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ГОЛОС РОЗУМУ ПЕРЕМОЖЕ
Молодь Кіровоградщини гаряче підтримує Заяву Ю. В. Андропова
Чужого горя не буває. Так думалось, коли вулицями
нашого міста йшла багатотисячна колона молоді. Чер
воні прапори, транспаранти, плакати з написами: «Мир
— планеті Земля», «Ні,— війні», «Ми — за без’ядерну
Європу», «Ми з тобою, Гренадо!», «Схвалюємо і підтри
муємо Заяву Генерального секретаря ЦК К.ПРС, Голо
ви Президії Верховної Ради СРСР Ю. В. Лндропова».
Схвильовані обличчя маніфестантів. Близько 18 тисяч
робітників, службовців, студентів, учнів ПТУ, технікумів
взяли участь у антивоєнному
мітингу-маніфестації
молоді, іцо прийшов 2 грудня в Кіровограді.

15 годин. Колони моло
дих
виробничників, сту
дентів, учнів, службовців
Ленінського і Кіровського
районів вирушили до пло
щі імені С. М.
Кірова.
Перша — від 'проспекту
Комуністичного, друга —
від дитячої спортивної
школи. На цей
час було
припинено автомобільний
рух по вулиці
Карла
Маркса, якою йшли мані
фестанти. Зупиняються пе
рехожі,
мешканці міста
вливаються у ряди мані
фестантів. «Нам небайду
жа доля
палестинських
матерів
і ліванських ді
тей», — промовляють чис
ленні транспаранти. «Нас
хвилює доля
миру, доля
планети», — промовля
ють обличчя учасників ма
ніфестації.
15 годин 45 хвилин. Зву
чить Гімн демократичної
молоді. На трибуну, вста
новлену в центрі площі,
піднімаються секретарі об
кому і міськкому ЛКСМУ,
представники студентської
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і робітничої молоді, вете
рани Великої Вітчизняної
війни. Мітинг відкрив пер
ший секретар
міськкому
комсомолу Володимир Ку
лик. Звучать урочисті ме
лодії
Державного гімну
СРСР та Гімну УРСР. До
присутніх
звертається
групкомсорг комсомольсь
ко-молодіжної
бригади
складання друкувальпого
вузла виробничого об’єд
нання
«Друкмаш» Лада
Ципіна:
— Комсомольці і молодь
Кіровограда, ветерани вій
ни і праці зібрались сьо
годні щоб сказати,
що
кожне слово у Заяві Юрія
Володимировича Лндропо
ва
— це
вираження
наших
почуттів
і во
лі, щоб висловити рішу
чий протест проти ядерно
го шантажу американської
адміністрації, яка почала
розміщення своїх ракет у
ряді країн Європи.
Нас привело сюди висо
ке почуття відповідальнос
ті за мир, за майбутню до

лю людства. Ми розуміє
мо, що за мир треба боро
тись і намагаємось своєю
працею зміцнювати еконо
мічну і оборонну
могут
ність нашої Батьківщини.
Комсомольська організа
ція виробничого об’єднан
ня «Друкмаш»
вирішила
відпрацювати один день у
фонд дванадцятого
Все
світнього фестивалю моло
ді і студентів, який відбу
деться в 1985 році в столи
ці нашої Батьківщини —
місті-гсрої Москві. Я за
кликаю молодь міста під
тримати нашу ініціативу.
Виступає студентка Кі
ровоградського державно
го педінституту імені О. С.
Пушкіна Антоніма Рсвепцова:
— Нам, майбутнім учи
телям, країна довірить ду
ші і серця дітей. Нам на
лежить навчити їх добра,
любові
до праці. А це
можливо
тільки в умо
вах Миру, і тому ми ніко
ли не дозволимо
амери
канським
імперіалістам
втягнути народи у безод
ню нової світової війни.
Наші студентські загони
безкорисливої праці «Корчагінець»
і
«Спектр»,
«Полум’я» і «Факел» що
року, працюючи на будо
вах п’ятирічки, перерахо
вують зароблені
гроші у
Фонд миру, а також па бу
дівництво дитячого будин
ку і будинку немовляти.

_ Студенти педінституту
підтримують
ініціативу
комсомольців виробничого
об’єднання «Друкмаш» і
пропонують молоді, що
навчається, під час май
бутнього трудового семест
ру відпрацювати один день
у фонд XII Всесвітнього
фестивалю молоді і сту
дентів.
До мікрофона підходить
студент IV курсу Кірово
градського інституту сіль-

ськогосподарського маши
нобудування, громадянин
Німецької Демократичної
Республіки Аксель Июне:
— Коли західнонімець
кий бундестаг вирішував
питання про
розміщення
ракет на, своїй території,
його
блокували демон
странти, що протестували
проти цього
безумства.
Проти них було кинуто
поліцію, застосовано сльо
зоточивий газ, гумові па

На знімках:
учасники
мітингу-маніфестації;
на
трибуні бригадир механо
складального
цеху № 2
виробничого
об’єднання
по сівалках «Червона зір
ка» Олексій ПОПОВ.
Фото І. КОРЗУНА.

лиці. Багато молодих лю
дей було поранено у цій
сутичці, багато арештова
но. Та антиракстний рух
не припиняється.
Ми, студенти Німецької
Демократичної Республіки,
разом з усім народом сво
єї країни схвалюємо рі
шення нашої партії і уря
ду про підтримку
Заяви
керівника КПРС і Радян
ської держави Юрія Воло
димировича Андропова.
Студент цього ж вузу,
громадянин республіки Ку
ба Мануель Герреро Каст
ро сказав, що кращі сини
і дочки кубинського наро
ду завжди були в перших
рядах борців
за мир, за
соціальну рівність, завжди
надавали в разі
необхід
ності братерську допомогу
іншим народам, що борю
ться за свободу і незалеж
ність. Саме
за ці ідеали
віддали своє життя двад
цять чотири кубинські ін
тернаціоналісти, захищаю
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ЦЕ-ВОЛЯ
НАРОДІВ
Педагогічний
колектив
Тарасівсько'і восьмирічної
школи
обговорив Заяву
Генерального
секретаря
ЦК КПРС, Голови Президії
Верховної
Ради
СРСР
Ю. В. Андропова. Члени
колективу гаряче схвалили
цей документ, у якому ви
ражено волю всіх радян
ських людей
і засудили
мілітаристський курс аме
риканської адміністрації,
країн НАТО.
Комуніст Тетяна
Вікто
рівна Дощенко
сказала:
«Наші народи завжди бо
ролися проти війни і зав

жди не
жаліли сил для
захисту
Батьківщини. У
мене чоловік механізатор,
і я не допускаю й думки,
щоб його мозолисті руки
замість
керма трактора
узялися за зброю. Я хочу,
щоб мій син
прокидався
від дотику променя незахмареного сонця, а не від
вибухів бомб».
«Нашого батька вбили
фашисти, — розповіла Ка
терина
Василівна * Кударенко, — нас у мами ли
шилось шестеро. Нелегко
згадувати,
як їй бувало
тяжко з нами. Та держава
постійно піклувалась про
наше майбутнє. Троє з сі
м’ї здобули вищу освіту.
Всі ми живемо тепер доб
ре, маємо роботу до душі.
Я щиро вдячна нашій пар
тії і уряду за турботу про

збереження такого доро
гого нам миру».
Педагогічний
колектив
школи
роз’яснює зміст і
значення Заяви Генераль
ного секретаря ЦК КПРС,
Голови Президії Верховної
Ради СРСР Ю. В, Андро
пова учням школи, виховує
у них почуття патріотизму
і ленінського інтернаціо
налізму,
П. ЗУБЕНКО.

Новгородківський
район.

