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УСПІХІВ
НА ГОЛУБИХ
ТРАСАХ!
МИНУЛОЇ П’ЯТНИЦІ в
ПРИМІЩЕННІ ОБЛАСНОЇ
ФІЛАРМОНІЇ ВІДБУЛИСЯ
УРОЧИСТІ
ЗБОРИ, ПРИ
СВЯЧЕНІ ПЕРШОМУ ВИ
ПУСКУ КУРСАНТІВ КІРО
ВОГРАДСЬКОГО ВИЩОГО
ЛЬОТНОГО УЧИЛИЩА ЦИ
ВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
Їх Е'дкрив
начальник
навчального закладу А. О.
Комаров. Зін розповів про
становлення молодого ву
зу, про його викладачів,
курсантів, про
шлях до
освоєння
професії інженера-пілота цивільної аві
ації, котрий пройшли кур
санти за чотири роки нав
чання. Андрій
Олександ
рович сказав і про успіхи
нинішніх випускників. Май
же сорок із "Них одержали
дипломи
з відзнакою. Є
серед учорашніх курсантів
і ленінські стипендіати —

Сергій Штефан
і Віктор
Храпикін.
На своє торжество ви
пускники запросили пер
шого секретаря
обкому
КоА\партії
України М. Г.
Самілика, голову виконко
му обласної Ради народ
них депутатів В. І Желібу,
членів бюро обкому пар
тії, відповідальних праців
ників обласних установ та
організацій.
Микола Гнатович Самілик побажав молодим спе
ціалістам успіхів на голу
бих трасах Батьківщини і
вручив училишу вітальний
адрес обкому
Компартії
України та облвиконкому.
На урочистих
зборах
виступили льотчик-космонавт СРСР, Герой Радянсь
кого Союзу Г. С. ІІІонін,
перший заступник мініст
ра цивільної авіації СРСР
О. Г. Назаров, начальник
Українського
управління
цивільної
авіації О. М.
Горяшко, ректор Київсько
го інституту цивільної аві
ації,
член-кореспондент
Академії наук СРСР О. Ф.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВО

»КОГО ОБКОМУ АКСМУ

Виходить
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ТВОЇ ОРДЕНИ,

РУБЕЖІ

комсомольсьній-60

Аксьонов.

ДО 40-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ
ПІДПІЛЬНОЇ комсомольської
ОРГАНІЗАЦІЇ «СПАРТАК»

Дружно підтримали зач

ли« саратовців «Усе виро-

зберегти!» тру-

щене

Вірністю ВІТЧИЗНІ пошлись

дівники нашого

Гут ростуть молоді сади. Тут щедра земля дарує степів'кшам баїаті плоди, ьіддячуючн їм за натхненну пра
цю. За шо землю в грізні роки Великої Вітчизняної вій
ни їпіі.іп в бій з ворогом тисячі радянських воїнів, на
родних месників, підпільників. Це край,- де сорок літ
тому в селі Краснопірці була створена підпільна комсо
мольська організація «Спартак».

сового

підпри-

ємства. Ще на початку ма-

збирання

кращі наші
кликали

буряків

■ шофери за-

всіх авгомобілісшироко роз-

тів області

Два дні в Голованівську п ривада обласна науково-прак
тична конференція па тему «Бцховання відданості Бать
ківщині. партії, формування активної життєвої позиції
учнівської молоді на прикладах
діяльності «Молодої
івардії* і «Спартака» її організувало обласне управлін
ня профтехосвіти. Перед викладачами історії -і а літератури,- бібліотечними працівниками профтехучилищ ви
ступили учасники пошуку матеріалів про діяльність під
пільної комсомольської організації «Спартак», краєзнав
ці. комсомольські активісти. Учасники конференції по^ЛНваяи в селі Краснопірці, зустрілися з колишніми підпиками, ознайомились з експозицією музею • Спар
така».

горнути соціалістичне зма

29 жовтня, в День народження комсомолу, жителі Головяпівська зібралися на бггатоліодіїїін мітинг, прпевячепий відкриттю Пам’ятного знака
па честь 40-річчя
створення комсомольського підпілля в Краснопірці. Про
високі почуття любові і вірності Вітчизні, з якими жили
і боролись юні герої, про те. як МОЛОДЬ Кіровоградщшііі
несе естафету слави полеглих патріотів говорили в с-зоїх виступах на мітингу
перший
секретар
райкому
ЛКСМУ Андрій Кудрячевко, учасник комсомольського
підпілля В. Р. Тнховські'И, учень
СПТУ № 8 Микола
Корон, секретар комсомольської організації колгоспу
імені Шевченка Любов Рясток.
Того ж дня відбувся мітинг у селі Краснопірці. Біля
обеліска, встановлено па честь загиблих патріотів села,
»шинкувались молоді хлібороби і робітники, встерзни
юмсомолу. Представиш:її комсомольських оріаііізацій
району поклали до підніжжя обеліска гірлянду Слави.
ІІа мітингу виступив перший секретар райкому Компар
тії України В. Л. Вишня.

трудового суперництва зо

П'д час торжеств у Кряспогірку прибули учасники
.■легкоатлетичного 32-кілометроі:ого пробігу — спортсме
ни Ііобузького нікелевого заводу, котрі
принесли сюди
символічний факел Із феронікеля. виплавленого під час
присвяченої 40-річ’по створення «Спартака» плавки. Від
ший іраке.ч зберігатиметься в музеї
підпільної комсо
мольської організації «Спартак»."
На знімку: під час відкриття Пам’ятного знака на
честь 40-річчя створення підпільної комсомольської ор_ ^ганізації «Спарт ак».
Фото І. КОРЗУНА.

гання за своєчасне пере
везення цукрової сировини з господарств на цук-

розаводи

і

бурякоприй-

мальні пункти.

Ініціатори

бов’язалися до свого професійного

І

свята — Дня

працівників автомобільного

НАЗУСТРІЧ
ЖОВТНЮ

транспорту

відтран-

спортувати 47500 тонн бу
ряків.

Чітка організація праці,
.наполегливість, постійний

пошук резервів дали змо
гу нашому
колективові
справитись із Завданнями
на півмісяця раніше стро
ку. Цей
трудовий успіх
шофери присвятили святу
Великого Жовтня і 60-річчю утворення СРСР.
Переможцями індивіду
ального
змагання стали
молоді водії Олексій Залужний, Василь Юрескул і
Микола Присяч, котрі до
ставили на
приймальний
пункт
по 1500 і більше
тонн цукрової
сировини
кожен, зекономивши чи-

мало пального. Зі своїми
зобов’язаннями достроко
во справились ЗО шоферів
підприємства.

