і

УРОЖАЙ-84

ВІДШУМІЛИ КОЛОСОМ ПШЕНИЦІ
Змінилися кольори по
лів: золотий поступився
місцем чорному. Заклада
ється основа майбутнього
врожаю-84.
У районі створена і пра
цює
міжколгоспна ком
сомольсько - молоді ж н а
бригада по підняттю зя
бу. Бригаду очолює ме
ханізатор колгоспу імені
Леніна
Віктор Бахмут.
Злагоджено й чітко пра-

НОВИНИ

його хлопці —
Володимир Волков з кол
госпу імені Чапаева, Сте
пан Фоменко та Іван Воробйов з райсільгоспхімії.
За три дні роботи на
полях колгоспу «Україна»
комсомольсько - молодіж
на бригада обробила 176
гектарів площ. Після заЦІОІОТЬ

НЕЯАПГН
РАЛЯТЬСЯ
У

Ю. КОЖЕМ’ЯКА.

СУБОТУ

ЛИСЯ

Світловодський район.

У нашому небагатому на опади краю виправдав себе
безплужний обробіток грунту під озимі
культури. У
дбайливо спушеному грунті вдасться за будь-яких погодних умов нагромадити необхідні запаси вологи для
одержання дружних і рівномірних сходів.
Вони опти
мально розвиваються в осінній період; Механізатор кол
госпу імені Леніна Новоукраїнського району комсомо
лець Борис СИДОРЕНКО разом з механізатором В. П. ХОМЕНКОМ щодня виконували завдання по підготовці грун
ту плоскорізом в агрегаті з трактором Т-70 на 130 — 140
процентів.
Фото о. мірошниченка.

ВІДБУ

ЗБОРИ

ПРА

ЦІВНИКІВ

ОСВІТИ

ОБЛАСТІ З

ПИТАНЬ

УДОСКОНАЛ Е Н Н Я

КОМУНІСТИ*! НОГО
ВИХОВАННЯ

У світ

ЛІ РІШЕНЬ ЧЕРВНЕ

У колгоспах іі раді ос
пах області ідуть останні
приготування до збирання
►—цукрових буряків. Чи го
това техніка вийти в по
ле? Який внесок у забез
печення успішного прове
дення операції «Засіки»
зроблено районним шта
бом
«Комсомольського
прожектора» та прожекто
ристами господарств
—
ці та інші питання цікави
ли рейдову бригаду, яка
побувала в Олександрій
ському районі.
У райкомі комсомолу на
наше питання, як іде під
готовка техніки до зби
рання коренів і то робить
у ньому плані районний
штаб
«Комсомольського
прожектора», перший сек
ретар райкому комсомолу,
начальник районного шта.бу «КП» Василь Бранко
і відповів коротко:
Ні.
— Нічого я пс буду го
ворити- Важко орієитуїося
. в обстановці.
Орієнтир спробував зна
йти завідуючий відділом
комсомольських організа
цій райкому комсомолу
Сергій,Коваль. Поки тво
рили про жнива зернових,
розмова більш-менш під
тримувалась.
А от про
буряковий урожай заступ
ник начальника районного
штабу «КП» не знайшов
що сказати. Всі паші спро
би якось дізнатися
про
підготовку
техніки
до
’’збирання цукрових буря
ків у колгоспах району на
тикалися на глуху стіну
мовчання працівників рай^<ому комсомолу.
'Годі про яку, скажіть,
роботу «Комсомольського
.дірожсктора» може йти
’мова, коли безпосереднє
Гіоґо керівництво пс знає і
•складу
штабу? Подані
нам
останні матеріали
«КП» виявилися вже ар
хівними документами, да
тованим п 1980—1982 ро
ками.
Ми побували в колгоспі

і

«Іскра». Можливо,
тут
знають про цю операцію.
Члени рейдової бригади
поцікавились, чи готова
збиральна техніка до бу
рякового
жнивування.
Яка робота по її підготов
ці була проведена комсо
мольською організацією та
колгоспним штабом *1<П»?
Ось як відповіла па цс за
ступник Голови колгоспу
«іскра» по роботі з мо
лоддю .Любов Русенька:
— В кіпці серпня вихо
дять наші перші • збирлль- І
пі комбайни па бурякове !>
поле. Техніка на лінійці
готовності. Ііа період бу І
рякових жнив у колгоспі
створено комсомольськомолодіжну бригаду- Л що
до «Комсомольського про
жектора», то я вважаю,
то йому відводиться роль
не просто інформатора, а.
насамперед, активного ор
ганізатора молодих кол
госпників.
—
«Комсомольський
прожектор» колгоспу ІІС
проводив іцс жодною рей
ду по готовності техніки
до збиральної кампанії. Я
думаю, то ми цс виправи
мо. Та н час дозволяє те.
Є до чого докласти рук.
Хоч у господарстві і за
певняли, що техніка на лі
нійці готовності, проте чи
мало треба зробити по її
ремонту у першій трактор
ній бригаді. Із трьох агре
гатів в поле готовий вийти
лише один. А збиральні
комбайни КС-6 і РКС по
требують ще ремонтуПодібне і в тракторній
бригаді № 3. Бригадир
комсомольсько - молодіж
ного колективу по виро
щуванню буряків Б. Й.
Антонюк про справність
техніки сказав:
— Та... в основному го
това.
Що означає цс в «основ
ному» — покаже сама
збиральна пора. Та чи не
доведеться потім говори
ти: «Техніка трохи підве
ла, а в основному урожай
зібрали. ІІе біда, що не в
строк»?

Рейдова
бригада:
В.
ДОБРОБЛТЬКО,
заступник начальника
обласного
штабу
«КП»,
Є. ШУСТЕР,
редактор
обласного
радіо,
Г. БОЙЧУК,
спецкор
«Молодого
комунара».
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ка штрихів до колективно
го портрета бригади.

ВОГО (1983 р.) ПЛЕНУ

У будуправління № 5
прийшло поповнення
з
профтехучилищ. З новач
ків створили комсомоль
сько - молодіжну бригаду,
яку
очолив досвідчений
Іван Федорович Возний
«Трудове хрещення» до
велося пройти на перших
же порах. Цей колектив

МУ ЦК КПРС.

л

Бригада
плитковиківоблищовальників, яку очо
лює Іван Федорович Воз
ний, у першому півріччі
нинішнього року явно пре
тендувала на першість у

змаганні. Щомісяця вона
перевиконувала завдання
на ЗО—40 процентів, за
безпечувала високу якість
роботи. І З ДИСЦИПЛІНОЮ
було все гаразд.

Та раптом молодий ро
бітник Микола Каунов не
з’явився на зміну. Це роз
цінили в колективі як над
звичайну подію. Коли Ми
кола вийшов на роботу’ в
нього не знайшлося ваго
мих підстав для виправ
дання. Іван Федорович в
обідню
пеоепв'/ зібрав
хлопців, щоб обговорити
вчинок Наукова. Пригада
ли, що і раніше за ним
водилисяі порушення: то
запізниться, то браку йе
робить,
то завдання не
виконає. .
— Що
ж, доведеться
нам розпрощатися, — мо
вив
Возний.
дивлячись
Миколі у вічі.
Той знітився;
— Пробачте востаннє...
В очах його було стільки
благання, що просто важ
ко було не повірити в
щирість обіцянок. Отож
Миколу залишили. Але...
Спливло небагато часу, і
М. Каунов знову не вий
шов на роботу, запив. І
тоді бригада без жалю
розпрощалася з ним.
— В цьому і наша вина,
— сказав перед колекти
вом бригадир. — Не зумі
ли ми наставити Миколу
на правильний шлях, щось
упустили.
Словом, помітний слід
лишають Іван Возний і йо
го бригада. І не випадково

