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Виходить
з 5 грудня <939 р.
:----------------------------- —

комуніста!

Комсомольці Кірово
градського
юспіталю
для інвал дів
Великої
В.тчизняної в йнк готу
ються
до громадськополітичне»
атестації
учаснинів
Ленінського
заліку. Секретар номсомсльсьної
організації
Н Хорленно розповіла:
особисті
комплексні
плани комсомольців ви
ке нуються
сумлінно.
Д вчата постійне підви
щують свій ідейно.полі
тичний рівень V гуртку
ют. сокольської
ПОЛІТ
ОСВІТИ
«Молодим про
партію». Про опануван
ня суміжної
спеціаль
ності незабаром звіту
ватимуть
медсест^
Л, Гончарова, О. Гур.и,
Я Ігнатььва,
Л. Чехович. Чимале бесід на
медичні
й науково-по
пулярні теми підготува
ли для
хворих І. Иозельсьна,
В. Шег.св:р,
О. Данчук...
На знімну: секре
тар комсомольської ор
ганізації госпіталю На
таля ХОРЛЕННО серед
комсомольців лікуваль
ного занладу.
Фото В. ГРИБД.
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Далеко за межами району
лине слаеа про успіхи юнанів і дівчат
орденоносної
комсомолі’»’ Новоукраїнсьного району.
Вагомих трудо
вих здобутків
добилися в
десятій
п’ятирічці 'молоді
трудівники
колгоспів, рад
госпів, промислових підпри
ємств. У перших лавах бо
ротьби за високу єфентинність
виробництва
йдуть
делегат XVIII з’їзду ВЛКСМ
Олександр Вовкотрубснно з
колгоспу
імені XX з’їзду
Н.ПРС,
доярки
Людмила
Бубнова з колгоспу «Друж
ба» і Тамара Запорожець із
колгоспу «Росія», свинарка
Тамара Старенченно з кол
госпу імені
Леніна, тонарі
Олександр Дорсфссв з ком
бінату хлібопродуктів і Ми
кола Андрійченко з цукро
вого заводу, слюсар Володи
мир Івановський з рансільгосптехніни та групкомсорг
комсомольсько, молодіжного
колективу з автотранспорт
ного
підприємства 10041
Василь Юреснул.
Для багатьох юнанів і дів
чат минула п’ятирічка була
першою в їхньому трудово
му житті. Безумовно, кожен
пізнав і радість успіхів, і
гіркоту невдач. Та завжди у
важні хвилини
поруч були
комуністи.
наставники,
старші товариші. Вони доб
ре розуміють,
що людина,
котра робить перші крони в
самостійному житті,
потребус утвердження на активній життєвій
лозиції, тим.то
повинна
гартуЕатися
ідейно.

Вже багато років ідейни
ми наставниками молоді є
бригадир механізаторів к.тліоспу імені XX з’їзду КПРС,
двічі Герой Соціалістичної
Праці О. В. Гіталов, брига
дир тракторної
бригади
№ 2 колгоспу «Росія». Ге
рой Соціалістичної
Праці
В С. Андріям. свинарка
колгоспу імені Карла Марк
са К. Я. Степаненко, слюсар
Мовоукраїнського щебене
вого заводу В. С. Болдурат,
, шофер
райсільгослтехпікп
П. І. Тигснко та багато ін
ших. Усі вони постійно шу
кають і знаходять стежки
до молодих сердець, словом
і ділом допомагають у най
складніших життєвих ситу
аціях.
В основі ідейного загар
тування лежить марксист
сько-ленінська освіта. У по
станові
НК КПРС «Про
дальше поліпшення ідеологічної,
полі гнко-виховпої
роботи» підкреслюється, ЩО
глибоке
н послідовне ВІІВчевпя
творів К. Маркса,
Ф. Енгельса.
В. І. Леніна,
історії
КПРС, партійних
документів, праць Генераль
ного секретаря 11К КГІРС.
Голови Президії Верховної
Ради СРСР Л. 1. Брежнєва
дає змогу формувати у юна
ків і дівчат науковий світо
гляд, виховує почуття від
даності партії, народові.
Нині в районі в 42 гурт
ках і семінарах комсомоль
ської політосвіти навчається
1018 чоловік. Більшість із
них успішно засвоюють ма
теріали навчальної врогрд-і
ми, творчо підходять і до
вивчення настанов партії, (їі
и програмних документів.

Нещодавно у зв’язку з
виходом у світ постанови
ЦК ВЛКСМ
«Про участь
комсомольських організацій
у всенародному 'обговорен
ні проекту ЦК КПРС >з.о
XXVI з’їзду Комуністичної
партії Радянського Союзу
«Основні напрями економіч
ного і соціального розвитку
СРСР на 1981 —1985 роки і
на період до 1990 року» в
усіх
гуртках і семінарах
комсомольської політосвіти
відбулося
роз’яснення та
обговорення цього важливо
го програмного документа.
На високому ідейно-полі
тичному рівні пройшли за
няття в колгоспах «Друж
ба», імені Калініна,
імені
XX з’їзду КПРС. на цукро
вому заводі, в автотрапслідприємстві
портному'
10011 та районній лікарні.
Молоді ентузіасти, глибоко
проаналізували кожен роз
діл проекту,
ЕНОСИЛН свої
пропозиції і
доповненая.
Так, групкомсорг комсомоль
сько-молодіжного колективу
тракторної
бригади № 2
колгоспу «Др\ жба»_Володіімир Дубченко подав пропо
зицію до п'ятого
розділу,
де записано: «У сільському
господарстві добитися дина
мічного
розвитку і лід.шшеїлія ефективності всіх га
лузей,
збільшення вироб
ництва і поліпшення якості
продукції». Він
пропонує
доповнити його так: «Підви
щити відповідальність кол
госпів і радгоспів
за збе
рігання техніки та збіль
шення строків її служби».
Ма іі стер м і жкол гос пб у ду
Олександр Антоненко за
пропонував
внести до VII
розділу проекту таке доп >впення: «Посилити
відпові
дальність субпідрядних ор
ганізацій за своєчасне ви
конання будівельно-монтаж
них робіт».

-ТІЛЬКИ ВИСОКОЯКІСНА
Ссціалісгнчві зобов’язання комсомольсько-молодіжної бригади по складанню електроприводів цеху
№ 101 Олександрійського електромеханічного заводу (бригадир А. Я. Багно, групкомсорг Раїса Шпак)
на 198 І рік
Шість раз виходив торік наш колектив переможцем
у ссціалісі п-іному змаганні робітників цеху. На удар
ній передз’їздГвській вгхті змінні завдання бригада
регулярно виковувала на 120—125 процентів.
Вступаючи в одинадцяту п’ятирічку, ми беремо
такі соціалістичні зобов’язання на 1981 рік:
— до дня відкриття XXVI з’їзду КПРС виробити
надпланової продукції на 3 тисячі карбованців. У дні
роботи з’їзду працювати па зекономлених матеріа
лах;
— виконувати місячні виробничі завдання в серед
ньому на 117 процентів;
— усю продукцію здавати ВТК з першого пред’яв
лення;

кому ЛКСМУ.

’

Соціалістичні зобов'язання обговорено і прий
нято на загальних зборах бригади.

