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Комсомольсько- моло
діжний колектив штам
пувальників із заготовчопресового цеху корпусу
№ 90 заводу «Червона
зірка», змагаючись під
девізом «60-річчю утво
рення СРСР — 60 удар
них трудових тижнів»,

достроково справився із
соціалістичними зобов’я
заннями ювілейного року.
З початку п'ятирічки він
виконав 3,4 річної норми
і вині працює в рахунок
червня 1984-го. Змінні
завдання КМК перекри
ває в середньому у пів
тора раза, здаючи відді
лу технічного контролю
з першого пред’явлення
98 процентів продукції.
Бригаді присвоєно зван
ня колективу комуніс
тичної праці.
Запевняємо, що кожен
член КМК
буде свято
берегти і примножуваіи славні революційні і
трудові традиції двічі ор
деноносного заводу.
За дорученням КМК
бригадир
Л. КОСТЕЦЬНА.
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З найвищою
продуктивністю
працювали на Всесоюзному суботнику, присвяченому бС-річчю
утворення СРСР, юнаки і дівчата Кіровоградщини

На-гора понад 1500 тонн
830 робітників шахти
«Ловом иргородська» взя
ли участь у Всесоюзному
комуністичному суботІІИку, У змаганні, що про
ходило під девізом «Юві
лею СРСР
— ударшій
труд, ініціативу і твор
чий пошук!» найвищих
виробітків
добилися
бригада прохідників па
чолі з Миколою Полєііогі;м, гірничиі робітники
очисного вибою Анато
лій Калелюха, Михайло
Колодя/кпий,
Юрій
Нлотііііков. Норми виро
бітку вони викопали па
120—130 процентів.
У день суботпнка гір
ники видали на-гора по-

л.тд 1500 тонн вугілля,
у фонд п’ятирічки пере
числили понад 700 кар
бованців.

продукції на 132 тисячі
карбованців.

Найбільший
Здобутки швачок
внесок
Внсокопродуктпвно ю
працею відзначили Все
союзний комуністичний
суботипк,
обидва ком
сомольсько - молодіжні
колективи Більш енського
р а й 11 р о м к о м б і 11 зт у,
які
очолюють Л. Наливайськг. та Г. ГІирожеико. То
го дня вони
виконали
змінні завдання па 105
процентів.
Молоді швачки успіш
но справляються із соці
алістичними зобов’язан
нями другого року оди
надцятої п'ятирічки. За
одинадцять місяців вони
випустили понадпланової

У день
Всесоюзного
комуністичного субопін
ка, добре попрацював ко
лектив Кіровоградської
райсільгоснтсхіїікн.
Він
падав працівникам села
послуг на 4,2 тисячі кар
бованців. Зокрема, відре
монтував один трактор,
перевіз 500 ’іонії ванта
жів, відновив зношених
деталей па 250
карбо
ванців.
Найбільший внесок у
ці здобутки, зробили мо
лоді
трудівники слектроцеху та служби тех
нічного обслуговування.
До
речі, ці колективи
достроково
справилися
із соціалістичними зобо
в’язання ми
ювілейного
року.

1 в труді,

Комсомольсько-молодіжна бригада токаріп механо
складального цеху № 2 ремонтно-механічного заводу
Укрремтресту вийшла переможцем
соціалістичного
змагання на підприємстві, присвяченого 60-річчю ут
ворення СРСР. У день комуністичного суботника всі
члени КМК перевиконали змінні завдання на 15 — 20
процентів.

Фото В. ГРИБА.

75 фізкультурних акти
вістів обласного центру,
кращі
спортсмени усіх
спортивних
товариств і
відомств
виїхали в цей
суботній день у колгосп
«Перемога»
Маловиснівського району. Біля тва
ринницьких
ферм вони
складали в стіжки сіно,
перевезене з поля, е кол
госпному саду спортивна
бригада
окультурювала
дерева.
Місцевим спортсменам
майстри
спорту
Іван
Гринько, Сергій Гержов,
завідуюча
організацій
ним відділом
облепортномітету К. Ф. Скворцовз,
провідні тренери з динзН’ВСЬКИХ,
трудрезервівських та спартаківських
колективів подали допо
могу в створенні
спор
тивних секцій, в плану
ванні спортивно-масової
роботи на 1983 рік.
А після роботи в кол
госпному будинку куль
тури відбувся вечір спор
тивної слави,
присвяче
ний 60-річчю утворення
СРСР. Голова облепорткомітету О. П. Березам роз
повів про
розвиток фі
зичної культури і спорту
на Кіросоградщині, за по
ки Радянської влади, про
участь
спортсменів об
ласті п III Всесоюзних та
республіканських
моло
діжних Іграх, у VIII Спар
такіаді УРСР. Свою май
стерність на вечорі про
демонстрували вихованці
секцій фехтування, ху
дожньої та
спортивної
гімнастики, класичної бо
ротьби, боротьби самбо.

,

вихованці

ДЮСШ облепорномітету.

МОЛОДА
РОБІТНИЦЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ПАН
ЧІШНОЇ ФАБРИКИ ВА
ЛЕНТИНА
РОЖНОВАН
ЗОБОВ’ЯЗАЛАСЯ
ВИКО
ПАТИ СВОЮ ОСОБИСТУ
П’ЯТИРІЧКУ НА 6 МІСЯ
ЦІВ РАНІШЕ
СТРОКУ.
НИНІ ВОНА ПРАЦЮЄ В
РАХУНОК ТРАВНЯ 1983
РОКУ.

І Ронити патріотів«

НА ЗНІМКУ: УДАРНИК
КОМУНІСТИЧНОЇ
ПРАЦІ
В. РОЖНОВАН.

З ХНІ обласної конференції ДТСАДФ

Фото І. КОРЗУНА.

У ПОДАРУНОК
РОВЕСНИКАМ
У школах Гайворонського району
пройшли
конкурси дитячих виро
бів. На них
були пред
ставлені іграшки й суве
ніри, виготовлені учнів
ськими руками. Кращі ви
роби юні гайворонці ви
рішили відправити в по
дарунок своїм афгансь
ким ровесникам.
Учні міської
серед
ньої школи № 5 вклали
в посилки також книги,
альбоми, шкільне при
ладдя, художні листівки.
Вони
ежє
відправили
три таких посилки.
Н. МИКОЛАЄНКО.

Гайворонський район.
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Маіібутнім воїнам, які
прийдуть у дтсаафівськнй
клуб чи школу оборонного
товариства, колишні фрон
товики допоможуть здобу
ти високий ідейний гарт, а
досвідчені фахівці — тех
нічну спеціальність. Буде
зроблено тут крок уперед
на шляху
до спортивної
майстерності.
Робота в
цьому напрямі проводить
ся нині в 1400 бригадних,
цехових та рівним їм иизовпх колективах, у двох
тисячах первиннихі організацій ДТСААФ. шо діють
у містах і районах
і
області. За звітний період
воші
зросли майже на
сімнадцять тисяч чоловік.
За ней час дтсаафівські ак
тивісти підготували для
народного
господарства
більше 17 тисяч водіїз ав
томашини, мотоцикліст,
трактористів, комбайнерів,
понад 11 тисяч інших спе
ціалістів.