«гарячий»
за нею закріпилася добра направили
слава в п'ятому будівель- об’єкт — станцію нейтра
кому
управлінні тресту лізації електромеханічного
«Олечсендріяважбуд» Ось заводу — один із найваж
уже два десятиліття нез ливіших об’єктів пускового
мінно керує ЦИМ колекти комплексу. Строки вкрай
вом Іван Федорович. Всьо стислі, а роботи — оком
го ж він працює на будо не окинеш. Зібрав Возний
вах більше ЗО років.
свою бригаду і відверто
На будові, як на будові сказав:
— нерідко справа посува
— Закачуйте, хлопці, поється з потугами. Ось тут вище рукави — і за робо
бригадир і бере все на ту. Випробуємо, на що ми
свої плечі. Він і постачаль здатні. Головне — не ля
ЦЄ
кайтеся
труднощів,
ник, він і розпорядник ро
біт, він і вихователь. Трап тільки спочатку важко...
ляється,
хлопці почина
Але нелегко було на
ють нервувати, виявляти цьому об’єкті: доводилось
незадоволення через різні давати по дві норми. Бу
неполадки, неузгодження вало й після зміни працю
А йому, бригадирові, га вали. Це саме тоді Соко
рячкувати не можна, він ленко, Нечипорук, Костен
повинен
давати всьому ко пройшли випробування,
лад. Завжди у нього тур а інші одержали трудовий
бот більше, ніж треба. Та гарт. Це тоді, після здачі
Іван
Федорович давно
цієї
станції,
бригаду
звик до своєї неспокійної
сфотографували,
знімок
роботи і не уявляє без неї
життя. Та й не тільки для помістили на міську Дошку
нього новобудови стали пошани. Це відтоді для
бригади стало
правилом
невід'ємною часткою жит
тя. Бригада для більшості гасло: «Щодня — більше

хлопців є другою сім’єю,
а новобудови — щасливою
долею.
Всі пам’ятають, які ду
шевні листи писав з армії
Микола Нечипорук, колу»
його взяли на службу. Чи
тали їх завжди гуртом. І
відповідь разом давали.
Відслужив Микола і знову
повернувся в свій колек
тив. Як і він прийшли піс
ля армії у бpигaдv Воло
димир Соколенко. Владислав Костенко, Юрій Коб
зар. Тепер еони — надій
на основа колективу.
Не раз бригаді доводи
лося проходити випробу
вання на міцність дружби,
на згуртованість, на вит
римку характеру. Ось кіль-

норми». Що це не просто
слова, а правило, свідчать
показники. Так, за сім мі
сяців
року
виконання
норм бригадою становить
більше 160 процентів.

Нині колектив працює
на опорядженні дитсадка
на 320 місць для дітей гір
ників виробничого об’єд
нання
«Олександріявугілля». Як і раніше, бригада
претендує на першість у
змаганні й вірить, що цьо
го року вже ніхто не під
веде колектив.

В КОЛЕСНИКОВ,
громадський кореспон
дент «Молодого ко
мунара».
м. Олександрія.

Збори відкрив і вис
тупив на них із доповід
дю «Шляхи
дальшого
вдосконалення комуніс
тичного виховання під
ростаючого покоління у
світлі рішень червнево
го (1983 р.) Пленуму ЦК
КПРС» перший секретар
Кіровоградського обко
му Компартії
України
М. Г. Самілик.
Для радянської школи
документи Пленуму, по
ложення і висновки про
мови на ньому Генераль
ного секретаря ЦК КПРС
товариша Ю. В. Андро

пова ознаменували по
чаток нового етапу її ді
яльності. Працівники на
родної освіти і профе
сійно-технічної
освіти

вбачають своє
головне
завдання в тому,
щоб
значно підвищити ідей
но-моральний
потенці
ал навчання,
трудову і
громадську
активність
підростаючого поколін
ня.
Сьогодні школа забез
печує необхідний рівень
знань учнів.
Але вона
повинна не просто нав
чати основ наук, а пе
редусім
формувати
у
шкільної молоді високі
■ромадянські
почуття,
глибоку переконаність у
правоті ідей нашої пар
тії, потребу жити і діяти
відповідно до них.

Ці та
багато
інших
важливих
питань було
розглянуто в доповіді.
В її обговоренні взяли
участь перший секретар
Новоархангельс ь к о г о
райкому Компартії Укра
їни І. С. Зубець, завіду
ючий відділом народної
освіти
облвиконкому
Б. П. Хижняк, секретар
партійної
організації
СШ № 16 м. Кіровогра
да Р. К. Пащенко, на
чальник управління внут
рішніх справ облвикон
кому М. Т. Попов,
ди
ректор Зибківської де
сятирічки Онуфріївського району Н. С. Тюріна
та інші.

З даного питання учас
ники
зборів прийняли
відповідну резолюцію.

--------- 2 стор.------
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«Молодий комунар»

Трудова біографія ви

ефектність
Недавно в селі Федорівці відбувся фінал
республіканських зма
гань з парашутного
спорту та показові вис
тупи їх учасників. Лю
бителі цього мужнього
виду спорту з кірово
градського заводу «Гідросила» на чолі з сек
ретарем комітету ком
сомолу О. Котовим бу
ли присутніми на цих
змаганнях і по їх за
кінченні вручили при
везений із собою па
м’ятний приз київсько
му парашутистові Ана
толієві Кімлику, чий по
казовий виступ найбіль
ше сподобався боліль
никам.

пускниці

Олександрій

ського педагогічного учи

Цей лист прийшов до нас із Прибалтики. Педагог

лища Світлани ВАЩЕН

І. 1. Кевишас

КО

тільки починається.

землі школярів з Кіровограда — учасників хору «Іс-

Нині хвилювань у моло

корка» Ленінського районного будинку піонерів об

дої

ласного центру. Про враження від поїздки до литов

вчительки

‘ Але

в

немало.

радість

Світлана

ського міста Шяуляя нам написала також керівник

Андріївна

хору «Іскорка» А. М. Растригіна. Публікуємо обидва

щаслива, що працювати

листи.

ме у рідній Ганно-Требннівській

СПІВ
хви
ДИТЯЧИЙ
лює й зачаровує кож

восьмирічній

школі Устинівського ра

йону,

де не так давно

вчилася сама.
Фото Н. САВЕНКО.

4.
1.-

РОБУЮ
зрозуміти заступника
секретаря комсомольської орга
нізації петрівського колгоспу «Шлях
до комунізму» Анатолія Швеця. Очо
лює він спілчан колгоспу лише мі
сяць (відколи секретар пішла в дек
ретну відпустку). Організація тут
невелика — 17 чоловік, та й основ
на робота інженера з техніки безпе
ки відбирає чимало часу. Анатолія
зрозуміти можна. А от випраздати
занедбаність виховної роботи з мо
лоддю в колгоспі — ніяк.
Чого гріха таїти, інколи ми сприй
маємо як звичне, коли чуємо, ЩО в
такому-то віддаленому селі масова
робота бажає бути кращою. Не вис
тачає культпрацівників, своїх лекто
рів немає, а до райцентру — годину
чи й більше їзди по вибоїстій дорозі,
культпрацівники і лектори райцентрівські теж не поспішають в гості.
Однак у Петровому все навпаки: і
клуб кадрами укомплектований, і до
роги є, і до міста рукою подати, і
автобусне сполучення зі Знам’ян
кою набагато краще, ніж в інших се
лах. Але, крім кіно, в петрівськом}
клубі практично нічого не буває. Я
звертався до багатьох молодих пстрівчан з одним і тим же запитанням:
чи не знають вони, що буде сьогод
ні ввечері у їхньому клубі? 1 чув сте
реотипну відповідь: «Не знаємо, ми
туди давно не ходимо».
Мимоволі пригадуються слова Л
Чорної, яка донедавна очолювала
Комсомольску організацію колгосп}
«Шлях до комунізму»:
— Якось ми прочитали протоколи
комсомольських зборів тих часів, ко
ли секретарем був агроном Олек
сандр Гусинський. Вже по них мож
на судити, як організовано і зміс
товно проходили ті збори. А нині, че
рез кілька років, просто зібрати спіл
чан для обговорення того чи іншого
питання — вже проблема...
А НАСТУПНОГО дня у розмові з
" секретарем комітету комсомолу
колгоспу «Україна» Наталкою ЗаЩОЛКІ1ІОЮ виявилося, що у Ди.мнтрівці, за її словами, і спорі інша, іі
культурно-масова, і політико-вихов
на робота на високому рівні. Щодо
лекційної пропаганди, то тут справи
теж, мовляв, далеко не безнадійні:
двічі читала в Дмитрівні лекції дру
гий секретар Знам’янського міськко
м\ комсомолу Лариса Вородіна (во
на ж очолює- лекторську групу міськ
кому ЛКСМУ). по одному разу —
лектори Тетяна Кравцун та Володи
мир Мурга...
На жаль, Наталчіші слова виявилнсь не до кіїшя правдивими. їх
спросту вал.'> сама Л. ВорЬдіна. Ви
являється. нова читала лекцію в
Дмитрівні, ;але тільки
_______
один раз — це
підтверджується путівкою, завіреною
в правлінні колгоспу. Більше у кол
госпі «і країна» комсомольські лек
тори не виступали. Чим же тоді по
яснити слова Н. Защолкіної?
2,—
АВАЙТЕ ж познайомимося ближ
че з діяльністю комсомольських
лекторів Знам’янського району. План

Д

на литовській

—

(Наш. кор.)
Кіровоградський ра
йон.

