ПОЛОДИЙ СІВАЧУ!
^^КОМСОМОЛЬСЬКІЙ НИВІ-УДАРНУ ПРАЦЮ!
«Польові роботи — в найоптимальніші строки, з ви_
сокою якістю!» — під таким девізом сьогодні працю
ють молоді механізатори області. Трактористи, сівачі,
члени загонів родючості, культармійці, молоді побутовики прагнуть закласти надійну основу під урожай
третього року одинадцятої п’ятирічки, зробити гідний
внесок у виконання Продовольчої програми. Про це
свідчить редакційна пошта, яка в ці дні особливо бага
та на повідомлення про.трудову звитягу молодих.

І

Зустрічаю сонце в

НОВУ ПРОГРАМУ ПІДГОТУВАЛИ ДО ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ УЧАСНИКИ
АГІТБРИГАДИ КОЛГОСПУ «ПРОГРЕС» ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. СЕРЕД НИХ
Х’ІЕІІІІЦІ ПОВОПРАЗЬІЇОЇ ВОСЬМИРІЧНОЇ НІКОЛИ ЛІЛІЯ ГОЛБІН ТА ЛІДІЯ ГУЗЕРЯ.
Фото І. КОРЗУНА.

ВИКЛИК - ПЕРЕМОЖЦЯМ

а

Механізатори району сьо
годні
завершують роботи
ас закриттю
вологи, а в
трьох колгоспах уже ЗДІЙС
НИЛИ пробний вихід посівні
агрегати. Серед екіпажів,
які першими вивели техні
ку в поле, КМК
колгоспу
«Комуніст» (керівник Меланія Федорова). Під нас вес
няно-польової
кампанії
і982-го цей екіпаж впораз
понад 600 гектарів землі і
виборов першість у трудово/лу суперництві серед мо
лодих сівачів району. Таку
ж мету поставив він перед
собою і цього року. У числі
першопрохідців
нині
і
КМК колгоспу
імені Шев
ченка (керівник
Сергій
Ткаченко). Члени його вик
ликали на змагання минуло
річних переможців
і праг
нуть випередити їх уже на
старті.
Незабаром у сівбу вклю
чаться всі одинадцять ком
сомольсько - молодіжних
екіпажів. Райком комсомо
лу разом з ватажками первинних комсомольських ор
ганізацій колгоспів подбаз
не тільки про
збільшення

кількості КМК, а й про те,
щоб усі вони при необхід
ності могли працювати у
дві зміни. Тому в кожному
по два трактористи та шість
сівачів.
Для оперативного керів
ництва соціалістичним зма
ганням молодих сівачів та
висвітлення його ходу при
райкомі комсомолу створе
но штаб, сплановано діяль
ність штабу «КП» на цей пе
ріод. Заздалегідь було роз
роблено
примірний план
заходів колгоспної первин
ної комсомольської органі
зації.
Бюро райкому
ЛКСМУ
затвердило умови соціаліс
тичного змагання
серед
молодих
учасників сівби,
визначило засоби мораль
ного і матеріального стиму
лювання переможців. Так,
кращий комсомольсько-мо
лодіжний екіпаж, зокрема,
буде премійовано груповою
туристичною
путівкою по
визначних місцях СРСР.
В. БУРЯК,
другий секретар Новомиргородського райко
му ЛКСМУ.

і

Весна серцевинного ро
ку п’ятирічки у розпалі. У
народі кажуть: «Весняний
день рік годує». Тож ми
віримо, що фундамент,
закладений сьогодні піц
майбутній урожай, вияви
ться міцним.
Уже кілька днів підряд
я труджуся в полі. Там зусрічаю сонце і проводжаю
його. Погода хороша, тем
пи польових робіт раду
ють
нас.
іМеханізатоои
тракторної бригади № 1,
де я працюю, вже закри
ли вологу на всій площі
почали сівбу викосуміші
та ячменю. Серед тих, хто
постійно
перевиконує
корми виробітку на вес
няних гонах, комсомольці
Микола
Ляхов,
Сергій
Черницький, Василь Кра
вець, мій брат Василь. Цо
з ним ми двічі виборюва
ли першість в обласному
змаганні молодих комбай
нерів. Разом збираємось
працювати і в нинішньому
році.
Та до жнив ще далеко,
Нині для всіх головне —
вчасно, на високому агро
технічному рівні посіяти
ярі культури. Як і торік, я
працюю в механізованій
ланці по
вирощуванню
цукоозих буряків за інду
стріальною
технологією.
Василь — член ланки кукуоудзовсдів.
У боротьбі
за високі
врожаї ми менше всього
покладаємось на погоду.

З піснею
працюється легше
ОПЕРАТІІВ II О М У,
ЧІТКОМУ ПРОВЕДЕН
ИЮ ВЕСНЯНО-ПОЛЬО
ВИХ РОБІТ У МЛШОМУ КОЛГОСПІ СПРИЯ
ЮТЬ
НЕ
ТІЛЬКИ
ВЧАСНО 1
якісно
ВІД РЕМОНТОВ л н а
ТЕХНІКА, ДОБІРНІЇ; І
ИАСІІІІІЄВ1Ш фонд,
ЗЛАГОДЖЕНІСТЬ ДІЛ
УСІХ КОЛГОСПНИКІВ,
А И ДОБРЕ ПОСТАВ
ЛЕНА ПОДІТІ ІКО-ВПлОВПА РОІ5ОТЛ СЕ
РЕД СІВАЧІВ.
Приміром, члени )ІЄКюрської групи, до якої
сходять молоді механіза
тори Павло Россояшіський, Микола Перслсляк,
наш комсомольський ва
тажок Валерій Терещен
ко, не один раз виступ
лять перед своїми колр-

тами. Тематика їх лекиін
— найрізноманітніша —
від міжнародних подій
до новин області, райо
ну, рідного села.
Хоча робочий день ме
ханізаторів заповнений
по вінця, але в коротку
хвилину перепочинку зо
їхніх послуг — телеві
зор, свіжі газети і жур
нали, які можна почита
ти у затишних, акурат
них будиночках механі
заторів Часто ні буди
ночки стають сисною для
виступів .місцевих амато
рів. Сільська агітбригада
під час сівби обов'язко
во робить свій черговпіі
концертний «десант». А
від щирого
поетичного
слова, задушевної пісні,
яку так гарно
виконує
колгоспний
обліковець
комсомолка Тетяна Шве
да, і працюється легше.
О. ЛИМОНЧЕНКО,
подій, член лектор
ської групи колгоспу
імені Комінтерну.

Онуфріївський рейси.

на природну родючість
грунтів. Толочне — наш
досвід,
професійна май
стерність, міцні знання аг
ротехніки.
В
колективі
тракторної є хлібороби з
великим стажем роботи,
для котрих у механізатор
ській справі не існує сек
ретів. Саме на таких, як
Григорій Іванович Поклад,
Григорій Архипович Голенков, Василь Іванович Сгаринець рівняємось ми, мо
лоді.
Ні в якому разі не слід
нехтувати
порадами на
ставників. У ЦЬОму Я С:ІМ
переконався під мас ми
нулорічної посівної кам
панії. Радиз тоді Григорій
Іванович Поклад, поміч
ник бригадира тракторної
бригади,
зачекати дечьдругий із сівбою цукро
вих буряків. Я ж до його
думки не прислухався і по
платився Частину планта
ції довелося пересівати,
бо посіви були зріджени
ми. Григорій Іванович маз
оацію. Грунт тоді ще недо
статньо прогрівся.
Більшість
учасників
сівби добре підготувалася
до роботи (всю зиму ме
ханізатори відвідували за
няття лгрошиоли). Тепер
яка норма
вони знають,
висіву і схожість насіння,
зеонин
різних
скільки
культур має лягти на генметр.
тар, на погонний
скільки яких добрив буде
ВНОСИТИСЯ

сівбою.