Г. ПАЛИВОДА,
секретар партійної ор
ганізації Новоукраїнського автотранспорт
ного
підприємства
10041.
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ілякииииі

Від малочисельних ком
сомольських осередків до
тритисячного загону чле
нів ВЛНСМ,
від рекордів
перших молодих стаханоаців у Грушнівській МТС до
тритисячних надоїв молока
від корови, яких
добива
ється Людмила Скороба'ач,
до високих урожаїв Ана
толія Герніяла і Анатолія
Пустовіта —
такий сл шний шлях пройшла комсомолія
Ульяновського ра
йону за 60 років існуван
ня. Про це говорила
на
урочистому пленумі рай
кому
комсомолу перший
секретар
райнсму Л. В.
Солтик.
На святкування ювілею
приїхали
нолишні вихо
ванці районної комсомоль
ської організації
Герой
Радянського Союзу Т. П.
Мороз, Герой Соціалістич
ної Праці
А. П. Кравець,
ветерани Спілки — О. С.
Веденеев, Ю. В. Ільчевспкий,
Я. С. Бойко,
В. Я.
Кримський та інші. Вони
зустрілися з молодими тру
дівниками району, в шко
лах провели уроки мужнос
ті.
Вітаючи молодих
ульяновців зі знаменною поді
єю, перший секретар рай
кому партії Л. О. Дейнека
вручив їм пам'ятну адре
су, а другий сенретар об
кому комсомолу В. П. Іва
нов — Грамоту ЦК ВЛКСМ,
якою нагороджена район
на комсомольська органі
зація за трудові успіхи і
роботу по комуністичному
вихованню молоді.
квітів
Букети
осінніх
поклали
учасники
торжесте до підніжжя пам'ятзагибнинів В. І. Леніну,
лим воїнам і грушнівській
комсомолці
Валі Шевчен
ко, яка загинула від рук
фашистських катів.

так назвали урочистий вс-;
чір, присвячений річниці
ВЛКСМ, комсомольці дру*
того
відділка
колгоспу
імені Леніна Устинівсько*
го району. Його відкрила
секретар
парторганізації
відділка В. А. Саранова.
Про нагороди комсомо
лу розповіли КОМСОМОЛЬЦІ
різних поколінь.
У їхніх виступах, як кад
ри фільму,
проплнвалй
найважливіші віхи життя
Ленінського
комсомолу:
«Виросли ми в полум’ї,
пороховім диму», «Нам не
забути перших п'ятирічок,
могутніх злетів вільного
труда», «Юність у шинелі
фронтовій», «З руїн і по
пелу вставала
Вітчизна
паша трудова», «По землі
цілинній пісня молода ле
тить», «.Чи комунізму світ
лий дім будуєм».
Кращим комсомольцямвиробничникам було вру
чено почесні грамоти. За
кінчився вечір вшануван
ням пам'яті комсомольців,
шо загинули па фронтах
Великої Вітчизняної війни.
Л. КОЛОМІСЦЬ,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Ленінк.
Устинівський район.

тг

ЦЕ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК
—і

Закінчилась
зеітно-ьиборна кампанія на нашо
му заводі. Вона пройшла
на високому організацій
ному рівні і стала оглядом
готовності молодих завод
чан до зустрічі 60-річчя
утворення
Союзу
РСР.
ЗВІТИ І ВИБОРИ Б
Особливо помітним було І
це на другому, заключно 1
Б КОМСОМОЛІ
му етапі — під час зборів
у комсомольських органі
заціях на правах первин
Детально проаналізував
них цехів,
відділів
та ши ДІЯЛЬНІСТЬ КОМСОМОЛослужб. Юнаки
і дівчата ського бюро і свою особи
продемонстрували
спро сту, секретар Володимир
можність і прагнення вирі Червоний доповів, що мо
шити будь-яке
питання лоді трудівники наполег
внутрізаводського житгя.
ливо борються
за честь
Одним із багатьох при колективу,
який носить
кладів активності спілчан високе звання цеху імені
стали звітно- виборні збо XXVI з'їзду КПРС. Вони
ри у комсомольській ор виконали план двох років
ганізації цеху
складання
п'ятирічки до Дня Консти
ретрансляторів і телевізій туції, а точніше
— Д°
них антен
№ 17. На них жовтня. Комсол\сльці за
були присутні 98 процен безпечили дострокове від
тів комсомольців, а також правлення братнім рес
секретар партійної органі публікам — РРФСР, Мол
зації Г. П. Довбненко, за
давії, Грузії, Узбекистану,
ступник
начальника иеху Киргизії,
Азербайджану
О. П. Коваленко,
голова
понад сто ретрансляторів,
цехового комітету проф- а також чотирьох понад
спілки О. Д. Копогій. До
планових —
будівникам
речі, жоден комсомольсь Байкало-Аллурськоі
магі
кий
осередок не зали стралі. У боротьбі за ці
шився поза увагою партійдосягнення
велику роп-.>
ноі та профспілкової орга відіграли
правофлангові
нізацій, адміністрації, що
соціалістичного змагання
комсомольці токарі СерСмолихін
та Роман

кслективі імені XXVI з’їз
ду КПРС цеху № 21 (ке
рівник Валерій Г убський,
групкомсорг
Микола
підтримали
Ощинський)
дніпропетровініціативу
ців про моральну та мате
ріальну
відповідальність
бригади. У цехах №№ 2 і З
більше уваги
приділили
питанням внутріспілково
го життя та
конкретного
внеску
кожного
комсо
мольця у боротьбу за ви
соку якість продукції...
Члени комітету комсо
молу заводу, представни
ки районного, міського та
обласного
коміте'ів
ЛКСМУ постійно контро
лювали хід звітно-вибор
ної кампанії на підприєм
стві, брали участь у робо
ті зборів.
18 жовтня, виконуючи
побажання комсомольців
цеху № 3, комітет комсо
молу запросив
на завод
старшого референта Бю
ро міжнародного туризму
«Супутник»
Тимура Барсоцького, котрий розповів
комсомольському
активу
підприємства
про ді яльність «Супутника».

Стенкунас, зварник Сергій
Попов, слюсарі Сергій Курилін та Сергій Гіль, ком
сомольсько - молодіжна
бригада токарів, яку очо
лює Петро Сарабін.
Комсомольці, котрі взя
ли участь
в обговоренні
звіту
секретаря, багато
говорили
про
необхід
ність раціональніше ви
користовувати обладнання
і матеріали,
про участь
кожного в русі за поліп
шення
якості продукції,
про випадки, коли дехто,
обробляючи деталі, ігно
рує спеціальні
пристрої,
про те, що такий великий
не має
колектив
досі
Розіспортивного залу...
йшлися пізно ввечері впев
нені в тому, що все сказа
не знайде своє втілення в
конкретних справах.
Жваво проходили також
збори в комсомольських
організаціях цехів №№ 2,
З і 21. На них було дано
об’єктивну оцінку роботи
секретарів Наталії Войтюк,
Нині, коли збори позаЛюдмили Косєнко та Во
ду, головне — не забути
лодимира Одєгова, очо
того, про що йшлося на
люваних ними бюро. Вод
них, добитися дієвості рі
ночас комсомольці вису шень.
нули багато цікавих ідей,
спрямованих на поліпшен
С. МАЛЬОВАНИЙ,
ня виробничої
діяльності
секретар
і
комітету
КОМСОА^ОЛу
та активізації громадсько
заводу
го життя. Зокрема, у ком
радіовиробів.
сомольсько- АЛОЛОДІЖНОМу
м. Кіровоград

..___ —-------- — 2 листопада 1982 року

«Молодий комунар»

---------- 2 стор.