П

написав про гостини

роботи, протоколи двох засідань,
22(!) завірені путівки — ото й уся
документація, яка відображає їхню
роботу7. В Знам'янці працює, крім
міськкомівської, ще три лекторські
групи, і в папці другого секретаря
міського комітету ЛКСМУ Л. Вородіної зібрано путівки й В. Мургп,
котрий очолює групу лекторів місце
вого відділка залізниці, і Т. Кравцун,
— із групи Знам’янського ТУ № 2...
До речі,'Володимир і Таня прочитали
12 із згадуваних на початку цього
розділу 22' лекцій. Отже, па кожного
з 17 членів лекторської групи міськ
кому ЛКСМУ припадає в середньо
му по... півлекції, прочитаних з по
чатку року.

_ ці, — заперечила з цього приво
ду другий секретар, — це по списку
V нас в лекторській групі 17 членів,
а практично їх працює десять чоловік.
Що ж, нехай навіть так. Не будемо
тут говорити про формальніш підхід
до комплектації групи. Але навіть за
цих умов одна лекція, прочитана в
середньому кожним комсомольським
чектором міськкому за 7 із гаком мі
сяців — то вже досить таки вагоме
свідчення бездіяльності всієї лектор
ської групи. До того ж більшість 13
тієї невеликої кількості лекціп про
читана в місті. А як же стоїть спра
ва із лекційною пропагандою па се
лі?
Протокол №
№ 22 засідання ради
лекторсько,
МК ЛКСМУ від
лекторської групи
і
ЗЗ червня
червня 1983
вартий того, щоб
І?.. року
.
його нрпгл-'-...
привести повністю.
ЙОГО
-------------Ф.
«Про роботу лекторської групи МК
ЛКСМУ серед молоді на період літнього збирання врожаю 1983 року.
СЛУХАЛИ: Бородіну Л. 1., котра
розповіла про завдання, що стоять на
період збиральної кампанії.
ВИСТУПИЛИ: Т. Помпа, В. Мур
га.
ПОСТАНОВИЛИ: Взяти участь в
обслуговуванні хліборобів району на
період збирання.»
І що ж? «На період збирання» бу
ло прочитано аж одну лекцію. Нази
валась вона «Молодь і культура по
ведінки». Прочитав її все той же
В. Мурга перед молоддю... рідного
локомотивного депо.
Відсутність конкретності в роботі,
формалізм, байдужість зустрічаєш
на кожному кроці, знайомлячись із
діяльністю міськкому в справі лек
ційної пропаганди. .Пише кілька фак
тів.
Як контролює міськком ЛКСМУ
діяльність комсомольських лекторів?
Л. ВОРОДІНА: Ми перевірили ро-

боту лекторської групи вузлового ко
мітету комсомолу з питання ідейноморального виховання молоді. Док
ладно
проаналізували становище,
вказали на недоліки...
З протоколу засіданння ради лек
торської групи міськкому ЛКСМУ
із того ж питання:
«ПОСТАНОВИЛИ: Продовжити й
надалі цілеспрямовану роботу з да
ного питання. В склад лекторської
групи включити молодих передови
ків, ветеранів праці (прізвища від
сутні — П. С.)».
Про тс, як «цілеспрямовано» пра
цюють комсомольські лектори відділ
ка залізниці, переконалися,-познайо
мившись із їхньою роботою ближче.
Так, Т. Віденко, котра більше року
очолює спілчан локомотивного депо,
вважається також членом лекторсь
кої групи. Але тексту лекції у неї не
має.
А текст лекції другого секретаря
міськкому комсомолу Л. Вородіної
«Молодь і ідеологічна боротьба» ос
танній раз рецензувався два роки
тому — саме тоді, коли востаннє
проводилася атестація молодих лек
торів. Тим часом у плані роботи лек
торської групп рецензування запла
новано на квітень та червень 1983 ро
ку. Терміни ці минули. Коментарі, як
кажуть, зайві.
З,—
Міський, районний комітет комсомолу насамперед — це штаб, що координує діяльність первинних комсомольських організацій району чи міста, це джерело ідей і комсомольської
ініціативи.
На жаль, познайомившись із ді
яльністю Знам’янського міського ко
мітету ЛКСМУ, переконуєшся, що
останнім часом він не надто часто
проявляє власну ініціативу.
І це стосується не лише лекційної
пропаганди. У Знам’янці свято —
День залізничника. Того дня у місті
відбулося чимало цікавого: з 12 до
23 години в міському парку культури
і відпочинку імені Леніна виступали
колективи художньої самодіяльності
міста. Сюди зійшлося відпочити, по
танцювати немало молодих людей
ледве не з усієї Знам’янки. Того ж
дня чимало цікавих заходів прово
дила й місцева рада спортивного то
вариства «Локомотив». Багато со
тень людей брало в них участь. Ли
ше міськком комсомолу лишився не
при ділі.
— Нічого, — сказала з цього при
воду Л. Вородіна, — що ми не бра
ли участі в святі. Зате ось на День
фізкультурника і ми дещо зробимо.
І вона поклала на стіл «План спор
тивно-масових заходів у м. Знам’ян
ці, присвячених Дню фізкультурни
ка», підписаний головою міського
споргкомітету В. О. Дсмченком. У
тому плані міськкому ЛКСМУ відво
дилося такс завдання: 'організація
велогонки малюків.
Що ж, справа потрібна. Але, на
жаль, вона не робить, як кажуть, по
годи, у виховній роботі з комсомоль
цями міста і району.

П. СЕЛЕЦЬКИИ,
спецкор «Молодого комунара».

ного іце н тому, що ніби
повертає нас у дитинство,
пробуджуючи світлі й не
повторні спогади минуло
го. І виступ дитячого хо
рового колективу «Іскор
ка» будинку піонерів Ле
нінського району міста Кі
ровограда у литовському
місті
Шяуляй у червні
цього року не був винят
ком. Концерти колективу
з
братньої
республіки
сприймалися з особливим
інтересом. Снів хору під
керівництвом
викладача
музично-педагогічного фа
культету Кіровоградського
педагогічного ’ інституту
імені О. С. Пушкіна А. М.
Растригіної
позначений
деякими
специфічними
якостями.
Велике досягнення хору
— виконання без форсу
вання звуку,
внаслідок
чого так гарно прозвучали
«Пісня про Леніна» (музи
ка О. Новикова,
слова
Р. Селянина), «Радянська
держава» (музика А. Екімяна, слова II. Рплєпкова)
та інші. Приємним
сюрпризом для
слухачів
стало виконання литовсь
кої народної пісні в оброб
ці кіровоградки Т. Пота
пенко «Пташина вечеря».
Особливої уваги заслу
говують твори,
виконані
без супроводу. Це — ук
раїнська
народна пісня
«Журавель» в обробці
К. Стсценка, французька
народна пісня
«Великий
олень» та інші. Інтонуван
ня, самостійність хорових
партій, виразна динаміка
засвідчили досить високий
рівень викднавської май
стерності хору.
Професійна
спрямова
ність роботи над вокалом,
над музичною грамотою
відкриває великі перспек
тиви для молодого колек
тиву, який уже привернув
увагу не лише
публіки,
але й фахівців. Тут не зай
ве буде сказати, що успіш
ному виступові хору спри
яв і професіоналізм кон
цертмейстера О М. Голу
бенко. Немає сумніву, що
попереду — велика робота
по вдосконаленню реперту
ару, поповненню колекти
ву, але й ті
результати,
яких хор уже досяг, заслу
говують високої оцінки.
Метою приїзду
хору
«Іскорка» до нашою міста
була не тільки концертна
діяльність. Хористи зустрі
лись зі своїми однолітками
з хорового колективу бу
динку вчителів міста Шяу
ляя, слухали їх репетиції,
разом розучували пісні.
Діти здружилися між со
бою.
Певно, що
теплі
спогади про цю
зустріч
назавжди залишаться в
серцях юних співаків. Ви
словлюючи подяку своїм
новим друзям за приїзд,
керівники та учасники ди
тячого хору будинку вчи
телів м. Шяуляя Литовсь
кої РСР бажають їм но
вих творчих
успіхів. До
нових зустрічей!
І. КЕВИШАС,
кандидат педагогічних
наук, доцент кафед
ри музики Шяуляйського педінституту іме
ні К. Прейкшаса Ли
товської РСР, керівник
хору будинку вчителів
міста Шяуляй.

