відпочинок. Зате зна
єте, як приємно, коли ба
чиш, що виходить зове!« 
непогано, не гірше, ніж у 
дорослих.

Так, треба корми ром^ 
ти, корів нопрші л;:ув;Л 
почистити їх. вндоіти. • - і 
все самій. Декому це потім 
стаие в пригоді, як-от Лю
бі Ве.иссвнч, котра всту
пає в 1 іовомирі ородсьшїи 
зог> технікум.

О гак проходять трудові 
будні юних компшуватц'.в. 
Це тільки ОДИН день жіпої 
виробничої брін лдії, и г-;, 
ДИНІ -- ціле ЛІТО.

Л’ас «Юний гіталовець» і 
власне підсобне господі’'- 
СТВО. Свині, кролі, ЯКИХ Г' 
ЗаДОБО.ЧеННКМ ДОі ЛНД>0->!* 
Піонери. А ШіІІЛоНИЙ ІОр-’Д 
— то ж спргишівя вітавін- 
на комора для учнів 
ТЯІОлІ усього року.

Молодим трудівник« 
Ко м и ш у е ат иго и р н та м а ч ч ' 
особлива цікавість а'«-’- 
ЛКІТііО до всього. От бр-Гіі- 
Діїр Тракторної , 
колі оспу Двічі Герой .<•'• 
ціллістичко: Праці
Гіг?., іон і агроном кк’м*- 
дарі’. :•< .’і, Є. Ьі і.’Гкі •
К-’ і! Доручили ШІСО'іТН^*1 
ДОСЛІДИТИ. ЯК ВПІИІУ’’ 
мінеральні добрива !!Л 
цукристість і вроікаіічкть 
буряків І ВИВЧИТИ СУрТ’’ 
картоплі. Заедания в ЇЯІ. 
наші відмінно. А влроьу 
Ксения дослідів у 
инцгео дало ч-імаянй 
НОМІ'ПІНЙ ефект — 
карбованців.

зит і

Плани Комишувагсь«0, 
шкільної виробничої да. *’’ 
косяжні. Перетвориш !ч * 
реальність — завдаЦ1^ 
школярів нинішніх і **•**? 
бутніх. Але найпераЛ 1 
найголовніше — приШвП’. 
ти любов до батькіас1,401 
праці — вже виїсон®’’3' 
Тож звання «Юний гпа”* 
вець» присвоєне учн:’-’ 
кій виробничій бригаді 
служено.

О. СКИ?ї*^ 
студентка фзкультв^ 
журналістики Кнї»£*‘ 
кого держуні«ерсчтг 
ту-

ній школі, — згадує сек-: 
’ ретар. — При зустрічі ці

кавився, чи буває у стан-' 
шокласііиків. «Еге ж» 
відповідала. Щоправда, не 
встигав розпитати, чим 
займається з ними. че
рез деякий час ВИЯВИЛОСЯ; 
що комсомолка жодного’ 
раз) в школі не була...

Отже, розподілити до
ручення — це нівсирави. 
Суть у тому, як викопую
ться воші. Потрібен нала
годжений контроль. За
гальновідомі істини, але у 
механоскладальному це
ху це ишаніїя зовсім ви
падає з поля зор). Прора
хунку у ВИХОВНІЇ! роботі, 
відсутність контролю — І 
доручення сізе фікцією. 
11 ОБУ'ГУЄ серед комсо- 
■* мольських ватажків 
думка, що новачків не 
варто відразу «наванта
жувати». Мовляв, нехай 
попрацюють, адаптуються-, 
комсомольці до нього при
глянуться, а тоді вже... 
Можливо, якесь 
пальне зерно 
твердженні є. 
ВИХОВ)СІься 
той наспаний, 
ні хорошого, 
сказати не можна?

— Новачки не випада
ють з коля зору, — запе
речує М. Новак. — Он І 
Сашко Овчаренко при- / 
йшоь до нас на роботу 
третього червня. А ми вже 
готуємось прийнятії йогов 
комсомол. Ос» і заява йо
го.

Не будемо звинувачува
ні комітетників у поспіш
ності. Думається, для 
Сашка це буде значима, 
незабутня подія, він оці
нить довір'я товаришів. 
Шкода, тільки, що ц він 
не матиме якийсь час до- 
ручення (новачок!)...

1 Але ж стільки ще роботи 
" навкруг. У цехах, скажі

мо, негусто наочної а;і;а- 
. ції, й політ інформації рід
ко проводяться. «Черво
ний куток» другий рік з 
розваленими сгіиами сто
їть. Пішов хтось із членів 
редколегії у відпустку — 
нема стінгазети...

— Важко побороти па
сивність, — зізнається сек
ретар..— Але скільки за
ходів проведено в цех)! 
Життя, здавалося б, по
винно кнпіти-вирувагн. А 
насправді одні її ті ж ве
чір відпочинку підготува
ли, зустріч, конференції 
провели, ідею подали... А 
того, хто не проявив ні
якого інтересу до громад
ського ЖИТТЯ і це прояв
ляє, важко зацікавити?..

Отже, комсомольська 
організація бере зобов’я
зання. проводить суботни- 
ки, дні ударної прані, ор
ганізовує безліч цікавого. 
І пасивний не уникає всьо
го цього. Він разом з усі
ма. Тільки без во; нпку, 
без ініціативи, так би мо
вній, в тіні, нічим не ВИДІ
ЛЯЄТЬСЯ. «А чому я?» — 
дивується, коли йому тре
ба зробити більше, ніж 
усі.

Переконувані його важ
ко. Та її миттєвого резуль
тату перевиховання годі 
чекати

От і роблять комітетни
ки ставку, на активних. 
Вони ж не підведуть. Па
сивним же інколи дору
чать" квіти купити па зу
стріч, листівку підписати 
гост 10...

І, сам того- не бажаючи, 
комітет втрачає критерій 
справжньої активності... 
АЗ ДОРУЧЕННЯМИ— 

це «же активні?
— Працювала у нас в 

цеху Ніна Протан, і коли 
на зборах розподіляли до- 

сиогЛя- ручепия, виявила бажання 
бути вожатою у підшеф-

раціо- 
у такому 
Ллє чи не 

такни чином 
, про ЯКОГО 

ні поганено

не

ють доручень, менше, — 
говорить секретар. — Це 
в картки персональної о 
обліку не позаписували. 
Бачите, більшість записів 
зроблено ще 1980 року.