ОДНОЧ6СКО

з

полі

Як ніколи гостро стоять
сьогодні питання бороть
би з порушниками трудо
вої дисципліни. Жодне за
пізнення, прогул
чи на
дбайливе
ставлення до
техніки не проходять ми- І
мо уваги нашого колекти
ву. Ми не допустили до
весняно-польових
робіт
злісного порушника дис- І
ципліни Юрія Токаря. Пе
ред правлінням порушено ■
клопотання про виведення І
його з членів колгоспу.
Тільки висока майстер- |
ність,
організованість і І
виконавська
дисципліна І
можуть забезпечити успі:-'.
В обох тракторних брига- ’
дах у нас стеорані тимча
сові партійно-комсомоль
ські групи, пости народ
ного контролю і «Комсо
мольського прожектора».
Вони виступають організа
торами
соціалістичного
змагання.
Високі соціалістичні зо
бов’язання взяли трудів
ники нашого господарства
на третій рік одинадцятої
п’ятирічки Зокрема, чле
ни механізованих
ланок
прагнуть виростити і зі
брати з кожного гектара
38 центнерів зернових, 45
— кукурудзи
на зерно,
380 — цукрових буряків.
М. ВАКУЛЕНКС,
механізатор трактор
ної бригади Не 1 кол
госпу «Дружба».

Олександрівський
район.

Весняний телетайп
ПРЕС-ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ:
НОВОУКРАЇНКА
КІРОВОГРАДСЬКИЙ
Майже три тисячі гек РАЙОН
тарів займуть
ранні ярі
Одинадцять
сівальнн.ч
культури в колгоспі «Ро агрегатів працює на полях
сія». Нині
механізатори колгоспу імені Гагаріча.
господарства повним хо Очолює змагання досвідче
дом ведуть передпосівний ний механізатор Григорій
обробіток
грунту. Члени Музиченко, котрий щодня
комсомольських механізо- іасіває горохом по 20—25
ваних загонів, очолюваних гектарів лану. Безперебій
Станіславом
Івановичем ну роботу його агрегата
Сергієнком,
Станіславом забезпечує молодший то
Павловичем
Залужним, вариш Григорій Кофанов.
Володимиром Андрійови Він проводить передпосів
чем Хрипуном і Людми ний обробіток грунту.
лою Іванівною ХавронсзУСТИНІВКА
ко, менш ніж за дві доби
На 300-гектарній площі
закрили пологу в грунті закрили вотогу механіза
на 1800-гсктарній
площі. тори колгоспу імені Івана
По півтори-дві змінні нор Франка Віктор Федорович
ми на цій роботі викону та Володимир
Редькіни.
вали комсомольці Микола На честь сімейного екіпа
Петренко та
Олександр жу піднято прапор трудо
Олійник.
вої слави.
Сівбу ярих механізатори
Сівбу ранніх ярих невпланують почати сьогодні. •ним у юсподарстві почав
У полі працюватимуть 17 • комсомолець Микола Фі
молодих хліборобів, котрі гура. Разом ?з комуністом
входять до складу комсо Василем
Максимовичем
мольсько-молодіжних
сі Васькевичем
він упорав
пальних агрегатів.
80-іектарний лан гороху.

crop.

«Молодий комунар»

22 березня 1983 року

КОСЬ під час відряд жнив сон а часто бувала у
господарстві, зу
ження в Долинський цьому
з молодими хлі
район мені треба було пострічалася

бувати в одному з відда боробами. Тоді ж і позна
з Анатолієм. І
лених сіл. Розтанув пер йомилася
ший сніг,
і машина, що відкрила для себе (а зго
ледве долала нелегкі кі дом і для молоді району)
лометри розкислої грун- таке, механік тракторної
тівки (прокладання
бру бригади А. Співак відре
ківки мали закінчити на монтував старий списаний
сам
ступного літа), врешті, зда комбайн «Сибіряк»,
валось, безнадійно засіла знайшов собі помічника і
в
неглибокім вибалку... вивів машину на жнива —

Я

------------------ РАЙКОМ КОМСОМОЛУ: СТИЛЬ

секретарів. Так ось, четве
ро з ник мають вищу осз‘>гу, решта — майже всі —середню
спеціальну. Як
правило, вони спеціалісти
сільського
господарстві
адже, самі подумайте, __
члени правлінь колгоспів
до того ж відповідають і
за виробництво
фруктів.
Враховуючи останню об
ставину райком комсомо
лу прагне не тільки вихо-

РОБОТИ--------------------

ІНІЦІШВЛ, ПОШУК
І КОНКРЕТНІЇ ДОПОМОГЛ
И’

суботцівськнх майстрів
РОКУ в рік

доби-з.і-

на відгодівлю перевищу

тиси високих кінцевих вала 15 кілограмів. Ще ви
Зрезультатів
праці сталощих показників
добиватрадицією
у колективі
свннокомтілексу колгоспу
імені Леніна Зна мінсько
го району. На основі по
ліпшення селекцінно-пл.'міииоі роботи, вдоскона
лення
організації праці,
поліпшення
умов утри
мання свиней і здійснення
лікувально- профілактич
них заходів минулого ро
ку на цій великій фабриці
м’яса тривало зростання
продуктивності тварин. Зо
крема, оператори вирости
ли пліад план 2 тисячі
поросят, а середня вага
кожного при переведенні

ються тваринник«: ІІ.'ПіІШнього року. Вони забезпсчують більш як 400-грлмові середньодобові прирос ги на відгодівлі, дбають про збереження •іряплоду, борються за знпження
собівартості продукції. Поряд із досвідче
ними ветеранами шану
ють за ударну
працю в
колективі і молодих опе
раторів
Галину Гладпо,
Надію Чабан, Галину Табеленко, Єву Неізвесну та
багатьох інших. Ці дівча
і а, як і їхні
наставниці
лауреат Державної премії

Української
РСР II А.
Пророк, Л. Т. Лубенець,
О. 1. Хріненко, С. А. Сто
ронська,
І. О. Мамагза
здають поросята па відго
дівлю середньою вагою
18—20
кілограмів при
завданні 13,6.
— Молоді тваринниці
забезпечують також висо
кі середньодобові прирос
та ваги свиней і на відго
дівлі, — розповідав заві
дуючий свинокомплексом
В. В. Дудник. — Кожна з
дівчат, добре знаючи фі
зичний стан свиней у гру
пах, забезпечує їх раціо
нальну годівлю.
Справді,
пильно сте
жать молоді
оператори
за тим, щоб механізатори
раціонально використову
вали корми, ретельно готу
вали
їх до згодуванн ч.
А скільки якій групі по
трібно фуражу
сьогодні
чи завтра, скажімо, — ви
значають повсякчас. Робо
чого часу тут не гайну
ють. Суворо дотримують
ся розпорядку дня. Почи
нається він на комплексі
о сьомій з механізовано
го
роздавання кормів.
Припізнись, бодай на хвплпну-другу — хто вкаже
механізатору, скільки якій
групі відпускати
корму?
Піхто, крім
оператора,
краще не знає цього. Так
само і в обід іа
ввечері.
Тож дівчата приходять на
роботу дещо раніше: кіль
ка зайвих хвилин і допо
магають, як кажуть, зі
братися, правильно розпо
ділити сили надалі.
Отже, працюючи на совість, самовіддано, субогцівські тваринники вносять
свій вклад у реалізацію
Продовольчої програми.
М. ДОСВІТНІЙ.
Знам'янський район.
На знімку вгорі: опера
нандидат у
члени ■
тори
ЖЕ5ЕЛЕН- І
КПРС Галина
НО та комсомолка Гал та Я
ГЛАДИР.
Фото В. ГРИБА.
!

Птахи
прилітають
В останній
тиждень
третьої навчальної чвер
ті унмі Користівської се-.

редньої
школи
імені
А. 11. Гайдара вирішили
провести тиждень юних
друзів природи. Старшо
класники виготовляють і
розвішують на дерева к
шпаківні,
випускають
конкурсні стіннівки про
природу.
Для учні;»
молодших класів демон
струються
кінофільми
«Рідкісні тварини і їх
охорона», «Сезонні яви
ща в житті птахів» ті
інші.
Під час тижня плану
ється трудовий
десант
по догляду за шкільним
парком і садом.

