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ПРАВОФЛАНГОВІ ЗМАГАННЯ

Володимир

ВОВЧЕНКО -
молодий механізатор колгоспу імені Карла Маркса 
Кіровоградського району. З початку бурякозбирання 
трактором ЮМЗ перевіз від комбайна понад 400 тонн 
коренів.

Рядки з біографії:

1962 року народження. Член ВЛКСМ. Другий рік 
працює в механізованій ланці, що впрошує иукрсні 
буряки за індустріальною технологією.

Цьогорічне зобов’язання колективу — зібрати по
350 центнерів буряків з гектара.

БЮРО ОБКОМУ ЛКСМУ, РАДА 
НАРОДНО! ОСВІТИ, ОБЛВНО
І ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«ВТОРЧОРМЕТ» ПРИЙНЯЛИ
ПОСТАНОВУ:

«ПРО ПРОВЕДЕННЯ 

УДАРНОГО ДВОМІСЯЧ-

НИКА ПО ЗБИРАННЮ

МЕТАЛОЛОМУ КОМСО

МОЛЬЦЯМИ І молоддю,

ПІОНЕРАМИ і ШКО ТВАРИННИЦТВО — УДАРНИЙ ФРОНТ

Володимир Віхтодєшю, 
якого ви бачите на цьо
му знімку, працює механі
затором у колгоспі імені 
Димитрова Компаніївсь- 
кого району. Весною вія 
сіяв кермові коренеплоди, 
проводив міжрядний обро
біток і вносив гербіциди 
на буряковііі плантації. А 
нині хлопець агрегатом- 
КС-6 збирає коренеплоди. 
Змінні норми перевико
нує. За час збирання мо
лодий механізатор зобо
в’язався зібрати корені на 
1 ОО-гектарній площі.

Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

ЛЯРАМИ» Серйозні наміри
За перше півріччя 1932 

року силами комсомольців і 
молоді, піонерів і школя
рів області зібрано і "зда
но 8500 тонн металолому, в 
тому числі на підприємст
вах «Вторчормет/» 384.1 
тонну, що значною мірою 
сприяло виконанню планів 
обласного об’єднання
«Вторчормет». У збиранні 
лол<у і відходів чорних ме
талів взяло участь близько 
81 тисячі юнаків і дівчат.

Надаючи важливого зна
чення активній участі ком
сомольців і молоді, піоне
рів і школярів у збиранні і 
відвантаженні металобрух
ту, з метою успішного ви- 

■ конання річних ■контооль-
них Завдань бюро обколлу 
ЛКСМ України, рада на
родної освіти облвно і ви- 
ообниче об’єднання «Втср- 
«ор^ет» постановляють:

1. Провести з 15 веоесня 
по 15 листопада 1982 року 
комсомольсько - молодіж
ний двомісячник по эбиоан- 
ню і тдвчі металолому.

2. Зобов'язати міськкоми,
райкоми ЛКСМУ, відділи 
народної освіти, комітети 
комсомолу первинних ком
сомольських 
разом із

організацій 
виробничим

об’єднанням ««Вторчормет.» 
провести широку організа
торську роботу, спрямовану 
на залучення комсомольців 
і молоді, піонерів і школя
рів до активної участі я зби
ранні металолому. Органі
зувати соціалістичне зма
гання первинних комсо
мольських організацій, піо- 
неоських дружин, проводи
ти масові суботники й не
дільники по збиранню ме- 
таполому.

3. Для нагородження
комсомольських організа
цій, піонерських дружин і 
загонів, які виконують і пе
ревиконують контрольні 
завдання, встановити грошо
ві премії на загальну суму 
250 карбованців із перера
хованих облвиконкому фон
дів «Вторчормету», ДЛЯ 
міськкомів, райкомів
ЛКСМУ — одну премію в 
розмірі 50 карбованців; для 
районних і міських відділів 
районної освіти — одну 
премію в розмірі 50 карбо
ванців; для шкільних ком
сомольських і піонерських 
організацій — одну премію 
в розмірі 40 карбованців, 
дві премії в розмірі 25 кар
бованців кожна і три премії 
в розмірі 20 карбованців 
кожна.

4 Міськкоми, райкоми
ЛКСМ. України, первинні 
комссім.ольські організації, 
піонери і школярі, які до
б’ються найкращих резуль
татів у збиранні метало
брухту. будуть нагородже
ні Почесними грамотами 
обкому ЛКСМУ.

4. Міськкомам, райкомам
ЛКСМУ, виробничому
об єднанню «Вторчормет» 

•вжити необхідних заходів 
для надання практичної до
помоги комсомольським і 
піонерським організаціям 
по збиранню і вивезенню 
металолому на приймальні 
пункти «Вторчорглету»,

5. Редакції газети «Молє>- 
дий комунар» систематич
но висвітлювати участь ком
сомольців і молоді у зби
ранні і здачі металолому.

6. Підсумки двомісячника 
пїдбити до 1 грудня 1982 
року.

Надої сьогодні у кол
госпі «Комуніст» невисо
кі. Тільки у відомої в 
районі доярки Аптоніни 
Тимофіївіш Маїїєбори. 
яка віддала тваринницт
ву 32 роки життя,- та її 
дочок Голінні Заярпої і 
Людмили Педчепко вона 
перевищують десять кі
лограмів. Минулого ро
ку господарство не при
пасло достатньої кіль
кості кормів, і вже па 
початку rcchii позичали 
ЇХ у сусідів, V Черкась
кій області. Схудли ко
рови. виснажились, і не 
позначається па надоях і 
досі.

Недавній випускник 
Білоцерківського сільсь- 
когосполарського інсти
туту. нині головний зоо
технік колгоспу Микола 
Я Кепко міркує вголос:

Може, воно було б 
і краще потрапити після 
вузу одразу r передове 
господарство. Знання в 
інституті отримав міцні, 
а досвіду немає. Р>і;і при
ходить з роками і чим 
швидше. тим краще. Ллє 
я не став вибирати, по
вернувся в своє рідне се
ло. Нелегко ще буде, але 
наміри в мене серйозні.

Нові керівники колгос
пу зробили висновки з 
торі ціпкого господарю
вання. Недоліків у тва
ринництві нині багато, за 
все одразу не вхопишся, 
а.іе дещо вже зроблене. 
Перший крок — ззбогпе- 
читн худобі ситу ЗИМІВ
ЛЮ. А сита зимівля — це 
достатня кількість кор
мів,

Щоб перекрити неста
чу сіна, якого в госпо
дарстві заготовлено лише 
половину до плану (з 

об’єктивних причин), 
кормодобуввнкн ЩИ1ПЭ- 
сають у кілька разів 
більше інших кормів. 
Господарство має вже 
583 тонни сінажу, не 
майже втричі більше на
міченого. близько 5 топи 
заготовлено силосу на 
одну голову худоби. 315 
гектарів зернової куку
рудзі! також призначені 
для тварнішшітва. Тися
чу тонн силосу і тисячу 
тонн бурякової, гички ма
ють узяти з ПОЛЯ У НІ 
осінні дні.

—Підраховано, що гос
подарство матиме У пів
тора рази більше кормо
вих одиниць. ніж перед
бачалось, — робить ви
сновок молодий зоотех
нік — Гадаю, ню ппоб- 
лему із кормами виріши
мо.