— Виходить записи 
відповідають дійсності?

— Чому яг? Доручення 
рідко змінюються — хібаг 
що людина вибуде з ко
лективу. Тому іі записи в 
картці в основному повто
рюються. Вже більшість 
тих, хто торік прийшов у 
цех, має доручення. Завт
ра іі позаписую...

— То що, насправді до
ручення мають всі?

Ні, чоловік 20 без по
стійних доручень. Але це 
ніяк не значить, що вони 
зовсім пасивні, — пере
конує Микола Новак. — 
Запропонуєш комусь зро
бити якусь незначну спра
ву — зробить. Та й па збо
рах виступить. Щоправда, 
коли виступ буде написа
но. Щоб сам з ініціативою 
звернувся то. звичайно, 
пі...

И майже ототожшиє- 
мо поняття «доручен

ня» ( «активність». У 
якійсь мірі не справді так: 
ініціатива, завзяття, твор
чість у виконанні доручен
ня і визначає активність 
комсомольця. І коли вже 
хтось забуває про своє до
ручення, 
можна й 
обов’язок.
сомольця 
якістю 
чеппя.

Але чи маємо ми право 
комсомольця, котрий - не 
мас доручення, осудити за 
'<е, що вік відмовмався на 
зборах, що на вечорі сто
яв ягг сторонній 
дач?

н. ЧЕРНЕНКО.
м. Кірозоград.

і

то, зрештою, 
нагадати про 

Активність ком- 
вимірюється

впкопаїпія дору-

ВІД РЕДАКЦІЇ; Пропону- 
*вазі ЧИтачіз Цей ма- 

гсріал, ми зовсім не хо
чемо применшуоати заслуг 
комсомольської організації 
механоскладального. да; 
комсомольсько - молодіжні 
ориіади. яні очолюють г.к- 
тизісти Галина Ступак і 
Григорій Бабенко, не [и. 
виходили переможцями со
ціалістичного змагання на 
заводі. < ейди береіклизос- 
nnj»u?.K°CTi’ Дотримання 

равип соціалістичного 
».півжиття в гуртожитку 
тіп?* *та?и щоденною 
турботою спілчан. | спі
вак, в, танцюристів у цХ 
секоетаУп наибільше. (Сам 
секретар у кількох rvor- 
ностіХбеоЖНЬОЇ сам°Діяль- 
ності оерэ участь). Споті- тизні змагання. J-чори вігі 
ї,и"лшу- ’»"»і- з 5к: 
ми людьми — асе це є 
ність j£?PTH,CTb‘ пасив, 
ціа. оцРемих комсомоли- 

даноУп?ьНл **е ’’питания 
?еріаЛ А* ЯіЯповіДі У ма- 
шлноані читачі?*"ч1Тб ВИ’ 
листі« аіа «.2 7 Чекаємо
ські активісти. “° аітгкки 

спілчани, «ас”.”“
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РУКУ

РОВЕСНИКУ

кажіть, а 1300 
це солідно. Бол- 
у цьому 

молода.
сонця, 

зробити спів-

віці ---
Країна 
владна

не 
ренті* — 
гарі я ж' 
квітуча і 
троянд і 

І будь-кого 
ц<ам і поетом...

У Толбухіні йшла мані- 
. фестація молоді міста на 
честь свята слов’янської 
письменності, болгарської 
народної освіти, соціаліс
тичної культури. Розмаїття 
кольорів, квітів, прапорів, 
пісні. Музикою, здавалося, 
відлунювало й високе не
бо.

Я буз свідком багатьох 
урочистих подій. Толбухін- 
ська маніфестація звору
шувала: ніде . й ніколи я 
ще не бачив стільки дітей.

Нескінченний ПОТІК ко-

г

Розповіді про

за ними
Тупця- 

щаслизо

лон. Юнаки й дівчата в 
національному вбранні в 
робочих спецівках, у 
спортивній формі. Потім 
колона школярів. Далі 
йдуть вихованці дитсадків. 
Знову школярі, 
знову найменші 
ють ніжками, 
сміються...

високо над колонами 
пливе транспарант зі сло
вами Г. Димитрова: «Діти 
— це ранок нашої соціа
лістичної Батьківщини». 
Несуть його молоді робіт
ники, землероби, учні й 
малюки...

І подумалось: лише в 
одному такому древньо
му місті — стільки юні! 
Бути вічно молодою тобі, 
Болгаріє!

ДРУЖИТИ
І ЗМАГАТИСЯ

Заводи «Метал» і «Чер
вона зірка» мають багато 
спільного. Дарма, що один 
— у болгарському місті

Генерал Тошеао, а другий
— з українському місті 
Кіровограді. Продукцію 
випускають одну і ту ж: 
сільськогосподарські ма
шини. Болгари надсила
ють на кіровоградські по
ля комбайни для збиран
ня соняшників, а чзрвоно- 
зорівці — сівалки болга
рам. .

І ще: на обох заводах 
колективи більшості цехів
— молодіжні. А де моло
дість, там і пісні, радість, 
сміх. Пісня й здружила 
молодь двох підприємств.- 
Приїхала якось до Кіро
вограда Цанка Цвєгкоза з 
«Метала», почула пісні 
червонозорівських діз-іаг 
у парку імені Леніна; по
просила навчити... І повез
ла в Генерал—Тошеао ра
дість знайомства, пагінець 
дружби, що з кожним ро
ком виростає, сил наби
рає.

— А ми не тільки ПІСНІ 
привезли з Кіровогрздщи- 
ни, — сказав мені при зу
стрічі в Болгарії директор 
промислово - тваринниць
кого комплексу «Родопи» 
Койноз. — Найцінніше

—досвід організації ро
боти, що допоміг нам по
долати відставання.

Молоді болгарські спе
ціалісти на запрошення кі- 
розоградців побували цз 
тваринницьких комплексах 
області, ознайомилися з 
роботою колективу Олек
сандрійського м’ясоком
бінату. За порадою олед- 
сандрійців механізували 
виробництво, удосконали
ли технологію, запровади
ли матеріальне й мораль
не стимулювання.