Значну організаторсь
ку роботу проводить сьо
годні голова першншої
організації
Товариства
охорони
природи вчи
телька біології місцевої
школи Л. Ф. Шаповал,
їй активно допомагають
комітет комсомолу шко
ли, рада дружили
піз
ні рської організації.
Завершиться тиждень
(витом зустрічі птахів.
К. ПОВЕЛЬКО.
с. Корметівг.-а.
Слеісса марійський
район.

Олісля змиве.очи
з рук
в'язкий
чорнозем,
ми
мимоволі заговорили про
нього, багатство
нашого
краю, про клопоти хлібо
робів. І мій
супутник --завідуючий відділом ком
сомольських
організацій
райкому
ЛКСМУ Сергій
Попко — якось непомітно,
слозо за словом,
почав
розказуватипро минулі
жнива. Сергій прягадувзв
приклади трудової звитя
ги, свідком яких буз сам,
розлозідав,
як уболівав
він, асі райкомівці за тих,
хто віддавав усього себе
битві за великий хліб. І як
старався допомогти ім.
Коли в одного з кра
щих молодих комбайнерів
області Олександра При
луцького з колгоспу «Зо
ря комунізму»
раптом
трапилася поломка, пра
цівники райкому не дава
ли керівникам господар
ства спокою (власне, про
нього годі
доводилося
тільки мріяти): «Ви подивіться, як працює екіпаж!
Треба підтримати, допомогти запчастинами». А
підтримати екіпаж означа
ло тоді підтримати касам
перед новаторське стаз
лення цього КМК до робо
ти. Олександр
разом з
своїм помічником та воді
єм закріпленого авгомо
біля
налагодили
повну
взаємозамінність, і техні
ка працювала майже ціло
добово — від роси
і до
роси. А відпочинок? «Це—
роботи», --зміна видів
хлопці. Про
пояснювали
трудові успіхи цього збираленого екіпажу не раз
повідомляв
і «Молод-ій
комунар».
Імена молодих долинських комбайнерів
Оле:ссандра
Прилуцького,
Ярослава
Кінзельського,
відомі в області. Ярослав
став володарем «Золота
нива» — спеціального приза газети — за першість у
соціалістичному змаганні
молодих жниварів області.
І ось перед початком вес
няних польових
робіт я
знову побував у Долинській. І мимоволі у розмові
з працівниками
райкому
комсомолу знову згадали
минулорічні жнива. Почув
нозі імена. Серед них —
Анатолій Співак з колгос
пу «Шлях до комунізму >.
Про нього захоплено роз
повідала перший секретар
райкому
комсомолу Ва
лентина Панченко. Під час

В гості

до лялькарів
16—17 березня в об
ласному театрі ляльок
проходили «Дні відкри
тих дверей».
Па це своєрідне су,-то
приїхали працівники те
атрів із Полтави, Чер
кас, драматурги з Києві,
студеній
та викладачі
Дніпропетровсєкого те
атрального училища. Для
перегляду
спектаклю

клав пшеницю у валки.
— Вже саме те, що ста
ренький «Сибіряк» сіав в
один стрій з новенькими
«Нивами» та «Колосами»,
вражало, — ділилася Ва
лентина. — Хотілося хоч
чимось допомогти Анато
лію.
І допомагали.
Нерідко
«уазик.>
райкомівський
?дчав на тракторний стан
за запчастинами для «Си
біряка».
Згодом за рекоменда
цією райкому ЛКСМУ ком
сомольці колгоспу обрали
Анатолія Співака
своїм
ватажком. Хлопець поі одизся за однієї
умови:
якщо дозволятимуть брати
участь у жнивах.
— І ми не помилилися
в Співаку, — продовжува
ла В. Панченко. В первин
ній
міцна внутріспілкова
дисципліна. Відрадно, що
поліпшуються справи на
Іва.чізській молочнотовар
ній фермі (вона досі була
відстаючою
в районі, і
райком узяв над нею шеф
ство). До обрані-я Анато
лія секретарем місцезий
комсомольсько -молодіж
ний колектив нараховував
тільки три доярки і май
же розпадався. Комсорг з
допомогою
працівників
райкому підшукав у кол
госпі і направив на ферму
ще шістьох дівчат.
Отже, головне завдання,
яке
вирішує
райко/л
ЛКСМУ, пов язане з тур
ботами села, насамперед
із мобілізацією юнаків і
дівчат на самовіддану пра
цю. Досягти ж цього, пе
реконані тут, можна за
умови, якщо на чолі пер
винних організацій, всієї
молоді господарств стоя
тимуть справжні
лідери
— грамотні,
ініціативні,
котрі встигли зарекомен
дувати себе сумлінними
виробничниками, такі, на
приклад, як Анатолій Спі
вак. Адже заспокоювати
ся на тому, що у Долинському районі, в едином/
поки що на Кіроєсградщині, вперше введено у
всіх колгоспах посаду за
ступника голови правлін
ня по роботі з молоддю--значить приректи корисне
нововведення на коротке
життя,
Валентина
Панченко
розповіла про
кожного
ватажка, Вона зізналася,
що
веде
<..._
спеціальний
блокнот, в якому/ — вичерпне
характеристика

«Сонячний
промінь»
А. Попеску, підготовле
ного до фестивалю ру
мунської драматургії в
СРСР, прибула і відлові
•дальний
секретар Ра
дянської о центру міжна
родної організації ляль
карів І. М. /Каронцсва.
У рамках света було
показано спектаклі «Лі
сова казка» за мотива
ми російської казки «Мо
розно», «Салют, Кпбальчиш» за твором Л. Гай
дара та
«Білосніжна і
гноми» за казкою бра
тів Грім. і. м. иСаронцева
розповіла
працівникам
театру, гбстям про ро
боту провідних театрів

вати комсомольських акти
вістів, а й навчити їх ке
рувати
господарськм/ки
справами. Тому, крім звич
них семінарів-занять, тут
нерідко практикують і се
мінари з участю бригади
рів садових бригад.
— На жаль, — сказала
В. Панченко, — в деяких
колгоспах мало приділяюго уваги роботі
з мо
лоддю.
Комсомольських
активістів
завантажують
другорядними спразами.
Недавно В. Панченко по
вернулася з
туристичної
поїздки. Відпочивати там
особливо не доводилося:
добровільно взялася керу
вати художньою
самоді
яльністю (до
речі, коли
іце була секретарем комі
тету комсомолу колгоспу
імені Щорса,
брала ак
тивну участь у роботі ві
домого сільського драма
тичного колективу. І зго
дом, коли
перейшла □
райком, теж грала в ньо
му і навіть стала лауреа
том обласного огляду-конкурсу). І привезла Вален
тина з тієї поїздки, крій
лрисмних згадок,
цінний
досвід. Приміром, дізна
лася, що в одному з та
бовських радгоспів запро
ваджено нову посаду —
заступник
директора по
культурно-масовій роботі.
— Звичайно, — додала
вона, — в радгоспах у нас
менше молоді, ніж у кол
госпах, але роботу з нею
і там слід
поставити ні
твердий грунт, підвищити
авторитет комсомольських
ватажків... Спільно з рай
комом
партії плануємо
провести збори комуніс
тів, котрі працюють у ком
сомолі.
Обсв ЯЗКОЗО порушимо це питання.
На рахунку
районної
комсомольської організа
ції чимало добрих справ—
від
перемоги
окремих
комбайнерів до перемоги
всієї організації п облас
ному
змаганні молодих
учасників жнив.
Знаком
ЦК ВЛКСМ «Золотий ко
лос» нагороджено Серія
Полка. А
під час нашої
розмови Валентині
Паїтченко подзвонили з обко
му комсомолу, привітали
з нагородженням Грамо
тою ЦК ЛКСМУ. Теж за
роботу райкому комсомо
лу на жниг.вх.

В. РАЦА,
спецкор
«Молодого
комунара».
Долинський район.

ляльок СРСР та зару
біжних країн.
На закінчення
було
проведено урочисте по
свячення
в актори ви
пускників Дніпропетров
ського театрального учи
лища, що прибули за уаправлепі'.ями до КіроЩ’• рада.
. .(
Під час «Днів відкр'!’
тих дверей» театр відЩ'
дало більше 800 гляда
чів.
3.
педагогвиховної
ласного
льоя.