вищих надоїв молока
доярок ферми
№ 6 колгоспу
Соціалістичні зобов’язання комсомольсько-молодіжного колективу
«Маяк» Знам’янського району
(керівник колективу Ф. К. Черкас, групкомссрг Люба Симоненко) на
1981 рій

1 отуючи достойний дарунок наступному XXVI
з їздові. КПРС, конкретними справами відповідаючі)
на рішення партії та уряду, ми беремо такі соціаліс
тичні зобов’язання на перший рік одинадцятої п'яти
річки:
— плав першого кварталу по виробництву молока
виконати до дня відкриття XXVI з’їзду партії;
— надоїти за рік лє 3500 кілограмів
кожної корови;

Слід відзначити добру
роботу но роз’ясненню та
обговоренню
проекту ПК
КПРС пропагандистів сис
теми політичного й сконоМІЧПСГО
навчання М. В.
(колгосп «Дрх'ЖЯценка
ба»), П. Г. Цяпкала (район
на лікарня), С. А. Брюховецької (колгосп імені XX
з’їзду КПРС) і ряду інших.
Працюючи за особистим
творчим планом, ідеі’ші на
ставники пристрасним сло
вом помітно впливають на
зростання свідомості юна
ків і дівчат.
Глибоке вивчення «Основ
них напрямів економічного
і
соціальною
розвитку
СРСР па 1981 — 1985 роки і
на період до 1990 року» до
поможе молоді району ус
пішніше виконуг-ати завдан
ня одинадцятої п’ятирічки.
Е. ДИГАС,
другий секретар
рай-

— добитися права носиш звання «Бригада кому«
нісгичної праці»;
— навчити одного молодого робітника спеціальнос
ті монтажника радіоапаратури;
— працювати без порушень правил охорони праці
і техніки безпеки;
— всім членам бригади постійно підвищувати свій
ідейно-політичний рівень.
— укласти договір на змагання з класом підшеф
ної школи.

ПРИЗ
«молодого
КОМУНАРА»

І

молока від

— одержати по 90 телят на 100 корів.
Зберегти
100 процентів поголів’я молодняка;
— вершим сортом здати 98 процентів молока при
жирності його 3,8 процента;
— знизити затрати праці на
впробг.ицтве одного
центнера продукції із 7,2 до 6 людино-дні в;
— добитися зниження затрат кормів на виробницт
во одиниці продукції па 10 процентів.
Соціалістичні зобов’язання обговорено в прий
нято на загальних зборах колективу.

Можна більше!
З особливим настроєм починають
кожен робочий день члени комсо
мольсько-молодіжної зміни гірничих
робітників очисного вибою видобув
ної дільниці № 1 шахти «Сбітлопільська», де керівником гірничий май
стер В. В. Нюренберг, в групкомссргем Анатолій Щербина. Гї>д час мі
сячника
найвищої продуктивності
праці видати на-гор-з 600 тонн вугілля
— таку мету поставили перед собою
молоді шахтарі.
Результати роботи
колективу за
першу половину січня радують: з
початку місяця
видобуто 420 тонн
вугілля.
Кол-сомольсько-молодіжна
зміна прагне сповна використовувати
есі резерви, аби
и надалі ити з ви
передженням графіка.
В. ГРИГОРАШ,

секретар комітету комсомолу
шахти «Світлопільська».

Наближається
до мети комсо
мольсько-молодіжна бригада гірни
чих робітників очисного
вибою
шахти «Верболозівська», очолюва
на досвідченим шахтаро; В. І. Ор
ловським. Під час місячника най
вищої продуктивності праці колек
тив зобов’язався видобути 1000
донн вугілля понад план.
Минуло два тижні, а на рахунку
бригади вже 9-14 надпланові тонни.
Виходить, можна й більше!
Найвищий коефіцієнт трудової
участі нині у групкомсорга Миколи
Різниченка, у робітників Григорія
Коропснка та Миколи Бабія.
А. РОЯіЕНКО.

секретар
комітету ксмсомся)
виробничого об’єднання «Оленсандріявугілля».

ЗА РЯДКОМ ПРОЕКТУ
ЦК КПРС

сільському
У_______________
господарстві доб&-

Сіли за парти

тися
динамічного
розвитку 8 ПІДВИ

Обговорюючи проект Ос-'
розвитку
повних напрямів
нашого
країни, хлібороби
особливу увагу
колгоспу
на ті рядки, в
звернули
Уїких говориться про значне
поліпшення
використання
тракторів, автомобілів, зби
ральних та інших машин. З
досвіду ми знаємо, що проб
лему цю можна розв’язніи,
тільки маючи достатню кіль
кість висококваліфікованих
механізаторських
кадрів.
Тому у своєму господарстві
організували курси механі
заторського
всеобучу, їх
відвідують 25 чоловік різно
го віку. За парти сіли кол
госпні
бухгалтери Тамара
Говор і Ольга
Поліщук,
шофери
Олексій і Сергій
Грицаєики, художній керів
ник сільського
Будинку
культури Олександр Басис
тий та інші
товариші. Всі
вони через
кілька місяців
стануть
кваліфікованими
Трактористами.
Л. ВІНИЧЕНКО,
секретар
партбюро
колгоспу «Іскра» Компанїївського району.
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НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

ництва.
(З проекту ЦК КПРС
до XXVI з'їзду партії).
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Форпост
«Молодого
комунарам

сатажнів комсомольсько-мо діжних та шляхи їх розв’я
лодіжних ланок по вирощу зання.
Молодість — пора пошу
ванню цукристих. Були се
здобутки у
ред його учасників
і наші ку. Неоднакові
ланок,
але мета у всіх спіль
земляки.
на
—
добитися
в
одинадця
Наш
кореспондент
зу
стрівся з молодими буряко- тій п’ятирічці, що вже поча
лася,
зростання
врожайнос

водами
Кіровоградщини і
попросив їх розповісти про ті цукрових буряків на ос
нові дальшого вдосконален
плани на майбутнє, поділи ня технології вирощування,
тися враженнями від семі суворого дотримання вимог
підвищення
нару, роздумами про проб агротехніки,
леми
комсомольсько-моло- рівня механізації тощо.

Є в проекті ЦК КПРС до
XXVI з’їзду партії такі сло
ва: «Довести середньорічна
виробництво цукрових бу.цяКів до 100 — 103
мільйонів
тонн. Підвищити вихід цукру з ножного гектара посі
ву цукрових буряків». Яким
же буде внесок молодих буряководів нашої
області у
виконання цього
напруже.
його завдання?
У Києві нещодавно закін
чився кількаденний семінар