Я: * *
/■’’ ЦЕНІЧНІ
особливості
хорового співу, завдя
ки яким він існує, забез
печують величезні можли
вості для виховання почут
тя патріотизму, людяності,
колективізму, інтернаціо
налізму. Отже,
в роботі
музично-хорових
гуртків
поряд із музично-освітніми
завданнями лозинні
стояти і виховні в найширшому розумінні
цього
слова.

Прикладо/л для наслідування в цьому
напрямі
може служити
для нас
досвід роботи
дитячого
хорового колективу
І
будинку вчителіз міста Шяуляй Литовської
РСР під
керівництвом
кандидата
педагогічних наук, доцента
кафедри
Шяуляйського
державного педагогічного
інституту ім. К. Прейкша
са І. І. Кезишаса. Постійна
робота, спрямована
на
ідейно-естетичне вихован
ня школярів, висока куль
тура виконання, • цікавий
репертуар стали
доступ
ними колективові завдяки
цікавій методиці,
запро
вадженій керівником. Це
перш за все — сольфед
жування на релятивній
нові, коли співаки відтво
рюють мелодію приспів
ки або
пісні по ручних
знаках. Це допомагає вір
но інтонувати
мелодію,
співати багатоголосо.

Позитивним
результа
том цієї методики є віль
ний, без напруги, виразний
спів дітей. Глибоке ’ розу
міння змісту виконувано
го сприяє виразності го
лосу, завдяки чому співа
кам під силу
виконання
досить складних музичних
творів.
Тобто в роботі
цього колективу повністю
реалізується основний діаА
дактичний принцип музи^*
ноі педагогіки — єдність
емоційного
і свідомого,
художнього і технічного:
від емоційного
сприй
няття твору — до свідомо
го розуміння, від худож
нього музичного образу—
до розгляду різноманітних
технічних елементів твору.
Побувавши в гостях у
литовських друзів, колек
тив
музично-хорового
гуртка будинку
піонерів
Ленінського району міста
Кіровограда
почерпнув
там багато корисного для
дальшого вдосконалення
майстерності свого співуд

А. растригінХ;
викладач кафедри хо
рового
диригування
та методики музично
го виховання Кірово
градського державно
го педагогічного інс
титуту Імені
О. С.
Пушкіна.
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ДО 40-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

ФРОНТОВА

і видавництві «Промінь» виходить друком повість
Івана Ьратченка «Ровесники». Пропонуємо читачам
уривки з неї.

ГАЗЕТА РОЗПОВІЛА

ДВА ЛИСТИ
Москвичку Ніну Яківну
Вишневську
в Знам’янці
знають давно. Не один раз
приїздила сюди, де колись
воювала. Ветеран війни лис
тується з піонерами шкіл
міста і району. Охоче від
повіла і на мій лист:
«Я служила в 32-й танко
вій бригаді, яка входила до
складу 29-го танкового кор
пусу 5-ї гвардійської танко
вої армії. Служила санін
структором, була комсоргом
батальйону. З боями про
йшла Курську дугу, Бєлго
род Харків, Кривий Ріг,
П^тихатки.
А далі брала
участь у боях на Знам’янСькому напрямі.
Перед вирішальними боя
ми за залізничний вузол на
ша бригада
отримала по
повнення, половину
якого
Укладала молодь. Зустріча
лася з новоприбулими ком
сомольцями, знайомила їх
із героямп-танкістами Вік
тором Грпгор’євпм, Іваном
Рогозіним.
Перед
32-ю
танковою
бригадою командування по
ставило складне і відповідальнє завдання: обійти
Місто з південного заходу,
щоб перерізати шлях від-

ступаючим
фашистським
частинам і не дати їм мож
ливості підтягнути до міста
нові сили.
Я була на танку команди
ра батальйону капітана Аксьонова. 8 грудня опівночі
танк
комбата обстріляли
фашисти. Мене кинуло на
землю вибуховою хвилею.
ІІа деякий час втратила сві
домість. Отямилася і почула
німецьку мову. Сховалася.
Знову втратила свідомість.
І знову стрілянина...
Вирішила шукати свій ба
тальйон. Пізніше стало відо
мо, що разом із капітаном
Аксьоповим загинули коман
дир танка
Іван Маслав,
член екіпажу Панас Курчеганов, радист Давидов. А
всього за ніч із 8 на 9 груд
ня тільки в нашому батальоні згоріло 5 танків, 6 було
підбито; ми втратили 34. чо
ловіка вбитими і 20 було
поранено.
Чим мені пам’ятна Знам’
янка? Я однією з перших
в’їхала до моста на танку
Михайла Єлисеєва, який за
взяття Знам’янки був наго
роджений орденом Черво
ної Зірки. 10 грудня 1943
року у визволеному місті

пацями. Невдовзі наблизив
ся обоз, але і вій не про
йшов. Взявши «язиків», ру
шили вперед, на місто.
і
гут із темряви виринула не
величка постать.
І о була
<9*5
санінструктор танкового ба
тальйону Ніна Вишиевська.
Дізнавшись
про трагічну
загибель комбата Аксьонова, ми ще більше пройняли
ся бажанням помсти. З бо
ку Знам’янки вийшли воро
на танки і майже батальйон
піхоти. Знову атака...»
У цьому пекельному бою
екіпаж лейтенанта Єлнсеєва знищив
два ворожих
мені вручили партійний кви танки, але іі ного танк зготок...»
рів. Один член екіпажу за
Михайло гинув, два
інших дістали
Відгукнувся і
Іванович Єлисеєв, який те тяжкі поранення, В Знам’г
пер живе в місті
МІСТІ Заволжі янку Михайло Єлисеєв при
був уже на іншій машині. А
Горьковської області.
«Мені тоді виповнилося далі бойовий шлях відваж
дев’ятнадцять, — пише ко ного танкіста проліг через
лишній танкіст. — Щойно Кіровоград, Молдавію, Бі
закінчив військове училище лорусію, Латвію, Польщу.
Обом ветеранам згадали
і був призначений команди
ром танка. Бої за Знам’ян ся тяжкі бої за Знам’янку,
року
ку були тяжкими. Під силь яка в грудні цього
ним вогнем ворожої артиле відзначатиме 40-річчя визво
рії танки йшли в бік міста. лення від фашистської оку
З настанням сутінок пере пації. Не буде випадковістю,
групувались і стали на уз якщо серед численних почес
ліссі, що в 5—7 кілометрах них гостей знам’янці зустрі
від Знам’янки.
ГІаше зав нуть і тих, про кого йшла
дання — не-, пропустити во мова.
рожої техніки і живої сили.
Появилася колона німець
О. РЯБОШАПКА,
ких автомашин, яку ми роз
краєзнавець.
стріляли і роздавили гусем, Знам’янка,
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НА УРОК МУЖНОСТІ

---------------------------------

В ЙИЙШ8
Вихованець Хабаровсько
аероклубу Володимир
Сюзюмов за місяць до ві
роломного нападу гітлерів
ської Німеччини на нашу
землю закінчив школу льотчиків-винищувачів.
Юнака
направили у військову час
тину, що дислокувалась на
кордоні з Маньчжурією.
Володимир Сюзюмов на
писав рапорт із проханням
послати його на фронт. Від
мовили: «Льотчики потрібні
і тут для захисту далеко
східних рубежів Вітчизни».
'і потяглися довгі дні і мі
сяці напруженого навчання,
бойових польотів. У гой час,
коли наші війська громили
ворога на Заході, далеко
східники опановували нову
техніку, готуючись у будьякий момент вступити у
жорстокі бої з ворогом.
Сюзюмов став льотчиком штурмовиком.