Перший крок до подо
лання недоліків V тпа- 
рппшпітві — не не тіль
ки сита, а й тепла зимів
ля Про не в «Комуніс
ті» стали думати ше з 
весни. Серед травня ве
лику рогату худобу пере
вели до літніх таборів. З 
того часу у корівниках, 
де зимуватимуть твари
ни. ведеться інтенсивна 
робота. Чимало примі
щень було в занедбано
му стані. Нині три з ппх 
(половина) повністю гс. 
тові до зимівлі. В інших 
закінчується ремонт. V 
четвертому корівнику, 
приміром, Зосталось ли
ше вставити подвійні ві
конні рамп.

Я побував в одному 
корівнику, про готовність 
якого до зимп листопа
дів!!! звітуватимуть най
ближчим часом. Гпоє- 
очпенпй транспортер 

ГСІІ-ЗБ поставлено но
вий, кілька метрів зоста
лось достелити підлоги, 
відремонтований водогін, 
свіжими дошками обби
вається стічний ршптак. 
Ремонту тут залишилось 
па кілька днів, тому не 
ней корівник насамперед 
турбує тваринників Лнс- 
тст адового.

Основні роботи нині 
ведуться на телятнику. 
Побудувати нові примі
щення, а потреба в ппх 
є, господарство .сьогодні 
не в змозі, бракує кош
тів. Тому намагаються 
поставити па службу не
використані пезорвн. Ось 
приклад. Зводилась у 
колгоспі кошошпя, то 
одночасно маля служити 
й курником. Виявилось, 
що ня будівля буде заве
лика для наявної кіль
кості коней і птиці Тому 
частину цегли вирішили 
перекинути па ремонт 
старенького телятника, 
який уже знаходився в 
аварійному етапі і мину
лої зпміі був порожній

—Погожі дні стоять за
раз. тому намагаємось 
використовувати їх спов
на. — говорить Микола 
Яцепко. — З літнього та
бору в корівники худобу 
збираємось переводити у 
пепцінх числах жовтня

Проблем у тваринниць
кій галузі колгоспу «Ко
муніст» ще багато. Уже 
запаз керівники сушать 
собі голови. як бути 
взимку із водопостачан
ням. Справна водогінна 
башта безвідмовно по- 
стачатпме водою чотири 
тваринницьких примі
щення. В інші два корів
ники поду подає старень
ка башта, яка проржаві

ла. І коли в літній період 
з нею не мають мороки, 
то па зиму башта не го
диться. бо иода протікає, 
замерзає..

— Виправити недоліки 
які є піші у тваринницт
ві колгоспу. — справа 
рук молодих. — говорить 
заступник голови кол
госпу по роботі з молод
дю. секретно комсомоль
ської організації колгос
пу Ме.тачія Фелопова. — 
Ниві пл наших Фопма'- 
ппаціоє багато хлоппів і 
дівчат. Комсомольського 
ВІКУ- ГОЛЛПЦНЙ зоотехнік 
Чпкола Япенко. на яко 
го ми покладаємо великі 
"а дії. пртерпнарін лікарі 
Петро Базпльчук » Вале
рій Дубяпепь. з.янфсп 
мою комуніст ЇВ.ДІІ Приз 
Недавно прийшла на 
Ферму після закінчення 
Новом ногородського 300- 
веттехнікуму Ольга Ки
зер Серйозні намір’' ’ е 
дояплк Валентинн Плн- 
чеш-о Людмило Ніопсн- 
кп. Валентини Р-'пютняк 
Надії Фомдуоят Галини 
Заярнлї Од поки Крупо- 
тер. • Юлії Ковбагенко 
Валі Копунової телятин 
ні Валентини Тпохнмея- 
ко та інших. Ня часі — 
створення комсомольсь
ко-молодіжного колекти
ву тварипннкін. Думаю, 
то правління колгоспу 
піде нам назустріч.

Справді, наміри у мо
лодих лнстопядівськнх 
тваринників серйозні — 
наполегливо потруди
тись. втілити свої заду
ми В життя

В. БОНДАР.
Ново миргородський 

район.
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ми — ЗА МИР!

ДЛЯ ДОЛІ І ЩАСТЯ
ВСІХ НАРОДІВ

МІТИНГ НА ЗАХИСТ

МИРУ ПРОВЕЛИ УЧАС

НИКИ ОБЛАСНОГО СЕ

МІНАРУ КЕРІВНИКІВ

МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄД

НАНЬ СТАРШИХ П1О-

Н ЕР ВОЖАТИХ, ВОЖА- 

ТИХ-1НСТРУКТОР1В, ВО- 

ЖАТИХ-МЕТОДИСТІВ і 

ДИРЕКТОРІВ РАЙОН

НИХ БУДИНКІВ ПІОНЕ

РІВ.

«Ні» американським ра
кетам у Європі!», «Ні» агре
сії і війні!», «Дамо земну 
кулю дітям!», «Мир планеті 
Земля!» — з такими та по
дібними лозунгами прийшли 
на мітинг піонерські пра
цівники. Вони, як і мільйо
ні прогресивних людей сві
ту, вирішили приєднати 
•свої тверді голоси і полу- 
м які серця до тих, хто бо
реться за мир, дружбу, 
щастя, братерство.

«іще в багатьох куточках

ДРУЖБА 
БУДУЄ 
МАГІСТРАЛЬ

гічЖА ‘ідРА (Читинська 
область) Урочиста мелодія 
Гімну Радянського Союзу 
прозвучала над віковою 
тайгою Забайкальської пів
ночі. Так відкрилося свято 
дружби лародіз СРСР на 
Байкало-Амурській магіст
ралі, яку будують посланці 
всіх союзних республік. 

нашої планети спалахують 
страхітливі вогнища війни. 
Ще багато дітей гинуть від 
вибухів бомб, снарядів, від 
хвороб. Вони ніколи не три
мали ручки чи олівця, не 
були ситими, не спали у 
чистій постелі. Ми з болем 
у дущі сприймаємо траге
дію ліванського і палестин
ського народів. Ми вимага
ємо негайного припинення 
зсіх воєн», — ці слова про
звучали у виступах дирек
тора Єлиззветградківського 
Будинку піонерів Олександ- 
рівського району В. О. Мзк- 
симченка, піонервожатої зі 
Світловодська Р. Є. Капурі- 
ної, методиста обласного 
Палацу піонерів і школярів 
І. І. Винокурова, завідуючої 
відділом шкільної та учнів
ської молоді обкому ком
сомолу Н. Ангелуци...

Дружними оплесками бу
ло зустрінуто пропозицію 
направити лист протесту на 
адресу штаб-квартири
НАТО, під яким поставили 
свої підписи всі 110 учасни
ків мітингу.

Піонерські працівники 
прийняли звернення до зсіх 
піонервожатих області, а 
також перерахували до 
Фонду миру 98 карбозан- 
ців.

Т. СТОРОЖУЙ.

На торжества, присвячені 
60-річчю нашої держази, 
приїхали представники мо
лоді України і Узбекистану, 
Грузії і Вірменії, Латвії і 
Литви, інших союзних рес
публік. Вони взяли участь в 
інтернаціональному кому
ністичному суботнику, зак
лали парк дружби.

Яскравим оглядом талан
тів стаз фестиваль творчос
ті народів нашої країни, 
яким завершилося свято на 
БаМі.

Л. ФАДЄЄ8, 
кор. ТАРС.

НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ
ким 
кість, 
радянських людей покла
дені в основу ліричних 

ТЮТЮННИК. - віршів і поем, що ввійшла 
в цю книгу.

Димитр ТАЛЕВ. Заліз
ний світильник. Роман. 
Переклад з болгарської. 
Київ, «Дніпро», 1982 р.