Чимало зробили органі- І
зації оборонного товарист
ва по виконанню поставо- І
ви ЦК КГІРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про даль- І
ше піднесення
масовості
фізичної культури і спор
ту». За 1980—1982 роки
підготовлено 18 майстрів
спорту, 64 кандидати в
майстри. 699 спортсменів
першого, 59677 спортсменів
масових розрядів.
В об
ласті проведено більше 32
тисяч змагань різного ран
гу, в яких взяли участь
728 тисяч спортсменів. У
списках чемпіонів і при
зерів з’явились нові імена
— найвищих результатів
на республіканських турні
рах домоглися С. Kviuni.n».
С. Чудшювнч, О. Демехі,
О. Костпря,
ГВ Дьяков.
В. Бородай —— вихованці
тренерів Л.
" М. Чорного,
О. К. Крючкова В. В. Марчепка, О. Ф. Малнхіпа.
(Закінчення на 2-й стор.).
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«Молодий комунар»

2 стор

«СВІТ БЕЗ ЗБРОЇ — ИДЕАЛ

ЗАВЕРШИВСЯ ТИЖДЕНЬ ДІЙ МОЛОДІ
х.4.и^/2Ут~г~І
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МИР
Листопадовий (1982 р.)
Пленум ЦК КПРС ще раз
підтвердив
послідовність
і незмінність
зовнішньої
політики КПРС і Радянсь
кої держави найвища ме
та якої — мир на всій пла
неті, зміцнення
світової
системи
соціалізму. Ра
дянський Союз
виступає
за мирне вирішення най
складніших
проблем су
часності, за
припинення
гонки озброєнь.
«Світ без зброї — ідеал
соціалізму», — ці слова
Генерального
секретаря
ЦК КПРС Ю. 3. Андропо
ва стали
девізом тижня,
котрий проходив з 13 по
19 грудня з рамках бага
томільйонного
«Маршу
миру радянської молоді».

У відповідь на зверненії ,і
XIX з'їзду ВЛКСМ до мо
лоді планети «Не дамо пі
дірвати світ!» майже 90
тисяч юнаків і дівчат нашої
сбласті на мітингах про
тесту проти воєнної загро
зи поставили свої підписи
на листах, відозвах і лис
тівках, які відправлені на
адресу
штаб-квартири
НА1О в Брюсселі.
Трудові вахти миру, мі
тинги протесту, тематичні
вечори, конкурси
полі
тичної пісні, антивоєнних
малюнків і плакатів, кіновечори
«Радянський
фільм — борець за мир»,
зустрічі з ветеранами Ве
ликої
Вітчизняної війни,
зльоти активістів клубів ін
тернаціональної дружби,—
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ФАКТ З ІСТОРІЇ

на» Компащїзського рвйо
не злічити всіх заходів, які
ну. у ньому взяли участь;
відбулися а комсомольсь
ве-ерани
війни,
кращі
ких організаціях облає’і
спортсмени району.
під час Іижня дій.
Пристрасний заклик до
Більш 15 гисяі
карбо
миру прозвучав у висгуванців
перерахували ни
гах
вокально- інструмен
нішнього року молоді тру
тальних ансамблів К.розодівники Кіровоградського
града на фестивалі полізаводу
радіозироб:8 ДО
Радянського фонду миру. гичної Пісні, який завер
Вагомий внесок
зробили шив Тиждень дій молоді
вони і за сім днів іижня, сбласті «с-віт без зорої—
ЗдрдХуЗдВШИ
до СКЛЗЦУ ідеал соціалізму».
А /Аарш миру радянсь
своїх бригад героїв Вели
кої молоді триває, і Іолекої Вітчизняної війни.
зліт активістів
Протягом Іижня дій пе реду __
інтернаціональної
рерахували до Радянсько клубів
го фонду 500 карбованців дружби республіки, тру
комсомольські організації дові акції, зустрічі, мітин
колгоспів
«Іскра», Імені ги, присвячені боротьбі за
республіканський
Свердлова, імені Калініна мир,
дій «Ні!
Олександрізського райо єдиний день
війні. Світу — мир!»
нуТиждень дій молоді об
У школах Гайворонського,
Кіровоградського, ласті ще раз яскраво про
незламну
Олександрійського райо демонстрував
нів відбулися
конкурси волю молодих Трудівників
дитячих
виробів. Кращі Кірозоградщини віддавати
з них, а також
іграшки, всі сили, уміння, творчий
книги) навчальні прилади талант боротьбі за мир.
відправлені дітям
д рунеo. КОРЕПАНО8,
нього Афганістану.
завідуючий
відділом
«О, спорт, ти — мир!»—
пропаганди і культур
такою була тема вечора,
но-масової роботи об
який організували комезкому ЛКСМ України.
мольці колгоспу
«У краї-

Ці пісні сьогодні
мать на всіх континентах
усіма мохзами світу. В них
— воля, незламне прагнен
ня чесних людей планети
до миру на Землі, і гнів
ний голос протесту проти
політики мілітаризму.

Сім кращих вокально чструмептальних ансамблів
.
Кіровограда взяли участії
у міському фестивалі ■ іо
літичної пісні,
нний відбувся в неділю
в Палиці
культури
імені
Жовтня.
Особливо цікаву композицію з пісень і музики ніровоградських композите
рів представили па ньому
учасники ансамблю «Гар
ний настрій» виробничого
об'єднання «Друкмаш».
На знімку: учасник фес
тивалю політичної пісні —
вокально - інструменталь
ний ансамбль «Екіпаж» ви
щого
льотного училища
цивільної авіації.
Фото Ф. ГРОНДИ.

а

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
Орі аиізаціііпо зміцніли
ми підійшли до звітно-ви
борної кампанії
Кірово
градська і Олександрійсь
ка міські, Компаніївська
та Олександрійська район
ні організації
ДТСААФ,
Олександрійська та Кіро
воградська
автоіпколп,
первинні організації кол
госпів
імені
Шевченка
Ульяновського та
імені
Фрунзе Кіровоградського
районів, СНІ № 3-І м. Кі
ровограда, Світловодського заводу чистих металів,
об’єднання «Олександрія вугілля*. Тут
роботу по
військово - патріотичному
вихованню та
військовотехнічній підготовці дтсаафівці ведуть
спільно з
профспілковими,
комсо
мольськими
ком ітета ми,
військкоматами, ш габамн
цивільної оборони та інши
ми громадськими органі
заціями.