го

:!-•

8 серпня 1945 року за
ступник командира ескад
рильї грізних «ІЛ-2» лейте
нант Сюзюмов отримав зав
дання командира
396-го
Амурського полку штурмо
виків майора Боброва завДати удару по японському
укріпленому району Суну.
їча Лсвітанку штурмовики
пронеслися над ворожими
дотами, завдаючи ворогові
Значних втрат, і неушкодженими повернулись на свій
аеродром.
Наступного дня Сюзюмов
повів ескадрилью на штурм
іалізничнеї станції Айгун.
Діючи
рішуче,
льотчики
розбомбили
військовий

ешелон із боєприпасами,
вивели з ладу залізничну
станцію.
Назавжди вкарбувався в
пам’яті воїна нічний виліт на
штурм залізничної станції
Лунь-Джень.
Зробивши два
заходи,
штурмовики знищили багато
живої сили і військової тех
ніки ворога. Під час третьо
го заходу осколок воро
жого снаряда влучив у ма
шину Сюзюмова.
Льотчик усе робив для
того, щоб дотягти до своїх,
посадити машину на свій
аеродром.
Та поранений
«ІЛ-2»
неохоче
слухав
командира. Довелося при
землятись на території, зай
нятій японцями. Не встигли
льотчик і стрілець Михайло
Колесников вибратись із ка
біни, як їх обстріляли.
Воїнам
пощастило до
повзти до лісу, який сховав
їх від переслідувачів. Про
суваючись крізь тайгу, ви
бираючись і опускаючись із
сопки на сопку, бойові по
братими йшли всю ніч, на
магаючись дістатись до сво
їх. Не пощастило — вранці
вони знову опинились в ук
ріпленому районі японців.
Замаскувавшись у лісових
хащах неподалік шляху, Во
лодимир і Михайло спосте
рігали, як по лісовій дорозі
рухалися машини, кавале
рія, піхота. Коли сутінки
огорнули землю, воїни про
довжували свій шлях до лі
нії фронту. На світанку на
ступного дня еони діста
лись Амуру. В ранковому
тумані побачили, як по річ

ці йшов катер із червоним
прапором. Сюзюмов подав
сигнал. На катері помітили
пілотів. Капітан узяв курс
до берега. Потерпілих під
няли на борт.
,.. На третій день бойові
побратими
потрапили
в
обійми до своїх однопол
чан, які втратили надію на їх
повернення.
Батьківщина-мати високо
відзначила
ратні подвиги
Сюзюмова, удостоївши йо
го орденів Червоного Пра
пора,
Вітчизняної
війни
другого ступеня та Черво
ної Зірки. Офіцер також
одержав подяку Верховного
Головноко/дрндуючого СРСР
«За відмінні бойові дії у бо
ях з японцями на Далекому
Сході».
По війні Володимир Анд
рійович продовжував служ
бу у Повітряних Силах Кра
їни Рад, передаючи свій ба
гатий бойовий досвід моло
дим льотчикам. Відслужив
ши 23 роки, офіцер пішов
на заслужений відпочинок.
Нині В. А. Сюзюмов живе в
Світловодську, працює на
заводі слюсарем. Фронто
вик часто виступає перед
молоддю, розповідаючи про
мужність, героїзм і відвагу
своїх однополчан, представ
ників різних
народів, які
спільно боролися проти во
рога.
М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ,
завідуючий позаштатним
відділом оргмасової ро
боти та військово-пат
ріотичної
пропаганди
Світлозодського
місь
кого комітету ДТСААФ.

ВІТАЛА
ЗАВАДІВКА
Минув 21 рік відтоді,
як на Завадівській трасі
під Кіровоградом відбув
ся
перший чемпіонат
країни з мотокросових
гонок. Після того траса
неодноразово була аре
ною міжнародних, всесо
юзних і республікансь
ких змагань. Кіровоград
ські болільники бачили
на ній чемпіонів і призе
рів першостеіі світу
і
країни Геннадія Мойсее
ва, Віктора Арбскова,
Ігоря Григор’єва, Павла
Рульова,
Анатолія Овчинникова та багатьох
(Закінчення на 4-й стор.)

зберігається пожовкла від часу підшивка
уа3ц^моп?’іпСТР|ЛЄЦЬК01 А*“13" «Советский богатырь».
У номері за 12 лютого 1944 року надрукована иопеспонденція «У бойовій охороні», у Ній ГОВОРИТЬСЯ«Стінна оборона значною мірою залежить від того
як організована служба бойової охорони. Останнім
часом поведінна німців на нашій ділянці характери
зується посиленням діяльності їх розвідки. Причому
розвідку противник веде як методом нічних пошуків
так І боєм, використовуючи в останньому випадну
іноді немалі сили. Отже, від міці нашої бойової охо
рони залежить, досягне ворожа розвідка своєї мети
чи буде знищена. Для прикладу наведу один випадок.
Наш батальйон зайняв новий рубіж. Я одержав
завдання виити зі своїм взводом у бойову охорону.
вибрав поблизу двох нурганів. На лівому
ииа пН' 85та”ОЕИВ станковий кулемет. Він забезпе
чував мені фронтальний вогонь і вогонь по лівому
фланзі. На_ правому кургані розмістив ручний куле
мет, котрий міг би Відкрити вогонь на випадок поя
ви фашистів справа. Очолюване мною ядро бойової
охорони знаходилося в районі лівого кургану. А
третього дня увечері нам довелося відбивати спробу
противника вести розвідку боєм.
Було це так. Прямо перед нами метрів за чотирис
та появилося спочатку три німці, потім п’ять, десять,
і, нарешті, іх стало близько шістдесяти. Німці йшли
прямо на нас. Ми зустріли їх дружними гвинтівочними залпами, а коли до них залишилося не більше
150 метрів, «включилися» наші кулемети. Одночасно
я викликав і мінометний вогонь. Кілька німецьких
солдатів знаходилися метрів за сто від наших око
пів, як з правого кургану дав вогонь кулемет гвар
дії рядового Сергієнка.
Німці повернули назад, але на шляху їх відходу
стали рватися наші міни. Ворог заметушився у вог
няному мішку. Тільки темна ніч дала можливість
частині ворожих солдатів урятуватися.
У цьому бою нам забезпечили перемогу хороша
взаємодія і героїзм бійців.
За цю операцію вісім чоловік із мого взводу удо
стоєні урядових нагород. У бою відмінно билися:
зв язківець гвардії молодший сержант Мироненко і
гвардії рядові Іван Сухомолин, Семен Гелеверя і
Сергієнко.
Командир стрілецького взводу
гвардії молодший лейтенант І. СЕНЧУКОВ’»
Семен Гелеверя показує свої фронтові документи,
подяки за успішні бойові дії, розказує про бойових
друзів. Пам’ятає він і цю кореспонденцію. Розпові
дає він і весь час потирає хвору ногу — рана майже
всі ці сорок років пече, болить, постійно нагадує про
тяжні часи війни. Передчасно зістарили фронтові
рани цього колись міцного чоловіка. Ходить він, опи
раючись на костур.