Відомий болгарський 
письменник змальовує по
неволену турками Болга
рію першої половшій 
XIX ст. Стояіі Тлаушев та 
його дружина Султана 
сподіваються, що достаток 
принесе їм почуття безпе
ки і впевненості. Проте 
справжнє щастя знаходить 
лише їхній спи Лазар, від
крито виступивши на за
хист пригноблених, за на
ціональну ■ незалежність 
народу.

Петро ЛАНОВЕНКО. 
Між крутими берегами. 
Роман. Київ, «Радянський 
письменник», 1982 р.

Дія роману сучасного 
українського письменника 
Петра Лановенка розгор

української 
письменниці 
повісті про

До магазину № 2 обл- 
книготоргу надійшли но
винки художньої літера
тури:

Алла
«Острови навпроти міста». 
Повісті. «Радянський пись
менник», 1982 р.

До книги 
радянської 
ввійшли дві 
наших сучасників. У цент
рі повісті «Тридцяте літо» 
— образи молодих людей 
Юлії і Василя, котрі праг
нуть знайти своє щастя. 
Морально-етичні проблеми 
порушує й друга повість, 
що дала назву книжці. 
Твори приваблюють дина
мікою дії, глибокою прав
дивістю характерів і ситуа
цій.

Микола СИН ТАЇВСЬ- 
КИМ. Синові в дорогу. 
Поезії.

Кращі твори українсько
го радянського поета, лау
реата республіканської 
премії імені Миколи Ост- 
ровського відзначаються 
актуальністю, громадсь

звучанням. Сучас- 
трудовий героїзм

тається в одній з півден
них областей республіки. 
Автор змальовує боротьбу 
трудівників села за інтен
сивний розвиток колгосп
ного виробництва. ‘ Вини
кають гострокоііфліктиі 
ситуації між начальником 
.управління сільського гос
подарства Величком та го
ловою облвиконкому Кос- 
тюковим, ЯКИЙ діє під 
впливом пристосуванців і 
кар’єристів. Становище 
Велична ускладнюється 
родинними непорозуміння-' 
ми. Та він знаходить сили 
довести справи до кінця.

Михайло СТЕПАНІОК. 
Живий захист. Повість, 
оповідання. Київ, «Радян
ський письменник», 1982 р.

Головний персонаж по
вісті «Жнвніі захист» — 
начальник дистанції заліз
ничних лісосмуг Сергій 
Радчепко, людина пози
тивна, чесна, озброєна гли
бокими переконаннями і 
знанням своєї професії, 
чудовий сім’янин. Однак 
життя його па роботі і 

вдома складається не зав
жди щасливо, та н тик 
починань, впровадження 
яких у виробництво він 
добивається, багато хто 
не розуміє — навіть пай-, 
ближчі товариші, дружи
на... Цикл оповідань 
теж про сучасників, людей- 
трудівників.

Богдан СУШИНСЬКИИ. 
На тій землі за пагорбом. 
Роман. Одеса, «Маяк*, 
1981 р.

Центральним героєм но
вого роману українського 
письменника виступає но- 
лодин агроном, який у не-- 
ріод вузівської практики 
працює в рідному селі, 
спрямовуючи свої зусиллю 
на утвердження нових мс^ 
тодів . господарювання.'- 
Розкриваючи образ голо»-; 
ною героя, автор водночас 
порушує важливі мораль-' 
по-етичні проблеми.

О. ЛгОБИНСЬКА, . 
завідуюча магазином 
№ і.

— Товаришу перший сек
ретар райкому Компартії 
України! Група ветеранів 
237-ї Пирятинської стрі
лецької дивізії прибула до 
міста ’з пагоди святкування 
35-рі ічя визволення Пиря- 
тика від німецько-фашистсь
ких загарбників. Готові ви
конати будь-яке доручення 
партії... і комсомолу. Допо
відає підполковник запасу 
Герой Радянського Союзу 
Барвінський.

Олексій Дмитрович на 
хвильку задумався. І якось 
несподівано навіть для са
мого .себе, безпосередньо, 
по-піонеоському додав;

— Рапорт здано.
Григорій Феофановнч Воз

ний розуміюче всміхнувся, 
підбадьорливо кивнув:

— Рапорт прийнято. Віль
но!

З рапорту і взяла початок 
щиросердна розмова між 
двома партійними працівни
ками. А щирість завжди’ і 
скрізь — запорука міцної 
дружба. Слово за слово, і 
вже, здається, цілий вік 
знайомі. І нічого, що спеці
альності військові різні: сек
ретар райкому — колишній 
льотчик, Олексій Дмитрович 

артилерист. 1 не відчува
ється, що не стрічалися ра
ніше близько.

Потім секретар райкому 
Григорій Феофановнч Воз
ний поцікавився:

• А чому ви, Олексію 
Дмитровичу, через паузу 
сказали про комсомол? Ад
же з комсомольського віку 
ви ще не вибули, наскільки 
розумію?

Був першим міськкому 
у Новокузиецьку. — от І 
зберігаю гарт...

““ А я до комсомолу всту- 

пнв на Кіровоградщині, в 
селі Ставидлах. Був членом 
завкому комсомолу в Кіро
вограді, на «Червоній зірці».

Олексій Дмитрович радіс
но обійняв першого секре
таря.

— То ми, виявляється, 
земляки? А я — з Олексамд- 

«ТІЛЬКИ 
ТАК 
ЖИВУ»

ВИХОВАНІ КОМСОМОЛОАА

У зидазництзі «Промінь» (Дніпропетровськ) підго
товлена до друку книга нарисів кіровоградського 
журналіста і краєзнавця Володимира Чабаненка. З 
ній розповідається про 130 уродженці,? області, удо
стоєних звання Героя Радянського Союзу. Передмо
ву до книги написав голозний Маршал бронетанко
вих військ, Герой Радянського Союзу, доктор воєн
них наук, професор, почесний громадянин м. Кірово
града П. О. Ротмистров.

Пропонуємо увазі читачів нарис про Геооя Радян
ського Союзу, колишнього комсомольського праців
ника Олексія Дмитрозича Барзінського.

рійського району. Батьки — 
з сусіднього Онуфріївсько- 
го: батько — з Талевої Бал
ки, мати — з Мовчанівки. 
Поруч з моїм рідшім селом 
— відомий кінний завод. 
Вирощені на ньому спортив
ні коні неодноразово заво
йовували призи па числен
них всесоюзних і міжнарод
них змаганнях, на всіх Олім
пійських іграх...

І Олексій Дмитрович по
відав і про артіль «Паш 
шлях», перейменовану у 
колгосп імені Розн Люксем
бург, і про бої па Курській 
дузі, звідки він пройшов че
рез Україну, Румунію, Угор
щину, Польщу до Чехосло- 
ваччння, і про участь у па
раді Перемоги, що відбувся 
24 червня 1945 року на 

Красній площі в Москві. А 
ще — про зустріч з Гене
ральним секретари ЦК 
КПРС, Головою Президії 
Верховної Ради Союзу РСР 
Леонідом Іллічем Брежнє
вим — колишнім начальни
ком політвідділу 13-ї армії, 
та членом Військової Ради 

армії Андрієм Павловичем 
Кирпленком, інші секрета
рем ЦК КПРС, двічі Героєм 
Соціалістичної Праці...

І полетіли потім листи; з 
Ппрятнпа до Кременчука, 
де Олексій Дмитрович пра
цював першим секретарем 
міськкому партії, і з Кре
менчука до Пнрятпна. Олек
сій Дмитрович був першим, 
хто привітав Григорія Фео- 
фановича з високим зван
ням Героя Соціалістично’ 
Праці. Листування не при
пиняється й досі. Міцца 
дружба єднає двох кірово- 
градців. Двох Героїв. Двох 
ветеранів Великої Вітчизня
ної.

