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ПРОЛЕТАРІ ВСЕХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить а 5 грудня 1939 р.

ЗА КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІЛЬЙОН ТОНН ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ——————

сшиш
ТРАДИЦІЯМ
ВІРНІ
Яскравим театралізова
ним
військоео-спортив
ним святом завершився
в Чернігові VIII республі
канський зліт перемож
ців Всесоюзного походу
комсомольців
і молоді
по місцях революційної,
бойової і трудової слави
Комуністичної партії і ра

дянського народу. Він
став демонстрацією вір
ності
юних
традиціям
старших поколінь будів
ників КОМуНІЗМу.
Різноманітною і насиче
ною була програма зльо
ту. Юнаки і дівчата —
представники всіх облас
тей України взяли участь
у маніфестації молоді на
вулицях обласного цен
тру, відкритті республі
канського військово-пат
ріотичного клубу «Пар
тизанська слава» в селі
Єліне,
мітингу-реквісмі
«Попіл спалених стукає в
наші серця» в Корюківці.
Разом з ветеранами вони
заклали в Чернігові алею
Перемоги, провели уро
ки мужності у школах
міста, здійснили трудові
десанти в господарства
області. Про роботу чер
воних слідопитів учасни
ки зльоту доповіли не
тільки в яскраво оформ
лених рапортах, а й роз

повіли в короткометраж
них фільмах, привезених
на зліт. Серцем торкаю
чись подвигу, піонери і
школярі України відкри
вають нові, раніше невідо
мі сторінки літопису Ве
ликої Вітчизняної. Надов
го запам’ятаються моло
ді напружені дні зма
гань
з військоЕО-прикпадних видів спорту, по
ходи по місцях партизан
ської СЛдЕИ,
зустрічі З

ветеранами еійни і пра
ці, ЕОЇнами Чєрвонопрапорного Київського вій
ськового округу, конкур
си патріотичної пісні.
На урочистому закрит
ті зльоту виступили пер
ший секретар ЦК ЛКСМ

України В. І. МИРОНЕН
КО, перший
секретар
Чернігівського /ліськкому
партії Є. О. ФЕДОРЕНКО,
голова Республікансько
го штабу походу О, Ф.
ФЕДОРОВ.

Рішенням бюро штабу
зльоту за активну роботу
по героїко-патріотичному вихованню
молоді
дипломами і па/х’ятними
призами
нагороджені

Чернігівська і Одеська
обласні
комсомольські
організації.
Вогонь зльоту
погас.
Але в серцях тих, хто йде
дорогами слави радян
ського народу, цей во
гонь горітиме вічно. Про
це заявили представники
кращих пошукових груп
оеспубліки.

(РАТАУ).

ЛЮДИ
Секретер партійного ко
мітету
колгоспу
імені
XXV з’їзду КПРС М. І.
Сокур:
— У нашому
колгоспі
під кукурудзу відведено
784 гектари. Це порівняно
з іншими господарствами
району,
немало.
Перед
початком
кукурудзяних
жнив чітко визначили міс
це і обсяг робіт ножному
механізатору.
Врахували,
наприклад, те, що куку
рудзяні поля другої трак
торної мають гірший рель
єф. Тому комсомольськомолодіжній ланці Олек
сандра Яцини дали на під
могу «Херсонця-200» Пет
ра Матченка та Іеана Лавецького. Саме вони і за
дають нині
тон у роботі.
Швидко транспортує ка
чани на тік комсомолець
Олександр Яцина.
А в
першій тракторній бригаді
добре
трудиться
на
«Хєрсонці-200» комсомо
лець Леонід Коваленко.
Турбота про людей —
в центрі уваги правління,
партійної організації кол
госпу. Думаю,
що саме
завдяки цій турботі ми за
безпечуємо високі темпи
роботи
на кукурудзяних
плантаціях.
І ще — дійове соціаліс
тичне
змагання. Скажу
відверто: тут нам ще тре
ба попрацювати.
Перші
кроки вже зроблено: від
булося спільне засідання
правління і парткеллу кол
госпу. З метою морально
го та
матеріального за
охочення на збиранні ка
чанистої в умови соцзмагання і організацію робіт
внесли корективи.
Але
перевірка
показала, що.
зокрема, в другому зби
рально-транспортному за
гоні,
де відповідальний
М. Т. Яцина, стимули мо
рального заохочення ще
не приведені в дію...

ТЕХНІКА
Комбайнер
Іван Л'авсцький:
— На період збирання
кукурудзи на зерно дові
рили мені з моїм товари
шем молодим
ко/луністом Петром Матченком
потужного
«Херсонця200». Це висока честь: ад
же в колгоспі лише два
таких комбайни. За цією
машиною — майбутнє ку
курудзяних
полів.
Як
плавно йде вона по полю,
не залишаючи
за собою
жодного загубленого качанаї Та й захват
рядків
вдвічі
більший, аніж в
«Херсонця-7».
От тільки
що мене непокоїть: у кол
госпі завчасно не подба
ли про підготовку механі
заторів, які б водили цю
складну
машину.
Тому
технічна необізнаність при-