Соловйова
(групкомсорг
В. Петлицький) зі спецу,1равління
№ 200 трестуА«Запоріжметалург м о н-«
таж» працює за себе і за
комісара
красногірських
підпільників Любов Римар.
Зароблені таким
чино'л
гроші надійдуть
до Ра
дянського
фонду миру.
За прикладом товаришів і
електромонтажники ком
комсомольців комбінату.
На більшості
таких мі сомольсько - МОЛОДІЖНІЇ
Сухого
тингів молодь
виступає бригади М. М.
ініціатором збирання кош- (гр'/пкомсорг В. Шарата) з
тіз до Радянського фонду спеціалізованого управлін
миру. їх протягом остан ня № 411 тресту «Дніпровключи
ніх двох місяців перера ’електромонтаж»
хували трудівники спеціа ли в свою бригаду героялізованого
управління спартаківця Михайла Гро
№ 528 тресту «Запоріяс- мового.
Робота за себе і за ге
сантехмонтаж» та житловоко/иунальної контори ком роя, мітинги під девізом.
«Ні — ядерній війні!», збір
бінату.
до Радянського
Органічно сплелися для коштів
кращих
КМК участь у фонду миру... Міцніє голос
марші миру
радянської молодих будівельників у
молоді і відзначення со мільйонному хорі радян
рокаріччя підпільної ком ських борців за мир.
сомольської
організації
О. ГОРОДНИЙ,
«Спартач». У жовтні кожен
секретар
комітету
член
комсомольсько-мо
комсомолу комбінату
лодіжного колективу СГ.Юсарів-монтажників
С. М. «Кірозоградеажбуд».

НА МАРШІ-

БУДІВЕЛЬНИКИ

РІШЕННЯ
ТРАВНЕВОГО
(1982 р.)
ПЛЕНУМУ ЦК КПРС
— У ЖИТТЯ!

СЇАВ СУМІШ даймі
Надовго вкарбується ос
тання декада вересня у
нам’ять
молодих лицю
вальників — членів КМКТ. А. Андрющенко (гручкомсорг Г. Базарнії) з буду.прдвління № 1 та Л. Се
менюк
(групкрмсорг
II. Захарова) з будупріїзліния № 3 тресту «Кіровоградміськбуд». Адже тоді
дівчата працювали за се
бе і за безстрашну Любов
Шевцову •— члена підпіль
ної організації
«Молода
гвардія». Напередодні від
значення сорокаріччя под
молодогвардійців
вигу
трудівниці перерахували
зароблені гроші
у Фонд
миру.
Ці колективи й стали за
співувачами ударної робо
ти па суботннку, присвяче
ному річниці Ленінського
комсомолу. Більше трьох
сот молодих будівельників
тресту вийшли у цей день
па свої робочі місця.
За попередніми
підртхупкамп, зароблено близь

Справа
всіх ' '
Кіровогра дськ и її зав о д
тракторних гідроагрега
тів, завод сільськогоспо
дарського машинобуду
вання «Червона зірка»,
дослідно - експеримелтауіьііни завод проектноконструкторського МІСТИ’
туту «Грунтомаш», гідрол ізно-дрі жд жов и й за
вод, чавуноливарний за
вод. Для молодих буді
вельників тресту «Кіровоградмашважбуд» саме
на будівництві та рекон
струкції цих підприємств
проходить передній край
боротьби за реалізацію
1 Іродовольчої програми.
Тут набуває найтииршого
розмаху трудове супер
ництво молодих;
Напередодні XIX з'їз
ду ВЛКСМ ми урочнего
вітали
комсомольськомолодіжну бригаду ма
лярів Н. Ф. Шачкопської
з будуправління Хз 3 —
дівчата зустріли відкрит
тя всесоюзного • комсо
мольського форуму вико
нанням дворічного плану
по продуктивності праці.
Символічно, що до цієї
трудової перемоги колек
тив прийшов, працюючи
па спорудженні дослід
но - експериментального
заводу І1К.1. Нині малярії
вирішили третій рішиш
план по продуктивності
праці виконати до 60-річпя утворення СРСР. Сло
ва свого воші дотриму
ють.
І Іриклад ''уславленої
бригади підхопили ком
сомольці
управління
«Машбуд», які працюють
па спорудженні повік
виробничих площ чаву
ноливарного заводу і за
воду
«Червона зірка».
Вовн активно включили
ся у роботу за почином
харків’ян:
«Об’єктам
сільгосимашішобудува пі'я — особливу увагу».
Ударною працею відзна
чаються тут тсслярн-5еТОПІІИКП
комсомольці
В. Тюпа, П. Ліщимепко,
10. Свитов. Комсомоль
ська організація управ
ління, очолювана майст
ром С. Удовенко, по-бо
йовому відпрацювала па
суботннку, який відбувся
23 жовтня. Вийдуть мо
лоді машбудівці і на мо
лодіжні суботшікн, орга
нізовані за ініціативою
комсомольського активу
управління.
Гідролізно - дріжджо
вий завод. Тут в авангар
ді соцзмагання — ком
сомольсько - молодіжна
бригада В. А. Грітая з
БУ-1. Свою
частку у
спільну справу вносять
молоді трудівники «Спецбуду» — їрубоукладальпики В.
Терпавськпй
майстри М. Кривда
та
Л. Кулик.
К. ЛЯШЕНКО,
секретар
комітету
комсомолу
тресту
«Кіровогра д м а шважбуд».

ко 800
карбованців. Ці
гроші будуть передані на
спорудження пам'ятників
комсомольської славіг.
В. СЛІПЕНКО,
секретар
комітету
комсомолу тресту.

* * *
Відмінно працювали па
суботннку, присвяченому
Дню комсомолу, молоді
будівельники
тресту
«Олекса н д рі я в а ж бу д». Се ред кращих комсомольсь
ко-молодіжна бригада ма
лярів будуправління № З,
яку очолює кавалер орде
на Леніна Г. В. Русаков
та їх колеги з КМК В. ГІ.
Бабенко з четвертого уп
равління.
Поруч з молоддю пра
цювали й кадрові буді
вельники. Так, у повному
складі вийшла па субогхшк бригада
делегата
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни Г. Г. Бєляєвої з
БУ-3.
Л. ВЕЛИКА.

На знімку: маляр тресту «Оленсандріявугілла >,
делегат XXIV з’їзду ЛКСМУ Любов ГУРКАЧ.
Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

І

Комсомольці й молодь
комбінату
«Кіровоградважбуд»
беруть активну
участь у всесоюзній акції
«Марш миру
радянської
молоді», . оголошеній XIX
з’їздом ВЛКСМ.
Автобаза № 1 І Криво
різького виробничого азтотресту,
спеціалізоване
управління № 125 тресту
«Криворіжсгальконстр у кція»,
виробництво № 1
об'єднаний «Кіровоградзалізобетон»
і управлі іия
комбінату — ось неповний
перелік організацій
під
приємств,
де відбулися
мітинги
на захист миру.
Під листом протесту, ад
ресованому штаб-кварти
рі НАТО, поставили свої
підписи близько
двохсот