Часто приїздить Олексій 
Дмитрович до Харкова — 
міста своєї юності. Тут він 

виплекав мрію стати вій
ськовим. Правда, у добро
вільному вступові до Чер
воної Армії юнакові відмо
вили, порадивши здати до
кументи до спецшколи. Та 
здобути першу військову ос
віту Олексієві вдалося вже 
в евакуації, в Актюбінську.

Потім — прискорений ви
пуск Ленінградського Чер- 
воиопрапорного училища 
фронт.

Запам’ятався один з пер
ших фронтових епізодів.

...Кілька висот настирно 
огризались. Лейтенант Бар- 
кінський швидко’ зорієнту
вався, де мало бути місце 
розташування спостережно- 
ного пункту. Доповів "про 
свої міркування командиро
ві роти піхотинців 838-го 
полку.’ Висоту захопили де
сантники. З-за Дніпра вда
рила наша артилерія. Коор
динати, передані Барвіись- 
кнм, були винятково точни
ми, хоч розрахунок дове
лось робити блискавично. 
Снаряди падали густо, ви
кликаючи паніку серед фа- 

шистіз. Навздогін їм десант
ники посилали черги.

Та іітлерівці не хотіли 
миритися з поразкою. 
П’ять разів ходили вони в 
атаку. На коригувальників 
обрушила бомбові удари во
рожа авіація...

«Своїми мужніми діями, 
підтримуючи артвогнем на
ступ 838-го стрілецького 
полку і відбиваючи ворожі 
контратаки, тов. Барвінсь- 
киіі дав можливість піхоті 
зайняти вигідні рубежі та 
командні висоти і просуну
тися вперед на відстань по
над три кілометри».

(З нагородного листа, під
писаного командуючим вій
ськами Воронезького фрон
ту генералом армії М. Ф. 
Ватутіним).

А потім були бої за шосе 
Житомир —’ Київ.

У книзі «Мала земля» Ле
онід Ілліч Брежнєв згадує 
про ці грудневі події: «Наш 
ешелон був розвантажений 
на станції Гостомель. Штаб 
розташовувався в селі Ко
лониста. Бувати там мені 
доводилося рідко, весь час 
їздив на найближчі станції, 
допомагав швидше організо
вувати вивантаження військ, 
і насамперед артилерії, щоб 
зосередити її в лісосмугах 
уздовж шосе Житомир — 
Київ*.

Серед артилеристів, що 
прибули на підмогу наступа
ючим у районі села Стави
ще пашим військам, був і 
комсомолець Олексій Бар- 
пінський.

Потім НОГО дороги Проляг
ли до Карпат. У боях за го- 
РУ Черемху, села Лубшо та 
Бистре гармаші капітана 
Барвіиського на руках тягли 
іарматп в бойових порядках-

піхоти і разом зі стрільця
ми майора Бойцова і капі
тана Стукалова знищили по
над 250 німецько-угорських' 
солдатів та офіцерів, воро
жу батарею, кілька кулемет
них гнізд.

22 жовтня 1944 року на 
останньому рубежі півден
но-західних схилів Карпат
ського хребта капітан помі
тив у районі Міжгір’я сли
чения ворога — понад ба
тальйон піхоти і 12 танків. 
Він узяв на себе керівницт
во’ вогнем гаубичного дивізі-^*^’ 
оку полку, який обрушив па ■ ' 
фашистів усю міць свого 
удару, з а город жу в алы і им
вогнем двох батарей відрі
зав шляхи відступу ворога 
на південь, а основні сили 
зосередив па знешкодженні 
залишків військ противника.

— Я пройшов з Олексієм 
Дмитровичем Барві нськн м 
довгий фронтовий шлях від 
Курської дуги до завер
шальних боїв у Чехословач- 
чйні, — згадує колишній ко
мандир розвідувальної роти 
838-го стрілецького полку, 
інші заступник голови Хар- 
кінської секції ветеранів 18-ї 
армії М. О. Едвабиик. — М’г 
знали його як артилериста 
найвищого класу.

Вихований комсомолом, 
він не розлучається з ним і 
досі: викопує дорученії0 
міськкому Л КС М У міст а 
Ялти, в якому зараз живе, 
зустрічається з молоддю • 
трудових колективах, читає*" 
лекції, веде велику ВИХОВНУ 
роботу серед підлітків.

— Тільки так живу, інак
ше не можу, — каже Олек
сій Дмитрович.

В. ЧАБАНЕНКО- і



«Молодий комунар»

пода-

імені
Ака- 
паук

ХОДКИ З -їІбреГ'.ЗГМ^-

УРСР 
і Г. Я.

вторюзати загальновідомих істин, а розповім кілька

ІРАНІ МОРАЛІ
діїїні, промовила старень
ка, — але колись я по
просила незнайомого хлоп- 
чину, щоб піддав мішечок, 
а він мені у відповідь: «Ги 
що, бабко? Я тобі не бюро 
добрих послуг! Та й там 
за кожну послугу — гріш 
давай!»

Порядність... З дззніх-дззен ця риса вважалася од

нією з найкращих у людині. І з наші дні характерис

тика «порядна людина» найкрасномозніша, бо гово-

рить про все: фахові здібності, соціальну активність,

життєву позицію, ставлення до інших.

У чому ж проявляється порядність? Не буду по-

історій свідком яких став.

якась поломка. Мартоиі- 
ськии водія зіскочив, став 
допомагати, але все було 
марним. І тоді він звернуз- 
сн до пасажирів:

— Переходьте з мій ав
тобус. Якось довезу вас 
до Могутнього.

Було дуже тісно, душно 
і незручно. Але ніхто не 
скаржився. Одна літня 
жінка промовила:

— Порядна людина оцей 
шофер.

На зупинці в Капежі я 
хотів дізнатись його пріз
вище. Він навідріз відмо
вився повідомити його.

— Я нічого особливого 
не зробив. Допомагати 
біді повинен кожен!

ія перша
У кіровоградському ав

тобусі, що курсує по марш
руту № 8, стояли на кругу 
«гармошки» кілька моло
диків і дівчат-старшоклас- 
нии.ь.

— А хочете, я вам анек
дот розповім.— запропону
вав один.

— Давай, — підтримав 
другий.

І він став розповідати 
ганебний анекдот.

Рантом пробравшись 
між людьми, якийсь літній 
чоловік сгрого сказав:

— Припиніть, зараз же 
припиніть'

1 тут екстравагантний 
«денді» процідив: _

— По якому праву?!
— По найбільшому? По

тому, що я за вас воюваз' по дорозі. Мимо шугають 
з першого й до останнього 
дня війни;

— Толнк! Зараз товариш 
нам заспіває про мужність, 
хоробрість!

Тут пасажири стали со
ромити хлопців.

— Та іцо з ними говори
ти — непорядні вони лю
ди, —• обізвався 
всі поголилися з ним.

хтось. І

Історія друга
Автобус «Кіровоград -- 

Мартоноиіа» вів молодий 
чоловік. За Лелеківськнм 
переїздом він зупинився 
на обочині. Попереду сто
яв автобус «Кірозоірад — 
Аврамівка». Трапилась

в

Бабуся з клуночком іде

автобуси, легкові, вантаж
ні автомобілі. Декотрий з 
молодцюватих шоферів аж 
просигналить, щоб зверну
ти па себе увагу чи розди
витися, що несе старень
ка. А вона чимчикує собі, 
паче й не чує. Та ось біля 
неї зупиняється синій 
«Москвич», і водій відчи
няє дверцята:

— Сідайте, бабусю!
— Дорогий ти мій! Та в 

мене грошей зараз немає! 
Мені недалечко — дійду.

