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КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК

Так уже вийшло, що, повернувшись з армії, Іван ГАВ- 
РИШ два роки працював водієм автомашини ГАЗ-52. Але 
потяг до трактора — заповітна мрія дитинства — узяв- 
таки гору. І нинішньої весни хл.опцеві довірили найпо
тужніший в колгоспі трактор К-701. І Іван, не знітився пе
ред бувалими механізаторами! А якщо відверто, то в ста
ранні. сумлінні навіть перевершив їх. На закритті вологи 
значно перекривав змінні норми, під час культивації об
робив за 3 дні 190-гектарну площу. Він закінчив готувати 
грунт під сівбу цукрових буряків, нині готує грунт під 
сівбу кукурудзи. Працюючи на суботнику, Іван виконав 
норму на 120 процентів.

Текст і фото А. ПЕЧЕНЮКА.
Колгосп імені Жданова, 
Кіровоградський район.
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ХАЙ ЖИВЕ ЛЕНІНСЬКИЙ КОМСОМОЛ—

БОЙОВИЙ ПОМІЧНИК І НАДІЙНИЙ РЕЗЕРВ 

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ПЕРЕДОВИЙ ЗА- 
| ГІН РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ!

; Дз Закликів ЦК КПРС}. І

Свято праці
свято юності

Сонячного ранку 20 квіт
ня залізнична Знам'янка 
вийшла на комуністичний 
суботник. У багатотисячних 
шеренгах, разом з пред
ставниками старшого по
коління, з піднесеним на
строєм на свято праці ви
йшли і 6500 комсомольців, 
їхня пісня праці яскравим 
весняним віночком вплела
ся у загальну данину шани 
і поваги, вдячності за сьо
годнішній щасливий день 
рідному Іллічу, рідній ма- 
тері-Вітчизні.

Трудівники локомотивно
го депо відремонтували 
електровоз ВЛ-80Т № 1432. 
Ремонтні роботи трудівни
ки сталевих магістралей 
закінчили на дві години ра
ніше запланованого часу. 
У цьому — заслуга комсо
мольця Юрія Валицького 
та молодого робітника 
Олександра Гончара. З 
найвищою продуктивністю 
праці трудився у цей день 
слюсар автоматного цеху 
Сергій Федоров. А 170 
комсомольців — машиніс
тів і помічників машиністів 
провели по одному поїзду 
в рахунок суботника. З мо
лодечим запалом трудили
ся тут машиністи елек
тровозів Петро Білоус та 
Євген Постів. Петро, до 
речі, ДНЯМИ вийшов пере
можцем республікансько
го конкурсу проф/лайстер-

ності машиністів і поміч
ників машиністів електро- 
есзів. Одержана перемога 
додавала наснаги у праці.

По-бойовому, ПО-КОМСО- 
мольськи несла трудову 
вахту у день комуністично
го суботника, присвячено
го 115-й річниці з дня на
родження В. І. Леніна, 
комсомольсько - молодіж
на зміна №1. Заступаючи 
на зміну, вони зобов'яза
лися розформувати додат
ково до технічної норми 
/00 вагонів, знизити всі ви
ди простоїв, обробити 
швидкісним методом 15 
поїздів, сформувати і від
правити 10 великовагових 
поїздів та 20 довгосостав- 
них поїздів. Завдання бу
ло виконано і перевикона
но. По-ударному трудили
ся у цей день комсомоль
ці — складач поїздів Ми
хайло Фернега, черговий 
по парку Анатолій Голова
нов, оператор ЕОМ Зінаїда 
Васюра та приймальнозда- 
вальник вантажів Наталка 
Попова.

Добру справу зробили 
комсомольці і молодь Зна- 
м’янських профтехучилищ 
№ 1 2 та № 13, старшоклас
ники міських СШ №№ 2, 3. 
Вони викопали /лайже два1 
кілометри траншеї для 
розширення телефонної 
мережі міста.

О.ГОЛОБОРОДЬКО.

ПОПЕРЕДУ
МОЛОДА ГВАРДІЯ—

В ДОБРУ ПУТЬ!
Сьогодні в Кіровограді стартував обласний агітпо. 

хід, присвячений 40-річчю Великої Перемоги і XII Все
світньому фестивалю молоді і студентів у Москві. 
Пропагандистсько-художня група у складі позаштат. 
них лекторів обкому ЛКСМ України, ветеранів Вели
кої Вітчизняної війни, агітбригади «Вогник» з місько
го будинку культури імені Жовтня виступить перед 
трудівниками, учнями ІІовоукраїнського, Добровелпч. 
ківського, Вільшанського, Голованівського, Маловпс. 
ківського районів.

Під час роботи агітгрупн буде демонструватися ви
ставка обласного краєзнавчого музею «Золоті Зірки 
К'ровоградніини».

Наш кор.

Свято праці прийшло у 
цехи заводів, на шахти, на 
підприємства, у трудові 
колективи міста Олек
сандрії. Про те, як про
йшло воно у місті, нашому 
громадському кореспон
дентові К. Повельку роз
повів заступник начальни
ка комсомольського штабу 
по проведенню комуніс
тичного суботника Валерій 
Сазонов:

— У комуністичному су- 
ботнику взяло участь по
над 18 тисяч комсомольців 
і молоді. Більше 4000 мо
лодих виробничників тру
дилися на своїх робочих 
місцях і виробили за день 
продукції на суму 38 000 
карбованців. Зароблені 
кошти будуть перерахова
ні у Фонд п’ятирічки.

Понад 500 юнаків і дів-

чат — учнів профтехучи
лищ та середніх навчаль
них закладів — вийшли на 
будівельні майданчики, 
щоб допомогти будівель
никам прискорити здачу 
важливих об'єктів. На знак 
вдячної пам’яті молоді 
Олександрії про тих, хто 
подарував нам щасливе 
сьогодення, у місті висад
жується зараз «Зелений 
пояс Слави». 581 деревце 
буде нагадувати прийдеш
нім про загиблих визволи
телів міста у роки Вели
кої Вітчизняної війни.

Численний загін моло
дих трудівників Олександ
рійського електромеханіч
ного заводу імені XXV 
з’їзду КПРС упорядкову
вав територію мікрорайо
ну «Південний» та парну 
«Молодіжний.

РЕКОРДИ
Піднесено трудилися під 

час суботника комсомоль
ці та молодь колгоспу іме. 
ні Мічуріна. Особливо доб
ре попрацювали сівачі. Па 
сівбі соняшника розгорну
лося дійове соціалістичне 
змагання між трьома сі- 
вальними екіпажами (два 
з них — комсомольсько- 
молодіжні). 1 ось підсум
ки: при нормі 13,8 гектара 
екіпаж члена бюро райко
му ЛКСМУ Леоніда Мос
каленка засіяв при високій 
якості 20 гектарів. Такий 
же результат — у досвід
ченого екіпажу І. І. Тара- 
непка. Ще один сівальнпй 
екіпаж — комсомольця Ва. 
сила Малого — заробив 
насіння у грунт на 19 гек
тарах.

В. ДАВИДЕНКО, 
заворг Невомиргород- 
ського райкому ком
сомолу.

* * *

Плідно потрудилися під 
час комуністичного субот- 
ппка комсомольці панюго 
колгоспу. Значна їх 'части
на закладала новий кол- 
госпчпіі сад. Результат — 
посаджено 780 плодових 
дерев — черешень, абри
кос, яблунь та інших. Особ, 
ливо відзначилися комсо
молки Валентина Гарку
ша, Тетяна Радзівіл, Світ
лана Гуцуляк.

