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з $ грудня 1939 р.

ТЕЛЕГРАМА^ІОМЕР

РІЧНИЙ - ДОСТРОКОВО!
Стабільно працюють у нинішній п'ятиріч

ці члени нашого колективу. Ось і напере
додні езята Великого Жовтня зони рапор
тували про дострокове виконання річного 
плану по продажу державі яєць. За десять 
місяців господарство продало їх 5,1 міль
йона штук, що на 100 тисяч штук більше, 
ніж передбачалося завданням.

Найбільший внесок у загальний здобуток 
зробили молоді птахівниці Клавдія Повзун 
і Лідія Єрмоленко, котрі з початку року 
одержали від кожної курки-несучки по 
140 штук яєць.

В. БАВАНО8, 
керуючий птахофабрикою колгоспу імені Ватуті- 
на.
Устинізський район.

ЗІ святом
(Мета —

■перемога
Напружено проходить 

І соціалістичне змагання 
[за гідну зустріч 60-річчя 
'утворення СРСР мі-к
комсомольсько - моло-
діжинмн єлеї тровозпимн
колонами локомотивного
депо станції Знам'янка.
За підсумками трегього
кварталу перемогла наша
колоиа (керівник М. L
Умапець). Вона провела
890 великовагових поїз
дів і перевезла понад 
514 тисяч тонн народпо- 

Дгосподарських вантажів.

У4

Урочисті збори в Києві
Під знаком нових перемог, 

з обстановці великого пат
ріотичного піднесення зу
стрічають радянські люди 
свято Великого Жовтня. В 
цю славну річницю, напере
додні 60-річчя утворений 
СРСР наша країна постає 
перед усім світом як друж
на сім’я рівноправних рес
публік. які спільно будують 
комунізм. Йдучи дорогою 
Жовтня, до висот розквіту 
піднялась і Радянська Укра
їна.

5 листопада, ,в Києві, в 
Палаці культури «Україна ■> 
відбулись урочисті збори 
представників трудящих

міста, Радянської Армії І 
Військово-Морського Флоту, 
присвячені 65-й річниці Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції

Тепло зустрінуті присутні
ми, місця в президії займа
ють члени і кандидати в чле
ни Політбюро ЦК Компар
тії України товариші В. В. 
Щербицький, О. Ф. Ватчен- 
ко, Г. І. Ващенко, І. О. Ге
расимов, Ю. Н. Єльченко, 
Б. В. Качура, О. П. Ляшко, 
І. О. Мозговнй, В. О. Соло- _____ ___ А х
губ, О. А. Титаренко, О. С. Державних гімнів Радяпсь- 
Капто, 10. П. Коломіець, кого Союзу і Української 
С. Н. Муха, Я. П. Погребняк. РСР.
Разом з ними члени През і- 3 великим піднесенням

дії Верховної Ради і Ради 
міністрів УРСР, члени бю
ро Київських міськкому' і об
кому партії, виконкомів 
міської і обласної Рад на
родних депутатів, знатні лю
ди столиці республіки, пред
ставники Збройних Сил 
СРСР.

Урочисті збори відкрив 
член Політбюро ЦК Ком
партії України, перший сек
ретар Київського міськкому 
партії 10. Н. Єльченко.

Велично звучать мелодії

учасники зборів 
почесну' президію в складі 
Політбюро 
Комітету 
партії Радянського 
на чолі з Генеральним сек
ретарем ЦК КПРС, Голо
вою Президії Верховної Ра
ди СРСР товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

Слово для доповіді про 
65-у річницю Великої. Жовт
невої соціалістичної револю
ції надається члену Полит
бюро ЦК. Компартії України. 
Голові Ради Міністрів 
УРСР О. П. Ляшку.

У ці дні,, говорить допові
дач, радянський народ, усе 
прогресивне людство урочи
сто відзначають 65-у річни
цю Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. Ни
нішній рік багатий на вели-

обирають кі події в житті нашої краї
ни. Він осяяний яскравими « 
променями знаменного юзі- | 
лею — 60-річчя Союзу Pa- IJ 
дянськпх Соціалістичних и 
Республік.

У пам’яті народній ніколи ц 
не померкне велич подвигу, 
звершеного у жовтні 1917 П 
року пролетаріатом Росії в •] 
союзі з трудовим селянст- Н 
ром під керівництвом партії й 
більшовиків на чолі з Воло- в 
димиром Іллічем Леніним. • 
Вперше боротьба трудящих 
проти експлуатації, соціаль- І 
ного і національного гніту fl 
завершилася повного перемо- ‘ 
гою. виникла соціалістична ц 
держава робітників і селян, у 
Невід'ємною частиною ре
волюційного процесу В Ро- п 
сії, закономірним результа- І 
(Закінчення на 2-й стор.)«

Центрального
Комуністичної

Союзу

Ми заощадили 197.4 н 
тисячі кіловат-годи.іи ’ j 
електроенергії. Це — до- й 
сить високий показник, ц 
але дещо нижчий, ніж у “ 
комсомольсько- молоді Ж- - 
црї колоші імені XXV Ц 
з'їзду КПРС. яка, до ре-1 
чі, зайняла друге місце у І 
змаганні. Випередити на- й 
ших найближчих супер-В 
пиків і в цьому — таку 
мету ставимо перед со-1 
бою на четвертий квар- И 
тал.

В. ЛИТВИНОВ, 
групкомсорг комсо
мольсько - молодіж
ної елгктровозної 
колони імені 60-річ- 
чя ЛКСМУ.
м. Знам'янка.

На півроку 
раніше

Вчора на півроку рані
ше встановленого строку 
здано в експлуатацію по
вий міст через річку Інгул 
.у Кіровограді.

Міст входить у комп
лекс споруд набережної 
річки, які нині зводяться. 
Уже освоєно 1450 тисяч 
карбованців. По-ударпому 
тут працював колектив 
Черкаського мостопоїзда 
№ 473 тресту «Мосто- 
буд-І». Особливо високо
ефективною працею відзна
чалась бригада монтажни
ків Б. М. Хімпча.

Серед тих, хто з перших 
днів спорудження моста 
виявляли старання і май
стерність, була іі бригада 

-4Ь. Ф. Омсльченка з кіро
воградського спеціалізова
ного управління «Гідро- 
спсцбуд-2» тресту «Диі- 
проспецбуд».