Результат? Щорічно — 
6—7 мільйонів лазів при
бутку.

— Тепер і змагатися мо
жемо з огександрійцями, 
— каже секретар паргор- 
ганізації комплексу Ангел 
Певен.

І в нас, і в болгар тепер 
на порядку денному ство
рення міжнародного клу
бу молодих тваринників.^.

ишов лист. Написаний за 
дорученням Генерального 
секретаря ЦК Болгарської 
Комуністичної партії Год-з- 
ра /Кивкова... А ще — йо
го портрет з 
сувеніри...

... Останній 
одержали в
навчальному році піонери 
Добріаської середньої 
школи від болгарських оо- 

вкладом у весникіа, був двохсотий по 
великої Про-

автографом,

лист, який 
минулому

НА ТВОЮ КНИЖКОВУ полицю

™ rw A W « іч ж — ДУМКИ, ВІДГУКИ,

БЕЗСМЕРТЯ
І ПАМ’ЯТІ НАРОДНОЇ

Подвиг легендарного 
І «Снаргака» знову оживає 

на сторінках нової книги 
І Михайла Канюки.

Тримаю в руках неве- 
| л’.яку, гарно оформлену 

кцнженку, яка щойно з’я
вилася на полицях книга
рень. 11а обкладинці — 

І характерний малюнок во
єнних літ: юнак, пильно

і вдивляючись у темряву, 
І наклеює на стіну аркуш 

наперу.
... Фашистські окупанти 

увірвалися в село. 1 ось 
уже стояти на’сільській 
ПЛОЩІ, СХИЛИВШИ ГОЛОВІ!, 
місцеві жителі, слухають 
незнайому мову. Перекла
дач викрикує у натовп:

— Більшовицьких ко.мі- 
і сарів ніхто не ховає? А 

зброю? Якщо є, здати не- 
I гайно? За зберігання зброї

— розстріл...
І ранюм чужинець 

Змовкає на півслові: з да
хів двох протилежних хаг, 

’ шоверх людських 
ударплн кулемети!

І кинулися навтікача.
І вітром здули коменданта... 
І За цс гітлерівці паліі- 
I ли хати, забирали до чор- 
І нчх машин старих, жінок, 

дітей...
І 3 цього епізоду почина- 
I ється хвилююча розповідь 
і про боротьбу і героїчну 

на 
підпільної 
оргапіза- 
із села

голів 
Німці

I ltuit

про боротьбу 
загибель відомої нині 
всю країну 
ком сом ол ьської 
ції «Спартак» 
Красногірки Голованівсь- 
кого району. З першою 
.дня окупації народилася у 
юнаків і дівчат села думка 
про помсту ворогові. Дум-

ка ця міцніла під вражен
ням безприкладного под
вигу радянських солдатів 
і офіцерів, які, стримуючи 
ворожий наступ, проявля
ли небачений героїзм. Не
мов казковий богатир, 
промчав краєм на тачанці 
безстрашний майор Мік- 
лей — майбутній Герой 
Радянського Союзу, — і 
вороги в паніці тікали.

«Прокотилася хвиля 
жорстокого бою під Крас- 
иогіркою і загриміла, за
палала десь далеко на 
сході. А на полі бою за
лишилися поранені радян
ські солдати, смертельний 
засів війни — зброя, пат
рони, гранати». Першими 
тут з’явилися дівчата Лю
ба Римар, Дата Дубова, 
Олімпіада Волощук. До
помагали пораненим, пе
рев’язували їхні рани. А 
хлопці зброю збирали, до 
бою готувалися. Невдовзі 
вдалося налагодити зв’яз
ки з партійним підпіллям 
Гайворона, Голованівська. 
Розгоряється боротьба у 
тилу ворога. Летять під 
укіс ешелони з німецьки
ми вояками і награбова
ним майном, невидимі 
месники розповсюджують 
листівки з правдою про 
становище на фронтах, ви
зволяють полонених ра
дянських воїнів, знищують 
зрадників Вітчизни.

У книзі Михайла Каню
ки «Повість вогненних 
літ» (М., Полигиздат, 
1981) події тих років від
творено правдиво, на ос
нові архівних документів 
і спогадів учасників. Вони

НОВИНКИ

ІВОЕНИЗДАТ
«Ветеран« • строю».

Я Книга, написана колете- 
I гиком авторів, розповіді^ 
І про радянських ветеранів 
Я війни. їхні подвиги та бо- 
Я рот-.,бу протл фашизму, 
Я про самовіддану працю на 

благо соціалістичної Ніт- 
чм.'япі. Нариси, вміщені У 

а книзі. Присвячені ДІЯЛЬИОС- 
I ті радянського Комітету 
И ветеранів. війни. ЯКИЙ 
І Об’ЄДТПв зусилля І.'ОЧНШ- 
I нік фронтовиків нз бороть*

бу за зміцнення миру, па 
успішне виконання планів 
розвитку народного госпо
дарства СРСГ, на патріо
тичне та інтернаціональне 
виховання підростаючого 
покоління.

ПОЛЯВИДА8

УКРАЇНИ
Я. М. Кузнецов. От Днеп

ра до Сана.
Автор книги був нзч&ль-

ЛИСТИ
Лисг буз коротеньким 

— кілька слів. Але яких!

«ви подаєте приклад ве 
ликої дружби. Це допо- 
може вам • у боротьбі за 
здійснення найсвітліших- 
помислів і прагнень, ваша , 
діяльність є хай навіг» ма
леньким, але 
здійснення 
грами миру».

І підпис: «Голова Комі
тету радянських линок 
В. Ніїсолаєва-їерешкоза».

Кого не окрилить- та- . 
кий лист! І кідівці Кірово
градської середньої шко
ли N3 14 відповіли на ньо
го діло/л. Вони внесли у. 
Фонд миру 3 тисячі кар- 
бовазців. Колектив школи 
нагороджений Почесною 
грамотою правління Ра
дянського фонду миру.

