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ЩИРЕ СЛОВО
ПРО ПЕРЕБУВАННЯ НА КІРСВОГРАДЩ.І4НІ 
ДЕЛЕГАЦІЇ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ

<ОГО ОБКОМУ АКСМУ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВО

Виходить
з 5 грудня 1939 р<

ТВАРИННИЦТВО — 
УДАРНИЙ ФРОНТ

Другий рік одинадцятої 
п'ятирічки для трудівників 
нашого міжгосподарського 
підприємства по виробницт- 
су молодняка птиці був 
нелегким. Труднощі, зокре- 

• ма, виникали через нестачу 
інкубаційних яєць. Ми 
звернулися за допомогою 
до господарств сусідніх об
ластей і вийшли зі скрутно
го становища.

Державний план ми ви
конали з усіх показників. 
За вісім місяців проінкубо- 
ЕсНО понад мільйон штук 
яєць при плані 937 тисяч 
штук. Одержано 818 тисяч 
голів молодняка птиці, що 
на 118 тисяч більше від до- 

м^веденого завдання. Кол-
- госпам і радгоспам району 
ми реалізували 433 тисячі 
гелів птиці.

Виконуючи рішення трав
невого (1982 р.) Пленуму 
ЦК КПРС і прагнучи зроби
ти якомога вагоміший в іе- 

’ сок у реалізацію Продо
вольчої програми, ми пов
ністю забезпечили потреби 
населення району в молод
няку птиці, реалізувавши 
понад 270 тисяч голів кур
чат, 78 тисяч каченят, почвд 
20 тисяч гусенят. У досягну
тих успіхах велика часткз 
праці молодих трудівників 
інкубаційного цеху С. Боб- 
рис, Є. Лютої, 
КС, водія 
Я. Остапчука.

Цьогорічний 
чується. Нині 
підприємства готують при
міщення та обладнання до 
наступного, аналізують ре- 

. зультати обстежень пого- 
ьів'я птиці, уточнюють гра
фік ремонту.

К. (»ДОРЕНКО, 
старший зоотехнік між
господарського підпри
ємства по виробництву 
молодняка птиці, 
емт УсгинІЕка.

О. Сокопен- 
спецмашини

сезон закін-
ПрбЦІБНИКИ

Гостинно прийняла кіро
воградська земля гостей з 
Ииєеа, які прибули на свят
кування 80-річчя з дня на
родження Ю. І. Яновського.■’ 
Квіти, обійми, дружні ПО
ТИСКИ рук. Делегація кіро- 
воградців зустрічала доро
гих гостей хлібом-сілліо.

Вранці 13 вересня відбу
лася тепла зустріч в обкомі 
партії. Мова йшла про най
дорожче — про хліб.

НАДОЇ
На тритисячний рубіж по 

надоях молока від коропи 
зобов'язалися вийти в ни
нішньому році члени КОМ
СОМОЛЬСЬКО - молодіжного 
колективу доярок МТФ 
Н9 6 колгоспу «Маяк». Нині 
на рахунку- більшості моло
дих трудівниць понад 2 ти
сячі кілограмів молока. А 
ерупкомсорг колективу Ва- 
лЄнтина Симоненко та її 
поДРУги ТетяНЙ Куценко і 

іґрллектина Тимошенко вже 
наближаються до визначе
ної мети.

Нині середньодобовий 
нйдій молока бід корови Б 
[{ДОК найвищий у господар
чі — ІО—11 кілограмів.

м. ПОЛІЩУК.
Знам’янський район.

Зусиллям
Наш колгосп спеціалізу

ється на виробництві яло
вичини. Саме тому одним 
з головних напрямів гос
подарської діяльності на
шої комсомольської орга
нізації є розвиток громад
ського тваринництва. Вже 
другий рік ми подаємо 
шефську допомогу кормо- 
добувникам господарства.

Ось і нині, коли на ла
нах закінчується збирання 
кукурудзи -на силос, по- 
ударному працюють моло
ді механізатори Олек
сандр Канаряи, Володи
мир Колпак і ПаБло Ко
лісник. Економісти колгос
пу підрахували, що кожну 
третю тонну зеленої маси 
зібрали комсомольці.

Швидкими темпами ве
дуть механізатори госпо
дарства осінній комплекс 
робіт. На сівбі озимих, 
оранці на зяб, збиранні 
цукрових буряків з лов
кою віддачею трудяться 
комсомольці Олександр

молодих
Волощук, Олександр Ча
бан, Михайло Сава, Сергій 
Титаренко, Юрій Макидов, 
Микола Троянський.

Важливою галуззю сіль
ськогосподарського ви
робництва, як підкреслю
ється в ” 
програмі, є 
Городні 
займають
Непоганий вирощено цьо
го року врожай. Потрібно 
лише оперативно й без 
втрат зібрати його. Вели
ку допомогу подають кол
госпові робітники Нозоук- 
раїнки, учні підшефних 
шкіл. Не лишаються осто
ронь і комсомольці госпо
дарства.

Нещодавно комітет ком
сомолу організував комсо
мольсько - молодіжний 
недільник по збиранню 
городніх культур. У ньо
му взяли участь механіза
тори і тваринники, молодь 
зайнята в невиробничій 
сфері. За день ми зібра-

Продовольчій 
овочівництво, 

культури у нас 
110 гектарів.

ли 6 тонн овочів, загото
вили понад 300 тонн сило- 
су-

Та є у нас і проблеми. 
Одна з них — нестача 
кадрів доярок, відгоді- 
вельників і фуражирів, не
охоче йде молодь на 
ферми. Скажу лише, що 
нині там працює тільки 
три члени ВЛКСМ. Саме 
тому ми вирішили пере
глянути розстановку мо
лодих кадрів на виробни
чих ділянках і направити 
на роботу в тваринництво 
п'ятьох молодих трудівни
ків.’ Звичайно, цього не 
досить, але якщо вестиме
мо виховну, профорієнта
ційну роботу ПОСТІЙНО й 
цілеспрямовано, створимо 
належні умови для праці і 
змістовного відпочинку, 
то питання забезпечення 
кадрами цієї галузі буде 
вирішено успішно.

В. БІРИЧ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Дружба».

НсЕоукраїнський район.

, Коли в Олександрійсь
кому райкомі комсомолу я 
запитав, чи є в районі та
ка комсомольсько-моло
діжна механізована ланка 
по вирощуванню цукрових 
буряків, яка могла б стати
членом «Клубу-400», вер
шин секретар ГІадія Ува
рова відповіла:

— Безперечно. Хлопці з 
Недогарків. Якби цей клуб 
було створено позаторік, 
то ланка Григорія Демев- 
тія була б одним з перших 
мого членів.

Так, нсдогарківські ме
ханізатори два роки тому 
на кожному гектарі буря
кового лаву викопали 420 
центнерів коренів. Торік 
не зуміли повторити ус.іі- 
ху. Саме тому .гак напо
легливо готувались вони 
до нинішнього сезону.

Лайну я застав за. робо
тою на 
гентарному 
лані. Вже більше 
тут на землю не 
жодна краплина, 
тижня з досвітку 
смерну над полем 
сонце, тому й агрегати 
йшли закутані густою пе
леною порохняви.

Водій РКСа Сергій Ре
мез до кіпця гін. прийшов 
першим, зістрибнув НІ 
землю, стріпнув пилюку з 
Кашкета.

— Сьогодні, мабуть, 
уже виконаємо норму, — 
сказав вій, привітавшись. 
Перші дні пробували, при
мірялись, лагодили, а від
тепер наш орієнтир — 
денна норма, 5.9 гектара.

— Як комбайн ходить?
Михайло Козленко, зав

орг райкому комсомолу, 
поставив таке запитання

невеличкому 2Q- 
бурлковому 

тижня 
падала 
більше 

і До 
стоггь

«К луб ~4 О О »

одним виявом нерозривної 
єдності красного письмен
ства з українським наро
дом.

Потім письменники виру
шили на підприємства міс
та, до Кіровоградського 
вищого льотного училища 
цивільної авіації. Снрізь 
майстрів слова нетерпляче 
чекзли. На головному під
приємстві виробничого
об’єднання «Друимаш», ну- 

Чимало і нині турбот ди приїхали Олесь Гончар, 
Володимир Нанівець, Воло
димир Яворівський та Ми
кола Жулинський, їх ще бі
ля воріт зустріли дівчата в 
українських вишиванках.