З пагоди відкриття но
вого мосту через Інгул 
відбувся мітинг.

ПІД СИЛОВИМИ ЗОРЯМИ
лист
ПЕРШИЙ
вад МАТЕРІ

Вдома Ярослава чека
ли з нетерпінням. Зрозу
мій це, як переступив по
ріг оселі: весело зале
ментували дітлахи, за
гадково усміхнулася Сте- 
фенія, дружина

— Ось, від баби Далки, 
— тицьнув у руки кон
верта дворічний Мишко.

— Дарки, — поправка 
його Василько. — І діда 
Ілька.

За якусь мить він уже 
читав листа, написаною 
маминою рукою.

«Дорогі мої Ярослазе і 
Ромцю, невісточки і 
вьучатка! Усі мої думки 
про вас, рідненькі, як ви 
там, чи не забули? Ми і

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА
Щ ^гиГґ НЯПруга поволі спадала. Ще день-дру-

В один з отих серпневих вечорів (спекота ледь- 
ледь вгамувалася) задзеонив редакційний теле-

~ ЯК ТЗМ НаШ‘ спра?и! ~ почувся у трубці 
з уджении голос Сергія Попка, заворга Долмнсь- 
кого райкому комсомолу. — Лауреатів збирання 
ще не визначили! Ні! Чудово! Тоді пропоную езо- 

Запис»й,е: Ярослав Кінзельський.
в!«Ь ,иХ ч _ "»«»рив він по складах. - Де- 
комеліпчй °М^ Я°СІ МО8чали? Розумієте— «за
конспірувалися» хлопці... 7
чи^о^аяа'Х’і'^іс'і ПРИ Зустрічі' заворг, не приховую- 
змагання сеіД зельський став-таки переможцем 
яснив- Р Д молодих комбайнерів області), по- 

ренкоЛ—'секолії У яРослаза був Володя Слюса- 

колгослу. Видно, скоКо°мністМь°ЛЬСЬКОЇ °Ргані”Ц,ї 
повідомити про Свої оеиоі "е А°38олила иоліу 
СОВІ теж 6УПОРНЄ до ПРОп7паДН' ВИР°бІП<И- ЯрОСЛЗ- 
мав коли вгору глянути У рност,: за роботою не

Чом рідко пишете? 
Ліньки. А мо’ за роботою 
часу нема?

Приїжджайте на Жовт
неві свята до нас. Ждати
мемо з нетерпінням...»

Того вечора Ярослав 
довго не міг заснути. 
«Треба б поїхати. Та ко
ли? То Мишко зовсім ма
леньким був. То жнива 
чи ще якісь роботи. А 
поїхати треба... — думав 
він. — Батькові легше, 
він ще й досі працює. 
Все там же, на Калусько- 
му хімкомбінаті. А ма
ма... Як і колись, мабуть: 
хвіртка скрипне — ви
глядає. Листоношу
жде...»

Вранці зайшоз до Ро
мана.

— Лист від мами при
йшов. Може, зберемося 
8 ГОСТІ?

Ініціатива 
кмк

І
 Комсомольсько - М0Л0-!~] 
діжипіі колектив цеху і 
№ 2 (керівник Л. І. Бол-д 
донська. групкомсорг ||
Л. Мірошниченко успііи-і І
,по_____________________
’завдання ювілейного ро- 
;ку. наполегливо бореться 
ра високу якість продук
ції. за бережливе став- 

і лсічія до народного доб-

виконує виробничі

татом щодня вас згадує
мо. За тебе, Ярославе, я 
спокійна. А ог Роман...

Молодий він, гарячий. 
Чи ж до душі йому робо
та?

РОМАН
У Долнотозі (так зветь

ся їхнє передгірське се
ло) йому не сиділося. 
Після школи гайнув до 

(Закінчення на 2-й стор.).

Цими днями па звітно-® 
| виборних зборах цехової® 
П1 комсомольської оргаиіза-® 
' «ції члени КМК виступили® 

з ініціативою: перш}' ро
бочу зміну другого міся-| 
ця кожного кварталу® 
п'ятирічки працювати паж 
заощаджених сировині іі 
матеріалах. Цю ініціати-І 
ву підтримали інші ком-1 
сомольсько-молодіжпі ко
лективи нашого підпри
ємства І

В. ГНЕНЕНКО, і , 
плавильник заводу " 
чистих металі*.

І

м. Сзітловодськ. J



-----------2 стор. «Молодий комунар»
------- --------- -— 7 листопада 1$82 року — —

ся надумали. Діти рос
туть: Світланка вже чита
ти вчиться. А ААишко з 
Васильком бешкетують...

Шлють вам привіт Ро
ман з Валентиною і їхні 
діти».

Вона вже збиралася 
заклеїти конверта, як

ПІД СТЕПОВИМИ 
ЗОРЯМИ

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

Львова, пізніше — на Кі- 
ровоградщину. До брага 
двоюрідного, Василя Ва- 
лехновського. Той уже 
кілька років працював у 
Варварівці. Думали, що 
тем довго не затримаєть
ся. Аж ні — рік минув, 
другий —- не поверта
ється Роман. Працює ме
ханізатором, одружився. 
Пише, що власним буди
ночком обзавівся, що 
люди шанують. А таки 
шанували, бо й комуніс
том він там, у Варварівці, 
став, членом райкому 
комсомолу.

ЯРОСЛАВ
Скоро й Ярослав за- 

збирався в дорогу. Мо
лодшого брата вирішив 
відвідати.

У тракторній бригаді, 
де працював Роман, зу
стріли його гостинно. А 
як дізналися хлопці, що 
він теж механізатор — ні 
на крок не відпускали: 
«Залишайся у нас», та й 
годі. Залишився.

Два роки працював 
трактористом. А на тре
тій Кость Григорович 
Слюсаренко — найдо- 
свідченіший комбайнер 
колгоспу імені Кірова — 
покликав його до себе 
помічником.

Дуже знадобилася йо
му наука Григоровича, 
як сам повів «НиЕу». Бу
ло це торік. Несподівано 
запропонували Ярославо
ві на правлінні колгоспу 
взяти на час жнив новою 
комбайна. Зрадів тоді 
дуже, бо давно про це 
мріяв. У напарники собі 
вибрав комсомольця Ми
хайла Худу.

Рекордів вони не били: 
врожайність зернових 
була невисокою, досвіду 
бракувало. Не встигли й 
комбайна обкатати, а 
вже — фініш.

