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ПРЕС-ЦЕНТР 
ПОВІДОМЛЯЄ

НОВОМИРГОРОД- 
СЬКИЙ РАЙОН. На 
період ЖІ1ІІВ у Ново- 
миргородській район
ній комсомольській орга
нізації створено 15 ком
байнових комсомольсько- 
молодіжних екіпажів, 11 
жатковнх, 60 автомо
більних, 10 сімейних.

У поле до хліборобів 
вийдуть 15 лекторів, 19 
політіиформаторів, 6 агі
таторів. 27 постів «Ком
сомольського прожекто
рам контролюватимуть 

роботу молодих жнива
рів.

Районний штаб по ор
ганізації і проведенню 
жппв розробив умови 
соцзмагашія, моральні і 
матеріальні стимули пе
реможцям.

КОМПАНІТВСЬКИЙ 
РАЙОН. Заготівля кор
мів, догляд за посіва
ми — такі основні робо
ти виконували механіза
тори району до сьогод
нішнього дня. Нині хлі
бороби колгоспів «Іскра», 
імені ГІстровського, 
«Дружба» та імені Ди
митрова приступили до 
жнив па горохових план
таціях. У валки покла
дено перші 67 гектарів.

Першість у змаганні 
одразу повели механіза
тори колгоспу «Іскра» 
комбайнери ветеран пра
ці Василь Дмитрович 
Лавріпепко та Анатолій 
Латпгіов. У перший день 
вони поклали горох у 
валки па площі 36 гек
тарів.

РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ ПРО ГОТОВНІСТЬ ДО ГОЛОВНОГО ЕКЗАМЕНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
Ось і прийшли жяива 

на Кіровоградиіину. Зо

лотом хлібів, довгожда

ними і радісними клопо

тами трудівників села. 

І поруч з досвідченими 

хліборобами на жнивне 

поле вийде молодь. її 

прагнення — зібрати 

урожай вчасно і без 

втрат. Тож, молодий хлі

боробе, нехай причет

ність твоя до справ, які 

ІДЗимиі»: у,/сї г”муть жнива

рі, б^де якнайбільшою.

Нинішні жнива комсо
мольці і молодь почали з 
піднесеним настроєм. 
Про це свідчать повідом
лення, що надходять до 
редакції. Юнаки і дівча
та схвалюють рішення 
квітневого (1984 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, доку
менти першої сесії Вер
ховної Ради СРСР оди
надцятого скликання. Як 
бойову про» раму дій 
сприйняли вони промову 
Генеральною секретаря 
ЦК КПРС, голови Пре
зидії Верховної Ради 
СРСР К. У. Черненка на 
Всеармійсььій нараді сек
ретарів комсомольських 
організації!. Молодь об
ласті вирішила унарною 
працею ознаменувати 
збирання хлібів четвер
того року одинадцятої 
п’ятирічки.

Щороку добиваються 
високих виробітків техні
ки при високім якості 
збирання молоді хлібо
роби колгоспу імені Щор
са Долииського району. 
Бо завжди по-хазяйськи. 

заздалеіідь готуються до 
жнив, продумують все до 
дрібниць. Організації 
збирання хлібів великого 
значення надає комсо
мольська організація. Ни
ні на жнивне поле ви
йшли 5 комсомольсько- 
молодіжних збиральних 
екіпажів. І на святі пер
шою снопа в господар
стві естафету батьків- 
хліборобів прийняли си
ни. комсомольці М. Дру
жи:!;!, В. Щербина, 
А. Іівіточок. Ю. Брижа- 
тенко та інші. Досвідче
ні механізатори впевне
ні — молодь не підведе.

Сьогодні важ іиво, щоб 
з перших днів збирання 
жнивний комплекс Діяв 
чітко, злагоджено. Комі
тетам комсомолу треба 
подбати про органі іацію 
дійового соціалістичного 
змагання. У кожному 
колгоспі і радгоспі має 
діяти оперативна група 
по керівництву соціаліс
тичним змаганням.

Цього року обком 
ЛКСМ України оголосив 
обласний конкурс комсо
мольсько - молодіжних 
збирально - транспортних 
загонів, ланок, жаткар- 
ських, комбайнових і ав
томобільних екіпажів на 
збиранні врожаю. Спра
ва честі твоя, юний хлі
боробе, взяти участь у 
цьому конкурсі, забезпе
чити вчасне і високоякіс
не збирання зернових і 
зернобобових культур.

Жнива почалися. В цю 
пору повинні конкрети
зувати свою діяльність 
комсомольські організа
ції. В центрі уваги має 
бути і робота жниварів, 
і організація їх побуто
вого обслуговування. Ад
же хороший настрій — 
запорука успіху.

У добру путь, хліборо
бе, у боротьбі за одер
жання високого врожаю 
1984 року!

РОКУ РАПОРТУЄ РАДГОСП«ТРЕТІЙ
НОВГОРОДКІВСЬКОГО РАЙОНУ
За іпатовськнм 
методом

Директор радгоспу М. Ф. 
ФЕДОТА:

— Понад двадцять років 
очолюю я господарство. 
Але кожні жнива очікую з 
невимовним хвилюванням. 
Різні вони, неповторні. Ось 
і нинішні будуть по-своєму 
складними. Не сьогодні- 
завтра треба збирати го
рох, але дощі затримують 
косовицю. Крім цього, 
ншевпця низькоросла, от. 
же, відпадає варіант ко
сити її на звал. Вкрай 
важливо ще і ше раз пе
ревірити комбайни па гер
метичність, щоб запобігти 
втратам зерна.

Як завжди, створено 
два збирально-транспортні 
затопи, причому приблиз
но рівні по силах і можли
востях. Зробили так зу
мисне, щоб па полі кипіла 
справжня боротьба за 
першість. ЗТЗ № 1 очолює 
досвідчений механізатор 
Володимир Мусійовнч Ша
манський, а № 2 — комсо
молець Леонід Чернов.

Працюватимемо переві
реним ілитовським мето
дом. Пого ми застосували 
на кілька років раніше 
ставропольців, і ось уже 
понад два десятиліття він 
виправдовує себе на прак
тиці. Метод дав змогу ви
вільнити техніку, ЗМЄІІШІ1Т11 
незанлановані простої ком
байнів і маниш. А соцзма- 
гапия і при ньому можна 
вміло організувати: у нас, 
наприклад, на кожного 

комбайнера заздалегідь ви
значаються загінки і, як 
правило, непорозумінь при 
підбитті підсумків трудо
вого суперництва не вини
кає...

і найбільше, 
і без втрат

Комбайнер Віктор ФА- 
ЛОВСЬКИЙ:

— Лічені дні залишили
ся до жнив. З нетерпінням 
очікую дня, коли виведу 
свою «Ниву» в загінку, ко
ли зроблю перший укіс і 
поллється із шнека золо
тий потік. Начебто все го
тово. Але кожного дня 
поспішаю до свого ком
байна. стараюсь макси
мально його іагерметйзу- 
нати. Саме це допомогло 
мені минулого року доби-

КОМЕІІТАР РЕДАКЦІЇ 
Аіайже 100 000 тонн зерна, в тому числі кукурудзи, зобов'язалися зібрати хлі

бороби Новгородківського району. На ного лани вийдуть 19 комбайнових, 35 ав
томобільних, 3 жатковнх, 9 тракторних комсомольсько-молодіжних екіпажів.

Нинішня розмова недарма проведена в радгоспі «Третій вирішальний». Госпо
дарство одним із перших у районі рапортувало про готовність до збирання вро
жаю. Це підтвердив і районний семіиар-нарада з питань завершення підготовки 
до жнив та успішного їх проведення, який недавно відбувся на базі «Третього 
вирішального».