*

З БУДНІВ СЛАВА ПРОРОСТАЄ
ВІКОН побутового ва

З гончика видно сірий
паралелепіпед споруджу
ваного
будинку і трохи
синього степового
про
стору, у який
з кожним
роком все глибше вріза
ються вулиці
Пацаєва і
Волкова.
Осінній
вітер
хвилями б’є об стіни побу
товий, а тут тепло й затиш
но. Чисті фіранки, охайні
шафи, на окремому столи
ку — велике
дзеркало.
Дівчата з бригади штука
турів Є. М. Нескорожної
з управління механізації
тресту «Кіровоградміськбуд» зібралися
навколо
довгого стоду. Обідня пе
рерва. Чуються жарти, але
притишені
—
дається
взнаки втома, позаду вже
половина робочого дня. І
це нормально — екіпаж,
нехай і найкращий у трес
ті, не має якихось особли
вих переваг у постачанні
чи підютовці фронтів ро
біт. Як, до речі, не мас й
морального права відмо
витися від найскладнішого
завдання—бо ж передови
ки.
І тільки десяток почес
них грамот, вимпелів дип
ломів на стіні нагадують,
що бувають
у дівчат і
свята, коли
їм дарують
квіти, поздоровляють, коли
про успіхи
їх колективу
дізнаються
не тільки у
тресті чи комбінаті, а й у
місті, області і навіть рес
публіці.
... Оплески. На трибуні
—
Євгенія
Миколаївна
Несксрожна, кавалер ор
денів Леніна і Трудового
Червоного
Прапора. На
якусь мить розгубилась —
голосніше думок
билося
серце. Подякувала за ви

соку відзнаку — присуд
ження їй Державної пре
мії Української РСР. Дів
чата слухали наставницю,
їх переповнювала
гор
дість за добру й вимоги-іву «тьотю Женю».
Невдовзі й Євгенія Ми
колаївна стала -пишатися
своїми ученицями: Ю,ія
Козир
і Наталя Надутчо
привезли з минулорічно'о
республіканського
кон
курсу професійної
май
стерності приз імені Гааріна.
Починаючи з 1976 року,
коли Є. М.
Нескорожча
очолила бригаду, яка май
же повністю складалася з
випускниць
професійнотехнічного училища, ком
сомольсько - молодіжний
колектив
неодноразово
ставав переможцем соціа
лістичного змагання в уп
равлінні й тресті. Екіпаж
Нескорожної — ініціатор
почину е.ГІродукгивніст,» і
якість праці наставника —
випускникам МИТУ». Сьо
годні під таким
девізом
працюють
комсомольсь
ко-молодіжні бригади ма
лярів
Н. М. Кравець га
лицювальників Т. А. Андрющенко, інші колекгизи
тресту. Прийшла й голов
на перемога — за підсум
ками минулого року екі
паж
удостоївся
ззання
кращого
у
Мінважбуді
УРСР.

Крім трудових навичок,
кожна з дівчат переймає
у комуніста Нескорожної
вміння
розуміти подруг
по роботі, потребу пере
дати досвід
новачку, не
шкодувати
себе
задля
спільної справи. Тут, в екі
пажі, виросли й стали шту
катурами високої кзаліфі-

к.чцн
Людмила Пенчук,
І анна Стукал, Олена Спо
риш, Валентина Поліщук,
Ніна Коваленко.
Тут живуть
однією сі
м’єю, де з основі — вза
ємна вимогливість
і до
вір я. Коли Люба Корнієнко захотіла ечитися далі,
саме в рідному колективі
почула слушну пораду, ді
стала підтримку.
іепер
комсомолка — спеціаліст
із середньою
технічною
освітою. Став екіпаж на
ставником і для Наталі Надутко. Не тільки
добре
працювати навчили, —
вірили
очолити
комсо
мольську
групу. Влітку
цього року дівчата сгали
депутатами. Наталя — Кіровської
районної Ради,
Люба — міської Ради на
родних депутатів. І відтоді
не раз
прислухалися до
порад Євгенії Миколаївни
— народного обранця з
багаторічним
досвідом
участі у роботі міськради.
Після обіду розділилися
на ланки і розійшлися по
квартирах під їзду. Л. Гіенчук, Г. Стукал, Н. Надутко
опоряджували
того дня
квартиру на
четвертому
поверсі. Звідси
житлові
корпуси, нова школа, мага
зини, дитсадки
— як на
долоні. Людмила перехо
пила мій погляд: «Незчу
лися,
як ціле
містечко
збудували. Не віриться на
віть що майже в кожному
будинку наш
труд є».
— Ви питали про плачи. І
Які вони в мене? Думаїда
піти на вечірній факуль
тет будівельного техніку

му.

Т. СМАГА,
кореспондент газети
«Будівельник».
»4

Дім нашої
ЯК ЖИВЕШ,

ЮНОСТЕ

^БУД1ВЫ^ИК?

ІЄЇ осені нашому гур
тожитку № 1 жиглоБо-комуиальпої контори
комбінату «КіровоградІважбуд» мішає двадцять
років. А\н гортаємо сто
рінки гуртожнтських фо
тоальбомів і паче чуємо
музику новорічних вечо
рів чи веселі голоси дів
чат па спортивному майЬданчпку... Пізнаєш серед
юних облич свою настав
ницю, по деталях па знім-

Ц

ку переконуєшся,
що з
кожним роком у нашому
гуртожитку стає затишніше.
А ось якщо запитати
про двадцятиріччя нашо
го гуртожитку виховате
ля Валентину Василівну
Нелюб, то вона усміхає
ться:
.— Я теж завжди із задов о л е і ш я м переглядаю
старі фото, але хіба тіль
ки в них історія нашого

лому? Я »же й не згадаю,
коли »перше зібралися
молоді трудівниці на за
сідання клубу «Подруж
ка», а клуб існує й досі.
І дівчата
вдячні своїй
«Подружці» за те, що наьчпла тут
куховарніп,
шити, в’язати. Є у пас
ще один, дуже домашній,
звичай. Як виходять за
між наші мешканки, вру
чаємо молодятам хлібсіль, дівчата щиро віта
ють щасливу
подругу.
Кожна з наречених, зали
шаючи наше гніздо, доб
ром згадує веселу дівочу
сім’ю.
Поліна Іванівна Дзхтярі.ова — наш незмін
ний комендант. Вона пам ятає майже всіх, хто
мешкав у гуртожитку від
першого дня його засе
лення. Дуже радіє, коли.

її вихованки Через бага
то років
інаьідуютьсч,
розповідають-> про себе,
цікавляться
справами
гуртожитку. Для кожної
з нас зона як
добра й
вимоглива
маги А ще
вона чудова ГОСПОДИНЯ,
домагається хззяГшозитості н від нас, і, мабуть,
тому нам тут зручно й
затишно
І радпції...
Через них
гам навіть трохи зазд
рять у нових гуртожит
ках нашого
комбінату.
Але хіба легко втрима
тись, як то -кажуть,- «на
вже зайнятих позиціях»?
Вистачає турбот і у радо
гуртожитку. Культпоходи
8 кіно, випуски СТІННІВОК,
санрсйдп. тематичні ве
чори. лекції.
читацькі
конференції
(у цьому
нам дуже .допомагає фі