<кх

20 січня 1981 року

„Молодий комуялра

--------- 2 стор.--------

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ПОЛЕ

стінної газети
з карикату ніки. Тут доречно сказати,
погодних
рою на бракороба... Влуч що за складних
не, вчасно сказане слово умов минулого року ми не
впоралися б у строк із зби
дуже допомагає в роботі.
Добрий
урожай можна ранням, якби погано й нев
виростити лише тоді, коли часно підготували буряко
вчасно і високоякісно посі збиральну техніку.
Епікаж комплексу КС-6, у
єш, доглянеш посіви, а по
тім зумієш зібрати. Минуло складі якого працював і я,
зібрав цукго року кожен із 380 гекта минулої осені
гектарі. А
231
рів бурякового
лану, що ристі на
його доглядала наша ланка, ПОТІЛУ допомагав буряковоколгоспу
видав по 300 центнерів со дам сусіднього
лодких коренів. Багато це імені Ватутіна.
ценко:
Думку Віталія продовжив
— Наш комітет комсомо чи мало? Ми вважаємо, що
наших полях
можна Володимир Харламов, лан
лу дбає передусім про ор иа
ковий ланки механізаторів з
ганізацію роботи, чітку вза одержати й вищі врожаї.
Дещо з того, про що го Долинського району:
ємодію всіх виробничих ла
— Хочеться
висловити
семінарі, ми
нок. Ось такий
приклад. ворилося на
в
у себе з критичне зауваження на ад
Під час минулорічного зби вже впровадили
комплексних транс
рання буряків КОМСОМОЛЬ господарстві. Це — застгсу- ресу
СЬКІ
активісти буквально вання маркерів при роботі портних загонів, які працю
днювали і ночували в агіт- обризкувача на буряковому вали восени на наших план
ізагончиках.
Організація лану, виготовлення своїми таціях. Що характерно: во
практично
Змагання, випуск щоденних руками змішувача гербіци дії автомашин
вирішували, на яку
інформаційних
бюлетніз, дів тощо. А втім, резер самі
«блискавок», написання по вів ще чимало. І, мені зда площу направити транспорт
здоровлень
передовиках^, ється, одним із головних є ні засоби. І вибирали вони,
господарстві як правило, ближчі до до
контроль спільно з агроно створення в
мічною службою за якістю такої системи машин, яка роги з твердим покриттям,
збирання,
дотримання ви цілком відповідала б нашим зручніші. В результаті тер
періоди піла спільна справа: дово
мог агротехніки — все це потребам. А то в
-члени комітету вважали сво напружених робіт ми відчу- дилось у першу чергу зби
їм найпершим обов’язком. ваємо поки що недостачу, рати корені
з ближчих дз
І, прямо скажу, нам приєм- скажімо,
універсальних доріг ділянок. Пройде дощ
йо було в короткі хвилини тракторів.
— і віддалені площі стають
(їорепочинку зайти до агітСьогодні для нас, моло- практично
неприступними,
іагончика,
дізнатися,
як дих буряководів, як і для розтягуються строки виве
ідуть справи у суперників всіх механізаторів,
осноз- зення буряків, що відбизаєпо змаганню,
посміятися ним завданням є вчасний і ться на виході цукру з гек
останнього
номера високоякісний ремонт тех- тара, Тому
слід би запро-

З приводу того, що вирі
шує успіх справи, розбіж
ності
у
висловлюваннях
хлопціз не було.
Ось що
розповів про свій колектив
Молодий комуніст, групкомсорг комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади
№ 2
колгоспу
«Перше
Травня»
Маловисківського
району, ланковий механізо
ваної ланки по вирощуван
ню цукристих Віталій Дем-

вадити суворий
контроль
за роботою
комплексних
транспортних загонів.
Віктор Галушка, бригадир
комсомольсько- мелодіжн ?і
тракторної
бригади № 1
колгоспу
імені
Калінінз
Олександрійського
райо
ну:
— На жаль, молодим оубригади
рякосодам нашої
торік нічим було похвалитися.
Зібрали з кожного
гектара менше 200 центне
рів цукристих. Причини не
вдачі відомі.
Вирощує
механізована
ланка буряки на площі по
над ЗСО гектарів, має вдосіель різної
техніки, а ось
машин для внесення гербі
цидів мало. Тож основною
причиною низького врожаю
була велика забур'яненість
полів.
Ефективної і ціле
спрямованої
боротьби з
ними не велось. Треба виз
нати й свою вину. Не зумі
ли ми налагодити ділового
співробітництва
з агрономінною службою,
Ніяк не
вдавалося забезпечити рит
мічне надходження гербіци
дів у централізованоллу по
рядку. Купували у сусідів.
Аж із Вінничини
завезли
новий гербіцид, а наші агрономи не знали, як його
вносити,
Цінний препарат
пропав.
Отож моя думка: щоб
досягти успіху,,
необхідно
заздалегідь
<усе детально
продумати, зважити, розсивити і навчити людей. Дріб
ниць у роботі
немає. А
зроблене
абияк
навесні
дасть взнаки восени. Мину
лої осені, наприклад, наші
хлопці одними з перших у
районі викопали корені зав
дяки тому, що заздалегідь
гчдготували збиральну тех
ніку, транспортні засоби. Та,

як я вже сказав, урожай ви
явився нижчим, ніж у попе
редні роки.

І

С. ПЕТРОВ.
(Закінчення буде.)

У РЕМОНТНИХ МАЙСТЕРНЯХ

центТокар
майральної
стерні колгоспу
імені Шевченка
Новгородків с ького району Ва
силь КОМІСАРЧУК прекрасно
розуміє, що й
від його праці
залежить якість
роботи
сівачів
навесні.
Томуто, ремонтуючи
сільськогос п Одарську
техні
ку, він виконує
нині
змінні
норми на 115
процентів.
Фото С. ФЕНЄНКА.

ОСНОВА ПЕРЕМОГ

Чотири
комсомольсько- довикш.
В основі їх _
молодіжні ланки вирощува постійна турбота про під
ли минулого роИу кукуруд.
готовну
полів і техніки,
зу в ордена Трудового Чер вчасне проведення агроза
воного Прапора
нолгоспі ходів.
«Зоря комунізму» НовоарНині комсомольці і мо
хангельсьного району. Мо лодь, що не так давно полоді ланкові
Василь Ско ударному
г
~-...
працювали
на
ромний, Іван Загорульно, кунурудзяних
г.
полях, зайМихайло
Кукурудза
і нялися ремонтом
Дмитро Каричковський зу Вже полагодили..і техніки.
■ сільськоміли
організувати роботу господарські
......
„
машини
та
на високому агротехнічно реманент, які використовуму рівні.
Це й принесло ватимуться
р------на
весняних
успіх. З кожного гектара польових
р/
роботах. Молоді
посіву було
одержано по кукурудзо води
т,~:і
зобов’яза
78 центнерів добірного ку г-— - .лися до дня відкриття пар
курудзяного зерна.
Тійного
ь
тійного
з’їзду
повністю
Висока
продуктивність,
відремонтувати
всі тракякість давно
вже стали
тори і закріплені за меха
невід'ємними супутниками
роботи комсомольсько-мо нізованими ланками машилодіжних колективів гос
подарства, молодих пере.
М, НАКОНЕЧНИЙ.