— Оце у ваші роки ли
ше ходити! Сідайте, ба
бусю. Хіба все па гроші 
треба міряти?

— Воно-то гак, синоч
ку, — вмощуючись на си-

ЗВІТУЮТЬ

четверта
У селі іурії на знамени

тому полі Героя Радянсь
кого Союзу ІОркоза меха
нізатори колгоспу «Про
грес» закінчували сівбу 
цукрових буряків міцно 
утримуючи першість у ра
йонному змаганні сівачів. 
З трудовою перемогою їх 
приїхав привітати секре
тар райкому партії Ва
лентин Антонович Дави- 
дяк. Механізатори (було 
дуже вітряно й холодна) 
зібралися у вагончику. 
Секретар райкому підняв
ся до них, усміхаючись, 
міцно потиснув руку 
кожному. Потім вручали 
вимпели, квіти. Старий ме
ханізатор сказав по всьо
му:

— Все це добре. А най
краще, що секретар, як 
братам, руку міцно потис
нув.

— Але ж це елементар
на порядність — подавати 
руку всім.

— Не скажи, 
звався старий. - 
мені доводилося
як перевіряючий чи хтось 
із начальства, приїжджа
ючи, простягав руку лише 
голові колгоспу чи брига
дирові, не звертаючи ува
ги на простих людей...

історія п’ята
Старого вчителя провод

жали па заслужений від
починок. Ми з ним були 
давні друзі, і я запитав 
його, що найбільше цінує 
він у людях, що запам’я
талося з педагогічної ді
яльності.

— Порядність Василя 
Дмитровича Жученка. Йо
го перші відвідини ' моїх 
уроків. Вів я четвертий 
клас. Прийшов він і про
сидів від дзвінка па пер-

— ПІДІ- 
Не раз 
бачити,

иіии і до дзвінка з остан
нього уроку. Все було ніби 
добре. А на математиці _
провал. Пі я, ні діти зада
чі не могли розв’язати. 
!!}■ думаю, кінець. Спові
датиме на педраді, діста
неться її па районній кон- 
ферещії. А він, коли діти 
розійшлися но домівках, 
довго сидів зі мною в кла
сі. За уроки мови іі гео
графії хвалив, а за ту зд. 
дачу... Порадив завжди 
звер гатись до математиків, 
Казав; ще не раз спотика
тимешся. але пе лякайся, 
не відступай, тоді будуть 
радощі й успіхи. І ці слова 
були для мене найбільшою 
підтримкою.

і ридцять чотири роки 
відпрацював учитель. Має 
й медалі, значок заслуже
ного учителя УРСР, І ор
ден Трудового Червоного 
Прапора, а про поряд- І 
ність доброї людини не за- і 
був і досі.

* .|: *
Нюансів проявів поряд

ності не перелічити. Вона 1 
її у повазі до дівчини, на
речене!, дружніш, матері, я 
бабусі. Вона іі у вірності ‘ я 
своєму слову, н в ставлен
ні до наших нив, до дерев 
і птахів, до води й до хлі
ба, до пшеничного колос 
ка.

Тлумачний словник ук
раїнської мови стверд
жує: «порядний — не 
здатний, на погані, нечес
ні або аморальні вчинки, 
чесний».

У найбуденніших спра
вах і вчинках, як у дзер
калі, відбиваєіься міра 
ліодської порядності, яка 
починається, коли хочете, 
з простого потиску рук, 
шанобливого звертання, 
привітної усмішки.

Повернемось до того 
випадку у восьмому авто
бусі. Може, ми багато го
воримо про мужність, хо
робрість, а менше про ша
нобливе ставлення до 
батьків, старших, жінок? 
Але ж мужня, чесна, доб
ра, шаноблива людина 
завжди порядна.

У кого немає порядності, 
той не здатний на благо
родний, високоморальний 
вчинок. Він не буде гід
ним громадянином своєї 
Батьківщини, не буде хо
рошим батьком і чолові
ком, еіріпім товаришем.

ще кілька тиж
нів, і в нашому місті 

гостіишо відкриє двері 110- 
иій меморіальний музей 
М. Л. Кропившщького. В 
цьому будинку на розі ву
лиць Клинцівської і Про
летарської Марко Лукич 
провів майже двадцять літ 
найактивнішої творчої 
праці. Тут були написані 
п'єси «Доки сонце зійде —• 
роса очі виїсть», «Глитай, 
або ж Павук», «По реві
зії» та інші. Тут же він 
формував українську про
фесіональну трупу, що 27 
жовтня 1982 року показа
ла свою першу виставу 
«Наталка-Полтавка» па 
сцені міського театру. Сто
ліття створення М. Л. 
Кропивницьким українсь
кого професіонального те
атру за рішенням 
ІОНЕСКО буде широко 
відзначатись у світовому 
масштабі.

Для майбутнього музею 
вже зібрано чимало експо
натів. Воші продовжують 
надходити з інститутів 
Академії наук УРСР, му
зеїв, театріз, бібліотек, від 
письменників, акторів, ху
дожників, композиторів. 
Активну допомогу в орга
нізації меморіального му
зею подає 
раїнського 
товариства

№. СТОЯН.
с. Панчезе,
Нозомиргородський 

район.

У БУДИНКУ ОБЛАСНОЇ ЯАДИ ПРОФСПІЛОК ДІЄ ВИСТАЗКА ДИТЯЧО! ХУДОЖ
НЬО! ТВОРЧОСТІ «МОЯ БАТЬКІВЩИНА. — СРСР>. НА НІЙ ПРЕДСТАВЛЕНО 50 
РОБІТ ЮНИХ ХУДОЖНИКІВ К1РОВОГРАДЩИНИ. ЦЕ _ ПЕЙЗАЖІ И ПОРТРЕТИ, 
ФАНТАЗІ! НА ТЕМИ КАЗОК, НАТЮРМОРТИ, ТА НАЙБІЛЬШЕ КАРТИН ПРИСВЯ
ЧЕНО ТЕМІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, ПРИЧЕТНОСТІ ДО ВЕЛИКИХ ВСЕНАРОДНИХ 
СПРАВ. САМЕ «ЗРІЛІСТЬ» ТЕМ І ВИКОНАЗСЬКОІ ТЕХНІКИ ЮНИХ ХУДОЖНИ
КІВ НАЙБІЛЬШЕ ПРИВАБЛЮЄ ГЛЯДАЧІВ.

ЗНІМКУ: НА ВИСТАВЦІ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ.
Фото 3. КОВПАКА.

правління Ук- 
театральііого 

на чолі з на
родною артисткою СРСР 
О. Я. Кусенко. Велику за
цікавленість у створенні 
музею виявляє Товариство 
охорони пам’яток історії і 
культури. З фондів дирек
ції художніх виставок пе
редано ряд графічних і 
скульптурних творів видат
них діячів мистецтв Укра
їни. Спілка художників 
подарувала ескізи до вис
тав за творами М. Л. Кро- 
пивииЦького. Надійшли ці
каві книга з республікан
ської бібліотеки 
І\ПРС, з бібліотеки 
демії педагогічних 
імені Ушинського.

Значну підтримку 
ють працівники Державно
го музею театрального, му
зичного і кіномистецтва 
УРСР, Інституту мистецт
вознавства, етнографії і 
фольклору АН УРСР імені 
М. Рильського. З держав
ного музею Т.Т. Шевченка 
надійшли фотокопії доку
ментів, 'що розповідають 
про творчу діяльність 
*М. Л. Кропивиицького та 
акторів його трупи.