ДЛЯ життя,
ДЛЯ ЩАСТЯ
Нікого не залишила бай
дужим Заява Генерально

го секретаря
ЦК КПРС,
Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР Ю. В. Ан
дропова, адже вона пору
шує проблему збережен
ня миру на землі. Остан
нім часом ми дуже стур
бовані
мілітаристським
курсом США і їх союз
ників. Щодня засоби ма
сової
інформації
пові
домляють про все нові
підступи
правлячих кіл
США і блоку
НАТО, які
розробляють зловісні пла
ни знищення людства.
Ми тільки
вступаємо в
життя, попереду
стільки
нездійсненого і
стільки
можливостей
ДЛЯ того,
Щоб мрія стала дійсністю,
що для нас страшна, як і
для будь-якої із здоровим
глуздом
людини, думка
про можливість війни.

Чи можемо ми, радян
ська молодь, спокійно жи
ти, вчитися, працювати, ра
діти першим творчим ус
піхам, коли на нас націлені
американські «Першинги»
і крилаті ракети?
Для нашого щасливого
мирного життя не жаліли
себе наші діди і прадіди,
які бачили в нас достойних
продовжувачів людського
роду, добра і світла. І ми
не
маємо -морального
права мовчати в цей три
вожний час. Ми твердо за
являємо про своє обурен
ня тим, що хтось намага
ється вирішувати питання
нашого життя і смерті, на
магається зазіхнути на по
дальше існування всієї на
шої планети.
Ми заявляємо «мудрим»
політикам
США, що до

чи незалежність Гренади.
Вони допомогалн народові
цього маленького острова
будувати нове життя. І ко
ли прийшло горе на цю
землю, вони стали па ного
шляху...
— Ми, кубинці, хочемо
миру, — сказав Мануель.
— Кубинська молодь іде в
ногу з радянською молод
дю у боротьбі за відвер
нення загрози ядерної вій
ни.
З проникливими слова
ми звернувся до молоді
ветеран Великої Вітчизня
ної війни Михайло Степа
нович Броніцький. ’ Йому,
командирові,
який про
йшов воєнними дорогами
не одну тисячу кілометрів,
довелося бачити, як гину
ли люди, як палала земля.
Хочеться, щоб не
знали
цього наступні покоління.
—Ми твердо віримо, що
воля і розум народів здо
лають темні сили імперіа
лізму
і реакції.
Заява
Юрія
Володимировича
Лндропова — це наша на
дія на мир, який
ми по
винні відстояти
будьякою ціною!
Другий секретар Кіро
воградського
обкому
ЛКСМУ Володимир Іва
нов
закликав
молодь
об’єднати
зусилля у бо
ротьбі за мир, ще сумлін
ніше трудитися,
активно
підтримати
ініціативу
друкмашівців.
Учасники антивоєнного
мітингу-маніфестації моло
ді міста в підтримку Зая
ви Генерального секрета
ря ЦК КПРС, Голови Пре
зидії Верховної
Ради
СРСР товариша 10. В. Аидропова прийняли резолю
цію, у якій
заявили про
свою тверду
рішимість
відстояти мир і відвести
загрозу ядерної
війни.
Зачитав' резолюцію брига
дир комсомольсько-моло
діжного колективу елек
трозварників механоскла
дального цеху № 2 вироб
ничого об’єднання «Чер
вона зірка» Олексій По
пов.
Репортаж вела
Л. ЯРМОЛЕНКО.

кладемо всіх
зусиль до
того, аби
зберегти мир,
будемо боротися проти їх
мілітаристських планів, за
відвернення загрози ядер
ної війни.
Цілком і повністю під
тримуємо
миролюбний
курс нашої Комуністичної
партії і Радянського уряду,
Заяву Генерального секре
таря ЦК КПРС,
Голови
Президії Верховної Ради
СРСР
Ю. В. Андропова і
прагнемо, щоб і наша сум
лінна праця стала часткоіЬ
боротьби
за зміцнення
оборонної могутності на
шої Вітчизни.
Н. ЗАРУБІЙ,
комсомолка,
праців
ник обласної наукової
бібліотеки імені Н. К.
Крупської.
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«Молодий комунар»
ДО 40-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ МІСТА

ОЛЕКСАНДРІЇ ВІД НІМЕЦЬКО- ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ
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ЗІРКИ ОТЧОЇ СЛАВИ
а
На фронтах Великої Вітчизняної війни
ворогом
билося більше 10 тислч олександритів, 5600 з них наго
роджено бойовими орденами і медалями.

а

І їж і
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6 грудня 1943 року після обхідного маневру частини

ко.фашистських загарбників.

Під час Олександріисьн

нокомандуючого одинадцяти частинам і з єднання
своєно найменування «Олександрійські».

р

а Серед тих, хто проявив героїзм при визволенні міс
та були мінометники лейтенанта Л. Баранникова, які
розгромили ворожий ешелон з 120 гітлерівцями, підбил
З танки, 58 гармат, 6 складів з боєприпасами.
А У роки окупації в місті діяли підпільні організації.
Найбільш численною була група ,П. І. Маркова. ВІ її скла
ді активно боролися з ворогом комсомольці десятирічки
№ З Д. Олефіренко,
О. Шакало, Ф. Шпак, О. Ошкулоз,
Т. Комлик, М. Пащенко.

й ОГО ЧАСТО «°жна баГ* чити серед „олодих
робітників,
студентів, уч
нів. М. М. Тарадай живе у
Києві, працює
лектором
товариства
«Знання». За
активну пропагандистську
роботу нагороджений ме
далями, дипломами, гра
мотами.
М. М. Тарадай
ко_
лишній начальник
політвідділу 8 механізованого
корпусу.
Колишній
комісар 19
механізованого
корпусу
С. Калядін у своїх мемуа
рах наводить бойову
" “
характеристику
комісара
М. М. Тарадая: «В підроз
діл прибули
разом. До
цього часу не можу забу
ти його палкої, зворушли
вої промови перед воїна
ми частини...» І далі: «На
Київському напрямі комі
сар М. М. Тарадай підняв
полк у багнетну атаку, во
рог не витримав натиску
наших
воїнів — відсту
пив».

а За період окупації підпільники міста здійснили біль
ше 40 диверсійних операцій. Ризинуючи життям, Р°б‘у
ники І. Захарченно, їй. Кудря та Г. Мірошниченно зберег
ли пам’ятник В. І. Леніну, встановлений на територі ру
доремонтного заводу за шість
ронів до лочатнувіини.
28 найбільш активних партизанів і підпільників нагород
жено орденами і медалями.

до

Олександрія сьогодні,
Фото I. КОРЗУНА.

а У 1968 році в Олександрії збудовано меморіальний
номплекс на честь воїнів-визволителів.

ОБЕЛІСКІВ
На вулицях і площах
шахтарської Олександрії
майорять прапори. Біля
обелісків
почесну варту
несуть комсомольці і піо
нери, учасник«
трудової
вахтн, присвяченої 40-річчю визволення міста від
німецько-фашистських за
гарбників.
Батьківщина двічі Геро
їв Радянського Союзу —
прославленого воєначаль
ника Петра
Кириловича
Кошового
та космонавта
Леоніда Івановича Попова
— зустрічає визволителів
міста, котрі
приїхали з
різних куточків нашої кра
їни на свято.
Минулої п’ятниці
в ко
лективах
підприємств, в
навчальних занладах від
дулися зустрічі з ветера
нами війни, А в суботу в
будинках культури, робіт
ничих клубах комсомольсь
кі активісти і культармійці
організували тематичні ве
чори «подвигу жити у ві
ках». Тут оуло також влаш
товано
колективні перег
ляди кінофільму «Велика
вітчизняна». А 4 грудня в
актовому
залі музичної
школи зустрілися ветерани
частин і з'єднань, що визволяли місто від ворога.
Вчора в усіх навчальних
закладах учасники всесо
юзної пошукової експеди
ції «Літопис Великої Віт
чизняної»,
походу «Шля
хами слави батьків» взяли
участь о уроках мужності
«Подвигу
батьків — до
стойні!» Для колишніх виз
волителів міста був влаш
тований прийом в міськко
мі Компартії України та у
виконкомі міської Ради на
родних депутатів. В історико-краєзнавчому
музеї
фронтовики
зустрілися з
представниками
загонів
червоних слідопитів.