Тиші комсомольці працю
вали на своїх робочих міс
цях. На сівбі цукрових бу
ряків та підготовці грунту 
під сівбу кукурудзи удар
но потрудилися Володимир 
Булич. Микола Радзівіл. 
Володимир Гіііко Кожен з 
них перекрив норми виро
бітку на 20 — 30 процентів.

Г. МАКАРОВА, 
секретгр комітету ком
сомолу колгоспу «Чер
воний прапор».

Олександрійський район.

ПОРУЧ З НАСТАВНИКОМ
Оперативні дані про хід виконання 

запланованих робіт у штаб по про
веденню комуністичного суботника кі. 
ровоградського заводу «Металіст» 
надходили безперебійно. Об 11 годині
30 хвилин було передано інформацію
31 Зпам’янської дільниці підприємства, 
і о 12 годині дня штаб повідомив, то 
уже виконано узяті на цей день зобо. 
в'язання, хоч до закінчення робочого 
дня було іцс 4 години.

Отже, о 12.00 штаб мав такі дані: 
участь у ленінському комуністичному 
суботник}' взяло 402 чоловіки — май
же стопроцентний склад робітників і 
службовців підприємства. На зеко
номлених сировині і матеріалах пра
цювали у цей день 290 чоловік (на 30 
більше, ніж передбачалося раніше), і 
виготовили продукції на суму 9200 
карбованців. Усього ж виготовлено 
продукції на 17 000 карбованців. У 
фонд п’ятирічки перераховано 900 
карбованців.

112 чоловік працювали у день «чер.

воної суботи» на впорядкуванні бла
гоустрою території підприємства., До 
12-ї години дня ними було прибрано 
170 квадратних метрів газонів, висад

жено 300 кушів троянд. Зібрано 5 тонн 
металолому.

'Завод «Металіст» — підприємство 
невелике. Працює тут усього 4-10 чо
ловік. Але молодь складає четверту 
частішу усіх працюючих. Поряд зі 
своїм наставником — фрезерувальни
ком М. Г. Солоусом, який виконав у 
день Суботника завдання на 130 про
центів, працював і його учень комсо
молець Юрій Хурсик. Через місяць 
хлопець здасть на розряд і буде пра
цювати самостійно. 1 «курс науки» 
робітничого сумління і майстерності, 
який він пройшов у свого старшого 
товариша, допоможе йому стати та
ким же хорошим фрезерувальником, 
як і Михайло Григорович.

На знімку: за верстатом Юрій 
ХУРСИК.

Фото В. ГРИБА.

БУДЕ САД
На пагорбі, де розташо

вана Деріївська середня 
школа, відкривається чу
довий краєвид на все село, 
красень Дніпро, школярі 
сільської десятирічки ви
рішили закласти сад па-

ПАМ’ЯТІ
м'яті полеглим у Великій 
Вітчизняній війні односель
чанам. 490 фруктових де
рев висадили під час «чер
воної суботи» хлопчики і 
дівчатка — саме стільки 
їхніх односельчан не по

вернулися у рідну ДеріЇБ- 
ку після війни. їм допома
гали члени сімей загиб
лих, ветерани Великої Віт
чизняної.

В. КРУТЬ, 
секретар — завідую
чий відділом учнів
ської молоді Онуфрі- 
ївського райкому ком
сомолу.
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Р4ВНЯННЯ НА ПРАПОРИ ПЕРЕМОГИ

ЯК ЗІРКИ 
ПЕРШОЇ ВЕЛИЧИНИ

ДЕ ГРИМІЛИ БОЇ

На уроках мужності їх 
називали поіменно — вої
нів земляків, які здійснили 
подвиги на фронтах Вели, 
кої Вітчизняної. Уродже
нець села Могильного ко
мандир танкової роти лей. 
тенант Дмитро Осатюк 
служив у прославленій 
Кантемирівськїй дивізії. 
Він одним із пертих в 
січні 1943 року під час 
прориву блокади Ленін. 
;рада ламав оборону во. 
рога. Лише у двох боях 
танк Д. 1. Осатюка зни
щив 15 кулеметних гнізд, 
11 артилерійських гармат, 
поііад 20 автомашин. Танк 
Героя Радянського Союзу 
Дмитра Осатюка був пере
даний у музей оборониЛе 
піпграда. Односелець Д. 1. 
Осатюка Федір Семенович 
Костюк теж був команди
ром роти танків. Він здійс
нив свій подвиг на Одері, 
був удостоєний високого 
звання Героя Радянського 
Соіозу...

І тепер, и? зустрічі КО
ЛИШНІХ фронтовиків з ком. 
сокольським активом Гай- 
веронського району, то 
відбулась минулого тижня, 
назвали імена цих звитяж
ців. А потім про нього — 
вихованця районної комсо.

мольської організації, енна 
хлібороба, села Чемерполя 
Валерія Гринчака, який ви. 
конував свій інтернаціо
нальний обов’язок в Афга
ністані. Він, ровесник тих. 
хто інші прийняв естафету 
слави батьків і дідів, теж 
в списку Героїв Радянсько- 
го Союзу.

Коли ветерани війни 
С. М. Балановський, П. А. 
Прудкун, Г. Ф. Ковтаиюк, 
Л. 1. Солгутовськнй пере- 

.давали комсомольським 
активістам знамена він. 
ськовнх з’єднань, що виз
воляли пані край від воро. 
га, знову було названо 
ім’я Валерія Гринчака. 
Учасник параду Перемоги 
в червні 1945-го Л. 1. Сол- 
гутовськнй з гордістю від
значив, що внуки фронто
виків примножують славу 
Героїв Великої Вітчизни, 
ної — і вііі, Валерій Гриіі- 
чак, і молодий залізничник 
Микола Устепко, який на
городжений медаллю «За 
відвагу», також відзначив
ся па афганській землі. 
Тут же, під час героїко, 
патоіотнчиої акції, що 
проводилась в районному 
Будинку культури, було 
вручено медаль «За відва
гу» шоферу' колгоспу імені

Чапаева Вадиму Татарен- 
ку, котрий недавно повер
нувся з армійської служ
би.

Стояв перед ветеранами 
війни учень машинобудів
ного технікуму Микола Ро. 
маненко, допризовник, кот
рий теж має виконати 
свій священний 'обов’язок 
перед Вітчизною — стати 
воїном. Комсомолець ДО
ПОВІВ фронтовикам, що він 
і його ровесники склали 
залік з фізичної та військо, 
во технічної підготовки, 
стали снортсмснами-роз- 
рядииками, мають техніч
ну спеціальність і готові 
до випробувань.

Згадували учасники зу
стрічі тих, хто не повер
нувся з далеких фронтових 
доріг. А М. ‘Д. Джус зачи
тувала фронтові листи сво. 
го батька. Була хвилина 
мовчання.

Молоді гвардійці п’яти
річки, відмінники навчан
ня фотографу вались ра
зом зі своїми першими на
ставниками —. ветеранами 
війни — біля прапорів Пе
ремоги, садили дерева ІІа- 
м’яіі — там, де височать 
обеліски загиблим героям- 
землякам, воїнам, які виз
воляли наш край від ні
мецько фашистських за
гарбників.

Наш кор.

В роки Великої ВІТЧИЗНЯ
НОЇ війни бойовий шлях ’ 
461 ’ орденів Кутузова і 
Червоної Зірки Яського 
окремого мінометного пол
ку Резерву Головного Ко-
мандування проліг через 
Бєлгород — Харків — Кі
ровоград — Умань — Яси...
Через-ЗО років після Пе
ремоги ветерани прослав
леного з’єднання вирішили
відсідати місця колишніх 
боїв, розповісти молодо
му поколінню про ті неза-
бутні події, 
розпочалась 
патріотична

В 1975 році 
військово- 

акція «Нам
дороги ці позабути не 
можна», яку Рада ветера
нів полку проводить при
сприянні партійних, радян
ських і комсомольських
органів.