З колективом заводу 
«Червона зірка» зустрілася 
група гостей, до складу 
якої входили Євген Гуцало, 
иаші земляки Володимир 
Бровченко, Сергій Плаччн- 
да та інші письменники. 

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

у трудівників Кіровоград- 
щини, — сказав перший 
секретар обкому Компартії 
України М. Г. Самілик. — 
І в труді їм 
гарна пісня, 
Наші письменники 
були 
народного життя, 
черпають свої сили й 
тхнення. Безперечно, 
годнішня зустріч 
воградській землі

допомагаю’ь 
щире слово, 

завжди 
й лишаються в гущі 

звідти 
на- 

сьо- 
на кіро- 

стане ще

На знімну: група письменників на Кіровоградщин>. 
Фото В. ГРИБА та М. ХОРЕНЖЕННА.

лядаючїі результат свого 
цілорічного труда. — Ми 
вже н цьому пересвідчи
лись. І без затрат ручної 
праці. Але... Чомусь стало 
закономірністю — 
додавати «але».
мірністю, 
отримали ми 
неякісні. У нас вони збері 
гаються’ непогано

щороку
Законо-

бо й цієї зими 
гербіциди

— Жаль тільки, — ка
же Сергій, —- що мало 
дбають працівники сіль
госптехніки про ремонт 
наших агрегатів. І такс 
ставлення до ремонту не 
тільки у Новій Празі. Ще 
торік у грудні відправили 
ми колгоспні БМ-6 у Олек
сандрійську рамсільгцся-

техніку. А поїхали їх заби
рати у серпій нинішнього. 
Дев’ять місяців минуло, а 
до цього часу там не пола
годили мітел. п------- --
удруге машини 
рез кілька днів, 
монтують — 
аби з рук. Провернули ми 
БМ-6 перед виходом у ие-

Добулось 
гнати че- 
Та й ре- 

стук-грюк,

розбивається

випадково. Зл три дні 
до цієї зустрічі заворг го- 
порип із Сергієм по теле
фону, і той скаржився, що 
техніку Новопразьке від
ділення райсільгосптехні- 
ки відремонтувало погано. 
Не встиг навіть і п’ять 
гемтаріе буряків винолаги, 
як трзпи/іася поломка.

— Уже справляється. 
Правда, у Григорія Іврио- 
шша ще іноді недогляди 
дають про себе знати

Чимало сільськогоспо
дарських робіт доводи іу 
ся виконувати йому шд 
ранньої весни до глибокої 
осені, але найбільше він 
турбується про вагу бу
рякового кореня.

— Може наша земля 
родити і не такі буряки,— 
він зважив у руках дебе
лий буряк, задоволено ог-

.хни склад, волога тули у 
найдощевіші періоди не 
потрапляє. А тхан надси
лають пан у грудках. Як 
почнет ото його розчиня
ти: камінь каменем.

За ^новою технологією 
вирощують буряки в кол
госпі імені Ульянова не 
вперше. Досвід у хлопців 
є. Перевірений. І з рону в 
ріп удосконалюється він, 
але все найїфощї, наи- 
прййнятніше для алвк- 
■Са^фІЙСЬКОЇ землі ЗйПИ- 
щлєтьсл незмінним. При
міром. два—три роки тому 
для розрівнювання площ 
у багатьох господарствах 
навесні почали застосову
вати саморобні вирівнюва
чі. Недогарківці що новину 
відхилили, зоставили бо
рону Радченка — нею і 
задана глибина розпущен
ня грунту витримується, і 
груддя розбивається.

підшипники не змі
нені. шестерні на бітерзх 
не відцентровані, сальники 
у коробках ріжучого апа
рата потекли відразу... А 
на БМ-6 з бригади № З 
навіть зварювальних робіт 
не виконали, пофарбували 
для годиться та й годі.

До 25 жовтня молоді 
буряководи планують ви
везти буряки з поля, вико
пати їх — ще раніше. 
Строки намітили хлопці 
короткі, саме через це гак 
багато претензій у них до 
ремонтників.

В. ТЕЛіЖАН.
На знімках: Сергій РЕ

МЕЗ; бурякові агрегати в 
полі.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.
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РИПНОМНА ЕКОНОМІКА
МИ —

інтернаціоналісти

ЗУСІТіЧА
ються
ДРУЗІ

Давня дружба зв'язує ро
бітників кіровоградського 
меблевого комбінату і заво
ду «Добруджанска мебе.і» 
з НРБ. Щороку вони обмі
нюються делегаціями, запо
зичують один у одного пе
редові методи виготовлення 
меблів.

'Гак, повернувшись у бе
резні нинішнього року від 
до бр у д ж а 11 ськ и х меблевії-
ійв, кіровоградські спеціа
лісти-вдосконалили ряд тех
нологічних процесів її на 
своєму комбінаті. За прик- 

болгаревких друзів 
шліфування 

накладок, 
відновлю- 

впсокого і

ДОСВІД, ПОМНОЖЕНИЙ НА МАСОВІСТЬ
. ■ ■ Г . піпянках вис

*

ПІСЛЯ 
ВИБТНПН

ливіших ділянках вироб
ництва запроваджено 
особисті рахунки еконо
мії. Кожен розкрійник 
по закінченні зміни знає 
свої здобутки чи прора
хунку

Багато резервів від
крили взуттєвики з пере
ходом на бригадний ме
тод організації праці. 
Завдяки йому, зокрема, 
вдалося створити кілька 
комсомольсько - моло
діжних колективів. Най
більшої економії доби
ваються у двох із них, що 
грацюють у цеху № 1. 
Кращі робітниці КМК 
Г. Зайцева, М. І рицай, 
О. Бела, Л. Терещенко, 
О. Агурейкіна та Л. У,о- 
сул тільки за серпень 
цього року заощадили 
матеріалів на виготов
лення майже шести ти
сяч пар взуття.
' Великі надії на фаб
риці покладають на ком
плексну систему управ
ління якістю продукції. 
Розробка і запроваджен
ня стандартів підприєм
ства, в чому бере актив
ну участь член комітету 
комсомолу Євгенія Се- 
менюк,. дасть змогу зро
бити рух ощадливих 
іще більш масовим. І 
внесок молодих взуттє- 
виків у Всесоюзний ком
сомольський рахунок 
економії та бережливос
ті стане ще вагомішим.

працівників, чи знайшов 
її почин широку під
тримку. Хоча для сумні
ве у Нелі Федорівни 
підстав немає. Таких як 
вона, справжніх госгто- 
дарів підприємства т/т 
багато'. Адже на перш - 
му місці - робота з 
кадрами, виховання гід 
ної робітничої зміни. 
Дійово проходить зма- 
гання між цехами за пра
во називатися кращим 
по роботі серед молоді. 
За 422 молодими Р°51^" 
пиками закріплено 
наставників,' більшість із 
яких працює над вико
нанням зобов язань-до- 
геворів, прийнятих СПІЛЬ
НО з учнями. Особистий 
успіх наставники лов язу- 
ють з успіхами своїх • 
підшефних. А юнаки 
дівчата, зі свого боку, 
стараються зберегти
добре ім'я старших то
варишів. Майже п ятде- 
сят із них уже вийшли 
на рубежі передовиків, 
у тому числі й по ощад
ливості.

На взуттєвій фабриці, 
яка бере активну участь 
у Всесоюзному громад
ському огляді ефектив
ного використання сиро
вини, матеріалів та па
ливно-енергетичних ре
сурсів, широко засто
совують різні форми і 
методи боротьби за еко
номію. їут діють фаб
рична й цехові оглядові 
комісії, до складу яких 
увіходять комсомольсь
кі активісти. На найваж-

Н. Ф. Коваленко, 
часто допомагає 
логам

Над входом до цеху 
№ 2 — транспарант
«Економія, бережли
вість — девіз нашого це
ху». Ці слова могли б 
стати девізом у роботі 
усього колективу Кіро
воградської взуттєвої 
фаЬрики імені бб-річчя 
Ьадянської України. Ли
ше цього року тут за
ощадили стільки матері
алів, що їх вистачило б 
на виробництво 61400 
пар взуття. Однак най
більший внесок роблять 
працівники цеху № 2, зо
крема, члени бригади 
Н. Ф, Коваленко, які да
ють майже половину всі
єї економії підприєм
ства.

