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Г. ПОЛІЩУК,
секретар
комсо
мольської організа
ції колгоспу імені
Свердлова.

Під девізом
ударної
праці
Більшість
членів
ВЛКСМ комсомольської
організації
колгоспу
«Вітчизна», яка склада
ється із 105 комсомоль
ців, під час
суботника
працювала на своїх ро
бочих місцях. Двадцяте
ро з них — на збиранні
кормового
буряка. На
агрегатах РКС-6 і БМ-6
швидко і якісно приби
рали поле
комсомольці
Володимир Химич і Вік
тор Науменко.
Корені
автомашиною
ГАЗ-53
відвозив член ВЛКСМ
Василь Івасюк.

Чітка взаємодія і від
повідальність за доруче
ну справу у роботі ком
сомольців стали гідним
прикладом для їхніх то
варишів.
♦
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Колгосп імені Петровського. Головною турбо
тою сільських трудівни
ків у день
суботника
стали ремонт і впоряд
кування
приміщення
молочнотоварної ферми
> № 3.
Успішно справилися з
цим завданням
комсо
молки доярки
Тетяна
Лисенко, Галина Тонкодубова, Людмила Попо
ва, водій Анатолій Стат
кевич.

С. I ВАЩЕНКО,
завідуючий відділом
комсомольських ор
ганізацій Долинського райкому ЛКСМУ.

_

ДО 40-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ
ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

СУБОТНИК

Більше 100 юнаків
і
дівчат—працівників ранспоживспілки, РЕС, райлікарні, вузла зв’язку та
інших організацій міста
Бобринця
— дружно і
організовано вийшли на
комсомольський
суботннк. Вони працювали на
будівництві
універмагу
районного центру і про
демонстрували приклади'
комуністичного ставлен
ня до праці.
Члени комсомольської
організації колгоспу іме
ні Свердлова
з повною
віддачею працювали на
своїх робочих місцях. 1
де б не працювала
мо
лодь — в автогаражі, на
кагатуванні
кормових
буряків, на тракторній
бригаді чи
молочното
варній фермі
— всюди
домоглася
високих ви
робничих показників.
Кошти,
зароблені в
день ударної
праці, пе
рераховано
у фонд субоїника.
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Після закінчення
Бобринецького профтехучилища
комсомолець Володимир Базилеоський працює механіза
тором у колгоспі імені Тельмана Номпаніївського райо
ну. Працює добре. Особливо показав він себе
на виве-.
зенні гички з бурякової плантації.
Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

ЕП ЕНЕ вразило
те, що
Віктор Сівач пам'ятає
точну дату приходу на Заваллівський
графітовий
комбінат — 4 вересня.
Вразило, бо з тих пір ми
нуло рівно «десять
років,
а ще тому, що
людина
здатна пам’ятати або свя
та, або якісь особливі дні.
Для більшості
початок
трудової діяльності прос
то відповідальна
пора в
житті, а для Віктора Сіва
ча, слюсаря по ремонту
обладнання збагачувальної
фабрики, цей
день став
своєрідним святом.
Ремонтний цех
тісно
зв’язаний з усіма цехами
комбінату. Про
несправ
ність на будь-якій ділянці
повідомляють перш за все
в ремонтний. Звідти до
місця поломки
поспішає
бригада. Віктору, як і його
товаришам,
доводиться
розбирати та ремонтувати
механізм, що
вийшов із
проводити
ладу, а потім
монтажні роботи. «Приєм
но, — зізнається Віктор,—
коли своїми руками по
вертаєш до життя
цілу
ланку складного
аиробництва, що вийшло з на
ду. Приходиш, усе стоїть,
ніби вмерло. Починаєш, як
лікар простукувати, огля
дати кожну деталь, кож
ний гвинтик. Га й поломки
бувають різні. Іноді дово
диться і тиждень витрати
ти на виготовлення склад
ної деталі, підгонку і мон
тування її. Але коли мон
таж закінчено і оператор
іде до пульту, щоб вклю
чити всі механізми, серце

зрадливо
завмирає — а
раптом не запрацює. Ми
нає хвилина, друга і, наче
хворий після
штучного
дихання, починають ожи
вати шестерні, блоки, дви
гуни, стрілки
ампермет
рів... Поступово наростає
робочий гул машини. Ли
ше тепер, коли конвейєр
почав «дихати» і працюва
ти, можна
повертатись у

В ці жовтневі дні петрівчани відзначають знаменну
подію — 40-річчя визволен
ня району від німецько-фа
шистських загарбників.
Відсвяткувати
цю дату
прибуло майже 200 ветера
нів — визволителів району з
40 міст і сіл
Радянського
Союзу. Серед них — колиш
ній командир
214-го стрі
лецького полну генерал ар
мії Герой Радянського Союзу
Микола Іванович Ященко.
Ветерани
зустрілися
з
трудовими колективами, по
бували у Петрівській серед
ній школі, райлікарні, від
відали районний
краєзнав
чий музей, де демонструва
лася пересувна
виставка
обласного краєзнавчого му
зею.
Тут
представлено
більш як 100 енспонатів.
З 3 жовтня 1943 по 6 берез
ня 1944 року на території ра
йону точилися
запеклі бої,
в яких брали участь воїни
18-го танкового корпусу ге
нерала В. П. Полозкова, 20го танкового корпусу гене
рала Н. Г. Лазарева, 5-го
механізованого корпусу, які
входили
до
складу 5-ої
гвардійської танкової армії
генерал-полновника
П. О.
Ротмистрова,
34-го, 42-го
гвардійських полків 13-ої
гвардійської
Полтавської
ордена Леніна Червонопра-

комбінат, але ще з дум
кою про інститут.
Було це через півроку.
У ремонтному цеху утво
рювали бригади, які вико
нували різні завдання Вік
тор потрапив
у бригаду,
що повинна
була за мі
сяць змонтувати малень
кий асфальтовий
завод
для місцевих потреб. Буд
матеріали, розчин і все

порної
стрілецької дивізії
під командуванням
гвардії
генерал-майора Г. В. Бакланова, 209-го,
211-го, 214-го
гвардійських
стрілецьких
полків 73-ї гвардійської Червонопрапорної
Сталінградсько-Дунайської стрілецької
дивізії під
командуванням
Героя Радянського Союзу ге
нерал-лейтенанта С. А. Коза
ка (які входили
до складу
7-ої гвардійської армії гене
рал-лейтенанта М. С. Шумилова).
У кровопролитних боях за
визволення району загину
ло смертю хоробрих 9085 ра
дянських воїнів. У районі
живуть десятки фронтови
ків. Петрове до березня 1944
року було прифронтовим ти
лом
радянських
військ.
Мешканці селища всіма си
лами допомагали воїнам. 80
петрівців нагороджено
ме
даллю «За доблесну працю
у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 рр.».
Петрове стало
першим
районним центром
Кірово
градської області, який було
визволено від німецько-фа
шистських окупантів.
19 жовтня відбулося від
криття меморіалу у селі Зе
лене присвяченого пам'яті
воїнів 5-ої гвардійської тан
кової армії—екіпажу леген
дарного Т-34,
командиром

першого наставника О. А.
Третяка
— в минулому
слюсаря, а тепер майстра.
Адже Олександр Архипо
вич не лише показував, ₽к
краще
виготовити ту чи
іншу деталь, а й вчив вір
ності і відданості
своїй
справі.
На запитання, в чому ж
секрет такого
високого
виробітку,
Віктор усміх- '

един ЇЇІ
ПРАВИЛЬНА ДОРОГА
НАШ СУЧАСНИК

ремонтний цех за
новим
завданням».
Ось така робота у Вік
тора. По тому, як хлопець
розповідає про неї, відчу
вається, що людина зна
йшла свою
єдину і пра
вильну дорогу в житті. А
йшов Віктор до своєї про
фесії не зовсім традицій
но. Якби
після
школи
хтось сказав, що він стане
слюсарем, ніколи б не по
вірив. Адже із сьомого
класу мріяв стати вчите
лем фізкультури. В думках бачив
себе
тільки
серед
дітей,
Та доля
розпорядилась
по-іншому. До педагогічного
Віктор не вступив, а щоб
не втрачати стажу, пішов
працювати на графітовий
комбінат. Потім служба в
рядах Радянської
Армії.
Після неї повернувся на