— Перша зустріч фрон
тових побратимів відбула
ся у селі Пересічному Хар
ківської області, потім ми 
побували у Криулянах 
Молдавської РСР, Ульяноз- 
ці Кіровоградської облас
ті, — розповідає колишній 
начальник озброєнь і боє
припасів полку, голова Ра
ди ветеранів Я. О. Черняв- 
ський, який нині жизе і 
працює в Києві. — Щора
зу, потрапляючи в обійми 
товаришів по зброї, я зна
ходжусь у полоні почуттів

безмежної радості і смут
ку. Мені здається, що 
мармурові плити обеліс
ків, під якими покояться 
наші загиблі однополчани, 
давлять своїм безмежним 
тягарем на моє серце і 
пам’ять. А тому — наш по
чесний обов'язок завжди 
пам’ятати про велику ціну 
здобутої Перемоги і запо
відати молоді берегти мир 
на планеті.

9 травня зустріч ветера
нів 461 мінометного пол
ку, присвячена 40-річчю 
Перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизняній 
війні, відбудеться у селі 
Куцеволівці Онуфріїв- 
ського району. Звідси, піс
ля форсування Дніпра, 
з’єднання розпочало свій 
героїчний шлях по визво
ленню Правобережної Ук
раїни.

— Бої за Куцезолівку 
були особливо запекли
ми, — згадує колишній на
чальник штабу артдивізіо
ну Олексій Павлович Хо- 
ронько, який нині живе на 
Донеччині. — Багато бій
ців і командирів полягло 
при визволенні села. Але 
на їхнє" місце у ряди за
хисників Вітчизни стали 
місцеві юнаки і дівчата. 
Вони вкрили себе немерк
нучою славою у наступних 
боях при визволенні Зна
м’янки, Кіровограда, Уль
яновки та інших населених 
пунктів області, багато з

них відзначені за муж
ність і відвагу високими 
урядовими нагородами.

Олексій Павлович був на 
зустрічі ветеранів у 1980 
році в Ульяноаці, тепер 
(хоча і здоров’я погірша- 
лося), збирається побува
ти в Куцеволівці. Адже 
тут у нього багато фрон
тових товаришів: Олесь 
Трофимович Шашло, Па
нас Петрович Барліт, Фе
дір Михайлович Сокурен- 
ко, Григорій Іванович Оле- 
фір та інші. А всього в се
лі мешкає 17 ветеранів 
полку.

З Ульяновського району 
на зустріч приїдуть Кири
ло Савелійович Газенко, 
Віра Андріїзна Ковальчук, 
Олена Федорівна Миро- 
нець, Іван Трофимович Чо
пик, з Олександрізки — 
Хома Клементійович Сиз
ранський. Розіслано запро
шення у Новосибірськ і 
Куйбишев, Орел і Тюмень, 
Львів і Свердловськ, 
Брянськ і Красноярськ...

Незабаром ветерани зу
стрінуться. Вони проїдуть 
місцями колишніх боїв, 
відвідають могили загиб
лих товаришів, виступлять 
на уроках мужності у шко
лах і трудових колективах 
Онуфріївського району.

3. ЗАЇКА, 
слухач Вищої партій 
ноі школя при ЦК Ком 
партії України.

з в эта

$

Мабуть, кожен пам’ятає 
з дитинства того безталан. 
ного літературного героя, 
який через власну розсія
ність майже добу їхав у 
відчепленому вагоні. У 
Сергія Михалкова, іцоїірав.
да, не згадується нічого 
про супутників Розсіяного 
з вулиці Басейної. Та ні, їх 
таки не було' То, мабуть, 
працівники Устинів’ської о 
райкому комсомолу їдуть 
у якомусь іншому вагоні? 
В одному тільки немає 
сумніву — що в такому ж 
відчепленому... Га, зреш
тою, все по-порядку.

ІПЕРИ, папки з доку. 
“ ментами лягали яз стіл 
'і.-Щл 1 ОДНОЮ. Але по
грібної Володимир Литвин, 
другий секретар Устпнів- 
ського райкому ЛКСМУ. 
•.найти не міг.

• $1 недавно повернувся 
з Києва, був на навчан
ні.:. — ніяковіючи виправ- 
дивувався він. — Треба бу. 
л і попередити, що приїде 
те', ми б підготувалися...

Ми и справді не попере
дили раіікомівців про свій 
приїзд. Тому, мабуть, і не 
встигла завести (чи витяг
ти з далекого закутка 
письмового стола) папку з 
написом «Фестиваль». Але 
до чого тут папери? Адже 
треба було говорити про 
конкретну підготовку ра
йонної комсомольської ор- 
; іиізації до XII Всесвіт
нього фестивалю молоді і 
студентів, а не шукати її в 
паперах.

— Ну, що... Ми перерв, 
ховували гроші у Фонд 
фестивалю, — почав «ря
туватиситуацію ззворг 
Микола Донець.

І, щоб не бути голослів
ним, тут Ж'е приніс доку
мент: усього 1494 карбо
ванці — такий внесок ком
сомольців та молоді Усти.

ванців. їх виручили на яр. 
марку солідарності, яку 
присвятили Дню героя- 
антифашиста піонери і 
комсомольці місцевої шко. 
ля. Цікаво було дізнатись, 
ЯК же готується МОЛОДІ, 
району до майбутньою 
форуму. Адже згідно реко-

З А ВТ

на об.ВЛКСМ поставлені
лік.

— Звільниь мене 
но, — ця фраза була 
стушіою після отого «Я на 
вас чекала».

— Чому? — запитали ми.
Виявляється, звітно ви- 

борні збори минулого ро-

негай
на-

І

Запитання • риторичне. 
Але все ж, без коментар;! 
не обійтись. На нього пра- 
цінники райкому комсомо
лу напросилися самі, ще 
тоді, коли вирішили ВЗЯТИ 
шефство над -відстаючими 
фермами.

ІНФОРМУЮЧИ облас
ний комітет комсомо

лу 
тії 
році, Устннівськнй райком 
повідомив таке: підшефна 
ферма колгоспу імені Куй-

про конкретні резу.іьта. 
шефства в минулому

РАЙКОМ КОМСОМОЛУ: СТИЛЬ РОБОТИ

пінського району у фести
вальну копилку. Це добре. 
Але ці гроші були перера
ховані у минулому році і 
про них уже звітували. На 
[»Ф’і 01 (п і й ко мсом ольськ і й 
конференції.

А тепер уже йде четвер
тий місяць 1985 фестиваль, 
пфго року. Тут цифра знач.

скромніша — 70 карбо.

мендацій та постанови ЦК 
ВЛКСМ про підготовку до 
XII Всесвітнього фестива
лю молоді і студентів, пе
редбачається цікава, пізиа. 
вальна, різнопланова су
спільно-політична робота у 
комсомольських організа
ціях,

— У школах комсомоле, 
ського політнавчання ра
йону відбулось заняття, 
присвячене історії фести
вального та міжнародного 
молодіжного руху... •— по
відомив В. Литвин. Але 
знову ж такії папки з на
писом: «Політосвіта» не
знайшов. А значить, ми не 
змогли визначитись, з ким 
із комсомольських пропа. 
гандіістів можна було б 
поговорити па цю тему. 
Адже Володимир па той 
час був у Києві і не впев. 
некий, що заняття відбу. 
лось у всіх комсомоль
ських організаціях.