— Нічого, — заспокоїв 
його бригадир трактор
ної Петро Якимович Бу- 
дюк. — Твій час ще. зна
чить, не наспів.

І він настав, його зоря
ний жнивний.час. На жни- 
вах-82 разом із Володи- 
л\иром Слюсаренком, ін
женером, до речі, за ос
вітою, зібрали вони на 
328 гектарах 9547 цент
нерів хліба.

раптом щось згадала

Урочисті
(Закінчення. 

Поч. на 1-й стор.).
ТОМ єдності ДІЙ 
російських і українських оу 
ла перемога пролетарко! 
революції па Украіі'і.
1 Прямим продовженням 
ідей . справ Великою Жовт
ня стало створення союзу 
РСР Ці Дв' нерозривно зв я- 
зг.пі епохальні води стали 
іжереламії гігантського при
скорення суспільного Про
гресу, вивели нашу Батьків
щину — Союз Радянських 
Соціалістичних Республік • 
па пайпередовіші рубежі су
часної цивілізації.

Трудящі України ппикію- 
ться тим, то паша респуб 
ліка була одним з ініціато
рів утворення Союзу РСГ. 

■ В рік 65-ліття Жовтня і 60- 
річчя Союзу РСР наша кра
їна постає перед світом як 
дружна сім я рівноправних 
республік, то спільно буду
ють комунізм. Монолітною 
е соціально-політична тл 
ідейна єдність нашого су
спільства, непорушною є 
згуртованість радянського

збори в Києві
народу навколо рідної Ко
муністичної партії і її Цент
рального Комітету.

Трудящі України, як і всі 
радянські люди, Відкреслю
валося в доповіді, _ гаряче 
схвалюють і одностайно під
тримують внутрішню їі зов
нішню політику партії, бага
тогранну діяльність Цент
рального Комітету КІІРб. 
Нолітбюро ЦК па чолі з ви
датним партійним і держав
ним діячем нашого часу, 
вірним продовжувачем ве
ликої ленінської справи, Ге
неральним секретарем ЦК 
КИРС, Головою Президії 
Верховної Ради СРСР то
варишем Леонідом Іллічем 
Брежнєвим.

О. ГІ. Ляшко охарактери
зував досягнення трудящих 
нашої країни, в тому числі 
й Української РСР, за роки 
радянської влади, розвозі» 
про хід здійснення рішень 
XXVI з'їзду КГ1РС і зав
дань п’ятирічки, спинився 
на актуальних завданнях 
економічного і соціального 
розвитку республіки.

«Значне місце в Доповіді і. 
було приділено пятапііям 
міжнародного становища і 
З О В II І Ш ЦЬО П ОЛ І ТІІЧ11 ої ліі 
ііосгі Комуністичної партії”) 
Радянської держави.

ПІД керІ В11ИЦТВОМ Кому, 
ійстнчиої партії, сказав і,а. 
і..р:ікііші О. II. Ляшко, ра. 
дамський парод твердо йде 
вперед дорогою миру і бу. 
дівництва комунізму. Обра- 
ний ним шлях вивірений і 
осяявші Генієм великого Ле
ніна, його правильність під. 
тьерджсиа історичним дос
відом. Трудящі pecfjyfj.ii.il 
запевняють ЦК КШЧі, т>> 
вариш а Л. 1. Брежнєва в 
тому, що під керівництвом 
Компартії України — Гюйц. 
вого загону КіІРС вони при- 
множать свій вклад, у -иід. 
невня економічної і обори,|. 
ної могутності соціалістич
ної Батьківщини

Для учасників зборів булк 
ло дано великий святковий 
концерт майстрів мистецтв 
і художніх колективів.

(РАТАУ).

ОДНИМ ЖИТТЯМ З КРАЇНОЮ

ЛИСТ
ДРУГИЙ:
БАТЬКАМ
У ЗАКАР
ПАТТЯ

Як вгомонилися діти, 
Стефанія взялася писати 
відповідь.

«Вісточку від вас отри
мали, спасибі! Восени 
навряд чи приїдемо — 
роботи у хлопців (це во
на про Романа з Яросла
вом — М. Ч.) багато. То 
жнивували вони, то куку
рудзу й буряки збирали. 
Тепер на ремонті. Може, 
вже взимку заглянемо.

Живемо ми добре, на
ступного року будувати-

Швиденько дістала з 
шухляди газетну вирізку. 
В ній повідомлялося, що 
Ярослав Кінзельський 
став переможцем облас
ного змагання комбайне
рів. Трохи поеагалася і, 
згорнувши її, поклала у 
конверт.

♦ * *
Напередодні свята у 

клубі вітали переможців 
змагання. Йою, Ярослава 
Кінзельського, —. в числі 
перших. Ще б пак: ре
кордсмен жнив!

Додому повергався 
вже в сутінках. Спчнизся 
на мить і глянув у поле: 
до весни тепер йому 
спочивати. А навколо — 
тиша. Тільки зорі високі 
над степом підморгуюто.

М. ЧЕРНЕНКО.
Долинський район.
На знімку: механі

затор колгоспу імені Кі
рова Долинського району 
Ярослав НіНЗЕЛЬСЬКИИ.

Фото В. ГРИБА.

З усіх свят найрадісні
шим для нас є свято Вели
кого Жовтня. Це й зрозу
міло: 7 листопада — день, 
з якого почали свій відлік 
успіхи і здобутки нашого 
народу.

Щоразу на Жовтневі 
свята подумки перегор
таю сторінки прожитого. 
Бачу себе 12-річним хлоп
чаком, який допитується у 
знайомих, що таце резо
люція. Слово нове хвилює, 
тривожить. Як то воно бу
де? Рік тому вмер батько, 
бідуємо ми з матір’ю .. 
Що ж несе нам револю
ція?

Бачу себе босоногого, 
але щасливого і городого. 
Несу під пахвою хліб. Бі
лий, ще теплий, такий дух
мяний. Перший буханець, 
зароблений своїми руками 
на пекарні, куди з велики- 
ми труднощами влаштував 
мене, підлітка, сусід-ро- 
бітник. Згадую жовтневу

демонстрацію 1920 року, 
коли йшов я в колоні з 
гордо піднятою головою 
— мене прийняли в члени 
профспілки, згадую, 7 
листопада 1921 року, яке 
зустрічав коллеомольцєм...