Ідея створення меморі
ального музею знаходить 
гарячу підтримку громад
ськості. Ми вдячні С. II. 
Якубенку, який передав

власну рукописну книгу 
про історію села’ Бежбаїї- 
раки. Житель Новомнрго- 
рода А. Я. Романенко по
дарував нашому музею 
старовинні платівки із за
писом голосу Кропивниць- 
кого. Власну книгу і свої 
фото в ролях у виставах 
за творами Кропивницько- 
го надіслав нам народний 
артист СРСР Лесь Івано
вич Сердюк з Харківського 
академічного театру імені 
Шевченка. Художник Бо
рис Лазаревич Інгор пода
рував книгу про скульпто
ра Балавенського, автора 
нам’япінка Кропнвницько- 
му на його могилі в Хар
кові.

В автобіографічних 
спогадах. «За тридцять 
п’ять літ» М. Л. Кроїшв- 
ницькнй згадує про теат
ральні подорожі по 1 али- 
чіші у складі української 
трупи Т. Романовіїчкн.. Ви
стави часто відбувалися 
просто в стайнях. Лише-«в 
Тернополі і Чернівцях бу
ли путящі театральні за
ли...» В Чернівцях були на
друковані і деякі твори 
Марка Лукича. Приємно, 
що нам допомагають у по
шуках чернівецькі актори 
народні артисти 
П. Г. Михневич
Янушевич. Стане нам у 
пригоді і все надіслане 
журналістом О. С. Масля
ним та вченим О. С. Ро
манцем.

Рядом цікавих знахідок 
закінчився пошук у Льво
ві. Творчість М. Л. Кро- 
ливіїицького мала значний 
вплив на театр товариства 
«Руська бесіда», куди йо
го було запрошено для 
навчання акторів драми і 
хору. Про це знайдено до
кументи в історичному ар
хіві Львова. У львівських 
художників нам вдалося 
придбати пор третії Кро- 
ливницького, Старицького, 
Франка.

Розширилися наші зв’яз
ки з родичами і близьки
ми Кропивницьких, діяча
ми науки і мистецтва бага
тьох міст України і Радян
ського Союзу. Відгукнули
ся онука Марка Лукича 
Леся Костянтинівна, онук 
Ігор Олексійович та прав
нучка Марина Олексіївна 
Кропивщіцькі.'

Музей вирішено відхри- 
ти до сторіччя театру ко
рифеїв.

3. ЯРОШ, 
член Спілки журналіс
тів СРСР.
м. Кірозоград.

ФУТьОЛ

Нагадаємо, що в пер
шому колі «Зірка» в се
бе вдома-'програла аван
гарді вцям з рахунком 
0:1.

І цей матч почався на
ступом господарів стадіо
ну. На тринадцятій хви
лині ровенчани добива
ються успіху. Після цьо
го їхні атаки стали ще 
більш небезпечними. Йде 
тридцять четверта хви
лина. Помилку допускає 
Валерій Музнчук — 
2:0. А коли до кіпця тай
му залишалося вісім хви
лин, ровенчани у своєму 
штрафному майданчику 
порушують правила. Пе
нальті. Ного чітко реа
лізував Ігор Черненко.

Другий тайм теж про

« Авангарду». Його грав
ці ще тричі примусили 
«Зірку» ввести м’яч у 
гру з центру поля. А 
«Зірка» лише один раз 
домоглась успіху — гол 
забив Михайло Калита.

«Зірка» виступала у 
таком складі: В. Музи- 
чук, В. Димов (О. Трегу- 
бенко), О. Смиченко, 
С. Кучеренко, І. Чернен
ко, В. Лазаренко (С. Ра- 
люченко), ІУІ. Калита, 
Є. Петраченков, Ю. Ка- 
сьонкін, Я. Бобкляк 
(В. Воронцов), С. Дени
сенко.

Сьогодні тридцять де
в’ятці! тур — «Зірка» 
па своєму стадіоні при
ймає «Шахтар» із Гор- 
дівки

В. ША5АЛЗН.
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Вівторок
А ЦТ (1 програма)

Я 00 — «Час». 8.55 — «До 
побачення, літо». к'и°“0^ 
пері’ для школярів. 3.30 
Е. 1’ислаккі «.Потворна Е-Ь 
за». Телевпстава. Но ПОК1 ь 
чемні — 11.05 — 
14.30 — Новини.

закіч-
Новннп 

14.50 —

іворів 10. Чиянова. 
Клуб кіноподоролсей.
— Виробнича
По закінченні 
Норика. 14.30 
14.50 — Док.
«Океан». 15 50 
артистів балету. 
Відгукніться,
— Людина 
землі 17.50 
родів світу

34.30 — повний. , Справи і турботи ешьсы..;^ 
комуністів. Док. 
«Персональний ЛС1 <ип«Завдання на завтра». 15-40
— Роби з нами, роби я ми. 
роби краще за нас- /б;?.,...,. Виступ учасників \1ІМіжна 
родного конкурсу ЇМ. П. П 
Чайковського Є. Уста» ової 
і П Якубової (вокал), і/.ю _ДДОК Фільми «Друг иаиі 
Індія». 18.00 — Веселі ногьи. 
іа 15 — Життя науки. 18.40
—_Сьогодні у світі. 19.00 
Концерт камерного оР’^Р? Державного музично-педаї . 
річного інституту їм. гнєсі- 
них. 19.25 — До 60-річчя ут
ворення СРСР. «В сім і єди
ній». Туркменська РСР ви- 
Ступ першого секретарю Ц ' 
Компартії Туркмени М. 1. 
Гапурова: док. теле?„п„^ «Енергія»; «Голоси моєї зем
лі». Концерт майстрів мис
тецтв. 21.00 — «Час». 21.35 _  «Документальний екран». 
Ніпододаток. «Репортаж че 
нез 39 років», «Я думаю про 
маму», «Прощальний кон
церт відбудеться завтра». 
22Ї20 — Сьогодні У світі. 
22.35 — Чемпіонат світу 1 
Європи з ражкоі атлетики.
>А УТ10 00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Телефільм «Со- 
рочинський ярмарок», іі.оо 
_ «Народні таланти». 11-40
— «Шкільний екран». < 
клас. 12.10 — Г. Хугаєз. 
«Квартет для душі». Виста
ва. 16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30
— «Екран молодих». 17.15 
Концертний зал «Дружба». 
17 45 — Телефільм. 18.00 — 
«Населенню про цивільну 
оборону». (Кіровоград) Г8.20 
— К. т. «День за днем». (Кі
ровоград). 18.30 — К- т. 
«Кіровоградіцнна спортив
на». (Кіровоград). 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 — 
«Вечірні розмови». 20.10 — 
Ф. Шуберт. Шість музичних 
моментів. 20.45 — «На доб
раніч, діти'» 21.00 — «Час». 
21.35 — Худ. фільм «Бота- 
гоз». По закінченні — Но
вини.
'А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.15 — 
Кубок і чемпіонат СРСРз 
художньої гімнастики. 18.55 
— Людина і закон. 19.30 — 
Спорт за тиждень. 20 00 — 
Вечірня казка. 20 15 — Між
народна панорама. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм «Дні і 
ночі».

9.30 — 
10.30 

гімнастика, 
— 11.00 — 
— Новини, 

телефільм
— Концерт 

16.15 —
сурмачі! 17.00 

господар на 
Творчість па- 

_ Фольклор Сер
бії? 18.15 — Чемпіонат світу 
і Європи з важкої атлетики. 
18.45 — Сьогодні у світі 
19.00 — Бесіди про алкого
лізм. 19.30 — Фільм «Підня
та цілина». 1 серія 21.00 — 
«Час». 21.35 — Російський 
музей- Фільм 1. 22.00 —
Сьогодні у світі. 22.15 — Лі
ричні пісні радянських ком
позиторів у виконанні соліс
тів Великого театру СРСР 
Г. Черноби. Є. Шаїшіа і ан
самблю електромузичних ін
струментів ЦТ і ВР.