ліал міської бібліотеки
імені Горького). Працю
ють клуби за інтересами,
які об’єднують любителі:»
музики, поезії. Разом ро
зучуємо ПІСНІ, вірші. ЛІОбі’мо
танцювати. Наш
і уртожпток — ювіляр —
це паш дім. Дім нашої
.. :
к кості.
С. ГОРБАНЬ,
інженер об’єднання
«КіровоградзалІ з обетон», голова ради
гуртожитку;. <.
Р. ПАРХ-ОМЧУК
вихователь дитсадка
Н» 58^ секретар яоаастатутної комсомоль
ської
організації
гуртожитку:
В. МОЛЧАНОВА,
майстер БУ-1 тресту
«Кіровоградмі с ь кбуд».
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«Молодий комунар»

З стор

ГАСТРОЛІ,—

ЦВІТИ, «ЛЬОНОК»!
Усе в житті має свій по
чаток. Ріка, що витікає з
джерела, дитяча усмішка,
що народжується з ма
теринської любові, пісня,
що полонить душу... Має

свій початок і Поліський
ансамбль пісні
й танц-о.
Колись нечисельний колек
тив любителів пісні і тан
цю узяв собі назву ласка
ву і тиху — «Льонок». Те

пер цей ансамбль, у яко
му художнім керівником
заслужений артист УРСР
Іван Михайлович Сльота,
добре відомий не тільки на
Житомирщині, а й у всій
країні. Він — неодноразо
вий лауреат республікан
ських і всесоюзних огля-

дів художньої творчості,
переможець багатьох кон
курсів.
Тепло зустрічали само
бутній поліський колектив
наші земляки.
Кожного, хто виходив на
сцену, довго не відпуска
ли. Просили
ще і ще за

співати солістку Валентину
Світко. Варто було вийти
танцювальній групі, і зно
ву не вщухали
оплески.
Відчуваючи
тепло і щи
рість зустрічі з гляда гем,
старалися артисти... І начо
відтворювали на сцені бла

кить поліського льону, мо
лоде буяння лісів, харак
тер працьовитих
людей
цього краю.
На суд глядачів
було
представлено багато но
вих номерів, підготовлених
до 60-річчя
утворення
СРСР

НА

ЗНІ?Л-

КАХ: ВЙСТУПАС
ПОЛІСЬКИЙ АН

САМБЛЬ

Д© ОТЧОЇ СЛАВИ
<_■ _:
? г; . . -—--—-і

„ЗАВДАННЯ
ВИКОНАНО“
У Сезастополі завершився

республікан

ський зліт, приурочений 60-річчю шефстаа
комсомолу над Військово-Морським Фло

том. Там були і представники Кіровоградщини.
Сонячним ранком, при про майбутню службу.
— Боязко трохи, — щи
крашеним усіма барвами
осені, зустрічало місго-ге- ро зізнався Анатолій, — це
рон своїх гостей — комсо ж таке довір’я! Треба ви
мольських активістів, ко правдати.
лишніх моряків і тих, на
До кімнати, де ми меш
кого ще чекає служба в кали, зайшов капітан пер
лавах Збройних Сил.
шою рангу. Це, як ми ло
Особлива служба ну тім довідалися, М. Г. Бач
флоті. — складна і водно ся к.
час романтична.
Та най
— Добрий день, земля
краще її розумієш, коли ки! — привітався моряк.
сам станеш членом матрось
...Михайло
Григорович
кого колективу, коли від Байсак. Ще перед війною
чуєш відповідальність, по за путівкою обкому ком
кладену Батьківщиною на сомолу пішов він з рідно
охоронця морських рубе го Олександрійського ра
жів країни.
йону на
Чорноморський
Анатолій Балаш із села флот, і відтоді життя йо
Глішська Світ.іоводського го нерозривно пов’язане з
району та Олексій Дроби морем.
Життєвий шлях
нок з
Іпгуло- Кам’янки офіцера яскраво відобра
Новгородківського району жений у книзі Василя Ку
про море і могутні війсь чера «Голод». Цю книгу
кові кораблі знали лише з М. Г. Байсак подарував
«Радий
книжок, кінофільмів і роз кожному з пас.
повідей старших товари доповісти, — написано на
шів. Біографія цих юнакіз," одній з них, — що завдан
вміщується у кілька ряд ня комсомолу Кіровоградків: після десятирічки пра щпнп виконав. Віддав по
цювали в своїх колгоспах, над ЗО років службі у Вій
за направлениями військ ськово-Морському Флоті».
коматів навчались у морсь
Побували мп в одному з
кій школі ДТСААФ, за ус підрозділів
Чсрвопопра1
піхи в оволодінні майбут порпого Чориоморського
Ознайомилися з
ньою військового спеціаль Флоту.
ністю були відзначені по сучасною боновою техпіїздкою до Севастополя у кою. Анатолій і Олексій
складі делегації. І тут на побачили знайомий з кур
них чека» приємніш сюр сів ДТСААФ у механізм і,
немов па заняттях, почали
приз.
По закінченні урочистих розповідати його будову і
зборів відбулося вручення характеристику. І це пере
комсомоль конливо засвідчило: хлоп
призовникам
ца флаг. ці не підведуть! З чесно
ськігх путівок
путівки і виконають завданая комсо
Одержали такі
Анатолій та Олексій.
молу.
Спостерігаю в іио хви
В. БАБИЧ,
лину за хлопцями
— об громадський кореспон
личчя їхні стали по-ді рос
дент «Молодого ко
зампемунара».
лому серйозними,
Кіровоград —
леипмк.
Думки юііаків
угадати неважке - воп-і Севастополь.

Жителі села Первомайське і гадки не мали, якими
талантами наділені їхні юні
односельчани. Підлітки за
просили своїх земляків на
випуск усного журналу «У
світі прекрасного». Читали
вірші, розповідали про ноітпікн літератури, а завер
шили програму майстерн ім
виконанням різноманітних
тапціовалцних номерів. ,
Таким виступом в цьому
населеному пункті Харківсь
кої області, що стане від
нині регулярним, заявив про
своє існування створений
тут шкільний університет
культури. А тим часом ще
недавно багато його вії,чогіаііців, які підготували ви
пуск цього усного журналу,
танцювати зовсім не вміли,
деякі ж навіть вважалися
«важкими». Захопили їх ці
кавою справою члени ком
сомольського педагогічного
загону місцевого радгоспу
«20 років Жовтня».
Почалося все з... танцюсального майданчика. Бух
галтери Діиа Дух і Вален
тин» Бортіїііічук, які повер
нулися до Псрсомайськогп
після закінчення технікуму,
звернули якось увагу на гру
пу хлопчиків, одягнутих в

Ох, ці танці!
ПІДЛІТОК І ми
різношерсті пістряві футбол
ки і потерті з
втраченим
виглядом джинси, забив
шись у кутої: майданчика,
воші стрибали і скакали під
музику, вважаючи очевидно,
що це і є справжній «мо
дерн». їх «танці» нагадува
ли більше фіззарядку
або
розмітку легкоатлетів. «Ху
дожні номери» супроводили
ся вигуками і верещанням.
«Ну й ну!» — здивувалися
дівчата. Треба допомогти ді
тям. Порадилися
з своєю
подругою, культмасовико.м
сільського клубу Валенти-'
ною Яценко і на другий день
разом прийшли до місцевої
школи з пропозицією органі
зувати для старшокласни
ків на громадських засадах
гурток танців. Тим більше,
іцо в роки занять відвідували вони студію бальних
танців, а Діиа навіть стала
призером обласного конкур
су. Валентина Яцснко ви
явила бажання бути акомна-