Потрібен
наставник
конкретний
Корови 1(0одержати від
над три тисячі кілограмів
заздалегідь
подбали про продукції, а Люба Богач
булїі в чи Микола Коваленко —
тс, щоб тварини
теплі, щоб
для них був ні? Адже вони працюю ь
кормів, в однакових умовах. Ос:,
солідний запас
сказаги ми її вирішили. то пере
Саме це можна
про працівників четвертої довики виробництва регу
ферми, лярно виступатимуть пе
молочнотоварної
Катерина' ред своїми
якою завідує
колегами з
Іванівна Хлібовпч. Іще до розповідями про иередолі
настання морозів тварин прийоми праці, про ге, як
ницькі
приміщення туг їм удається досягти успі
утеплили: полагодили две ху. Першою буде Валенти
рі, посклили вікна. Актив на Ка.шміїрчук.
ну
участь у підготовці ЗВИЧАЙНО,
соціалісферми до зими взяли мо
змагашія
тичне
лоді тваринники Микола тільки один
зі стимулів
Коваленко, Любов Богач, збільшення
виробництва
Валентина Казпмпрчук та тваринницької
продукції,
інші.
хоч і один
з головних,
Зимівля худоби — пора
Важливо, щоб
на фермі
відповідальна. У постанові
ЦК КПРС, Ради
" ’
Міністрів
раціонально використову
СРСР,
ВЦРПС
і
ЦК
вали корми. їх у колгоспі
ВЛКСМ «Про
розгортання
достатньо:
заготовлено
Всесоюзного
соціалістичного змагання працівникіи
маємо і жом, і силос, і
тваринництва за успішне
концентрати. Та річ у то
проведення зимівлі худоби,
му, що одна доярка праг
збільшення виробництва і
закупок продуктів тварин
не давати коровам корми
ництва в зимовий
період
тільки
в підготовленому
1980 — 1981 року» підкрес
вигляді (так робить, ска
люється, що тепер основ
ним завданням є забезпе жімо, Валентина Казимпрчення організованого про
дає. їх та
ведення зимівлі худоби як . чук), а друга
надійної основи для вико
кими, які
одержує. Тут
нання планів
і соціаліс велику допомогу правлінню
тичних зобов’язань у галу
зі тваринництва в першо господарства партійній та
му році
одинадцятої п’я.
к ом сом о л ьс ьк і й організа
тирічки, забезпечення насе
ціям, працівникам ферми
лення продовольством.
Виконати
це завдання може подати колгоспний
нам допоможуть добре ор ^Комсомольський прожек
ганізоване
соціалістичне тор», рейди якого ми праг
проводити
дедалі
змагання, регулярне під немо
биття підсумків виконання частіше.
А ЖАЛЬ, доводиться
-зобов’язань, забезпечення
широкої гласності, попу ** говорити Й про те, ІІІ'І
ляризація передового дос ми не завжди
ефекї Іівііо
паставвіду. Не
так давно • на використовуємо
фермі появилася
«блис ницгво.
Чи є на фермі
кавка», в якій правління, досвідчені
тваринники,
партійна та комсомольськаі котрі могли б поділитися
організації вітали молоду з молодими
своїм досчідоярку
Валентину Ка.ш- дом, підказати,
що і як
мирчук з високим трудо робити? Безумовно, є. Цс
вим досягненням: комсо- Т Євгенія Адамівна Кова
молка надоїла від кожної ленко, і Надія Григорівна
корови по три тисячі кіло Рєзпик.
Всі вони дограмів молока. Колектив помагають молодим, та
четвертої ферми дружний, робиться
_це без певної
працьовитий, а ось подо системи. А хочеться, щоб
лати
тритисячний рубіж кожна досвідчена дояркяно надоях
удається не наставппця взяла шефство
кожній.
Мене як секретаря ком над молодою. Одним сло
вом, потрібні
наставниці
сомольської
організації,
конкретні,
а
не,
як
кажу і».
заступника голови колгос
взагалі.
пу по роботі з молоддю не
Надої па четвертій мо
може не хвилювати таке
фермі не
становище,
Проаналізу- лочнотоварній
вавши його, я дійшов вис низькі, хоча могли б бувищими. Це ЦІЛКОМ
повку: ми ще не завжди ти к
організовуємо соціалістич залежить від пас, від то
не змагання но-діловому, го, як ми організуємо ро
Безумовно,
:підсумки
___ ро- боту па фермі в зимовий
боти тваринників підбиває період.
мо регулярно, випускаємо
бюлетень трудового супер
С. ВЕЛИКИЙ,
ництва. А ось щодо обміну
заступник голови кол
досвідом, то
тут справи
госпу імені ГорькогА
'Гіршії Лому, скажімо,- Ва
по роботі з МОЛОДДЮ'
ля Казимнрчук
змогла
Долинський район.

зима.
І добре
ЛЯГЛА
тим господарям, які

-

20 січня

Ю&1 року

99HfолорияА коалу

гага

фінський ЗАЛІК
фективною формою і
вмхоаання молоді ста
ли Ленінський залік «Рішен
ня XXV з’їзду КПРС — у вих завдань Ленінського за вати новими досягненнями
»ниття!» та Всесоюзна
Ле ліку в тому, щоб допомог у праці і навчанні.
Більше тисячі комсомоль
нінська повірка, присвячена ти юнакам і дівчзтам кра
^П0-й річниці з дня народ ще уявити собі ті вимоги, ців району стали на трудо
ження В. І. Леніна, учасни які ставлять партія та уряд ву вахту на честь XXVI з їз
ками яких тільки торік були перед молоддю сьогодення, ду КПРС.
чітку
програму
Молодь тракторної брига
близько трьох тисяч юнаків намітити
і дівчат нашого району.
підвищення ідейного рівня, ди колгоспу імені Фрунзе

Е

Особисті комплексні пла
ни комсомольців «Учимося
комунізму» знайшли і зна
ходять практичне втілення в
Активній участі юнаків і дів
чат у патріотичних
рухах
«П’ятирічці ефективності і
якості — ентузіазм і твор
чість молодих»,
«Десятій
гі’ятирічці,— ударний
фі
ніш! XXVI з’їздові КПРС —
гідну зустріч!», «XXVI з’їз
дові КПРС
— 26 ударних
тижнів».
■ Комсомольські
організа
ції Кіровоградського райовбачають одне з важли-

професійної
майстерності,
культури. «Мірило успіху
політичного виховання мас—
звичайно, конкретні
справи>>» — підкреслювалось на
XXV з’їзді КПРС.
Сьогодні життєву позицію
молодих трудівників визна
чає одне прагнення — внес
ти свій вклад у створення
надійної основи для робо
ти в одинадцятій п’ятиріч
ці, достойно зустріти XXVI
з’їзд КПРС. Разом з усіма
трудящими району молодь
старається кожен
передз'їздівський день
закінчу-

(групкомсорг
Олександр
І еоащенко)
зобов язалася
до відкриття з'їзду всю тех
ніку поставити на
лінійку
готовності. Успішно виконує
підвищені
зобов язання
комсомольсько - молодіж
ний колектив імені 60-річчя
ВЛКСМ тракторної бригади
№ 1 колгоспу імені Ватугіна. Переможцями першого
й другого етапів передз їздівського змагання визнано
трактористку колгоспу іме
ні Крупської депутата районної Ради народних депутатів
Галину
Бугаенко,
шофера цього ж господар-

ства Олександра
Решетцова,
механізатора
кол
госпу імені Фрунзе Віктора
Коваленка, машиніста екска
ватора рудника вогнетрив
ких глин Миколу
Кучеренка.

На громадсько-політичній
атестації учасників
Ленін
ського заліку, яка відбуде
ться
в
січні — люто му
буде дано всесторонній ана
ліз виконання зобов’язань,
затверджено особисті комп
лексні плани на наступний
етап заліку.
Буде
чим
рапортувати
атестаційній комісії тракто
ристові колгоспу «Победг:»
М. Ніколенку,
який свої
власні зобов’язання на 1980
рік перевиконав'на 66 про
центів і зекономив при цьо
му 426 кілограмів пального,
водієві грузовика цього ж

------ З О Ш )

господарства А. Качанову,
доярці колгоспу імені Круп
ської Л. Алексєєвій та ба
гатьом іншим.
Успіхам певною мірою
сприяла робота атестаційНОІ комісії. Члени комісії —
ветерани праці, наставники,
пропагандисти — допомага
ли молоди/л виробничникам
у прийнятті соціалістичних
зобов язань, контролювали
хід їх виконання, допомага
ли вишукувати нові резер
ви. Особливо плодотворною
була робота в цьому напря
мі пропагандистів системи
комсомольського
політнавчання В. П. Бєляєва, В. Т.
Медвідь, П. М. Бабій, П. В.
Матвійчук. У практику їх
ньої діяльності вже давно
ввійшли захист комсомоль
цями взятих зобов’язань,
уроки якості і таке інше.
О. ОСИПОВ,
другий секретар Кіро*
воградського райкому
ЛКСМУ.