Як відзначив
у звітній
доповіді на XI11 ‘ конфе
ренції обласної організації
оборонного
товариства
голова обкому ДТСААФ
І. М. Гладенький, за остан
ні роки на місцях більше
приділяють уваги добору
кадрів навчальних органі
зацій, передусім майстрів
виробничого
навчання.
(Ісршимії
наставниками
молоді стали ветерани вій
ни, офіцери запасу, звіль
нені у запас воїни.
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Чималий вклад у справу
виховання майбутніх вої
нів внесли комсомольські
організації області. Лише
у Всесоюзній експедиції
«Літопис Великої Вітчиз
няної» взяли участь біль
ше 58 тисяч юнаків і дів
чат. Вони встановлюють
імена досі
невідомих за
гиблих воїнів, створюють
рукописну книгу про под
виги
воїиів-визволителіз,
воїпів-земляків.
Комсо
мольці та песпілкова мо
лодь взяли шефство більш
як над 10 тисячами вете
ранів та інвалідів Великої
Вітчизняної війни.
Багато цінних починань
з’явилось у комсомольсь
ких і дтсаафівськпх орга
нізаціях в ході підготовки
до святкування
60-річчя
створення СРСР та 40-річчя створення підпільних
організацій «Молода гвар
дія» і «Спартак*.
В цей
час на трудову
вахту «В
праці — як в бою» стало
понад 60 тисяч юнаків і
дівчат. 79 комсомольськомолодіжних бригад зара
хували в свої
колективи
спартаківців Красногіркп.
Зароблені кошти перерахо
вувалися у Фонд миру, для
поповнені, експозицій му
зею «Спартака».
Стали
традиційним;!
змагання з військово-прик
ладних видів спорту, ба
гатоборства ГГ10, турніри
допризовної молоді
на
призи
нам’яті
героїв
«Спартака», героїв-земля
ків.

«

а

з

На конференції відзна
чалось, то тільки там, де
первинні організації очо
люють ініціативні
люди, .
робота но військово-патрі
отичному вихованню мо
лоді поліпшується.
Уза
гальнення, наприклад, за
слуговує досвід діяльнос
ті первіптої організації
колгоспу імені Шевченка
Ульяновського району. Мо
лодий комуніст Олександр
Барськшї. який кілька ро
ків є ватажком дтсаафів
ців цього господарства,
разом зі своїми помічни
ками дбає про створення
умов для навчання і трену
вання спортсменів. Тут є
хороша
матеріально-тех
нічна база. До послуг мо
лоді — зразковий
тир,
к< мплекс спортивних май
данчиків Для складання
нормативів ГПО та залі
ків з військово-технічної
підготовки.
В первинній
організації
регулярно
вл а што в у ютьс я змагання
картингістів, з фігурного

місцях бракує необхідної
бази, а там, де вона є, не
рідко погано використову
ється. Скажімо,
лише в
трьох чвертях організацій,
створені технічні гуртки.
Нині в області немає жод
ної
зразкової
школи
ДТСААФ.

І все ж в області ще по
вільно
розв’язується пи
тання підвищення актив
ності і бойовптості первин
них організацій.
Робота
комітетів
та навчальних
організацій ДТСААФ не
завжди відповідає сучас
ним вимогам. Не всі кур»
сайти мають високу прак
тичну внучку і вміють без
доганно володіти
техні
кою.
А це тому, що на

Па конференції виступи
ли заступник
голови ЦК
ДТСААФ УРСР О. О. Гуііяев, секретар облвикон
кому В. А. Долиняк, сек
ретар
обкому ЛКСМУ
В. В. Мальцев.

І в развптку військовоприкладних видів спорту є
ще істотні недоліки. Ниж
че своїх можливостей ви
ступають па республікан
ських змаганнях радисті1,
автомобілісти,
картингіс
ти, військові багатоборці.

Делегати
конференції
говорили про необхідність
поліпшення ідейного вихо
вання дтсаафівців, удос
коналення
військово-пат
ріотичної пропаганди, під
вищення якості підготовки
спеціалістів
у клубах і
школах ДТСААФ.
* ♦ «

Конференція обрала но
вий
склад
обкому
ДТСААФ. Головою обко
водіння автомобіля, бага му оборонного товариства
тоборства ГПО, військозо- обраний І. М. Гладенький.
* * *
пріїкладіїих нидій спорту.

У роботі
конференції
взяв участь
завідуючий
відділом адміністративних
органів обкому Компартії
України 10. Я. Браніцькин.

23 вересня — 3 жовтил
1943 року частини 37-і
армії. 4-і і 5-ї гвардійсь.
них
армій
Степового
фронту лід команду^,!ним генерала і. С. Коч«ва форсували Дніпро на
дільницях
Дер> в::а —Куц іволівка Онуфріївсьного району... Цг були пер
ші визволені
кілометри
Кіроаог радщини.

БЕРЕЗІ Дніпргр-виси.
НАЧПТЬ
обеЛІСК, ЯКИЙ :; .|.
і іі

Зишнгао-тополмний краю
мій.

Моє пшеничне-вічне
шумовиння!
Оновлюйся, як донь,
і молодій,

З твого коріння — я твоє
насіння.

дує про Дніпровську пере
праву. про 1500 радянських
ВОЇНіН; що загинули у бс-.’Д
за визволення Куцееоліж.п.
І серед них Герої Раднії'>
кого Союзу росіянин II. с.
Кулуб. білорус К- П. Гриб,
башкир О. І. І’утчнп. Про
їхні подвиги, про
героїщ
сімпадцят плітнього
ку;д-