іііатором. Уже на перше за
няття
прийшло
чоловік
двадцять. Були серед них і
старі знайомі, ті самі «ко
ролі» танцмайданчика. Спо
чатку недовірливо пригля
далися, висловлювали скеп
тичні зауваження, але кла
сичні і сучасні танці розучу
вали з задоволенням. Через
тиждень до гуртка записа
лося ще десять
підлітків.
Вони знайомилися тут та
кож з історією мистецтва,
творчістю відомих майстрів,
слухали класичну музику,
Кількість ентузіастів зро
стала. Комсомольці радгос
пу об’єдналися
в педаго
гічний загін, який зайнявся
естетичним вихованням під
літків. В університеті куль
тури, іцо діє па базі школи
і клубу, відкрилося кілька
«факультетів» для старшо
класників. Педагоги і мето
дисти Борівського районно
го будинку піонерів допо
могли скласти програму, а

ПІСНІ

очолили роботу молоді спе
ціалісти господарства. Шо
фер Володимир
Вінпик —
відомий па селі баяніст нав
чає дітей гри иа цьому ін
струменті, його сестра Люд
мила керує вокальним ан
самблем, бібліотекар Юлія
Краснова — клубом поезії.
А ветеран, робітник радгос
пу Л. О. Доброволець, па?
родини маистср-умілець, зн
изив бажання займатися з
школярами, навчаючи їх ху
дожнього різьблення.
У глибинному селі, де не
має поки що своїх музичної
і художньої шкіл, універси
тет культури для старшо
класників став справжнім
центром естетичного вихо
вання. Керівництво радгос
пу придбало для занять не
обхідні музичні інструменти,
обладнання. А ентузіасти з
Первомайського, натхненні
першими успіхами, виріши
ли розширити поле своєї
діяльності, ВЗЯВШИ під опіку
підлітків Вишневого, Зеле
ного Гаю — віддалених сіл,
де розташовані відділки гос
подарства.
В. ДОЛГАНОВ,
кор. РАТАУ.

Борова,
Харківської області.

*

ЗЛІТ ЮНИХ ПОМІЧНИКІВ ДАІ
Два дні тому Кіровоград
став місцем
проведення
першого обласного зльогу
юних інспекторів руху. На
нього зібралися 380 хлоп
чиків і дівчаток з усіх кугочкіа області
— пере
можців районних, облас
них, змагань ЮІР, учасни
ків республіканських кон
курсів.
Урочисте
відкриття
зльоту відбулося у місь
кому Палаці культури іме
ні Компанійця. Юні інстечтори дорожнього руху за
просили на своє свяго ге
нерал-майора у відставці
С. А. Шевченка, секретаря

обкому комсомолу л. Г.
Дротянко, заступника на
чальника обласного в'дділу держаагоінспекції Л. В.
Петренка.
начальника
служби безпеки руху облавтоупрзвління ІЗ М. Золотарьова, представників ін
ших організацій та уста
нов.
Засідання відкрила і ве
ла старший інспектор ооласного відділу ДАІ Л. Л.
Щербина.
З великою увагою при
сутні слухали виступи Л. В.
Петренка, С. А. Шевчен
ка, Л. Г. Дротянко, водіч
міськбго маршруту № 8

АЛ. М Антонюка, команди
рів кращих загонів
ЮІР
області.
Після урочистої частини
зльоту його учасників че
кала вистазка-парад анти
кварних автомобілів. За
хоплюючими були екскур
сії на автопідприсмства Кі
ровограда,
де делегати
зустрілися з кащими ро
бітниками, ознайомилися
з технологічними процеса
ми.
Під час зльоту
наш ко
респондент зустрівся з
членом загону ЮІВ деся
тирічки № 1 м. Гайворона
Катею ГРЕБІННОЮ.

К. ГРЕБІННА:
загонів ЮІР
— Члени
...... г
допомагають
десятирічки
працівникам районної ДАІ
в чергуванні
на заванта
жених транспортом вули
цях міста, на хлібних тра
сах під час жнив. Ми зав
жди прийдемо на виручку
хлопчикові чи
дівчинці,
котрі бояться перейти про
їжджу частину, переведе
мо через вулицю стареньку
бабусю. Завдяки популяр
ності загону у нашій шко
лі кожен другий учень чу
дово знає і правила руху,
і дорожні знаки. А найваж
ливіше те, що за останні
роки ми не пам’ятаємо ви
падків дитячого травматиз
му.

Т. СТОРОЖУК.
В Дзержинсьному районі
Харкова стала до ладу друга
черга
міжшкільного
нав
чально-виробничого комбіна
ту
трудового навчання і
профорієнтації
школярів.
Крім спеціальностей токаря,
фрезерувальника, слюсарпс.кладальника,
учні дев’я
тих і десятих класів можуть
навчитися тут
кулінарного
мистецтва, одержати квалі
фікацію молодшої медичної
сестри, стати
оператором
поштового відділення зв'яз
ну.
Виробничу практику шко
лярі проходять на найбіль
ших підприємствах міста, у
провідних НДІ, лікувальних
закладах.

На знімку (зліва направо):
десятикласниці
Елеонора
ГіАЛАШОВА і Вікторія ФО
МЕНКО проходять практику
у відділенні зв’язку.
Фото М. ТУРА.
(Фотохромії іа РАТАУ).

4 стор.
НОЇ СПАРТАКІАДИ-Б2 ТОВАРИСТВА
«СПАРТАК»,
ПРИСВЯЧЕНОЇ
60-РІЧЧЮ

ПОРТ

2 листопада 1982 року

«Молодий комунар»

УТВОРЕННЯ
СРСР 1 VIII
СПАРТАКІАДІ УКРАЇНИ.

боротьба
КЛАСИЧНА

-•»л-

Є НАЙВИЩИЙ
ТИТУЛ

До її програми входили
змагання з дев'яти видів
ОСОБИСТА
ПЕРШІСТЬ
сперту. На масові старти
спартакіади на всіх її ега- РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ РАДИ
пах вийшло понад шістде- ДСТ «ТРУДОВІ РЕЗЕРВИ»
сят тисяч трудящих і учнів, З КЛАСИЧНОЇ БОРОТЬБИ
ЮНАКІВ 1965—
із яких близько одинад СЕРЕД
НАРОДЖЕН
цяти тисяч чоловік вико 1966 РОКІВ
нали масові розрядні нор НЯ ВІДБУЛАСЯ В ЛУЦЬКУ.
мативи, трос стали майст
В ній взяли участь і кірами спорту, двадцять ві
ровоградці.
Успішно ви
сім — кандидатами у май
ступив на килимах волин
стри, сто п'ятдесят — пер
ського міста
вихованець
шорозрядниками.
Значки
тренера Володимира ПоГПО
одержать
більше
МАЙЖЕ ВІСІМ МІСЯЦІВ
сунька другокурсник тех
І НА БІГОВИХ
І ВОДНИХ 11200 спартаківиїв.
нікуму механізації сільсь
Впевнену
перемогу в кого господарства Вален
ДОРІЖКАХ,
ВОГНЕВИХ комплексному
заліку в тин Редька. У важкій ваго
групі
І РУБЕЖАХ, ЗА ШАХОВИ першій
здобули вій категорії
він не ма9
і став пере
МИ і ШАШКОВИМИ ДОШ представники профспілко собі рівних
вої організації авіапраців- можцем турніру. В. Редь
ників. А в другій
групі ка удостоєний
найвищо'
найсильнішими
були ко нагороди президії україн
лективи обкому профспіл ської ради ДСТ «Трудові
КАМИ, НА ВОЛЕЙБОЛЬ- ки працівників культури.
резерви».