ДИТИНСТВО. ШКІЛЬНА ПОРА. (П’ яти- і десятикласники Кіровоградської СШ М? 13).
Фото В, ГРИБА.

І 3 днем

(ЗВІТУЮТЬ
(СІЛЬСЬКІ
(ТЕАТРИ
Завтра в ІІоврархангель» ькому районному Будинку
культури почнеться IX об
ласний
конкурс сільських
граматичних колективів на
кращу постановку радянсь
кої одноактної п’єси. Девіз
.конкурсу — «На сцені —
наш сучасник». Самодіяльні
артисти присвячують захід
XXVI з’їздові
КПРС
і
[XXVI з’їздові Компартії Ук
раїни.
Протягом
десяти
днів
показуватимуть своє
мистецтво
кращі сільські
рамагичні колективи — неможці районних оглядів.
Новоархангельську ви
ступлять драмгуртківці ГайI'.'.орокського. Головаїїівського, Ульяновського
й Новоархангельського
районів.
Зональні конкурси проходи
тимуть у Новоукраїнському,
Новгородківському, БобриІнецькому, Маловисківсько-

му та Знам’янському район
них будинках культури.

ронського,
Добровеличкіз-]
ського,
Знам’янського, Кі
ровоградського, Новомирі О-і
родського, Маловисківського районів.
Своїми конкурсними ро
ботами самодіяльні артисти
славитимуть нашого сучдс-|
пика, його бойові
подвиги
і трудові
звершення, зло
сміятимуться над тим, що!
заважає нам будувати нове]
життя. На афіші огляду
«Відважне серце» І. Евальд.І
«Брат» В. Діброви,
«Ар
мія, Серафнмо Петрівно»
З, Володарського, «Не су-і
дн» М. Прядка, «Дитина»
П. Загребельного,
«Середі
своїх людей»
О. Барана,
«Довгожитель» В. Курильчука та інші.
проводиться з |
Конкурсз
роботі
метою
<активізації
---самодіяльних драматичних!
підвищення
колективів,
рівня
ідейно-художнього
і виконавської!
репертуару
майстерності аматорів, но-и
----- -ОО" І
ліпшення культурного
трудівників^
слуговування
1.
села.
ще йдуть ос...Сьогодні
тайні приготування, репети
ції окремих сцен, перевірка
реквізиту, художнього й му
зичного - оформлення.
А
завтра відкривається завіса
обласного театрального кон
курсу. В добру путь, друзі,
творчого вам хвилювання,
бурхливих оплесків, високих
оцінок жюрі!

Серед учасників зональ
Г. ВОЙЧЕНКО,
оглядів — аматори сце
зав. сектором театраль
ни Добрівського, ЧервоненІського,
Піщанобрідського,
ного мистецтва облас
Трешвського,
Гаївськото,
ного науково-методич
Хмелівського
р уріянського, Омикіївськоного центру народної
•^-клубів Т‘ ~
них
ІСЬІ

р

сільськик
творчості.
та будинків культуі». «•

^[j-; Вільшанського,

Г І«’»«« - -

,

Гаиво1«

я

ЧервонГ
слідопити
.Світловодської
серед,
ньої школи № 8 багато
років
розшукують ко
лишніх воїнів
частин,
які в грізні
дні осені
1943 року брали участь
у форсуванні Дніпра нз
території нашого райойону. їм уже пощасти
ло встановити зв’язки з
99 звитяжцями.

народження,

«Театр©

Чи можна
поєднати
танцювальну дискотеку,
таку популярну
серед
молоді, з драматичним
мистецтвом?
Ствердно
відповіли на це запитан
ня самодіяльні артисти
Ленінградського кораб
лебудівного
інституту,
котрі створили колектив,
який дістав назву «Теагротека».
Дебют
експеримен
ті льної трупи — театра
лізована
композиція
«Шлях вашого життя» за
повістю американського
письменника В. Сарояна.
Сучасне звукове облад
нання і світломузика —
звичний арсенал диско
теки — допомогли глиб
ше проникнути у склад
ний емоційний світ геро
їв літературного твору,
На виставі немає глядзчів у звичайному розуслова. До
мінні цього
сценічної дії було залу
чено й гостей молодіж
ного кафе, де відбулася
прем’єра. У виставу вве
дено танцювальні паузи,
в яких
охоче беруть
участь усі.
Подібні «Театротеки»
створюються тепер і а
інших молодіжних са
модіяльних
колективах
та палацах культури міс
та,
.і .Ю. ПЛЯСУНОЗ,
кор ТАРС.

Ленінград.

НАВІДНИК
ІЗ КОТЕЛЬВИ
Якось у гості до школя
рів прибув колишній син
полку 5-ї гвардійської по
вітряно-десантної
дивізії
ЛІ. П. Чорпорук. Уважно
слухали
вони
спогади
сержанта запасу.
...Селище Котельна, що
на Полтавщині, тричі переходпло з рук у руки.
Фашисти, відступаючи під
натиском воїнів дивізії,
спалювали будинки жите
лів. Згоріла й хата п'ят
надцятирічного
Миколи
Ч’орігорука. Батько його
пропав
безвісти ще в
1941-му, мати загинула під
час боїв за Котельву. По
радившись із дідом Про
копом ГІотаповіїчем, Ми
кола
вирішив піти
па
фронт. Прибився до арти
леристів
р.п и ищу вальної
протитанкової батареї 1-го
гвардійського
повітряно
десантного полку.
Хлопчина був зв'язко
вим, ї ідовіім па батареї,
якою' командував ‘Старшин
лейтепаїіт Губіи, Під’ в’ог-

р.

СПОРТ

У манежі
« Кочегарки»
Щороку па початку січня
республіканська рада това
риства «Авангард»
прово
дить
традіщінніїй чемпіо
на г з легкої атлетики. Цьо
горічний
протягом
трьох
днів проходив у Донецьку.
За звання
иаіісильпішпх у
манежі спортивного
клубу
«Кочегарка» вели боротьбу
представники майже
всіх
областей. Серед них були й
Кіровограді. Дві золоті ме
далі за перемоги
з бігу па
800 і 1500 метрів відповід
но з часом 2 хвилини 14 се
кунд і 4 хвилини 34 секунди,
(•держала майстер
спорту
Ольга Демеха. Ще двох та
ких нагород удостоєні май
стер сиоргу Леонід Левчен
ко (в потрійному
стрибку
він подолав
15 метрів 83
сантиметри)
і кандидат у
майстри
спорту
Віктор
Легких (він пробіг 600 мет
рів за 1 хвилину 22,6 секун
ди). Всі ці легкоатлети за
хищатимуть кольори аваигардівців на
міжвідомчій
першості
^республіки, ЩО
стартує в Києві 24 січня.
Відзначився іщ. турнірі й
учень машинобудівного ісхнікуму кандидат у майстри
спорту Василь
Пійло. Він
став бронзовим призером з
бігу на 300 метрів (86,1 се
кунди) і також приніс залі
кові очки в командну • пере
могу.наших земляків, котрі
виступають у другій групі,,
де мірялися
силами шіст
надцять колективів. ’
Отже, легкоатлети В. ]<,
Іванця зі спортклубу «Зір
ка» в новому сезоні взяли
непоганий розгін.
Це свід
чить про те, 1ЦО вони постій
но й цілеспрямовано готую
ться до Гретіх республікан
ських спортивних ігор мо
лоді.
В. ТВЕРДОСТУП,
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

красила груди гвардійця
після Корсунь-Шевченків
ської битви.
Син полку з боями про
йшов Україну, брав участь
у Яссько-Кишинівській опе
рації, у визволенні Руму
нії, Югославії, Угорщини.
Закінчив війну в Австрії.
В горнилі війни ріс, муж
нів, загартовував
волю
юний полтавчанин,
Ста в
навідником гармати, Під
час боїв за Відень влучним вогнем знищував вог
неві точки ворога,
що
стояли на шляху піхотин
ців.
Був нагороджений орде
ном Слави третього ступе
ня. А всього па рахунку
гвардійця
сім
бойових
нагород.
Коли відгриміла війка,
син полку продовжував
службу в армії. Там освоїв
спеціальність шофера.
Ось уже понад тридцяті,
років водить
автомобіль
комуніст Микола Павло
вич Чорпорук. Працює в
міжколгоспному шляховобудівельному
управлінні
№ 10.
Він — активіст оборон
ного товариства, часто ви
ступає зі спогадами про
буремні роки війни перед
молоддю Котслыш, това
ришами по роботі...
Три дні гостював колиш
ній сіні полку у Світловодську, де 37 років тому
гвардійці форсували Дніп
ро. І всюдц його зустріча
ли як рідного.