А ут
10.00 — « Актуальна каме

ра». 10.35 — Львівська дер
жавна консерваторія їм. 
М. В. Лиееика. 11.40 
Шкільний екран. 8 клас. «Ні- 
працювати з книгою». 12 10 
— Художній фільм «Бота- 
гоз». 13.35 — «Майстри 
мистецтв». 16.00 — Новині'. 
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.40 — Любителям 
оперети. 17.15 — «Діалоги». 
17.40 - "------------- -- ----
грама 
18.00 
днем».
К. т. 
град).

справа. Про досвід роботи лі
созаготівельників і лісохімі- 
ків іркутської області 19.25 

Фільм «Піднята цілина».
2 серія 21.00 - «Час». 21.35

Іемпіонат світу і Європи
3 важкої атлетики. 22 00 —
Сьогодні у світі. 22.15 —
Що? Де? Коли'? Телевіктори- на.
Д УТ

10.00 - 
ра». 10.35 —'А.
♦Денис Давидов».
13.30 — Художній
«Джамбул». 16.00 —
16.10 —« Срібний 
чок». 16.40
< Цілиноград» 
тературна к;
17.45 — К. т.

— «Актуальна каме
Мдівані. 
Вистава, 

фільм 
Новичи. 
дзвіьо- 

- Телефільм 
17.05 — «Лі- 

карта України». 
«Екран поша-

Економіка п,0,’,,г ІН,,,п бути економною. Іб.Оо Російсь
ка мова 16.35 — Москва 1 
москвичі. 17.05 В і остях у 
казки «Казка нро царя Сад 
гана». 18.45 - Сьогодні у 
світі 19.00 — Співають за
служені артисти Вірменії» 
кої РСР Рузанна і Карта .Лі 
сіціан 19.20 - Фільм «Під 
нята цілина». З серія. „'.00
— «Час» 21.45 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Динамо» 
(Рига) — «Спартак?. З пері
од 22 20 — Сьогодні у світі. 
22.35 — Концерт-валю. 23.20
— Чемпіонат світу і Європи 
з важкої атлетики.
А УТЮоо — «Актуальна иаме 
ра». 10.35 — Ліричні мело

Середа

— «Продовольча нро-
— справа кожного».

— «К. т. «День за 
(Кіровоград). 18.15 — 

Телефільм. (Кірово- 
18.30 — «Актуальна

камера». 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Кубань». 
(Краснодар) — «Динамо» 
(Київ). 20.45 — «Па добра
ніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм
«Джамбулі». По закінченні— 
Новини.

А ЦТ (П програма) 
18.00 — Новини 18.15 

Сільська година.
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Кайрат» — «Спартак». 2 
тайм. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Бесіда голови Ра
дянського комітету захисту 
миру Ю. О. Жукова. 21.00 — 
«Чар». 21.35 — Телефільм
«Тітонька Роза все влад
нає.». (УЇІР).

19.15

ГА ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.45 — «Ле

ти наша пісне». Концерт з

д ці (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Від

гукніться. сурмачі! 9.30 — 
Фільм «Піднята цілина». 1 
серія. По закінченні — 11.00 
— Повніш. 14.30 — Новини. 
14.50 — Док. телефільми
«Майстри». «Господарі лі
сів». 15.40 — Знай і умій. 
16.25 — Образ комуніста з 
радянському 
му мистецтві. 17.00 
родпі мелодії 17.15 
хова школа. лс
грама Омської

образотворчо- 
------ На

ша-
17 45 — ГІро- 

.,___  ______  студії теле
бачення. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Продовольча 
програма — всенародна

321 по 26
вересня

серія. 11.00 — Ради і жигтя. 
11.30— 39 -й тираж «Спорт 
лото». 11 40 — Переможці. 
Клуб фронтових друзів. 
13.10 — Сьогодні — День 
пропагандиста. 13.40 — Чем 
токат світу і Європи з впас 
кої атлети кп 14.05 
сійський музей.
14.30 — Новини. 
Фільм — дітям, 
ке» (НДР). і 3.25
Державного 
родного 
жанської РСР. .15 55 —
Мультфільми «Хто- одержить 
приз?» «Наш друг пишнчи- 
там». «Жирафа і окуляри». 
16.25 — Бесіда політичного 
оглядача Л Вознесенського. 
18.55 — Очевидне — неймо
вірне. 18.00 — 9-а студія.
19 00 — Футбол: «Торпедо» 
(Москва) — ЦСКА. 2 тайм. 
19.50 — Концерт майстрів 
мистецтв у Колонному залі 
Будинку спілок. 21.00 —
«Час». 21.45 — Кінопапора- 
ма. 23.15 — Чемпіонат світу 
і Європи з важкої атлетики. 
По закінченні — 23.45 — 
Новини.

Ро
Фільм 1. 

14.45 - 
«Буннеба- 
- Концерт 

ансамблю на- 
танцю Азербайд- 

РСР. ------

А ут

Українського телеба
чення. (Кіровоград па Рес
публіканське телебачення). 
18.00 — «Корисні поради». 
18.30 — К. т. «День за
днем». (Кіровоград). 18.45 — 
К. т. Телефільм (Кірово
град), 
камера». 19 30 
з театром» 
дабрапіч. 
«Час». " 
фільм ___ ,,
ханпя». 23.00 — Концерт ор
ганної 
пенні

Телефільм
19.no — «Актуальна 

«Зустріч 
. 20.50 — «Па 

діти!» 21.00
21.35 — Художній

«Розповіді про по
музики. По закін- 
Новини.

А ЦТ (II програма)
18.00 — Новини — 18.15— 

Подвиг. 18.45 — Док. фільм. 
19.15 — Прапороносці тру
дової слави. (Брянський 
машинобудівний завод). 
19.30 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Крила Рад» — 
«Трактор». 2 і 3 періоди. У 
перерві — Вечірня казка. 
21.00 — «Час».
Фільм «Капітани».

21.35

П’ятниця
А ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.45 —
Мультфільми «Як каченя-му- 
зикант стало футболістом». 
«Таланти і поклонники». 
«Старг». 9.15 — Фільм «Під
нята цілина». 2 серія. По за
кінченні — 10.50 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 —
Док фільми «Земля і люди» 
(Йєменська Арабська Рес 
публіка) 15.20 — Р. Шуман. 
«Креіїслеріана». 15.55 — ■

дії. 10.50 — Телефільм «Рід
ні запахи землі». 11.05 — 
Концерт симфонічної музи
ки. 11.40 — «Шкільний ек
ран». 6 клас. Українська лі
тература. 12.10 — «Зустріч 
з театром». 16.00 — Новини. 
16 10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — «Рішення
XXVI з’їзду КПРС — в дію». 
«У нас в колективі». 17.00 — 
«Імпульс». 17.30 — «Народні 
таланти». 18.00 — К. т. До 
Дня машинобудівника. (Кіро
воград). 18.15 — К т. «День 
за днем». (Кіровоград). 18.30
— К. т. «У вас в колективі». 
(Кіровоград). 19.00 — «Акту
альна камора». 19.30 — Чем
піонат СРСР з хокею. «Со 
кіл» — ЦСКА (2 і 3 періо
ди). 20.45 — «На дабрапіч. 
діти!» 21.00 — «Час». 21.45
— Худ телефільм «Сімейний 
альбом». 22.55 — «Любите
лям класичної хореографії». 
По закінченні — Новини.