ЮРІЙ
КРАВЧУК 11РА
цЮЄ ВОДІЄМ АВТОМОБІЛЯ
В КОЛГОСПІ
ІМЕНІ XX
З'ЇЗДУ КПРС ПОВОУКРЛЇНСЬКОГО
РАЙОНУ.
У
вільний час поспішає
па стадіон,
найчасті
ше НОГО МОЖНА БАЧИ
ТИ СЕРЕД ЮНАКІВ 1 ДІВ
ЧАТ. ЩО ТРЕНУЮТЬСЯ в
СЕКЦІЇ З БАГАТОБОРСТВА
ГПО.
ИАИКРАЩИ1Ї РЕ
ЗУЛЬТАТ У КРАВЧУКА ПА
СТОЛІ ЕТРО ВІП Л ЕГКОАТЛ ЕТИЧІІІЙ ДОРІЖЦІ. ЯКУ ВІН
ДОЛАЄ ЗА 12 СЕКУНД.

| РАПОРТУЮТЬ

■ СПАРТАКІВЦ!

НИХ
І БАСКЕТБОЛЬНИХ
МАЙДАНЧИКАХ ТРИВАЛИ
- НАПРУЖЕНІ
ПОЄДИНКИ

Вівторок
'д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 —У сзіті тварин. 9.45 — П. Чайкзвськня. ііоланта». Вистава.
По закінченні — 11.25 — По
вний. 14.30 — Новини. 11.50
— П'ятирічка
— справа
кожного. Док. фільми «Зма
гання. Вісімдесяті
роки»,
«•Сьомий бархан», «Престиж
на справа». 15.45 —Драма
тургія і театр. К. Треньов.
«Любов Ярова». 16.35 —
Концерт заслуженого колек
тиву Литовської
РСР ан
самблю пісні й танцю Віль
нюського Державного універ
ситету 17.05 — Док. теле
фільм' «Острів
Афродітн»
(Кіпр). 17.35 —Родом з ди
тинства. Л. Кассіль. «Конду
їт і Швамбраиія».
18.30 —
Веселі нотки. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Життя
науки. Лауреати премії Ле
нінського комсомолу в га
лузі науки і техніки. 19.45
-Димківська іграшка. Кііюетюд. 19.50 — Телефільм
«Нам тут жити».
І серія.
21.00 — «Час». 21.35 — Док.
телефільм «Солдатські мему
ари». Фільм 3. — «Сільський
вчитель». По закінченні —
22.30 — Сьогодні у світі

А М

Б. ТВЕРДОСТУП

Фото Ю. ЛІВАШНИНОВА.

В. ШАБАЛІН.
ЇГ35ЕЖЗЕЗЄЗЯ

твея працювати з першодже
релом», «Інформування про
пагандиста»,
«Партійний
пропагандист»,
< Пропаган
дист»
— пропагандистам ».
15.35 —
Російська моча.
16.05 — Концерт авсамб но
кісні н танцю « Чанги» Будин
ку культури м. Чіатури Гру
зинської РСР. 16.35 — Від
гукніться. сурмачі! 17.25 —
«Один день В'єтнаму». Теле
нарис. 17.50 — Адреси моло
дих. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Продовольча про
грама — загальнонародна
справа. Про досвід Актюбін
ського авіаремонтного заво
ду по організації підсобного
і осподарства і шефської ро
боти на
селі. .1.9.15
—
«Осінь». Концерт. 19 50 — Те
лефільм < Нам тут жити». 2
серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Док. фільми «Окрилені».
«Срібний вік». 22 60 — Ку
бок УЕФА з футболу, ’/і» фі
налу. «Хаарлем» (Голландія)
— «Спартак» (Москва). В пе
рерві — 22.15 — Сьогодні у
світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна камеI а». 10.35 — ФІльм-концвпт.
11.10 — «Старти
надій».
11.40 — «Шкільний екран».
9 клас. Українська літерату
ра. 16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— «Щаслива сторінка^. Кон
курс
молодих
любителів
книги України
і Білорусії.
17 45 — «Естрадний кон
церт» 18.00 — К. т. «Екран
запрошує».
(Кіровоград).
18.30 — К. т. «День за днем».
(Кіровоград). 18 45 — «Акту
альна камера». 19.15 — Чем
піонат СРСР з футболу. «Ку
бань» — «Динамо». (Київ).
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35 —
Худ. телефільм «Мужчина в
домі -. По закінченні — Но
вини.

10.00 — • Актуальна каме
ра» 10.35 — «Вперед, орля
та».’ 11.05 — Пісні О. БІ.чаша.
11.40 — «Шкільний екран».
10 клас.
Історія. 12.10 —
«Новини кіноекрана». 13.25
— Фільм-концерт. 13.45 —
«Роздуми з приводу...» 16.00
— Новини. 16.10 — «Сріб
ний дзвіночок». 16.30 — «На
допомогу школі». Розвиток
лови. 17.05 —
«В ефірі —
пісня». 17.15 — «Джерела».
А ЦТ (її програма)
18.00 — «Продовольча про
18.00 — Новини. 18.15 —
і рама — справа кожного».
18.30 — К. т. «День за днем». Служу Радянському Союзу!
(Кіровоград). 18.45 — Теле 21'00 — «Час». 21.35 — Ху
фільм. Оголошення.
(Кіро дожній фільм.
воград). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — «Естрадні
мелодії». 20.00 — «Старо.
20.45 — «На добраніч, діти!»
21.00 — «Час».
2135 —
М. Куліш. «97».
Вистава. В
перерві — Новини.
А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Від
А ЦТ (II програма)
гукніться. сурмачі! 9.30 —
18.00 —Новини. 18.15 — Телефільм «ІТам тут жити».
Спорт за тиждень. 18.45 — 2 серія 10.40 — Р. Щедрій.
Чемпіонат СРСР
з Хокею. Друга симфонія. По закін
ЦСКА — «Трактор». З пе ченні :— 11.25
— Новини.
рерві — 20.00 — Вечірня 14 30 —
Новини. 14.50 —
казка. 21.00 — «Час». 21.35 Док. телефільм «Енергетика:
— Фільм - Остання зустріч». сьогодні і завтра». 15.40 —
И. Мисливечек. Симфонія ре
ма коп. 15.50 — До 60-річчя
утворення СРСР «Єдина ба
гатонаціональна». Про роз
виток радянської багатона
ціональної культури.
16.35
'А ЦТ (І програма)
— <3 Леніним V серці». Кон
церт. 17.15 — Шахова шко
8.00
— «Час». 8.45
— ла 17.45 — Разом — друж
Мультфільми «Лінь», «Осій на сім’я. 18.15 —
Ленінсь
ні кораблі».
9.10 — Теле кий університет мільйонів
фільм - Нам тут жити». 1 се- «Наукова організація праці
рія. 10.20 — Клуб кіноподо- і дисципліни». 18.45 — Сьо
) ожей. По закінченні
— годні у світі.
19.00 — На
11.20 — Новини. 14.30 — Но- родні мелодії 19.15 — Зуст
ііши. 14.50 — Активно, при річ школярів з двічі Героєм
страсно. переконливо. Доку Радянського Союзу І. Д. Паментальні фільми про досвід паиітпім. 19.50 — Телефітчи
роботи пропагандистів «Вчи- «Нам
тут жити». З серія.