Школа є колективним 
членом Товариства радян
сько-болгарської дружби. 
Всі учні брали активну 
участь у вікторині «Чи 
знаєш ти Болгарію?» і по
сіли призозе місце. За це 
і енаральне консульство 
НРБ у м. Києаі нагородило 
КІД школи № 14 бібліо
течкою.

... У школу знозу при-

ліку. Кідівці акуратно на
клеїли його на цупкий па
пір і поставили на видне 
місце. І згодилися з про
позицією друзів провести 
в один і той же день ве
чір дружби.

Українські школярі пр і- 
сзятили його творчості 
видатного болгарського 
письменника Івана Вазоза. - 
Запросили керівників 
редозикіз місцезого 
госпу, який носить 
Георгія Димитрова...

«Уявляєте, якою
радість наших гостей, ко
ли ми заспівали ваші піс
ні болгарською мозою’» 
— писали в листах добріа- 
ські піонери...

і па- 
кол- 
ім’и

була

Л. ГЛАЗОЗ, 
голови 

обласного 
радянсько*

заступник 
правління. 
Товариства 
болгарської дружби.

Інадають авторському тек
стові документальності, 
підсилюють емоційний на- І 
стрій читача, що захоплю
ється мужністю ЮНИХ ге- І 
роїв, їхньою вірою в пере
могу. Не можна без болю 
в серці читати сторінки, 
де йдеться про страту 
юних спартаківців. Але як 
вони вмирали!

«Хата все палала, і у 
відблисках її полум’я фа
шисти схопили спочатку 
Га.іинку, а потім і старшу 
— Олімпіаду. Воші стоя
ли мовчки, з гордо підня
тими головами.

— На коліна, на коліна! 
— крутився перед сестра
ми Луценко.

Але і в останню мить 
свого життя Сестри не схи
лили голів перед зрадни
ком. Олімпіада, побачив
ши наставлені на них ду
ла автоматів, тільки ви
мовила:

— Хай живе...
Та не встигла закінчи

ти. Автоматна черга по
клала обох сестер поруч з 

- батьком...»
Останніми словами ко

муніста М. І. Дїалої (вона 
сприяла діяльності «Спар
така») були:

— Тримайтеся, дівчата! 
Прямо дивіться в очі цим 
катам. Адже вони нас бо
яться!

Книга заслуговує на те, 
щоб зайняти достойне міс
це серед творів, які оспі
вують народний подвиг у 
минулій війні. Думається, 
що життя і мрії юних 
спартаківців не залишать 
байдужими сьогоднішніх 
комсомольців і піонерів. 
Герої «Спартака» загину
ли, але вони житимуть у 
пам'яті народній. У них 
юнь учнтеметься патріо
тизму, любові до рідної 
Вітчизни.

Ю. МАТІВОС, 
краєзнавець,

м. Кіровоград.

рідної

ЦЕ - КРИЛА СИЛИ І КРАСИ

З

(Закінчення.
Поч. на 1-й сто?.).

Голова районної ради 
ДСТ «Колос» в. П. Гузвн- 
ко вручає призи і грамоти 
інструкторам по спорту, 
кращим спортсменам, ке
рівникам господарств, які 
дбають про розвиток фіз
культури і спорту на селі. 
Серед нагороджених і Ва
силь Іванович Земляний. 
Але він поки що в полі.

Хго ж оці гарні молоді 
люди? Іван Харитонович 
— комбайнер колгосп/ 
імені Володимира Ульяно- 
ва. Він приїхав сюди ра
зом зі своїм помічником 
Володимиром Савенком. 
Перший гирьовик, другий 
має високі результати в 
тирі. І в полі зони оджни- 
вували швидше всіх. Гож 
недарма довкола такі за
кличні слова на червоних 
полотнищах: «Спорт і труд 
поруч ідуть», «ГПО — 
твій помічник у праці і 
навчанні». Ось іще два 
спортсмени — з колгоспу 
імені Котовського. Обид
ва розрядники, обидва 
значківці ГПО. Це — 
шофер Микола Григуліч і 
колгоспний муляр Григо-

рій Ковальов. Микола зау
важив:

— Аж не зіриться, що 
так красиво. Ми ніякі не 
олімпійці, а нас вітають з 
.духовими оркестрами, 
скільки призів, скільки На
город! І добре; що ми не 
забуваємо про спорт на
віть тепер, коли гаряча 
пора в полі.

Виходять на волейболь
ний майданчик агротехнік 
колгоспу імені Чапаева 
Григорій Хижняк, вихова
телька дитсадка Тетяна 
Руденко, лісничий Олек
сандр Новій. ■ А з ними і 
голова райкому профспіл
ки працівників сільського 
господарства 8. Я. Сам- 
ченко.

Найстарші на святі пред
ставники відділення рей
сі льгосптехніки подруж
жя Л. М. Мамут та А. І 
Сундукоз. їм вручено чи 
не найкращі призи, Ці вже 
літні люди понад сорок 
ліг регулярно займаються 
фізкультурою і спортом. 
Останні чотири роки — 
чемпіони районної ради 
ДСТ «Колос» з багато
борства ГПО, учасники об
ласних змагань.

вивіз свою команду на 
волейбольний майданчик

майстер спорту Анатолій 
Виходець. А на футболь
ному полі команда Вели
кої Андрусівки, взявши 
гору над спортсменами 
Подорожнього, вже ата
кує мироніаських футбо
лістів. І теж впевнено пе
ремагає... Саме у ці хви
лини на стадіон приїжд
жає В. І. Земляний. Він 
трохи стомлений, але ве
селий.

— Ох і гостей у нас! —• 
сказаз бадьоро і пішов 
до- стрілецького тиру (там 
— столи, на яких кубки, 
призи). В. П. Гузенко вру
чила йому нагороду, за 
турботу про колгоспних 
фізкультурників.

А потім тризали поєдин
ки багатоборців ГПО на 
стадіоні, на ставу.

велика Андрусізка від
значала Всесоюзний дані» 
фізкультурника.

На фото:
Нагороди переможцям 

критеріуму. В центрі — 
майстер спорту В. ШКУРО.