нем ворога доставляв на
передову боєприпаси, їжу.
Син полку ’з перших же
днів перебування в під
розділі став улюбленцем
воїнів.
Па все життя вкарбува
лись у пам’яті юного гвар
дійця кровопролитні
бої
па Дніпрі восени 1943
року.
.
Група сміливців на
з лейтенантом Топорковпм уночі форсувала Дніп
ро. Та не встигли вони
окопатися, як ворог обру
шив на їхні голови шквал
вогню. Одну за
одною
відбивали радянські воїни
атаки. Рідшали їхні ряди.
Загинули старший лейте
нант Рубін, командир взво
ду розвідки лейтенант Ки
таев, брати Аіихєєви.
М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ,
За подвиг па Дніпрі ба
завідуючий позаштат
гато воїнів
удостоїЛнсь
ним відділом військо
урядових нагород. Рахунок
во-патріотичного вихо
їм, відкрив і Микола. Чорнорук. Він .отримав першу <»
• вання СвітловОдського
міського
комітету
медаль «За бойові заслу
ДТСААФ.
ги^ Друга медаль

------------ 4 схвор.

Вівторок
X. ЦТ
8.00 — «Чао». 8 40 — Гім
настика. 9.05 — Мультфіль
Піднята
ми 9.35 — Фільм
.....
11.05 цілина».
1 серія.
Симфонічні твори М Глінкп
Новини.
По закінченні
14.30....— Новини 14.50 —
15.40 —
Док. телефільми.
Горизонт. 16.40 — Концерт
Сахалінського Гросійського
народного хору. 17.05 — Зу
телестудії
стріч юнкорів
’
«Орля» з першим секрета________ міськко
рем Скопннеького
му КПРС Рязанської області
В. І. Головановим. 18.00 —
Наш сад. 18-30 —Веселі нот
ки. 18 45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Назустріч XXVI з'їз
ду КПРС Програма телеба
чення Грузинської РСР: кон
церт. 21.00 — «Час». 21.35—
Очевидне —
неймовірне.
22 10 — Сьогодні у світі.
22.25 — Баенетбол. Чолові
ки. «Жальгіріо» (Каунас) —
«Цпбена» (Загреб. Югосла
вія). 2 тайм.

а ут

10 00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «У гостях у
- олімпійців». 11.05 — Фільм. концерт. 11.40 — «Шкільний
екран - 10 клас. Українська
література. 12.15 — Худож
ній телефільм «Тихоня».
16 00 —
Новини. 16.10 —
«Срібний дзвінсчок». 16.30—
Для дітей. «Зелений БОГННКі».
17.00 — «Імпульс». Респуб
ліканський телеконкурс типахідпиків і раціоналізато
рів. 17.50 — Ліричні мелодії.
18.00 — «Адреса
досвіду:
Яготннськин район Київсь
кої області». 18.30 — Доку
ментальний фільм «Це пови
нен знати і вміти кожен».
(Кіровоград). 19.00 — «Ак
туальна камера».
19.30 —
«Дійові особи та виконавці»
20.45 — «На добраніч, діти!»
21 00 — «.Час». 21.35 — Кон
цертний зал «Дружба». Кон
церт Державного Сибірсько
го російського
народного
хору. (Кіровоград). У перер
ві — «День за днем». (Кіро
воград).

'А ЦТ (IV програма)

1900 — Чемпіонат СРСР
в хокею: «Торпедо»
(Горь
кий) — «Спартак» (Москва).
20.50 — Концерт. 21.40 —
«Піднята
Художній фільм
.цілина». 2-а серія.

Середа
ЦТ

8 00 — «Часі». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Улюблені
вірші 9.35 — «Піднята ціли
на». 2 серія 11.10 — М. Рнмський-Корсаков. Увертюра
на російські теми. По закін
ченні — Новини.
14.30 —
Новини. 14.50 — Док теле
фільми: «Повість иро Кос
тянтина Петровича Іванова».
«.Час не владний». «Про ме
моріальний музей у Шушенському». 15 45 — Л. Бетхояв

;,Молодяй кошунарг‘ —----------------------------------- 2& ci^nsss 1981 року
вен. Соната № 9 для скрип
ки з фортепіано. 16 20 —
В. ВишнсвськиЙ «Оптнмістична трагедія».
____
17 05 —
Відгукніться, сурмачі) 17.35
— Разом — дружна сім'я.
18.00 — Академія наук Уз
бецької РСР. 18.45 — Сьо
годні у світі 19.00 — Рево
люційні ітісні. 19.20 — Фільм
«Ленін у Жовтні». 21 00 —
«Час.» 21.35 — Концерт сияв
фонічного оркестру ЦТ і ВР.
По закінченні — Сьогодні у
світі.

З 20 січня

по 25 січня
1981 року

А ут

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — -»Вашим, тонаіншу. серцем
і-іменем...»
Кінопрограма. 11.10 — «Орі
єнтир». 11.40 — «Шкільний
екрані». 8 клас Російська лі
тература. 16.00 — Новини
16 10 — «Срібний дзвіно
чок». 16 ЗО —
Леся Дичко.
Кантата «В І. Ленін». 17.00
— «Грають юні музиканти».
17.30 — «Господарський ме
ханізм: особливості і проб
леми!». 18.00 — К. т. «День
за днем» (Кіровоград) 18.15
— К. т. «Палітра» (Кіровоі рад). 18.45 —
К т. «XXVI
з'їздові КПРС — гідну зустріч». Виступ
заступника
голови правління
обласної
організації
. ____
Товариства
«Знання» В. Д Мішури. (Кі
ровоград) 19.00
— «Акту
альна
камера». 19.30 —
«XXVI з’їздові КПРС — гід
ну зустріч». «Роки трудової
доблесті».
Закарпатська
область.
У передачі бере
участь перший секретар об
кому
Компартії
України
Г. 1 КандроЕсьний. 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 —
Художній
фільм «Оповідання про Ле
ніна» По закінченні — Но
вини.

кої АРСР. У перерві — Сьо
ГОДНІ У СВІТІ.