необхідне
достазляли
справно. Потрібна
була
лише злагоджена, добре
організована
праця Ко
жен із членів брі«гади ро
зумів
це, тому й охоче
допомагали одне одному,
іноді залишались після ро
боти Всі види
будівель
них і не будівельних ро
біт доводилось виконувати
самим. Саме тоді Віктор
і зрозумів, що таке справ
жній робітничий колектив
Там же, на будмайданчику, хлопець осягнув ази
майбутньої професії, пізнав справжнє задоволен
ня від зробленої справи.
Було
важко рукам, але
легко душі. Легко, бо час
вагань закінчився. Хлопець
знайшов свою дорогу.
Нині Віктор — високо
кваліфікований робітник.
Але, як і раніше, він при
слухається до порад свого

нувся і сказав; «У мене
секретів немає.
Досвід
плюс висока кваліфікація,
от і все. За рахунок цього
на виготовлення
певної
деталі іде менше часу. А
в зекономлений
час ви
робляється
більше про
дукції». Та Віктор не ска
зав ще й про ге, що кож
ного разу після одержан
ня завдання йому необхід
но добре подумати, ви
явити, так би мовити, твор
чість, щоб знайти найоптимальніший варіант при
обточуванні деталі.
Та Віктор уміє не пише
працювати,
Встигає він
виконувати і громадську
роботу. Як заступник сек
ретаря
комсомольської
організації
дільниці він
відповідає за спортивномасову роботу. Віктор —
завзятий любитель футбо
лу, член збірної комбіна-

яного був сержант І. Дунаев.
Експозицію відвідало близь
ко тисячі людей. Серед НИХ
учні, мешнанці
районного
центру, ветерани.
Цього ж
дня у школах району було
проведено уроки мужності,
в Петрівській середній шко
лі відкрито німнату бойової
слави.
... Танк Дунаева першим
увірвався в село, де фашист
ське командування згрупу
вало значні
сили, знищив
15 автомашин
один танк,
протитанкову гармату, 146
ворожих солдат. В нерівно
му бою безстрашний екіпаж
загинув...
Під час мітингу ветерани
—
учасники
визволення
району, схвильовано говори
ли про важкі втрати, які за
знав радянський
народ у
рони Великої
Вітчизняної
війни, про радість перемоги,
про бажання нашого народу
жити і працювати □ мирі •
заклинали молодь бути зав;
жди готовими стати на за
хист нашої
соціалістичної
Вітчизни.

С. КАРЛАШ,
завідуючий
фондами
обласного музею ком
сомольської слави.
Петрове—Кіровоград.

ту. На всіх
змаганнях, в
яких бере
участь збірна
комбінату, Віктор грає у
нападі. Ось і в день на
шої зустрічі під час обід
ньо? перерви Віктор з то
варишами говорив про ос
танні
приготування
до
матчу з командою автоцеху. Гра
мала відбутися
після роботи. Хоч Віктор
і прищепив багатьом то
варишам любов до футбо
ж таки цей вид
лу, все
спорту
поступається перед шашками. Це улюбле
на гра всього
цеху. Під
час обідньої перерви ро
бітники поспішають до ве
ликого столу під навісом,
який стоїть біля приміщен
ня цеху. Тут
за якихось
п’ятнадцять
хвилин роз
гортаються
тані баталії,.,
Та й про футбол
можна
поговорити за шашками.
Після матчу Віктор по
спішає додому,
бо дру
жина Олена давно чекає
його допомоги. Ще вчора
вони домовились, що цьо
го дня консервуватимуть
помідори. Віктор знає, що,
як завжди, на його долю
випадає
вся «технічна»
робота, а за технологією
буде
слідкувати Олена.
У Олени та Віктора
дві
дочки. Старшій п’ять ро
ків, молодшій — рік.
Обробіток
невеликого
городу Сівачі
вважають
активним
відпочинком.
Тут вони вирощують кар
топлю, цибулю. Часто на
город виходять працюва
ти всією сім’єю.
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О. ПАХОЛЮК.
Гайворонський район.
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ПІСЛЯ
ВИСТУПУ «ЛАК»

«ЦІ ТОВАРИ
ЗАБЕРУ
ДЛЯ СЕБЕ»
Гак називалась опублі
кована у газеті ЗО липня
нинішнього року кореспон
денція, де йшлося про по

рушення правил радянсь
кої торгівлі (приховуван
ня товарів першої необхід
пості лід прилавком, про
дажа спиртних напоїв не
повнолітнім)
окремими
продавцями продовольчих
магазинів
Бобрпнецької
райспожилепілкп
Ось іцо відповів редак
ції виконуючий обов’язки
голови правління районно
го споживчого товариства
П О Джсгашок: «Крії гпчпнй реіід було обговорено

па загальних зборах пра
цівників прилавка За про
даж спиртних напоїв н<
повнолітнім винних про
давців оштрафовано. За
приховування товарів У
магазині № 121 села 1<іровського правління райедржнвепілкн
прийняло
постанову: клопотати пе
ред профкомітетом Куйбпшевського
роздрібно
торговельного підприємст
ва про зняття продавщиці
Г. П. Костенко з роботи»

♦
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у матеріалі «Чув дзвін,
і а не знає, де він», вміще
ному у «Молодому кому
нарі» від 15 вересня вка
зувалось на тс, що праців
ниці фабрики
індпошиву
та ремонту одягу.
які
мешкають в гуртожитку
Олександрійського
мед
училища, часто
порушу
ють правила проживання
в гуртожитку.
Як повідомив
нам за-

ступннк голови
міськви
конкому В. К. ГлущевкО,
працівниці фабрики посе
лені у гуртожитку при по
годженні
з виконкомом
міськради !
МІСЬККОМОМ
партії з метою
закріп
лення кадрів в цін органі
зації побутового обслуго
вування.
Згідно укладеного дого
вору адміністрація мед»
училища
має
право ПО
першій вимозі
виселити
працівниць «Індпошиву».

\

2 стор.

------------- 25 жовтня 1983 року

«Молодий комунар»

комсомолом ВИХОВАНІ
Комсомольці і молодь
Світловодського
району
активно включилися в со
ціалістичне
змагання за
гідну зустріч 65-ї річниці
ВЛКСАА. воно ще більшого
розмаху
набуло
після
червневого (1983 р.) Пле
нуму ЦК КПРС. Особлива
увага приділяється питан-

об'єднання «Дніпроенергобудпром»
(бригадир
Д. Г. ГІахомоа,
комсорг
В. Сабінін).
Молодіжний
колектив
зобов’язався в
нинішньому році зеконо
мити 15 тонн
металу. За
перше півріччя бригадою
зекономлено 8 тонн мета
лу на суму 1280 карбован-

ЕКОНОМІКА повинна бути
ЕКОНОМНОЮ

ПЕРЕДУСІМ —
ДБАЙЛИВІСТЬ
ням підвищення продук
тивності праці,
економії
сировини,
матеріалів,
енергоресурсів, зміцнен
ню трудової дисципліни.
Особистий рахунок еко
номії
відкрили
більше
п’ятдесяти
комсомольсь
ко-молодіжних колективів.
І кількість їх росте. Так, у
серпні нинішнього року на
комсомольських
зборах
КМК гаража колгоспу іме
ні Чапаєва
(групкомсорг
Валерій Анапенко) теж зо
бов’язався відкрити свій
рахунок економії.
Особистий
внесок
в
економію матеріалів вирі
шила
зробити
і комсо
мольсько - молод і ж н а
бригада
слюсарів-складальників цеху
металоформ заводу металокон
струкція
ордена «Знак
Пошани»
виробничого

ців. Треба
сказати, що
комсомольці даного заво
ду задають тон
у соціа
лістичному змаганні серед
комсомольсько -молодіж
них колективів
не тільки
об’єднання, а й міста в ці
лому.
Слід відзначити
дбай
ливе використання сиро
вини, матеріалів
комсо
мольсько-молодіжним ко
лективом відділу
народ
ного
споживання
цеху
№ 2 ордена
Трудового
Червоного Прапора заво
ду чистих
металів імені
50-річчя СРСР
(керівник
Л. Болдозська,
комсорг
Л. Мірошниченко).
Що
кварталу
кожну першу
робочу зміну другого мі
сяця КМК працює на зеко
номленій сировині й ма
теріалах.

Ю. КОЖЕМ ЯКА,

ксзабаром до ленінсьної кімнати Інгуло-Кам’янської
середньої школи Новгородківського району зійдуться
слухачі школи наукового комунізму
і розпочнеться
чергове заняття. Пропагандист А. О. Панченко ще раз
перевіряє свою готовність до нього.
Фото С. ФЕНЕНКА.
Новгородківський район.