Рядовий 229-го полну 72-1 стрілецьної дивізії Геле
веря визволяв міста й села рідної Кіровоградщини,
громив ворога під Вершино-Кам’янною і Компанов
кою... Компановка. Про неї він читав ще в 30-х ро
ках у романі «Вершники» улюбленого письменниказемляна Ю. Яновсьного. Він знав напам’ять кілька
абзаців цього чудового твору і часто читав своїм ро
весникам уривки з роману.
Під Компановкою Гелевері воювати довго не дове
лося: дивізію перекинули в Румунію. Легко сказати
— перекинули. Це ж робилося не авіацією чи іншим
транспортом, а пішни. йшли, повторюючи відомі у
військовій історії суворовські переходи — по п’ятде
сят кілометрів на добу. У кінці квітня сорок четвер
того дивізія вже була в Румунії і вступила в бій.
Ще під час боїв під Компановкою Гелеверя показав
себе справжнім солдатом, і його, рядового, призна
чили командиром відділення. У перший бій на тери
торії Румунії відділення рядового Гелевері вступило
29 квітня.
У густій щільній імлі за двадцять кроків нічого не
було видно. Цього дня рано-вранці номандир взводу
молодший лейтенант Сенчуков послав Гелеверю і
Кузьміна в розвідну. Але як ти розвідаєш передній
край гітлерівців, якщо нічогісінько не видно? Виб
ралися на невелику сопну — ні, і там такий самий
непроникний туман.
— Слухай, Миколо, давай влаштуємо проти фа
шистів психічну атаку, — сказав Гелеверя Кузьміну.
— У нас є хороший союзник — туман, який допомо
же посіяти паніку серед ворога.
— Смішний ти, Сеню, — відповів Кузьмін. — Як
же це два бійці можуть психічну атаку організувати?
Було б нас хоч десяток-другий...
— Трохи спустимося по сопці вниз і відкриємо
автоматний вогонь. Потім щосили станемо кричати
«ура» і кидати гранати. Навнруги туман, фашисту й
на думку не спаде, що його позиції атакують лише
двоє червоноармійців.
— Ну й голова ж у тебе, Сеню, — схвалив задум
бойового друга Кузьмін.
1 ось застрочили автомати. Велика щільність по
вітря, туман дуже підсилювали звуки пострілів, вони
здавалися пострілами нрупнокаліберних кулеметів, а
розриви гранат скоріше нагадували вибухи
снаря
дів. Хлопці кричали «ура», яке відлунювало далеко
нід них. Стріляючи, вони спустилися до підніжжя
сопки і побачили в тумані кількох гітлерівців із під
нятими рунами. А дехто з них, причепивши до багне
тів білі хустинки, підняв догори свої гвинтівки.
— Хенде хох, хенде хох, — наказали Гелеверя і
Кузьмін фашистам, що тримали гвинтівки.
Ті, кинувши зброю, підняли руки.
— Ном, ком! — звелів Гелеверя, і гітлерівці руши
ли за ним на сопку, а у хвості ланцюжка полонених
ішов Кузьмін і, як і його друг, покрикував: «Ком,
ком!».
— Молодці, хлопці, — сказав взводний. — Я чув
ваші постріли, розриви гранат, ваше розкотисте
«ура» і не міг утямити: що за атака на моїй ділянці?
Ви таного шуму наробили, ніби ціла рота наступала.
— А це ми виконували, товаришу молодший лей
тенант, вашу пораду з посиланням на Суворова: вою
ють не числом, а вмінням, — відказав Гелеверя.
його й Кузьміна за ті дотепно придумані і успіш
но здійснені дії нагородили медалями «За відвагу».
(Далі буде)

1) Центральний архів Міністерства
дольськ, on. 1, ф 1209, д-90; я 12.

оборони.
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4 стор

23 серпня 1983 року

«Молодий комунар»
А УТ

А ЦТ (1 програма)
8.00 — Час 8.45 — Опера
С. Прокоф'єва «Заручення в
монастирі». Вистава. 11.10 —
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. телефільм «Вог
ненний шлях». 16.15 — Но
вини. 16.20 — Літо в Сухано
ве Кінозамальовка. 18.30 —
Розповідають наші кореспон
денти. 17.00 — Шлях до
вершини. Теленарис. 17.30 —
Грає
народний
артист
РРФСР А. Тихонов (балалай
ка). 18.00 — У кожному ма
люнку — сонце. 18.15 — На
ука і життя. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Мульт
фільм «Світлячок і Росинка».
19.10 — До національного
свята Румунії. Програма те
лебачення
Соціалістичної
Республіки Румунії 20.00 —
Танцюють народні артисти
РРФСР Н. Павлова і В. Гор
деев. 21.00 — Час. 21.35 —
Веселі хлоп’ята. 22.40
Сьогодні у світі. ____
22.55
Чемпіонат Європи з водних
видів спорту.

±

23 по 2®

А ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.45 — Мульт
фільми. 9.15 — Фільм —
«Вона вас любить». 10.35 —
Клуб мандрівників. 11.35 —
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Діла і турботи сіль
ських комуністів. Док. теле
фільми «Два Івани», «Чую
голос Землі». 15 50 — Росій
ська мова. 16.20 — Новини.
16.25 — Відгукніться сурма
чі! 17.10 — Мелодії рідного
Кіножурнал
краю. 17.35
«Хочу все знати». 17.45 —
Адреси молодих. 18.45
Сьогодні у світі. 19.00
Мультфільми «Ведмежа
"
і
той. що живе у річці». «Мав
па в острова Саругасима».
19.30 — Телевистава «Ка
федра*. Автор В. Врублевська. 21.00 — Час. 21.35 —
Продовження
телевиставн
«Кафедра*. 22.30 — Сьогод
ні у світі. 22.45 — Чемпіонат
л водних
видів
Європи
спорту.
д УТ

10.00 — Актуальна камере. 10.35 — Співає 1. Захарко. 11.05 — «Екран молодих». 11.35 — Естрадні рит
ми. Концерт. 12.00 — Закон
і ми. 12.35 — Документаль
на кіиопрограма. 13.20 —
Повнив Київщини. 16.00 —
Новини. 16.10 — Інтерклуб.
17.00
—
Фільм-концерт
«Земле моя. земле». 17.25 —
Продовольча програма —
справа козиного, РАІІО —
кроки зростання. 18.00 —
Музичний фільм «Соната»,
18.30 — Актуальна камера.
19.00 — Чемпіонат СРСР з
футболу. «Динамо» (Київ) —
«Ністру». 20.45 — На добра
ніч. діти. 21.00 — «Час».
21.35 — Академік В. М.
Глушков До ЄО-річчя з дня
иародзкеиня видатного ра
дянського вченого - кіберне
тика. 22.15 — Новннн. 22.25
— Зустріч з театром. Ле
нінградський
академічний
театр комедії.
А ЦТ (И програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Док. телефільм «Про солод
ке... і гірке». Про цукровиків
України. 9.10 — Радянське
образотворче
мистецтво.
М. Несте». >в. 9.55 — Улюбле
ні вірші 10.25 — Для вас.
батьки. 10.55 — Німецька
•»мова. 11.25 — Фільм — ді
тям. «Расмус - бродяга». 2
серія. 12.40 — Всесоюзний
конкурс па кращу передачу
про ПТУ. «Ділові ігри». 13.40
— Мультфільми. 14.15 —
Науково-популярні фільми.
14.45 — Виступ дитячої хо
рової
ніколи
«Восход».
15.15 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.20 — Док. теле
фільм
«Каспійський тю
лень». 18.30 — V Міяснарод-

нин фестиваль телепрограм
про народну творчість «Ве
селка». «Срібна мрія». (Мексіка). 19.00 — Чемпіонат сві
ту з велоспорту. 19.30 —
Чемпіонат СРСР з футболу.
«Жальгіріс»
— «Динамо»
(Мінськ). 2 таіім. 20.15 —
Вечірня казка. 20.30 — Між
народний турнір з волейбо
лу пам'яті В. Саввіна. Чоло
віки. Збірна ЧССР — збірна
СРСР. 21.00 — Час. 21.35 —
Телефільм «Мул і снасті».
З і 4‘ серії. '23.20 — Новини.