Ім’я Нелі Федорівни 
добре відоме і за межа
ми фабрики. Делегат 
XXVI з'їзду КПРС, депу
тат обласної Ради народ
них депутатів, член бю
ро Ленінського райкому 
партії, вона виявляє 
державний підхід до 
справи, працює з найви
щою ефективністю.

Робота 
нагадує
головоломок. А 
більше — якщо він 
справу із шкірою, 
жен шмат якої, як 
вило, відрізняється фор
мою і якістю. Звичайно, 
немалу роль відіграють 
типові схеми розкрою. 
1а вони не універсальні. 
Саме тому тут високо 
цінять багатий досвід 
передовиків — таких, як

Вона 
техно- 

складати схеми 
розкрою матеріалів при 
виготовленні деталей но
вих моделей взуття, бе
ре активну участь в ек
спериментах.

Ніякі, навіть найцінні
ші рекомендації спеціа
лістів не можуть замі
нити творчої думки са
мого роЬітника. І Н. Ф. 
Коваленко, краща настав
ниця на фабриці, не 
шкодує сил і знань, щоб 
прищепити кожному чле
нові своєї бригади тзор- 
че ставлення 
Про наслідки 
свідчить такий 
учень Петро Бойко (він 
же — комсорг цеху) 
став кавалером ордена 
Трудової Слави Пі сту
пеня. До речі, щоб нав
чити юнака чи дівчину 
професії розкрійника 
твердих шкіряних това
рів, потрібно півроку, а 
Неля Федорівна готує 
молоді кадри набагато 
швидше.

По досвід до Н. Ф. Ко
валенко звертаються 
працівники інших цехів. 
І сама вона, як голова 
ради бригадирів, часто 
оузає у них, особливо— 
в комсомольсько-моло
діжних колективах. їй, 
ініціаторові руху за те, 
щоб ювілейного року 
відпрацювати шіс.ь днів 
на заощаджених матері
алах, не байдуже, як 
ідуть справи у решти

готувати,
ТА НЕ ВМІЛА

ПОДАВАТИ»
Відповідь на рейдовий

матеріал, вмішений у «Мо
до праці, 

яскраво 
факт. її

лодому комунарі» під таким

заголовком 17 серпня пи

нішнього року, прислав ю-

лова правління Добровелнч-

кінського райспожпвтова-

Н. ЗЫННСЬКА.

ЕКСПЕДИЦІЯ

ладом 
механізовано 
декоративних 
власними силами 
ються насоси
НИЗЬКОГО ТИСК}'. Це дозво
лило підвищити якість оз
доблювальних робіт, забез
печило ритмічність роботи 
всіх цехів.

Сьогодні до кіровоград
ських меблевиків знов} за
вітала група болгарських 
спеціалістів із заводу «Доб- 
руджанска мсбел». Вони 
оглянуть виробництво, зу
стрінуться з робітниками 
комбінату, здійснять екскур
сійну поїздку но місту.

розкрійника 
розв’язування 

тим 
має 
ко- 

пра-

3. РАДА.
м. Кіровоград.

«МАЛИЙ» ТРУДОВИЙ СЕМЕСТР

ПРИЙМАЙ ПОМІЧНИКІВ, СЕЛО!

риства О. Т. Протас:

З перших днів новою навчального року в школах 
Знам’янки почалася підготовка до уроків мужності. 
Вони будуть присвячені 40-річчю створення підпіль
них комсомольських організацій «Молода гвардія» і 
«Спартак». На уроках йтиме розмова про подвиги 
одинадцяти Героїв Радянського Союзу — уроджен
ців міста Знам’янки, на честь яких у парку залізнич
ників відкрито галерею Слави. З допомогою учасни
ків експедиції місцевий краєзнавець Олександр Рябо- 
шапка зібрав матеріал про одного із земляків — 
Петра Євдокимовича Філоненка.

75£ о

Для восьми тисяч сту
дентів вузів та учнів се
редніх спеціальних нав
чальних закладів області 
кілька днів тому почався 
ще один етап їхнього ці
кавого, насиченого життя 
— «малий» трудовий се
местр. Хлопці і дівчата 
виїхали в господарства 
багатьох районів, щоб 
допомогти сільським тру
дівникам у збиранні вро
жаю пізніх культур, ово
чів і фруктів.

Сьогодні ми друкуємо 
перші повідомлення з 

«ЛІТОПИС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ»

місць роботи деяких заю- 
нів.

250 юнаків і дівчат, май
бутніх медичних працівни
ків, прийшли на допомогу 
трудівникам колгоспів і 
радгоспів Новгородків- 
ського й Новоукраїнсько- 
го районів. Радо зустріли 
учнів на місцях. Питання 
побуту і харчування було 
розв’язано швидко.

Загонівці, які працю
ють в колгоспі імені Ка- 
лініна Новоукраїнського 
району за два дні накопа
ли 125 центнерів картоплі.

Вони вирішили: бульби з 
двадцятигектарної ділянки 
зібрати за 10 днів. Доби
тися, щоб якість зробле
ного була тільки відмін
ною.

С. ПРИСЯЖНЮК, 
секретар 

комсомолу
градського медично
го училища.

комітету 
Кірово-

На знімку (зліва напра
во): учениці медучилища 
Т. ЛЬБЕДЄБА, О. ЗАГРЕ- 
БЕЛЬНА, С. БОЧКОЗСЬКА 
на колгоспному полі.

Фото В. РУД ЕННА.

Вересень 1943 року. Чим 
ближче фронт відкочував
ся до Дніпра, тим запеклі
шими ставали бої. Капітан 
Філоненко дістав наказ 
провести розвідку на ді
лянці Дніпра, що на пів
ніч від Києва. В складних 
умовах завдання було 
конан'о. 26 вересня

ви
при

М БА Т
закінчення се- 

Знам’ямської 
школи, юнак 
школи ФЗН. 

Філоненко

П. Є. Філоненко наро
дився в сім’ї потомстве- 
ного залізничника. Тож і 
він вирішив піти бать
ковим шляхом. Вже 1928 
року, після 
ми класів 
трудової 
вступив до
Потім Петро 
працював помічником ма
шиніста паровоза, техні
ком у паровозних май
стернях, а пізніше, закін
чивши курси — інструк
тором школи ФЗН.

Цікаве життя вирувало 
■ навкруги, і він усюди всти

гав: був першим і в праці, 
і в комсомольській робо
ті, виявляючи ініціативу, 
показуючи діловитість.

До лав Червоної Армії 
вступив за комсомольсь
ким призовоА. Успішно 
склав екстерном екзамени 
за повний курс інженерно
го училища, у званні лей
тенанта командував тех
нічним взводом,
— ротою. Став 
том.

Перший бій — 
торії Волинської
Попав в оточення але зу
мів з честю вийти з ньо
го, ведучи за собою гру
пу бійців. Далі — Воро
незький фронт, Дніпровсь
кий плацдарм. Перше по
ранення. Перша нагорода
— орден Червоної Зірки.

ріки П. Є. Фі-

а згодом 
комуніс-

на тери- 
області.

форсуванні 
лоненко відповідав за пе
реправу військ на голов
ному напрямі наступу. В 
числі перших форсував 
Дніпро на рибальських 
човнах і допоміжних засо
бах, зумів налагодити чіт
ку переправу піхоти з мі
нометами і протитанкови
ми гранатами. Поблизу
с. Вишгорода фашисти
кинулися в наступ. Зостав
шись на чолі підрозділу, 
капітан Філоненко цілий 
день відбивав вогневі ата
ки. Був поранений, та з 
поля бою не пішов.

При форсуванні річки 
Тиси в районі Коморо са
пери батальйону під ко
мандуванням П. Є. Філо-

ненка виявили виняткову 
організованість і відва
гу. Сміливо й винахідливо 
діяв батальйон також на 
річці Водрог у районі 
Фельша-Берацьки, в боях 
за угорське місто Шато- 
ралья-Уйхель. За особли
ву мужність, виявлену при 
визволенні чехословаць
кого міста Зволен і за- 
хоплзнні плацдарму на за
хідному березі річки 
ї рон, батальйонові при
своїли звання Зволенсько- 
го, за визволення м. Бан- 
ська-Бистриці — нагоро
дили орденом Червоної 
Зірки.