метинка з Болгоїрада Ми
хаила Калмикова, уроджен
ців Алтайського краю Вію
тора Городова, Івана Акцменка,
Павла
Горбенка,
с.зербаі'іджаиця
Джаляїіа
Слідова, котрі навіки зали
шилися юними,
віддавши
життя восени 1943-го у (чи
їм за Дніпро,
знають учні
Куцевблівської десятирічки.
За право носити імена крыв
«А у селах у веселих
змагаються піонерські заго
і люди веселі...»
КуцеволІЕка Онуфріївс'і- ни. Старшокласники у тво
кого району — одне з таких рах на вільну тему обов'яз
ково розкажуть про когось
сіл.
із них
і наймолодші учні
хочуть бути схожими на
І
учасників штурму Дніпра,
ФАКТ З ІСТОРІЇ
шкільним червоним,слідопи
там, роботою
ЯКИХ кёруш^
Село засноване в сере
ьчіггелька Л. В. Оліфір, вда^
дині XVIII століття. На
лося встановити місце на
весні 1889 року в Куцезаво
солівці відбулося
родження Героя Радянсько
дні вирушення селян,
го Союзу
її. С.
Кузуба,
з пасовищ помігнали
який повторив подвиг Олек
щицьку худобу і почали
сандра Матросова на внеигі
випасати свою, Озброєні
177. Тепер із станиці Пегкілками,
рушницями і
ровська Слав янського рарішучий
вони
вчинили
ноііу Краснодарського краф
опір жандармам, направ
юним куцеволівцям надлбленим для
придушення
ДЯІЬ ЛІКТІ! з місцевої ІНІЮповстання.
ли. А кілька
років тому
гості з і іетровської завітам
у Куцеволівку. lie забути
ИНІ предки Куневолівкії тієї зустрічі... Бути гідними
переправи
своєї не
впізнали б. нам'яті героїв
І Нема вже пі тих вигонів, де прагне і молодь села.
поїш пасли худобу, ні пле
тених типів
з макітеркам.!
на кілочках. Натомість доФАКІ ДЛЯ РОЗДУМІВ
| бротіїі будинки, спочивають
І довкола родючі ннвп, під
«На всіх
найважливі
ших
ділянках
нашого
попі стелиться асфальт. У
господарства
відмінно
І чоботях
тепер тут лише
трудиться молодь...»
мисливці та рибалки. А біля
(Зі елі» голови правлін
Дніпра, де колись простяга
ня колгоспу імені XXV
з
’
їзду
КІН'С Н. Я. Зай
лися плавні, виринає з осін
вого).
нього туману сосновий ліс.
І Повітря чистого — груди не
вміщають. За лісом, блн/КI че до води, розташувалися
ЕСТАЧА робочих рук —
турбази.
Робітники п’яти
явище
не тимчасове.
олександрійських
підпри Про нього ведеться мова не
ємств мають змогу відпочи- один рік. Розвиток науковоI вати тут щоліта. Покупати технічного прогресу у яеася, половити рибу, иазбяра- кін мірі вирішує не питан
| ти грибів, а з настанням се ня. Але, як не парадоксаль
зону — то й дичину вполю но, з появою потужних ма
вати. Заздрять
місцевим шин люди, які раніше вико
жителям — от де природа,
нували їх роботу,
не зна
от де благодать!
йшовши для себе нічого під
Тут є кафе, магазини, дит ходящого поблизу, пересе
садок, школа, два будинки ляються з інше місце. Зали
культури, стадіон гарний. Є шаються лише ТІ, ХТО обслу
свої спортсмени,
артисти. говує техніку. На промис
Уже збудовано 2 кілометри
ловому підприємстві це Іще
водогону, на черзі питання численний колектив,
а в
газифікації. Наступного ро колгоспі — жменька — 20
ку планується
збудувати —30 механізаторів та Ф0—
двоповерховий
універсам, 15 тваринників. У загально?почати
будівництво нової му — півсотні
дворів. До
школи. Споруджують у Ку- того ж люди різного" віку.
цєволівці й житло. Мину Кому з молодих захочеться
лого, року, приміром, здано працювати в селі, де немдф?^
4 будинки по 60—65 квад можливості весело г.ровестн
Не тому. ШР
ратних метрів
кожен. На вільний час.
подвір'ї — сарай, погрібець. ніде, а тому, що пі з ким
немає дівчпіш, заради якої
Та іншою була Куцеволів-■ зрання і до смерку верну3
і ка 39 років тому...
би скиби чорнозему, немає

Невпізнанно змінюються
села Кіровоградщіпіи. Які
гоїш
стали впорядковані,
красиві, багаті! Куди б не
приїхав:
</ Кам’япече чи
Рівне, Капіж чи Тишківку,
Красносілку чМ Суботі,—
скрізь переконуєшся у пра
воті пророчих шевченківсь
ких слів:

Н

К

Н
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грудня 1982 року

«Молодий комунар»

того красеия, з яким би хо
— У жиивах-82 взяли
роше було і в «хаті з лобо- участь більше
20 водіївкомсомольців,
Проблемою
А от що з цього приводу номер однії 'було те, як
пп об
v.hj
ладнати борти автомашіш,
автомашин,
каже сама молодь.
щоб не пропало жодної зер
— Ніяк не розумію тих,
нини. Звернулися'по допо
хто за будь-яку ціну праг могу ДО досвідченіших шо
не виїхати до міста. — гак
ферів, І скоро ДІЛО пішло
почалася паиід розмова із на
лад.
Заступником Секретаря 'КОМ
Не нам ятаго, скільки точСОМОЛЬСЬКОЇ організації, го
ловним диспетчером колгос У° було тих жнивних днів.
Воііп залам ягалпея .мені як
пу Миколою
Шашлом. — один день —- довгий, напру
Іноді, буває розмовляючи із жений. важкіїй, 'Коли забу
такими прихильниками місь ваєш про все па світі і знахліб, хліб
кого життя, запитую, що ж сш лише одне
нони виграли, переїхавши до хліб...
ІСНУЄ в Куневолівці таміста. Виявляється, і робо
в на традиція: куди пе
та в них не до душі, і черзакинула б доля, як би доб
га па квартиру довга...
ре не влаштувалися хлоЧому ж тоді не залишився
. пець чи ЛЇвчнпа:
'
в Криму
вдома? < Бо ж то місто.
чи на Камчатці, іншому
людей
більше», — чую
районі чи в сусідній (о,І
у відповідь
вона, за Дніпром) ГІолтав-

Оі же. людн хочуть працюватн там, де багато
і
молоді, де цікаво.
Петро Якович Зайвий —
людина місцева, Тут закіпчив .десятирічку, пращовав
обліковцем, керуючим від
ділком, парторгом колгоспу.
Уже не один рік головує.
Знає людей, проблеми села,
цікавиться життям молоді.
Про зайнятість голови прав
ління господарства і говори
ти годі. Ллє є -в чоловіка од
не незвичайне захоплення.
Він веде фенологічний що
денник,
занотовує цікаві
явища природи,
виробляє
прогнози
на кілька днів і
навіть тижнів наперед.
— Із пшеницею нам, зда^ньться,
повезло, — каже
Петро Якович. — У де
яких колгоспах озимина по
жовкла, а наша зеленим ки
лимом стелиться, набираєть
ся сили. Це оті
жовтневі
грози допомогли. Вперше
довелося мені
чути серед
жовтня гуркіт грому.
1 Іередб^ЧеїТня тбловн кол
госпу уїдоатьох випадках
пі дтверльж^ ют ІЛ'я.
Спосте
режливість багато. чого вар
та. 1 не тільки для прогно
зу погоди.
У колгоспі . імені XXV
з’їзду уже більше
десяти
років працює консервний заиод. Він
дає можливість
зберегти вирощену продук
цію, повніше задовольнити
потреби населення у про
дуктах харчування, а голов
ке — затримує у селі мо
лодь. Ніші
на заводі 18
комсомольців, ще стільки ж
неспілкової 4юлоді. Якби не
було заводу, вони обов’язкони кудись подалися б.
питаїшя У
— Кадрове
років з
Ку неволі в ці уже
двадцять п’ять на висоті, —
середньої
каже директор
школи сусіднього села Деріївки М. І. Кодак. — Гам
.усі спеціалісти
місцеві.
Більшість із них — мої ко
лишні учні. Тягнуться ВО
НИ до свого села. Є в кол
госпі для людини перспек
тива зростання. Ось прик
лад. Зустрічаю якось Лео
ніда Біжка. Закінчив деся
тирічку, попрацював трохи
у господарстві, і призначили
ного завідуючим фермою.
Так він уже більше двадця
ти років у колгоспі і пра
цює. А чого кудись їхати —
його поважають і цінують у
Куневолівці.
Комсомольська організа
ція колгоспу
налічує 1 Об
хлопців і дівчат.
Уміють і
люблять спілчани працюва
ти. Візьмемо для прикладу
цьогорічні жнива.
Розповідає
водій, грулкомсовг колективу автогаража імені XXIV з’їзду
комсомолу України Віктор
Тищенко:

ській області, як правило,
більшість із них поверта
ються туди, де народилися.
Де
все-все знайоме
і
близьке, де і хати крас ізіпіі, і повітря — дихаєш не
надихаєшся.
Відслужив у армії і по
вернувся у рідне село Валеріи Вінпик.
Гак само і
молодий комуніст групкомсорг
другої
тракторної
бригади Анатолій Руденко,
механізатори
Іван Кова
ленко, Олександр Ятііі'1,
головинії економіст і голов
ний зоотехнік господарства
Анатолій
Коваленко, Іван
Холявко. Вже знайомий нам
Микола
Шашло як кол
госпний стипендіат закінчив
Дніпропетровський сільсь
когосподарський
інститут,
працює головним диспетче
ром колгоспу.
Кажуть, у великій сім’ї
сумно ніколи не буває.
Не скаржиться на нудне
життя і молодь Куцеволівкн. Вона не чекає, доки хтось
організує їм вечір. Комсо
мольці знають: якщо хочеш
чогось добитися, треба дуже
захотіти. Хочеш мати куль-.
турнпй відпочинок, берись
за діло сам. Гарантія, що
результат буде позитивний.
Годі обов'язково знайдеться
час після робочого дня при
йти па репетиції хору, тан
цювального гуртка, трену
вання
спортивної секції.
Виховательки місцевого ди
тячою садка Ганка Заєва і
Тетяна Коваленко, :ЯК ТІЛЬкн попрощаються доі наступкого дня зі своїми малеиьК1І.МІІ підопічними, спішать
на репетицію хору. Віктор
танцюрист. МоТищенко
лода вчителька Валеіітіша
Василенко — солістка педавно створеного сільсккого ВІА. А молодел споргсмспів у селі й не перелічи
ти. Особливо
популярний
тут футбол.
1 дарма, що
ііайзавзятішші футболіст ме
ханізатор
Микола Яцппа
зараз в арм ї. Хлопці стар і
ються не підвести товариша
і по його приїзді відрапор
тувати: «Марку своєї ком пі
ди витримали з честю».
Т І ЗАКІНЧИЛОСЯ на
ше коротке знайомство
із Куцеволівкою — ним чу
довим
селом па Придні
пров’ї. Мн розказали вам,
шановні читачі, про героїчне
минуле, славне сьогодення і
перспективне майбутнє села,
у якому пліч-о-пліч тут жи
вуть і трудяться українці,
росіяни, білоруси, молдава
ни.
Міцною і дружною сім єю
живуть куневолівці. І пра
вильно, від
душі сказала
жителька села Галина Со*
кур: «Усі ми тут рідні, усі
мн тут родичі.. »

О

В. ДФАНАСІЄНКО,
Т. КУДРЯ,
спецкори
«Молодого
комунара».

Онуфріївсюсий район.

МОСКВИ

НА ЗНІМКАХ: УІОРІ
— ЗМІНА КАРАУЛУ БІ
ЛЯ МАВЗОЛЕЮ; ПРА
ВОРУЧ — ОСТАН КІНСЬ
КА
ТЕЛЕВЕЖА;
В
ЦЕНТРІ — ГОЛОВНИЙ
ГОДИННИК КРАЇНИ —
КРЕМЛІВСЬКІ КУРАН
ТИ; ВНИЗУ - КРАСНА
ПЛОЩА. .

(ФОТОРЕП О РТАЖ
НАШОГО
ГРОМАДС Ь К ОГО
КОРЕСПОН
ДЕНТА
СТАНІ
СЛАВА
ФЕНЕН-

Парашутисту було тринадцять
Він приїхав у Знам’янку навесні. Довго ходив ще
засніженими вулицями міста, милувався, згадував.
Наприкінці 1943-го тут були руїни, а тепер... Майже
сорок років минуло, але він усе пам’ятає до наймен
ших подробиць. Пам’ятатиме завжди.

Нині Анатолію Васильо
вичу Запорожцю 52 роки.
Сивина давно
засніжила
голову — нелегке життя
прожив. Ще й дванадцяти
не виповнилося хлопцеві,
коли село Велику Кирса
нову Ростовської області
окупували фашисти. Толя
тоді жив з дідусем і бабу
сею. Невдовзі загинув ді
дусь, а бабуся
померла.
Хлопець зустрівся з фрон
товими розвідниками. Він
добре знав
місцевість і
не раз водив їх через лі
нію фронту, яка проходи
ла неподалік.

нівці теперішнього
Знам’янсьного району. Я тоді
навіть розплакався, бо ні
як не вдавалося впоратися
з парашутом. Допоміг Саш
ко Кирсанов, який призем
лився поруч.
Ранком ко
мандир загону Є. І. Петров,
комісар М. С. Боровиков і
я пішли в першу розвідну.
У місцевих жителів дізна
лися про своє
місце зна
ходження. А ввечері того
ж днл трагічно
загинув
комісар Боровиков. Однак
виявити загін німцям не
вдалося».

Під виглядом пастушка
13-річний партизан ходив
по селах,
розташованих
поблизу лісу, виявляв во
рожі пости, збирав потріб
До березня 1943 року То ні дані. З маленької групи
ля був вихованцем 248-ї виріс партизанський загін
стрілецької дивізії. Згодом імені
Дзержинського.
хлопець потрапив у групу
Партизани громили полі
особливого
призначення
що направлялася в тил для цейські дільниці, влашто
організації партизанської вували засади на дорогах...
бригади. Та в останній мо
мент командування запротестувало: треба стрибати
з парашутом,
а в нього
вага — 32 кілограми. Ви
ручив
командир
групи
Є. І. Петров: у речовий мішок хлопцеві поклали гра
нати. автомат, навіть дві
цеглини. Червневої
ночі
1943 року група вилетіла в
район Чорного лісу

X:

*

*

Анатолій
Запорожець
дістав завдання добрати
ся до Знам’янки і довіда
тися все про
підірваний
І партизанами ешелон: що
то був за вантаж, які втра
ти ворога... До загону хло
пець не
повернувся, бо
*• * *
А. о.
В. Запорожець
-запорожець зга потрапив під облаву. Фа
дує: «Приземлився в п’яти шисти запідозріли його у
кілометрах від села Іван- зз язках з партизанами і

НА КОНКУРС
«НАС ЄДНАЛО

намагалися примусити го свою маму, яка мешкала
ворити. Три
дні хлопця тоді в Бащкирії. А звідти
жорстоко били, знущали хлопець знову рвався на
ся. Кілька діб він проле фронт. З лютого 1945 року
жав у в’язниці,
згодом, служив юнгою на бойово
знесиленого і хворого, йо му тральщику Чорномор
го перевели в лікарню.
ського флоту. Знешкоджу
Партизанам вдалося пе вав міни. Тут і став ком
редати
хлопцеві
наказ: сомольцем. Згодом вчився
після лікування залишати
працював
ся в Знам’янці, щоб вести у школі ФЗН,
розвідну про рух ворожих столяром, шофером.
ешелонів, виявляти розта
Останні
десять років
шування військових об’єк
тів. Жив він під поліцей А. В. Запорожець живе і
ським
наглядом на ко працює в молодому місті
нюшні, згодом чистив взут Жанаталі Казахської РСР.