Сьогодні, в день ювілею,
представники трудових ко
лективів, громадських ор
ганізацій, школярі
міста
покладуть квіти до підніж
жя пам’ятників В. І. Лені
ну,
героям-визволителям,
на могили
полеглих зви
тяжців. А потім делегації,
що прибули на святкуван
ня 40-річчя побувають на
місцях визвольних
боїв.
Тисячі юнаків і дівчат візь
муть
„участь
___ _ уг мітингу,
клятві «Шляхами батьківгероїв йдемо впевнено»
------------на
площі Визволення. Тут та
кож відбудеться парад ветеранів-визволителів І фа
кельний похід
молоді під
девізом
«Мир відстояли,
мир захистимо!»
Ввечері
біля братської могили во
їнів, що загинули при ви
зволенні міста, відбудеться
мітинг-меморіая «Достойні
пам’яті тих, хто стояв насмерть в ім’я
життя». А
потім на центральній пло
щі Олександрі) буде влаш
товано святковий фейєоаерк.
к

Наш кор.

Місто
і

СОНЦЯ

новобудов

Сьогодні Олександрія відзначає 40-річчя визволення та завоювали
від німецько-фашистських окупантів. Про минуле Олександрії, її сучасне і майбутнє

розповідає перший за-

ступник голови виконкому міської Ради

народних де

путатів Валентин Прохорович МОЧАК.

У багатій і славній ре
волюційній, бойовій і тру
довій біографії міста, як
у краплі води відбилася
героїчна
історія нашої
Батьківщини.
Велика
Жовтнева
соціалістична
революція докорінно змі
нила життя степового по
вітового міста. Олександ
рія швидко росла, розви
валася.

Поряд із розвитком ву
гільної промисловості бу
ло досягнуто значних ус
піхів і на інших ділянках
народного
господарства.
За роки перших п'ятирі
чок
є Олександрії було
збудовано такі велетні, як
завод підйомно-транспорт
ного
устаткування
та
електромеханічний.
Але 6 серпня 1941 року
у місто ввірвалася війна.
Гітлерівці чинили звірства
над мирними
жителями,
розстрілювали комуністів,

Комсомолець Іван Сам
сонов
не раз заходив у
партком, просив відпусти
ти його на
фронт, але
кожного разу чув від пар
торга:
— Вугілля теж зброя.
Та зрештою відпустили.
Двадцятирічного
марк
шейдера
однієї з шахт
Тульського басейну Івана
Самсонова призвали в ар
мію.
Сталінградський фронт.
Потім — на захід. Форсу
вання Дніпра. На право
му березі Славутича роз
горілися жорстокі бої за
кожний населений пункт
Олександрійщини.
Ворог
чинив шалений ©пір, але

підпільників. Повністю бу
ло знищено
промислові
підприємства.
Та Олександрія не під
корилася чорній навалі.
Земля горіла пі7і ногами
окупантів. Народні герої
і радянські війська набли
жали час Перемоги. 1 він
настав.

перехідний
Червоний прапор галузі.
А з 1976 року Олександрія
стала центром виробничо
го об'єднання «Олексапдріявугілля», яке об'єднало
у собі 12 виробничих оди
ниць. За третій рік ниніш
ньої п’ятирічки промисло
вість міста виробила про
дукції па 326 мільйонів
карбованців. За відповід
ний період десятої п'яти
річки — на 304 мільйони
карбованців.
Разом із швидким роз
витком усіх галузей на
родного господарства з
кожним роком змінюється
і обличчя
нашого міста.
Крім нових промислових
комплексів, шкіл, дошкіль
них дитячих закладів та
лікарень, виростають цілі
квартали дев'ятиповерхо
вих будинків з поліпше
ним плануванням. За п’я
тирічку передбачено ввес
ти в експлуатацію 239,7 ти
сячі
квадратних метрів
житла, тобто за рік в се
редньому здати 48 тисяч
квадратних метрів. У де
сятій п’ятирічці ця цифра
досягла 40 тисяч.

Відразу ж після визво
лення міста почалася його
реконструкція.
• Ратний
подвиг радянських людей
продовжувався
иа полі
трудовому,
У скорочені
строки па
довоєнний рівень було
виведено про-мисловість. До 1955 року
в місті в основному завер
шилося створення міцної
бази для розвитку вугіль
ної промисловості. Один
за одним
стали в стрій
Бандурівський, БалахівсьУ двох нових шко ах
кин, Михайлівський розрі (одну з них уже побудова
зи. За підсумками дев’я но на початку п’ятирічки)
тої п’ятирічки гірники міс- навчатиметься 3120 учнів.

Своїх перших пацієнтів
приймає новий терапев
тичний корпус. Цього року
стануть до ладу 180- і 72квартирні будинки, гурто
житок вугільників, полік
лініка. У нові приміщення
перейдуть телеательє, ди
тяча художня школа, ком
бінат побутового обслуго
вування.
Місцевий народпцй кра
єзнавчий музей став філіа
лом Кіровоградського об
ласного краєзнавчого му
зею. Для червоногалстучних будівельники готують
чудовіш дарунок — нову
простору, світлу будівлю
Палацу піонерів.
Відкриються
також
школа іноземних мов, Будинок книги, «Книжковий
світ», продовольчі і пром
товарний магазини, кафе,
універсам.
У місті
створено всі
умови для гармонійного
розвитку юних Олександ
рівні в.
До їх послуг 36
дошкільних дитячих зак
ладів, 19 загальноосвітніх
шкіл, 9 клубів і Палаців
культури, 12
бібліотек,
книжковий фонд яких на
раховує 411441 найрізно
манітніших книг.
З кожним роком молодіє
Олександрія. Своїми прос
торими вулицями і пло
щами, каштанами у скве
рах і щасливим дитячим
сміхом. А головне — слав
ними трудівниками, які
прикрашають місто натх
ненною працею.
8. МОЧАК,
заступник голови ви
конкому Олександрій
ської міської
Ради
народних депутатів.

ОСТАННІЙ ПРОРИ
під натиском наших військ шітися в наші бойові по
залишав село за селом — рядки, обійти
мінометну
Дівоче Поле,
Лікарівку, батарею Самсонова. Лей
Костянтинівну, Косівку...
тенант наказав відкрити
Навальний наступ Ра вогонь по скупченню ата
дянської Армії в напрямі куючого противника.
З
залізничного роз’їзду Дя кожною хвилиною артиле
ківський поставив в скрут рійська канонада посилю
не становище противника. валася, але й ворог вводив
Гітлерівці не шкодували у бій усе нові сили.
пі живої сили, ні техніки,
Підбито три бронетран
контратакували паші під спортери, на полі сотні
розділи,
несучи
великі вбитих гітлерівців. Коман
втрати.
дир наказує вести приціль
Зав’язався
жорстокий ний погонь по піхоті, а сам
бій біля села Диківки. біжить у рів, що перед
Противнику вдалося вкли- вогневою позицією бата

реї. Прямо на нього йдуть
бронемашини. Лейтенант
підпускає їх близько до
себе і кидає кілька гранат.
Запалали дві бронемаши
ни. Офіцер’ узявся за ав
томат. Кілька черг,, і скін
чилися патрони...
Здавалося,
становище
безвихідне. 1
лейтенант
приймає сміливе рішення:
озброєний лише
пістоле
том, перебігає до підбито
го
бронетранспортера,
вскакує,в нього і починає
поливати свинцем
гітле
рівців з їх же кулемета.