ТАТАРОВА,
організатор
роботи об
театру

L
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ШНАРМІЄЦЬ Василь Левицький стоїть у колі
старшокласників і піоне
рів, розповідає про нашо
го земляка
двічі Героя
Радянського Союзу Олек
сія Юхимовича Мазурен
ка:
— Він, морський льот
чик, тільки за перший рік
Великої 8іічирцяної війни
потопив більше двадцяти
ворожих кораблів. Всього
на його
рахунку майже
гриста бойових вильотів.
А як стаз льотчиком:
— Коли Мазуренко зу
стрічався з допризовника
ми Устиніеки, вони не чу
ли, щоб він говорив, ніби
з дитинства марив небом.
Сіяв Олексій
Юхимович
хліб із батьком, був шах
тарем. їа ось
пролунав
клич:
«Комсомолець —
на літак!» І Мазуренко пі
шов у планірну школу, по
тім вчився в аероклубі. А
за три роки до початку
війни вступив
у школу
морських льотчиків. У 44му він уже був команди
ром полку, який атакував
у Фінській затоці каравани
ворожих суден з бойовою
технікою ..
Після того уроку муж
ності учні молодших кла
сів
вивчали пісню про
Радянську Армію, а стар
шокласники пішли в тир.
Першим склав норматив з
кульової стрільби комсо
молець Василь Левицький.
І у підтягуванні на переЬкладині
з ним ніхто не
зрівнявся...
■а

янказмі
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Плануючи свою роботу
по військово-патріотично
му вихованню майбутніх
воїнів, педагоги, дтсаафівські і комсомольсі кі акти
вісти Устинівської серед
ньої
школи ведуть її в
кількох напрямах. Перед/-

ДО отчої СЛАВИ

для воїна».
Гой лист не
раз читали прометеівці.
Григорій Гужва один із
десятків вихованців клуб/
«Прометей». Портрет цьо
го воїна нині можна поба
чити в
кімнаті
бойової
слави десятирічки. Тут нам
і розповіла директор шко-

солдат Уільям Рсбертсом
професор,
нейрохірург,
працює в Каліфорнійсько
му університеті, у сімде
сят п'ятому мене і його
запросили в Радянський
комітет ветеранів війни. І
знову ми обнялися, так як
тоді, на Ельбі, — фронто-

(Ж „ПР0ИЕ1ЕИ“
сім — фізшна і військовотехнічна
підготовка, мо
ральне виховання школя
рів. Брат О. Ю. Мазуренка
Григорій Юхимович, який
брав участь у Сталінградській битві, так
і сказав
старшокласникам на одно
му з вечорів бойової сла
ви:
— Ви, щоб стати зраз
ковими воїнами, повинні
мати в характері рішучість,
сміливість, витримку, са
мовладання.
Не забув тієї настанови
випускник шиоли Григорій
Гужва.
Надіславши свої
вірші
членам шкільного
патріотичного клубу «Прометей», він написав і керів
нику пошукового
загону
О. Г. Белічковій: «Пиша
юсь, що мав таких добро
зичливих
наставниківфронговиків.
Так, бути
сильним, стійким, сприт
ним дуже багато значить

ли Л. Л. Супрун про ком
плекс виховних
заходів,
які
здійснюють учителі,
комітет комсомолу, дтсаафівці.
Запросили якось учителі
в школу колишнього виз
волителя Устиніеки від ні
мецько-фашистських
за
гарбників О. Г. Сільвсшка.
Аж із Білорусії приїхав ве
теран. Говориз він на уро
ках мужності про те, як
били ворога його
одно
полчани — бійці і коман
гвардійської
дири з 58-ї
г . ..
стрілецької дивізії. А по
тім показав старшокласни
кам і фотографії. На пер
шій зображені два солда
ти — росіянин і америка
нець,
що зустрілись
у
тразні 45-го на Ельбі. Обня
лися, щасливі, що ось-ось
пролунають останні пост
ріли війни.
— Тепер, — сказав О. Г.
Сільвешко,
— колишній

КРОК
У СТРІЙ

вик показав
фотознімок
відомого журналіста Васи
ля Пескова. — Професора
Робертсона запитали, який
для нього
найбільш па
м'ятний день війни. Він ус
міхнувся: «Той, коли я зу
стрів цього
російського
солдата
на мосту через
Ельбу». І я переконаний,
що такі, як Робертсон, на
хочуть, щоб знову бралось
полум'ям небо.
Іще була одна незабут
ня.зустріч
у
школі. З
Оренбурзької області при
їхала в Устиніаку
Марія
Петрівна Осипова — ма
ти Героя
Радянського
Союзу Михайла Осипова,
котрий поліг смертю хо
робрих, визволяючи Криничуватку. З ним тут за
гинув і Герой Радянського
Союзу
Юхим Сторін зі
Смоленщини. Комсомольці
і піонери разом з Марією
Петрівною поклали на мо-

гилу героїв квіти, а потілу,
жінка розповіла
їм про
юність свого
сина. Дала
школярам його фотопорт
рети, листи, інші докумен
ти
— для майбутнього
шкільного музею. З Ленінки комсомольці привезл.1
книгу А. К. Блажея «В ар
мійському штабі», в якій
розповідається про Стеріна і Осипова. її було обго
ворено б усіх класах.
Вирушили тієї весни ек
спедиційні загони школи с
села району. Вони нанесли
на спеціальну карту місця,
де ззедені обеліски воїнам-землякам, воїнам-визволителям. В їх щоденни
ках з’явились нові записи
про подвиги героїв Вели
кої Вітчизняної.
Заходять у кімнату бо
йової слави майбутні вої
ни. Гортають сторінки ру
кописної книги.
Зачиту
ються рядки про одно
сельця Герся Радянського
Союзу В. І. Кияшка, І. І.
Белічкова — активіста під
пільної
комсомольської
організації «Партизанська
іскра», якого
посмертно
нагороджено
орденом
Вітчизняної війни 1-го сту
пеня. Хвилина мовчання—
погляди учнів спрямовані
на гільзу, в якій земля з
легендарного Бреста...
...А після обіду в шкіль
ному коридорі з’явилося
оголошення: «Члени драм
гуртка клубу «Прометеи >
пропонують вам нову ви-

ставу
«Російські люди».
Підготували учні її, пере
читавши і обговоривши од
нойменну книгу Костянти
на Симонова, в якій возве
личений подвиг радянсь
кого воїна.
Військовий
керівник І
вчитель фізкультури після
уроків збирають
на май
данчику старшокласників
Ведуть мову про складан
ня нормативів ГПО, про те.
що в новому фізкультур
ному комплексі є особли
вий ступінь —
«Сила і
мужність». Він — для май
бутнього воїна. Вже сама
його назво
свідчить про
то, що види спорту, впра
ви, вимоги призначені для
виховання як фізичних, так
і
морально-вольових
якостей,
що
необхідні
кожній молодій
людині,
аби стати сильним і муж
нім. Отже, йде
вивчення
теоретичного
курсу по
чаткової військової підго
товки. І наростає напруга
на кросових дистанціях, в
тирі, на майданчиках для
метання гранати. А ще —
туристичний похід.
... Першим робить крок
у стрій знайомий нам стар
шокласник із мужнім об
личчям і лагідними очима:
— Юнармієць Левицький готовий скласти залік
з фізичної і військово-тех
нічної підготовки!
М. ШЕВЧУК,
спецкор
«Молодого
комунара».

З ВИПУСКУ «ПЛАНЕТА»

І

1

ФУТБОЛ

ДЕ, КОЛИ, ХТО?
Календар ігор чемпіонату країни серед

другої літи (шоста зона} з участю

І РЕЦ1Я. Величною кра
сою
форм
і пропорцій
Парфспон — храм Афіни
Парфснос па Акрополі в
Афінах — незмінно
при
ваблює багато туристів з
усьою світу. Цей пам’ят
ник древньогрецької кла
сичної
архітектури бук
споруджений у V столітті
до нашої ери. Уряд Греції
надає великого значення
дбайливому збереженню і
реставрації ІІарфеночу.
Фото АДН—ТДРС.