тя фашистам і завжди при
слухався до розмов, бігав
на станцію.
Ворогам не
сподобалась його цікавість.
І коли над партизаном ма
ла вчинитися розправа, на
допомогу прийшла Марія
Володимирівна
Косюга.
Вона забрала Толю в свою
сім’ю і переодягла у діво
че плаття Тан у сім’ї ра
дянських патріотів Косюг
з’явилася «дівчина» Катя.

А через три дні в місті
були розклеєні
листівки,
де йшлося про те, що за
голову партизана Толі фаллатять 20 тисяч
шисти
марок Але ніхто не видав
Згодом
юного патріота.
М. В. Багаркоз переправив хлопця в село Гостин
не, де Запорожець і зуст
рів радянські війська. Бзгато цінного повідомив
він нашому командуван
ню.

* *

Після
визволення Зна
м’янки Анатолій розшукав

влітку нинішнього року
в селі Іванківцях відбулася
зустріч колишніх партиза
нів загону імені Дзержин
ського. Вони
з’їхалися з
різних
куточків
нашої
країни. Був на зустрічі і
Запорожець.
Потрапив у
міцні обійми свого коман
дира Є. І. Петрова, інших
бонових соратників. Заві
тав він і в сім’ю
Косюг.
Зустрілися через 39 років.
Жаль. Що не дожила
до
цих днів Марія Володими
рівна — рятівниця юного
партизана.

Пройшов Запорожець і
знайомими партизанськи
ми стежками,
вклонився
пам'яті загиблих товари
шів, зустрівся з червони
ми слідопитами Іванківської середньої школи, які
тепер розшукують могилу
комісара партизанського
загону М. С. Боровикова
О. РЯБОШАПКА
краєзнавець.

Зиам’янський район.

4 стор.
«Час». 22.30 — Худ. фільм
«Дударики».

Вівторок
а

21 грудня 1982 року

«Молодий комунар»

ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8 55 — Піс
ні про Батьківщину. 9’20 —
Фільм — дітям. «Буй справ
жнім сурмачем». 10.25 —
О. Бородін. Симфонія № 2
(-Богатирська»).
10.55 —
Спільне урочисте засідання
Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радянсь
кого Союзу. Верховної Ради
Союзу Радянських Соціаліс
■Г/ічннх Республік і Верхов
паї Ради Російської Радян
ської Федеративної Соціаліс
тичної Республіки на озна
менування 60-річчя утворен
ня Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік. Транс
ляція з Кремлівського Па
лацу з’їздів. По закінченні
— піонерський
концерт з
участю Великого дитячого
хору
та естрадно-симфо
нічного оркестру Централь
ного телебачення і Всесоюз
ного радіо. 13.20 — «Д- Ведний — співець революції».
14 15 — Народні
мелодії.
1 -і ЗО — До 60-річчя утворен
ня СРСР.
Інформаційний
випуск. 15.00 — Комуністи
80 х. Док. фільми. 16.00 —
Російська
мова. 16.30 —
Стадіон для всіх.
17.00 —
Класичний дует
з балету
Л Мін куса < Баядерка». 17.10
— Малюють діти світу 17.30
— Подвиг. 18.00
— До 60І-іччя утворення СРСР. Ін
формаційний випуск. ’8.20
— Концерт Державного Рес
публіканського російського
народного ансамблю «Ро
сія».
18.45 — Сьогодніуу
світі. 19.00 — Док. фільм
«Нам шістдесят».
19.30 —
Святковий концерт, присвя
чений 60-річчю утворення
СРСР. Трансляція з
Крем
лівського
Палацу з’їздів.
21.00
— -Час».
22.30 —П. Чайковський. 1-й Концерт
для (фортепіано з оркестром.
23.05 — Сьогодні у світі.

19.00 —
Сільська годині.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
—
«За
вашими
листами».
А ЦТ (II програма)
21.00 — «Час». 22.00 — Те18.00 — До 60 річчя утво лефільм
рення СРСР. Інформаційний і серія. ♦За все V відлов!.!*.
ьипуск. 18.20 — Міжнарод
ний турнір з хокею на приз
і Дзети «Известия».
Збірні
ФРН — збірна
Фінляндії.
3-й період. 19.00 — «Служу
Радянському Союзу». 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Фільм «Подолання інерції». А ЦТ (І програма)
21.00 — «Час». 22.30 — Те
8О9„~• «Час». 9.10 — Ху
лефільм «Субота і неділя».
дожній телефільм «За все у
идпрзіді». і серія. 10.15 —

А ут

10.00 — -Актуальна камера»; 10.35 — «Сонячне коло».
10 55 —- Спільне урочисте за
сідання Центрального Комі
тету Компартії Радянського
Союзу. Верховної Ради Сою
зу РСР
і Верховної Ради
РРФСР
на ознаменування
60-річчя утворення
Союзу
Радянських Соціалістичних
Республік. По закінченні —
Концерт
радянської пізні.
16.00 —
Новини. 16.10 —
К. Т. «.СрІб'гПІЙ
дзвіночок».
(Кіровоград па Республікан
ське телебачення). 16.30 —
Кіиопанорама «Наш сучас
ник». 17.15
— Естрадним
концерт. 17.35 — Телефільм.
18.00 — < Орбіти дружби».
18.30 —
- День за днем».
(Кіровоград). 18.45 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30 ■
К. т. Народні таланти (Кіро
воград). 20 35 -- Концерт
патріотичної пісні. 20.45 —
♦ На добраніч, діти». 21.00 —

Четвер

Телефільм.
(Кіровоград).
20.25 — Телефільм «Висота
землі». 20.40 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — -Чдс».
_:2.00 — Худ. фільм «Гади
на». 23.45 — Повний.

фільм
«України щаслива
зоря». 19.50 —
«Зустріч з
піснею», 20.45 — «11а добра
ніч, діти!» 21.00
— «Час».
21.35 — Худ. (фільм
«Ваві. оіі .XX». 23.05 — Новини.

А ЦТ (II програми)

д ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18,20 —
Грає дусі- баяністів. 18.40 —
Поезія. І’афаель
Альберті.
19.30 — Проблеми, пошуки,
рішення. 2'1.00 •- Вечірня
казка. 20.15 — Обличчя дру
гій, 21.00 — «Час». 22.00 —
Телефільм «За все у відпо
віді», 2 серія.