шш
ДНІ ЛЮДЕЙ
Ці події відбулися на по
чатку Великої Вітчизняної
війни.
Тоді, в найтяжчі
для Батьківщини
дні, за
проявлені героїзм і муж
ність під час захисту сто
лиці України
Києва ба
тальйонний комісар Мусій
Миколайович Тарадай був
удостоєний урядової наго
роди — ордена
Леніна.
Після запеклих боїв на Ки
ївському
напрямі М. М.
Тарадай
брав участь у
Обороні Москви.
Радісною і хвилюючою
подією для нього була пе
ремога під Сталінградом.
Радянські війська могут
ньою лавиною пішли на
захід. На деякий час на
ступ затримався біля Дніп
ра. Начальник політвідділу 8 механізованого кор
пусу М. М. Тарадай зібрав
політпрацівників
і звер
нувся до них
з такими
словами:
— Наше
головне зав- І
дання — донести до сві
домості кожного
бійця
важливість
визволення
Правобережної
України.
Необхідно подолати «Схід
ний вал»,
про який так
багато говорили гітлерів
ці. Попереду чекають виз- і
волення Олександрія, Кі
ровоград.
Закінчився
осінній ко
роткий день. Політпраців- ,
ники розійшлися по своїх
частинах. Біля
солдатсь
ких вогнищ, у землянках
вони
вели
пристрасну
розмову з воїнами.
ІІ
За мужність
і відвагу,
проявлені бійцями 8 меха
нізованого
корпусу під ,11
час визволення Олександ- ’’’
рії, наказом
Верховного
Головнокомандую чого
корпусу
було присвоєно
ім’я «Олександрійський».
П. АНДРУЩАК.

Захоплений боєм,
він не
помітив, як фашисти під
кралися ззаду...
Смертю хоробрих поліг
на болі бою комсомолець
Самсонов, до кінця вико
навши свій синівський обо
в’язок перед Вітчизною.
Радянський уряд високо
оцінив
подвиг офіцера
І. О. Самсонова: йому при
своєно звання Героя Ра
дянського Союзу.
Бійці і командири
ко.и
лншньої
214-ї Кремен
чуцько - Олександрійської
стрілецької дивізії похоро
нили Героя з усіма війсь
ковими почестями в селі
Диківці.
А. ПОНОМАРЕНКО.

• W

6 ФУДНя 1983 року

«Молодий комунар»

ГПО НА МАРШІ
Триває обласний огляд роботи комсомольських органі
зацій та колективів фізкультури по впровадженню □ дію
комплексу ГПО. В м '-■ал
стах іі районах
пайпи»« вже
г,.,, визначен
.
, лідери.
.
ЩО 3 початку року добилися иппіт»
•
н
і ся краи*их показників у роз
витку масовості і майстерності. На прохання нашого ко
респондента представлені характеристики на деякі «олективи коментують керівники спорткомітетів.

'■ Всесоюзний скепедииі? «ЛіЛ™ИИиСЬ,<01 ..С®РЄДНЬО1
школи беруть активну участь у
роботі встановлено десп/киі?лен ?пшш' в,тчизняної»л Завдяки їх плідній пошуковій
На знімку: чеоаоні Хппити Яг НИНІ »'евІдомих воїнів-визволителів.
ггу<:-ь
у
Р ні слідопити обговорюють краєзнавчі матеріали.
-иа—
Фото М. САВЕНКА.

ЖУРНАЛУ «ПІОНЕРІЯ» — 60. У жовтні 1923 року
вийшов у світ його перший номер.

Тоді він називався

«Червоні квіти». Редактором «Піонерії»

був видатний

державний і партійний діяч Володимир Петрович Затон-

ський.
ииЛтиР?г^ИлН'?налУ “ це СТОРІНКИ славної піонерської історії. Тут можна було пропГонерських загонівПрО ВеличН| пвРетв°Рвння в Країні Рад, про організацію перших
гя,?таК/гм^^^ї.1а-СТЮ АИтпчих.коРеспонДвнтів у журналі
випускалась піонерська
Г.аз 5* Л'™ааь’ии
т’>’ А.е піонерські кореспонденти повідомляли про свою допоКЛХ™« 2«ану ’“’«’‘’Заготівлі, у будівництві піонерської МТС, збиранні кошК0Л0ну мені вПі°нерн». юні кореспондети
брали інтерв'ю у Н. К.
/ Крупської, гг. іІ.Р п
Петроаського.
•
„З дитячих кореспондентів виросли відомі поети і письменники — Іван Нехода, Ва
лентин ьичко, Олесь Гончар, яні потім довгі роки співробітничали з журналом.
„іЛа1с:°р,НЛаА<‘П10пНеР,|,> Армувались твори відомих письменників, що писали для
Йі^тпил^-’и? л°Иі ~ П’ Панч,а> П. Тичини, В. Сосюри, А. Головка,
К. Паустосського,
М. Трублаїні, О. Іваненко та інших.
7
'
сь°годн| «ПІонерія» гуртус навколо себе талановитих прозаїків, поетів, худож
ників. На п сторінках виступають відомі вчені, ветерани праці, артисти, спортсмени,
в журнальному клубі «Сурмач» можна прочитати поради піонерському активу. І
самі піонери розповідають про свої справи на Марші.
.„Улюблений журнал веде юних ленінців шляхами батьків, розповідає про революціину, бойову і трудову славу свого народу. Він навчає дітей рости мужніми і розум
ними, веселими і працьовитими, вмілими І життєрадісними.
Погляд Тимура Аркадійовича ледь затуманюється,
стає зажуреним. Він згадує
страхітливий 41-й, рік ного
вступу в комсомол. 1 знову
замовкає.
Аркадій
Гайдар вилітав
до Києва у найтривожнішнй
час. Це .місто було близьке
йому ще з юності.
У 1019
році він учився у Києві. Тут,
на Україні, він і загинув, ря
туючи своїх друзів.
— Щоразу, коли мені до
водиться давати інтерв'ю,
— говорить Тимур Дркадійович, • — я зазнаю почуття
. ніяковості.
Біографія моя
скромна, як і в тисяч моїх
ровесників, що зустріли війну 11—15-річннми підлітками. В грудні 41-го, тількищо вступивши у комсомол, пішов пра
цювати слюсарем на авіазавод. Ми ро
били славнозвісні «Илы» — «Ил-1» і піз
ніше — «Ил-2».
— Я ніколи не прагнув стати письмен
ником, — продовжує він. — Образ бать
ка, його часом просто каторжна праця
над рукописами була в мене перед очи
ма. образ його незабутній. 1 я зовсім не
хотів, як іноді трапляється, прикриваю
чись іменем батька «пробиватися» в лі
тературу. А от про що я
справді мріяв
по-справжньому, так це про море. І ро
бив усе, щоб ця мрія здійснилася. 1943
року вступив на підготовчий курс, а в
1944 — на перший курс Ленінградсько
го вищого воєнно-морського
училища
ім. М. В. Фрунзе.
Закінчивши
його у
194« році, став
ходити на підводному
човні 020, командирам мінно-артилерій
ської бойової
частини. Хороший
був
підводний човен, хоч і довоєнний ще.
Через кілька років послали мене вчи
тися у воєнно-політичну академію імені
Леніна, і, познайомившись із програмою
кількох факультетів, я обрав редакторсь
кий, тому що мене зацікавила його про
грама. А потім, гадалось, повернуся політпрацівником на корабель
— знання
історії та літератури
мені не завадять.
Проте начальство вирішило інакше. Про
читавши своє призначення, дізнався, що
мене направляють
спеціальним корес
пондентом «Красной звезды»,
В армії
наказ не обговорюється.
Писати я став про те, що сам добре
знав. Мої нариси про бойові кораблі, уч
бові походи, про людей флоту друкува
ли. іноді хвалили, що. звичайно, тішило
моє самолюбство, проте голову мені не
закрутило.
Втім, Інколи доля журналістська роз
поряджалася Тимуром Гайдарем досить
вигадливо — і замість
рядової мирної
подорожі він раптом опинявся в ситуа
ції, коли доводилося зустрічатися віч-навіч із смертельною небезпекою. Так ста
лося на Кубі у 1961 році.
куди Тимур
Аркадійович їхав у короткочасне відряд
ження. Та життя розпорядилося інакше.
Почалося вторгнення недобитих «батістівців» па Плая-Хірон, і Тимур Аркадійович попросився в район бойових дій.
За сміливість, проявлену у бойовій об
становці. міністр
Збройних Сил Куби
Рауль Кастро нагородив Т. А. Гайдара
іменною зброєю.
Сам Тимур Аркадійович про це згадує
дуже скупо. Говорить тільки:
— Там залишився шматок мого серця
1 багато справжніх друзів.
Хочеться тільки додати, що там наро
дилась І книжка Тимура Гайдара «З Га
вани по телефону*, прочитавши яку, вії
зможете дізнатися багато цікавого.