Скільки разів було це 
свято в моєму житті, а за- 
палл’яталося кожне.

■ Хіба можна забути уро
чисте засідання молодих 
активістів міста напере
додні 7-і річниці Великого 
Жовтня, коли мені як ед- 
ноліу з кращих комсо
мольців вручили кандидат
ську картку в члени 
КП(б)У? Відтоді своє жит
тя я міряє високими мір
ками комуніста.

Можна багато й доклад
но розповідати про далекі 
неповторні будні комсо
мольської юнссті, коли де
сятки таких, як я, оволоді
вали поліп рамстою вни
кали в юриспруденцію, 
вчилися жити, працювати

СЛОВО — ВЕТЕРАНУ

і відпочивати по-новому. 
Можна воскресити в па
м’яті неспокійні тридцяті, 
коли я — член бюро Но- 
еолразького райкому ком
сомолу. а потім працівник 
політвідділу МТС иа По
ліссі у холод і спеку, в 

- сніг і негоду ходив по се
лах, зустрічайся з молод
дю, зміцнював колгоспи.

Але що 6 не згадуеав я, 
про щоб не думав, переки
даю місток з тих років у 
початок 80-х. Бо моя біо
графія — це частка жит
тєпису нашої Батьківщини, 
народженої і освячена? 
Великим Жовтнем. У 
му відбиваються колссало- 
ні здобутки нашої Вітчиз
ни, найбільший з яких — 
мирне небо над головою.

Вам, молодим, берегти 
його, примножувати слаау 
комсомольціе-Еетеранів.

( і і і. | | І. МАЦИКОВ, 
комсомолець 16-х ро-

, І?», , ....ЗАПОВІВ НАМ ВЕЛИКИЙ ЛЕНІН
КИЇВ. (Кор. РАТАУ 

В. Чернишук). Урочистою 
лінійкою юних ленінців у 
Київському філіалі Цент
рального музею В. І. Лені
на відкрився Всесоюзний 
фестиваль дружби.

Зібравшись напередодні 
утворення СРСР і 65-ї річ
ниці Великого Жовтня, 
представники кращих клу
бів інтернаціональної
дружби, гуртків художньої

і технічної творчості роз
кажуть про досягнення 
своїх республік. Хлопчики 
і дівчатка з Нового Урен
гоя підготували компози
цію, яка розповідає про 
будівництво траси дружби 
Уренгой—Ужгород, в яко
му беруть участь посланці 
всієї країни. Про патріо
тичні справи своїх старших 
товаришів — комсомольців 
розкажуть піонери Таш

кента Душанбе, міст Ка
захстану і Нечорнозем'я.

Посланці піонері! всіх 
союзних республік побува
ють на Лютезькому пязц- 
дарм.і, відвідають музеї і 
концертні зали.

Фестиваль, який пройде 
під лозунгом «Цю дружбу 
на всі часи заповів нам 
Великий Ленін», завер
шиться закладанням алеї 
дружби.

Убогпй селянський куто
чок — не така вже її сива 
давнина. Є й старіші екс
понати. Відвідувачі за
тримуються, скажімо, біля 
вітрини, де знаходяться 
залізний наконечник та
тарської стріли, кістяний 
гудзик, корінний зуб ма
монта, виявлений у кар’єрі 
31 березня 1976 року па 
глибині 40 метрів у від
кладеннях четвер ГІПІІІОГО 
періоду.

Вперше селище Завалля 
згадується у справах кон-

У Заваллівському Будинку культури є кімната, ку
ди жителі селища заходять із особливим хвилюван
ням і гордістю. Багато з них брали участь у створен
ні цього краєзнавчого музею; про героїзм у роки Ве
ликої Вітчизняної війни і трудові подвиги інших роз
повідають документи та експонати, зібрані тут.

ГТРП вході зліва в кутку 
селянська піч. Біля 

неї рогачі, глиняний по
суд, па стіні висить тиков
ка (посуд з гарбуза). З ін
шого боку тулиться до пе
чі прядка. Здається, що 
зовсім недавно тут була 
господиня. Чи то 
пекла хліб, чи то пряла

ЩО

вона

систорії, де ‘зазначається, 
що в 1462 ропі тут була 
споруджена церква. Наз
ва населеного пункту піш
ла від великих провалів, 
що зустрічалися неподалік 
(Праці Подольського єпар
хіального історнко-стзтпс- 
тичного комітету, ВІІП. IX. 
Кам’янень - Подільський, 
1901, crop. 3G5). Село роз-

Пів©
під 

село

міщалося на правому бе
резі річки Південний Буг. 
Одного разу, повертаю
чись із недільного ярмар
ку, жителі Завалля поба
чили, то сім дворів поча
ли провалюватися 
землю. З гою часу
поступово перекочувало па 
більш високий лівий берег.

Дореволюційна історія 
Завалля збігається з істо
рією тисяч населених 
пунктів. Належало графу 
Потоиькому, потім пере
йшло у власність Підгор 
ського, ще пізніше — по
міщика Магуссвича.
Змінилося становище міс

цевих жителів тільки після 
Жовтневої революції. Ра
дянська влада встановила
ся тут у 1918—1920 роках 
після походу Котовського. 
Було обрано уповноваже
них по землеустрою. Ними 
були Є. Л. Чабанюк, 3. Я 
Котюжап, Є. 1. Кагаїцин-

ськпй га С. С. Клнмсичук. 
Вони роздавали селянам 
по 10—20 сотих гектара 
поміщицької землі на кож
ного члена сім’ї. Пригноб
лений відчув себе хазяї
ном. Але господарювати 
поодинці було надзвичайно 
важко: не вистачало ін
вентаря, тяглової сили. З 
початком колективізації 
на території Завалля було 
створено два колгоспи — 
«Іскра» та «Радсело». Піз
ніше вони об’єднались в 
одне господарство.

Бурхливий розвиток се
лища почався з часу роз
робки покладів графіто
вої руди. 1923 року селя
нин Задорожній під час 
полювання назбирай «чор
ної о каменю» і, думаючи, 
шо це поклади цінних ме
талів, відправив знахідки 
У Ленінградський геоло- 
пчпив комітет та Одеське 
гірниче управління. У Грав.