Учасники багатоденної 
велогонки школярів нд 
призи «Молодого комуна
ра» наближаються до чер
гового проміжного фінішу.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ннком штабу партизансь
кого з'єднання яким ко
мандував Герой Радянсь
кого Союзу генерал-майор 
М. І. Наумов. Він розпові
дає про рейди партизанів 
па територію тимчасово 
окупованої гітлерівцями 
Киимцшш. а потім в захід
ні області України та 
Польщу, показує наптишт- 
нівбійців і командирів, 
мужніх радянських людей, 
іцо .завдавали ударів воро
гові по його базах і тило
вих комунікаціях.

ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

На чистих плесах Дніпра
Майя Шевченко, І.дулрд 

Соколов та Олександр 
Вовненко тренуються в 
1-овоархангельську па ба
зі районної ради ДС І «Ко
лос». Недавно вопи повер
нулися з Дніпропетровсь
ка,- де в складі збірної Ук-

рат'нп виступали на юнаць
кій першості Центральної 
ради сільських добровіль
них спортивних товариств < 
веслування. Команда - ук
раїнської о «Колоса»- сі а• 
ла переможцем. Майя 
Шевченко у класі човнів

К-І на 500-метрівці була 
першою, в естафеті «сріб
ло» завоював Олександр 
Воїчіенко, таку ж нагоро
ду одержав Едуард Соко
лов, котрий успішно фіні» 
шував на каное (500 м).

К. КОЛІСНИК..
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Вівторок

ЦТ8.00 — «Час». 8 40 — Іі.м 
пастіша. 9.05 — • > *'>Д-
«Портрет Доріаиа Грея». 1е 
левистава. По л-ікіпчениі 
Новини. 14.30 — Новині!.
34.50 ~ Док. фільми. Із -'’ 
Поезія Д. Куг> ІЬТПНО'М
16.15 — Грав квартет їм 
Шостаковича. 16.45 — Геле 
фільм «Каиікс.ін Кроша*. 1Му будуємо 

В .........
серія. 18.00 — 
БАМ. 18.30 -
малюнку — сонце 
Сьогодні у світі. 
Подвиг. 19.30 — 
С. Рахманіноиа у 
народного арт.іс-

КОЖНОМУ
18.45 — 

19.00 —
Романси 

виконанні 
.... ............. -......?а,а5?СРЛ. масленникова. іу.оо - 
Телефільм «Дріб'язок ЖИТ
ТЯ.'“. 21.00 — «Час*. 21.Зо — 
Фестивалі... Конкурси... Кой- 
нертч... (22.15 — Сьогодні ' 
світі).
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра*. 10.35 — Програма ко- 
роткомстразкішх фільмів.
11.50 — «Погляд у майбут
нє». 12.50 — Художній те
лефільм «Циган». 1 серія.
14.30 — Українські пісні у 
виконанні вокального дуету 
«Два кольори*. 16.00 — По- 
шппі. 16.10 — «Твоя земля, 
оовесніїко. 16.55 — Б. Ки- 
рейко. Концерт для скрипки

і віолончелі з оркестром.
17.30 — «Стаотії надій*.
18.00 — Фільм-концарт
«Струни серця*. 18.30 — Те
лефільм. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — «Золоте 
сузір’я». 20.15 — «•Рішеи-чя
XXVI з’їзду КПРС — у дії». 
«У нас в колективі». 20.45 — 
«Па добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Старший спи.». 1 і 
2 серії. По закінченні — Ло
вкіш.

Середа

Цт
8.00 — «Час». 8.40 —- Гім

настика. 9.05 — Сильні. смі
ливі, спритні. 9.50 — Те (о-
фільм «Дріб’язок життя». 
10.55 — Фі.іьм-концерт «Ме
лодії Ташкента». Но закін
ченні — ІІПНІЧІ!!. 14.30 — 
Новини. 14.50.— Науково-по
пулярні фільми. 1555 —
Відгукніться’, сурмачі! 16.25 
- ' Конїіерт МОЛОДІЖНОГО ■■<»- 
ГУ м.. Ганновера (ФРН). 17.00

— Телефільм «Капіїсу пі і«по
ша». 2 серія. 18.05 — Життя 
Йаук:|. 18.35 — Му ЧЬТфі 11
«Казка про Колобка» ц> і-,
— Сьогодні у світі 19 09 —
Концерт арги-тів За юту 
19 30 — «Кінокамера дишіть' 
(Я у СВІТ». Док. фільми XII 
Московського міжнародного 
кінофестні а.-ііо. 21.00 _
гргр’ “'і 35- “ ЧемпіонатСРСР з футболу; «Динамо» 
(Москва) — «Зеліт». 2 тайм 
22 20 —- Сьогодні у сні і і 
22.35 — Концерт заслужено; 
артистки РРФСР Г. Ka.iinb 
і'оі та академічного орк-- т- 
РУ РОСІЙСЬКИХ ЧЗООДЦ-І-; ін 
..-трумектів під коруванням 
народного ар гнета РРФСР 
М. Некрасова.

А УТ
10 00 — «Актуальна нам» 

ра>. 10.35 — О. О-.-тровськпіі 
«Свініть, та г.е гріє». Фі іь.м- 
ппегана. 12.55 — Художні і
телефільм «Старший сп.і>. і 
і 2 серії. 15.10 — Кіиоа лима
нах «Зірочка». 16.00 — Ло 
ішни. 16.10 -- Пароль
«Дружба». 1(>.45 — «Неспо
кійні серця». 18.00 — «Донь 
за днем». (Кіровоград). 18.із 
—- «Бесіда .лікаря». 18.30 — 
«Народні таланти». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.39 — 
Т. Хренніков. «Гусарська ба
лада». Вистава. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«.Час». 21.35 — Продовжен
ня вистави «Гусарська бала
да». По закінченні — Нови
ни.