Разом з працівниками 
райкому ми побували в 
радіоспі «Інгульський». 
Секретар комітету комсо
молу радгоспу Лариса 
Бондаренко зустріла нас 
привітно; <0, добре! А я 
вас давно чекаю!». Вияв
ляється, працівники рай. 
кому тут дуже рідкі гості. 
І тон факт, що з цієї ком. 
сомольської організації на. 
віть внески вчасно не над
ходять, не спонукав пра. 
цівннків райкому приїха
ти сюди раніше і розібра. 
тися на місці. А секретар 
комсомольської організації 
не могла пригадати скіль. 
ки комсомольців стоїть у 
неї на обліку. А якщо точ. 
піше, то вона й не прнхо- 
вувала, що не всі члени

у цьому господарстві 
формально. Як

ку .
пройшли
запевняє Лариса, вона об
рана секретарем без її па 
тс згоди. І не особиста 
скромність, не затяте неба
жання працювати були 
причиною відмови — Ла
риса тільки влітку переїха. 
ла до {тульського: ні гос. 
подарства, ні людей не 
знала. До того ж, і в рад
госпі вона не працює — 
завідує аптекою. Чи ж ло
гічно було райкому комсо
молу рекомендувати її 
кандидатуру? Зрозуміло, 
про яку ефективну діиль. 
вість цієї комсомольської 
організації можна говори, 
ти, коли так ставиться до 
роботи її ватажок.

На прощання Володимир 
«Литвин запевнив:

— Завтра ж підберемо 
кандидатуру нового сек. 
петаря, розберемося з цією 
комсомольською організа. 
цією... І з підготовкою до 
фестивалю виправимось...

Резюме до цього «сюже
ту» може послужити ко
ротка телефонна розмова з 
другим секретарем Усти. 
нівського райкому ЛКСМУ 
В. Литвином. Через пев
ний час після відрядження:

— Пі, поки що пі... Не 
пам’ятаю... — такою була 
відповідь па тс ж саме 
питання: чи вирішили пи
тания з комсомольським 
ватажком «Інгульського»? 
Чи активізувалась підго- 
товїса до фестивалю?

Чи потрібен коментар?

бішісва виконала соціаліс
тичні зобов’язання, надої 
па корову становили 2116 
кілограмів молока при 
плані 2100, а середньора- 
нонииіі показник, мовляв, 
лише 2079.

Чим не приклад для на. 
слідування? Але згідно 
офіційного зведення по па. 
доях молока за 1984 рік в 
колгоспі імені Куйбпшсва 
на МТФ № 1 здобутки 
значно нижчі — 1561 кіло, 
грами. Причому, цей по
казник — один з панипж. 
чпх у районі.

А як же інформація в об- 
ком? Просто-напросто во. 
на виявилася липовою. 
Звичайно, можна кивати 
на тс, що досвіду у райко
му' комсомолу в плані шеф. 
ства зовсім не було. Але, 
як виявилося, молочното
варній фермі № 1 колгоспу 
імені Куйбпшсва не було 
надано її елементарної 
практичної допомоги.

Фактично, залишивши 
цю ферму напризволяще, 
райком комсомолу ниніш
нього року виявив бажан
ня допомогти тваринникам 
колгоспу 
Скажемо 
«шефство» поки що на па. 
пері. За перші два з поло, 
виною місяці цього року 
па фермі побував тільки
ЗЗИЯЯЕВЖв«] зввяаюи

імені Кірова, 
одразу: і цс

перший секретар райкому 
комсомолу Олександр Щс
рюк.

А допомога тваринникам 
колгоспу імені Кірова ой- 
як необхідна, 
ладу водопровід, 
організація 
кормів; тільки 
корпусі працює кормороз- 
давай. Біля інших фермів. 
ськнх приміщень корми 
розвантажуються- надворі, 
а потім їх вручну «трап, 
сііортують» доярки. Крім 
усього, вагу кормів прпкп. 
дають на око і, звісно, ра-

не І
Що
ка.

бувати туї можна чи 
щодня.

Замість коментар«.
ж, з фермами, просто
жуш, ПОКИ ЩО не ВІІХО- 

Впйшбв з 'діп ь. Можна, звичайно, ки.
Погана вати на те, що досвіду 

підвезення
в одному

ціону не дотримуються.
Умови для відпочинку і 

побуту доярок та ойер’ат.о. 
рів по відгодівлі великої 
рогатої худоби не кращі, 
як і умови для праці. Про 
все це в першу чергу' мало 
б подбати правління кол
госпу, а райком комсомо. 
лу — надати допомогу;

Схвилювало і те, що на 
фермі практично немає 
молодих доярок. «Хіба ж 
вони захочуть починати 
своє трудове життя в та. 
кііх умовах?» —— так ска
зали нам па фермі:

— Ми ходимо, просимо, 
вмовляємо служби госпо
дарства, щоб допомогли, 
але пас не слухають... —- 
Олександр Щсрюк у роз. 
пачі. — А молодь? Умови 
погані, хто ж піде пращо- 
вати...

А чому .ж у пасиві ком. 
сомольські «прожекторис
ти»? Д хіба не можна про. 
вести рейд районного шта- 
бу «КП» спільно з комі, 
тетом народного контролю 
і підштовхнути горе-ке. 
рівішків? Звичайно, мож. 
на! Тим більше, ферма 
колгоспу імені Кірова (як, 
ло речі, і колгоспу імені’ 
Кунбишева) знаходиться.., 
в. хвилинах ходу
від райкому комсомолу. 1

в 
цьому плані малувато 
(втім, це і є головним ар
гументом О. Щсрюка що
до провалу шефства). А як 
же тоді суті єні недоліки в 
кровній справі райкому 
комсомолу; бути в курсі 
трудових буднів комсомо- 
лії району, вшанування 
кращих молодих трудішш. 
ісів полів під час важли
вих сільськогосподарських 
кампаній?
*4 ЕДАВІІО ми заіелсфо- 
а кували у райком ком

сомолу. Трубку взяв Олек 
сандр Щсрюк.

— Польовими роботами 
цікавитесь? Чи були на 
місцях? Збираємось, зби. 
раємось...

— ...Завтра до десятої 
години ранку вам передзво
нить заворг Микола До
нець. Він у курсі справ...

Микола не подзвонив. 
Але знову був дзвінок з ре
дакції.

— Я ще не дзвонив у 
первинні... — АІпкола До
нець почав посилатись на 
зайнятість.

Знайома картина...
А польові роботи на той 

час були у розпалі. Як пра
цюють комсомол ьсько-мо. 
лодіжпі сівальпі 
хто кращий 
иач, з якими проблемами 
зіткнулися ранньою вес 
пою механізатори? Ці пн- 
таиня, які повніші бути чи 
не основними для ранко 
мівців нині, так і залігши 
лися відкритими.

«Кабінетний» стиль ро
боти спростувало саме 
життя. Та він, як бачимо, 
укорінявся в Устішівсько- 
му райкомі комсомолу на 
Дійно.

екіпажі, 
молодий сі-

Л. ЯРМОЛЕНКО, Я
А. БЕЗТАКА, ’0

спецкори «Молодого 
комунара».

Устинізський район.
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«Молодий комунар» З стер.

І І|е-теж боротьба
Антонім слова «мир» —

МИ — ЗА МИР!