«ТА КИЙ ВІН,
СЕКРЕТАРСЬКИЙ
ХЛІБ...»
З секретарем комсомольської організації
радгоспу
«Петрівськиіі» Світланою Дудою ми познайомилися на
передодні звітно-виборних комсомольських зборі». Уже
сім років підряд — бо саме стільки обирали
її комсо
мольці радгоспу своїм ватажком — проводить вона та
кі збори, а щоразу хвилюється як вперше. Цс ж на них
виставлять комсомольці оцінку її роботи за рік, на них
піде серйозна розмова про те, настільки цікаво жилося
і працювалося їхній комсомольській організації. А щоб
так було, не жаліє Світлана ні сил, ні часу.
— Редакція отримує лис
ти, автори яких розповіда
ють про комсомольських ва
тажків, їхній авторитет, ус
піхи, стиль роботи. Але, на
жаль, дуже мало у редак
ційній пошті листів від са
мих секретарів, де б вони
розмірковували з приводу
свого, так би мовити, «сек
ретарського хліба». Чим це
пояснити, як ви думаєте,
Світлано?
— Мабуть,
скромністю
ватажків, — це і є, думаю,
одна із складових
їхнього
авторитету. А ще, очевид
но, браком часу.
Часто, навіть не всі ком
сомольці .знають, що їхній
секретар приходить на робо
ту, коли ще нікого
немає.
Треба привести
в порядок
документацію, переглянути
вчорашні зведення, помір
кувати над
якимось захо
дом, бо пізніше чекає без
посередня робота з молод
дю — за порадою чи з про
ханням приходитимуть ком
сомольці, почнуться чергові
зустрічі, засідання, вирішен
ня поточних справ...
Турботи, які не залиша
ють навіть у хвилини відпо
чинку, пошук правильних
рішень, уміння все встигну
ти, безсонні
ночі... Такий
він,
наш
секретарський
хліб.
У розмові зі мною Світ
лана намагалася весь час
говорити про інших і май
же зовсім нічого про себе.
Народилася па Волгоградщині, школу закінчила у Кі
ровограді, працювала тока
рем на заводі «Червона зір-

піровофацсини
Третій орден Леніна—
почесна нагорода за ос
воєння цілини.
Давно переселилася з
Державний музей рево
люції цілинна палатка. А
для комсомольців, пос
ланців нашого краю, які
вже в березні 1954 року
(відразу після лютнево—
березневого
Пленуму
ЦК КПРС) виїхали на ос
воєння цілинних земель,
такі палатки
були пер
шою домівкою.
Групи комсомольців з
усіх районів Кіровоградщини відбули тоді на ці
лину. Тільки з Бобринця
відправилося понад 200
добровольців. Разом зі
своїм
бригадиром Іва
ном Кіндратовичем Виш-

невецьким у Тобольську
МТС Таранавського райо
ну Кустанайської області
поїхала майже полови
на
членів
тракторної
бригади
Помічнянської
МТС
Піщанобрідського
району. Комсомольці та
молоді трактористи цьо
го колективу Іван Горбатенко, Борис Кисіль, Ана
толій Станченко, Микола
Сачок, Володимир Доро
гий, Всеволод Олельченко, Петро Комаров напи
сали до обкому
комсо
молу заяви: «Прошу за
писати мене доброволь
цем».
Популярною в ті часи
стала пісня «Ідемо, дру
зі, в далекі краї...» Спі
вали її й молоді хлібо
роби, які за
путівками
Кіровоградського обко-

му ЛКСМ України
та
тресту радгоспів прибу
ли в радгосп «Дальний»
Акмолінської (нині Ці
линоградської)
області.
Очолив це господарство
наш земляк,
колишній
директор радгоспу «Інгульський» Устинівського
району Д. Нечитайло.
З настанням весняного
потепління кіровоградці
вивели в поле 20 тракто
рів, працювали з виключ
ним ентузіазмом, бо за
планували весною засія
ти 27 тисяч гектарів зем
лі. І не лише впоралися
з цим завданням,
а й
допомагали механізато
рам сусіднього радгоспу
«Жаниспай». Коли в жаниспайців знизилися тем
пи оранки, кіровоградці
відрядили до сусідів ме-

к а», потім вийшла заміж і
переїхала у Петрівське. Жи
ве і працює в радгоспі де
сять років, сім із них очо
лює комсомольську органі
зацію. Народила
двох до
чок, в цьому році з відзна
кою закінчила бухгалтерсь
кий факультет Кіровоград
ського технікуму механіза
ції сільського господарства.
З 1980 року — член КПРС.
Ось, зрештою і все, що вва
жала за потрібне розповісти
про себе С. Дуда.
Зате щедрими на епітети
і похвали були її односель
ці,
товарний по
роботі.
Доброзичлива, принципова,
енергійна, весела, ініціатив
на, справедлива, уміє пере
конувати — такими були їх
відгуки про Світлану. Неда
ремно з року в рік комсо
мольці радгоспу
«Пстрівський» обирають ’ її своїм
ватажком.
— Сім років — чималий
відрізок часу для молодої
людини. За цей час підрос
ла і пішла до школи ваша
Олечка, народилася Оксанка, а їх мама стала студент
кою, потім
дипломованим
спеціалістом. Життя не сто
їть на місці. Щось, можли
во, радикально змінювалось
і у вашій
комсомольській
роботі,
чомусь вона вас
навчила?
— Досвід
моєї комсо
мольської
роботи — це,
якоюсь мірою, мій життє
вий досвід. Пам’ятаю, коли
ми з чоловіком тільки пере
їхали сюди, познайомились
з односельцями,
найперше
моє бажання було згурту
вати молодь Петрівської о,

ханізаторів п’яти
трак
торних бригад, допомог
ли підняти 3700 гектарів
цілини.
На початку 1955 року
в «Кіровоградській прав
ді» був
надрукований
лист Д. Нечитайла.
Він
розповідав,
як кірово
градці попрацюзали пер
шого року наступу на ці
лину. А закінчував листа
так:
«Цього року ми
значно розширюємо по
сівну площу. Потреба в
сівалках
дуже велика.
Просимо прискорити їх
відправку».
«Ось вже не
Ж]
забаром
рік,
:де
як ми покину
ли

здружити, об’єднати ціка
вими справами. У нас в се
лі тоді якраз почала забу
довуватись вулиця Комсо
мольська — на ній і зараз
живуть молоді робітники і
спеціалісти радгоспу. Хоті
лося, щоб вона цілком від
повідала своїй назві.
■ Раз запропонувала піти у
похід. Підтримали, сподоба
лось. Потім організували
вечір відпочинку, суботннк,
виїзд на природу. Почала
займатися
художньою са
модіяльністю, підговорила і
подруг. Ми, до речі, й зараз
співаємо у вокальній групі
«Степівчанка»... Відчула, що
молодь якось потяглася до
мене, тому й не стала від
мовлятись, коли обрали ме
не секретарем комсомольсь
кої організації вперше.
Звичайно, багато
чого
змінилося в житті нашої о
села, радгоспу, комсомоль
ської організації за ці роки.
Та єдине, що я вважаю най
важливішим, це те, що для
мене і моїх товаришів-актнвістів Євдокії Кошмак, яка
уже
чотири роки очолює
штаб
«Комсомольського
прожектора», групкомсоргів
Юлії Товт, Бориса Гнатіска, Валентини
Ізюмської,
Олександра Кривошеї ком
сомольська робота стала ор
ганічною часткою нашого
життя, а не просто доручен
ням.
— Світлано, чим, на вашу
думку, вимірюються успіхи
роботи
комсомольського
ватажка?
— Успіхами моїх комсо
мольців. Щонайперше—тру
довими. З місяця в місяць
перевиконує свої соціаліс
тичні зобов’язання
комсо
мольсько-молодіжний колек
тив свинотоварної ферми
відділку jNs 3, який очолює
Галина
Федуняк. На 140
процентів виконують змінні
завдання
водії
радгоспу
Анатолій Анікеєнко, Віктор
Білий. Хіба можу я не гор
дитися
їхніми успіхами?
Або, скажімо, такс. В субо
ту одружується наш комсо
молець, тракторист Вален
тин Мірошниченко. Запев
няю вас, що його особисте
свято стане святом кожного
з нас. Коли
твоїй комсо
мольській організації жи
веться дружно, цікаво, ве
село — це, мабуть, і є успіх
роботи секретаря.
Розмову вела
Л. ЯРМОЛЕНКО.
Від автора. На звітно-ви
борних зборах комсомольці
знову обрали Світлану Ду
ду своїм ватажком. Восьмий
раз підряд.