18.00 — Новини. 18.20 —
Ми будуємо ВАМ. 18.50 —
Пісні Є.
Колмаповськрго
виконує М
КрнсталіноЬка.
19.00 - Клуб
кіноиодоро:кей. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 —
Чемпіонат СРСР з
баскетболу. Чоловіки. «Дина
мо» (Москва) — «Жальгіріс».
21.09 — «Час». 21.35 — Те
лефільми «Орлина гора». «Не
с^муй восени».

А ЦТ (І програма)
8.00
— «Час». 9.40 —
М. Погодін. - Кремлівські ку
ранти». Фільм-впстапа. 10.55
— До 60-річчя
утворення
СРСР.
Інформаційний ви
пуск 11.00 — Продовжен
ня фільму-вистави «Крем
лівські куранти»
12.30 —
До
60-річчя
утворення
СРСР Інформаційний
ви
пуск. 11.30 — До 60-річчя
утворення СРСР. Інформа
ційний випуск. 15.00 — ІІо
рідній
країні. Док. теле
фільми. 15.45
Хоровод
дружби Виступ дитячих ху
дожніх колективів союзних
республік. 16.30 — «Партія
■— безсмертя нашої справи».
Поетична композиція. 17.00
— До 60-річчя утворення
СРСР.
Інформаційний ви
пуск. 17.15 — Відгукніться,
сурмачі! 18.05 — Фільм-ко.ч
церт «Дочка Якутії». 13.-15 —
Міжнародний турнір з хо
кею на приз газети «Извезтия». Збірна СРСР — збірна
ЧССР. В перерві — 19.20 —
Сьогодні
у світі: 20.10 —
Якщо хочеш бути здоровим.
21.00 -- «Час». 22.00 — До
кументальний екран. 23.00
— Сьогодні V світі.

▲ уТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35
—
Музичний
фільм. 11.25 — Телефільм
«Єреванська ластівка». 11.40
— Шкільний екран.
«9-й
клас. Історія». 12.10 — Зні
мається кіно». 13.05 — Худфільм «Дударики». 14.35 —
«Сонячне коло».
16.00 —
Новини. 16 10 — - Срібний
дзвіночок». 16.40 — Муз.
фільм «Чарівний лелека».
17.15 — «Продовольча про
грама — справа кожного».
18.15 — «День
за днем».
(Кіровоград). 18.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 —
К. т. До 60-річчя утворення
СРСР. «Обрій». (Кіровограді
19.00 — «Актуальна камера».
19.30 — «Сьогодні
— День
енергетика». 20.40 — «На
добраніч.
діти!» 21.00 —«Час». 22.00
— Худ. теле
фільм «Велика
розмова».
23.20 — Новини.

д ЦТ (II програма)
18.00 —- До 60-річчя ут
ворення СРСР. Інформацій
ний випуск 18.15 — Спорт
за тиждень.
18.45 — До
Дня енергетика. Теленарис.

А Ц’Г

Ь.чуб кшоподорожей. 11.15—
!
14-30 — Повний.
..4.50 — Продовольча про
грама — всенародна спра-за.
Док. фільми. 15.50 — Шахо
ва школа. 16.20
— Герэй
Соціалістичної Праці, лауре
ат Ленінської та Державної
премії, лауреат Побелевської
премії, академік
Прохоров
відповідає на
запитання
школярів. 17.05 — Грає на
родний артист РРФСР В. Тре
тьяков (скрипка) 17.55 —
Ленінський
університет
мільйонів.
Праця — су
спільство — людина. 18.25
— Мультфільм.
18.43 —
Сьогодні у світі. 19.00 — Зу
стріч з трудівниками Кузнецького
металургійного
комбінату. 21.00 — «Час».
22.00 — Пісні 1 танці пародія
СРСР. 22.45 •— Російський
музей. «Ілля Рєпіп». 23.15—
Сьогодні у світі.

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 9.10 — <12
мандрилів». За мотивами ка
зок Г.-Х. Андерсена. 9.35 —
Телефільм «За все у відпо
віді». 2 серія. 10.40 — Від
гукніться. сурмачі! 11,25 —
Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — Док. фільми до 65річчя утворення УРСР. 15.50
— Горизонт. 16.50 — Чого і
як навчають в ПТУ. 17.20
«Виставка Буратіно». 17.50
— Економіка повинна бути
економною. 18.00 — «Народна творчість».
Телеогляд.
18.45 — Сьогодні
у світі.
19.05 — Мультфільм «Вели
чезне небо». 19.15 — Життя
науки. 19.45 — Музика для
всіх. 21.00 — «Час». 21.35
А УТ
— Кіненанорама, 23.05 —
10.00 — «Актуальна каме Сьогодні у світі.
ра». 10.35 — Документальна
кінопрограма. 11.35 — Худ. А Ут
10.00 — «Актуальна каме
телефільм «Велика розмова».
12.55 —■ Фільм-концерт «Де ра». 10.35 —- «Для всіх І д ія
— Теле
ключ заповітний». 13.25 — кожного». 10.45
Для_ школярів.
«ЮТ-82». фільм «Грані пошуку». 11.40
—
Шкільний
екран.
9-й
1-1.05 — «Народні таланти».
— Ху
14.35 —
Сцени з балетів клас. Фізика. 12.10
«Гадюка».
16.00 — Новини. 16.10 — дожній (фільм
«Срібний дзвіночок». 16.35 13.55 — «Зустріч з театром».
— Республіканська фізико- 15.05 — Лялькова вистава.
математична школа. 17.05 — «Троє в смужку». 16.00 —
16.10 — «Срібний
Циркова програма. 17.45 — Новини.
Екран пошани Українсько дзвіночок». 16.35 — «Ігроте
го телебачення. 18.00 — Ко ка». 17.25 — К. т. «Комуніс
рисні Поради. 18.30 — К. т. ти 80-х». (Кіровоград). 18.00
(Кірово
Концерт дитячого ансамблю — День за днем.
«Посмішка». (Кіровоград на град). 18.15 -■ Оголошення.
Республіканське телебачен (Кіровоград). 18.20 — Теле
ня). 19.00 — «Актуальна ка фільм. (Кіровоград). 18.30 —
про
мера». 19.30
— К. т. «На К. т. «Продовольча
шляхах 1 магістралях», (Кі грама — справа кожного».
ровоград). 20.00 — «День за (Кіровоград). 19.00 — «Акту
днем». (Кіровоград). 20 15 — альна камера». 19.30 — Дох.