Але далеко не всі господарства можуть похвалитися подібним. Недавно бюро 
райкому партії заслухало керівників колгоспів імені Ульянова та імені Мічуріна 
і визнало підготовку цих господарств до збирання врожаю незадовільною. Не на 
висоті тут виявилися і комсомольські активісти, які своєчасно не виявили причті 
запізнень із закінченням ремонту жнивної техніки, невиправданого зволікання 
наладки і строків підготовки хлібоприймальних пунктів. Є над чим замислитись і 
про що дбати службам, що відповідають за виробничо-технічне забезпечення сіль
ського господарства, інакше вимушених простоїв техніки у полі не уникнути.

Отже, молоді хлібороби, комсомольські активісти Новгородківського району го
туються тримати серйозний екзамен на майстерність і хліборобську зрілість. Пло
ди їх турбот визначать кінцеві результати врожаю. Внесок молоді у результати 
хлібозбирання стане показником бойовитості комсомольських організацій району, 
їх уміння чітко організувати справу, визначити своє місце в реалізації Продо
вольчої програми країни.

Матеріали підготував А. БЕЗТДКА.

гися кращого 
результату з кожного гек
тара.

А от мін загальний по
казник — 5548 центнерів 
(це більш як па 1000 цент
нерів перевищує досяг
нення К. М. Руденка, кот
рий зайняв друге місце) — 
пояснюється- дуже просто: 
за весь період жнив у ме
не не було жодної серйоз
ної поломки. Отже, по-гос- 
лодарськи підходити до 
підготовки техніки — осі, 
де запорука успіху.

Як ніколи старанно під
готувалися до цьогорічних 
жнив сімейний екіпаж 
Руденків, а також В. 1. Єр. 
молаев та мій найліпший 
товариш комсомолець Ава- 
толів Ковтун. Відчуваю, 
що всі вони дадуть мені і 
м'ему помі штирі Васи
леві Швидкому справжній 
бій па хлібним/ лапі. Ну 
що ж, позмагаємось! Це 

«мене навіть радує, адже в 
справжньому суперництві 
можуть народитися ре
корди.

А де помічник?в радгоспі
Комбайнер комсомолець 

Анатолій КОВТУН:
— Для мене нинішні 

жнива — лише другі в біо. 
графі).

11а жаль, не зийшло у 
мене змагання і Віктором 
Фаловськп.м минулого ро
ку. Не МИНУЛО Й ПОЛОВШІЇ) 
строку збирання врожаю, 
як залишився без поміч
ника (на той час по намо
лоту майже врівень з екі. 
пажем Фаловського йшли). 
В таку пору підшукати за
міну важко. І вдень, і впо- 
чі не глушив мотора, але 
випередити Віктора не вда. 
лося. Більше того, опустив
ся на п’яте місце.

Якщо чесно, ве згадав 
би я цього випадку, коли б 
нині пе склалася подібна 
ситуація. Сподіваюсь усе 
ж вийти в поле з помічни
ком. 'Годі й позмагаємось 8 
Віктором Фаловськимі
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М. ТИМКОВ.
Новоукраїнський район.

«Молодий комунар»
ДНЕ з найважливіших зав

дань дошкільних закла
дів, що випливає з «Основ
них напрямів реформи за
гальноосвітньої і професій
ної школи» — поліпшити 
організацію вихозання і ос
віти дітей дошкільного віку, 
з дитинства виховувати у 
них любов до Батьківщини, 
повагу до старших, това
риськість, колективізм. Знач.

З липня
слід, збагачує і розширює 
знання, впливає на поведін
ку. Більш змістовною стає 
ігрова діяльність малюків, 
позначилось це і на занят
тях з різних видів образо
творчої діяльності, коли ви
хованці відтворюють все 
бачене під час прогулянок, 
беруть участь у доборі ілю
страцій та виготовленні те
матичних альбомів, влашту-

1984 року
ження за прд^яО>з' нек>Т 

служать 
о^оУХ
шкільнят матері 
СВІТОГЛЯД/. Вони д»г 
ють, чому йде ДОЩ. СНІГ, 
дме Вітер, з'являється р^: 
дуга, що потрібно ДЛ«Р 
витку рослин І жит.я 
рин. Спостереження В при 
роді, прогулянки, екскурсі*

ження за

Маленькі кроки
■ ЗА РЯДКОМ

У великим СВІТЖГмТМ

Вже вкотре розпочинає жнива молодий комбайнер кандидіГг в члени КПРС Ми
кола Бриль. До кожник готувався заздалегідь. Тож і нинішні жнива-84 зустрів у 
всеозброєнні. -

І ось уже настав той час, коли Микола вивів свого комбайна на жнивне поле. 
Та лише цільна годин вдалося Миколі та його помічникові Миколі Сахарі продук
тивно використати переобладнану під косовицю-гороху «Ниву». Легенький дощ 
стримував роботу комсомольсько-молодіжного еніпажу. 1а хлопці вже були готові 
до цієї несподіванки. Пішли в роботу пристосування, яними хлопці зрізували з мо
товила горохову масу.

На знімку: Микола БРИЛЬ та Микола САМАРА.7 Фото Н. САВЕНКО.
Колгосп імені Енгельса,
Устинівський район.

Не сьогодні-завтра 
дуть у загінки комбайни, 
почнеться найвідповідаль
ніша сільськогосподарська 
кампанія року — жнива. 
Давно вже чекає свого ча
су відремонтована техніка, 
чекають стиглого колоса 
хлібороби. Близько 1000 
молодих жниварів вийдуть 
на поля Бобринецького 
району.

Помічниками -комбайне
рів підуть працювати сек
ретарі комсомольських ор
ганізацій господарств. Ана
толій Базака, секретар 
комсомольської організа
ції колгоспу імені Шев
ченка, жнивуватиме втре
тє. Особистий приклад у 
роботі подаватимуть своїм 
спілчанам і комсомольські 
ватажки колгоспів імені 
40-річчя Жовтня та імені 
Котовського Василь Аб- 
рамець і Петро Варіченко.

Цього року в госпо
дарствах створено більше 
40 комсомольсько-моло
діжних екіпажів, 27 сімей
них. Комбайнерів обслуго
вуватимуть автомо-

вільних і 70 тракторних 
екіпажів. 26 постів «Ком
сомольського прожектора» 
слідкуватимуть за тим, 
щоб хліб нового урожаю 
збирався і перевозився 
без втрат.

Районний комсомоль
ський штаб, який очолює 
перший секретар РК 
ЛКСМУ С. Соболь, розро
бив і затвердив умови со
ціалістичного змагання 
жниварів. Чекають пер
ших переможців перехід
ний червоний вимпел, ра
йонний приз «Золотий-ко
лос». Штаб подбав про 
обладнання агітвагоичиків, 
поновив наочну агітацію.

Агітбригада районного 
будинку культури, а також 
художні колективи сіль
ських клубів підготували 
для жниварів цікаві про
грами.

Л. АРМАШОВ, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Бобринецького 
РК ЛКСМУ.

На жнивному полі
Через кілька днів почне

ться масове збирання зер
нових. Воно стане вінцем 
затраченої восени хлібо
робської праці. Сьогодні

озиме поле обіцяє меха
нізаторам другої трактор
ної бригади колгоспу «Ук
раїна» добрий урожай.

Частина агрегатів уже 
пройшла перші загінки 
при обношуванні хлібн їх 
масивів. Та це ще не по
чаток — це готовність но
мер один. І її по-бойово
му сприйняли ветеран 
хлібної ниви пенсіонер 
Г. П. Бойко, досвідчені ме
ханізатори В. К. Чубов, 
І. С. Діхі^ярьов, молоді 
комбайнери Володимир 
Чабан, Віктор Пацкан.

Уперше в житті поведе 
самостійно в загінку свою 
нову «Ниву» най/лолодший 
у бригаді Олег Маркушев. 
Минулого року він після 
повернення з лав Радян
ської Армії працював по
мічником комбайнера. 
Добре показав себе у ро
боті. Сам Андріяш сказав: 
бути хлопцю справжнім 
хліборобом.