А комоат Філоненко за 
ті бої отримав два орде
ни Червоного Прапора і 
два Червоної Зірки, орден 
Вітчизняної війни І сту
пеня. За подзиг на Дніп
рі нашому землякові Ука
зом Президії Верховної 
Ради СРСР від 10 січня 
‘944 року присвоєно 
звання Героя Радянсько- 
ҐО Союзу.

ф * *
22 роки служби в Армії 
такий бойовий шлях ко

лишнього залізничника.
Опісля війни підполков

ник П. Є. Філоненко де
який час служив у Зброй
них Силах СРСР, а згодом 
,,ерез . стан здороз’я

звільнився в запас і жив 
у м. Кишинові. Молдавія 
стала для нього рідною, 
як і Україна. Відзначаючи 
заслуги хороброго комба
та при визволенні північ
них районів Молдавії, тру-

* , . ’ Сороківсь-
Неслаача 

Текуани

дящі Косоуци 
кого району, 
Окницького 
Липканського районів об
рали його почесним гро
мадянином цих сіл. Такої 
ж високої честі радянсь
кого командира удостоїли 
тРУДящі чеського населе
ного пункту Моравиць.

У мирні дні П. Є. Філо
ненко приїздив у Знам'ян
ку, аби зустрітися з давні
ми друзями. Останній раз 
він тут побував 1970 року, 

вже через рік його не 
стало.

у Дніпропетровську жи
ве син Героя — майор-іч- 
женер запасу Л. П. Філо
ненко. В одному зі сзоїх 
листю він написав: Давно 
не буз у Знам’янці. Хо- 
ї)хЄаТтЬСЯ Х°Ч Н6 День ПРИ- 
ЙаЛ В £1АНе місто мого 
батька. Обов’язково при
їду вклонитися будиночку, 
- ФроВнтРд'еЗВІД/И ПІ — 
пам’ятаю^. » И°Г° АОСІ

°- ₽ЯБОШДПКД, 
-З . кРаезнзвець.

М. Знам янка.

І

. «Порушене в газетному 
матеріалі питання про не
задовільну організацію ро
боти підприємств громадсь
кого харчування розглянуто 
па засіданні правління ра
йонного споживтоварнства. 
Про нього йшла мова й на

■ загальних зборах колективу 
Добровеличківського ком
бінату громадського харчу
вання 19 серпня ц. р. Кри
тику визнано правильною.

Нині в кожному кафе 
«Книга скарг і пропозиції’> 
знаходиться на видному 
місці в спеціальній вітриш. 
Контроль за записами в 
книзі наказом по об’єднан
ню комбінатів громадського 
харчування покладено на 
заступника директора об’єд
нання.

За порушення норм вит
рати продуктів при готуван
ні страв 
об’єднанню 
харчування
19 серпня 1982 року стар
шому кухарю Є. С. Рябо
конь ОГОЛОШеїЮ Сувору ДО' 
гану, буфетниці кафе «Бе
різка» Л. П. Позднякозіч 
за антисанітарним стан тор
говельного підприємства — 
догану. Відповідальність за 
точне дотримання правил 
санітарії і гігієни в буфета.;, 
кафе надалі покладено на 
старших кухарів. Звернено 
увагу працівників об’єднан
ня па незадовільну виклад
ку товару у вітринах кафе, 
на відсутність належного 
порядку тощо. За поганий 
контроль за роботою під
приємства завідуючу вироб
ництвом об’єднання Г. І. 
ГІоважиюк попереджено. За 
погане оформлення вітрим, 
бідність асортименту холод
них закусок та кулінари;.а 

виробів попереджено стар
шого кухаря автосганційпо- 
го кафе Н. І. Проскаченко.

Керівництво об’єднання 
здійснює заходи по облад
нанню кафе вентиляцією. 
Підприємства громадського 
харчування забезпечено в 
необхідній кількості видел- 

І нами й ножами. Працівіш- 
| кам видало спецодяг.
І „,^ам’чепо. Додаткові за.\о- 

якосіі 
роботи підприємств громад- 

— Конт-

наказом по 
громадського 

за № 296 віл

ДИ для поліпшення

ського харчування.
Р°ль за їх виконанням 
Дінсшоватиметься з участю 

місцевих профспілкових КО
ЛИ гетів, групи народного 
контролю, штабу «Комсо
мольського прожектора».



14 вересня 1982 року «Молодий комунар» З стор.

Юрій Яновський про-

йшов великий творчий

шлях. Усе краще з того,
ДОСЛІДЖУЮЧИ ТВОРЧІСТЬ

що створив письменник, 

увійшло в духовну скарб- 

шщю радянського народу, 

стало здобутком мільйонів 

читачів і законною гордіс

літератури. Твори

10. Яновського можна з на-

письменни- 
влаштували 
Яновського.

«Лпст у 
«Дніпро»,

О. ГАЙКО, 
обласної 

бібліотеки

ввійшли
і бібліограф 

наукової 
імені Н. К. Крупської.

йти в кожній бібліотеці.

тю української радянської

УКЛІН
ТОБІ

завжди
МОЛОДИЙ
«РЕЗОНАНС»

О. Арбузова,
Y -г-^тттгст AT

широкий 
колоски в 
Білі квіти

ха- 
но-

ГОНЧАР.
ж
повертався 
після при- 

у давніх

НА ЗДОБУТТЯ ОБЛАСНОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ

ІМЕНІ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО

г. КЛОЧЕК, 
кандидат філологіч
них наук.

СПО8- 
сили заспів? 

шаблі під 
де зчепи- 
степові пі- 
бігали від 

«округ 
бла-

що Юра вчиться 
далеко, у міській 
в реальному учили-

не 
він 

молодіжного 
розуміння

Н. ГОРОШКО, 
житель с. Нечаївки. 

Компаніївський район.

вигукую 
слова. 

Ах, то —

Представлені вони, як пра
вило, зібранням творів 
письменника в 5 томах 
(К-, Держлітвидав УРСР, 
1958—1959), вибраними 
творами (К-, «Дніпро», 
1970), окремими видання
ми: «Вершники», «Мир» 
(К-, «Молодь», 1980), «Ду
ма про Британку» (Ц., 
«Дніпро», 1967), «Дшіас- 

БЕЗСМЕРТНИМ ВЕРШНИКУ!
Нашому студентсько

му театру виповнилося 
25 років. Він не такий 
уже й молодий, коли 

за 
сту-

уже й молодий, 1 
врахувати, іцо 
чверть століття в 
дентському театрі че
рез його специфіку змі
нилося п’ять—шість ак
торських поколінь. Але 
саме тому, що «Резо
нанс* є театром сту
дентським, він завжди 
лишається колективом 
молодим як за віком 
артистів, так і за 
рактером творчих 
шуків.

Значення театру 
тільки в тому, що 
привчає 
глядача до 
одного з найбільш впли
вових видів мистецтва, 
а й у тому, що мето 
учасники, закінчуючи 
інститут, ідуть у вчи
тельське життя збага
ченими у професійному 
відношенні. А. С. Ма- 
каренко якось писав, 
що в педагогічному ін
ституті потрібно вивча
ти основи акторського 
мистецтва. Хороший 
учитель, ЯК' відомо, 
певного мірою повинен 
бути артистом. Учас
ники ж театру здобува
ють неабияку акторсь
ку підготовку, пізнають 
багато секретів склад
ного театрального мис
тецтва

За 25 років театр 
поставив 25 п’єс. У йо
го репертуарі були 
«Платон Кречет» 
О. Корнійчука і «Така» 

«Одру
ження» М. Гоголя і 
«Чайка» А. Чекова... 
Багато спектаклів ми
нулих років міцно три
маються в пам’яті чис
ленних шанувальників 
театру. 

тичне питання» ([(,, Дптви- 
дав, 1958).

Твори Ю. Яновського ні
коли не проходили в літе
ратурному житті непоміт
но. їх схвалювали, з ними 
сперечалися, вони мали 
прихильників і супротив
ників, бо завжди порушу
вали нові питання, будили 
людську душу. Щоб глиб
ше й певніше .уявити 
складини творчий шлях 
письменника, треба озна
йомитися з книгами про 
його життя і творчість. Се
ред них чільне місце посі
дають спогади 
вічність» (К„ 
1980).