ні 1928 року розвідувальна 
партія Московського інсти
туту мінералогії иа чолі з 
О. В. Гуляєвою почала 
розкопки. Експедиція від
крила великі поклади гра
фітової руди. Було вирі
шено буауватп тут ком
бінат.

Самовіддано трудилися 
люди па будівництві під
приємства. «.Працювали 
напівголодні, погано одяг
нені, але я великим нат
хненням»,—згадував вете
ран виробництва, на 
пальник залізничного тран
спорту комбінату І. І. Гу- 
менний. У листопаді 1934 
року урядова комісія 
прийняла завод.

З перших днів колектив 
підприємства домігся об
сягу випуску продукції, 
передбаченого проектною 
потужністю. .А в 1935 році 
завод значно перевищив

планові завдання. Першо
го січня 1937 року район
на газета «Шлях комуни» 
писала: «Відгукнувшись
на заклик шахтарів Дон
басу, комсомольці під
приємства організували 
комсомольсько - молодіж
ну бригаду, яку очолив 
І. Р. Давпдяк. Завзято 
працювали молоді вироб
ничники. Наслідуючи при
клад Олексія Стахановз, 
вони виконували зміні” 
норми на 457 процентів •’* 
ініціативою комуністів ‘ 
комсомольців підприємства 
до кінця 1936 року у ста- 
хановськнй рух вклю'”1-’10' 
ся 98 графітинків». •

На підприємстві пран^ 
вали люди різних наїїЮ" 
нальностей: українці. Р®' 
сіянн, білоруси, молдява**; 
та інші. Тільки з брйт1!‘^’ 
Башкирі! приїхали в ■' 
валля 125 робітників.

pecfjyfj.ii.il


7 листопада 1982 року —___________________ ____ «Молодий комунар» З стор.

Що людині запам'ятову
ється на все життя? Зви
чайно ж, дитинство. Воно 
приходить у снах, його зга
дуєш, коли читаєш книгу, 
бо дитячі рони — найщлс- 
ливіші.

Напевне, дорогими бу
дуть колись спогади про 
дитячі роки і для 160 меш
канців Олександрівсьного 
дитсадка № 3 «Сонечко». 
Тут вони вчаться читати й 
писати, грають у різнома
нітні ігри, знаходить 

справжніх друзів. Про рі
вень їхньої підготовки 
можна судити з того, що 
15 із ЗО першокласників, 
минулорічних випускників 
дитсадка (вихователька 
Т. Кучеряк). закінчили нав
чальний рік на «відмінно».

На знімках: група ді
тей, де вихователем Л. Ф. 
Рафімова (фото вгорі), май
бутній музинант Олег ГУ
ПНИ.

Фото В. ГРИБА.

Завершився Всесоюзний Тиждень рево
люційної слави, присвячений 65-й річниці 
Великого Жовтня.

ЇЮК ІСТОРІЇ 
НИ ПОЛІ БОЮ

У жовтні минуло 63 ро
ки з дня загибелі нашої о 
земляка героя громадян
ської війни М. І. Мокряка. 
Юні ленінці Шведчівської 
восьмирічної школи Сев- 
ського району Брянської 
області щороку присвячу
ють його подвигові піо
нерські збори.

Марко Мокряк народил
ся в Новоукраїнці в сім'ї 
єелянина-наймита. Він — 
учасник першої світової

розповідає
Широко представлений у 

музеї період Великої Віт
чизняної війни. Устатку
вання комбінату було ева
куйоване в місто Киштпм 
Свердловської області. Те
риторію заводу німці пере
творили на концтабір, де 
катували радянських пат
ріотів. 600 жителів Зава.і- 
о>я брали участь у бороть
бі з німецькими окупанта
ми, 64 з них загинули»

Сьогоднішній день — 
особливий період у житті 
робітничого селища. Про
дукцію комбінату експор
тують у 
маркам 
графіту 
жадний 
останнє ______г
трудящих споруджено 16 
тисяч квадратних метрів 
житлової площі. Вечора
ми над Заваллям сяють 
лампи денного освітлення.

21 країну. Десяти 
заваллівського 

присвоєно дер- 
Знак якості. За 
десятиріччя для

ФОТОРЕПОРТАЖ

війни, відзначений трьо
ма Георгіївськими хреста
ми. Повернувшись в рід
ний край, М. І. Мокряк ак
тивно ЕКЛЮЧИЕСЯ В бороть
бу за владу Рад. Був агіта
тором, помічником війсь
кового комісара Брав ак
тивну участь у боротьбі з 
петлюрівцями. Під час 
громадянської війни від
значився у боях на Півден
ному фронті, за що йому 
було вручено від команду
вання фронтом золотий 
годинник 26 жовтня 19І9 
року він загинув в бою з 
денікінцями. М. І. Мокря
ка посмертно нагородже
но орденом Червоного 
Прапора і поховано на

Улюбленими місцями від
починку трудящих стали 
парк, сквери, в яких з ран
ньої весни до пізньої осе
ні квітнуть троянди. Жи
телі включилися у змаган
ня за звання селища зраз
кового порядку і комуніс
тичного побуту. *

Невтомною працею від
значається молодь. Пра
цівники комбінату пишаю
ться Миколою Слюсару- 
ком та Василем Чемсри- 
сом. Цей комсомоль
сько-молодіжний екіпаж 
'КрАЗу» постійно переви
конує планові завдання. 
Добре трудяться водії 
«БелАЗу» Анатолій Третяк 
та Юрій Бєлий. Півтори 
норми щодня на рахунку 
токаря Володимира Сіва- 
ка. Не набагато відстає 
від нього слюсар Віктор 
Сівач. Переможцем соціа
лістичного змагання за 111 

Красній площі біля Крем
лівської стіни.

В пам'ять про героїв 
Жовтня шведчівські піоне
ри посадили алею револю
ційної СЛ8ЕИ.

В. ДАНИЛЕНКО, 
учитель 

Брянська область.
» * *

Уроки мужності, на 
яких йшлося про подвиг 
М. В. Мокряка, відбулися 
в школах Нсвоукраїнии.

до
КОВШІВЦІВ

Недавно комсомольці і 
піонери нашої школи 
здійснили похід МІСЦЯМИ 
боїв легендарного парти

квартал цього року визва
но також продавців Люд
милу Снісар та Віру Бсре- 
зовсніку.