з проханням допомогти.
На початку 1955
року
завод отримав важливе
державне завдання
—
відправити
цілинникам
до 1 травня 14 тисяч сі
валок.
У розробці невідклад
них заходів, що сприяли
виконанню завдання, ра
зом з партійним коміте
том брав участь і комі-
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Недавно Федору Івано
вичу Горбунову виповни
лося 62 роки. Більше со
рока він трудився на осві
тянській ниві, тридцять з
них — у Знам’янській се
редній школі
№ 2. Був
учителем російської мови
та літератури,
завучем,
директором. Учні любили
його уроки: глибокі, сер
йозні. Понад три десятки
випускників другої деся
тирічки стали
викладачами-філологами.

Відмінник народної ос
віти Ф. І.
Горбунов був
ректором міського народ
ного університет/ педаго
гічних знань, тривалий час
виконував обов’язки гро
мадського лектора облас
ного інституту вдоскона
лення вчителів, передаючи
великий життєвий досвід і
вміння молодшим колегам. Учив інших і вчився
сам.
Федір Іванович Горбунов — активний учасник
партизанського
руху на
Кіровоградщині,
браз
участь у Корсунь-Шезченківській та Яссо-Кмшиніаській операціях.
Дазчо
відгриміли переможні са-_
люти, але страшна
війна
нагадала про себе: вете
ран втратив зір — далися
взнаки тяжкі
поранення.
Та не втратив Федір Іва
нович віри у свої сили, у
те, що потрібен людям.

Лектора Ф. І. Горбуно
ва у нашому
місті знає
кожен. Тематика його вис
тупів різноманітна:
«Об
раз комуніста у радянсь
кій літературі», «В. І. Ле
нін про молодь», «Радян

ська література у бороть
бі за мир» та інші. Розпо
відає цікаво і змістовно,
тому й лекції завжди про
ходять
у невимушеному
діалозі лектора з аудито
рією.
Федір Іванович
частоті
буває у рідній школі. З ра
дістю зустрічається зі сво
їми учнями, колегами —
поговорити є про що. Він
і сьогодні
у вирі життя,
прагне віддати
себе лю
дям.

О. РЯБОШАПКА.
м. Знам’янка.

ва. На цих зборах домо
вилися за рахунок раціо
нального
використання
кожної хвилини,
чіткої
організації робочого міс
ця, ритмічної подачі де
талей до місця складан
ня підвищити продуктив
ність праці. Викликали на
змагання бригаду майсС^;
ра С.
Бланка.
Щодня
кращій бригаді вручали
перехідний
вимпел. За
трудовим суперництвом
цих колективів слідкував
весь багатотисячний ко
лектив. На заводі з’яви
лися сотні
нових пере
довиків вироб

ництва.
дні,

Олександ

рію і Кірово
град, — писав у листі ДО
червонозорівців трак торист
Первомайської
МТС
Безкарагайського
району
Павлодарської
області
П. Сорокін. —
Тільки наша комсомольсько-молодіжна бригада
скосила 10 тисяч гекта
рів
і заскиртувала 30
тисяч
центнерів
сіна.
Цього року значно збіль
шимо посівні площі. Все
для цього є, а сівалок не
вистачає.
Механізатори
нашої МТС ждуть допо
моги від своїх земляків
з «Червоної зірки».
На «Червону
зірку»
надходили десятки листів

І сьогодні
у вирі
життя

НАРОДЖЕННЯ
КОМСОМОЛУ
комсомолу.
Були
створені партійно-комсо
мольські групи,
комсо
мольські
пости, діяль
ність яких
спрямували
на розгортання соціаліс
тичного змагання за пе
ревиконання
змінних
завдань.
Комсорг
Павло Кустриєв провів
розмову з
членами бригади першо
го
механоскладального
цеху майстра П. Пастухо-

Йшли

тижні

на

пруженої праці.
Все
нові
й
навантажені сівал
ками, ешелони відходили
із заводу. 28 квітня, на
два дні раніше,
ніж пе
редбачалося,
на плат
форму була завантажена
14-тисячна сівалка.
Директор
радгоспу
«Дальний» Д. Нечитай^З
від імені цілинників на
діслав подяку червонозорівцям за дострокове
відвантаження
сівалок.
Радгосп
виконав план
продажу хліба державі,
року вже
. а наступного
тільки пшениця в госпо
31842
дарстві займала
3184/
гектари.
Бригада нашого звм-
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УСВІДОМЛЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ
«За сміливість, рішучість, зразкове виконання сво
їх службових обов’язків, за чуйне ставлення до лю
дей оголосити подяку старшині
Резніку, старшому
сержанту Михайлову, сержантам Островому та Ко*
вальову».
(З наказу начальника міськвідділу внутрішніх
справ м. Кіровограда).

І Іодвяги ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ
не щодня, а от зло шин,
дрібні хуліганські вчин
ки... Для них не потрібні
особливі умови.
Частіше
достатньо буває випитого
спиртного, все останнє ні
би підтасовується. З'явля
ються бажання
показати
свою широку натуру, смі
ливість, силу. І як наслі
док — скривждено слаб
шого, заподіяно зло безне
винним людям.
Олександр
Мпхайлов
прийшов до міського від
ділу внутрішніх справ-піс
ля служби
в армії. Була
думка вступати до вузу.
Але.потім взяло верх ба
жання працювати в орга
нах внутрішніх справ.
—Я виріс на вулиці, —
зізнається Сашко, — не
тому, що
мої батьки не
займалися моїм вихован
ням. Швидше через те, що
підліткам завжди хочеть-

ся відчувати себе само
стійними, є необхідність
широкого спілкування з»
своїми ровесниками. Можу
з певністю сказати, що ті,
кого називають
«важки
ми»— цікавий, допитливий
народ. їх не влаштовує бу
денність, вони прагнуть до
чогось особливого. А от у
виборі правильного шляху
до цієї небуденності не
завжди є кому підказати.
Хіба ця справа
не варта
того, щоб присвятити їй
все життя?’
Сумнівів стосовно обра
ної професії у Михайла не
виникає. Вступив заочно
до технікуму радянської
торгівлі.
Незрозуміло.
Можливо готує
грунт,
щоб перекваліфікуватися?
Ні, Саша пояснює свій ви
бір просто: знання мають
допомагати йому в роботі.
Доводиться
інколи мати
справу з працівникам!!

торгівлі. Люди різні трап
ляються. Щоб
виступити
арбітром, треба досконало
знати бухгалтерський об
лік, правила торгівлі і та
ке інше. До того ж цс бу
де непоганою базою для
навчання у вищій
школі
МВС, про яку він мріє.
До складу ’ патруля, ко
мандиром якого є старший
сержант Михайлов,
вхо
дить Олександр
Рєзнік.
Товариші по службі харак
теризують ного як люди
ну, котра має природже
ний талант
міліціонера.
Відвертий, прямий, рішу
чий, разом з тим добрий.
Поєднання
цих якостей
дає можливість йому ви
конувати свої
обов’язки
добросовісно, з особливим
тактом. А ще йому прита
манна така риса, як умін
ня з блискавичною швид
кістю оцінювати обстави
ни.
— Того разу біля ресто
рану «Київ»
ми
були
вдвох, — пригадує Мпхай
лов. — Не встиг я ще зба
гнути в чому
справа, як
Олександр вилучив з на
товпу молодика, у якого
ми потім відібрали фінсь

кий ніж та наркотичну ре
човину. Інцидент був ви
черпаний.
Високий
зріст, широкі
плечі справляють на людей
переконливе
враження,
його навіть порушники
поважають.
Якщо
ви
запитаєте
будь-кого на
маршруті, де
патрулює
Саша Рєзнік, хто в ' них
дільничний
міліціонер,
вам навряд чи назвуть
прізвище
справжнього
дільничного,
всі казати
муть: Рєзнік.
Товариші по службі зав
жди впевнені в ньому, бо
(за словами' багатьох) він
швидше сам наразиться на
небезпеку, ніж дозволить
цс комусь іншому. Хіба
така людина не викликає
захоплення?
Інколи
на допомогу
хлопцям приходить авто
патруль, командиром яко
го є Толя Островой, шофе
ром
Володя Ковальов.
Хлопці, також потрапили
на роботу до міліції ціл
ком свідомо.
Анатолію
часто розповідав про ви
падки зі своєї професійної
біографії дід, у Володі в
Кіровеькому
райвідділі