У кінці минулого
року
місто острова Окі
нава Гіаха мало урочистий
вигляд. Відзначаючи дссяповернені.я
ту річницю
юрисдикцію
острова під
Японії, під звуки війсь
кового оркестру крокува
ли частини «сил самообо
рони» Але чому вулиці
міста, якими рухались во
єнні колони, були ЩІЛЬНО
оточені загонами поліції?
У цей час у місті прохо
дила інша демонстрація—
протесту проти влаштова
ного тут
фарсу.
Хоча
формально десять роки
тому Окінава була повер
нута Японії,
насправді
острів так
і залишився
американською військовою
базою. Як і раніше,
пал
Окінавою ревуть
амери
канські військові літаки.
Все так же розгулюють
островом
американські

солдат.
Між Токіо і Ваиіінгтоі ом і раніше існували до
сить тісні підпоєний у пи
таннях міжнародної полі
тики. Однак
ніколи те
глава
японського уряду
не йшов гак далеко назу
стріч небезпечним закли
кам американського парт
нера, як цс зробив недав
но Накасонс.
Відвівши
своїй країні роль «кепо-

кіровоградської

«Зірки»:
ПЕРШЕ КОЛО
25 березня — «Буковина»

КОРЕСПОНДЕНТИ АПН ПОВІДОМЛЯЮТЬ---ісловііс

команд

топлюваного авіаносця» в
американських агресій»! їх
планах у Тихому океані,
він разом з тим
заявив,
що «співробітництво між
Японією
і Сполученим.1
Штатами служить наріж
ним каменем у забезпечен
ні миру в Азії, басейні Ти
хого океану і в усьому
світі».
Як же збираються япон
ські і американські генера
ли забезпечувати
мир в
усьому світі? Чи не польо
тами
з Окінави «ґ-15»
над Корейським півостро
вом, де іі без того створи
лась украй натружена об
становка?
Сумнівно та
кож, шо миру в Азії спри
яли
америкаїїо-південиокорейські
маневри «Тім
спіріт-83».
Японія
формально не
бере участі у цих воєнних
інсценівках,
але
саме
японський порт Йокосука
дає притулок американсь
ким військовим кораблям,
які беруть участь у ма
неврах.
Довгий
час офіційний
Токіо заявляв,
що його
ставлення
до
ядерної
зброї базується на трьох
принципах: не виробляти,
це мати і не
ввозити. Ці
принципи,
яких Японія
довго
дотримувалася,

схвалювалися
світовою
громадськістю. Однак, як
повідомив недавно комен
татор
телебачення, «від
трьох неядерних принци
пів на сьогодні залишилось
тільки два». О ціп із них
— «не ввозити»
— вже
втрачений. У японському
міністерстві
закордонних
справ змушені були визна
ти. що на кораблях аме
риканського флоту, які на
стійно заходять у місцеві
порти, є ядерні боєприпа
си. Тепер
американські
генерали взялися розхиту
вати інші опори неядерної
політики Японії. Хто, як
не Радянський
Союз, за
твердженням
Пентагону,
погрожує Японії агресією
А коли так, треба зміцню
вати її безпеку. І ось уже
в терміновому порядку ве
деться
переобладнання
японських «Е-16», здатних
нести ядерну зброю, а ра
зом з цим тріщить і дру
гий неядерний принцип —
«не роаміщуваги» Справа
лише в тому,
як швидка
еііі упаде під натиском Ва
шінгтона. З розміщенням
на території Японії ядер
ної зброї ставиться мета
перетворити япопо амери
канське військове співро
бітництво в союз, подібний
НАТО.

Щоб місцеві жителі че
думали, що їх американ
ські опікуни кидають сло
ва па вітер, на базі Аіісаба вже споруджується три
станції системи раннього
виявлення, «СЛОНОВНИК!!»,
як охрестили їх самі аме
риканці за вражаючі роз
міри. Обійдеться цей замір
у 370 мільйонів доларів, з
яких 70 процентів припа
дає на Японію. США, при
родно, не турбує, ЩО до
середини нинішнього ро
ку державний борг Японії
і без того досягне астро
номічної цифри і станови
тиме 5 тисяч доларів па
кожного жителя країни!
У відповіді, на заяву
Накасонс про
зміциспііл
япопо-американського вій
ськового союзу на заклик
японською комітету миру,
прогресивних профспілко
вих, жіночих І молодіжних
організації! по всій країні
. піднялась носа хвиля ви
ступів і мітингів протесту
проти заходу в японські
порти американських авіа
носців, використання аме
риканських військових ба>
на території Японії, за збе
реження трьох неядерних
принципів
М. ДУТКІН,
власкор АПН.

Токіо.

(Чернівці) — «Зірчзо
(Кіровоград),
28 березня — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)—•
«Зірка»,
31 березня — «Закарпаття» (Ужгород) — «Зірка»,
6 квітня — «Зірка» — «Стахановець» (Стаханоз),
9 квітня — «Зірка» (Кіровоград) — «Шахтар» (Горгівка),
12 квітня — «Зірка» — «Новатор» (Жданоь),
17 квітня — «Поділля» (Хмельницький) — «Зірка»,
20 квітня — «Спартзк» (Житомир) — «Зірка»,
22 квітня — «Нива» (Вінниця) — «Зірка»,
26 кеітня — «Зірка» — «Колос» (Павлоград),
29 квітня — «Зірка — «Кривбас» (Кривий Ріг),
2 травні — «Зірка» — «Металург» (Дніпродзержинськ),
14 травня — «Зірка» — СКА (Київ),
17 травня — «Дніпро» (Черкаси) — «Зірка»,
24 травня — «Нива» (Бережани Тернопільськой об
ласті) — «Зірка»,
27 травня — «Торпедо» (Луцьк) — «Зірка»,
30 травня — «Авангард» (Ровно) — «Зірка»,
6 червня — с.Зірка» — «Десна» (Чернігів),
9 червня — «Зірка» — «Маяк» (Харків),
12 червня — «Зірка» — «Фрунзенєць» (Суми),
17 червня — «Кристал» (Херсон) — «Зірка»,
20 червня — СКА (Одеса) — «Зірка»,
23 червня — Суднобудівник» (Миколаїв) — «Зір
ка»,
30 червня — «Зірка»
(Кіровоград) — «Океан»
(Керч),
3 липня — «Зірка» — «Атлантика» (Севастополь).
ДРУГЕ КОЛО

16 липня — «Атлантика» — «Зірка»,
20 липня — «Океан» — «Зірка»,
25 липня — «Зірка» — «Суднобудівник»,
28 липня — «Зірка» — СКА (Одеса),
31 липня — «Зірка» — «Кристал»,
5 серпня — «Фрунзенець» — «Зірка»,
8 серпня — «Маяк» — «Зірка»,
11 серпня — «Десна». — «Зірка»,
17 серпня — «Зірка» — «Авангард»,
20 серпня — «Зірка» — «Торпедо»,
23 серпня — «Зірка» — «Нива» (Брж.),
31 серпня — «Зірка» — «Дніпро»,
З вересня — СКА (Київ) — «Зірка»,
13 вересня — «Металург» — «Зірка»,
16 вересня — «Кривбас»; — «Зірка»,
19 вересня — «Колос»» — «Зірка»,
24 вересня — «Зірка» — «Нива» (Вінниця),
27 вересня — «Зірка»» — «Спартак»,
ЗО вересня — «Зірка» — «Поділля»,
1 жовтня — «Новатор» — «Зірка»,
10 жовтня —«Шахтар» — «Зірка»,
13 жовтня — «Стахановець» — «Зірка»,
18 жовтня — «Зірка» — «Закарпаття»,
21 жовтня — «Зірка»' —«Прикарпаття»,
24 жовтня — «Зірка» — «Буковина».
ПРИМІТКА: ігри проводяться на полях команд, вка
заних першими.

4 стор.