куменгальнпй
телефільм
«Лівша епохи І1ТР». 11о за
кінченні — 11.15 — Новини.
14.30 — Новини.
1'1.50 —
Спосіб життя — радянський.
«Док. фільми «Дім», «-Брати»,
«Твій
світ, твоя земля».
15.55 — Москва і москвичі.
16.25 — Пісні громадянської
війни. Виконує, академічний
хор російської
пісні ЦТ і
ВР. 16.55 — Урочисте засі
дання. присвячене 65-й річ
ниці Великої Жовтневої соці
алістичної революції. Святко
вий концерт.
Трансляція з
Кремлівського Палацу з’їз
дів. 21.00 — «Час». 22.00 —
Театральні зустрічі. Но за
кінченні — 23.35 — Сьогод
ні у світі.

З 2 по 6
листопада
1982 року
21.00 — «Час» 21.35 — Телевистава «(Джентльмени з
конгресу». По закінченні —
23.15 — Сьогодні у світі.

А УТ
16.00 — Повний. 16.10 —
«Срібний
дзвікочон». 16.30
— «Па допомоіу
школі».
Російська література. ПоезЬі
М. Дудіна 1 С Орлова. 17.05
— Муз. фільм < Російські віверунки». 17.45 — «Екран

А ЦТ (II програма)
18.00 — Новини. 18.15 —
Народна творчість. Телеогляд. 19.00 — < Документаль
ним
екран».
КІнододаток
«Нрагіор над світом». 19.40 —
Виступ лауреата премії Ле
нінського
комсомолу Мос
ковського хору молоді і сту
дентів. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Док. телефільм
«Висота». 20.30 — Чемпіон іт
СРСР з водного поло. ЦСК

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.40
—
«Народна
творчість». 11.35 — «Театр
історичного
портрету».
І. Шведов. «Ранок нашої ре
волюції». 13.50
—Концерт
духової музики. 16.00 —Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Док. теле
фільм «Сибірська
вулиця
Леніна». 17.30 — «Сонячне

8.00 — «Час». 9.05 — Дітям
про звірят. 9.35- — Д.чя нас,
батьки. 10.05 — Більше хо
роших товарів. 10.35 — 45-й
тираж «Спортлото». 10.45 —•
Фільм — дігям. «Вогняне ди
тинство». 11.50 — Фантазія
на теми пісень І. Дунаєвсьгого.
12.00 —
'Ге.теклуб
< Москвичка». 13.30 — Оче
видне — неймовірне. 14.30 —
Новини. 14.45 — Пісня дале
ка і близька.
15.35
—
Мультфільми. 16.00 — Теле
журнал
«Співдружність».
16.30 — «Межа можливого».
Фільм-вистайа.
19.10
—»А*'
Творчість
народів свІтуГх.
19 40 — Правда
велико
го народу. Док. телефільм
«Комуністи». 21.00 — «Чає?.
21.35 — Ширше коло. Ест
радна програма. По закін
ченні •— 23.15 — І-ГовиНи.

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.30
— Муз. фільм
«Тополина земля». 11.00 —•
«Село 1 люди». 11.45 — Піс
ні пам’яті. 12.10 —«Народна
творчість».
12.30 — Мх'.Ч.
фільм «Поеми
революції».
13.15 — Д. Клебанов. «Мчїдка». Музична
теле виста на.
14.15 — «Вогні
ударної».
15.05 — «Циркова
програ
ма». 15.45 —
«Товариш».
16 20 — «Доброго вам здо
ров’я». 17.00
— Чемпіонат
СРСР з хокею.
«Сокіл» —
СКА (Ленінград).
19.15 —
«Актуальна камера». 19.45—
«Скарби музеїв
України».
20.00 — Концерт
молодих
виконавців братніх респуб
лик. 20.45 — «На добраніч.
Діти!» 21.00 — «Час». 21.35 Худ. фільм «Будинок на Лі
совій». По закінченні —Но
вини.

А ЦТ (II програма)

Фотоетюд С. АНДРУСЕНКА.
пошани Українського телеба
чення».
18.00 — Концерт
вокально - інструментально
го ансамблю «Піснярн». 18.10
— До 60-річчя
утворення
СРСР «Чуття єдиної роди
ни». 18.30 — К. Т. «День за
днем». (Кіровоград). 18.45 —
Оголошення.
(Кіровограді
]8 50 — Док. фільм. (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.40 — «Слово за
вами». 20.50 — «На добра
ніч. діти!»
21.00 — «Час».
21.35 — Концерт дружби. По
закінченні — Новини.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МСП

областного комитета

м. Кіровоград.

ШСМ Украины.

аул. Луначарськсго, 36.
ГК 02440.

А ЦТ (І програма)

А УТ

Четвер

На украинском языке.

ия казка. 21.00
— «Час».
22.00
-т- Фільм -Перемо
жець».

Інде ко 61103.

ВМФ — МДУ. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Дім. в якому
я живу».

П’ятниця

коло». 17 55 — Урочисті збо
ри, присвячені 65-іі річниці
Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції. Святковий
концерт. 21.00 — « Час». 22.00
— ФІльм-вистава
«Поєди
нок». По закінченні — По
вний.

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (II програма)

8.00 —
«Час».
8.45 —
Мультфільми «Блакитне сло
неня», «Під одним дахом»,
«Пісня чарівного каменя».
9 25 — Телефільм «Нам тут
жити». З серія. 10.35 — До-

18.00 — Повний. 18.20 —
— Док. телефільм «Майст
рині». 18.45 — Чемпіонат
СРСР з хокею.
«Динамо»
(Москва) —«Динамо» (Рига).
11 перерві — 20.00 — Вечір-
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8.00 — Гімнастика. 8.15
Якщо хочеш бути здоровим.
8.25 — Док.
телефільми.
9.00 — Концерт. 9.15 — Ху
дожній фільм «Я, Водолаз-2>.
10.35 — «Ранкова пошта».
11.05 — Людина — господар
на землі.
12.05 — «Джон
Філд». Музичний телефільм
про творчість ірландського
композитора. 13.00 — Фільм
« Дитинство Горького». 14.35
— Док. фільм «Важка посада
бути революціонером». 15.25
— Мультфільм. 15.35 — Міжінародний огляд. 15.50 — На
родці мелодії. 16.00 — Клуб
кіпоподорожей.
17.00
—і
Чемпіонат
СРСР з хокею
«Спартак» — «Хімік». 19.15
— Суіїутпик
кіноглядача.
20.00 —
«Вечірня
казка».
20.15 — Музичний
кіоск.
20.45 — Док. телефільм «Дис
танція без фінішу» про за
няття школярів водомоториим спортом. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм
«Балтійська
слава».
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