працює товариш, з яким
він ще до роботи в орга
нах часто виходив на чер
гування.
— Робота працівників
міліції була б набагато
ефективнішою, — розду
мує вголос Анатолій, —
якби нашу місію цілком
усвідомлювала і ромадськість. Наведу кілька прик
ладів.
Отримали ми виклик:
біля картинної галереї п’я
ний чоловік порушує гро
мадський спокій. Під'їжд
жаємо. Гурт молодих під
пилих хлопців походжають
по вулиці з пляшкою вина,
лаються, кричать. Ми за
бралі! пляшку, попросили
агресивнішого сісти в ма
шину. Вони
вступили з
нами в сутичку. Сорочка
на мені розірвалася на дві
частини. Нам важко було
вдвох справитися.
В тон
час на зупинці стояв 16-й
автобус, у яком}' було чо
ловік двадцять. Але вони
не прийшли нам на допо
могу. Люди спостерігали,
що ж далі буде. А далі
під’їхали таксисти і допо
могли.
Інший випадок. Біля то

го ж таки ресторану «Ки
їв». ІІа другому
поверсі
ресторану до Саші Михай
лова підбігає офіціантка:
«Вашого напарника
на
вулиці б’ють». Прожогом
на допомогу. Людей бага
то, а приборкати хуліганів
ніхто не наважується. Ко
ли ж підоспів другий мілі
ціонер, дехто стусав на
падників, а були
й такі,
що намагалися під вигля
дом допомоги
стусонути
непомітно і
працівників
правопорядку.
Що може бути приваб
ливого у тому, щоб розні
мати забіяк, переслідувати
злочинців, у
будь-який
час доби покидати домівку
за викликом?
— Але хтось же повинен
підтримувати правопоря
док на вулиці, в місті,
зрештою по всій країні, —
скаже якось у бесіді з під
літками, які часто додава
ли
йому клопотів
на
маршруті,
старший сер
жант Михайлов. їхнє за
думливе мовчання і від
верте признання його пра
воти підтвердить
думку,
що люди ці
в міліції не
випадкові, що вони певні
свого службового обов’яз
ку.
В. ПОНОМАРЕНКО.

СПАРТАКІАДНИЙ ФІНІШ
Позавчора в легкоатле
тичному манежі ДЮСШ
облспорткомітсту відбувся
вечір—рапорт
учасників
VIII літньої Спартакіади
УРСР і VIII літньої спар
такіади народів СРСР,
присвячений
65-річчю
ВЛКСМ і 40-річчю визво
лення Кіровограда від ні
мецько-фашистських
за
гарбників.

В святково оформлений
зал входять члени збірних
команд області — учасни
ки фінальних змагань VIII
літньої
Спартакіади
УРСР, тренери команд,
кращі фізкультурні акти
вісти.
Розпочався Всесоюзний огляд самодіяльної художньої творчості трудящих, при
свячений 40-річчю Перемоги. Великим святковим концертом відкрився він у Малій
Висці.
.
..
На знімку- виступає хор Хмелівського будинну культури Маловисківського району.
Фото І. КОРЗУНА.

Маловисківський район.

ляка Івана
Шевченка
вийшла того року пере
можцем
у соціалістич
ному змаганні серед ко
лективів цього господар
ства. Вона
першою за
кінчила
сівбу ярих на
площі
4000
гектарів.
Тракторист
Володимир
Хоменко, колишній ме
ханізатор радгоспу «Інгульський» Устинівського
району, домігся рекордтрьома
ного виробітку:
152
сівалками
посіяв
Гектари пшениці за змі
ну, а під час
жнив що
дня скошував по 87 гек
тарів пшениці.
Допомагали
цілинни
кам і студенти педінсти
туту імені О. С. Пушкіна.
У викладача цього зак
ладу Анатолія Михайло
вича Константинова збе
рігається кілька фотогра
фій, привезених восени
(956 року з Казахстану.
На них — студенти, що
збирали врожай у рад
госпі
«Український»
Пресновського
району
* ^Північно - Казахстанської
рбласті. Борис Лавринен
ко, Вадим
Смотренко,
Володимир Кобзар, Во
лодимир Ломонос, Ана
толій Кодацький, Федір
Талпа, Володимир Крав
цов, Тетяна
Уткіна, Ва
лентина Новак.
Те, що побачили студенти-добровольці, при
їхавши з третю бригаду,

де
мали
працювати,
стривожило. Вісімнадцять
комбайнів
С-6, десять
тракторів стояли розіб
рані. Біля двох комбай
нів і одного трактора по
ралася молодь. У початкуючих ремонтників ні
чого не виходило, а до
жнив залишалися ліче
ні дні.
Невдовзі
біля край
нього С-6 з’явилася таб
личка «Тут працює ком
сомольсько- молодіжний
студентський колектив».
Два перших дні справи
йшли повільно, далі —
все швидше. І ось перші
комбайни, відремонтова
ні студентами,
стали на
лінійку готовності, за ни
ми — трактори.
За гри
дні до початку косовиці
всю збиральну
техніку
було
відремонтовано,
перевірено в роботі. То
ді уже
в усіх восьми
відділках радгоспу діяли
комсомольсько - моло
діжні
студентські ре
монтні бригади.
Для
кіровоградських
студентів цілина стала
справжньою школою ін
тернаціонального вихо
вання.
У
передовому
збиральному
екіпажі,
який очолював комбай
нер татарин Муса Торбесєв, трактористом пра
цював росіянин Микола
Косих, помічником ком
байнера
— українець

студент Вадим Смотрен
ко, копнувачами — студентки-українки Тетяна
Харитоненко та Тамара
Крижанівська. Тут, у не
легких умовах, ще раз
проявилися такі риси як
глибока ідейність, кому
ністична переконаність,
любов до Вітчизни.
У ті дні
відзначився
студентський•агрегат на
чолі з асистентом кафе д
ри фізики інституту Ана
толієм
Михайловичем
Константиновим.
Йому
допомагали студенти Бо
рис Осетров, Лідія Бабич,
Лариса Шанюк. Екіпаж
скосив пшеницю на пло
щі 462 гектари і виборов
третє місце
в соціаліс
тичному змаганні.
Майбутні вчителі з Кі
ровограда того пам’ят
ного року
збудували у
радгоспі «Український»
три їдальні, шість відділкових зерносховищ, від
ремонтували 32 трактори
і 27 комбайнів. Радгосп
того року продав дер
жаві 1 мільйон 683 тися
чі пудів хліба — на 100
тисяч більше, ніж зобо
в'язувався. І в цьому бу
ла частка праці студен
тів. Уже в поїзді, їдучи
додому, кіровоградці з
гордістю читали в цент
ральних газетах: «Є ка
захстанський мільярд пу
дів хліба!».Ю. ЛІВАШНИКОВ.

Лунає пісня
«Любов,
комсомол і весна», звучать
спартакіадні фанфари.
Вечір
розпочався зу
стріччю учасників Спар
такіади з тими, хто по
чинав спортивну біогра
фію нашої області. В зал
входять ветерани спорту,
війни і праці — Є. А. До
дій, 10. А. Змачіїнськнії,
В.
Л.
Звержховський,
М. В. Френкель, Т. Ф. Хоминська,
Б. М.
Лосєв,
Д. В. Лелека, І. І\. Віль
ний, П. Ф. Пирогов, Г. С.
Шлапачук. Юні піонери
вручили їм букети квітів.
Срібний призер Спарта
кіади України, майстер
спорту СРСР з боротьби
дзю-до і самбо
Сергій
Гсржов
зачитує рапорт
учасників VIII Спартакіа
ди на адресу обкому Ком
партії України, облвикон
кому, облпрофрадп та об
кому ЛКСМ України.
В масових змаганнях