програма)

8.00 —
«Час».
8.45 —
«Сніжні наспіви». ФІлі.м-концерт. 9.05 —
АБВГДеіїкл.
9.35 - Для пас,
батьки.
10.05 — 52-й тираж «Спорт
лото». 10.15 —'Рух без не
безпеки. 10.45 — Виступ ан
самблю «Амандла»
Афри
канського
Національного
конгресу Південної Африки.
11.30 — Коло читання. 12.15
— Людина. Земля. Всесвіт.
13.00 — Наша адреса — Ра
дянський Союз.
Музична
телеестафета дружби, при
свячена 60-річчю утворення
СРСР. 14.35 — Новини. 14.50
— Зимовий етюд. Кінозамальовка. 15.00 — Російський
музей. «Валентин
Серов».
15.30 — Фільм — дітям «По
руч з тобою». 16.40 — Бесі
да .політичного
оглядача
В. Бекетова. 17.10 — У сві
ті тварин. 18.10 — Звучить
музика радянських компо
зиторів. Концерт Державно
го симфонічного
оркестру
СРСР під
керуванням на
родного
артиста
СРСР
Є. Светланова. 18.50 — 9-а
студія. 19.50 — Телефільм
«Принцеса цирку». 1 та 2 се
рії. (21.00 — «Час»), 22.50 —
Абсолютний чемпіонат СРСР
з боксу. Фінал. 23.30 — ІІоьини.

А УТ
10.00 ~
- ♦Актуальна камера». 10.35
-5 —
Пісня скликає
друзів». 11.20 —
іДоброго
вам
здоров’я».
12.05 —
«Міжнародна студія
УТ».
12.50 — Кіножурнал ♦ Хочу
все знати».
13.05 -— Худ.
телефільм «Тнмур
і його
команда», 1 серія............
11.10 -Іелетуриір «Сонячні кларне
ти». 16.40 — Фестивальний
кінозал. «Кіностудія ім Догженна». 17.05 — Худ. .фільм
«Шорс». 19.00 •— «Актуатітна камера». 19.40 — «Скар
би музеїв України». 19.55 —
Док. телефільм «Радянська
Україна». 20.45 — «На доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Концерт
майстрів
мистецтв і художніх колек
тивів УРСР.
присвячений
60-річчю утворення СРСР.
23.05 — Новини.
bribed*
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А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концерт. 11.30
— Худ. телефільм «Тимур і
ного команда». 2 серія. 12.35
-- «Московський характер».
Теленарис, про москвичів,
13.05 — Л. Смет«' ииіков ви
конує російські народні піс
ні. ІЗ.25 --- «Слава соідато£>
c-wна». 14.20 — «По Радянській^
Росії». Кінопрограма. 15 35-^
«Російські- візерунки».’ 16.35
— Катрусин кінозал. 17.45 -4
Док. фільм «Піонерія Країни
Рад» 18.30 —
Пісні Росії.
19.00 — «Актуальна камера^'.
19.30 — Телефільм ♦ Місті)
па зорі». 19.45 — Худ. фільм
«Романс про закоханих». І
серія. 20.45 — «На добраніч,
діти». 21.00 — «Час». 21.35
— Художній (фільм «Романс
про
закоханих». 2 серія.
22.30 — Новини.

А ЦТ (II програма)

8.00..— Гімнастика. 8.20 —*
Док. телефільм. 8.50 — Теле«
фільми. 9 45 — Концерт«
10.20
— Улюблені вірші«
С. Маршак.
10.30 — Коту
церт. 11.20 — *ІЦо? Де? Ксн
ли?» Телевікторииа. 12.20 4?
Салют, піоігерієі Виступ дйЬ
тячих художніх ко текгивіз
Палацу піонерів м. Аиїхаба«
да. 13.20 — Вчені світу нрйти ядерного, безумства. 1 1.20
— Супутник
кіноглядача'.
15.05 — Рооповідають палії
кореспонденти, 15.35 — Чем
піонат світу з хокею сереД
молодіжних команд. Збірна
США — збірна ЧССР. З пе
ріод. 17.45 — Концерт. 18.40
— Чемпіонат світу з хоісеїд
серед молодіжних команд.
Збірна СРСР — збірна Н<>йс_
іегії. 2 І 3 періоди. У нерЩЯь.
ні — 19.20 — Вечірня кале
ка. 20.15 — Всесоюзні зма
гання з
лижного спорту,
< Красногорська
лижня».ЗО км. Чо.’ірвіки. 21.00 -—
«Час». 21.35
Телефільм
«Квартиронаймачі». (чесну:

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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Г

ЦЕ — ЛИЖІ МЕТАЛЕВІ ДИТЯЧГ,
КРІПЛЕННЯ ДО ЛИЖ, МАЗЬ, ЛИЖНІ
ПАЛИЦІ БАМБУКОВІ, БОТИНКИ ХО
КЕЙНІ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
ВСІХ РОЗ
МІРІВ,
БОТИНКИ
ГІРСЬКОЛИЖНІ
САНКИ.
є І ОДЯГ СПОРТИВНОГО ПО
КРОЮ — КОСТЮМИ ДЖИНСОВ’ ВІТ
ЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА, КУРТКИ
ДЛЯ ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ РІЗНОМА
НІТНИХ РОЗМІРІВ І КОЛЬОРІВ.

водій автомобіля.

На навдангія пріііімаюгь
юнаків із середньою оезітою. а також звільнених із
лав Радянської Армії.
Учнів забезпечують гур
тожитком і стипендією 85
крб. на місяць.
Строк навчання —'5 мі
сяців.
Адреса училища:
Кіровоградська
обл.,
м. Олександрія, сел. Ди
митрове. вул. Трудрезервів, 23.

ДОРОГІ ТОВАРИШІ!
ЗАПРОШУЄ
МО ВАС ПРИДБАТИ СПОРТИВНІ ВИ
РОБИ ДЛЯ СЕБЕ ТА ДЛЯ ДІТЕЙ!

Телефон 5-24-63.
їхати автобусом № 1 до
кінцевої зупинки.

Дирекція облоб'еднання ((Спорттовари».

Дирекція.

Зам. 114.

«Молодой коммунар» ■

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ШСМ Украины.

вуп, Луначарського,

На украинском языке.

7-е

8.00 — «Час». 8.45 — Коц*
церт Державного Полісько
го ансамблю пісні і танціо
«Льонок». 9.30 — Буді.’.'іьвиїс,
•0.00 — Служу Радянському
Союзу! 11.0(7 — Здоров
.... .. ’я»;■’
11.45 — «Ранкова пошта
і
к
12.15 — Радянський Союз
очима зарубіжних
гостей«
12.30 — Сільська
година;
13.30 — Музичний
___
КІОСІГ«
11.00 — Клуб
кіноподорці
жеії. 15.00 — Фільм
-4.
«Хлопчаки —
народ хораший». 16.00 — Ану, дівчата!
Змагання робітниць сфери
побутового обслуговування’.
18.00 \— Міжнародна пано
рама. 19.00 — Мультфільм;
19.20 — Вечір гумору. 21.09
— «Час». 21.35 -• Футболь
ний огляд. 22.05 — «АлмаАта зустрічає друзів». Кон
церт. 23.35 ■— Новини.

ЗИМА У КАС — ПОРА ПРИМ
ХЛИВА. СЬОГОДНІ НЕМАЄ СНІГУ —
ЗАВТРА БУДЕ. ТОЖ НЕ ВАГАЙТЕСЯ
КУПУЙТЕ СПОРТИВНІ
ТОВАРИ ЗИ
МОВОЇ ГРУПИ. А ВОНИ У МАГАЗИ
НАХ НАШОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЖЕ Є.
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