А

тальиий телефільм. 11.30 —
Художній
телефільм —
«важкі поверхи». 1-а серія.
1<,.00 — Новини
16 10 —
«срібний дзвіночок.» 1630 —
• Дебют» лауреат міжнарод
ного конкурсу
Е- Тростнйецькип п.би — Кіноогляд
«і-езопаиа». 18.00 — «День
за днем» (Кіровоград) 18 15
- телефільм. (Кіровоград).
18.3а — тележурнал «кіроьоі радщина
спортивна».
^Кіровоград)
19.00 —, «Ак
туальна камера».
19.30 —
«XXVI з’їздові КПРС — гід
ну зустріч». «Роки трудової
доблесті».
Херсонська об
ійсть. У
передачі ' бере
участь
перший секретар
обкому Компартії
України
А. М. Гіренко 20.45 — «На
добраніч, діти!» 21.00
—
«Час». 21.35 —
Художній
телефільм «Важкі поверхи».
2 ,а серія. 11о закінченні —
новини.

10 00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — -XXVI -з’їздові
КПРС — гідну зустріч» «Ро
ки трудової доб'лесті». За
карпатська область 1150—
Художній фільм «Оповіднії
на про
Леніна», 16.00 —
Новини. 16.10 —
«Срібний
ДЗВІНОЧОК)» 16 30
— -Рес
публіканська фізико-матема
тична школа» 1700 — «11а
літра». 17.30 — «Закон і ми».
18.00 — «Ліричні наспіви».
18 ЗО — «Телепост на удар
ній будові». 18.45 — Естрад
ні мелодії 19.00
— «Акі-уальна
камера». 19.30 ' —
Л. Бетховен з симфонія
«Героїчна».
:
20.20
І — «Моя
п’ятирічка»,
Портрет-нарис 20.45 — «11а добраніч.
діти!» 21.00 — «Час» 2135
—
Художній
телефільм
-Бажкі поверхи» 1-а серія.
По закінченні' — Новини
А ЦТ (IV програма)
21.00 — Концерт. 21.40 —
А ЦТ (IV програма)
19 00 — «Сільська юди Телефільм «Розповідь про
ні» . 20.00— «Веч.рня казка». просту річ».
д ЦТ (IV програма)
20.15 — «Міжнародна папо,
10 00 — -Служу Радянсь рама». 21.00
— О. Респігі
кому Союзу!» 20 00 — «Ве «Пінії Рима». 21 40 — Теле
чірня казка». 20.15 — Кубок фільм «Пізнай себе».
Коряча з баскетболу. Чоло
віки. «Динамо» (Москва) —
А Ні
«Задар»
(Югославія). 2-й
8 00 — «Часи». 8.40
тайм. 20.50 — Концерт. 21.40
мастика 9 05 — Дітям про
— Художній фільм «Піднята
звірят.
9.35 — Для нас. бать
цілина». 3-я серія.
ки. 10 05 — Наша адреса —
А ЦТ
Радянський Союз. 10.55 —
8.00 — «Часі» 8.40 — Гім Ради і життя 1125 —- 4-й
настика 9.05 — Велика аре тираж «Спортлото». 11.35 —
на юного спортсмена. 9.35— Док. телефільм «Репетиція».
Клуб кіноподорожей. 10,30 12.05 — Фі іьм-концерт «На
— Грає камерний ориестр. родний артист СРСР Д Жу
А ЦТ
закінченні —
Новини. равльов
виконує
твори
8.00 — «Час». 6 40 — Гім Не
Новини
14 50 — А Чехова.» 12 55 — -Обід з
настика. 9.05 — Відгукніть 14 30 —
труд — твоя _____
висота».. півострова Таймир». 13.25 —
ся. сурмачі! 9.35 — «Піднята «Твій
— О. Такты кіш віл і. «По Грає Антоиіо Бь-сієро. 14.00
цілина». З серія.
11.15 — 15.55
слідах Руставелі». 16.35 — Ермітаж. Живопис Італії
Грають лауреати
3 Ших- Справа
московського комсо XV11-XV11I ст. 14.30 — По
мурзаєва 1 А. Гарін По за
17.05 — Російська мо гини. 14.45 —
Телефільм
кінченні — Новини. 14.30— молу.
ва
17.35
Умілі руки 18 05 для дітей «Воротар» 15.35 —
Новини. 14.50 — Док. теле — Теніс: —збірна
СРСР
Док телефільм
«Завод —
фільми. 15.40
—. Шахова збірна
Швеції.
18 35
моя доля» 16.00 — Мульт
школа. 16.10 —
Об’єктив. Мультфільм.
18.45
—
Сьогод

фільми.
16.25
—
Концерт
16.40
—
А. Бабаджанян. ні у світі. 19.00 — « Розділи
«Картини».
16.55 — XXVI Великої книги» Фільм 8-й. майстрів мистецтв і худож
ніх • колективів
Дагестану.
з’їзду КПРС — гідну зуст 20.00 — «Голоси
народних 17.10 — Кубок світу з гір
річ. Теленарис «Турботи ди інструментів».
21.00
ськолижного
спорту.
Чоло
ректора». 17.25 — Творчість «Час» 21.35 — Ермітаж.
Швидкісний спуск.
юних. 18.00 — Ленінський еопнс Італії XVII —XVIII Жи
ст. віки.
університет мільйонів. 18.30 22.05 — Сьогодні у світі.
17 40
— Концерт-вальс.
18.20 — Бесіда політичного
— У коленому малюнку — 22.20 — «Золота нота».
сонце. 18 45 —
Сьогодні у
сгл.ядача В Бекетова. 18.50
світі. 19.00 — Хокей: ЦСКА А УТ
— У світі тварин
М . -И
19.50 —
10.С0 — «Актуальна каме Телефільм «Очеретинка на
— «Динамо» (Москва) 21.00
— «.Час». 21.35 —
Концерт ра». 10.35 — «Російські ро вітрі».
1 серія (21.00 —
майстрів мистецтв Татарсь- манси». 11.00 —
Докумен- «Час».). 21.35 —
2 серія.

П’ятниця

ЖИТЛО — СПРАВА
ТРИМАТИ В ЧИСТОТІ
КОПІТКА, І ІИ ЯК КАЖУТЬ, «КІНЦЯ КРАЮ НЕ
МАЄ». ТОЖ НЕ ДИВНО, ЩО МИ ВИТРАЧАЄМО
ПРИСКОРЮ
НА НЕЇ БЕЗЛІЧ ЧАСУ. ЗНАЧНО
------------------ЮТЬ І ПОЛЕГШУЮТЬ ПРАЦЮ ПРЕПАРАТИ
ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ. НАГАДАЄМО ПРО ДЕЯКІ З
НИХ.