Четвер
А ЦТ

8.00 — «Час». 8 <10 — Гім
настика. 9.05 — Фільм «Лю
дина в футлярі». 10.25 —
Іілуб кіноподорожей. Но за 
Кінченій — Нопини. 11.30 — 
Новини. 14.50 — Док. філь
ми телебачення соціаіістич- 
ішх країн. 15.45 — Свято в 
піонерському таборі «Друж
ний». 16.10 — Шахова шко
ла. 16.40 — Телефільм «Ка
нікули Квота». З серія. 
17 59 — II. 1. Чаііковськ їй. 
Фрагменти з опери «Іотак
та». 18.20 — Продовольча
програма. Конкретні рішай- 
ня. 18.35 •— Веселі нотки.
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
«футболу: ■ «Спартак» (Моск
ва) — «Динамо» (Мінськ). 
21.00 — «Час». 21.35 — 
«Майстри мистецтв». ТІапод- 
ііий артист СРСР Б. 11. Чир- 
і ов. До 80 річчя дня народ
ження.
А УТ

10.00 «Актуальна камо
ра». 10 35 — Музичнгй

фільм. 11.35 — Півіііікозліі 
млинок». Лялькова вистава.
12.15 — Художній телефільм 
<Цніан . 2 і 3 серії. 15.00 — 
«Молоді голоси». Концерт. 
16.00 — Новини. 16.10 — 
Концерт 16.55 — Докумен
тальний телефільм. 17.15 —- 
Концерт. 18.00 — «Депі. га 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
Оголошення. (Кіровоград). 
18.20 — Телефільм. (Кірово
град). 18.30 — « Ц11ТІ пові
домляє». «Агрзя іомігеюг.пй 
комплекс: практика, проб 
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леми». (Кіровоград). 19.00
— « Актуальн і камера». 19.39
— Музичний телефільм.
19.45 — «11а ланах республі
ки». 20 00 — • Чемпіочіт 
СРСР з Футболу: «Шахтар»
— «Торпедо». 2 тайм. 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.90
— «Час». 21.35 — Художній 
фільм «Щастя поруч». По 
закінченні — чемпіо-іат 
СРСР з футболу: «Дніпро» — 
ЦСКА. 2 тайм. По закінченні
— Новини.

П’ятниця
▲ ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Фільм - Ду
ма про Ковпака. «Сполох». 
10.40 — Копт і>т Дсржавно- 
іо академічного російського 
народного оркестру ім. Оси
пова. По закінченні — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 — 
Дек. телефільми. 15.35 —
Концерт Державного ан
самблю пісні іі танцю Ту
винської АРСР «Саяни». 
16.00 — Російська мова.
16.30 — Москва і москвичі. 
17 00 — Телефільм «Каніку
ли Кроша». 4 серія. 18.10 — 
Грає В. Заболотний (балалай
ка). 18.20 — На по лях краї
ни. 18.35 — Мультфільм 

«Хлопчик з вуздечкою».
18,45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Людина і закон
19.30 — Кінозамаль-овка «Но 
Підмосков’ю». 19.40 — Ф[льм 
-Мене чекають на землі». 
21.00 — «Час». 21.35 — Чем
піонат СРСР по подію ніжно 
му спорту. 22.15 — Сьогод-іі 
у світі. 22.30 — -Я пам’ятаю 
мить чудову», Фільм-кон 
порт.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Б ефірі — ні'!-

ня». 10.40 — А. Галієв,
Л. Толстой. «Поруч з Байко
нуром». Вистава. 12.40 — 
«Зустріч з піснею». 13 35 — 
Художній телефільм «Ц.і 
гай». 4 серія. 15.00 — Кон
церт ансамблю народного 
танцю УРСР «Ятрань». 16.00
— Новішії. 16.10 — «Народні 
таланти». 16.55 — Лялькова 
вистава «Колобок». 17.35 — 
«Спогад про Іспанію». 18.00
— «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Оголошення.
(Кіровоград). 18.20 — «Насе
ленню про цивільну ободо
ву». (Кіровоград). 18.30 — 
Музичний фільм. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30— 
«Майстри .мистецтв». 20.15
— Концерт. 20.45 — «На 
добраніч. діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35.-- А. Лаурші- 
чюкас. «Мить істини». Вис
тава. В перерві — Новішії.

Субота
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.35 — Для вас,
батьки. 10.05 — С. ІІро-
коф’ев. «Дитяча музика». 
‘Гї.іьм-.онцерт. 10.25' — Рух 
без небезпеки. 19.55 — «Роз
повіді про художників». 
Фріц Крсмер. (НДР). 11.20 —

Більше хороших товарів.
11.50 — 33-іі тираж «Спорт
лото». ' і 2.00 — Док. теле
фільм - Дорога в хмарах». 
Про російського льотчика 
К. К. Арцеулова. 12.55 —
Виступ хорової капели і во 
кального ансамблю Палацу 
культури Калініпського но
зографічного комбінату.
13.15 — Фільм «Дубропсь- 
кий». 1-1.ЗО — Новини. 14.45
— Очевидне — неймовірне.
15.45 — Бесіда політичного 
(»глядача Л. Вознесенеького.
16.15 — «Веселка». IV Між
народний фестивалі» теле
програм народної творчості. 
«Танці іі музика Індії». 16.45
— Мультфільми. 17.10 — 
«Катівня». Про долю Нерш-і- 
ю секретаря ЦК Парагвай
ської компартії Антоніо Май
дани. 17.50 — Док. теле
фільм «Про час і про себе». 
Про життя і творчість Героя 
Соціалістичної Праці поста 
О. Суркова. 18.50 . — Теле
фільм «На льодовій арені». 
19.20 — Фільм «Таманго.». 
(францід). 21.00 — «Час». 
21.35 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Чорноморець» — 
.«Динамо» (Київ). По закін
ченні — Новини.
А УТ .

10.00 —.«Актуальна каме
ра». 10.35 — Ранковий кон
церт. 11.20 — «Доброго вам 
здоров’я». 11.50 — Концерт
ний зал «Дружба». 13.50 — 
Художній телефільм «Три 
веселих зміни». 1 і 2 серії. 
16.10 — Студія «Золотий 
ключик». 17.10 — Фі.іьм-
концерт «Пісня для тебе».
17.45 — «Сатиричний об’єк
тив». 18.15 — «Скарби музе
їв України». 18.3) — «Акту- 
а* ьна камера». 19.00 — Чом-, 
иіонат СРСР з футболу: 
«Чорноморець» — «Динамо» 
(Київ) 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 — 
Художній телефільм -<Пі«ппй 
гізііт». По закінченні — НО
ВИНИ.