Сьогодні Олег знає, ку
ди вести комбайн, у яко
му полі починати загінку, 
хто транспортуватиме зер
но. Жде команди, готовий 
у першу-ліпшу хвилину 
ввімкнути стартер дви
гуна.

ну роботу в цьому напрямі 
багато років проводить ко
лектив дитячр'г<у садка Саіт- 
ловодського заводу чистих 
металів імені 50-річчя СРСр 
Вихователі дитсадка № З 
добре пам’ятають настанову 
Н. К. Крупської про те, що 
радянські діти не живу-ь 
поза часом і простором в 
особистому світі, який існує 
тільки для них, а жадібно 
вбирають усе, що бачать і 
чують навколо. Життя, яке 
оточує дитину в Радянській 
країні, Надія Костянтинівна 
вважала головною сприят
ливою передумовою патріо
тичного виховання, 
особливо актуальним 
тання формування у 
патріотичних почуттів.

Завідуюча дитячим 
ком-Я. О. Уханова та 
дист 3. Г. Саєнко 
дбають про підбір 
ної та художньої 
ри, грамзаписів, 
посібників.. Особлиза увага 
звертається на добір ілю
стративного матеріалу, об
ладнання стендів та куточ
ків книги, оформлення те
матичних альбомів «Світло- 
водськ — місто моє», «Моя 
Батьківщина», «Вони захи
щали наше місто», «Люди 
славні працею своєю».

Гордість за своє місто, 
йою людей викликала у до
шкільнят екскурсія до Дош
ки пошани, біля якої вихо
вателі розповіли про само
віддану працю плавильника 
цеху №8 заводу чистих ме
талів М. М. Біцка та вчите
ля середньої школи № 2 
Г. Я. Іваненка. Кавалер ор
дена Леніна плавильник за
воду М. С. Супрун розповів 
дітям, що високу нагороду 
одержав за самовіддану 
працю на благо свого наро
ду, Батьківщини. Радістю та 
гордістю горіли оченята до
шкільнят, коли вони слуха
ли розповіді старших.

Все, що побачили, почули 
і засвоїли діти, залишає в 

глибокийїхній свідомості

Тому 
є пи- 
дітей

сад- 
мето- 

постійно 
методич- 
літерату- 
наочних

ванні виставок дитячих робіт 
для батьків на тему «Наше 
місто в малюнках дітей».

Малюки роблять перші 
самостійні кроки, відкри
ваючи для себе прекрас
ний, чарівний світ природи. 
Світ, що ніколи не пере
стане дивувати, дарує ра
дість, пробуджує добрі, світ, 
лі почуття. Вихователі до
помагають дітям побачити, 
відчути, зрозуміти цю красу.

Улюблена прогулянка до
шкільнят — у гайок біля 
моря. Тут вони бувають у 
різні пори року. Влітку слу
хають 
хвиль, 
теплоходами, 
жень одержують від 
курсій в ліс, поле. Вихова
телі звертають увагу дітей 
на те, як пахнуть квіти, ще
бечуть пташки. Діти захоп
лені: раніше вони знали 
про цих пташок лише з книг 
і картинок, а зараз побачи
ли живих.

Особливу увагу виховате
лі звертають на організацію 
в дитсадку куточка живої 
природи, де хлопчики й дів
чатка мають можливість не 
тільки побачити рослини 
або тварин зблизька, а й 
спостерігати за ними три
валий час, доглядати їх. На
весні вихованці старших та 
підготовчих груп висаджу
ють квіти, вносять у грунт 
добрива. Правильний до
гляд за квітами забезпечує 
рясне цвітіння, що викликає 
велику радість у дітей, які 
бачать результати своєї 
праці.

Не менш цікава робота 
проводиться 'вихователями 
взимку. Діти знають, що 
коли дуже холодно, птахам 
потрібна допомога, їх треба 
підгодовувати. Разом із 
шефами-школярами малю
ки роблять годівниці, роз
вішують їх на деревах. 
Спостерігаючи за пташками, 
діти вчаться їх розрізняти 
за зовнішніми ознаками.

Систематичні спостере-

плюскіт морських 
спостерігають 

багато
за 

вра- 
екс-

дають багатий матеріал для 
дитячих роздумів, пробуд
жують у дітей допитливі^Я 
і любов до знань. Постулюй 
ао змінюється і їхнє ставлелЛ 
ня до природи. Раніше найу 
менші без потреби могли 1 
рвати листя з дерева, а те
пер самі роблять іншим 
зауваження: «Обережно, а 
то гілочку зламаєш, кору 
подряпаєш».

Неможливо виховати тур. 
ботливе ставлення до рос. 
лин і тварин, не залучаючи 
дітей до праці. У процесі 
роботи дошкільнята набу
вають корисних навичок, 
привчаються берегти і лю
бити природу.

Вихователі в кінці літа 
влаштовують кілька прогу
лянок у поле, ліс, щоб зі
брати насіння різних рос
лин для підгодовування пта
шок, підготувати матеріал 
для альбома «Рослини на
ших луків», «Квіти 
«Квіти нашої клумби».

Діти посіяли цибулю, 
няшник, буряки, доглядаю^И 
за саджанцями. ВиставилЯ 
на ділянках малюнки із зо" 
Враженням овочів майбут
нього врожаю. Мета праці 
стала наочною. Зміни в рос
ті овочів діти відображають 
в альбомі спостережень.

Під час збору врожаю 
вихователі проведуть ряд 
різноманітних ігор: «Вгадай 
за смаком», «Знайди за опи
сом». Під час суботника, ко
ли батьки садили на ділян
ці дерева і кущі, діти теж 
допомагали: збирали камін, 
ці, тримали кущі, поливали 
їх.

Робота колективу дає хо
роші результати. Дїгм 
туть справжніми патріота
ми, з задоволенням беруть 
участь в роботі на ділянках, 
працюють у куточку при
роди.

Л. ПАСЕНКОг 
методист обласного ін- А» 
ституту вдосконалення і 
вчителів.

ірї І-ІІІІ відділення Фонду 
** миру діють у всіх рес

публіках і районах країни. 
У Кіровограді, наприклад, 
є міське і два районних 
відділення Фонду миру. 
На підприємствах, в орга
нізаціях, в навчальних за
кладах міста створено гру
пи сприяння радянському 
Фонду миру, які об’єдну
ють у своїх рядах більше 
3,5 тисячі активістів. Вони 
тісно співробітничають з 
іншими громадськими ор
ганізаціями.

В русі прихильників ми
ру міста провідна роль 
належить робітникам. До
сить сказати, що лише 
цього року від трудових 
колективів підприємств до 
Фонду миру надійшло 
більше 250 тисяч карбо
ванців. В авангарді йдуть 

виробничих 
по сівалках 

«Друк-

ми — ЗА МИР!

Непохитні радянські люди в своєму прагненні бо
ротися за зміцнення миру в усьому світі. І це праг
нення підтверджують конкретними ділами. У 1961 ро
ці за ініціативою Радянського комітету захисту миру, 
Комітету радянських жінок, Комітету молодіжних 
організацій СРСР та ряду інших було створено Фонд 
миру. Це громадська організація. В жодній країні 
світу немає такої, справді всенародної організації, 
яка існує на добровільні внески і служить лише спра
ві миру.

колективи 
об'єднань 
«Червона зірка», 
маш», заводу «Гідросила», 
будівельно-монтажного уп

равління № 5, підприємства 
електромереж «Дніпро- 
снерго» та інші.

Молодь Кіровограда у 
всіх цих ділах бере най
активнішу участь. Субот, 

-ники й недільники, кошти 
від яких ідуть ло Фонду 
миру, збір металолому їі 

к макулатури, організація
виступів художньої само.

діяльпості, робота під час 
канікул — це далеко 
повний перелік того, 
зроблено молоддю 
справи миру.