«Молодий комунар»
РУ їм. В. Андреева
Ленін
градського
телебачення і
радіо. 22.30 — Спортивна пе
редача. В перерві — 23.15 —
Сьогодні у світі

Д ЦТ (1 програма)
8.00 —
«Час». 8.45 —
Мультфільми «Трос
з Простоквашина»,
«Канінули в
Простонвашині».
9.20
—
Я.
Купала.
«Павлинна».
Фільм-вистава. 10.45 — Ме
лодії Росії. Концерт. 11.30 —
Новини. 14.30
— Новини.
14.45 — П’ятирічка — спра
ва кожного. Док. телефільми
«На калузькій землі», «Звер
таю вашу увагу». 15.45 —
Ліричний концерт. 16.10 —
Чого і як навчають в ПТУ.
Про підготовну механізато
рів широкого профілю в Гушинецькому сільськогоспо
дарському ПТУ
вінницької
області. 16.40 — Розповіда
ють наші
кореспонденти.
17.10 — До відкриття Все
союзного тижня музики для
дітей та юнацтва. Концерт
учнів муз. шкіл і художніх
колективів. 18.05 — На зем
лі, в
небесах і на
морі.
18.35 — Мультфільм «Чому
заєць ховається?»
18,45 —
Сьогодні
у світі. 19.00 —
Наші діти.
Кінозамальовка.
19.10 -г Народна творчість.
Тслеогляд.
19.55 — Теле
фільм. «Карл Маркс. Молоді
рони».; 1
серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Обличчя дру
зів. 22.20 — Сьогодні у світі.
22.35 — Спорт за тиждень.

к

Початок
Г9.30.

спектаклів о

▲ УТ

Театр ляльок:
2*1—31
березня — «Просто, та
не просто» П. Внсоцького О 10.00; 12.00; 14.00.
Будинок культури імені
Калініна: 22 березня —
.художній фільм «Озброє
ний і дуже небезпечний».
О 18.00 ля 20.00; 23 лютог > — засідання кіноклубу «У світі прекрасного»:
♦Театрально-музичний Кі
ровоград». Присвячується
міжнародному Дню теат
ру. О 16.00; 24 березня
лекція.
присвячена
100-річчю з дня
народ
ження Д. Бедного. О 16.00;
26 березня —
клуб ви
хідного дня.
Відкриття
тижня дитячої музики і
книги. О 13.00. Фільм для
дітей
«Чарівна
лампа
Аладдіпа». О. 13.30; 27 беI с-зня — засідання клубу
«Зірочка».
Свято книги:
».У нас в гостях С. Мар
шак». Об 11.10.
Фільм
«Таран* О 10.00 та 20.00.

КІНОТЕАТРИ.

8.00 — «Час ». 8.45
— У
світі тварин.
9.45 — Теле
фільм «Карл Маркс. Молоді
роки».
1 серія.
10.50 —
Концерт музичних колекти
вів і солістів у Державному
Центральному концертному
залі. 11.50 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — До Все
світнього дня метеорології.
Док. телефільми.
15.25 —
Покликання. Теленарис поз
народну
вчительку СРСР
Ю. М. Черненко. 15.55 — Ви
ступ художніх
колентивів
Магадана. 16.20 —
Відгук
ніться, сурмачі! 17.10 — На
уково-популярний
фільм
«Архип Люлька».
17.30 —
Концепт заслуженого артис
та
РРФСР А.
Корсакова
(скрипка) і Великого симфо
нічного оркестру ЦТ і ЗР.
18.15 — Бесіди про алкого
лізм. 18.45
— Сьогодні у
світі. 19.05 — Наука і життя.
Відрядження в Антарктиду.
19.30 — Творчість народів
»віту. Ангола. 19.50 — Теле
фільм «Карл Маркс. Молоді
роки».
2 серія.
21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт ро
сійського народного орнест-

«Комсомолець». Протя
то?.! тижня — «Жонатий
холостяк». Початок сеан
сів о 9.20:
11.10; 12.0');
14.50; 16.40; 18.20; 20.30.

«Мир»: протягом тижня
— «Лисиця Пятрнкіївн'17.
О 9.30; 10.40; 13.20; 14.4'3.
«Кілометри риску». Поча
ток о 15.40; 17.15; 18.50;
20.50.

світловодськ
Будинок культури іме
ні Леніна: 23 березня —
засідання
клубу «ПОДі і г»: «Закон і мол». Поча
ток о 18.00; 25 березн і
заняття
народного уніпесритету
культури. О
19.00; 26 березня — засіУ.і пня молодіжного клубу
«Імпульс»: «Майже всер
йоз». О 18.00; 27 березня
— дискотека. О 19.30.

ГАЙВОРОН
Будинок культури за
лізничників
імені
Воровсьного. 25 березня —
вечір відпочинку.

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Док. телефільм
«Куточок
Росії». 8.40 — Природознав
ство. Подорож по Ільменсь
кому заповіднику. 9.10, 13.25
— Німецька мова.
9.40 —
Перечитуючи К. Паустчвспкого. 10.35. 11.40 — Історія.
9
нл.
Ленінський
план
ГОЕЛРО. 11.05 —
Для вас,
батьки. 12.10 — В. Катає».
«Син полку». 4 кл. 12.40 —
Чи знаєш ти закон? 13.55 —
Науново-популярний
філ»л
«Народні умільці». 14.15 —
Дайте мені точку
опери.
Передача 2. 14.45 — М. Теен.
Сторінки життя і творчос
ті. 15.30 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.20 — Людина —
господар на землі. 19.15 —
Чемпіонат СРСР з лижного
спорту.
50 км.
Чоловіки.
20.00 —
Вечірня
казка.
Мультфільм «Про малень
кого сажотруса».
20.15 —
Рух без небезпеки. 20.45 —
Г. Берпіоз. «Ромес і Юлія».
Фільм-концерт з участю на
родних
артистів
СРСР
К. Максимової І В. Васильє
ва. 21.00 — «Час». 21.35 Фільм «Мелья: хроніка бо
ротьби >.

А

А ЦІ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Фільм «Мелья: хроніка бо
ротьби». 9.30 — Концерт ан
самблю старовинної музики
Горьновської
філармонії
«Концертіно». 10.05 — Вис-

ЦТ (І програма)

А ЦТ (І програма)
8.00 —
«Час».
8.45 —
Мультфільм «Таємниця тре
тьої планети». 9.35 — Теле
фільм «Карл Маркс. Молоді
роки». З серія. 10.40 — Зу
стріч школярів
з олімпій
ськими чемпіонками з спортивої гімнастики.
11.30 —
Новини.
14.30 —
Новини.
14.45 — Док. телефільми про
дітей «Серйозні
ігри май
бутніх мужчин». «Вітрили
надії». 15.25 —
Російська
мова. 15.55 — Москва і мос
квичі. 16.25
— До націо
нального свята
Греції —
Дня незалежності. «На зем
лі Еллади». Кіноогляд. 17.05
— В гостях у казки. Мульт
фільм «Снігуронька».
13.30
— Адреси молодих. Про ла
уреатів премії Ленінського
комсомолу 1983 року в га
лузі науки і техніни. 18.45 —
Сьогодні у світі.
19.00 —
Концерт хору ім. Т. Калниня
Латвійського телебачення і
радіо. 19.25 — Тележурнал
«Співдружність». 19.55 — Те
лефільм «Карл Маркс. Моло
ді рони». 4 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Російський
музей. 22.05 —
Сьогодні у
світі. 22.20 — Мелодії й рит
ми зарубіжної естради.

А ут

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ШСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 05256.

тавка Буратіно. 10.35 — Док.
телефільм < Віталій Закрутнін». 11.05
— Мультфільм.
11.20 — Флоренція XVI ст.
12.15 — Зустріч школярів з
Героєм Соціалістичної Праці,
головою колгоспу «Радянсь
ка Україна» Черкаської об
ласті
Л. О.
Іванищенком.
13.00 —
Іспанська
моза.
ІЗ.ЗО — Очевидне — неймо
вірне. 14.00 — Фільм із суб
титрами
«Найкрасивіший
нінь». 15.20 — Новини. 18.00
— Нозини. 18.15 — Науко
во-популярний фільм «Віч
ний ддигун». 18.25 — Пісні
народів
Півночі
винонує
К. Бельди. 19.00 — Сільська
години. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Бесіда голоьи
Радянського комітету захис
ту миру Ю. Жунова. 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «Пер
ша ластівка».