Серед найактивніших 
комсомольців—Ольга Опу- 
фрійчук, Іван Шестопалюк, 
Катерина Воіічспко, Ва
лентин Довгошея, Василь 
/Кирун, Михайло Гойфман. 
Якщо говорити про рі
вень політнко-вііховіїої ро
боти, то варто підкреслити 
той факт, що 8 минулоріч
них слухачів шкіл комсо
мольського політнавчання 
стали цього року пропа
гандистами.

Історія завжди хвилює 
своєю неповторністю. Особ
ливо ж історія не чогось 
далекого, примарного, а 
такого селища, де живуть 
і працюють твої батьки, 
де живеш ти сам.

В. АФАНАСІЄНКО. 

занського з’єднання С Л 
Ковпака. Нам показали 
партизанські землянки, 
розповіли про подвиги 
ковпаківців, показали екс
позиції Конотопського і 
Путилівського краєзнавчих 
музеїв. Ми зустрілись із 
братом комісара з’єднання 
К. В. Руднсвим.

Під керівництвом наших 
учителів М. І. Гусєвої та 
А. А. Жук учні зібрали ці
каві матеріали про пути- 
лівських партизанів. їх ми 
використали під час піо
нерських та комсомольсь
ких зборів, уроків історії 
в шкільному музеї, які 
проходили під час Всесо
юзного тижня революцій
ної слави

Г. КОСОВА,
■ учениця Світлсводсь- 
кої СШ № 10.

ЗМАГАННЯ

У КОПИЛКУ 
КОМАНДИ
Змагання з боксу за 

програмою восьмої літ
ньої Спартакіади України 
серед збірних добровіль
них спортивних товариств і 
відомств проходили в 
Івано-Франківську в спор
тивному запі «Авангард»- 
Майстерність демонстру
вали понад двісті пред
ставників шкіряної рука
вички.

У складі команди «Тру
дових резервів» виступа
ли і кіровоградці. Майстер 
спорту міжнародного кла
су Володимир Долгунь у 
напівважкій ваговій кате- 

I горії завоював срібну ме
даль, а майстер спорту 

І Леонід Бабинський у Дру
гій напівсередній вазі 
став бронзовим призером. 
Наші земляки принесли у 
залікову копилку свого то
вариства і області шістде
сят одне очко.

В. ТВЕРДОСТУП.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ятковий
подарунок

З нових досліджень краєзнавців

...У серпні 1920 року в 
Новоукраїпському райко
мі комсомолу зібралися 
активісти. Обговорювали, 
як зустріти третю річницю 
Жовтня. Секретар райко
му Іван Демченко проін
формував комітет про ро
боту першої Єлнеавег- 
градської безпартійної мо
лодіжної конференції. По
тім запропонував послати 
Леніну подарунки. Вирі
шили, що Володимир Іл
ліч буде дуже задоволе
ний, якщо комсомольці до
поможуть голодающим ді
тям.

По кілограму, по відру 
зібрали вагон картоплі.

Незабаром брат Івана 
Демчепка Ілля мав їхати 
до Москви.

У жовтні Іван підписав 
йому такий мандат: 
«Пред’явник цього Дем
ченко Ілля Данилович є 
уповноваженим від комсо
молу по клопотанню про 
швидку доставку картоплі, 
яку везе в місто Москву 
на ім'я товариша Леніна 
для дітей Півночі, тому 
райком просить усі устз-» 
нови цивільні, військові і 
залізничні подавати това
ришу Демчепку допомогу 
в дорозі. Секретар Ново- 
українського райкому ком
сомолу Іван Демченко».

Доручення райкому ком
сомолу Ілля виконав. Ось 
як він згадує про це: 
«Добрався у перших чис
лах листопада до Москви. 
Прямо з Курського вокза
лу пішов у Кремль. Черго

КОМСОМОЛОМ 
ВИХОВАНІ

«Повернення 

до життя»
Під танею назвою у ви

давництві «Дитяча літерату
ра» вийшла у світ книга 
Бориса Костіна з серії «Ге
рої нашого часу».

Це документальна повість 
про рядову радянську люди
ну, яка потрапляє у критич
не становище і, виявляючи 
неабияку волю і мужність, 
повертається до життя.

Ігор Винонуров, молодий 
моряк, у катастрофі втратив 
обидві ноги. Лікарі, дружина 
і товариші по роботі допо
могли йому зробити на пер
ший погляд неможливе — 
повернутися на морс радіо
оператором першого класу. 
А невдовзі комуністи тран
спортного рефрижератора 
«Буря» обрали Ігоря Виноку- 
роца секретарем партійної 
організації. І в тому, що за 
останні рони жодного разу 
не траплялося такого, щоб 
«Буря» не виконала плану 
по вилову риби неабияка 
заслуга комуністів судна та 
їхнього ватажка, якого за 
трудові успіхи нагороджено 
орденом Трудового Червоно 
го Прапора.

Гортаючи сторінки книги, 
ми дігнасмоія про етапи 
повернення героя до повно
цінного життя. Автор розпо
відає читаиам, як завдяки 
сильній волі Ігор Винокуров 
навчився не тільки ходити 
й танцювати, а й робити ак
робатичні вправи та лазити 
по пожежній драбині на дах 
багатоповерхового будинку.

Багато разів Ігор Сергі
йович «штурмував» медичну 
комісію, добиваючись її зго
ди на своє повернення на 
судно, і щоразу одержував 
відмову. Та Ігор примусив 
лікарів повірити в нього, 
переглянути, звичні уявлен
ня про фізичні та психоло
гічні можливості людини. 

вому розповів, у чому 
справа, і попросив подзво
нити товаришу Леніну. 
Минула хвилина, друга. 
Дивлюся — комендант по
дає мені телефонну і руб
ку.

— Володимир Ілліч бу- 
ае говорити з вами.

Я взяв-трубку, по-війсь
ковому відрекомендував
ся товаришу Леніну, роз
повів про вагон картоплі. 
Володимир Ілліч не пере
бивав мене, тільки двічі 
сказав: «Добре... Дуже 
добре». Коли я закінчив, 
він спитав:

— Скажіть, будь ласка, 
в чому мають найбільшу 
потребу новоукраїпські 
комсомольці?

Питання застало мене 
зненацька.

— Та ні в чому, Воло
димире Іллічу. Все є. Ось 
тільки босих багато.

Я почув, як зітхнув Ле
нін.

— Так, — сказав він по 
хвилині. — Як ви думаєте, 
25 пар черевиків виста
чить?