ВИПУСКУ «БИЙ, БАРАБАНІ»

«війна». Яке страшне 
слово! і ільки при 
згадці починає нити серце 
і в мене, школярки, яка 
народилась'під мирним не. 
бом. [ я це МаЮ права за- 
бути про те, що двадцять 

л мільйонів радянських лю. 
І дей забрала війна. Вирва- 

9 ла назавжди. 1 в нашій
■ ІІервозванівці, як і в тися.
■ чах містах і селах, є на- 
Я м ятПик землякам, що по- 
3 лягли смертю хоробрих, 
Я визволяючи рідний край 
У від ненависного ворога, 
а Осі» їхні імена, золотом 
И вйкарбуваиі ’па обеліску: 
І Андрій Оішсимович Бойко,

Архип Гнтовнч Сердюк, 
П Денис Давидович Божко, 
В Іван Андрійович Вели- 
Я кий... І до цього часу ба 
Я гато магдрів, дружнії, роз. 
Д шукують своїх пропавших 
№ безвісти чоловіків, бать. 
ИР’ків, сипів, хочуть дізнати. 
І ся про останні хвилини їх- 
й нього життя.
й Боротьба за мир — най- 

головніший напрям зов- 
З ИІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ К.ПРС і

Радянського уряду.
м Як і багато моїх одпо- 
I .чіткій, я є членом шкіль- 
| ного клубу Інтернаціоналі». 
і'І ної дружби «Факел». Бо. 
“ ремо участь в антивоєнних 
І акціях і мітингах, конкур.

сах політичної пісні і пла- 
кату. А не так давно ми 
провели фестиваль друж
би. Па свято до нас при. 
їхали ровесники із Латвії, 
Естонії, Російської Фсдс- 
рації, Молдавії. Девіз фсс. 

І тикалю: «Не бувати війні,
пожежі, не палати земній 
кулі».

Не раз ми проводили в 
школі ярмарки й лотереї 
солідарності, а виручені 

д кошти перераховували у 
[ і Фонд миру. Не так давно 
їу ми направили до Фонду 

миру іще 500 карбованців, 
(а Ці гроші зароблені нашн- 
ІВ ми руками в колгоспі іме

ні Шевченка під час мину
лих осінньо-польових ро- 

| біт. Кожен з нас розуміє: 
« і навчання, і фізична пра. 
1 ця — це теж боротьба за 
І мир, це теж справа кож- 
I ного з нас.

о. СЇАСЮК, 
Перзозванів- 
□ осьмирічної

учениця 
ської 
школи.

Кіровоградський район.

• Звідтоді, як комплексний 
приймальний пункт роз- 
містився в просторому при
міщенні, у селі та в навко
лишніх селах і віїселках з 
особливою шаною почали 
говорити про працівників 
цього пункту, а особливо 
про ного завідуючі' Кате
рину Голуб. Адже вона 
відкрита душею до людей, 
прагне їм допомогти чим 
тільки можна.

Нині людям хочеться ХО
ДИТИ в гарному одязі,.но
сити красиве взуття, сло
вом, користуватись всіма 
благами, що дав нам _ по-, 
бут. В Пурпурівці свої по
слуги колгоспникам пропо- 
пує комплексний приймаль
ний пункт.

У просторій і світлій кім
наті працюють дві іпвсї: 
Вален типа Ткаченко, яка 
недавно закінчила спеці
альне училище по пошиттю 
верхнього жіночого одягу, 
і Марія Григорівна Дуби
на, за плечима якої солід
ний сі аж, а Отже, й солід

ний досвід роботи майСтрп. 
ні. До них ідуть люди різ
ного віку, І ВОШІ ІІІІІІОТЬ 
плаття, інший одяг вчасно

Про тих, хто сорок рок 
тому віддав своє життя 
світлпіі мирний СЬОГОДНІШ
НІЙ день, вели мову учні 
6 «А» класу Усгннівської 
середньої школи на уроці 
мужності. В гості до піоне
рів завітали ветерани Ве
ликої Вітчизняної війни 
праці Іван Пилипович Об 
лан та Раїса Петрівна Сот
ликова, сестра загиблого 
Андрія Олексієпка 
Клавдія Максимівна. Піо 
пери зустріли їх па пороз 
класу, провели на почесні
місця. Андрій Смирнов 
урочисто проголосив рі. 
шения ради загону. А Ок
сана Солдатенко, Світлан 
Гончаренко, Світлана Язе.
ва пов’язали гостям гал. 
стуки. Учні слухали роз
повіді членів ланки «Но. 
шук» про загиблих одно
сельців.

На знімках: 
Тетяна Миколаївна 
КО разом з учнями 
ться до уроку 
центрі — Раїса
СОТНИКОВА серед 
ців, внизу — 
нового загону Таня 
ЧИЦЬНА, Оля ОЛІЙНИК, 
Світлана ЯЗ’ЄВА, Оксана 
СОЛДАТЕНКО, Таня ЛЕ
ЩЕНКО розповідають про 
загиблих героїв-земляків.

фото М. САВЕНКА,

Найвища нагорода—
ВДЯЧНІСТЬ
і високоякісно. 1 замовнії- 
ки завжди дякують їм за 
їхню працю, за поради.

Планові завдання швеї, 
як і увесь комплексно- 
приймальний пункт вико
пують. Але скажімо від
верто: в них за показни
ками завжди стоять живі 
люди з їхніми вимогами і 
запитами. Ось чому Кате
рина Голуб робить усе для 
того, щоб відвідувачі мог
ли і взуття полагодити, і, 
якщо треба, — одяг по
чистити в хімчистці, і від
ремонтувати телевізор чи 
радіоприймач, або настін
ний чи наручний годин
ник.

Звичайно, не всі послу
ги ще виконує пункт, але 
основні — добре. Так, ска
жімо, привести в порядок 
заношений одяг чи пошити

модні туфлі або черевики 
можна в Кіровограді й По. 
вомнргороді, тому Катери
на Миколаївна приймає 
замовлення, а потім від
правляє за призначенням. 
Мішає певний час, і замов.- 
пики одержують потрібні 
речі.

Коли я попросив дирек
тора Новомпргородського 
районного комбінату побу
тового ' обслуговування 
І’. П. Лук’япепко сказані 
кілька елів про молодих 
завідуючих комплексними 
пунктами, інша в першу 
чергу назвала ім'я Каїерп- 
ни Голуб. І сказала, що 

своє призначення праців
ника сфери обслуговуван
ня вона бачить у тому, щоб 
створювати хороший на
стрій своїм землякам.

—• Коли я бачу, — роз- 
повідає Катерина Голуб,— 
що хлібороби колгоспу 
імені Мічуріна одягаються 
не гірше тих, хто мешкає в 
місті, мене це радує. А як 
же інакше? Людина і рули
ться натхненно, з повною 
віддачею, в труді розкри
вається її душевна краса, 
і то дуже добре, що і зов. 
ніиіній вигляд гармонійно 
поєднується з внутрішнім 
змістом доярки чи свинар
ки, вчительки чи агронома. 
Наші майстрині прагнуть 
до того, щоб одяг був кра
сивим і зручним Коли ІІ.1М 
дякують — це, на мою 
думку, найвища паюрода. 
Якщо замовник пішов од 
нас задоволений — впев
нена, що він іще не раз до 
нас лапі гає.

В. ШУЛЬГА, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Нозомиргородський 
район.

Г* ЛИБОКА сніжна піч. В 
* комендатурі готували, 
ся до від'їзду коменданта. 
І треб# ж такому трапи
тися, що саме в цей час, ие 
витримавши тридцятшра: 
дусного морозу, ховаю
чись від вигнання в Німеч
чину, батько й син повер
талися зі степу, де вопи 
переховувалися більше мі
сяця в скиртах, у село, й 
наштовхнулися на німець, 
кий патруль. Хата їхня 
стояла поруч з коменда
турою. А це осине гніз
до посилено охоронялось. 
«Хальт» — крикнув німець, 
і спрямував па прибулих 
автомат. Арештованих до- 
ставили в комендатуру зі 
словами «партизан». До.