А ЦТ (1
. програма)
. .
8.00 — Час. 8.45 — Золоті
ворота. 9.25 — «Будинок на
початку шляху». Док. теле
фільм про директора сіль
ської школи І. Титаренка
9.55 — Грає оркестр симфо
нічної й естрадної музики
ЦТ і ВР. 10.30 — Фільм —
дітям. «Зірочка і кулапепя».
11.15 — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — Науковопопулярний фільм «Людина
і робот*. 15.40 — Концерт
камерного оркестру Узбець
кого телебачення І радіо
16.10 — Новини. 16.15 — 111а
хова школа. Знайомтесь —
шахи. 16.45 — Фільм-кон
церт «Минулих днів зачару
вання» з участю народної
артистки СРСР О. Бардіиої
17.15 — Зустріч школярів з
Героєм Соціалістичної Праці
слюсарем виробничого об'
єднання МЕЛЗ Є. Власовнм
1,8.00 — Пісня залишається з
людиною. Про історію ство
рения і долю пісні Е. Колмановського на вірші Є. Євтушепка «Хотят ли русские
войны?» 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. ЦСКА —
«Дніпро». У перерві — 19.45
— Якщо хочеш бути здоро
вим 21.00 — Час. 21.35 —
Док. телефільм «Хочу йти
поруч з ними...» Прз твор
чість Героя Соціалістичної
Праці письменника О. Чаковського. 22.40 — Сьогодні у
світі. 22.55 — Чемпіонат Єв
ропи з водних видів спорту
А Ут
16.00 — Новини. 16.10 —
Зустріч з юнгою Юрком
16.40 — Кіиопрограма «Буд
ні п'ятирічки». 17.20 — На
родні пісні. 17.45 — Екран
пошани Українського теле
бачення. 18.00 — «Продо
вольчу програму — в дію»
Перед початком сезону цук
роваріння. Виступ генераль
ного директора виробничо
аграрного об'єднання цукро
вої промисловості М. В. Ва
сильєва. 18.10 — «У нас в
гостях*. (Кіровоград). 18.50
— Телефільм. (Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «В цей день, 40 ро
ків тому». До початку битви
за Дніпро. (Кіровоград). 20.35
— Фільм-концерт. 20.45
На добраніч, діти. 21.00
Програма «Час». 21.35
Сторінки творчості В. Короленка. 22.25 — Новини. 22.35
— Співає Н. Брегвадзе.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Грає С. Слепокуров (баян).
8.45 — Науково - популяр
ний фільм «Такий важкий
колос». 9.30 — Відгукніться,
сурмачі! 10.15 — Мамина
школа. 10.45 — Іспанська
мова. 11.15 — Телефільм для
дітей «Сім'я Лєсневськнх». 1
серія. 12.25 — Драматургія і
театр О. Островський. «Вов
ки та вівці». 13.20 — Путів
ка в життя. 14.05 — Фільм
«Як Іванко-дурішк за, чудом
ходив...» 15.25 — - Новини.
18.00 — Новини. 18.20 —
«Абава».
Док. телефільм
18.30 — Чемпіонат світу з
велоспорту. 19.00 — Сільська
година. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Людина і закон.
21.00 — Час. 21.35 — Теле
фільм «Мул і снасті». 5 і 6
серії. 22.20 — Повним.

▲ ЦТ (І програма)

8.00 —
Час. 8.45 —
В. Врублепська. «Кафедра».
Телецистава. 11.05 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14:50 —
Комуністи 80-х. Док. теле
фільми «І СЛОВОМ, І ДІЛОМ».

316050, МСП,

орган Кировоградского

вул. Луиачарського, 36

областного комитета

НАША АДРЕСА:

ЛКСМ Украины.

м. Кіровоград
БК 05425.

індекс 61103.

Обсяг 0,5 друк ари.

моТогои-

ІНШИХ ВІДОМИХ
щиків.

1983 року

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.

(Закінчення. Початок
на 3-й стор.).

серпня

ут

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Старти надій».
11.05 — Фотохвилинка «Лі
то». 11.10 — «Твоя життєва
позиція». 11.50 — «Павлпські казки». (Кіровоград). 12.10
— Художній телефільм «Ду
шечка». 13.25 — «Літо піо
перське». 16.00 — Новини.
16.10 — Вистава для дітей
«Японська казка». 17.25 —
«У нас в колективі». (Кіро
воград). Колгосп «Прогрес».
Ново.мпргородський район
18.00 — Телефільм «Секрет
фірми». 18.30 — Співає на
родна артистка УРСР М. Стефюк. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «В цей день.
40 років тому». До початку
визволення Харкова від фа
шистських загарбників. 20.30
— Ліричні мелодії. 20.45 —
«На добраніч, діти». 21.00 —
«Час». 21.35 — Тележурнал
«Старт». 22.15 — Концерт.
23.30 — Новини.

10.00 — Актуальна камера. 10.2 5 -- «Діалоги». Передача для батькін. 11.05 —
Сьогодні — День радянсько
го кіно. Прем'єри
"
фільмів,
12.00 — «Пр: зпачасться нобачення». Ест радно - розважальна передача.
. _____ 12.30 —
Вистава для дітей. 13.55 —
«Доброго
вам
здоров'я»,
14.25
—
«ііезабутнііі
10. Японський».
10.45 —
«Імпульс». Науково-популяр
на
програма. 17.10
. Вперше па екрані УТ худож
ній фільм «Петля Оріона».
~
18.30 — Концерт. 19.00 —
Актуальна камери. 19.40 —
музеїв України»,
«Повернення в
Братськ». «Скарби
— Прем'єра тслефіль "
15.40 — Новини. 15.45 — 19.53«Подряпина
па льоду».
Справи московського ком му
сомолу. 18.35 — Тележурнал 20.40 — «На добраніч, діти».
21.00
—
Програма
«Час».
«Знання — сила». 17.20 — 21.35 — «Новини кіноекра
Фільм-балет «Синій птах* на на». 22.50 — Новини. 23.00
музику 1. Саца і М Раухвер- — «У колі друзів».
гера в постановці Москов
ського дитячого музичного А ЦТ (11 програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
театру. 18.45 — Сьогодні у
світі. Ш.00 — Грає Зразково Якщо хочеш бути здоровим.
показовий оркестр внутріш 8.25 — Док. телефільми. 9.20
ніх військ МВС СРСР. 19.35 — «Ранкова пошта». 9.50 —
— Фільм «Адреса вашого Родом з дитинства. А. С.
дому». 21.00 — Час. 21.35 — Макаронно. 10.35 — Теле
Кіиопанорама. 23.05
Сьо- фільм для дітей «Сім’я Лєспевських». З серія. 11.30 —
годні у світі. 23.20 — Чем__
піонат Європи з водних ви Програма Таджицької студії
телебачення. 12.50 — «Літні
дів спорту.
прогулянки». Фільм-вйстава
▲ УТ
Автор А. Салинськин. 15.15
10.00 — Актуальна каме
Міжнародний огляд. 15.30
ра. 10.35 — Виробнича гім — Чемпіонат світу з вело
настика. 10.45 — Концерт спорту. 16.00 — Муз. кіоск.
дитячої художньої самоді 16.30 — Док.
телефільм
яльності. 11.05 — «В цей «Правда великого народу».
день 40 років тому». До по Фільм 8. 17.20 — Супутник
чатку битви за Дніпро. 12.10 кіноглядача. 18.05 — Міжна
— Правила без винятків. родні змагання з художньої
16.00 — Новини. 16.10 — гімнастики на приз газети
Фільм-концерт «І знову му «Советская культура*. 18.35
зика». 16.50 — Телефільми. — Док. телефільм. 19.30 —
17.30 — Фільм-концерт. 18.00 Міжнародний турнір з bo~ . Саввіна.
— «Новини тижня». (Кірово лейболу пам’яті в
град).
18.30
" '
Чоловіки. Збірна Куби —
Співає
Я. Поала 19.00 - Актуаль- збірна СРСР. 20.00 — Вечірна камера. 19.30 — Худож- пя казка. 20.15 — «Здоропій фільм «Хочу, щоб віл в'я». 21.00 — Час. 21.35 —
прийшов». 20.35
___
— Фільм- Музика для всіх. 23.00 —
концерт. 20.45 - На добра- Чемпіонат Європи з водних
ніч, діти. 21.00 — «Час». видів спорту.
21.35 — 3 концертів Всссо____ .
юзного фестивалю мистецтв
«Кримські зорі». У перерві
— Новини.
4 ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — д ЦТ (1 програма)
Науково - популярні фільми
8 00 — Час. 3.45 — Джере
«Карта небесних гір». «Мо ла. 9.30 — Будильник. 10.00
дель». 8.50 — Концерт Брест — Служу Радянському Сою
ського народного ансамблю зу! 11.00 — Здоров'я. 11.45
танцю «Радість». 9.15 — «Я — Ранкова пошта. 12.15 —
— сьогодні і завтра». 10.00 Зустрічі па радянській зем
— Мультфільми «Спадщина лі. 12.30 — Сільська година.
чарівника Бахрама», «Тай 13.30 — Музичний кіоск.
гова казка». «Бевепджик*. 14.00 — Фільм — дітям.
10.35 — Адреси молодих «Ура! У нас канікули». 15.10
11.05 — Шахова школа. 11.35 — Новини. 15.15
Сьогодні
— Англійська мова. 12.05 — — День шахтаря. Участь бе
Телефільм для дітей «Сім'я ре міністр вугільїуої промис
Лєсиевськнх». 2 серія. 12.55 ловості СРСР Б. Ф, Братчен
— Е. Казакевич. «Синій зо ко. 15.45 — Концерт на за
шит*. 13.15 — Г. Берліоз. мовлення шахтарі^. 16.30 —
«Фантастична
симфонія». Клуб мандрівників. 17.30 —
14.10 — Чемпіонат світу з Мультфільм «Пригоди Васі
велоспорту. 14.50 — Чемпіо Куролесова». 18.00 — Міжна
нат Європи з водних видів родна панорама. 18.45 —
спорту. 15.20 — Новини. Кіпокопцерт «Пам’ятні сто
18.00 — Новини. 18.20 — рінки кіно». 19.35 — Фільм
Док фільм — «Добре ім’я». «Вперед. Франціє». 21.С0 —
18.50 — Клуб мандрівників. Час. 21.35 — Кубок європей
19.50 — Фільм-концерт. 20.00 ських .чемпіонів з хокею.
— Вечірня казка. 20.15 — ЦСКА — «Таппара» (Фінлян
Міжнародний турнір з волей дія). 2—3 періоди. 22.45 —
болу пам'яті В. Саввіна. Чо Футбольний огляд. 23.15 —
ловіки. Збірна СРСР — збір Новини.
на США. 21.00 — Час. 21.35 А УТ
— З піснею по життю. Все
— Лїггуальпа камесоюзний телеконкурс моло ра.10.00
10.45 — Художній філ'Гм
дих виконавців. 23.35 — Но"
-Мій
перший
друг». 11.45 —
вини.
Сьогодні — День шахтаря.
Телефільм «Сашко... Олек
сандр.., Олександр Якович».
14.00 — «Слава солдатська».
15.00 — «Катрусин кінозал».
16.00 — Концепт. 16.30 —
Програма «Братерство*. 19.00
А ЦТ (І програма)
— Актуальна камера. 19.30
8.00 — Час. 8.45 — Кон — «П'ять хвилин на роз
Молодіжна появацерт Державного ансамблю думи».
пісні і танцю Казахської жальна програма. 20.30 —
Прем
’
єра
телефільму «Але
РСР. 9.15 — 35-й тираж
♦ Спортлото». 9.25 — Для вас я буду чекати». 20.50 — «На
21.00 —
батьки. 9.55 — Більше хо добраніч, діти»
роших товарів. 10.25 — Чем «Час». 21.35 — Вперше па
піонат Європи з водних ви екрані УТ художній фільм
дів спорту. 10.45 — Коло чи «Чепвопі дипкур'єри». 23.10
тання. 11.30 — Світ рослин. — Новини.
12.15 — «Ти пам'ятаєш, то А НТ (II програма)
варишу...» Зустріч бойознх
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
льотчиків. 13.15 — V Міжна «Будівництво і архітектура*.
родний фестиваль телепро 8.30 — Стадіон для всіх. 9.00
грам про народну творчість — До Дня шахтаря. Док. те
«Веселка». «Легенда
про лефільм «Є гор Іванич*. 10.00
добро і зло» (Сінгапур). 13 45 — Концерт старсЛинної му
— Це ви можете. 14.30 — зики. 10.15 — Док. екран.
Новини. 14.45 — Бесіда по 11.25 — У світі тварин. 12.25
літичного оглядача В. Беке — Чемпіонат Європи з вод
това. 15.15 — Мультфільм них видів спорту. 13.00 —
«Весела карусель А? 12». Концерт «Білоруські картин
15.25 — Очевидне — неймо ки». 13.30 — 9-а студія від
вірне. 16.20 — Новини. 16.25 повідає телеглядачам. 14.30
— Сьогодні День радянсько — Пісня далека й близька.
го кіно. Виступ першого сек 15.20 — Розповідають паші
ретаря правління Спілки кі кореспонденти. 15.50 — Те
нематографістів СРСР Л. Ку- лефільм «Сипдикат-2».
2
ліджанова. 16.40 — Фільм- серія. 17.00 — Чемпіонат
концерт «Звучить орган». СРСР з футболу. ЦСКА —
17.35 — Тележурнал «Спів «Шахтар». 18.45 — 1ІО мудружність». 18.05 — Фільм- леях і виставочних залах.
концерт. «Ще одна повела». Ермітаж. Фільм 12. «Живо19.00 — Від усієї душі. Зу пис «малих голландців».
стріч з шахтарями Донбасу. 19.15 — Чемпіонат світу з
21.00 — Час. 21.35 — Фільм велоспорту. 20.00 — Вечірня
«Кохана жінка механіка Гав казка. 20.15 — Міжнародні
рилова». 22.55 — Концерт-зу- змагання з художньої гім
стріч «Прага — Гавана». настики на приз газети «Со
23.35 — Чемпіонат Європи з ветская культура». 21.00 —
водних видів спорту. 23.50 Час. 21.35 — Док. телефільм
— Новини.
«Реріх».