ЗУСТРІЧ
УРОМ
п ІМ'Я Аркадія Гайдара присвоєно не
1 так давно
одній з малих
планет.
Оригінал свідоцтва про це тепер збері
гається у бібліотеці-музеї А. П. Гайдара.
А надіслав свідоцтво в бібліотеку Тимур
Гайдар, син письменника.
Символічно, звичайно, що десь у без
межному космосі летить по своїй орбіті
планета «Аркадій Гайдар». Та нам хоче
ться поговорити
сьогодні про орбіти
земні, про нез'гасаючу зірку письмен
ницької принадності.
Аркадій Гайдар приходить
до нас у
ранньому
дитинстві і залишається з
нами на все життя. І ми не завжди усві
домлюємо
те, що часто ставлення до
друга, до ворога вимірюємо «гайдарівськимн» мірками.
І яке щастя, що нині, 5' дні.
коли ми
відзначаємо
вісімдесятиріччя письмен
ника, є ще люди, які знали Гайдара, кож
на зустріч з ними — велика радість.
Незважаючи на зайнятість. Тимур Ар
кадійович з розумінням
поставився до
прохання, викладеного
в багатьох лис
тах читачів нашого журналу — поговоРіЛг про письменника Аркадія Гандара
з іюї'о сином і розповісти про самого іимура Гайдара.
„„„
— Тільки прошу вас —
про мене не
варто багато писати. — одразу ж, майже сердито попередив він. — А от про
батька мені вже доводилося писати, коли
я ще був курсантом.
Тоді мої спогади
були світліші. Про деякі подробиці я її
Дізнавався
від старших членів ■■аІВ®
родини. Наприклад, про знаменитувтечу
батька з дому, коли він був ще хлоп іа
Батько Аркадія Гайдара у
пішов на фронт. Це було великим !ударом
для сім’ї. Особливо для
Аркадія. я с.
буквально обожнював батька. І ось оди
Го разу мати (тобто, моя бабуся) лриии
ла додому, а Аркадія немає. 5® ^л.°п
до самісінького вечора, не було і з на
Ступного ранку. Втративши яад1“'
вмістила у міській газеті об яву. «Зі и к
хлопчик 12-и років. Прикмети, великий.
Світлоголовий. Блакитні очі. Довгі вії. на
Лівій щоці вузький шрам. ОдяГпаП,’г„ п/
форму учня реального училища. На каш
кеті і па пряжці пояска літери: «А. і.
Три дні мати не знаходила еобі міси .
А на четвертий день у лУ<арі°'
Гтраик» вал а. прибігли із 0В,сТ.к22:м»ЛлмІ
дія Лпайшли за описом у лісовому селі
цепфда.іік від Нижнього Новгорода
У
шістдесяти кілометрах від Арзамаса. / ікадій був пригнічений, збентежений, і
тері сказав: «Ішов до батька!»
про що не розпитувала. А ввечері, пєред
Сном, погладила по стриженій г®ло»і ’
тихо мовила: «світлий мій хлопчику."*
Цю свою втечу Аркадій 1 аиД‘?І'? ’’а
дна значно пізніше
у повісті «Школа».
Там є слова: «Першокласник
Тупиков
виявився дурнем. Він навіть но знав, У
який бік треба
на фронт тікати, ного
впіймали через три дні».

Леонід СОРОКА.

ПРИЗ

МОШ.0ГО
ФІЗОРГ комунара
ПОРУЧ
З КОМСОРГОМ

А. Подольський,
голова них команд міста. Це ті, хто
Кіровоградського міського систематично бере у часть в приклад, у нас найбільші
членів збірних команд райо
спорткомітету:
турнірах з багатоборства ну. Багатоборці
колгоспу,
— За чотири останні міся І £10, що проводяться регу скажімо, вже ~ другий рік
ці в соціалістичному змаган лярно в технікумі. Як прави підряд завойовують нагоро
ні, як
і раніше попереду ло, ці юнаки та дівчата ви ди на обласному турнірі ме
йдуть представники вироб ступають на рівні
першо ханізаторів на приз двічі
ничого об’єднання «Червона розрядників і кандидатів у Героя Соціалістичної Гірац; З
зірка» та машинобудівного майстри.
О. В. Гіталова.
технікуму. Усі 2020 комсоВ. ЗАЇКА, голова ДолинА в місцевій ДЄСЯГИрі‘Щ<1
мольців-червонозорівців ви ського райспорткомітету:
працюють
по виявленню кра Я
йшли на старти ГПО, 670
— Кращіі
колективи ми щого спортивного класу. Ис-1
виконали, нормативи на зо визначаємо» за категоріями
лотий значок, 440 юнаків і — серед підприємств, кол- редусім береться до у ваш я
те, як складає
нормативи
дівчат стали розрядниками. госпів і
загальїюосвітніх
Запорукою успіху є те, що шкіл. Цього року в трійку ГПО кожен учень. Ній ні ь
тут в тісному контакті пра лідерів ввійшли фізкультур десятирічці майже половина
цюють
комсомольці і фіз ники цукрозаводу, колгос членів колективу фізкульту
культурні активісти. Воші пу імені Леніна та Моло- ри стала -значківцями,
о КЩО переглянути ЦИір
безпосередньо на виробни діжненської
десятирічки.
ри в представлених и
чих дільницях ведуть пропа Хочу розповісти про кол
ганду нормативів
і вимог госпних значківців. їхній на обком комсомолу, облсоор«
комітет та редакцію газе і.,
ГІІО, влаштовують поєдин ставник Євген Бондюк за
характеристиках на кращ.
ки між збірними цехів. По кінчив Київський
інститут колективи фізкультури, ти
фізкультури,
де
пулярними стали тут зма
вчився за видно, що на місцях прощ
правління депо значну роботу по залу
гання під
девізом «Усією направленням
бригадою
— на стадіон». колгоспу. Сам він постійно ченню спілчан до складання
на змаганнях з нормативів ГПО.
Наприклад, КМК, який очо виступаєі
1 все ж
лює Олексій Попов, повним кількох видів спорту, щоро цифри нерідко свідчать при
складом брав участь у об ку входить до складу збір протилежне. Наприклад, па
ласних
і республіканських ної району з багатоборства 1 іовоукраїнському цукроза
змаганнях з багатоборства Г110. Тут, у селі Кіровом у, воді з 254 членів колективу
ГПО, на яких майстерністю створений філіал Долннсь- фізкультури лише 45 регу
мірялися виробничі колекти кої ДЮС111, де також пра лярно тренуються в група.-.
ви підприємств області. Всі цює Євген Бондюк. З чис ГПО. Із 62 підготовлених
члени бригади відвідують ла кращих спортсменів міс значківців лише три анкона
спортивні секції, захищають цевої десятирічнії він органі ля розрядні нормативи і <
честь колективу фізкульту зував групу вдосконалення отримали золотий значок.
майстерності.
ри механоскладального цеху спортивної
На місцях ще належмо;..
для
№ 2 в
загальнозаводській Звідси — поповнення
спартакіаді, лідирують тут секцій, що працюють у ко- чином не дбають про полін
сам бригадир і комсорг Ми лективі фізкультури госпо- шення спортивної оази. Як
кола Дорош. Червонозорів- дарства. І ось віддача — із що в Комишуватому облад
цям є па кого рівнятися, 196 підготовлених значків нано 11 спортивних майдан
ців у цьому році 47 викона чинів, то 260 фізкультурни
звідси й успіх.
А серед навчальних закла ли розрядні нормативи з ба ків колгоспу імені 40-річчи
1ГІ0. Залік з Жовтня мають їх лише три.
дів відзначився
колектив гатоборства
фізкультури машинобудівно фізичної та військово-техніч Відсутні тут спортивні спо
стані
складають руди на польовому
го технікуму. Комсомольці ної підготовки
тракторної бригади, на тва
усі
комсомольці
—
механіза