Наведу лише два 
клади. Так, па 
30-річчя «Молодої 
дії», 11 років тому, комсо- 
м ольсько- м о л од і ж її і колек
тиви магазинів «Оксана» й 
«Світлячок» зарахували до 
свого складу героїв-моло- 
догвардіі’щів Олега Кошо
вого, Сергія Тюленіпа і 
Любов Шевцову. За час, 
що минув відтоді, заробіт
на плата героїв — понад 
40 тисяч карбованців — 
перерахована у Фонд миру.

А студенти педагогічно
го інституту імені ~ 
Пушкіна створили 
років тому перший

О. С. 
кілька 
в об.

ласті студентський 
безплатної праці, 
таких загонів діяло 
їхній заробіток — близько 
10 тисяч карбованців — 
переданий до Фонду миру.

Не можу не сказати про 
людей, які 
віддають 
кошти на 
Серед них 
інституту 
Садовий, 
вав 200 карбованців, голо
ва парткомісії при І\іров- 
ському райкомі партії 
Сергій Устинович Кошлак 
(187 карбованців), викла
дач педінституту доктор 
педагогічних наук Іван 
Кузьмович Воєводський, 
який вніс до Фонду миру 
присуджену йому премію

безкорисливо 
свої особисті 
справу миру. 

— викладач под- 
Микола Ілліч 

який перераху-

імені Ушинського Академії 
наук СРСР.

Нинішнього року наро
дилася ще одна ініціатива 
кіровоградців. За пропо
зицією міського відділен
ня Фонду миру у місті бу
ло проведено виставку- 
продаж ручних виробів під 
девізом «Все для миру, 
все — для щастя дітей!», 
присвячену 40-річчю Вели
кої Перемоги. Відбулася 
вона па площі Кірова
I червня, у день Міжна
родного захисту дітей. 
Жінки міста проявили не
абиякий ентузіазм під час 
підготовки й проведення 
виставкп-продажу. З від
ходів виробництва, підруч. 
них матеріалів у вільний 
від роботи час вони виго
товляли вишивки, в’язані, 
швейні, керамічні вироби, 
дитячі 'іграшки, предмети 
побуту. Гроші, виручені 
від їх продажу, передано 
до Фонду миру. Слід ДО-' 
дати, що у ярмарку актив
ну участь взяли школярі 
міста.
її А ЩО Ж використову-
II ються всі ці кошти? 
Радянський Фонд миру

спрпяе розвиткові зв’язків 
і контактів радянської гро
мадськості із'зарубіжними 
організаціями і рухами, 
які борються за мир, на
ціональну незалежність і 
свободу, розвиток дружби 
і співробітництва між на
родами, заборону всіх ви
дів ядерної зброї та інших 
засобів масового знищен
ня, за досягнення всебіч
ного й повного роззброєн
ня. Фонд миру безпосеред- 
ньо і спільно з іншими гро
мадськими організаціями 
надає матеріальну допомо. 
гу жертвам імперіалістич
них агресій і геноциду, а 
також масових стихійних 
лих. Радянський Фонд 
миру бере участь у фінан
суванні антивоєнних акцій, 
виданні книг, плакатів, 
створенні кінофільмів на 
теми боротьби за мир. Він 
веде пропаганду миро
любної зовнішньої політи-

■ммі мвзшам ом

ки Радянського Союзу, 
роз’яснює актуальні проб
леми антивоєнного руху.

У нашому міськслу від- 
ДІЛЄНІІІ Фонду М.’фу є хб- 
рошнй актив. Це —- ветера
ни війни, партії і комсо
молу Микола Якович хКо- 
ровайчепко, Герої Радян
ського Союзу Григорій Ва
сильович Балицький, Ми
кола Юхимович Єрещен- 
ко, заслужена артистка 
УРСР Валентина Іванівна 
Дронова, керівник колек
тиву штукатурів тресту 
«Кіровоградміськбуд» £в. 
генія Миколаївна'' Неско- 
рожна та багато інших 
Очолює па громадських за’ . 
садах роботу міського віч- І 
ділення Фонду миру “ 
тор державного педагогія- ’ 
ного інституту ІМЄШ Пущ. І 
Хш Л V Євгеновпч По. І 
ляр^щ. і складі наїплгл і за^дахШЛ На гРО*адсїїх 
В?К Я^ппРаЦЮЄ 19 “ОЛО-
В К, які представляють віз- ' 
даоствч п”аР°Д-НОГО госп°- І 
дарства області. Це люпи 
ЯКІ користуються у себе 
на підприємствах в ппгя 
-»X—рта‘

інших,

І

авто-

А. СУХАНОВ, І

мкького відділення Ра
дянського фонду мн.
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КЛУБЫ 
іютютичного виховання!

До ваших рук потрапила 
невеличка книга з черво
ною зіркою в лівому верх
ньому кутку обкладинки, 
а внизу — фотографія 
солдата в касці, що від
клав автомата вбік і, нахи
лившись на бруствер око
пу, щось пише. Зверху 
авкіс читаємо: «Фронтові

трикутники», і щв — «Роз. 
повіді про листи учасників 
Великої Вітчизняної вій
ни».

У ваших руках не роман 
? не повість, навіть не 
збірка оповідань, а листи

«Молодий комунар» 3 стор.

ВИНИЩУВАЧ ТАНКІВ НА УРОК
МУЖНОСТІ

знову повернувся у рідну 
дивізію.

І но війні еі аршина Аб- 
росимов продовжував 
службу у прославленій 
ііанфіловській дивізії, пе
редав свій багатий боно
вий досвід молодим вої
нам. 28 років віддав служ
бі у Збройних Силах Краї
ни Рад хоробрий гвар. 
дієць.

Звільнившись у запас, 
ветеран ГІанфіловської ди- 
візії М. В. Абросимов при
їхав иа береги Дніпра. 
Працював столяром на 
Світловодській меблевій 
фабриці. Ударник комуніс
тичної праці, активіст 
дтсаафівської організації 
підприємства, він розпові
дав своїм товаришам по 
роботі про бої-походп, про 
героїзм панфіловців, вияв
лений у запеклих боях з

Бойове хрещення юнак 
з далекого Уралу Мико
ла Абросимов отримав 
1941 року в засніжених 
полях під Москвою. Він, 
командир 76-міліметро- 
вої протитанкової гар
мати 5-го окремого арти
лерійського винищуваль
ного дивізіону, що вхо
див до складу 316-ї Пан-

...На світанку, коли наші 
війська пішли в наступ, па 
шляху піхотинців виріс 
ворожий дзот. Командир 

. батареї наказав:
— Товаришу старший 

сержант! Знищити ворожу 
вогневу точку!

— Єсть!
Один за одним летять 

снаряди в ціль. Кулемет 
замовк. Наша піхота з кри- 
ками «ура» ввірвалася в 
село. За цей бій старший 
сержант був нагороджений 
орденом Слави третього 
ступеня.

Назавжди вкарбувались 
у пам'яті гвардійця запек
лі, кровопролитні бої па

філовської стрілецької 
дивізії, вступив у смер
тельний бій з озброєни
ми до зубів фашистами. 
За бої під Москвою ар
тилерист одержав ме
даль «За відвагу».

На все життя залишив
ся у пам’яті артилериста 
і липневий день 1942 ро
ку, коли начальник по-

території КалінінсьКої об
ласті.

...Панфіловці зайняли се
ло, що розташувалося на . Ось задиміла одна ворожа 
вигірку. Втративши важ- машина, друга, третя... 
ливнй стратегічний пункт, ’...Дванадцять ворожих 
гітлерівці будь-якою ціною атак відбили гвардійці тієї 
намагались вибити наших ночі. Вони зншцили сотні 
воїнів із села. Після .масо
ваної артилерійської ’ 'під
готовки фашисти пішли в 
атаку, кинули проти гвар
дійців батальйон піхоти і 
понад 20 танків. Та гвар
дійці зустріли їх таким ни
щівним вогнем, що фашис
ти змушені були відступи
ти, залишивши на полі 
бою кілька палаючих тан
ків.