До збірки 
спогади письменників 
журналістів, художників і 
акторів, скульпторів і кіно- 
митців, шкільних друзів, 
родичів, однокласників —

У «Резонансу» вже 
с своя історія і свої 
традиції. Тут осмисле
но ставляться до свого 
репертуару. Врахову
ється все: і профіль пе
дагогічного інституту, і 
сучасність звучашш 

.п’єси, 1 наявність ак-

•1 Орських сил, і особли
вості молодіжної ауди
торії. Так, наприклад, 
позаторік для постанов
ки було вибрано п’єсу 
Я. Стельмаха «Привіт, 
Синичко!» Вистава ма
ла успіх, іцо грунтував
ся насамперед па 
вправній режисерській 
роботі. Але ця вправ
ність не могла врятува
ти п’єсу від досить по
ширеної в нашій дра
матургії вади — її 
конфлікт був надума
ний, йому бракувало 
життєвості. Цс призве
ло до того, що до п’єси 
охолонули як глядачі, 
так 1 артисти. І «Си
ничка» — спектакль, 
повторюю, досить вда
лий — тихо-мирно зі
йшов зі сцени. Нато
мість з’явилася нова 
п’єса — «Ніч після ви
пуску» — сценічний 
варіант відомої одной-

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

усіх, хто був знайомий з 
автором особисто, і тих, 
хто любить і шанує його 
творчість. Відкриває книгу 
лірична сповідь 
деміка Миколи

поета-ака- 
Бажана.

Пам'ятник 10. І. Яновському в м. Києві.

Г,ІОННОЇ повісті В. Тенд- 
рякова, — яка й досі 
мас великий успіх у 
глядачів.

Чільне місце в ре
пертуарі театру займає 
російська й зарубіжна 
класика: «Три непри
томності» за водевіля

ми А. Чекова, «Бан
крут» О. Островського, 
«Мораль папі Дульсь- 
кої» Г. Запольської, 
«Одруження Бєлугіна» 
О. Островського. За 
останню виставу колек
тив удостоєний звання 
дипломанта І Всесоюз
ного фестивалю само
діяльної творчості.

«Резонанс» сьогодні 
— театр із чітко визна
ченим обличчям. Ко
лектив шукає, експе
риментує, зростає. Це 
знаходить свій вияв у 
його звертанні до кра
щих творів класичної і 
радянської драматур
гії, в серйозному підхо
ді до оволодіння сце
нічною майстерністю, а 
головне — соціальній 
активності.

Велика заслуга в ор
ганізації творчої і ви
ховної роботи колек
тиву його режисера 
В. Дейнекіпа. Щороку 
колектив показує 25 
вистав як у себе в ін
ституті, так 1 на сце
нах районних та сіль
ських будинків куль
тури, . виїжджаючи з 
шефськими спектакля
ми.

Щирою любов’ю, повагою 
до письменника> пройняті 
спогади М. Рильського, 
О. Гончара, 10. Смоляча.

У кинзі С. Плачшідн 
«Майстерність Юрія Япов-

Зі спогадів про Ю. Яновського
(«ЛИСТ У ВІЧНІСТЬ», «ДНІПРО» 1980р.)

Пригадуєте ту першу 
вражаючу фразу «Вершни
ків», той могутній, 
нений епічної 
Як лютували 
Компаніївкою, 
лись бортами 
рати, і коні 
вершників, і небо 
здіймалося вгору 
китними вежами»?

Коли вийшли «Вершни
ки», в нашому студент
ському середовищі, поміж 
закоханих у літературу 
юних ентузіастів, точились 
дискусії навіть з приводу 
цих блакитних веж: чи іс
нують еони насправді? Чи 
буває таке в степах? Чи, 
можливо, з’явилися вони 
лише з уяві письменника, 
в його натхненних поетич
них видіннях?

... І ще одне враження, 
вже з недавніх літ. Комла- 
ніївський степ, ним оспіва
ний, і людей сила, народ
не барвисте .свято степо
вики разом з численними 
гостями,вшановують сво
го славетного земляка.

...Саме мітинг відбував
ся... саме хтось виголошу
вав урочисті слова, коли 
зовсім несподівано, знизу 
десь, мов з-під землі, ви
хопився табун юних верш
ників і з тупотом, з куря
вою помчався по пригор
ну на скаженій швидкості 
пролітаючи перед святко
вим натовпом. Ніхто не міг 
втямити, звідки взялися ці 
вершники-школярчата: чи 
з-під землі, чи з отого 
ставка разом з кіньми ви
пірнули, чи десь отам за 
віттям верб чигали мо
менту.., Одну лише мить 

ського» (І\., «Радянський 
письменник», 1969) грун
товно досліджуються кра
щі твори 10. Яновського, 
стиль письменника, Чима
ло уваги приділено тако/к 
проблемі єдності реаліс
тичного й романтичного, 
психологізмові творів 
письменника.

В окремих розділах іде
ться про естетичну, духов
ну єдність Яновського і 
Довженка, про твори су
часних прозаїків, у яких 
відчувається школа Янов
ського, про ного авторитет 
художника серед читачів 
світу.

У кинзі А. Тростяпецько- 
«Крнла романтики» 

(К„ «Радянський письмен«

ВУЛИЦЯ ЙОГО ІМЕНІ
Робітники Кіровоградсь

кого заводу радіовиробів 
у дні ювілею 
ка-земляка 
свято вулиці
На агітмайданчику мікро
району «Радист» відбули
ся святкові концерти і зу
стрічі з ветеранами пар
тії, учасниками Великої 
Вітчизняної війни, передо
виками виробництва.

Присутні з великим ін
тересом прослухали вис
туп члена КПРС з 1912 
року А. І. Щерби. Старо- 

триаав їхній блискавичний, 
прямо-таки ракетний по
літ: припавши до грив, без 
сідел, без стремен, зух- 
вальчуки степові зблис
ком усмішок, тупотом, ле
том мовби вітали його, 
свого земляка. Сама ра
дість життя, сама юнь на
родна, пролітаючи, салю
тувала авторові невмиру
щої книги.

Промайнули — й не ста
ло, розтанули за горбом. 
Знов тільки світле, край
небо одкривається очам, 
усі погляди звернені туди, 
і раптом хтось каже, за- 
дивлений у далеч:

— Дивіться, їх видно, ті 
його вежі!..

Був це такий день чи 
година така, що й справді 
довкруг степів, по обріях, 
ніби з розлитого сяйва, 
виразно проступали вони, 
з самого серпневого неба 
збудовані, блакитні вежі 
Яновського.

Олесь* *
Рано-вранці 

з Майєрового 
ємної гостини 
друзів і знайомих Янов
ського.

Прямую пішки до висо
кого скіфського кургану, 
ЩО сивіє від ніжної тир- 
си-ковили. На тій могилі, 
кажуть, любив просиджу
вати юний романтик.

ПриєлХно йти путівцем 
серед цього велетенсько
го безконечного світу, ЩО 
зветься степом. Теплий, 
ласкавий, напахчений чеб
рецем і хлібами, грего 
дме В груди. 

ник», 1962) па широкому 
історико .• літературному 
фоні розглянуто тридцяти
річний творчий шлях • 
10. Яновського, докладно 
проаналізовано найкращі 
здобутки письменника, що 
ввійшли до скарбниці ба
гатонаціональної культури.

Значний інтерес для чи
тачів являють книги: Ци- 
лимника 0. В. «Юрій Япон
ський: життя і творча ді
яльність» (К., «Художня 
література», 1957), Бабиш- 
кіна О. «Юрій Яновський» 
(К., «Радянський письмен
ник», 1957), Білодіда І. К. 
«Мова і стиль роману 
«Вершинки» 10. Японсько
го» (К-, внд-во АН УРСР, 
1955).

жил вулиці Яновського 
Н. Мунтян розповіла про 
те, як змінилося обличчя 
вулиці за останні два де
сятиріччя.

Свято закінчилося літе
ратурно-музичною компо
зицією «Про життя і твор
чість Ю. Яновського». У 
ній взяли участь усі ху
дожні молодіжні колекти
ви заводу.

С. МАЛЬОВАНИЙ, 
секретар комітету 
комсомолу заводу ра- 
д;опиробів.