обладнали
для себе стрі
ринницькій фермі. По одно
лецький
тир,
комплексні тори, тваринники, молоді
му містечку 1'110 є в провід
майданчики. Залік із фізич спеціалісти. Останні очолю них колективах Долинськоної та військово-технічної ють спортивні секції, бо ще
підготовки тут
складають навчаючись в середніх і ви го району. У значній частиш
цілорічно. Після виконання щих навчальних закладах, колективів підприємств, кол
тири, пла
висококласними госпів відсутні
нормативу юнаки та дівчата стали
вальні басейни. Немає їх
спортсменами.
1
тепер
вони
не заспокоюються на досяг
нутому, а знову тренуються. фізорги, громадські інструк навіть у червонозорівців, де
6100 членів колективу фіз
Для
фізкультурників 29 тори.
Добра традиція в Моло культури. А подбали б на
груп ГПО складено спеці
місцях
про
розширення
альний графік, за яким по діжному. Заводські спорт
та ефек
шефство над спортивної бази
слідовно
і цілеспрямовано смени взяли
тивне її використання, ре
колективом
фізкультури
міс

ведеться робота по дальшо
зультати в правофлангових
му фізичному вдосконален цевої десятирічки.
ню.
В. КОТОВ, голова Ново- колективах, що включилися
У майбутніх.машішобу дів- української о райспорткомі- в змагання на приз «Моло
дого комунара»,
були б
пиків є екран,
де майже гету:
значно
кращими.
—
Попереду
в
нас
фіз

щодня проставляються по
Хотілося б, щоб фізкуль
цукрозаводу,
казники тих, хто
щойно культурники
XX з’їзду турні активісти, представлястартував. 1 одразу видно, колгоспу імені
Комишуватської ючн характеристики на кра
кому ще треба потренува КПРС та Г
тися, щоб виконати норма середньої школи. Порівняно щі колективи, доповнювали
тив, а хто вже наближаєть з іншими колективами- тут свої рапорти коментарем —
показники називали імена кращих ін
ся до визначеного рубежу. мають найвищі
Це допомагає уникнути фор масовості і майстерності. 1 структорів по спорту, про
малізму в підготовці знач це тому, що регулярно вла відних багатоборців ГПО,
ківців.
штовуються залікові змаган їх результати на змаганнях
Майбутні машинобудівни ня, турніри з багатоборства з багатоборства ГПО.
М. ШЕВЧУК.
ки входять до складу збір- ГПО. З Комишуватого, на-

КЛУБ У КЛУБІ
Вже п ятий рік у нашому селі при бу
динку культури працює шаховий клуб.
Вечорами тут збираються молоді механі
затори, тваринники, сільська інтелігенція.
Кращі шахісти дають сеанси одноразової
гри, знайомлять початківців із теорією
шахів.

Охоче відвідують клуб учні Орлівської
десятирічки. Наприклад, третьокласник
Михайло Ромапщак
завітав сюди у
шість років. Спочатку йому показали, як
розставити на шахівниці фігури, запро
понували уважно подивитися, як грають
досвідчені шахісти. Л нині учень уже

ШАХИ
бере участь у турнірах, що проводяться
кожного місяця в клубі.
Добре грають у шахи дев’ятикласни
ки Сергій
Коваль, Віталій Барков,
шестикласник Андрій Маланюк, восьми
класник Василь Шннкарук, четверто
класник Володимир Кузенко. В остан
ньому турнірі переміг Сергій Коваль.
Є із нас достатня кількість шахівниць,
закуплено спеціальну літературу з теорії
шахів, передплачуємо журнали. На сті
нах — портрети чемпіонів світу з шахів.
М. ПОЛІЩУК,
село Орлове,
Новоархангельський район.
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А ЦТ (II програма)

А ЦТ (І програма)
8.00 —
Новини. 8.20 —
Творчість юних. 8.50 — Те
лефільм «Архів смерті». 1
серія. 10.15 — М. Теодоракіс.
Симфонія № 3 для оркестру,
хору і сопрано. 11.25 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— Док. телефільми. 15.30 —
Твоя ленінська бібліотека.
«Головне
завдання наших
днів».
16.05 — Грає ан
самбль солістів оркестру Ве
ликого театру Союзу РСР.
16.25 — Новини. 16.30 — Ве
селі старти. 17.15 — Розпо
відають наші кореспонденти.
17.45 — До національного
свята Фінляндії — Дня про
голошення
незалежності.
Програма телебачення Фін
ляндії. 18.30 — Виступ ди
тячого хору «Дзвіночок»
м. Воронежа. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Якщо
живеш на селі. Теленарис
про розвиток допоміжних
господарств в Ростовській
області. 19.15 —- Телефільм
«Архів смерті». 2 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — Що? Де?
Коли? Телевікторина. 23.05
— Новини. Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.25 —
«Слово — пісня». 11.25 —
«Новини кіноекрана». 12.40
— Концерт духової музики.
13.00 — Новини.
16.00 —
Новини. 16.10 —
«Срібний
дзвіночок».
16.35 — Грає
Л. Тимофеева. 16.50— «Краї
на Комсомолія».
17.40 —
«На порядку
денному».
18.00 — Телефільм «Вахта
продовжується».
18.30 —
Музичний фільм «У степу
наша пісня». 19.00 — «Ак
туальна камера».
19.30 —
«Будьте здорові!» Зустріч те
леглядачів з
академіком
Академії наук УРСР Героєм
Соціалістичної Праці М. М.
Амосовим. 20.20 — «День за
днем». (Кіровоград). 20.40—
Оголошення. . (Кіровоград).
20.45 — «На добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Довгі дні,
короткі
тижні».
1 серія.
22.40 — Новини.