22.45 — Чемпіонат Європи з нярського спорту. По
ковзанярського спорту. Но чепні — Новини.
закінченні — Новини.
А УТ
А УТ
10.00 — -Актуальна ка
1000 — «Актуальна каме мера». 10.35 —
Музичний
ра». 10.35 — «Літературна фільм 11.50 — Художній те
Карта України». 11.25 —Ран лефільм
«Важкі поверхи».
ковий
концерт.
11.50 — 3-я серія 12 55 — Концерт,
«XXVI з'їздові КПРС — гід лий зал «Дружба». Заслуже
ну’ зустріч^. • Роки трудової ний ансамбль танцю Латвій
доблесті».
Херсонська об ської РСР «Дайле». 13 40 -2;
ласть. 13 05 —
Художній «Слава солдатська». 14 40 —а
телефільм -Важкі поверхи». «Катрусин кінозал». 15 40 -І
«Склянка води».
2 а серія. 14 15 — Студія Е Скріб.
♦ Золотий ключик». 15.15 — Вистава 17.30 — Муїзична
18 10 — «Неза
Концерт пий зал «Дружбы». вікторина.
Заслужений ансамбль ліспі бутнії». Павло Тичина. Пере»
і танцю
Грузинської РСР. дача. 2. 1900 — «Актуальна
16 00 — «Доброго вам здо камера». 19 30 — «XXVI з'їз
ров’я». 16 30 — М Мусорг- дові КПРС — гідну зустріч».
доблесті».
ський. «Каріпвки а вистав «Роки трудової
ки». 17 05 — «Компас турис Ровепська область У пере«
та»
17.50 — Ф. Шопен дачі бере участь перший
Ноктюрн ■Танцюють М ІІлі- секретар обкому Компартії
Т. 1. Панасенко.
соцька
та О Богатпрьоа. України
17.55 — «Незабутії». Павло 20.45 — • На добраніч. дітиР»
— «Час». 2135 —Тичина До 90-річчя
з дня 21.00
народження поета. Передача Художній телефільм «Важні
1. 19-00 — -Актуальна ка поверхи». 4-а серія По за«
мера». 19.30 — «Трикутник». кінченні —'Новини.
Молодіжна передача. 20 ЗО А ЦТ (IV програма)
— Фільм-концерт. 20.45 —
8.00
—
Документальні
«На добраніч, діти!» 21.60 — фільми. 8.55 «АБВГДейка»и
«Час». 21.35
— Художній 9 25 — «Наша, адрес а — Ра
телефільм «Важкі поверхи». дянський’ Союз». 10.00 —•
3-я серія. По закінченні — Телефільм. 10.20 - - Докумен
Новини.
тальний телефільм. 11.50 —;
«Очевидне — неймовірне»,
А ЦТ (IV програма)
12 45 — Мультфільм. 13.30—
8.00 — Документальний «Для вас, батьки». 17.50 —і
телефільм . 8 45 — «Шахова Чемпіонат СРСР з баскет
школа» 9.Ю — «Ранкова болу. .Чоловіки.
ЦСКА —
г.ошта» 12 00 — «Об’єктип». • Спартак» (Ленінград). 2-й
12 30 — Концерт 12.50 — тайм 18.30 — «Хліб — висЖі
«Людина і закон». 13.20 — на .матерія». 19.00 — Міжна
— «Клуб
к.поподорожеіі». родний турнір
з футбочу
16.30 — «Здоров'я’» 17.15 — на приз тижневика «Неде
Телефільм. 18.20 — .Чемпіо ля». -Торпедо- (Москва)
нат СРСР з баскетболу. Чо «Академік» (Болгарія). 2-й
ловіки. «Динамо.» (Москва) тайм.
19.45 - Телефільм.
— «Спартак»
(Ленінград). 20 00 — «Вечірня
казна».
2-й тайм 19.00 — Міжнарод 20.15 — Міжнародні змаган
ний турнір
з футболу на ня з тенісу збірна СРСР —
приз тижневика «Неделя». збірна Угорщини. 21.00 —
«Спартаке (Москва) — МТК П 1 Чайковський. Симфо
(Угорщина). 2-й тайм 20.00 нія № 4.
21 40 — Фільм
— «Вечірня казка». 20.15 — «Курчат восени рахують.».
«Народні мелодії». 20.30 —
Міжнародний турнір з Фех
тування «Московська шаб
ля». 21.00 —
Телефільм.
Р. Тома. «Вісім люблячих
21 40 — А. Глазунов. -Рай
жінок» (20 січня),
О Остмонды». Фільм ба тет.
ровський. «Свої ЛЮДИ — понситасмось» (21—22 січня).
О Котомієць «Дкний ангел»
(23 січня), М. Стярицький.
(за М. Гоголем) «Сорсчинсьний ярмарок» (24 січня) —»
А ЦТ
о 19.30.
8.00 — «Час» 8.40 — Гім
настика 9 05 —
Концерт
Державного російського хо
ру Союзу РСР. 9 ЗО — Бу
дильник. 10.00 — Служу Ра
«КОМСОМОЛЕЦЬ» — «Чу„
дянському Союзу! 11.00 — дсвисьно» (20— 25 січня) —•
«Здоров’я». 1145 — «Ранко о 10 00. 11.50 18.40; 15.30;
ва пошта». 12.15 — Радянсь 17.20. 19.10, 21 00
кий Союз очима зарубіжних
«МИР» — «Як козаки муш
гостей. 12.30 — Сільська го кетерам допомагали» (20—•
дина.
13 30 — Музичний 25 січня) — о 9 20 «У і*сїй
ніоск.ІЛОО — «Мій острів смерті прошу зЕинуьачувати
еннії:», Фільм-впстава. 15.30 Нлаєу К.і> (20—25 січня) —
— «Комуністи Дову» Пере о 10.20,
11 40. 13.10, 14 30.
дача 2. 16.15 —
Клуб кіно- «6000 нілометріе страху»
подорожей. 17.15 — «За ва (20-25 січня) - о 15 50.
шими листами».
18.00 — 17.15. 18.40, 20.40
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільми.
19 15 —
Концерт Державного - ан
самблю
дородного танцю
Редактор
Союзу РСР. 2100 — «Час».
М. УСПАЛЕНКО.
21 35 — Чемпіонат з ковза

Театр -------------

Неділя

Кіно-------------- -

ДЛЯ ВАШОГО
«•СЕКУНДА» очищає
ЕІНОИИе Й
дзеркальне
скло, надає йому ссобливої прозорості та блис
ку. На очищеній поверх
ні утворюється водовідштовхуюча мікроплівка,
що захищає від пилюги й
кіптяви. Аерозольна упа
ковка робить препарат
економічним
і
дуже
зручним у користуванні.

роль запобігає осіданню
пилу.

УНІВЕРС АЛЬНА
ПАСТА ДЛЯ ЧИЩЕН
ИЯ ПОСУДУ
видаляє
жнр, кіптяву, забруднен
ня з металевого, емальо
ваного, фаянсового
її
скляного
посуду, а та
кож газових плит, рако
вин тощо.

. МАСТИКА є на еодній чн скипидарній ос
новах. На водній основі
мастика найбільш
при
датна для підлоги з лі
нолеуму чн фарбованої
містить у
— вола не
складі
органічних розчинників.
Ця мастика
надає підлозі приємною
блиску, не має різкого
запаху. Мастика на скилидарвій основі — воснова, готова до Бживаипошкодня. Запобігає
женню підлоги, не боїть
ся води, надає рівною,
стійкого блиску.

ПОЛІРОЛЬ застосо
вують для
очищения
меблів від плям та заб
руднення. Препарат по
вертає блиск полірованій
поверхні. Завдяки анти
статичним якостям полі-

Шановні
товариші!
Будь-який
з названих
ви можете
препаратів
купити в господарських
СПОЖИКЧОЇ
магазинах
Кіровоградкооперації
шини.

КІРОВОГРАДСЬКА
УКООПТОРГРЕНЛАМА.

ОБЛСПОЖИВСтяКА.

Зам. 2.

«Молодой коммунвр» —

орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
ЕН 05010.

Газета
виходить
у вівторок,
четвер
І Суботу.

316050, МСП
м. Кіровоград,
вуп. Луначарського, 36.

Обсяг 0.5 друк- ори-

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36;
відповідальний секретар відділ учнів
ської молоді — 2-46 57; відділ комсо
мольського життя, відділ еійсьновопатріотичного виховання та спорту —■
2-45-35; фотолабораторія — 2-56 65;
нічна редакція — 3-03.53.

Індекс 61107.

Зим. № 33.

Друнгрня імені Г. М. Димитрова

ендавкицтев
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії Унраїни
м. Кіровоград, вуя. і пінки, 2;,

Тнрпж 64000.