І я ловлю себе на тому, 
що мимохідь 
якісь знайомі 
Звідки вони? 
«Байгород»:

«Розгуляйся, 
стеле, і вмочи 
пил на дорозі,
березки тягнуться за но
гою. Привітно махають 
руками вітряки. Го-гой! Як 
весело йти вперед...»

Сергій ПЛАЧИНДА.
.<< £

Юра Яновський учився 
спочатку в Майєровому, 
а я — в Нечаївці. Від Ма- 
йєрового до Нечаївки при
близно два кілометри. 
Школа наша стояла там, 
де тепер господарський 
магазин.

Це, власне, була проста 
селянська хата, в якій 
учили всіх дітей разом від 
першого до четвертого 
класу. Згодом збудували 
школу і розмістили кожен 
клас окремо.

Вчителька Катерина 
Олександрівна запропону
вала нам сфотографува
тись.

Сфотографувався з на
ми і Юра Яновський, що 
перейшов з Майєрівської 
школи. Малих дітей поса
дили спереду, а більших 
фотограф поставив ряда
ми вище.

... Незабаром Юра виї
хав з Майєрового до Єли- 
саветграда. Нам переказу
вали, 
десь 
школі 
щі.
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ВІД масовості — ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Вівторок

иа траса« Всесоюзного 
ходьби був установлений 

телів листа і

дня оздоровчого бігу і 
тисячними загонами жк- 
села

КІРОВОГРАД. їх — 
тридцять, тих, хто регу
лярно тренується в спор
тивних секціях, щоранку 
виходить на «Стежки здо
ров'я». Бранці 12 вересня 
еони приїхали з Кірово
града у Велику Северин- 

. ку, зустрілися з хліборо
бами, колишніми фроніо- 
виками, місцевими фіз
культурниками. А потім 
разом з колгоспними лег
коатлетами стартували на 
15-кілометровій трасі. В 
місті до них приєдналось 
більше 1200 жителів Ле- 

* мінського району обласно
го центру. Фініш — на 
площі імені С. М. Кірова. 
Фізкультурні активісти ві
тали молодого робітника 
заводу «Червона зірка» 
М. Колісниченка, лікаря 
обласної лікарні Ю. А. 
Моргуліса, генерально
го директора швейного 
виробничого об єднання 
В. 1. Курбатова, дека
на факультету фіззихо- 
иання педінституту В. С. 
Язловецького, інших бігу
нів різного віку, які стар
тували в Северинці і ус
пішно подолали багатокі
лометрову дистанцічо. їм 
вручили 
районного спорткомітету.

Сотні юнаків і дівчат, 
їхніх старших товаришів 
стартували в парках куль
тури і відпочинку, на всіх

призи, грамоти

шкіл, дошкільних закла
дів за ними— спортивні 
сім’ї. Світловодці провод
жали в дорогу учасників 
комбінованого пробігу.

Тридцять кращих спорт
сменів на чолі з чоловою 
міського спорткомітету. 
колишнім призером рес
публіки з марафонського 
бігу майстром 
Г. М. Манойловим 
курс 
Снітловодсьну, 
Олександрії, 
Суботцях 
ний біг. А до цих населених 
пунктів — проїзд агітав- 
тобусом. В Кіровограді 
знову напруга чча легкоат
летичній трасі. Рапорт про 
участь у пробігу світло
водці скла пі теж па площі 
імені С. М. Кірова.

спорту 
взяли 

иа Кіровоград. У 
ПавлишІ, 

Пантаївці, 
легкоатлетки-

вийшли на старт 
який назвали 

до села». В 
спортсмени

ГО ЛОВАНІВСЬК. Близь
ко 600 жителів селище По- 
бузького, розділившись на 
групи, 
пробігу,
«Від села — 
Красногірці 
вшанували пам'ять загиб-1 
лих героїв підпільної ком
сомольської організації 
«Спартак«, 40-річчя ство
рення якої відзначати
меться незабаром. Учас
ники -пробігу закликали, 
юнаків і дівчат взяти 
участь у змаганнях з різ
них видів спорту на призи 
пам яті «Спартакам.

Коментар завідуючої 
організаційним відділом 
облепорткомітету К. Ф. 
Скворцової. З часу вихо-

А ЦТ (і програма)
8.00 — «Час». 8.45 — 

Мультфільм «Свято неслух
няності». 9.35 — Фільм «Ку
банські козаки». і І 35 —
М. Глінка, «Великий сек
стет». По закінченні — По- 
еипн. 14.30 — Новини. 14 50 
— Кіиопрограма «Браги». 
«Ьудні Ганни Аавер», «їдуть 
ПО БАМу поїзди». 15.40 — 
Російська мова. 4 6.10 —
Об єктив. 16.45 — Виставка 
Буратіно. 17.15 — Науково-, 
популярний фільм «Великий 
подвиг». 17.35 — Грає учзс- 

л’” к,!.... '”|чл;пого коп-
Іайковського 

Ріта Кінна 
Людина і

циця VII Міжняроді 
курсу ім П. і. Чайк 
піаністка
(СФРЮ). 18.00 — 
закон. 18.30 — Веселі нотки. 
18.45 — Сьогодні

.— Гран па
«Дон
60-річчя утзо- 
Програма Ес- 

тедебачения. і'-и-

у еліті, 
з балету 

Кіхот».Л. Міпкуса 
19.20 —’До 
рення СРСР. 
тонськоч о
ступ першого секретаря ПК 
КИ Естонії К. Г. Байко; док. 
фільм «Радянська Естонія»: 
фільм-концерт «В сонячно
му колі друзів». 21.00 —
«Час». 21.35 — Кубок У ЕФА 
з футболу ‘/лі фіналу. « Спар- 
так» (Москва) — «Арсенал» 
(Англія). По закінченні — 
23.05 — Сьогодчіі у світі.

± УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Знімається кі
но». 11.35 — Художній фільм 
«Спека». 13 55 — «Погляд у 
майбутнє». Молоді, і спорт.
15.55 — Для дітей. «Фініст 
— ясний сокіл’-. Вистава.
14.55 — «Міжнародна сту
дія УТ*. 15.25 — Концерт 
духової музики. 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Музичний 
фільм. 17.00 — •Сливо про 
ЯНСВСІ.КО'О». Прямий р-.'1ІОр- 
гаж з урочистих зборів у 
місті Кіровограді. (Кірово
град). 18.00 — Телефільм. 
18.30 — Фільм-концерт.
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — П. 1. Чайновсь- 
кий. «Євгеній Онєгін». Вис
тава. Б перерві — «На доб
рані«.’, діти!» Новини.

Молодіжна розважальна пе
редача. 16.С0 — Новини.

6 10 - «Срібний Д31ШЮ- 
чок». 16.30 - „ Музичний 
фільм «Співає В Грицюк». 
16 45 _ Науково популяр
ний кіцоальмана.х «Іори- 
зонт». 17.30 - «Пост ім. 
Я. і’елана». ГалапІвсі.кІ тра
диції на сцен* театру ім 
М. Запькоііецькрї. ін.оо — 
«Населению про цивільну 
оборону». (Кіровоград).
18.15 — К. т. «День за днем*. 
(Кіровоград). 18.30 — К. т. 
«Продовольча програма — 
справа кожного». (Кірово
град). 19.00 - «Актуальна 
камера». 19.30 — Концерт. 
У перерві — «Па добраніч, 
діти!» По закінчегпі— По
гини.А ЦТ (II програма)

18.00 — Ііопиіш. 18.15 — 
Концерт. 13.50 — Док. теле
фільм. 20 00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Тележурнал 
«Співдружність». 20.40 — 
Грає духовий оркестр Теле- 
огляд-конкурс. 21.00 — 
«Час». 2135 — Те іефільм 
«Незакінчений урок». 1 се
рія. ч

Четвер
А ЦІ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.45 — ВІД- 
і упніться. сурмачі! 9.30 — 
Телефільм «Незакінчений 
-.рок-. 1 серія. 10.35 — Док.

урок». 2 серія. 10.30 — Грає 
заслужений артист РРФСР 
О. Насєдкін. 11.00 — У теат
рі звірів імені В. Дурова. По. 
закінченні — 11.45 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50 
— Док. фільм 
Ното. Поезія 
15.20 — Горизонт.
«В краї моєму 
Фільм концерт.
Док. телефільм

_ Шахова
— Ми будуємо
— Народна творчість.
— Сьогодні у світі, 
— Концерт двічі Чер-

< Агостіньйо 
боротьби». 