Неділя
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика 9.05 — Концерт жі
ночого хору педагогічного 
училища №.7 м. Москви.
9.30 — Будильник. 10.00 — 
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — Здоров’я. 11.45 — 
«Ранкова пошта». 12.20 — 
«Наука і техніка». Кіножур
нал. 12.30 — Сільська годи
на 13.ЗС — Музичний кісу.к. 
1'1.00 — Г. ФІгейредо.
«Езоп». Фільм-внстава. 15.30

Док. телефільм «Його по
ле». З циклу «Комуністи». 
16.00 — Клуб кіііоподо’ю- 
ясеп. 17.00 — Сьогодні —

День Повітряного Флоту 
СРСР. Виступ Гоиовнакомап- 
дуючого ВІЙСЬКОВО-ІІОВІТ;)-|.. 
ними силами, заступника 
ністра оборони СРСР. Героя 
Радянського Союзу, Голов
ного маршала авіації Ц. с 
Кутахова. 17.15 — Коїіцемт* 
присвячений Дню Повітряно
го Ф'лсгу СРСР. 1! Центра ІЬ- 
лому концертному залі. 
18.00 — Міжнародна напори-* 
ма. 18.45 — Мультфільми
19.00 — Чемпіонат СРСР ц 
футболу: «.Шахтар» .(До!
нецьи) — ЦСКА. У перерві 
і по закінченні: репортажі з 
чемпіонату СРСР -з водно
лижного спорту. 21.00 —■
«.Час». 21.35_— Футбольний 
оі ляд. 22.05 •— Мелодії й
ритми зарубіжної естради. ■
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра»; 10.35 — Музичний теле
фільм. 11.15 — Художній те-- 
лефільм «Три веселих змі
ни». З серія. 12.30 — Сьо-
ЮДНІ — День Повітряного 
Флоту СРСР. « Небо кліше ї. 
Репортаж. Прем’єра теле
фільму «Зліт». ' 13.30 — Ху
дожній фільм «У бій ідуть 
тільки «старик і». 15.0(1
«Слава солдатська». 16.00 -- 
«■Народні таланти». 17.05 — 
Телефільм. 17.30 — «Сфіо І 
люди». 18.15 — «Знайомі об
личчя». Співає Назарій 
Яремчук. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 • —•’ Коп- 
церт лауреатів 2-го Всесо
юзного конкурсу ча краще 
виконання пісень країн со- 
ніал істинної сн.івдру;кио«;тЦ
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Про
довження концерту. Но за
кінченні — Новини.

Кіно------------
«КОМСОМОЛЕЦЬ».’ 11- 16 

серпня. «Крах операції «Те
рор», 2 сепії — 12.20, 15.20. 
18.20, 20.50.

«МИР». 11—16 серінія.’ 
«Васьок Трубачое і його то
вариші» — 9.29. 11.00. 12.'!<\ 
1 1.20. «Скринька Марії Ме.ці- 
Чі» — 16.00.18.20.20.30.

«ХРОНІКА». 11-16 серп
ня, «Діалог Із совістю», «На 
полі Куликовому». Хріпі- 
кально-докумептальні <І-і.і>- 
ми. «Казни гнома Біг.ібо». 
Мультфільми. З 9.00 до 
15.30. ІІ серпня — «Невло
вимі месники»: )2—13 серп
ня— «Побажай мені нельот
ної погоди»; 14 —16 серпня —- 
«Мерседес» втікає від пого
ні» — 16.00. 18.00, 20.00.

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК. ’

Кіровоградське технічне 
училище № 6 КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ N? 8
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

на 198«—1982 
навчальний рік.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ Кіровоградське міське професійно-технічне 
училище № 2 імені О. С. Сгороса.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

Училище готує кваліфі
кованих робітників із чис
ла випускників восьмиріч
них та середніх шкіл, а 
також воїнів, звільнених у 
з.і.пас із лав Радянської 
Армії.

такі х спеціальностей:
токар по металу, фрезе- 

рхнальник, шліфувальник, 
слюсар . інструментальник, 
слюсар ремонт нік промис
лового устаткування, сію- 
• ар ме.ханоскладальшіх ро
біт. столяр верстатник, сто 
ляр тесляр оздоблюваль- 
ник моделей, модельник 
по дереву, еле »'трозвар'їнк 
ручного зварювання, газо
зварник. електрозварник 
на напівавтоматичних ма
шинах. електромонтер по 
експлуатації промислового 
устаткування, електромон
тер по ремонту повітряних 
ліній електропередач, елек- 
тромонтажн ік по освіт 
леппго й освітлювальних 
мережах, слюсар механік 
но радіоапаратурі, слюсар- 
монтажник промислового 
устаткусаиня. електромон
тажник по схемах.

Строк навчання — 10 
місяців, а для осіб, які за
кінчили міжшкільний ком- 
бійат. — 3 місяців, для 
воініп звільнених у запас. 
— 7.5 місяця.

Початок занять з 1 вересня.
Учні одержують стипен

дію в розмірі 70 йрб. па 
місяць. Тим. що мають 
гостру потребу, падают» 
гуптоікиток.

Зпептатпея па адресу: вуя. Декабристів, 26.
ДИРЕКЦіЯ.

Зам. 46.

на 1981 — 1982 навчальний рій
на спеціальності:
машиніст автокранів,
е.чектрогазозпарнпк,
маляр штукатур.
монтажник залізобетонних ьопс.трукпіП, 
штукатур, ллцювальиик-плнтковнк, 
столяр будівельний.
електромонтажник по освітленню, освітлювальних 

та силових мереж,
слюсар сантехнік, газовик,
м:.шпніст екскаваторів одиокоппіовпх,
машиніст бульдозерів, скреперів-
Приймають юнаків і дівчат з освітою за 8 класів. 

Строк навчання — 3 роки.
ГГо закінченні училища учні дістають середню осві

ту і спеціальність.
Зарахованих па нявчання забезпечують ’•уртожпт- 

ком. парадним та робочим одні см. триразовим, харчу
ванням, підручниками. ГІ;д час виробничої практніш 
вони одержують 50 процентів заробітку.