першого етапу Спартакіа
облвиконкому Є. М. Ча
ди брало участь
понад
баненко, яка вручила Во
460 тисяч спортсменів. Під
лодимиру Твердоступу (а
час змагань підготовлено
нього в цей день було ще
4 майстри спорту міжна
одне свято
— день на
родного класу, 47 майст
родження)
пам’ятний
рів спорту СРСР, понад 5
приз та Почесну грамоту
облепорткомітету.
тисяч кандидатів у майст
ри спорту та спортсменівГолова облепорткоміте
ту О. Г1. Березам вручив
псршорозрядішків, 230 ти
сяч значківців комплексу
значки і посвідчення майГПО. Встановлено 15 об -стрів спорту велогонщи
ласних рекордів;
кам Валерію Молчанову та
Федору Ярощуку, які по
Честь нашої області на
сіли друге і третє
місця
фінальних змаганнях VIII
на чемпіонаті
України з
Спартакіади
України в
велокросу.
складі збірних команд за
Листи-подяки облпрофхищали 283
спортсмені!,
ради, обкому
комсомолу
з яких чотири стали чем
та облепорткомітету були
піонами, десять срібним;!
вручені Юлії
Кривчак,
та сім бронзовими призе
Миколі Казанцеву, Сергію
рами. Вперше за
всю
Мезенцеву, Олені Каланспортивну історію Кіроводі, Сергію Донцю.
градщнни чотири
спорт
Отримують нагороди пе
смени області виступали
реможці VIII Спартакіади
на фінальних стартах VIII
області. Перехідний Кубок
літньої Спартакіади наро
облпрофрадп, обкому ком
дів СРСР у складі збірних
сомолу, облепорткомітету,
команд України — дпна•Почесну грамоту
та па
мівці Сергій
Мезеицев і
м’ятний приз облпрофрадп
Микола
Казаицев, авані облепорткомітету О. П.
гардівка Марина КорвсгіБерезан вручає за зайняте
на і представник студент
перше місце в комплекс
ського спортивного това
ному заліку обласній раді
риства
«Буревісник» бо
ДСТ «Авангард».
рець Віктор Савчук, який
-Серед міст перше місце
завоював золоту
медаль
вибороли
фізкультурна
чемпіона.
організація міста Кірово
За дорученням
членів
града. Серед
районних
збірних
команд рапорт
фізкультурних організацій
підписав майстер спорту
попереду Новгородці всьСРСР чемпіон України з
кий спорткомітет.
багатоборства ГПО, пере
Велика група спортив
них працівників була від
можець міжнародних зма
гань з військово-приклад
значена Грамотами обл
епорткомітету.
ного багатоборства Воло
димир Твсрдоступ.
На закінчення для учас
ників вечора дано святко
Усіх чемпіонів, призерів
вий концерт.
та учасників спартакіад
них баталій сердечно при
В. ПЕРЕВЕРЗЕВ.
вітала заступник
голови

ФУТБОЛ

«Зірка» —«Прикарпаття»—5:0
Є матчі, які приносять
насолоду уболівальникам
цього виду спорту. Таким
був поєдинок
між «Зір
кою» і «Прикарпаттям». З
перших хвилин господарі
розпочали штурм позицій
гостей, йде сорокова хви
лина. Михайло Калита з
далекої відстані посилає
м'яч у сітку воріт прикарпатців.
Через
хвилину
Олег Трегубенко подвоює
результат. А за хвилину до

відпочинку Михайло Кали
та втретє примушує гостей
вводити м’яч в гру з цент
ру поля.
У другому таймі знову
агресивно діють кірово
градці, але гості добре
обороняються. І все ж ут
римати
штурм «Зірки»
їм не вдається. На вісім
десят п’ятій хвилині з по
дачі Володимира Димова
Ігор Черненко головою за
биває четвертий гол. А ко-

ли до фінального свистка
залишилося три хвилини,
Сергій Ралюченко приму
шує голкіпера
«Прикар
паття» Йосипа
Вільчян*
ського вп’яте вийняти м'я
ча із сітки своїх воріт.

Після цього
матчу
«Зірка» набрала 42 очка І
займає вісімнадцятий ря
док в турнірній таблиці.
В. ТВЕРДОСТУП.

--------- 4 стор.

«Молодик комунар» ------------------------------------ ---------- 25 жовтня 1983 року
ля в спадщину».
17.10 —
Фільм-концерт «Лпнс пісня».
17.25 — < Продовольча про
грама
справа кожного».
18 (10
Корисні
поради.
18 30
Фільм-концерт
«Свято на Поліссі». 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30
— Прем'єра
фільму «Про
тих. хто пам'ятає» 20.00 —
Пісні Великої Вітчизняної.
20.40 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.35 — Літе
ратурніш вечір. Зустріч ук
раїнських поетів з трудівни
ками Мнронівського району
Київської області.
22.55 -Новини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — Новини. 8.20 —
Дітям про звірят. 8.50 —
Док. телефільм «Стань на
моє місце». 9.40 — Пісня
далека й близька. 10.25 —
«З
польового щоденника
орнітолога Андреева«'. Док.
фільм. 10.45 — Фільм-концерт «Це мій Узбекистан».
11.35 — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — До 65-річчя ВЛКСМ.
Док.
фільми
4Кар'єра робітника». «Щас
ливий горизонт». «Йому бу
ло 23». 16.00—Новини. 16.05 —
Стадіон для всіх.
16.35 —
Розповідають
наші корес
понденти. 17.05 — На авст
рійській
землі. Кіноогляд.
17.45 — Адреси
молодих.
18.05 — Концерт.
18.15 —
Наука і життя. 13.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Осінь.
Кіноетюд. 19.05 — Сучасний
світ і робітничий рух. 19.35
— Фільм-концерт «Чарівної
арфи звук». 20.00 — Док. те
лефільм «Звіт
триває». До
50-річчя авіаційного конст
рукторського бюро ім С. В.
Іллюшина.
21.00 — «Час».
21.35 — «З піснею по життю.
Всесоюзной
телеконкурс
молодих виконавців. 23.00—
Сьогодні у ситі.

± УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра».
10.35
— Музичний
фільм «Співає
тріо Мареііич». 11.00 — Нові
книги.
Ведучий письменник П. Загребельний. 11.40 — «Шкіль
ний екран». 10 клас. Україн
ська література. 12.10
—
«Орієнтир». 12.55 — Камер
ний концерт. 13.30 — Кіно
огляд «Резонанс». 14.30 —
«Зустріч з юнгою ЮрКОМ».
16.00 — Новини.
16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— Кінопрограма. 17.30 — «В
цей день. 40 років
тому>.
До дня визволення Дніпро
петровська від фашистських
загарбників. 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — Чем
піонат СРСР с хокею
«Со
кіл» — «Іжсталь». 2 і 3 пе
ріоди. 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.35 —
Б. Харчук. «Палатна». Телевиетава.
22.35 — Новини.
22.45 — Тележурнал «Старт».

8.00 — Новини.
8.20 —
Док. фільм «Міста людей».
9.05 — У концертному залі
— школярі.
9.50 — Фільм
«Я іду по Москві»
11.05 —
До джерел краси. Концерт.
11.35 — Новини.
14.30 —
Новини. 14.50 — Док. теле
фільм «Дві путівки
па за
вод». 15.10 — Російська мо
ва. 15.40 — Концерт худож
піх колективів
Туркменсь
А ЦТ (11 програма)
кої РСР. 16.00
— Новини.
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 16.05 — Діла московського
Науково-популярний фільм комсомолу. 16.50 — В гостях
<В усьому і завжди». 8.35 — у казки. «Пригоди
Бураті
Географія.
Карпати. Крим. но». 2 серія. 18.00 — Теле

Музично - драма
тичний
театр ім.
М. Л. Кропивницького*. 27, 28 жовт

Початок спектаклів о 19.30.

3.00 — Гімнастика. 8.15—
Док. фільм. 8.35, 9.35 — Фі
зика. 10 кл.
9.05, 12.55 —
Французька мова. 10.05 —
Учням ПТУ. Естетичне вихо
вання. 10.35, 11.40 — Основи
Радянської держави і права.
8 гл. 11.05 — Шахова шко
ла 12.10 — Академік С. Ва
вілов. 13.25 — «Спадкоємці
Прометея». 14.25 — Роман
тичний театр Байрона. 15.25
— Новини. 18.00 — Новини.
18.2СГ'— «...До шістнадцяти
і старше». 19.20 — Спорт за
тиждень. 19.50 —
Вечірня
казка. «Чарівний
екран».
20.(15" — Чемпіонат СРСР з
хо’’ею
«Динамо» (Рига) —
ЦСКА 3 період.
21.00 —
«Чг/ ->. 21.35
— Телефільм
«Час обрав
нас» 2 серія.
22.45 — Новини.
22.50 —
Чемпіонат
світе з важкої
атлетики

'А ЦТ (J програма)
8.00 — Новини.
8.20 —
Клуб мандрівників.
9.20 —
Телефільм «Таня». 11.15 —
Коннерт народного артіїста
РРФСР
В.
Третьякова
(скрипка). 11.55 — Новини.
12.00 — «Дамо кулю земну
дітям». Коннерт.
14.30 —
Новини. 14.50 —
Науковопопулярний фільм «Золота
лоза». 15.00 — Танцює «Бе
різка». 15.45 — Мультфільм
«Леопольд і золота рибка».
16.00 — Концерт художніх
колективів
Військово-По
вітряних Сил СРСР. 16.35 —
Новини 16.40 — Веселі стар
ти. 17.25
— Концерт Дер
жавного академічного росій
ського народного оркестру
ім. М. Осипова. 18.00 —
«Школа '■ Лисячих Горнах».
Теленарис 18.45 — Сьогодні
у світі 19 00 — Му будуємо
ВАМ. 19.30
— Док. Фільм
«Поезії належу». Про твор
чість
поета М. Луконіна.
19.50 — Телефільм «Хабар».
І сепія. 21.00 — <Час>. 21.35
е- Телефільм «Хабар». 2 се
рія. 22 55 — Сьогодні V світі.

УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Народні талан
ті!. 11.05 — «Слово за вами».
Громадська рада Українсь
кого телебачення «Робітни
чої газети» і «Сільських віс
тей». 12.10
— Фільм-опера
1^.00 —
Новини
16.10 — «Срібний
дзвіно
чок». 16 40—Телефільм «Зем-

стуНародний
театр
дентський
імені
педінституту
О. С. Гїуш к і н а
«Резонанс»:
28

жовтня --- «Історія
одного
кохання»
А. Тоболяка (прем'єра). Початок о
19.30.
Театр ляльок: 25
жовтня (о 10.00 і
14.00);
27 жовтня
(о
10.00,
14.00,
15.30), 29 жовтня (о
14.00) «Кіт у чобо
тях»; ЗО жовтня «Чіполіно». О 12.00;
14.30.

Будинок
культу
ри імені Калініна:

25 жовтня — ху
дожній фільм «Та
ємниця карпатсько
го замку». О 18.00
і 20.00; 26 жовтня—
спектакль «Роз-Марі» Г. СтРтгарта та
Р. Фрімля у вико
нанні народного те
атру музкомедії бу
динку
культури
імені Калініна. По
чаток о 19.30;
27
жовтня — художній
фільм «З того часу,
як ми
разом». О
18.00 і 20.00; 28
жовтня — художній
фільм «Таро — син
дракона». О 18.00 і
20.00;
29
жовт
ня — тематичний
вечір,
присвяче
ний Дню
народ
ження комсомолу:
«Комсомолом
пи
шається
країна».
Початок
о 17.00;
ЗО жовтня — худож
ній фільм «Таро —
син
дракона» (о
12.00) і художній
фільм «Я боюся».
Початок о 18.00 та
20.30.

25

по

30

жовтня

І983

Кавказ.
9.05, 13.15 — Ні
мецька мова. 9.35 — Науко
во-популярний фільм «Ця
казкова Дельта». 10.05 — Уч
ням ПТУ. Загальна біологія.
10.35. 11.40 — Музика. 5 кл.
11.05 — Наш сад.
12.10 —
М. ЧернишевськнЙ. «Що ро
бити?». 9 кл. 12.35 — Птахи
і звірі під одним дахом. Пе
редача 1. 13.05 — Науковопопулярний фільм «Посади
дерево». 13.45 — М. Гоголь.
«Шинель». 14.15 — Мистецт
во епохи еллінізму. 14.45 —
Міжнародні змагання з кін
ного спорту.' «Паидубицький
стипль-чез». 15.30 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.20 —
Док. фільми «Друге народ
ження».. «Попереду життя».
19.00 — Сільська
година.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Чемпіонат СРСР з хокею.
«Спартак» — «Трактор». 1
період. 21.00 — «Час». 21.35
— Чемпіонат СРСР з хокею.
«Спартак» — «Трактор». 2
і 3 періоди. 22.45 — Новини.
22.50 — Чемпіонат світу з
важкої атлетики.

А ЦТ (І програма)
14.30 — Новини. 14.50 —
Док. Телефільми «За законом
братерства»..«Енергія». 16.05
— Новини. 16.10 — Так гар
тувалась сталь. Про
твор
чість М. Островського. 16.55
— Веселий
хоровод. Кон
церт. 17.30 — Шахова шко
ла. 18.00 — У кожному ма
люнку — сонце. 18.15 — Ле
нінський університет мільйо
нів. «Два світи — дві полі
тики». 18.45 —
Сьогодні у
світі. 19.00 — Концерт Дер
жавного академічного ’хору
Латвійської РСР.
19.10 —
«Предмет особливої турбо
ти». Про передовий досвід
взуттєвого
виробничого
об'єднання «Заря». схвале
ний ЦК КПРС. 10.45 — Фільм
«Я ІДУ по Москві-. 21.00 —
«Час». 21.35 —
Театральні
мемуари. «Театр — мій дім».
Народні
артисти
СРСР
А. Степанова І М. Поудіи
про В. Качалова 1 Л. Леонідова. 22.25 — Сьогодні
у
світі 22.40 — Чемпіонат сві
ту з важкої атлетики.

А ут

16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— ЮТ-83. 17.00 — Концерт
ансамблю пимбалісток «Милавіца». 17.30
— Прем'єра
документального
фільму
«Справи і турботи села «П’ятигори».
17.45 — «Екран
пошани- Українського теле
бачення. 18.00 — Телефільм
«Журавлі». 18.30 — Музич
ний Фільм «Прелюдія». 19.00
—
«Актуальна
камера».
19.30 Док*, фільм
«Герої
Лиіппе» 20.00 — Концерт
20.45 — На добпаніч. діти]
21.00 — «Час» 21.35 — Ху
дожнії? фільм «Переможець»
23.10 —- Новини

д ЦТ (II програма)
14.05 — Фільм із субтпт
тмп «Дожити до світанку».
15 20 — Новини 18.00 — Но
вини.
18.15 — Док. теле
фільм «Бути комуністом».
19.10 — Міжнародні змаган
ня з підводного спорту. 20.00
— Вечірня
казка. 20.15 —
Чемпіонат світу з спортив
ної гімнастики
21.00 —
«Час» 21.35
— Телефільм
«Чрс обрав и?с»ъ 3 серія.
09.4л - Новини.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРССА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарською, 36.
БК ОСЗ.'зО.

. Служу Радянському Союзу!
11.00 — Здоров'я. 11.45 -І.
Ранкова пошта. 12.15 — 3V
стрічі па радянській землі
!o'on “ MiJ.'.bCbl{aK г°Дииа.
13.30 — Музичний
кіоск. .
14.00 — Сьогодні
— День .
працівників автомобільного
транспорту. 14.40 — Музич
на передача до Дня праців
ників автомобільного транс
порту. 15.25 — Клуб
манд
рівників.
16.25 — Новини.
16.35 — V Міжнародний
фестиваль телепрограм про
народну творчість
«Веселка». 17.00 — Комуніст за все
відповідає. Із циклу -«Вирішується на місці». 18.00 —
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільм «Пташка та
рі». 18.55 — Чемпіонат світу
з спортивної
гімнастики
19.50 — Телетеатр мініатюр
«Кругом шістнадцять». 21.00
— «Час». 21.35 — Футболь
ний огляд. 22.05 — Чемпіо
нат світу з спортивної гім
настики. 22.35 — Чемпіонат
світу з важкої
атлетики.
23.05 — Новини.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра. 10.35 — Доброго нам
здоров'я. 11.00 — Співають
молоді солісти Львівського
театру опери та балету ім
І Франка. 11.30 —
«Ім
пульс». Науково-популярна
програма «Експеримент на
буряковому Полі». 12.00 —
<Призначається побачення».
Естрадна розважальна пере
дача 12.30
— Точка зору.
12.55
— Сьогодні — день
народження
комсомолу.
•—------------------ Кіно«Країна Комсомолія».
програма. 15.10 — Новини,
г
радянських
15.30 — Пісні
15.55 — Хукомпозиторів.
«Посейдон»
дожнііі фільм
допомогу». А УТ
поспішає
на
— «Вперед, орлята».
17.00
Зустріч київських школярів
10.00 — «Актуальна каме
з
льотчйком-космонавтом ра». 10.45 — Сьогодні —
СРСР
В. Ф. Биковським і День працівників автомобіль
космонавтом - дослідником ного транспорту.
11.50 —
НДР 3. Непом. 17.45 — Те Ігротека.
Ділова
телегра
лефільм
«Я так вирішив «Урбаністика». 12.35 — Цир
і це я виконаю». 18.15 — кова програма. 13.05 — Гра
Прем'єра музичною фільму ні
пізнання.
Енергетика
«Свято у Карпатах». 18.45— майбутнього. 13.35 — Слава
Скарби
музеїв
України солдатська. 14.35 — Натру
19.00 —
«Актуальна каме сив кінозал. 15.30 -- Про
ра». 19.45 — «Перлини душі грама «Братерство». 18.30 —
народної». 20.40 — На доб Концерт тріо
бандуристок
раніч. діти! 21.00 — «Час». Українського телебачення і
фільм радіо. 19.00 —
журнал
«Співдружність». 21.35 — Художній
«Актуальна
18.30 — Народні
мелодії. «Народжені бурею»' 22.45 — камера». 19.30 — Художній
18.45 — Сьогодні
у світі. Новини. 22.55 — Виступає фільм «Життя Бетховена#’.
10.00 — Чемпіонат СРСР з ансамбль танцю «Грація».
1 серія. 20.40 —
На добра'футболу.
«Шахтар»
—
ніч. діти! 21.00
— «Час».
«Спартак». 20.45 — Якщо хо
21.35 — Художній телефільм
чеш бути здоровим. 21.00 — А ЦТ (II програма)
«Життя Бетховена». 2 серія,
«Час». 21.35
Червона гвоз
22.55 — Новини.
23.05 -4і
дика. VIII Міжнародний мо
з регбі.
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Чемпіонат Європи
лодіжний фестиваль
пісні. Якщо хочеш бути здоровим. Збірна СРСР — збірна Іта
23.05
— Сьогодні
у світі. 8.30 — Науково-популярний лії.
23.20 — Чемпіонат світу з фільм. 8.50 —
«Ранкова
важкої атлетики.
пошта». 9.20 — Всесоюзний
конкурс на кращу передачу А ЦТ (II програма)
А УТ
про ПТУ. 10.10 — Міжнарод
8.00 — Гімнастика. 8.20—
10.00 — « Актуальна каме ні змагання
з мотоспорту.
Братіславські му До Дня працівників автомо
ра». 10.35 — «Шкільний ек 10.30 —
транспорту. Док.
11.20 — більного
ран*. 7 клас. Історія. 11.05 зичні торжества.
Концерт
— Виробнича
гімнастика. Док. фільм. 11.30 — Програ фільми. 8.50
11.15 — Співає
«Берізка». ма Грузинської студії теле майстрів мистецтв і худож
ніх
колективів
БРСР.
9.30 —
11.55 — Художній
фільм бачення. 13.00 — ВідбіркоЖостовськогр
«Переможець-. 13.30 — Кон вин матч чемпіонату Європи Мистецтво
розпису. Майстер П Плахов.
церт оркестру народних ін
струментів. 16.00 — Новини. з Футболу. Збірна Польщі— 10.00 — Братіславські му
16.10 —
«Срібний дзвіно збірна Португалії. 2 тайм. зичні торжества.
11.00 —
Клуб
чок». 16.25 — Кінопрограма 13.45 — Переможці.
землі, в небесах і на мо
15.10 — На
«Київ і кияни». 17.00 — Уро фронтових друзів.
рі. 11.30 — Б гостях у каз"Міжнародний
огляд.
15.25
—
чисті збори, присвячені 40ки. «Пригоди
Буратіно». 2
кіоск. 15.55 — серія.
річчю битви за Дніпро і виз Музичний
12.40 — Очевидне —
волення Києва під німецько- Розповіді про партію. «Ко неймовірне. 13.40 — Супут
фашистських
загарбників. лективізація. Перша бороз ник кіноглядача.
—
Мультфільм. Чемпіонат світу з 14.25
Концерт. В перерві «Акту на». 18.40 —
спортив
альна
камера». 21.35 — 17.00 — Поезія. Я. Смєляков. ної
гімнастики.
15.05 —
Чемпіонат СРСР з футболу 17.45 — Чемпіонат СРСР з Мультфільм.
— Розпо
«Динамо»
(Київ) — «Ара хокею.
«Спартак» — «Іж- відають паші 15.20
кореспонден