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Док. фільм «Незвичайний те
атр». 8.35, 9.35 — Музика.
2 кл. 9.05,
13.20 — Фран
цузька мова. 10.05 — Учням
П'ГУ. Естетичне виховання.
10.35, 11.40 — Основи Радян
ської держави і права. 8 кл.
11.05 —
Шахова школа.
12.10 —
Географія. 6 кл.
12.40 — Зоологія. 7 кл. 13.05
—
Науково-популярний
фільм «Спогади про Великий
Устюг». 13.50 — Мистецтво
епохи Відродження. Переда
ча 2. 14.20 — «Мій любий
Саша...»
Присвячується
О. Одоевському. 15.15 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15
— «Що може колектив». Пе
редача 1. 18.45 — «...До
шістнадцяти і старше». 19.30
— Спорт за тиждень. 20.00
— Вечірня казка. 20.20 —
Док. телефільм. 20.30 — Чем
піонат СРСР -з волейболу.
Жінки. «Медін»
(Одеса) —
«Уралочка»
(Свердловськ).
21.00 — «Час». 21.35 —
Фільм «Міра риску». 23.05 —
«Через 200 років». Про істо
рію винаходу повітряної ку
лі. 23.25 Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини.
8.20 —
Мультфільми. 9.00 — Теле
фільм «Архів смерті». 2 се
рія. 10.40 — Концерт. 11.40
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. телефільм «Я
так вирішив, і це я вико
наю». 15.20 — К. Треньов.
«Любов Ярова». 16.10 — Но
вини. 16.15 — Відгукніться,
сурмачі! 17.00 — Філософія
і культура. 17.45 — У кожно
му малюнку — сонце. 18.00
— Екран
збирає
друзів
(СРСР — Фінляндія). 18.45 —
Сьогодні
у світі. 19.00 —
Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фі
налу. «Спартак» (Москва) —
«Спарта» (Голландія). В пе
рерві (19.45) — Якщо хочеш
бути здоровим. 21.00 —
«Час».
21.35 — Майстри
оперної сцени. М. Френі та
Н. Гяуров. 22.30 — Сьогодні
у світі.

А УТ

10.00 — Новини.
Співає Г. Ципола.

по 9
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«Шкільний екран». 8 клас.
Російська література. 11.05
—
Науково-популярний
фільм. 11.40 — «Шкільний
екран». 9 клас. Українська
література. 12.20 — Худож
ній телефільм.
«Довгі дні.
короткі тижні». 1 серія. 13.25
— Новини. 13.35 — Доку
ментальний фільм «Орля на
марші».
16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний
дзвіно
чок». 16.30 — Кінопрограма
«Міста і люди».
17.30 —
«Продовольча програма —
справа кожного». 18.00 —
Телефільм.
(Кіровоград).
18.20 —
«День за днем».
(Кіровоград). 18.30 — «У
світ прекрасного». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30
— «Факти
свідчать». 20.15 — Естрад
ний концерт.
20.45 — «На
добраніч, діти!»
21.00 —
«Час».
21.35 — Художній
телефільм «Довгі ночі, ко
роткі тижні». 2 серія. 22.45
— Новини.

А ЦТ (II програма)

---

ЧИ МОЖНА
ПЕРЕТВОРИТИ
КІМНАТУ
В КОНЦЕРТНИЙ
ЗАЛ

Звісно, можна. До
сить поставити на
диск радіоли платів
ку чи ввімкнути маг
нітофон. Мить... і
тільки для взс співає
Муслим
Магомаев,
розповідає про свої
«пригоди» Геннадій
Хазанов,
грає ваш
ул ю бл с и и й ансамбль.
Л чом би й вам
не записати свій го
лос на платівку або
магнітофонну стрічку

ЗВУКОВИЙ лист—
— це не просто співу
ча несподіванка. Це
завжди приємний по
дарунок рідним, дру
зям.
...Ви можете замо
вити запис улюбленої
мелодії, пісні з ново
го кінофільму, теле
фільму тощо. Студії
звукозапису обласно
го підприємства «Побутрадіотехніка» на
раховують сотні ціка
вих записів, які ре
гулярно поповнюють
ся.

...Звукові листи за
писуються відразу ж
після подання вами
замовлення.
МУЗИЧНЕ
ВІТАННЯ
У ВИКОНАННІ
УЛЮБЛЕНИХ
СПІВАКІВ
можна замовити й
поштою. Тоді платів
ку або стрічку ви
одержите накладною
платнею.
ПРАЦІВНИКИ
СТУДІЇ ПРОСЯТЬ
ЗАМОВНИКІВ:
— писати чітко, роз
бірливо, коротко;
— вказувати зворот
ню адресу повністю і
обов’язково з пошто
вим індексом.
У своєму замовлен
ні обов’язково вка
зуйте марку вашого
магнітофона,
щоб
оператори
зробили
запис у відповідній
швидкості.

РІДНІ ГОЛОСИ
Пам’ять про найдо
рожчих нам людей —
це найзаповітнішнй
наш скарб. Так, най-'
краще зберігає образ
дорогої нам людини
фото. Цс вірно ще й
тому, що ми з дитин
ства звикли бережли
во ставитись до сі
мейних
фотоальбо
мів. Фотоальбом зав
жди був сімейною ре
ліквією і наших бать
ків, і наших дідів...
А голоси дорогих
нам людей ми поки
що зберігаємо тільки
в пам’яті. Бо паша
свідомість не встигає
за швидким розвит
ком техніки. Погодь
тесь, мало ще сімей,
в котрих заведені й
ведуться
СІМЕЙНІ

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

сбгагтчого комитета

м, Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

ЛИСМ Украины.
На уиі>аиш:ко,м языке.

...Замовлення пош
тою — це зручно!

Ч

^Молодой коммунар» —

БК 05509.

Фото близьких лю
дей, друзів. Пам’ять’
дружби, п-ам’ять ліб^
бові, пам’ять життя.
...А звуки, зафіксо?
вані на платівці, па
стрічці. Це рідні го*
лоси. Голоси, що ста?
ють пам’яттю друж*
би, любові, життя. .
ДО ВІДОМА-4^
ЗАМОВНИКІВ!
При записах вико»
ристовується магніт
на плівка студії.
ПОСЛУГИ
ЗВУКОЗАПИСУ
надаються також у
філіях студії:
— Олександрійській,
— Знам’янській,
— Світловодськпй,
— Новоукраїнській.
ПРИВІТАННЯ
СОЛДАТУ
«Не плачь, девчон
ка. Пройдут дожди.
Солдат вернется. Ты
только жди...»
...Ти тільки четай.
Для чоловіка вико
нання обов’язку пе
ред Батьківщиною —
справа свята. Л роз
лука — це перший іс
пит любові на міц
ність. Ти тільки че
кай. І пиши. Пиши
частіше.
...А мЬжва надісла
ти не простий лист, а
звуковий.
Повір, дівчино, для
солдата це вже под
війна радість.
Укрпобутреклама.

року

ПОСЛУГИ ЗВУКОЗАПИСУ-МОЛОДИМ
Якщо вам доводи
лося бувати на радіо
студії, то ви неодмін
но звернули увагу на
табличку «Тихо! Йде
запис!».
Така вже
специфіка цієї справи
— жоден сторонній
звук не повинен по
трапити на плівку.
Подібну
табличку
можна побачити і на
студії звукозапису, де
записують на гнучку
платівку та магнітну
стрічку музичні вітан
ня, пісні, поздоров
лення тощо за індиві
дуальними замовлен
нями.

ФОНОАЛЬБОМИ СІМЕЙНІ ФОНОТЕ
КИ.
Уявляєте таку фо
нотеку? У ній можуть
бути записані і роз
повідь дідуся про ге
роїчну молодість йо
го покоління, і дзвін
кий спів онучки...
Сімейна фонотека
— це не тільки сімей
на реліквія. Це ще й
один з дієвих засобів
виховання наших ді
тей і дітей наших ді
тей.
...Створити сімейну
фонотеку і регулярно
поповнювати її вам
допоможуть праців
ники студії звукоза
пису.
«...Храним мы
фотографии
любимых.
Так листья под
снегами прячут
зимы.
...Мы прячем их от
взглядов
посторонних '
При тусклом
лунном свете
достаем их
И молча
разговариваем
с ними.
Разглаживая
глянцевые снимки».
...В кожній сім’ї, в
кожної людини обо
в’язково зберігають
ся фотографії. Миті
життя, зупинені фо
токамерою. Пам’ять.