ПОМСТА
цитував комендант сам, 
оскільки перекладачки вже 
не було. Вів дивився па 
арештованих злими очима, 
здавалося, хотів їх роздер
ти, бо з боку сусіднього 
села вже було чути арти
лерійську канонаду; на
ступала Червона Армія, і 
тому, що б воші не говори, 
ли в свій захист, із роз. 
люченого рога фашиста 
виривався тільки один 
крик — «партизан».

А які воші були парти
зани? Хвостенко Василь і 
ного старший сіш Віктор 
всі роки окупації пропра
цювали на громадському 
дворі. Батька старостою 
села призначили проти йо
го волі, за що дуже часто 
перепадало від німців на
гайкою. Били його по чо
му попало і тому він зн- 
мою й літом носив свого 
незмінного кожуха. Ні, з 
партизанами він не був 
зв’язаний, в цьому безкра
йому стену їх не було, але 
в душі він ненавидів фа
шистів, які стільки горя 
принесли в його рідне се
ло. Хвостенко Василь зав
жди тихо попереджував, 
коли буде чергова полі- 
цепська облава, том}' бага
то чоловіків села не були 
вигнані в Німеччину. На
решті й сам староста зі 
старшим сипом Віктором 
пішли в степ, бо німці ду
же лютували, нишпорили 
по всіх горищах, погребах, 
сараях.

І ось вони в комендату
рі. В цей же час сюди був 
доставлений Сергій Чину, 
рейко, молодий вісімнадця. 
тилітній юнак із сусідньо
го села. Він тричі тікав 
від конвою, коли його за-' 
бирали в Німеччину.

Далеко за північ, за 
вказівкою коменданта, 
трьох арештованих новели 
до річки. Німці зайшли в 
сусідню хату, взяли в гос
подині лопати. Засуджені 
па смерть бачили, як тітка 
Тетяна взяла в сараї дві 
лопати, хоч треба було 
три, — більше у неї не бу
ло, — віддала їх фашисту. 
І не ::пала, що через годи, 
ну від його автоматно’ 
черги будуть вбиті її чо. 
ловік Василь Хвостенко і 
сип Віктор. Вікгрр < бать
ком бачили свою матір. 
Невже в останній раз? По- 
думкп вони попрощалися 
з нею й поплелися піл ду 

лами автоматів рити око- 
гш, як їм сказали фашисти. 
Сергію лопати ке виста
чило і один німець із кон. 
вою тицнув йому саперну.

Незабаром пролунали ав. 
томатні черги і прокотило
ся відлунням по березі 
Інгулу. Штабна машина з 
німцями поїхала і наступи
ла передсвітанкова тиша. 
Мороз в иетопленій хаті 
малював на склі вікон хи
мерні візерунки. Тиша сто. 
яла така, аж у вухах дзве
ніло.

Після пострілів на ріці в 
селі ніхто не спав. Всі зна- 
ли, що ось-ось в село при
йдуть солдати Червоної , 
Армії, визволителі. Німці 
поспішно залишали село.

НОВЕЛА ===^==^==-

І ось на світанку у шиб- 
ку крайньої хати хтось по. 
стукав і пошепки запитав: 
«Матусю, німців немає?». 
Десятирічний хлопчина То. 
ля, як пружина, швидко 
підскочив до вікна, іі по- 
бачив п’ятикутну зірочку. 
З радістю закричав: «Ма. 
мо, наші прийшли!». Ки
нувся відчиняти двері, 
звичним ударом збив крю. 
чок з дверей, босий ВИСКО
ЧИВ на поріг назустріч сол. 
дату. З автоматом на гру
дях, у білому маскхалаті 
увійшов у селянську хату 
визволитель.

Розвідник швидко дові
дався про обстановку, й 
вийшов з хати. Мати на- 
здогнала його: «Візьми ось 
табачку домашнього». 
Швидко одягнула мень
шенького сина, накинула 
клітчату хустку і побігла 
до того місця, де недавно 
розстріляли її ОДІІОССЛЬ. 
чан. Вона навіть не знала, 
що то був її чоловік і син.

Невдовзі там зібралися 
люди. Скільки горя при
несли фашисти жителям 
цього невеличкого села, 
скільки сліз матерям. Гіо. 
звірячому вбитих тієї Ж НО
ЧІ поховали з усіма почес
тями; Жагою помсти на, 
повнилися серця селян.

Тільки на третій день 
жителі села дізналися, що 
нашим солдатам вдалося 
заарештувати трьох фа
шистів, що не встигли втек, 
ти із села. Коменданта, 
який заїхав за перекладач, 
кою, де іі були зненацька 
захоплені нашими розвід
никами, і ад'ютанта, що 
ком .і і іду ва в розс: р ілом.

...Конвой наблизився. По
лонені з-під лобу ногляда. 
ли на жителів села. Тітка 
Тетяна, зібравшись і?, си
лами, підійшла до німців і 
з гнівом плюнула в облич
чя перекладачці. А Іван 
Прокіпчук, однії із старо
жилів села, з усього свого 
росту вдарив культ ьою 
правої руки коменданта в 
зуби.

— Розстріляти треба га
дів, це воші знищили мою 
сім’ю, — прокричала пла. 
чучи мати.

На другий день гітлерів. 
ців вивели за село, звідки 
невдовзі пролупали ко
роткі автоматні черги 
помсти за загиблих.

₽. ЛЕОНИДОВ.
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ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ--  ——----------------------------------------------- --------

З метою впровадження 
на підприємствах і в орга
нізаціях облсільгосптехні- 
ки різних фізкультурно- 
оздоровчих форм занять, 
передусім комплексу ГПО, 
зміцнення спортивної ба
зи колективів фізкульту
ри, налагодження регуляр
них занять у спортивних 
секціях разом із облра- 
дою ДСТ «Колос» і обко
мом профспілки праців
ників сільського госпо
дарства ми проводимо 
спартакіаду, присвячену

Тисячними загонами
40-річчю Великої Перемо
ги і 50-річчю стахановсько- 
го руху. Тривають масові 

старти у виробничих брига
дах, цехах, відділеннях, ав
тотранспортних підприєм
ствах, базах постачання.

Волейболісти Компаніїв- 
ської, футболісти Долин- 
ської, багатоборці Ново- 
миргородської райсіль- 
госптехнік у цьому році 
вже завоювали звання най- 
сильніших в своїх районах.

При Долинській райсіль- 
госптехніці будується ти
повий спортзал для ігро
вих видів спорту. При Кі
ровоградській облбазі за
вершується будівництво 
спортивного комплексу, 

куди увійде футбольне по
ле, комплексний ігровий 
спортмайданчик.

Футбольна команда 
«Трактор» цієї бази в ми
нулому році вийшла пере
можцем чемпіонату облас
ті серед команд другої 
групи і завоювала право в 
цьому сезоні виборювати 
звання кращого футболь
ного колективу в першій 
групі, де виступають де
сять найсильніших команд 
Кіровоградщини.

При облсільгосптехніці 
створена група «Здоров’я», 
заняття якої проходять в 
арендованому спортзалі 
будівельного технікуму та 
плавальному басейні
ДЮСШ облспорткомітету.