. Н>.20 — 
рідному». 
Iß.ЗО — 

<• Режисер», 
школа. 

НАМ.
17.00
17.30 
18.00
18.45 
19.00 
сонопрапорног6 академічно
го ансамблю чг-існі й танцю 
Радянської Армії ім. Алек
сандрова. 19.30 — Пам’ять 
Малої землі. Про відкриття 
меморіалу на Малій землі.
19.45 — Наші діти. Кінозя- 
ме.чьощеа. 19.50 — Теле
фільм -Ми, нижчепідписа
ні...» 1 серія. 21.00 — «Часі». 
21.35 — Телефільм «Ми, 
нижчепідписані...» 2 серія. 
22.50 — Сьогодні у світі. 
23.05 — Концерт X. Іглясіь- 
<а (Іспанія).
А УТ

10.00 — «Актуальна камо
ра». 10.35 — Телефільм. 
11.00 — Співає А. Солов’я- 
кенко. 11.40 — Шкільний
екран. 7 клас. Істоиія. 12.15 
•— Художній фільм‘«Огляди
ни». 13.30 — Виступає ан
самбль пісні і танцю Лаосу, 

орлята!» 
16.10 — 

дзвіночок».

14.00 — «Вперед.
16.00 — Полини. • 
К. т. «Срібний

дітей. Художній телефільм 
«Чарівний голос Джсльсомї 
По». 1 серія. 17.10 — «Саги 
І.'ичпий об’єктив». 17 35 
Фільм-концерт. 18.15 -- «г£д( 
лузв: досвід, проблеми, 
18.45 —«Скарби музеїв Ук
раїни». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Майстри 
мистецтв УРСР. 20.45 — /]1а 
добраніч, діти!» 21.00 
«Час». 21.35 — 
фільм «Час за 
серія. 22.40 — Співає Л. г 
чеііко. По закінченні — 
вини.
Д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Якщо хочеш бути здоровим. 
8.25 — «Справа, якій слу
жит». 8 55 — Фільм «День 
Ангела». 10.05 — ‘«Ранкова 
пошта». 10.35 — Клуб ісі-
ікніодорожей. 11.30 — Про
грама Естонського телеба
чення. 13.30 — М. Горький. 
«Васса Желєзнова». Фільмі 
вистава. 15.15 — Міжнарод
ний огляд. 15.30 — Музич
ний кіоск. 16.00 — До 65-річ
чя Великого Жовтня. «Папіл 
біографія». Фільм 46. «Ріц 
1962». 17.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Спартак»
(Москва) — «Динамо.. (Моск
ва). 19.15 — Док фільми
«Як змах крила», «А ти вмі
єш працювати?» 20.00 
Вечірня казка. 20.15— «З 
роп’я». 21.00 — «Час». 21 
— Телефільм «Здрастуйте, я 
ваша тьотя».

Майстри
21.00

Худ. теле- 
сопцем». J

>'Р-ІІО-

А ЦТ (П програма)
18.00 — Новини. 18.20 — 

11 я у ко во 11 о п у ля р н 11 й фільм 
-Доктор Боткін». 18.35 — 
Спорт за тиждень. 19.05 — 
«Операція «Південь». Док. 
•.елефільм із циклу «Сільсь
кі повісті». Фільм ї. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Це 
ви можете. 21.00 — «Час». 
21.35 — Фільм «Людина з 
планети Земля».

8.-45

___  Новини. 
Екран друзів. Док. 

СО.'ЩД- 
»Иєна.

На трасі пробігу Велика Северинна — Кіровоград.
Фсто В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

спортивних еренах міста. 
Як повідомив 

кореспондентові 
спортивного кг.убу інсти
туту сільськогосподарсь
кого машинобудування 
М. Д. Мицель, легкоатле
ти цього колективу зага
лом подолали трасу дов
жиною 600 кілометрів — 
такий підсумковий резуль
тат усіх 750 стартуючих. А 
за кілька днів до цього 
студенти вузу здійснили 
агітаційний пробіг -вулиця
ми міста.

СВІТЛ ОВО ДСЬН. Неділь
ного дня на стадіони, в 
иарк культури і відпочин
ку імені Т. Г. Шевченка 
прийшли 3700 спортсменів 
■ч усіх підприємств над
дніпрянського міста, вихо
ванців загальноосвітніх

нашому 
голова

ду постанови ЦК КГІРС 
Ради Міністрів СРСР 
«Про дальше піднесення' 
масовості фізичної культу
ри і спорту» у вересні ми
нає рік.
області 
масових 
жовтні - 
легкоатлетичних 
взяло участь 23 тисячі лю
дей різного віку, то вже на
весні цього року на старт 
таких змагань вийшло їх 
89 тисяч. А сьогодні, за 
попередніми даними, в мі
стах і селах області свою 
майстерність демонструва
ло 273 тисячі чоловік. 
Отже, є головний рекорд 
— рекорд масовості.

За цей період в 
відбулося сотні 

стартів. Якщо в 
минулого року у 

пробіглх

£ ЦІ (і програма)
8.00 — «Час». 8.45 

Мультфільми «Мішок 
лук», «Як віслюк щастя шу
кав». «Казка про Комара 
Комаровича». 9.25 — Фільм 
«Людина з планети Земля», 
10.55 — Очевидне — неймо
вірне. По закінченні — 11.55 
Новини. 14.30 — І!--. ......
14.50 “.............. ' "
фільми телебачення 
лістичннх країн.
Портрет міста», «Скло в ар- 
хітєнтурі» «Через Балкани 
на коні і возі». 15.45.— Іс- 
торико-револгоційна тема в 
радянському образотворчо
му’ мистецтві. 16.15 — Від-,
гупніться. сурмачі! 17.00 —. 
Поезія М. Танка. 17.35 — 
Мультфільми «Кіт-рибалка». 
< Казки-небелички». 18Ю0 — 
Кубок УЕФЛ з футболу, '/и 
фіналу. «Динамо» (Тбілісі) — 
«Наволі» (Італія). В перерві
— 18.45 — Сьогодні у» світі.
19.45 — Економіка повинна 
бути економною. 20.00 — 
Кубок володарів кубків з 
футболу, ’/і» фіналу: -Торпе
до» (Москва) — «Баварія» 
(ФРЯ). 2 тайм. 21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт гіта
ристе Отт о де ла Роча (Пі- 
карагуа). 22.00 — Кубок єв
ропейських чемпіонів з фут
болу. '/и фіналу. «Грассхо-.і- 
перс» (Швейцарія) — «Дина
мо» (Київ). У перерві — 22.45
— Сьогодні у світГ

Д УТ
ЮО0 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Концерт фор
тепіанної музики. 10.55 — 
«Продовольча програма — 
справа кожного». 11.40 -— 
Шкільний екран. 9 клас. Ук
раїнська література. Лауре
ати республіканської ком
сомольської премії їм. 
М. Остраі-.еького. Поет А. Пе
рерва. 12.10 — Студія «Золо
тий ключик». Зустріч з ак
торами цирку. 13.10 — 
«П’ять хвилин пп роздуми».