— Звичайно, Володими
ре Іллічу, — відповів я.

— Значить, так, — Ле
нін, очевидно, закінчував 
нашу розмову. — Товари
шам передайте від мене 
привіт. Великий, полум’я
ний».

У святкові дні повоукра- 
їнські комсомольці одер
жали подарунок від Воло
димира Ілліча.

А. ВОГУЛЬСЬКИЙ, 
В. КАЛИНИЧЕНКО.

Якось у «Бурі» була сто- 
янна в Того, іут Винонуров 
зустрів знайомого моряка— 
той колись ходив на іспан
ських тунцеловзх. Цей чо
ловік розповів Ігорю, що 
тепер перебивається випад
ковими заробітками на бере
зі: швартовим німцем йому 
перебило ногу. Коли ж бій 
дізнався про те, що в Ігоря 
немає обох ніг, не повірив, 
обмацав його протези. Але 
нічого т?к і не зрозумів, бо 
спитав: «Невже такі кепські 
справи у вас із роботою на 
березі?» Годі Ігор Сергійо
вич уперше замислився над 
тим, що б сталося з ним, 
якби жив у капіталістичній 
країні. Адже він повернуэсл 
до повноцінного життя, до 
улюбленої справи завдяки 
безкорисливій підтримці ба
гатьох людей. Таке можли
ве лише при соціалізмі.

Повість Бориса Костіна 
можна назвати повістю про 
радянський характер. «...Не- 
аичерпно багатою силою на» 
ділила природа Ігоря Вино
курова, якщо він із свого 
двобою зі смертю вийшов, 
не тільки не занепавши ду
хом, а навпаки, ще більше 
зміцнившись у своєму доб
рому і відкритому ставленні 
до людей життєрадісності й 
діяльному оптимізмі», — ро
бить висновок автор повісті.

Зі сторінон книги ми ді
знаємося про те, що Ігор 
Сергійович разом з дружи
ною виховують двох дітей, 
що сам він закінчив море- 
хідне училище і вступив до 
університету на факультет 
журналістики. У вільний 
иас займається музикою, 
карбуванням, грає у волей
бол, плаває.

Для ніровоградціо доку
ментальна повість Бориса 
Костіна має особливе зна
чення. Адже народився І. С. 
Винокуров на Кіровоградщи- 
ні, у Новій Празі, вчивсп в 
обласному центрі. Ще й досі 
не пориває Ігор Сергійович 
Із своїми вчителями: під час 
ножного приїзду до нашого 
міста заходить у середню 
школу Ке 11, де зустрічаєть
ся з тими, хто вчив його 
перших життєвих істин. ВІН 
виступає перед учнями, роз
повідає їм про своє життя, 
про роботу моряка. Багато 
хто зі школярів після цих 
зустрічей героем своїх тво
рів з літератури обирає ра
дянського рнбалну Виноку
ре еа.

С. БОНФЕЯЬД.
м. Кіровоград.
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Чистий голос «Молодості»
зо і 31 жовтня в При

міщенні Палацу культури 
імені Компанійця прохо
див другий обласний ог- 
ляд-конкурс вокально- 
інструментальних ан
самблів системи проф- 
техосвіти, присвячений 
Дню народження ком
сомолу. У ньому взяли 
участь кращі аматорські 
колективи професійно- 
технічних закладів.

Звучали патріотичні, 
комсомольські, народні 
пісні та твори самоді
яльних авторів. Глядачам 
особливо сподобався ви
ступ вокально-інструмен
тального ансамблю «Мо
лодість»» Кіровоградсь
кого міського професій
но-технічного училища

№ 2 імені Героя Радян
ського Союзу О. С. Єго- 
роза (керівник Б. Савиць- 
кий). Він виконав пісні 
В. Добриніна і В. Татари
не за «Комсомол — моя 
судьба» та О. Фельцмача 
і Р. Рождественського 
«Ми з граніті», присвяче
ну 40-річчю створення 
підпільної організації 
«Молода гвардія». Жюрі 
присудило «Молодості» 
перше місце і звання 
лауреата конкурсу.

Друге місце поділили 
між собою аокально-іч- 
струментальний ан
самбль «Роздум» Світло- 
водського технічного 
училища № 5 (художій 
керівник Є. Дрьомін) та 
ВІА «Імпульс» Новгород- 
ківського сільського про-

фесійно-технічного учи
лища № 6 (художній ке
рівник А. Бокагнюк).

Третє місце завоювали 
ансамбль Кіровоградсь
кого техн’чного училища 
N2 1 (керівник С. Тара- 
ненко) та вокально- інст
рументальний ансамбль 
«Юність» Олександрійсь
кого міського професій
но-технічного училища 
№ 5 (керівник В. Прок- 
вас). На конкурсі були 
вручені призи за краще 
виконання патріотичних, 
комсомольських та на
родних пісень, а солістам 
— спеціальні призи об
ласного комітету по те
лебаченню та радіомоз-

Комсомол ТЕЛЕБАЧЕННЯ

«Здрастуйте, дорогі наші ровесники!» — так по

чинається кожний із листів, які приходять на адресу 

клубу інтернаціональної дружби Кіровоградського 

МПТУ Ліі 2 імені - Героя Радянського Союзу О. С. 

Єгорова. Пишуть їх учні професійно-технічних учи

лищ Кисловодська і Тольяті, Самарканда і Тюмені, 

Бобруйська і Омська, Бреста та міста Учалн Баш

кирської РСР. У них юнаки і дівчата з усіх куточків 

країни розповідають українським ровесникам про 

своє навчання, про все, чим цікавляться, про що мрі

ють, до чого прагнуть.

Листи... У них друзі 
радяться, як краще орга
нізувати літній трудовий 
семестр, провести комсо
мольські збори і спортивні 
змагання. Діляться й дос
відом роботи своїх КІДів.

Кіровоградом є що роз
повісти про свій клуб інтер
національної дружби. За
снований 1977 року, він 
уже двічі ставав перемож
цем республіканських ог- 
лядів-конкурсів КІДІв 
профтехучилищ, його не
змінно очолює викладач 
німецької мовч Ф. Г. Зім- 
менс.