8.00 — «Час». 8.45 — Від
гукніться, сурмачі! 9.30 —
Телефільм «Карл Маркс. Мо
лоді роки». 2 серія. 10.35 —
Заключний концерт
Всесо
юзного фестивалю радянсь
кої музики. 11.30 — Новими.
14.30 — Новини.
14.45 —
А УТ
Комуністи 80-х. Док.
теле
фільми
«Роздуми з приво
10.00 — «Актуальна каме
ду...», «За словом
— діло», ра». 10.35 — Виробнича гім
«Головна лінія».
15.50 — настика. 10.45
— Пароль
Дзвени, бандуро.
16.20 — «Дружба». 11.15 — Концерт.
Фільм — дітям. «Такий ве 11.30
— Худ.
телефільм
ликий хлопчик».
17.45 —
«Розповіді
про Кешку та
Шахова школа. Клас розряд- йоі о
друзів».
1 і 2 серії.
никіз «Ендшпіль». 18.15 — 14.00 — Науково-популярна
Ленінський університет міль передача «Імпульс». 16.00 —
йонів.. «Два світи — дві по Новини. 16.10
— «Срібний
літики». 18.45 — Сьогодні у дзвіночок». 16.30 — Кінопоосвіті. 19.00 — Людина і за грама «В сім’ї єдиній». 17.30
кон. 19.30 — Виступ ансамб — «На допомогу школі. Молю
«Колегіум
музикум» ьа творів М. Шолохова. 18.15
(Югославія). 19.50
— Теле — «День за днем». (Кірово
фільм «Карл Маркс. Молоді граді. 18.30
—
«Сонячне
роки». З серія. 21.00 — коло». (Кіровоград). 19.00 «Час».
21.35 —
Докумен «Актуальна камера». 19.30
тальний
екран.
22.45 »—
— До 70-річчя з дня народ
Сьогодні у світі.
ження В. Козаченка. Сторінни творчості. 20.15 — Кон
церт майстрів мистецтв Ук
раїни. 20.45 — «На добраніч,
10.00 — «Актуальна каме діти». 21.00 — «Час». 21.35
ра». 10.35 — «Хай
завжди — Концерт радянської пісні.
буде сонце». Концерт. 12.25 22.00 — Інформаційна про
— Худ. фільм 13.30 — Лауре грама.
ат Державної
пеомії імені
Т Г. Шевченка 1983 р. ху А ЦТ (II програма)
дожник В. Свида. «Горель
еф». «В сім’ї єдинім». 16.00
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
— Навини. 1610 — «Срібний Фільм
«Перша ластівка».
дзвіночок». 16.30 — Кінопро- 9.30 — Док. телефільм «Істо
грама. 17.15 — Республікан рія однієї любові». 10.00 —
ська
фізико-математична Дітям про
звірят 10.30 —
школа. 17.45 — «Екран по Естетичне виховання. 11.00
шани Українського телеба — С. Сартакод.
Сторінки
чення» 18.00 — Телефільм. творчості. 11.40 — Англійсь
(Кіровоград). 18.10 — «День ка мова. 12.10 — На
арені
за днем». (Кіровоград). 18.25 цирку.
13.25
— Мамина
—
Оголошення.
(Кірово школа. 13.55 — Короткомет
град) 18.30 —
Концертний ражні художні фільми для
зал «Дружба». 19.00 — «Ак- дітей. 14.55
— Фільм-нон-

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.
at

— «Корисні
порад«».
■8.30
—
ФІЛЬМ-КОНЦерТ.
• -.00 — «Актуальна
каме
ра».
19.30 —
Чемпіонат
СРСР з гандболу.
«Спар
так» (Київ) — «Сільгосптех
ніка» (Краснодар). 20.30 —
«День за днем».
(Кірово
град)- 20.45 — Оголошення.
(Кіровоград). 20.50
— «На
добраніч, діти».
21.00
—
«Час». 21.35 — Худ. фільм
«Впізнай мене». 22.50 — Ноьини.
23.05 — В. Тольба.
«Сюїта-фантазія
на теми
оперм С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дуна
єм».

А ЦТ (II програма)

ЦТ (П програма)

А.. ЦТ (І програма)

туальна камера».
19.30 —
«Театральне фойє». (Кіровоірад). 20.40 — «На добраніч,
діти». 21.00 — «Час». 21.35
— Худ. фільм «Весь світ в
о^ах твоїх». 22.40
— «Со
нячні кларнети».
(Кірово
град).

Музично- драматичний
театр імені М. Л. Кропив
ницького: 22 березня —
♦Гра
на
клавесині»
Я Стельмаха: 23 березня
— «Сорочинськиіі ярма
рок» М. Старнцького за
М. Гоголем; 2-1 березня —
♦Обочина» М. Зарудното;
25 березня — «Гріх і ка
яття» І
Карйенка-Карою.

10,00 — «Актуальна каме
ра». 10.35
— Нові книги.
11.05 —« У нас в нолектизі ».
11.30 — Маленьний концерт.
11.40 — «Шкільний екран».
6 клас. Російська літерату
ра. 12.10 — Худ. телефільм
«Не віддавай королеву». 1
та 2 серії. 16.00 — Новини.
16.10 —
«Срібний дзвінбчон». 16.30 — Я, Верещак.
«Восени, коли зацвіла яблу
ня». Вистава
Кіровоградсь
кого обласного музично-дра
матичного
театру
імені
РЛ. Кропивницького. (Кірово
град),
В перерві — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.10 —
«День за днем».
(Кірово
град). 18.25 — Оголошення.
(Кіровоград). 18.30 — Фільмнонцерт. 19.00 — «Антуалена камера». 19.30 — «Між
народна студія УТ». 20.05 —
Концерт. 20.50 — «На доб
раніч, діти». 21.00 — «Час».
21.35
—
Худ. телефільм
«Той самий Мюнхгаузен». 2
серія. 22.40 — Новини. 22.55
4- Концерт.

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Док. телефільм. 8.35, 9.45 —
Природознавство. 2 кл. 8.55
—
Науково-популярний
фільм' «Великий парадокс».
9.15, 12.40 —
Французька
мова. 2 ріп нівчання. 10.05
—
Генетична
інженерія.
10.35, 11.40 —
Основи Ра
дянської держави і
прала.
8 ял. 11.05 — Шахова шко
ла. 12.10 —історія. 7 кл. 13.10
— В. Маяновсьний.
«Моє
відкриття Америки». 13.40 —
Науново-популярний фільм.
13.50 — Науново-популярний
журнал «Знання
— сила».
14.35 — Е. Хемінгуей. Сто
рінки життя
і творчості.
15.25 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 — Науково-попу
лярний фільм
«З глибин
океану». 18.30 — «В пам’яті
народній».
Панорама Сталінградсьної битви. 19.00 —
Чемпіонат СРСР з лижного
спорту. 20 нм. Жінки. 19.30
— Людина і закон. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Док.
телефільм. 20.35 — «Весел
ка». Міжнародний фестиваль
телепрограм
про народну
творчість. Свято
пастухів
(Болгарія). 21.00 — «Час».
21.35 — Ф:г.ьм «А якщо це
любов?»

ут

' Актуальна каме
ра». 10.35 — «Сімейне нопо».
Кіноогляд. 11.50 — «Народні
таланти». 12.10 — Худ. теле
фільм «Той самий Мюнхгау
зен». 1 та 2 серії. 14.30 —
«Орієнтир». 16.00 — Новини.
15.10 — «Срібний
дзвіно16.30 — Нінопрограма.
п"25 ~ «Продовольча про
грама — справа кожного».

22 березня 1983 року------ —

Індекс’ 61103.