рат». 2 тайм. 22.20 — Нови сталь».
19.15 — Здоров’я.
15.50 — А. і ГІ. Тур. «Єди
ни кіноекрану. 23.35 — Но 20.00 — Вечірня казка. 20.15 ти.
ний
свідок».
Фільм-пистава.
вини.
— Чемпіонат СРСР з бас
-- Чемпіонат Європи з
кетболу. Чоловіки. «Жаль- 17.45
А ЦТ (II програма)
гіріс» — «Динамо» (Тбілісі). регбі. Збірна СРСР — збі]Л>^
— КонцерЯГ'
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 21.00
— «Час». 21.35
— на Італії. 18.30
оркестру ро
Док. телефільм «А мимо пли В. Розов.
«Нерівний бій» академічного
вуть пароплави...». 8.35. 9.35 Телевистаг.а
сійських народних
інстру
ментів ЦТ і ВР. 19.30 — ПО
— Географія 8 кл. 9.05,
музеях і виставочних залах.
13.30 — Англійська мова.
10.05 — Учням ПТУ. А. Че
Ермітаж. «Мистецтво Італії
хов. «Вишневий сад». 10.35
XVII —XVIII століть». 20.00 —
— Слово про вчителя. 11.15
Вечірня казка. 20.15 —
— Чи знаєш ти закон? 12.00
піонат СРСР з хокею. ЦСІїА
—
Науково-популярний А ЦТ (І програма)
— «Крила
Рад». З період.
фільм
«Відкриття № 210».
21.00 — «Час». 21.35
—
12.15 — Лірика М. Заболоць8.00 — Новини
3.20 — ФіЬьм «Гонщики».
кого. 13.00 — Птахи і звірі Виступає зведений духовий
під одним дахом. Передача оркестр
автопідприємств
2. 14.00 — Б. Лавреньов. Сто м Москви.
8.50 — До Дня
рінки
життя і творчості. працівників автомобільного
За редактора
14.50 — Радянське образо транспорту.
Док. фільми.
В. АФАНАСІЄНКО.
творче мистецтво.
15.20 — 9.30 — Будильник. 10.00 —
Новини.
18.00 — Новини.
18.15 — Чемпіонат
світу з
спортивної гімнастики. 19.00
— Клуб мандрівників. 20.00
— Вечірня казка.
20.15 —
V Міжнародний
фестиваль
ШАНОВНІ КІРОВОГРАДЦІ
телепрограм про
народну
творчість «Веселка». «Скри
ТА ГОСТІ МІСТА!
палі із Малюнга» (Швеція).
21.00 — «Час». 21.35 — Теле
фільм «Час обрав нас». 4 се
26 ЖОВТНЯ
рія. 22.45 — Новини. 22.50—
Телефільм «Час. обрав нас».
5 серія.
у місті починає роботу

3

ня
—
виставою
М.
Старицького і
«Титарівна» розпо- |
минається новий те-'
атральний
сезон;
29, 30 жовтня —
прем'єра спектаклю
«Поєдинок» М. Байджієва.

А ЦТ (II програма)

На укралненом языке.

А ЦТ (І програма)

— Мультфільм. ІЗОи — бе
сіда
політичного оглядача
Ю. .’Іегупоиа. 18.40 — У сііі
ті тварин.
19.45 — Комсо
мольці - неспокійні серця
Музична передача. 21.00 —
«Час» 21.35 — Кінопанорама. 23.10 — Чемпіонат світу
з важкої атлетики. 23.40 —
Новини.

Індекс 61103.

року

МОСКОВСЬКИЙ ЗООЦИРК
А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — Ор
лята вчаться
літати. Кон
церт. 8.50 — Док. телефільм.
9.10 — Виставка
Буратіно.
9.40 — 44-й тираж «Спорт
лото? 9.50 — Для вас. бать
ки. 10.20 — По музеях і вис
тавочних залах. 10.50 — Ко
ло читання 11.35 — Чемпіо
нат світу з спортивної гім
настики. 12.25 — Це ви мо
жете 13.20
V Міжнарод
ний фестивалі, телепрограм
про народну творчість «Ве
селка».
«.Народне свято»
(ШрІ Ланка) 13.45 — Люди
на. Земля Всесвіт 14.30 —
Новини. 14.45
— На арені
тільки і.іоупп 15.20 — Чем
піонат світу
з спортивної
гімнастики. 1.3 05 — Новини.
16.10 -- Ми я Зеленої ['урн.
Концерт. 17.00 — Док. фільм
«Хто загрожує світові». 17.55

:Обслі 0.5 друн ари

Різноманітний світ
диких звірів та птиць
відкриється вам. Се
ред них героїня ба
гатьох
фільмів —
амурська
тигриця
Десна, леви, леопар
ди, ягуари, чорні гіантери, рисі, пуми, бу
рі гімалайські га білокіїтеві ведмеді, єди
ний в СРСР гібрид
зебри і кулана, коні
Пржевальського, по
ні. лами, - лані, дикі
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кабани, павліни, па
пуги, мавпи та інші
звірі й птиці.
Зооцирк працюва
тиме щодня, з 9 до
19 години по вул.
Волкова, поруч заво
ду друкарських ма
шин.
ЛАСКАВО ЗАПРО
ШУЄМО ДО ЗООЦИРКУ!
Адміністрація. .
Зам. 113

Газета виходить * вівторок,
четвер І суботу
Друкарня імені Г М Димитро"
еидавництоа
«Кіровоградська правда»
Кіровоградською обкому
Компаріїї України
м Кіровоград вуп Глінни, *■