J

А ішіії_ на Завадівці
чемпіонат
проходив
Збройних Сил, Радянсь
кого Союзу. Звання чем
піонів виборювало І 5
команд військових окру
гів і груп військ.
24 рази стартували і
фінішували спортсмени.
Адже для кожного класу
машїпі давалося три за
їзди, за результатами
яких визначалися чемпі
они в особистому заліку
і нараховувалися заліко
ві очки командам.
Як правило, перемо
жець виявлявся лише в
останньому,
третьому
заїзді. У гонках машин
класу 250 кубічних сан
тимерів перший заїзд ви
грав майстер спорту між
народного класу моск
вич Анатолій двчшшиков. Заслужений майстер,
спорту, триразовий чем
піон світу Геннадій ЛІоіі
соє в (із Ленінградського,
військового округу) за
тримався на старті і фі
нішував другим. У на
ступному заїзді суперни
ки помінялися МІСЦЯМ!).
а вирішальний, третій,
залишився за Моїіссєвнм. Отже, 14 разовий
чемпіон країни став на
цей
раз і
чемпіоном
Збройних Сил СРСР. А

М. ВІВІЇЧ.

Фото М. Савепка.

«ЗІРКА

«ТОРПЕДО
черговому
матчі
першості країни з футбо
лу
«Зірка»
приймала
луцьку команду «Торпе
до». Перед цим торпедівці програли київським армійцям з рахунком 2:4.
Отож
очікувалося, що
гості докладуть усіх зусиль до того, щоб не допустити другої поразки
підряд. Мабуть, тому во
ни обрали захисний в flріант гри, сподіваючись,
очевидно, стримати наступальні дії
,
господарів
поля, добитися нічиєї і
записати на свій рахунок
хоча б одне очко.
Та підтвердилася давно
відома істина: захист —
не кращий засіб уникну
ти поразки. Кіровоградці
раз за разом вривалися у
штрафний майдан ч и к
«Торпедо», і
голкіперу
Сергію Чабану довелося
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Овчинников, якому ДІС1?7ЧГ'
лася срібна медаль, ^гар
тував ще у класі мото
циклів у 500 кубічних
сантиметрів 1 переміг.
Чемпіонами Збройних
Сил серед юнаків стали
військовослуж б о в ець
ІІрнбалтійського округу
Гирта Мурппек, а серед
дорослих молодший сер
жант з Уральського ок
ругу Юрій Панов (клас
125 кубічних сантимет
рів), прапорщик Київсь
кого округу
Вячеслав
Руденко (175 кубічних
сантиметрів).
У класі
250 кубічних сантпмет/^^
_
рів серед юніорів — вііГськовослужбовоць Ленін
градського
військового
округу
Вайдур Кахро.
На машинах класу 350
кубічних сантиметрів пе
реміг прапорщик Мос
ковського округу Михай
ло Серафимович, а у кла
сі машин 650 кубічних
сантиметрів з колясками
чемпіонами стали молод- .
ті сержанти Цептральмої групи військ Сергій
Щербинин і Євген Титов.
У командному заліку
перемогли мотогонщики
Київського
військового
округу.
Друге і трете
місця вибороли спортсме
ни Ленінградського
Прибалтійського війсьйог
вих округів.
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частіше вступати у
Але на 35-й хвилині
виявився безсилим.
Черненко знайшов
щілину В обороні БОДЩнян і пробив м’яч у
ку повз воротаря. А тро
хи
пізніше
Володимир
Димов сильним ударом
під перекладину подвоїв
рахунок.
Після цього гості опам’яталися, а кіровогродці, навпаки, заспокоїлися,
вважаючи,
що перемога
в них у кишені. І відразу
ж змінився характер зуст
річі. Тепер деякий час
умови диктували гості, і
одна з їхніх атак закінчи
лася взяттям воріт «Зір
ки». Більшого жодна з
команд зробити не змог
ла — матч закінчився з
рахунком 2:1 на користь
кіровоградців.
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