церт «Вклонись, весно, ко А УТ
валю». 15.20 — Новини. 18.00
- Новини. 18.20 — «Наука і
10.00 — «Актуальна каме
техніка».
18.30
—
Клуб ра». 10.45 — «Товариш». Не
мандрівників. 19.30 — Нон
дільний
випуск.
11.15 —
церг артистів балету. 20.00 Ранковий концерт. 11.35 -і
— Вечірня
казка. Мульт «Карл Марне. Молоді рони».
фільм «Про маленькоги са Худ. фільм. 4 серія. 12.40 —
жотруса». 20.15 —
Матч «Слава солдатська». 13.40 —
збірних
команд
СРСР і Худ. телефільм
«Розповіді
НДР
з
ковзанярського про Кешку та його друзів».
спорту. 21.00 — «Час». 21.35 З серія. 15.00 — Чемпіонат
— Телефільм «Весілля Кре- СРСР з футболу. «Арарат»»
чинського» 1 і 2 серії.
— «Динамо» (Київ). 16.45 -4.
«Натрусим кінозал». 17.35 -4
«Грані пізнання». Теленарис
про академіка О. В; ПалладІ*
на.
18.00
—
Чемпіонат
СрСР з футболу. «Спартак»
— «Шахтар». 2 тайм. 18.45
— Естрадний нонцёрт. 19.00
А ЦТ (1 програма)
—
«Актуальна
камера,.
14.05
— V Міжнародний 19.30 — «Сьогодні — Міагнародний
день
театру.
20.45
фестиваль телепрограм про
народну творчість
«Весел — «На добраніч, діти». 21.00
ка». «Весілля в селі Берзен- — «Час». 21.35 — І. Карпенмо
це». (Угорщина). 14.30 — Но но-Карий. < Житейське
123.05 —
вини. 14.45 — Очевидне — ре». Відеофільм.
Новини.
неймовірне.
Науково-попу
лярний телефільм «Таємни
ця таємниць». 15.45 — Спі А ЦТ (II програма)
вають заслужені артистки
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Вірменської РСР К. і Р. Лі«Осінь
'мого ди
сіціан. 16.00
— Чемпіонат Телефільм
тинства». 9.35 — Дон. теле
СРСР з футболу. «Зеніт» —
«Динамо» (Мінськ). 2 тайм. фільм «Гарантія проти де
16.45 — Бесіда політичного фіциту». 10.15 — Концерт
камерної музини.
10.40 —
оглядача В. Бекетова. 17.15 Умілі
руки. 11.10 — У сєігі
— Мультфільми «Завтра — тварин. 12.15 — В гостях у
день народгкення
бабусі». казки. Мультфільм «Снігу
«Як здоров’я, братик Лис?>. ронька». 13.40 —
: Стадіон
17.45 — 9-а студія. 18.45 — для всіх. 14.10 — Розповіда
Фільм «Джерела». 1 і 2 серії. ють
наші
кореспонденти.
21.00 - «Час». 21.35 — Зна 14.40 — Телефільм «Ходіння
йомі мелодії. Фрагменти з по муках». 8 сеіря. — «Да
оперет. 23.05 — Міжнародні ша». 16.45 — Народні ме
змагання з спортивної гім лодії. 17.00 —
Чемпіонат
настики
на приз
газети СРСР з футболу. «Спартак»
«Московськие
новосги». — «Шахтар». 18.45 — Біля
23.50 — Ночини.
театральної афіші. 20.00 —
Вечірня казка.
«Чарівний
екран». 20.15
— Науко.юпопуллрний журнал «Знан
14.00 — Новини. 14.10 — ня — сила». 21.00 — оЧас».
«Призначається побачення». 21.35 — Телефільм «Три не
Естрадно-розважал ьна
пе погожі дні».
редача. 14.40 —
Дорогами
війни і миру. ФРН — сьо
годні. 15.15
— Завтра —
Міжнародний
день театру.
Редактор
Нінопрограма. 15.35 — Доб
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
рого вам здоров’я. 16.05 —
«Солдати
правопорядку».
16.35 — Концерт. 17.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу.
«Чорноморець» — «Ністру».
18.45 — «Скарби музеїв Ук
раїни». 19.00 — «Актуальна
камера». 19.40 — Телетурнір
«Сонячні кларнети». 20.50 —
«На добарніч, діти». 21.00 —
«Час». 21.35 — Продовження
тс-летурніру «Сонячні клар
нети». 22.50 — Новини.

▲ УТ

ПРИМІТКА. До уваги теле
глядачів! У зв’язку з профі
лактикою радіорелейних лі
ній та передавачів системи
Міністерства зв’язку УР-СР
ранкові передачі Централь
ного і Українського телеба
чення у суботу 26 березня в
областях
республіки
не
транслюватимуться до 14-ї
години. 4 серію художнього
фільму «Карл Маркс. Мслоді
роки» буде показано Україн
ським телебаченням V неді
лю. 27 березня об 11.35.

А Ц'Г (II програма)
13.45 —Супутник кіногля
дача. 14.30 — Від
пісні до
танцю. 15.00 —
Чемпіонат
СРСР з футболу. «Зеніт» —
«Динамо» (Мінськ). 1 тайм.
15.45 — Міжнародний огляд.
16.00 — Фестивалі, конкур
си, концерти. 17.20 — НаукоЕО-пспулярний фільм «Неі идиме життя лісу». 17.30 —
Музичний кіоск.
18.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу.
«Динамо» (Тбілісі) — «Тор
педо» (Москва) У перерві —
18.45 і по закінченні — 19.45
— Матч
збірних
команд
СРСР і НДР з ковзанярсько
го спорту. 20.00 — Вечірня
казка.
«Чарівний екран».
20.15 — Здоров’я. 21.00 —
«Час». 21.35 —
Телефільм
«Осінь мого дитинства».

А ЦІ XI програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Ви
ступ художніх
колективів
Тюменської області. 9.15 —
Док. фільм «Вулкани Кам
чатки». 9.30 —
Будильник.
10.00 — Служу Радянському
Союзу! 11.00 — «Здоров’я».
11,45 — «Ранкова
пошта»,
12.15 — Зустрічі на радян
ській землі. 12.30 — Сіль
ська година. 13.30 — Музич
ний кіоск. 14.00 — М. Горь
кий. «Дачники». Фільм-вис
тава. 16.50 — Мультфільм
«Таємнича пропажа». 17.00
— Єдність слова і ліла. Пе
редача 4 із циклу «Вирішує
ться на місці». 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 —
На екрані
— кінокомедія.
ял лОцес п°° три мільйони».
20.00 — Клуб мандрівників.
71.00 — «Час». 21.35 — Фут
больний огляд. 22.05 — Між
народні змагання з спортив
ної гімнастики на приз га
зети

«Московские

НОВОСТИ".

23.15 — Новини.
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ЗАПРОШУЄ
па -будівництво шахті»
«Ведмеж’оярська» робітни
ків таких професій:
прохідників, бісктрослюс ірів підземних, кріпильни
ків, електрослюсарів шахт
ної поверхні, машиністів
підземних установок, гір
ничих
робітників підзем
них, машиністів електро
возів, сигналістів, ламповіциць, робітників шахтної
поверхні, машиністів, кон
вейєрів.
Бажаючі працювати па
будівництві, а потім на ек
сплуатації шахти можуть
набути будь-які будівельні
і шахтарські професії у
11 а в ч а л ш і о - к у р со в о м у ком
бінаті, технічному учили
щі № 3, учбовому пункті
шахгобудівслшіого управ
ління № 2 з
відривом і
без відриву від виробницт
ва.
Працівникам
шахтного
будівництва, зайнятим, на
підземних роботах, як і
іи а хта ря м,
вппл ач уєт »єя
•одноразова винагорода за
вислугу років Вони кори
стуються правом па піль
гове пенсійне забезпечен
ня.
При наявності підземно
го стажу роботи не менше
10 років у віці 50 років
гарантується
щомісячно
пенсія в розмірі 120, при
стажі понад
15 років —
140, понад 20 років — 160
крб.
Робітники забезпечують
ся безплатним паливом і
спецодягом,
безплатним
проїздом до місця роботи.
Одиноким
і малосімей
ним надається гуртожиток.
По довідки звертатися
па адресу: м. Олександрія»
проспект Леніна. 77. кімна
та 231.

Галета виходить у вівторок,
четвер і суботу.
Друкарня імені Г. М Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Глінки, 2-