Час навчання в учплипіі зараховуються до загаль
ного трудового стажу.

Заклад має дгбре огпящопі навчальні кабінети 1 ла
бораторії. навче.хьио виробничі майстерні, актовії:! 
та спортпвпиіі залп. їдальню, спортивне літнє містеч
ко.

Працюють гуртки художньої самодіяльності, техніч
ної творчості, спортивні секції.

Юнаки до закінчення у’їппнпіа дістають відстрочку 
під призову до лав Радянської Армії.

Вппускниїт-відміппикіт корпетуютьиі пільгами пр.т 
вступі до середніх та витих навчальних закладів, 
одержують панрзп.пеппл по вищих навчальних закла
дів професійно технічної освіти, де навчання прово
диться на повному пержавпому забезпеченні.

Ллл вступу необхідно подати ьалпу із заяначспплм 
вибрано) спеціалі-пооті. автобіографію, хараістегшстп 
ку. свідоцтво про нарояжоїіпя. про склад сім і та ме 
Цвчпу (форма № 286).. 8 фотокарток 3X4 см.

Початок занять з 1 г.срссвя.
Адреса училища: м. Кіровоград, вуя. Болиова, 15. 

Телефон 3 15 32.
їхати тролейбусами 1. 3. 4 до зупинки «Облас

на лікарня».

на 1981—1982 навчальний рік.

До закладу приймають молодь віком від 15 рокіз 
Училище готує кваліфікованих робітників із серед

ньою освітою.
Осіб, які мають освіту за 8 класів (строк навчання 

— З роки), приймають на спеціальності:
муляр—монтажник сталевих та залізобетонних 

конструкцій,
маляр (будівельний), 
лицювальник-плиткевик, лицювальник-мозаїст, 
кранівник баштових самохідних кранів, 
машиніст автокранів, 
електрослюсар, 
машиніст екскаватора.
Осіб, які мають середню освіту (строк навчання— 
рік), приймають на спеціальності:
армзтурник, електрозварник арматурних сіток і

каркасів,
машиніст оцноковшових екскаваторів.

Учням надають гуртожиток. їх забезпечують три
разовим харчуванням, робочим іа парадним одягом, 
підручниками. Під чаг. виробничої практики вони 
одержують 50 процентів заробітку. Учні, які навча
ються один рік, одержують стипендію.

Училище розташоване в новому сучасному комп
лексі. Працюють гуртки художньої самодіяльності,

1

ДИРЕКЦІЯ.

споріивні секції.
Початок занять з 1 вересня.

Вступники подаюіь заяву, автобіографію, харантл 
ристику, документ про освіту, довідки з місця про
живання, про склад сім’ї та медичну (форма № 2оо), 

фотокарток 3X4 см, свідоцтво про наооджечня 
або паспорт.

Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Чер- 
еонозорівсьиа, 23. Телефони: 7-14-17, 7-12-81, 7-34-71, 

їхати автобусами №№ 2, 14 до зупинки «Вулиця 
• і іуріна» або тролейбусами №N2 2, 4, 6 до зупинки 

«-лавод «Буддеталь» чи «Вулиця Королечка».
ласкаво просимо до нашого училища!

" ________ » ДИРЕКЦІЯ.

харгктс-

ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 

КІРОВОГРАДСЬКОГО 
М’ЯСОКОМБІНАТУ 
НАБИРАЄ УЧНІВ

на 1981—1982 
навчальний рік.

Заклад готує кваліфіко
ваних робітників для м’яс
ної і молочної промисло
вості.
'Приймають юнаків і дів

чат віком від 16.5 року — 
для молочної промисловос
ті. піком від 17,5 року — 
для м’ясної промисловості, 
які мають середню освіту.

Строк навчання — 1 рік.
Учнів забезпечують три

разовим харчуванням, гуп- 
ТОИ’ЦТКОМ. Воші одержують 
стипендію — 18 крб. на 
місяць. Вбїііам, звільненим 
з лав Радянсіжої Армії, до 
стипендії роблять доплату 
з таким розрахунком^ щоб 
стипендія І доплата дорів
нювали тарифній ставці 
робітника І розряду (70— 
85 крб.). Під час виробни
чої практики всі учні одер
жують третину зароблених 
грошей. Відмінники на
вчання одержують підвм- 

дцен.у стипепді'6, користу
ються пільгами при вступі 
до середніх та вшипх на
вчальних закладів. Час на
вчання в училищі зарахо
вується до загального тру
дового стажу.

Вступники подають до
кумент про освіту, авто
біографію. свідоцтво про 
народження, характеристи
ку. довідки з місця прожп 
вання, про склад сім'ї та 
медичну (форма № 288), 
6 Фотокарток З У 4 см.

Документи приймають з 
1 червня по 25 серпня, що
дня. крім неділі, з 9 но 17 
годину.

'Адреса учтпща: м. Кі
ровоград. Обозніесьно шо
се, 3. Теле<|>оші: 6-70 30. 
6-76-28. їхати автобусами 
jV"№ 10. 34 до зупинки 
«М'ясокомбінат».

АДМІНІСТРАЦІЯ.
Зам. 50.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Нп уираинско» языке.

/УЛ/У/Л АДРЕСА:

316050, МСЛ

ЕК 04886. індекс 61107, Обсяг 0.5 прук. апк.

м. Кіровоград, 
суп. Луначарського, 36.

бо™ЛЕП : “,ЛД!ЛУ листів І масовоі ро- 
н-і » відповідального сенрета-
ЖИТ-ІП і 4 о лг відділу КОМСОМОЛЬСЬКОГО 
2 яг, " ? 4? 57; відділу пропаганди - 
Ідч.яч: ,°'ДД,ЛУ учніисьної МОЛОДІ — 
іихпй ’« “ІЗД'лу військово патріотичного 

нп та спорту _ 2 45-35; відділу 
2 ~ 2 56 65; Фотолабораторії —

- зс"!з: ,,ічн<”

Зам. № 395, Типаж 54000.

Галета виходить у вівторок, 
четвер і суботу.

Друкарня Імені ї М. Димитроса 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому ' 

Компартії України 
м. Кіровоград, вуп. Гпінни, 2.
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