Пройшла спартакіада за 
програмою зимового бага
тоборства комплексу ГПО, 
на старти якої вийшло по
над 2 тисячі працівників 
підпорядкованих підпри
ємств та організацій. Фі
нальний етап проходив у 
Новомиргороді, де на вог
невих рубежах, лижних 
доріжках та оздоровчих 
трасах міського парку 
культури і відпочинку зу
стрілись найсильніші бага- 
тобсрці райсільгосптехнік. 
Триденна боротьба завер
шилась впевненою пере
могою колективу' Ново- 
миргородської райсіль- 
гссптехніки (інструктор по 
спорту Володимир Крав

ченко), який, набравши 
343 очка, набагато випе
редив другого і третього 
призера — команди Ново- 
української та Компаніїв- 
ської райсільгосптехнік.

Відзначимо успіх слю
саря Новомиргородської 
райсільгосптехніки Олек
сандра Потапова, чемпіона 
в групі 19—28-річних, який 
вперше виконав норматив 
першого спортивного роз
ряду. Цей високий норма
тив подолав і новоукраї- 
нець Віталій Васильєв, еко
номіст Новомиргородської 
райсільгосптехніки Олек
сандр Бєлков, який набрав 
найкращу суму очок, ви
ступаючи серед 29—39-річ. 
них.

Другий вид спартакіади 
— змагання з настільного 
тенісу. Вони відбулись в 

Долинській. Місцеві спорт
смени продемонстрували 
цікаву технічну гру і наго* 
роджені перехідним куб
ком облсільгосптехніки ті 
грамотою облради «Кр. 
лос». В трійці найкращих— 
тенісисти Бобринецької І 
Компаніївської райсілі^ 
госптехнік. В особистому 
заліку переміг молодим 
учень курсів водіїв при 
Долинській райсільгосп- 
техніці Олександр Бой« 
ченко та працівниця 
линської торгової 
Тамара Мигач.

Попереду нові турніри— 
волейболістів, футболістів, 
кросменів, шахістів, бага- 
тоборців літнього комп
лексу ГПО.

В. ПЕРЕВЕРЗЄВ, 
старший інструктор-ме- 
тодист облсільгосптех
ніки.

Того погожого сонячно
го дня на автотрасі Київ— 
Одеса поблизу Ульяновки 
перегнулися маршрути 
двох автопробігів. Різні за 
складом учасників, марш, 
рутами, вони прнсвячува- 
лися одній даті — 40-річ- 
чю Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчиз
няній війні. Перший з них 
стартував у зореносній 
Москві, з Центрального 
стадіону імені В. І. Леніна. 
33 автомашини вже пе
регнули Московську, Туль
ську, Орловську області, 
Київ. Умань. Потім через 
міста і села України, Мол
давії, Румунії, Болгарії, 
Угорщини, Чехословаччн- 
нн, Польщі, НДР колона 
прибуде в столицю Німець, 
крї Демократичної Рес
публіки Берлін. Фінішує 
автопробіг 9 травня. Марш, 
руг іншого автопробігу, в 

І якому беруть участь в ос.
повному автолюбителі Кі
ровоградського заводу ра- 
діовиробів, проліг на Київ, 
і далі — на Смоленськ, 
Москву. Чебоксари, Улья- 

* новськ, Волгоград, Курськ, 
І Дніпропетровськ, в інші 
І міста бойової і трудової 
І слави нашого народу. Це 
І вже п’ятий пробіг завод-

ФІНІШ —9 ТРАВНЯ
чан шляхами бонової сла
ви радянського народу. 
Нині кіровоградці, як і 
завжди, проводитимуть мі
тинги. зустрічі з учасника
ми Великої Вітчизняної 
війни. В семи містах на 
шляху подорожі учасники 
автопробігу посадять каш
тани, біля яких встанов
лять таблички з написом 
«Український каштан, по
саджений учасниками ав- 
топробігу-85 на честь 40- 
річчя Перемоги. Кірово 
град, завод радіовиробів».

До кафе «Турист», то 
на автостраді поблизу 
Ульяновки, того дня при. 
йшли представники пар
тійних, радянських, ком
сомольських органів, тру 
дових колективів. На неве
личку площу, прикрашену 
прапорами союзних рес
публік і братніх соціаліс
тичних країн, в’їздить ка
валькада з тридцяти трьох 
автомашин марок «Волга», 
«Жигулі», «Полонез», «Да
нія», «Шкода». Па бортах 
автомобілів написи «ІІсре-

мога-40» — таку назву має 
міжнародний автопробіг. 
Трудівниці Ульяновського 
району підносять дорогим 
гостям короваї на вишитих 
українських рушниках. З 
теплими словами привітан
ня до учасників автопробі- 
гу звертається перший 
секретар райкому Ком
партії України В. Г. Блі- 
дар. Щасливої дороги гос

Фото в. КОВПАКА, 
шмма па wamim—mrS*

Під час мітингу.

тям бажає також учасник 
автопробігу кіровоград
ських автолюбителів О. Ф. 
Паніотов. Біля мікрофона 
керівник пробігу — учас
ник Великої Вітчизняної 
війни перший заступник 

голови ЦК ДТСААФ СРСР 
генерал-полковник О. 1. 
Одинцов. Він поздоровив 
ульяновців, усіх присутніх 
з наступаючим святом — 

40-ю річницею Перемоги 
радянського народу у Ве. 
лпкій Вітчизняній війні, 
розповів про мету і зав
дання пробігу.

В автопробігу беруть 
участь делегації братніх 
оборонних і молодіжних 
організацій ІІДР, СРВ, 
.Угорщини, КНДР, Куби, 
Монголії, Польщі, Румунії, 
СРСР і Чехословаччіши—■ 
всього більше ста чоловік. 
У складі радянської деле
гації — ветерани війни, 
передовики виробництва, 
активісти оборонного то

вариства, комсомольські 
працівники, журналісти, кі
нодокументалісти. Завдай, 
ня автопробігу — пропа
ганда всесвітньо-історич
ного значення Перемоги 
над фашистською Німеччи
ною і мілітаристською 
Японією.

Обмін сувенірам!!, 
пеламп, 
по піски рук 
маршу, опле 
«Перемога-40» г-пру: 
дорогу. Фініш - 9 ■

і.
в.чм. R 

книгами, длужн* 
Під звуки 

присутніх flh 
шає в Wf 

авіїя. Ц
М. ПЕТРЕНКО.

м. Ульїновка.

д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—Мульт, 

фільми. 9.15 — Фільм «Пер
ша Бастілія». 10.20 — «Учи
тись у Леніна». 10.50 — Кон
церт.’ 11.25 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — «П'яти
річка — справа кожного», 
документальні фільми. 15.35 
--- Мамина школа. 16.05 — 
Новини. 16.10 — Чого і як 
навчають у ПТУ, 16.40 —
Грає духовий оркестр штабу 
Червонопрапорного Серед
ньоазіатського військового 
округу. 16.50 — Зустріч шко
лярів з двічі Героєм Радян
ського Союзу генералом ар
мії О. П. Бєлобородовим.
17.35 — У кожному малюнку
— сонце. 17.50 — «Пісня за
лишається з людиною». 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Діла І люди. 19.30 — Кой- 
церт Державного Воронезь
кого російського народного 
Хор-- 20.00 — До 40-річчя 
Великої Перемоги. Прем'єра 
документального телефіль- 
МУ «Стратегія Перемоги». 
Фільм 11. «Визволяючи Єв
ропу». Частина 1. 21.00 —
«Час». 21.45 — Чемпіонат
світу з хокею. Збірна ЧССР— 
збірна Канади. 3-й період.
22.30 — Чемпіонат світу з 
хокею. Збірна СРСР — збір
на Швеції. Під час перерви— 
23 10 — Сьогодні у світі.
> ут

10.00 — Новини. 10.20 — 
Музичний фільм «Пісню вам 
Дарую». 11.00 — «Незабутні». 
11.40 — Шкільний екран. 10 
клас. Українська література. 
12.15 — Д. Шостакович.