д-гр

грудню

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Док. телефільм «Оленячими
стежками». 8.35, 9.35 — Аст
рономія. 10 кл. 9.05. 12.45 —
Німецька мова. 10.05 — Фі
зика. 10.35, 11.35 — Історія
9 кл.
11.05 — Для вас,
батьки. 12.05 — «Учитель».
Теленарис. 13.15 — Мистецт
во епохи Відродження. Пе
редача 3. 13.45 — Сторінки
історії. «Пам’ять серця». До
40-річчя
ордена
Слави.
14.35 — Сільська година.
15.35 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 — Науково-по
пулярний фільм «Невидиме
життя лісу». 18.30 — К. Чапек. «Засіб
Макропулоса».
10.25 — Фільм-вистава. У перерві —
10.35 — 19.55 — Вечірня казка. 21.00

і надіслати музичний
привіт своєму друго
ві, який мешкає в ін
шому місті або в се
лі? Для цього досить
звернутися на студію
звукозапису. її адре
са: м.
Кіровоград,
вул. Гоголя, 85.
У студії звукозапи
су за вашим замов
ленням запишуть на
платівку або магні
тофонну стрічку піс
ню,
поздоровлення
або текст
вашого
привітання.
...Якщо ви бажаєте
одержати
звуковий
лист на платівці, то
на ній ще буде вмі
щене фото пейзажне
або з видами облас
ного центру.

«Архів смерті». 5 серія 23 0/ї
_ Сьогодні у світі.

А "х
10.00 — Новини. 10.25 _ і
Виробнича гімнастика 10 ЗЙ
— Маленький концерт 10 45
А ЦТ (И програма)
— «Прийде корабель росій
ський». Вистава. 13 05 - *»■
8 00 — Гімнастика. 8.15 — Новини.
13.15
—
ху
Док. фільм
«Самсоновн». дожній телефільм «Довгі
8 35, 9.35 — Природознавст дні,
короткі тижні». 2 се*:
во. 4 кл. 8.55 — Науково-по рія.
16.00
—
Новини
пулярний фільм «Пароль у 16.10 — «Срібний дзвіночок»
Всесвіт». 9.05, 12.35 — Іспан 16.40 — «Культура російсій
ська мова. 9.55 — Мамина кої мови». «О. С. Пушкін Я
школа. 10.25 — Науково-по російська
мова». І7.10 -А
пулярний фільм «Тече ріка». Камерний концерт. 17.30 —ц
10.35. 11.35 — Лірика М. Не «Імпульс». Науково-популяп9 кл. 11.05 — Фізи• 1ГЛ
на ІТПЛГППМЛ
програма. 1ЯЛП
18.00 — * Кон’
— «Час».
21.35 — Фільм красова.
12.05 — Історія. 7 кл. цертний зал «Дружба». (Кі
«Біг іноходця». 22.55 — Но ка
13.05 — Знай і умій. 13.45— ровоград). 18.30 — «День зй
вини.
Фільм із субтитрами «Одру днем». (Кіровоград). 18.45 —
ження».
15.25 — Новини. «Екран пошани». Теленарисі
18.00 — Новини.
18.20 — (Кіровоград). 19.00 — «Акту
Сюїта із творів Ф.-Е. Баха у альна камера». 19.30 — Кон
виконанні квартету старо церт. 20.30 — «Сатиричний
винної музики (ЧССР). 18.30 об'єктив». 20.45 — «На доб
— «Що може колектив». Пе раніч, діти!» 21.00 — «Час».
А ЦТ (І програма)
редача 2. 19.05 — Док. теле 21.35 — Р. Шуман. «Любов
_____ «Скульптор
------- ... -Михайло поста». Вокальний цикл.
8.00 — Новини. 8.20 — Від фільм
......
......
...
_
__
Аникушин».
20.00 — Вечірня .23.10 — Новини.
гукніться, сурімачії 9.05 —
Клуб мандрівників. 10.05 — казка. 20.15 — «О ти, останФільм-конне кохання...»‘
Піаніст Данг Тхай Шон (В’єт- ~~
»м
—’»«««- А ЦТ (II програма)
нам). 11.10 — Док. телефільм церт за віршами <Ф. Тютчева.
8.00 — Гімнастика. 8.15 —«
21.35 —
— «Час».
«Мої хороші». 11.35 — Нови 21.00
телефільм «Голубі гек«
біографії». Док.
«Факт
ни. 14.30 — Новини. 14.50 — Фільм
тари». 8.35, 9.40 — Історія.
22.45
—
Новини.
Док. телефільм «Портрет,
4 кл. Ленін
і партія. 9.00,
написаний тричі». 15.20 —
12.55 — Англійська мова.
Музична
передача для
9.30 — Науково-популярний
юнацтва з Колонного залу
фільм «Ростовська фініфть».
Будинку спілок. У перерві—
10.05 — Фізика. 10.35, 11.40
16.25 — Новини. 17.45 —
— 0. Пушкін. «Дубровський»
Шахова школа. Уроки май
5 кл. 11.05 — Загальна біо,стерності. 18.15 — Ленінсь А ЦТ (І програма)
логія. 12.10 — Чи знаєш тй
кий університет мільйонів.
закон? 13.25 — Історія. 13.55
Управління соціалістичною
8.00 — Новини. 8.20 — Ве- — Знання — сила. 14.40 —?
економікою. 18.45 — Сьогод селі
г_._.
___ — Теле Радянське образотворче мис
___ ___
старти.
9.05
ні у світі. 19.00 — Народні фільм «Архів смерті». З серія. тецтво. Революційний пла
мелодії. 19.15 — Телефільм 10.45 — Документальний те кат. 15.10 — Новини. 18.00
«Архів
смерті».
З серія. лефільм «Почнемо з цвяха». — Новини. 18.15 — «Що мо
21.00 — «Час». 21.35 — До 11.05 — Пісні Г. Пономареп- же колектив». Передача 3.
кументальний екран. Веду ка співає В. Журавльова. 18.45 — Концерт майстрів
чий — поет Р. Рождествеп- 11.25 — Новини. 14.30 — Но мистецтв у Колонному залі
ський. 22.30
— Сьогодні у вини. 14.50 — «Спосіб життя Будинку спілок. присвяче
світі. 22.45 — Концерт ар — радянський». Док. фільми ний творчості Р. Гамзатова.
тистів балету.
«Земляки». «Нам — шістде 20.00 — Вечірня казка. 20.15
сят». 15.45 — Концерт. 16.10 — Людина і закон. 20.45 —
А УТ
— Російська мова. 16.40 — Скрипкові мініатюри Г. Вс16.00 — Новини. 16.10 —- Новини. 16.45 — Сьогодні 1 нявського у виконанні за
«Срібний дзвіночок». 16.30— завтра підмосковного села. служеного артиста Грузин-]
Республіканська фізпко-ма- 17.15 — Виступ танцюваль сьісої РСР І. Політковськогбг
тематична школа. 17.00 — ної фольклорної групи Ве 21.00 — «4{іс». 21.35 — Біл{І
«Акварелі». 17.30 — Фільм- ликого дитячого хору ЦТ і театральної афіші. 22.45 —'
концерт. 17.45 — «Екран по ВР. 17.45 — Стадіон для Новини.
шани» Українського телеба всіх. 18.15 — Наука і життя.
чення. 18.00 — «Продоволь 18.45 — Сьогодні
у світі.
чу програму — в дію». (Кі 19.00 — Мультфільм
«Сім
ровоград).
18.55 — Оголо братів». 19.15 — Телефільм
Редактор
шення. (Кіровоград). 19.00 — «Архіп смерті». 4 серія. 21.00
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
«Актуальна камера». 19.30 — «Час». 21.35 — Телефільм

З 6
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ТИХО! ЙДЕ ЗАПИС!

«Старт».
—
Тележурнал
«
---20.30 — «День за днем». /мі.
(Кі
,и диировоград). 20.45 — «На
доб
раніч, діти!», 21.00 — «Час».
21 35 — «Незабутні». Н. Ри
бак. 22.45 — Новини.
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