Не встигли панфіловці

літвідділу 
партійний

Отримуючи його, стар
ший сержант дав клятву:

— Битиму ворога до 
останньої краплі крові, 
до повного визволення 
рідної землі від гітлерів
ських окупантів!

1 слова свого гвардієць 
дотримав.

вручив йому 
квиток.

перепочити, як знову ата
ка.' Дружно, злагоджено 
діють винищувачі танків.

фашистів, більше _ десяти 
ворожих гайків. Один з 
них підбила гармата стар- , __
шого сержанта Аброснмо- німецько-фашистськими за. 
ва. За цей бій його було гарбниками.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
завідуючий позаштат
ним відділом оргма- 
сової роботи та вій
ськово - патріотичної 
пропаганди Світловод- 
ського міського комі
тету ДТСААФ.

ва. За цей бій його було 
нагороджено першим орде
ном Червоної Зірки. Дру
гу Червону Зірку він отри
мав за визволення Риги.

Закінчив війну старши
на Абросимов у Прибалти
ці. Його було тричі пора
нено. Та після одужанняі^жутамж ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

УРОКИ ВЕТЕРАНА

познайомив школярів з матеріалами Все- 
нарадн секретарів комсомольських орга-

М. СУХОВ, 
Великої Віт*

на- 
свій

ці солдатські 
Що пропахли

була зусіріч з комсомольцями місцевого
на

ветеран 
чизняної війни і праці.

м, Новомиргород.

ФРОНТОВІ

«Юний технік» — так називається піонерський табір, що знаходиться в мальовничому Світловодську. його 
160 мешканців приїхали сюди з усіх районів Кіровоградщини. Жоден Із відпочиваючих не скаже, що в таборі 
йому нудно. Адже кожен донь тут заповнений цікавими справами по вінця. Бо ж хіба можна нудьгувати, ко 
лінійка Слаои змінюється «Зірницею» та коніїурсами на краще загоново місце і веселих кухарят. А ще поход 
на околиці міста, екскурсії на Кременчуцьку ГЕС, мандрівки по рукотворному морю...

На знімках: новий табірний день починається виносом прапору дружини; приємно СП°СТ££!Г2 Iй 
швидким летом «Метеора». фото в* ГРИБА.

фронтовиків, ’що стали 
сьогодні дорогими для 
нас реліквіями. В книзі два 
десятки нарисів про учас
ників Великої Вітчизняної 
та їхні листи, в яких б’є
ться пульс фронтових буд
нів, висловлена віра нашо- 
'О народу в перемогу над 
фашизмом.

Двічі Герой Радянського 
Союзу генерал-полковник 
авіації В. Д. Лавриненков 
у передмові до книги на
звав листи живим голосом 
покоління безсмертних. 
Велика правда а скупих 
рядках, адресованих рід
ним і близьким, коханим 
і друзям. Син сповіщає 
матір, що живий-здоровий, 
воює, цікавиться її жит
тям. Батько запитує, як 
росте донька, котра наро
дилася, коли він пішов на 
фронт. Один розпитує мо
лодшого брата про його 
навчання в школі, інший 
повідомляє дружині, що 
його нагороджено орде
ном. Прості запитання, 
звичайні відповіді, стислі 
повідомлення. Але саме 
це вражає кожного, хто 
читає листи фронтовиків.

Дві розповіді про зем- 
ляків-кіровоградців. Ми
хайло Біденко в нарисі «Є 
у матері лист» розповідає 
про Марію Трифонівну 
Бойченко із села Катери- 
нівки Долинського району, 
яка одержала в один день 
дві «похоронки» — на си
на і на чоловіка, лишив
шися вдовою з трьома 
дітьми. Потім у неї з’явив- 

;т від сина. Лист для 
<и — це син. Всі одно- 

Гльці не раз слухали, як 
'читала Марія Трифонівна 
синового листа, і кожного 
разу плакали.

У нарисі «Вічно живі»

Віктор Євдокймов гово
рить про Героїв Радян
ського Союзу В, О. За- 
сядька та П. П. Ткаченка. 
Володимир Олексійович у 
боях за визволення Вар- 
варівки був тяжко поране
ний і від ран помер. Похо
вали В. О. Засядька в селі 
Водяному, через сім ро
ків його останки перенес
ли в братську могилу села 
Петрового. Автор наво
дить два листи воїна, на
писані рідним.

Уродженець с. Федорів
ни Петрівського району 
Платон Петрович Ткаченко 
удостоєний звання Героя 
Радянського Союзу в груд
ні 1941 року. В квітні 1942 
року Микола Бажан на
друкував у газеті «Кому
ніст» баладу «Твій син» з 
посвятою: «Героєві Ра
дянського Союзу Платону 
Ткаченкові». Балада була 
опублікована в грудні 
1942 року в «Правде». 
П. Ткаченко загинув на 
Карельському перешийку 
в червні 1944 року. В 
Центральному музеї
Збройних Сил СРСР збері
гається пробитий ворожою 
кулею партійний квиток 
П. П. Ткаченка.

У кінці книги вміщено 
розділ «Замість післямо
ви», який розповідає про 
Український державний 
музей історії Великої Віт
чизняної війни 1941—1945 
років, у залах якого збе
рігається багато листів 
радянських воїнів рідним і 
близьким. Історичними ре
ліквіями є 
трикутники, 
порохом.

У школу надійшов лист із військової час ікни, адре 
сований військовому керівнику Григорію Володими 
ровичу Підвальному:

«Товаришу старший лейтенанті
Сердечно дякую за батьківську турботу яро нас, 

ваших учнів. Той високий гарт, якИн ви допомогли 
здобути, дав нам можливість здолати висоту, яку ми 
вибрали для себе в юності. Нелегка армійська служ
ба. Вона потребує високої психологічної і фізичної 
напруги, знань' 1 те, що нам дала рідна школа, стало 
фундаментом, від якого почалося дальше сходження 
до мети. Ви навчили нас, як треба перемагати. То — 
найвища наука.

Ваш колишній юнармієць 
підполковник Микола Пилипенко».

Таких листів багато. Десятки вихованців Григорія 
Володимировича стали офіцерами і вчитель пишає
ться учнями, які виконали його наказ. Наказ ветера
на Війни.

Рівнянська середня школа № 5, де працює Григорій

Володимирович, вважається показовою в роботі 
військово-патріотичному вихованню молоді. Тут доб
ре поставлена початкова військова підготовка. Ефек
тивними були уроки мужності, надовго запам'ятаю
ться випускникам-Десятирічки бесіди «Наша Батьків
щина — СРСР», «Військова присяга — клятва Віт
чизні», «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». .

Закінчився навчальний рік. Для Григорія Володи
мировича було головним те, що всі його вихованці ус
пішно склали залік із фізичної та військово-технічної 
підготовки. Набуті знання і вміння неабияк допомог
ли випускникам під час проведення військово-спор- 
цінних йор «Орля» і «Зірниця». Тепер колишній 
фронтовик часто приходить у піонерський табір. Три
вають уроки мужності. Розмова про подвиги героїв- 
земляків 1. 1. Кувікп, Р. М. Кислого. Григорій Воло
димирович 
армійської 
нізації.

А"потім 
колгоспу імені Калініна, які на осінь мають іти 
армійську службу.

П. МАТЮШИН, 
член райкому ДТСАДФ. 

Новоукраїнський район.

ЧЕМПІОНИ

стали значківця/ли ГГіО, 
93 розрядниками. Групи 
ГПО постійно відвідують 
175 трудівників господар
ства.

Найбільше уваги я разом 
зі своїми громадськими 
помічниками - фізоргами, 
тренерами приділяю робо- колгоспу, 
ті з тими, хто готується до 
армійської служби. Сьо
годні — підготовка до 
стартів ГПО, а після скла
дання нормативів одразу 
ж перепідготовка.