14.05 — Новини. 14.15 — 
«До початку нового навчаль
ного року в системі марк
систсько-ленінської освіти». 

15.Ї5 — «Доброго пам здо
ров’я». 15.45 -• Художній
фільм «Де ти, Багіро?» 17.00 
— Сатиричний об’єктив. 
17.25 — Концерт. 17.50 —
«До 60-річчя утворення 
СРСР». «Чуття єдиної роди
ни». 18.15 — «Скарби му
зеїв України. 18.30 — «Ак
туальна камера». 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Дніпро». — «Динамо» (Ки
їв). 20.45 — «ІІа добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.45 — 
«Майстри мистецтв УРСР». 
Анатолій Солов’япгнко. По 
закінченні — Новини.

А ЦТ (II програма)
18.00 — Новини. 18.15 — 

Клуб кіиоподорожей. 19.15— 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Сокіл» — ЦСКА. 2 і 3 пе
ріоди. У перерві — 19 50 — 
Вечірня казка. 21.00 —
«Час». 21.45 — Фільм «Гон
ка з переслідуванням».

А ЦТ (II програма)
14.00 — Супутник кіно

глядача. 14.45 — Муз. кіоск. 
15.15 — Міжнародний огляд. 
15.30 — Здоров’я. 16.15 — 
Телефільм • 
серії. 19.00 
Великого 
біографія».
«Рік 1964». 
казка».
«Шахтар» — 
(Мінськ). 2 тайм.
«Час» 21.45 — Фільм «Прит
ча про кохання».

_ ’ 16.15 —
Тропініни». 1 і 2 

— До 65-0іччя 
Жовтня. «Наша 

Фільм 48 —
20.00 — Вечірня 

20.15 — Футбол.
«Динамо» 
21.00 —

А ЦІ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.50 — Вис

тавка Буратіно. 9.20 —
Фільм «Піднята цілина». З

Кіровоградська обласна 
школа добровільного 
товариства 
автомотолюбителів

ПРОВОДИТЬ НАБІР 
НА КУРСИ

по підготовні водіїв 
категорії «А» — мотоцик
лістів;

категорії «В» — еодіїз 
легкових автомобілів.

По закінченні курсів 
водії категорії «В» мо
жуть працювати по найму 
па автомобілях, повна ма
са яких не перевищує 
3,5 т і па автобусах, які

д Ц'і (1 програма)

8.00 — «Час». 8 50 — Пісні 
і танці народів СРСР 9.30 — 
Будильник. 10.00 — Служу 
Радянському Союзу! 11.09 
— * Здоров’я». 11.45 — •« Ран
кова пошта». 12.15 — Ра
дянський Союз очима зару-

біжнпх гостей. 12.30 <— Сіль
ська година. 13.30 — Музич
ний кіоск. 14.00 — М. Гооь, 
кий. «Єюр Буличов та іпшї;:и’- 
Фільм вистава театру іи ч 
Є Вахтангова. 16.30 — Сьо
годні — День машинобудів
ника. Виступ міністра при
ладобудування засобів ав- 
юматизації і систем управ
ління СРСР тов. С. Шнабард- 
ні 16.45 — «Прийміть наші 
поздоровлення». Концерт 
для машинобудівників. 17.30 
—- Чемпіонат світу 1 Євройи 
з важкої атлетики. 18.00 — 
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільми «Ростик і 
Кеша». < Помства кота Лео
польда» 19.20 — Клуб кіно- 
подорожей. 20.20 — Теле
фільм «Осіння дорога до 
мами». «Укртелефільм». 
21.00 — «Час». 21.35 — Фут
больний огляд. 22.05 — Ро
манси російських компози
торів викопує заслужений 
артист РРФСР К. Лісовсь- 
кий. 22.35 — Чемпіонат сві
ту і Європи з важкої атлети
ки 23.00 — Новини.

А у110.00 — «Актуальна ка
мера». 10.35 — «Сьогодні — 
День машинобудівника». 
11.05 — Художній телефілфл^ 
«Піднято цілина». З серія?-
12.45 — «Село і люди». 13.05
— Муз. фільм «Композитор
Є. Дога». 13.55 — «Слава 
солдатська». 14.55 — Естрад
ні мелодії. 15.15 — Катрусин 
кінозал 16.15 — «До 60-річ
чя утворення СРСР». Про
грама телебачення Казах
ської РСР. 18.15 — «Грані 
пізнання». Невидимка з мік
росвіту». 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Теле-
турнір «Сонячні кларнети».
20.45 — «На дабрапіч. діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Про
довження телетурпіру «Со
нячні кларнети» По закін
ченні — Новини.

д ЦТ (II програма)
. 8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

Док. телефільми. 9.15 —- 
Фільм «Притча' про кохан
ня» 10.45 — Грає духовий 
оркестр Телевізійний огляд- 
конкурс. 11.15 — У світі
тварин 12.15 — Пісня-82.
12 55 — В гостях у казки. 
«Казка про царя Салтана». 
14.35 — На землі, в небесах 
і на морі. 15.05 — Мульт
фільм. 15.15 — Розповіда
ють наші кореспоидє пти.
15.45 — Док. телефільм. 
16.00 — Кубок СРСР з
кею з м’ячем. «Зоркий» Зрі» 
«Динамо» (Москва) 2 тай$?.
16.45 — Адреси молодих.
17.45 — Фільм «Ад’ютант йо
го превосходительства» 5 
серія. 19.00 — До 65-піччя 
Вс-ликого Жовтня. «Н-ІІ1І.Ч 
біогоафія» Фільм 49 — «Рік 
1965». 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Сербські зам;:-, 
льовки». Кіноппограм-ч.
21 00 — «Час». 21.35 —
Фільм «Траса».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЄНКО.’

Телевізори кольорового зо
браження сімейства «Элек
трой» давно вже набули ши
рокої популярності серед на

селення нашої республіки та й 
всієї країни. ІЦо нова модель, 
то виша якість зображення, 
звучания. Ось такі і останні 
вироби Львівського об’єднан
ня «Электрон» — телевізійні 
приймачі «Электрон-736» та 
«Электрон -736Д ».

Надзвичайною чіткістю зо
браження відзначаються най
новіші моделі телевізорів — 
«Березка Ц-202» та «Славутич 
І.І-202».

Найзручнішим у подорожах 
залишається малогабаритний 
телеприймач «Электроника

Ц-430». Популярними є і ніс 
менші.за розмірами «Электро
ника-404», Электронпка-
ВЛ100», «Электропика-
ВЛ407».

Дуже поширеними, — осо
бливо серед молоді, — стали* 
магнітофони. Моделей їх бага
то — «Сисжсть-204С», «Весна- 
202», «Маяк-205», «Лсгеида- 
404» тоию.

Ці та інші радіовироби, ша
новні покупці, ви завжди мо
жете придбати як у спеціалі
зованих магазинах так і у від
повідних секціях інших торго
вельних підприємств

Адміністрація Кіровоградське’!! 
бази «Укркультторгу». 

Зам. 85.

розраховані пе більше, ніж 
8 пасажирів.

Строк павчапня — 1,5-- 
2 місяці.

Початок запять — в мі

ру комплектування груп.
По довідки звертатися 

па адресу: м. Кіровоград, 
вул. Габдрахманова, 3. 
Тел. 3-93-98 3-53-44; в

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.
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районах області звертати
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товариства.

Зам «7.
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четвер і суботу
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