телефілі.м -Зустріч з Калу- 
іою*. 10 55 — Концерт Дер
жавного Волзького російсь
кого народного хору. По за
кінченні — 11.40 — Новини.
14.30 — Новини.
Док. телефільм 
«П’ятирічка 
ного», - 
жнеїн», 
15.55 - 
ської ліги з настільного те 
лісу: збірна СРСР — збірна 
Італії. 16.35 — По Мексіці. 
Кінолрсграма. 17.15 - 
сонцем Батьківщини, 
кально-хореографічна 
позиція. 18.00 — Життя нау
ки. 18.30 — В кожному ма
люнку — сонце. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Грає духовий оркестр. Теле
візій пий огляд-конкурс.
19.30 — Пооблеми. пошуки, 
рішення. Продовольча про
грама — всенародна справа. 
21.00 — «Час». 21.35 — «І те 
ж у нас закапування...» Муз. 
телефільм. ІІо закінченні — 
23.09 — Сьогодні у світі.
А УТ

16.00 — Новини. Ю.10 -- 
К. т. «Срібний дзвіночок». (Кі
ровоград на Республікансь
ке телебачення). 16.30 —
Республіканська фізико-ма
тематична школа. 1 7.00 — 
«Зустріч з юнгою Юрком».
17.30 — Музична мозаїка.
17.45 — Екран пошани Ук- 
т аїнського телебачення. 
18.00 — К. т. «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кировоград). 18.30— 
Муз. фільм «Солов'їний ро
манс». 19 00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «Старт».
20 15— «Рішення XXVI з’їз
ду КПГС — у дйо». «У нас у 
колективі». 20.45 — «Иа 
Дббраніч. літи!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Худ. Фільм 
«Оглядини». 22 50 — П. І. 
Чвйковський.. Симфонія но
мер 6. По закінченні — Но
вини.
Д ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.20 — 
••Три прелюдії Д. Шостако
вича*. Фільм-конперт. 18.25
— Сільська година. 19.25 — 
Разом — дружна сім'я. 20.00
— Вечірня казна. 20.15 —
Слово — зарубіжним пись
менникам. 20 40 — Грає лау
реат VII Міжнародного кон
курсу імені П. І Чайковсь- 
кого В. Муллова (скрипка). 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм ♦ Незакінчений 
урок». 2 серія

14.50 — 
з циклу 

. .. .і — справа ко<к- 
> Що посієш те й ію- 

<Голубі гектари».
- Першість європей

П’ятниця

«АИ

V.Молодой коммунар»

орган Кировоградского

областного комитета
ЛКСМ Украины.

:Ійн vi.-nanncKOM языке БН 02302.

Під
Во

ком -

Ь ЦТ (і програма)
Я 00 — «Час». Я 45 — 

ступ дитячих художніх 
лективів Болгарії. 9.30 — 
лефільм ♦ Незакінчений

Ви- 
ко- 
Те,-

(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 16.30 — 
Кіногірограма. 17.00 —
Фільм концерт «Святочна По
ліссі». 17.30 — -Па допо
могу школі» Російська мо
ва. 18 00 — К. т. «Дені, за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
До Дня працівників лісу. 
(Кіровоград). 18.30 — Му
зичний фільм «Чарівний ле
лека». 19.00 — «Актуальна 
камера*. 19.30 — До 60- 
річчя утворення СРСР. 
Творчий звіт майстрів мис
тецтв і художніх колекгипїц 
Кримської області. В перер
ві — «На добраніч. діти!» 
По закінченні — Новини.
£ ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.15 — 
Бути впевненим її дігях. 
18.45 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: ЦСКА — -Торпедо». 
У перерві — 20.10 — Вечір
ня казка. 21.00 — «Час». 
21.35 — Фільм-балет «Лісо
ва’ казка»

Субото
ЦІ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.45 — Піс
ні посійської-Півночі. 9.15— 
АБВГДєйка. 9.45 — 38-й ти
паж «Споптлото». 9.55 —
Концерт Ризького камсшіо- 
іо хору «Аве сол». 19.05 — 
Федір Трохимонич і інші. 
Передача 5. 10 35 — Екоян 
збиває друзів. СРСР — НРБ.
11.20 — Рух без небезпеки. 
11.50 — Н'іуково-популярпчй 
фільм «Під зірками Півден
ного Хреста». 12.00 — Пое
зія. Є. Винокуров. 12.55 — 
Док. фільм «Дует на льоду». 
13.15 — До Дня працівників 
лісу. «Право вести за со
бою*. Телеогляд. 13.45 — 
Концерт ансамблю пісні й 
танцю Московського війсь
кового округу 14.30 — По
вніш. 14.45 — Фільм —ді
тям. «Марка країни І'онде- 
лупи». 15.50 — У світі тна 
рип. 16.50 — Бесіда політич
ного оглядача В. Бецєтова.
17.20 — Мультфільми. 17 50
— Пісня-82. 18.30 — Бесіда 
голови Радянського коміте
ту захисту миру Ю. О. Жу- 
кога 19.1.5 — Від усієї душі. 
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт майстрів мистецтв в 
Кремлівському Палаці з’їз
дів. 22.35 —Док. телефільм
«Ця казкова дельта». По за
кінченні — 23.05 — Новини.

УТ
10.00 — 

ра». 10.35 
річі. 11.20 
здоров’я». 
«Чепенаі. _______  ___
ЇОТ-82. 14.45 — «Сучасники». 
15.35 —Науково-популярний 
фільм -Народження ідеї. 
Іііолкопсшшй». 16.05 — Для

«Актуальна камс-
— Музичні зуст-
— «Доброго вам 

J1.55 — Г. Хугаєв. 
Вистава. 14.10 —

ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.45 •- Кон

церт Державного ансамблю 
наррдцого танцю Північно- 
Осетинської АРСР «Алан*. 
9.30 — Будильник. 10.00 — 
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — «Здоров’я». 11.45 
Муз. програма < Рак коня 
пошта». 12.15 «Шонерія». Кі
ножурнал. 12.30 — Сільська 
година. 13.30 
кіоск. 14.00 - 
14.45 — "■ ,
світу. (Індія), 
ітіоиат світу 
тики. 16.00' - 
дорожей. 17.00 
— День працівників
17.15 — «Прийміть
поздоровлення». '■ 
і рама до Дня 
лісу. 18.00 — 
панорама. 18.45 
фільм# «Кіт 
«Шкатулка з ..... ....... .
19.15 — Зустріч з оперо.у 
Ж. Візе. «Кармен». Виста» 
21.00 — «Час». 22.50 - Ф^С.- 
больний огляд. По закін’ісФ 
ні — 23.20 — Новини.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра*. 10.35 — «Сьогодні -г 
День працівників лісу». 
11.40 — Народний художник 
СРСР І. Глазунов. 
Зустріч із піснею. 
Катрусин кінозал.
«Слава солдатська*. 15.30 
Для дітей. Художній теле
фільм «Чарівний гочос 
Джстіьсоміно». 2 серія.
16.35 — «Знімається кіно».
17.35 — До 60-р1ччя утво
рення СРСР. «Чуття єдиної 
родини». 17.50 
концерт «ПІСНІ
18.30 — «Актуальна
Г-а». 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу; «Металіст» 
—• «Динамо* (Київ). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Худ. теле
фільм «Час за сонцем». 2 
серія. По закінченні — Но
вини
Д ЦТ (II програма) 
8.00 — Гімнастика. 8 20 — 
Док. телефільми/ 9.05 —’ 
Телефільм «Здрастуйте, я 
ваша тьотя». 10.45 — Кон
церт ансамблю цимбалістів 
Білоруської державної коіі-е- 
серватооії. 11.15 _ Bee<>*iwF 
старти. 12.00 — Док. фію-м^ 
«Розбиті зайчики сонця». 
12.10 — Фестивалі. . Кон
курси... Концерти... 13.30 — 
?У^ид'Іе — неймовірно.14.30 — Чемпіонат СРСР зі 
спортивної гімнастики. 15 15

Розповідають наші корес
понденти. 15.45 — Художній 
фільм «Ад’ютант його прс- 
гіос.ходительства». 4 сепія- 
і ~ Чемпіонат СРСР з 

ерутболу: «ІІахт.чкоп»
«Спартак-». 2 тайм. 17 45 -
Мультфільми. 18 25 — Кон
церт болгарської нарсцп'її 
музики. 13.45 — До 65-річ- 
чя Великого Жовтня. « Наша 

Фільм 47-й. «рік 1963-й» 19.45 — Вечірня
лги-ч?’ 2°,-90 — Чемпіонат -сі сі- з Футболу: «Кубань» 

(Мінськ). 2 тайм. 20.45 —Документаль
ний телефільм «Сапи на ці- 
Л«,а *’ — «Програмо«Час». 21.35 - Худоа.ній
Фільм «Непідсудн 1-й»'.

—- Музичний 
Світ рослин. 

Творчість народів 
’ ’ 15.15 — Чем-

з важкої атле-
Клуб КІНО11О- 

— Сьогодні 
лісу, 
наші 

Муз. про- 
нрацівииків 
Міжнародна 

— Мульт- 
у чоботях», 
секретом».

12.45 —
13 30 -Ч
14.30

— ФІЛЬМ- 
щастя ». 
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