Одним з перших склав 
норматив механізатор 
А. М. Малюга. За ним — 
його вісімнадцятирічний 
син Микола, який після 
закінчення ПТУ поповнив 
колектив тракторної брига
ди. Зрослу майстерність 
на змаганнях з багатобор
ства ГПО продемонструва
ли електрик Сергій Скли-

З БРИГАДИ
Кожен комсомолець

ШОГо колгоспу □ 
комплексний план учасни
ка ленінського заліку за- і 
писує: «Скласти іспит із 
фізичної та військово-тех
нічної підготовки». Торік, 
наприклад, із 244 членів 
колективу фізкультури 88 фуе, комбайнер Андрій

тись успіху на відповідаль
них змаганнях. Заради 
цього комітет комсомолу, 
рада колективу фізкульту
ри взяли орієнтир на 

використання 
наявних і будівництво но
вих спортивних баз. До 
цієї справи залучаємо всіх 
комсомольців, А правління 
колгоспу виділяє кошти 
для придбання інвентаря.

І в тому, що наш колек
тив фізкультури впродовж 
багатьох років лідер об
ласного соціалістичного 
змагання по розвитку фі
зичної культури і спорту, 
є вклад усіх фізкультурни
ків.

О. ПЕТРАЧЕНКО, 
інструктор по спорту 
колгоспу «Победа», 
член республіканської 
ради ДСТ «Колос», 
майстер спорту СРСР.

Ісахов, обліковець трак
торної бригади Віктор 

Безверхній, електрик Олек
сандр Шостак. Вони під
твердили складені раніше 
нормативи і стали розряд- ефективне 
никами. їх включили до 
складу збірної команди 

яка виступала 
на обласній спартакіаді, 
що проводиться під деві
зом «Всією бригадою — 
на старт!». Дружний ко
лектив наших значківців 
переміг своїх суперників і 
стаз володарем призу дві
чі Героя Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталова.

Заняття в групах ГПО 
сприяли активізації робо
ти в усіх спортивних сек
ціях. З'явилися розрядни
ки серед боксерів, тені
систів, гандболістів, во
лейболістів, стрільців. Тіль
ки всебічно загартований 
спортсмен може домог- Маловисківський район.



4 стор

А ЦТ (1 програма)
8 00 — «Час». 8.35 —Мульт

фільм. 8.55 — С. Михалков. 
«Ляпас». Фільм-спектакль.
10.45 — Творчість юних.
11.20 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — П’ятирічка — 
справа конского. Докумен
тальні фільми «Станіслав 
Бурий шукає однодумців», 
-Робоча година». 15.35 —
Грає, тріо баяністів м. Орла. 
15 55 — Новини. 16.00 — Те
лефільм «Чотири танкісти і 
собака». 2 серія. «Радість і 
горе». 16.55'— Стадіон для 
всіх 17.25 — Відгукніться, 
сурмачі! 17.55 — Докумен
тальний телефільм «ВІКТиР 
Пушкарьов, робітні’;. 18.4а
— Сьогодн у с іті 19.0.1 —
Мультфільм. 19:2Э — Д°
40-річчя Великої Перемоги. 
Фільм «Години не зупинився 
опівночі». 21 0.3 — < Час».
21 35 — Документальний те
лефільм «На набережній Мо- 
скви-ріки...». Про ДІЯЛЬНІСТЬ 
Ради Економічної Взаємодо
помоги. 22.10 — Виступ Дер
жавного академічного ро
сійського народного хору 
ім Пятницького на II Всеро
сійському огляді народних 
хорів. 22.45 — Сьогодні у 
світі.
А ут

10.00 — Новини. 10.20 — 
Художній фільм «Спокута 
чужих гріхів». 11-45 — Мшг- 
народна студія УТ. 1—15 — 
Новини. 16.00 — Новини. 
16.10 — Концерт ансамблю 
народних інструментів Хар
ківської філармонії. 16.30 — 
Телефільм «Час, який з на
ми» 16.45 — Атеїстичні діа
логи 17.15 — Концерт. 17.30
— «Гарячий цех республі
ки». 18.00 — «ІОТ-84». 18.30
— Любителям фортепіанної
музики. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — По музеях і 
виставочних залах. 20.10 — 
Російський романс. 20.40 — 
Програма передач. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 =-
«Час» 21.35 — Художній 
фільм «Вторгнення». 23.00
— Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Документальний телефільм 
«Дні 1 ночі кордону». 8.50 — 
Фільм «Довгий шлях». 10.10
— Мультфільми. 10.35 —
В Жуковський. Вірші й ба
лади. 11.25 — Народні мело
дії. 11.40 — Фільм — дітям. 
«Ранній, ранній ранок». 2 се
рія 12.45 «— Шахова школа. 
13.1 5 — Французька мова.
13.45 — Зустріч школярів з
Героєм Соціалістичної Праці 
членом ЦК КПРС, слюсарем 
Мінського тракторного за- 
юду Є. Климченком. 14.25— 
«Здрастуй, цирк». 15.20 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — «...До шістнадцяти 1
старші». 19.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 20.00 —
Вечірня казка. Мультфільм. 
20 15 — Міжнародна пано-
рама. 21.00 — «Час». 21.35— 
Телефільм «Карусель». 22.45
— Спорт за тиждень. 23.15
— Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—Мульт

фільм. 8.45 — Клуб мандрів
ників. 9.45. — Фільм «Годин
ник зупинився ОПІВНОЧІ».’ 
11.25 — Новини. 14.30—Но
вини. 14.50 — «День борця». 
Кінонарис. 15.05 — Родом з 
дитинства. 10. Олеша. «Ні 
дня без рядка». 15.50 — Но
вини. 16.00 — Телефільм 
«Чотири танкісти і собака». 
З серія. «Де ми — там кор
дон». 16.55 — Розповідають 
наші кореспонденти. 17.25— 
В концертному залі — шко
лярі. 17.55 — Світ і молодь.
18.30 — У кожному малюн
ку — сонце. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Наука 
і життя. 19.40 — «Якби ка
міння могло говорити». Му
зична передача, присвячена 
40-річчю визволення м. Мін
ська від фашистських за
гарбників. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Ілла. 
Пункт спостереження». 1 се
рія. (Італія). - 22.30 — Сьо
годні у світі. 22.45 — Доку
ментальний телефільм.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Художній фільм «Вторгнен
ня». 11.45 — Народні талан
ти. 12.15 — Пропагандист.
12.50 — Новини 13.50 —
Ікнцерт. 16.00 — Новини 
16.0 — «II .'.нонійпі серця». 
16 50 — Телефільм «Бор- 
жомська ущелина». 17.20 — 
Музичний фільм «Віночок».
17.30 — Продовольча про
грама — справа кожного. 
18.00 — Корисні поради.
18.30 — «У нас в колективі». 
'Кіровоград). 19.00 — Акту, 
альна камеоа 19,30 — «Жи
ве слово». А мас української 
моїй. 20.26 — «День за 
днем». (Кіровоград). Оголо
шення. 20.40 — На добраніч, 8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Якщо хочеш бути здоровим.
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«Молодом коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета

діти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
«Відлуння». Телевистава.
22.45 — Новини. 23.10 —
Світ поезії. Т. Маїннко.
А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20—-
Науково-популярний фільм. 
8 35 — Телефільм «Кару
сель». 9.45 — • ...До шістнад
цяти і старші». 10.23 —
< Щедрість». Фільм-концерт.
10.55 — Улюблені вірші.
С. Маршак. 11.25 — Доку
ментальний телефільм «Там. 
де Волга сріблиться». 11.5а
— Фільм — дітям. «Ранній, 
ранній ранок». З серія. 13.00
— Німецька мова. 13.30 —
Сім’я і школа. 14.00 — Кон
церт ансамблю народних ін
струментів палацу культу
ри ім. Урицького. 14.20 — 
«Спадкоємці Прометея». Про 
життя класиків утопічного 
соціалізму А. Сен-Сімона, 
Ш Фур’є Р. Оуепа. 15.20 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Грає ансамбль ста
ровинної музики «Концерті- 
но». 18.55 •— Сільська годи
на. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Розповіді про ху
дожників Народний худож
ник РРФСР І. Симонов. 20.50
— Документальний фільм. 
21.00 — «Час», 21.35 — «Син 
Оки» Музичний телефільм 
про. народного артиста СРСР 
О. Пирогова. 23.00 
вини.