Симфонія № 7. 13.30 — По
вний. 13.45 — «Народні та
ланти». 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіночок».
16.30 — Концерт. 16.50 —
Старти надій. 17.25 — «У нас 
у колективі». 18.00 — Для 
старшокласників. «Това
риш». 18.30 — День за днем. 
(Кіровоград). 18.40 — Кому
ністи. (Кіровоград). 1.9.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
«Інтерклуб». 20.20 — Фільм- 
коицерт " «Голос пам’яті».
20.45 -г На добраніч, дітиі 
21.00 — «Час». 21.45 — Ху
дожній фільм «Дума про 
Ковпака». 1 серія. «Сполох». 
23.20 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Документальний телефільм. 
8.35, 9.45 — Природознав
ство. 2 клас. 8.55 — «Час 
мислити екологічно». Науко
во-популярний фільм. 9.15. 
12.40 — Французька мова. 
10.05 — Учням ПТУ. Пісні 
воєнних років. 10.35. 11.40 — 
Фізика. 8 клас. 11.05 — Ша
хова школа. 12.10 — Історія. 
8 клас. Початок революцій
ної діяльності В. І. Леніна.
13.10 — Образ В. І. Леніна в 
радянському образотворчо
му мистецтві. 13.40 — До 
80-річчя революції 1905 — 
1907 рр. в Росії. Сторінки 
історії «Союзник пролетаріа
ту». 14.25 — Монолог про 
О. Блока. 15.25 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.15 —
Спів пружп їсть. Тележурнал.
18.45 — Ритмічна гімнасти
ка. 19.15 — «. .До шістнадця
ти і старші». 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Операція 
«Ритм».' Про змагання су- 
міжнпків: вугільників, енер
гетиків, транспортників Ка
захстану, Уралу, Сибіру. Пе
редача 1. 20.45 — Грають
учасники народного колек

тиву фортепіанного класу 
МДУ їм. М. Ломоносова. 21.00 
— «Час». 21.45 — Фільм «Ви
пробування вірності». 23.35 — 
Новини.

д ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.35 — «Стра
тегія Перемоги». Докумен-

тальник телефільм. Фільм 
11-й. ♦ Визв'оляючи Європу». 
Частина 1. 9.35 — Фільм
«Випробування вірності». 
11.25 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.45 — «Перевірено 
практикою». Документальні 
фільми. 15.25 — «І зазвучать 
голоси прекрасні». Концерт.
15.55 — Новини. 16.00 —
Розповідають паші кореспон
денти. 16.30 — Весе.чі стар
ти. 17.15 — Документальний 
фільм «День польотів». Із 
циклу «Збройні Сили СРСР».
17.35 — Співає Л. Закарян.
18.10 — Світ і молодь. 18.45 
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Футбол. Кубок володарів куб

ків. Півфінал. «Динамо» (Мо
сква) — «Рапід» (Відень. Ав
стрія). 21.00 — «Час». 21.45
— До 40-річчя Великої Пе
ремоги. -Нам дороги ці за
бути не молена». Поезія. 
ІМ. Грибанов. 22.10 — Каме
ра дивиться у світ. 23.10 — 
Сьогодні у світі.
£ УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Кіноогляд «Резонанс». 11.30
— Маленький концерт. 11.40
— Шкільний екран. 9 клас. 
Українська література. 12.05

— Зустріч з театром. 13.05
— Новини. 13.20 — Росій
ський романс. 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Населенню — 
про цивільну оборону. 17.00
— Музичний фільм. 17.30 —
«Продовольча програма — 
справа ножного». 18.00 —
Корисні поради 18.15 —
День за днем. (Кіровоград)
18.30 — Обрій. (Кіровоград). 
111.00 — Актуальна камера.
19.30 — Автотранспорт: пра
вила без винятків. 20.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу: 
«Шахтар» — «Дніпро». 2-й 
тайм. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21 00 — «Час». 21.45 — 

Художній фільм «Дума про 
Ковпака». 2 серія. «Хуртови- 
на». 23.20 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
«Дари озерної ниви». Науко
во-популярний фільм. 8.35,
9.35 — Астрономія. 10 клас. 
9.05 — Про що розповіла 
- Червона книга». Передача 2. 
10.05. 12.45 — Німецька мо
ва. 10.35. 11.40 — Історія.
9 клас. 11.05 — Мамина шко
ла. 12.10 — Географія. 5 клас.
13.10 — Д. Шостакович.
13.55 — Чого і як навчають 
в ПТУ. 14.25 — Доля і книги 
І. Мележа. 15.10 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.15 —
Чемпіонат СРСР із спортив
ної гімнастики. 19.00 —
Сільська година. 20,00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Опера
ція «Ритм». Передача 2.
20.45 — Народні мелодії.
21.00 — «Час». 21.45 — Те
лефільм «Наше покликання» 
1 серія. 23.05 — Новини. ’

А ЦТ (І програма)
Профілактика передавачів 

в областях республіки.
14.30 — Новини. 14.50 —
«Сільські горизонти». Доку
ментальні телефільми. 15.40
— «Танзанія: на шляху роз
витку». Кіноварне. 16.10 — 
Новини. 16.15 — Умілі руки.
16.45 — Сторінки історії.
«Клятва на Ельбі». 17.15 — 
Веселі нотки. 17.30 — «...До 
шістнадцяти і старші». 18.15
— Ленінський університет 
мільйонів. «Духовний світ 
людини». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Мультфільм.
19.10 — «Тверезість — нор
ма життя». 19.55 — Прем’є
ра документального теле-

фільму «Стратегія Перетво
ри». Фільм II. < Визволяючії 
Європу». Частина 2. 21.СО -А 
«Час». 21.45 — Чемпіонат 
світу з хокею. Збірна Ші?§- 
ції — збірна ЧССР. 3-й пе- 
ріод. 22.30 — Чемпіонат свГ» 
ту з хокею. Збірна Канади-^: 
збірна СРСР. Під час перері 
ви — 23.10 — Сьогодні у
світі.
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 —. 
«Срібний’ дзвіночок». 16.30-$г 
Республіканська фізико ма
тематична школа. 17.00 -3і.
До 40-річчя Перемоги. Кон
церт художньої самодіяль
ності системи профтехосвітй. 
Під час перерви — День за 
днем. (Кіровоград). 19.00 —• 
Актуальна камера. 19.30 -у 
Що може експеримент? Із 
циклу «Дисципліна поста
вок: міра відповідальності 1 
честь підприємства». 20.15—1 
«Старт». 20.45 — На добра.- 
ніч, діти! 21.00 — «Час». 21.45
— Художній фільм -Дума 
про Ковпака». З серія. «Кар
пати, Карпати». Фільм 1. 
23.00 — Новини
А ЦТ (II програма)

13.55 — Фільм із субтитра
ми. «Людина з рушницею#. 
15.25 — Новини. 18.00 — НО». 
вини. 18.15 — Шахова шко
ла. 18.45 — В. Белліні. «Пу
ритани». Концертна програ
ма. 19.00 — Чемпіонат СГ’СР 
з футболу. «Спартак» — «Ди
намо» (Тбілісі). Під час пе
рерви — Вечірнії казка. 20.45
— Чемпіонат Європи з кла
сичної боротьби 21.00 —
«Час». 21.45 — Телефільм
«Наше покликання». 2 серія. 
23.00 — Новини.
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