— Дружба наших учнів

муз. А. СРКИРЯНСКОГО 
Стихи Е. ЗАКРЕВСКОЙ

Кажется, недавно он родился 
И в огне закалку приобрел.
С молотом и плугом подружился 
Молодой, вихрастый комсомол.
Все он испытал: разрухи ужас, 
Вражеский прицел из-за угла, 
Только твердо знал, что очень нужен 
Там, куда Отчизна позвала.
Комсомол, осзаиаая дали,
Путь держа в Сибирь и на Урал, 
Тонкой нитью перзой магистрали 
Души и сердца соединял.
Он не унывал в окопе тесном 
И, борясь за каждый перезал, 
Шел на смерть с отчаянною песней, 
Но, и умирая, побеждал.
У него теперь солидный возраст: 
Разве шутка — уж за шестьдесят! 
Но по-прежнему светло и просто, 
Блеском молодым глаза горят.
И таким же блеском отливают 
Шесть наград высоких на груди... 
Комсомол нигде не отступает, 
Он всегда и всюду впереди!

Сдержанно.

ПОНЕДІЛОК
А ЦТ (І програма)

8.00 — Новини. 8.30 — 
Мультфільми «Аврора», «Ор
ля». 9.10 — Грає духовий ор
кестр. Телеогляд-конкурс. 
Виступ духового оркестру 
«Рига». 9.30 — Будильник. 
10.00 — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 ,— «Райкова 
пошта». 11.30 —Трудівники 
промисловості і сільського 
господарства — лауреати 
Державних премій СРСР 
1982 року. 12.30 — Вес'е.чі 
нотки. 13.30 — Радянський 
Союз — очима зарубіжних 
гостей. 13.45 — Музичний 
кіоск. 1-1.10 — Клуб кінопо- 
дорожей. 15.15 — Лауреати 
Державних премій СРСР 
1982 року в галузі літерату
ри. мистецтва й архітектури. 
16.25 — Фільм «Червоні дип
кур’єри». 18.00 — Міжнарод
на панорама. 18.45 —
Мультфільми «Вухастий», 
«Коли ведмедик прокинеть
ся». 19.15 — Футбол. «Дина
мо» (Київ) — «Спартак>. У 
перерві — ЯАщо хочеш бути 
здоровим. 21.00 — «Час». 
21.35 — «Роки. Покоління. 
Пісні». Вечір пісні в Кон
цертній студії Останкіно. По 
закінченні — 23.20 — Повн
іш.

НА ВСІЙ ПЛАНЕТІ-ДРУЗІ
МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

М ІЦНА дружба зав'яза- 
лася кілька років тому 

між учнями Кіровоградсь
кого МИТУ № 2 і проф
техучилища № 13 естонсь
кого міста ГІяриу.

Спочатку друзі тільки 
листувалися, обмінювали
ся сувенірами, допомага
ли один одному збирати 
матеріал для музеїв клу
бів інтернаціональної 
дружби при училищі. А по
тім вирішили зустрітися. 
Так, недавно майбутні бу
дівельники з Кіровограда 
Ірина Воронцова. Світлана 
Венгеровська, Тетяна То
карева, Ірина їскова впер
ше потискали руки Ейнсра 
Лааністе, Ельве Костіпої, 
Ломбіти ІІалтеери і всіх 
тих, кого до цього часу

знали лише з листів. Ес
тонські друзі показали 
гостям своє місто, його 
найза новітніші куточки. 
Побували Кіровограді!! на 
комсомольських зборах 
училища, присвячених бра
терській дружбі радянсь
ких республік.

За зустрічами, знайом
ствами. веселими турніра
ми швидко пролетіли дні. 
Але ненадовго розлучили
ся друзі. Невдовзі юнаки і 
дівчата з Естонії завітали 
до Кіровограда. 1 знову 
екскурсії: на хутір Надію, 
в музеї області і міста. А 
скільки було вражень від 
програм дискотеки із піс
нями українською та ес
тонською мовами, народ
ними танцями!

із однолітками із союзних 
республік та з братніх 
країн сприяє розвитку їх
нього кругозору, — розпо
відає Фріда Григорівна. 
— Недавно до кідівців 
звернулася молодь із Чс- 
хословаччинп і попросила 
надіслати матеріали про 
життя і діяльність молодо
гвардійців. Скоро зібрані 
відомості одержать наші 
чеські друзі.

Юнаки і дівчата, які 
вчаться в училищі, охоче 
беруть участь у роботі 
КІДу- І викладачі, май
стри. вихователі перекона
ні: де б ие працювали уч
ні, вони скрізь знайдуть 
друзів.

О. АНОХІНА.
м. Кіровоград.

На украинском языка.

Все он нс not. тал: роз _ ру.ли у. жас.
*
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НАША АДРЕСА:
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м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

ВК 02152. (ндеко 61103. Обсяг 0.5 друч арк.

ВІВТОРОК
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.45 —
Мультфільми. 9.15 — Клуб 
кшоподорожей. 10.20 —
Фільм — дітям. «Боба 1 
слон». По закінченні — 11 25
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 —: Комсомол — моя 
доля. Док. фільми «День на
родження бригади», «Руту, 
товариш». 15.40 — Дитяче 
свято пісні в м. Зелена Гура 
(ІШР). 16.40 — Об’єкти».
17.10 — Економіка повніша 
бути економною. Про досвід 
зберігання картоплі і озо
нів в м Кургані. 17.25 —
Фільм-концерт «Композитор 
Андрій Штогаренко». 18.15
— «На варті порядку». Теле
нарис про будні радянської 
міліції. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.05 — Пісня-82. 20 00
— Док. телефільм «Правда 
великого народу» Фільм 2.
— «Сім’я*. 21.00 — «Час».
21.35 — Концерт самодіяль
них художніх колектнліи 
органів МВС СРСР. У перер
ві — 22.2(> — Сьогодні -у
світі.
Д ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.20 — 
Док-, фільми. 19 00 — Слу
жу Радянському Союзу. 
20.00 — Вечірня кашгі.
«Тьотя Валя ііозпоаідао». 
20.15 — «П’ятирічки Марії 
Воронової». Теленарис. 20 ЗО
— Спорт за тиждень. 21.00— 
«Час». 21.35 — Фільм «Цві
тіння несіяного жита». 23.15
— Концерт радянської пісні.

Наступний номер «Мо
лодого комунара» вийде 
в середу, 10 листопада 
ц. р.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Гпзета виходить v вівторок 
четвер І суботу.

Друкгрня Імені І М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
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