з 
о.

д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 —Мульт

фільми. 9.05 — Очевидне — 
неймовірне. 10.05 — И. Брамс. 
Квінтет для фортепіано, 
двох скрипок, альта 1 віо
лончелі. 10.55 — Докумен
тальний телефільм. 11.15 — 
Новини, 14.30 — Новини.
14.50 — «Алжір сьогодні».
Кінонарис. 15.15 — «...До
шістнадцяти і старші». 15.55 
— Новішії. 16.00 — Теле
фільм « Чотири танкісти і со. 
бака». 4 серія. «Собачий кі
готь». 16.55 — Разом — 
дружна сім’я. 17.15 — Ша
хова школа. 17,45 — Мульт
фільм. 17.55 — «Бригадири». 
Про досвід «Уралмашзаводу» 
по удосконаленню бригад
них форм організації праці.
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Футбол. Кубок сезо
ну. «Шахтар» — «Дніпро».
20.45 — Якщо хочеш бути 
здоровим. 21,00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Ілла, 
Пункт спостереження». 2 се
рія. 22.40 — Сьогодні у сві
ті. 22.55 — «В краю моєму 
рідному». Фільм-концерт про 
пам’ятні місця, зв’язані 
життям і діяльністю М. 
Некрасова.
▲ ут

16.00 — Новини. 16.10 
Документальна кінопрогра- 
ма. 16.55 — «В добру путь». 
17,40 — Музичний антракт.
17.45 — Екран пошани Ук
раїнського телебачення. 
18.00 — «Наш друг спорт».
18.50 — «День за днем». (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — «Твоя 
життєва позиція». 20.15 —
Концерт. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — До 50-річчя засну
вання Спілки письменників 
України. 23.00 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Документальний телефільм. 
9.10 — Відгукніться, сурма
чі! 9.40 — Маленький кон
церт. 9.55 — Мультфільм.
10.45 — Телефільм «Курчат 
по осені рахують». 12.00 — 
Програма Кемеровської сту
дії телебачення. 13.00 — Іс
панська мова. 13.30 — Фільм 
із субтитрами. «Троє невин
них». 15.00 — Змагання со
ціалістичних країн з на
стільного тенісу «Друясба- 
84». 15.30 — Новини. 16.00 — 
Новини. 18.20 — «Ділюсь по
таємним». Фільм-концерт. 
19.00 — Людина і закон.
19.30 — Більше хороших то
варів. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.20 — Грає духовий ор
кестр Вищого зенітно-раиет- 
ного командного училища 
ППО. 21.00 — «Час». 21.35— 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
«Зеніт» — «Динамо» (Тбілі
сі). 23.05 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—Твор

чість народів світу. 9.10 — 
Документальний телефільм 
«Як помах крила». 9.40 —
Пісні боротьби: надії, бої, 
перемоги. 10,30 — Фільм— 
дітям. «Украли зебру». 11.40
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Комуністи 80-х. До
кументальні телефільми. 
«Секретар парткому», «Важ
ка земля». 15.30 — Російська 
мова. 16.00 — Новини, 16.05
— Телефільм «Чотири тан
кісти і собака». 5 серія.

«Молодий комунар»

З 3 по 31 липня в примі
щенні обласного театру 
імені М. Л. Кропивннць- 

кого

ГАСТРОЛІ
Могильовського театру 
драми і комедії імені 
В. І. Дудіна-Марцннке- 

вича

РЕПЕРТУАР
А. Петрашкевич. «ЗЛО

ВІСНА ЛУНА» (п’єса на 
дві дії) — 3, 4, 18, 31 
липня.

Ісфандіяр, «НЕ ПОВІ
РИШ - УМРУ» (коме
дія на 2 дії) — 5, 13, 21, 
25 липня.

Д. Флетчер. «НАГОРО
ДА ЖІНЦІ, АБО ПРИ
БОРКАННЯ ПРИБОР
КУВАЧА» (комедія на 
2 дії) — 11, 19, ЗО липня.

Е. Брагінський. «ЧО
ТИРИ З ПОЛОВИНОЮ 
ЖІНКИ В ГОЛУБОМУ 
ІНТЕР’ЄРІ» (майже ней
мовірна історія) 
липня.

X. Вуоліиокі. «ЮСТИ
НА» (лірична драма на 
2 дії) — 6, 14, 23 липня.

О. Галій. «МАНА» (лі
рична комедія на 2 дії)— 
9, 15, 20, 24, 29 липня.

Державної 
М. Слуцкіс. 
В НЕБО» (ро- 
театру в двох 
— 12 липня.

Лауреат 
премії і 
«СХІДЦІ 
ман для 
частинах)

Н. Семенова «ПІЧКА 
НА КОЛЕСІ» (комедія- 
лубок на 2 дії) — 8, 22, 
26 липня.

Лауреат 
премії В. 
«ЕНЕРГІЙНІ 
(комедія на 2 дії) 
16, 27 липня.

ДЛЯ ДІТЕЙ
В. Зимін. «ЖИЛИ-БУ- 

ЛИ ДВІ лисички» 
(казка на 2 дії) — 18, 27 
липня.

В. СударишкІн. «ЗА
ЧАРОВАНА ПРИНЦЕ
СА» (казка на 2 дії) «— 
14, 19, 23, 24, 25 липня.

Головний режисер 
атру — Михайло 
вальчнк.

те-
Ко-

Початок вечірніх ви
став — о 19 год. ЗО хви
лин, ранкових — о 10-й 
год., денних — о 12-й год:

Довідки по телефону 
7-44-74

світі, 
закон. 
П’ять 

казка-

«Рудий, мед і нагороди».
16.55 — Венесуельські етю
ди. 17.35 — Вчені — агро- 
лром нсловом у КОМ плексу
Підмосков'я 18.05 — -.Коли 
співають в Орджопікідзе». 
Фільм-Концерт. 18.35 —
Мультфільм «Фантазер».
18.45 — Сьогодні у 
19.00 — Людина і
19.30 — М. Равель, 
фортепіанних п'єс за 
мп Ш. Перро. 20.00 — Каме
ра дивиться у світ. Веде пе
редачу політичний оглядач
I. Фесуненко. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Ілла. 
Пункт спостереження», 3 се
рія. 22.40 — Сьогодні у сві
ті. 22.55 — Балада про лю
бов. Музична передача.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.30 
— «Відлуння». Телевистава.
II. 40 —_Новиня кіноекрана.
12.55 — Новини.

Новини. 16.10 — Телефільм 
«Звичайні чудеса». 16.45 — 
Для старшокласників. «Това
риш». 17.30—«День за днем». 
(Кіровоград). 17.45 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.00— 
«Від Дніпра до Бугу». (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — <3 людьми і 
для людей». 20.15 — Теле
журнал «Старт». 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Бережіть Надію». .22.40 — 
«Привал кавалерії». Балетна 
вистава.
А ДТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —

Ленінської 
Шукшин. 
ЛЮДИ»

Документальні фільми «На 
десять кроків попереду», 
«Сільський учитель». 9.00 — 
Телефільм «Діти ЯК ДІТИ». 
10.10 — Мультфільм. 10.30— 
Д. Шостакович. Десять поем 
для мішаного хору на слова 
революційних поетів кінця 
XIX початку XX століття. 
11.15. — Мамина школа. 
11.45 — Фільм — дітям.
«Принц і жебрак». 13.05 — 
Англійська мова. " 
О. Островський.

13.35 — 
ВЦ , «Безпри
данниця». 14.35 — Роби з 
нами, роби як ми роби кра
ще за нас. 15.35 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20 —
Документальний фільм «Нач
див Дмитро Жлоба». 18.30— 
Наш сад. 19 00 — Клуб ман
дрівників. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.20 — «Цей чудовий 

З липня р^'^ї

світ» Фільм-концерт. 21.00— 
«Час». 21.35 — Л. Філатов. 
«Годинник з зозулею». Те.те- 
ввс.тава. 22.40 — Міжиш од
ній.* турнір з тенісу. 23.25— 
Новини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — До

кументальний тел еф і.і ь м
«Здрастуй, Бурятіє». 9.05 — 
Концерт ансамблю народної 
музики Східно-Сибірського 
інституту культури. 9.30 — 
27-й тираж 'Спортлото». 
9.40 — «Більше хороших 
товарів». 10.10 — Образо
творче мистецтво. Огляд. 
10.50 — К. Вебер. Увертюра 
до опери «Оберон». 11.00 — 
Коло читання. 11.45 — Ти 
пам’ятаєш, товаришу... 12.45 
— Свої одні — Міжнародний 
день кооперації. 13.15 — За 
вашими листами. 14.00 —
Тележурнал «Сім'я і школа». 
14.30 — Ковили. 11.45 —
Всесоюзний телеконкурс 
«Товариш пісня». 15.40 —
Короткометражний теле
фільм для дітей. «Вогонь у 
глибині дерева». 3 6.10 —
Новини. 16.15 — Концерт 
молодіжного ансамблю Ко
рейської Народно-Демокра
тичної Республіки. 16.45 — 
Бесіда політичного оглядача 
Ю. Летунова.-17.15 — Фільм- 
концерт «Композитор С. Ту
ликов». 18.05 — У світі тва
рин. 19.15 — Фільм «Петро 
Перший». 1 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм - Пет
ро Перший». 2 серія. 23.10 — 
Новини.

▲ ут
10.00 — Новини. 10.20 — 

Концертний зал «Дружба».
10.50 — Сьогодні — Міжна
родний день кооперації. < Се
ло і люди». 11.20 — Кіпопро. 
грама. «У світі прекрасного». 
12.00 — «Призначається по
бачення». Естрадна розва
жальна передача. 12.30 — 
Новини. 12.40 — Лялькова 
вистава «Відпустка крокоди
ла Гени». 13.35 — Художній 
телефільм із субтитрами. 
«Петрівка. 38». 15.00 —
Доброго вам здоров’я. 15.40 
— Музичний фільм «Літо

піонерське», 
уково-популярішй фільм 
«Стежками заповідними».
16.30 — «Дзвінкі голоси». 
Концерт. 17.00 — «Наука і 
час». Регіональна комплекс
на програма «Урожай». 17.30 
— Естрадні ритми. 18.00 — 
Погляд у майбутнє. 18.45 — 
«День за днем». (Кірово
град). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.40 — Телетурнір 
«Сонячні кларнети». 20.50— 
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Продовженні 
телетурпіру «Сонячні клар
нети». 22.55 — Новини.
А ЦТ (II програма)

Раикова по^^о Саха? 

Фільм Діг','прогРаліа 10.05 — \!р гелебачен.> СТУДИ бальний

— А 0(?‘ — ЛІУЗИЧ- телеФЛ'іьм Б ростан.'
ний кюск. :!*>р’1„зкерак». Те« .с-озно де Ьержеі__ дііжна- 
левистаеа. — Кіно- ,
РОДний ОГЛЯД і ^Г°3магання

екран. 18.^5 ^Др^атсрік
Коннерт мавстрш 
музичних ЗДО*Вечірня казка. 20.Із -- ^2 
пов’я. 21.00 — «Час».
Нумо, дівчата! 23.05 —. л_у'к* 
народний турнір з тенісе.

8.30
та»- паїнської 
нл. 11:40

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.30— 

зичний фольклор СРСі<й.ж
— До Дня рибалки. Дог« 
ментальні тсле<;>;льми.
— Буди.тышп. 10.00 ■— Сл.у”Ч 

жу Радянському Союзу! 11.00 С
— Здоров’я. 11.45 — Ранко- \ 
ва пошта. 12.15 — Кіножур- 
пал «Будівництво і архітек
тура». 12.30 — Сільська го
дина. 13.30 — Мувнчний ні- 
оск. 14.00 — Короткомет
ражні телефільми для дітей 
кіностудії ім. О. Довженка, 
14.40 — Сьогодні — День 
рибалки. 15.10 — За вашими 
листами.
15.55 —
1.6.55 — 
Трибуна 
З циклу 
місці». 18.00 
панорама, 
фільм. ІС 
бок 
«Шахтар».
21.35 —

Музична передача. 
Клуб мандрівників. 
Новини. 17.00 — 
громадської думки.. 

«Вирішується на 
) — Міжнародна 
18.45 — Мульт. 

19.00 — Футбол. Ку- 
сезону. «Дніпро» — 

21.00 — «Час»,- 
«Льодовий бал». 

Виступ няйсильніших фігу
ристів світу. 22.40 — Фут
больний огляд. 23.05 — Но. 
вини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

«Сонячне коло». 10.45 
Сьогодні — День рнбалкв^И 
11.35 — Телевистава «Пози^И 
цін». 13.50 — Новини. 14.0СИ
— Музична естрадна про-А 
грама. 15.10 — «В майстер. ■ 
лі художника». 15.50 — Те- * 
лефільм «Барви літа». 16.00
— «Слава солдатська». (Кі
ровоград на Українське те
лебачення). 17,00 — «Катру
сям кінозал». 18.00 — Пре
м'єра науково-популярного 
фільму «Як ви тут живете?».- 
18.30 — Концерт хору Укра- 
їнського телебачення і ра
діо. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Кіноогляд
«Резонанс». 20.30 — Кем. 
церт. 20.45 — На добраніч. 
Літні 21.00 — «Час». 21.35 — 
На екрані — кінокомедія,- 
Художній фільм «Суєта 
суєт». 23.00 — Повніш.
А ЦТ (II програма)

З 00 — На зарядку, ста- 
вайї 8.20 — Г. Троєполь- 
ський. «Білий Б;м нори* 
вухо». 8.50 — Мультфільм. 
9.00 — Російська мова. 9.30
— Документальний фільм 
«БерезЬісь'кий біосфврнвп». 
9.55 — Концерт Державного 
камерного оркестру СРСР. 
11.00 — «Чарівний гусак»: 
Телевистава для дітей. 11.30
— Очевидне — неймовірне. 
12..30 — Мелодії Киргизії: 
13.00 — 9-а студія. 14.00 — 
Людина. Земля. Всесвіт. 
14.45 — Розповідають наші 
кореспонденти ’5,15 — Те
лефільм «Атланти і каріати
ди». 2 серія. 16.45 — Видат
ні радянські виконавці —> 
лауреати Ленінської премії. 
Співає Є. Нестеренко 18 00
— Чемпіонат СРСР з кінно
го спорту. 18.35 — Докчмеи- 
тальний телефільм
Грав Т. Федькіна /«Ьорте^ 
піано). 19.30 — По V.. /
Мїставочннх залах. Ж - іго- 
горська різьба 20.00 — Де- 
Чірпя казка. 20.20 — Доь.\- 
ментаяетшн фільм «Подорож 
по Уссурійській тайзі» 20 ЗО
— Від пісні до танцю.' 21.00 
—• «Час». 21.35 — Фільм «Ніч 
без птахів». 23.05 — Міжна
родний турнір з тенісу.

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Партійна, профспілко 
ва. комсомольська орга нізації апарату Кіпово. 
градського обкому пкем України глибоко сумують 
з приводV траг’^йоГ 
гибелі водія Обкому

юы.Ч4ЕКИА 
Юрія Яновича

ким покійного ' Ол,ІЗЬ-

ва-
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