стало ясно: по
такому за допомогою до народ
горбкуватому полю з пе них контролерів господар
реповненим
причепом ства...
—
Безгосподарності
швидко не поїдеш, інакше
будуть втрати. Тож заван треба
покласти край. —
тажую тракторного візка погоджується В. Зайвий.—
в
рейди-петак, щоб жоден качан не Думаю,
залишився в полі. Попро ревірки залучати комсо
сив надмірно не переван мольців, які працюють у
тажувати причепи і ком сфері
обслуговування.
байнера Віктора Ткален- Перший рейд проведемо
ка. Краще зробити одну— завтра ж.
А на звітах та
дві зайвих ходки, ніж за виборах зміцнимо склад
лишати виплеканий нами «прожектора».
Ерожай у полі.
Коментар
завідуючого
Працюю у складі ком відділом сільського гос
сомольсько - молодіжної подарства райкому партії
ланки по
вирощуванню П. О. Кириленка:
кукурудзи.
Зобов’язання
ПОЛЬСБД ЛЕТУЧКА еМКг,
— 30 тисяч тонн — саме
наші високі — зібрати не стільки зерна кукурудзи
менше 50 центнерів зерна зобов’язалися зібрати нуз гектара.
Пам’ятаю, з курудзоводи Онуфріїесьяким старанням і наполег кого району. Темпи і ор
ливістю ми виконували всі ганізація збирання кача
агротехнічні заходи: сія нистої в районі
високі.
ли, вносили гербіциди, об Але це не привід для са
робляли міжряддя. І нині, мозаспокоєння.
Ряд гос
коли залишився останній подарств
неприпустимо
крок — зібрати вироще повільно еєдє роботи на
не, треба докласти всіх зу кукурудзяних плантаціях.
силь, аби
вчасно і без Це в першу чергу стосу
втрат доставити зерно на ється колгоспів «Дружба»
тік.
та імені Кірова. Чому тут
ПРОБЛЕМА допустили
зволікання?
зводить до частих
поло
і принципу
роботи ком
Причини не нові:
низьке
мок.
Усуваються
вони
байна «Херсонець-200».
культура
землеробства,
довго. От
і недавно ми
невміла розстановка лю
втратили майже третину
дей і техніки.
світлового дня...
Отож,
Ще невисокі темпи і в
Тракторист
думаю,
вкрай необхідні
таких колгоспах, як імені
Олександр
Яцина:
додаїкові заняття для де
Леніна та імені Комінтер
— З перших
загінок
тального вивчення будови
ну. Але на це є свої при
Організація кукурудзо чини: тут половина посівів
збиральних робіт
у кол відведені під гібоидну ку
госпі загалом
непогана. курудзу, яка
збирається
Непокоять,
правда, такі пізніше.
факти: на полях
другої
До 20 жовтня, дня, коли
тракторної подекуди за район зобов’язався закін
лишаються
качани. Крім чити збирання качанистої,
того, й на току багато ка залишилося менше місяця.
чанів
простелилися
на Отже, щоб виконати зобо
шляху тракторів.
Треба в’язання,
кожного
дня
бити на сполох: колгосп треба звільняти площі не
зобов'язався
зібрати на менш як на 200 гектарах.
кру^ 50 центнерів
зерна Темпи високі, І наше зав
кукурудзи. Поки що уро дання — зібрати врожай
жайність
радує
— 50,9 вчасно і без втрат.
центнера. Необхідно поста
Матеріали
польової
вити заслін і найменшим
летучки «МН>! підготу
Етратам. У цьому своє
вав А. БЕЗТАКА.
слово мали сказати ком
сомольські «прожекторис КОЛИ ВЕРСТАВСЯ
ти».
НОМЕР

7600 гектарів займає кукурудза в Онуфріївському
районі. На сьогодні її скошено на 40 проценіах площ,
показник — найкращий и області.
Високими темпами проходить збирання цінної зер
нофуражної культури в колгоспах «Зоря», імені XXV
з’їзду КПРС, «Україна». У цих господарствах па
збиранні качанистої зуміли зосередити максимум
техніки, правильно розставити людей.
Ллє, звичайно, не обходиться без труднощів, проб
лем.
Сьогодні польова летучка
«Молодою комунара»
розповідає про хід кукурудзозбнрашія в колгоспі іме
ні XXV з’їзду КПРС.

ЯНТАРНЕ
ЗЕРНО!
•

досвід

Чому

не СВІТИТЬ
«прожектор»?

Комсомолець Юрій БІЛИК, якого ви бачите на цьо
му знімку, працює механізатором у колгоспі імені
Фрунзе Олександрійського району.
На цьогорічних
жнивах він був серед правофлангових, і зараз, працю
ючи на заготівлі норнажу щодня виконує по півтори
норми.
Фото Ф. ГОНЧАРА.

— У штабі «КП» — три
Із колгоспу імені
XXV
комсомольці:
головний з’їзду КПРС повідомили:
проведено
рейд
«КП».
«Про

диспетчер Микола Кова
жектористи» разом Із голо
ленко і працівники
бух вою групи народного конт
галтерії
Алла Попова і ролю господапства Г. М.
Марія Яценко,
— пові Стрижаком побували на то
ку і в полі. Завідуючому
домляє секретар комітету током вказано на незадо
комсомолу
Володимир вільний стан збереження
Зайвий. — Цілий день во качанів, а механізаторів
ни не можуть відірватися попереджено про недопус
тимість втрат зерна.
від своїх прямих обов’яз
Повторний рейд наступ
ків.
ного дня показав, що ви
Ну, по-перше,
в такій щезгадані недоліки усуну
ті.
солідній
комсомольській
Кукурудзяні жнива в гос
усе
організації штаб «КП» по подарстві набирають
більшого
розмаху. На вчо
винен
бути
принаймні
рашній день начанисту зі
вдвічі більшим. По-друге, брано на 436 гектарах. Це
склад
«Комсомольського — 55 процентів площ, від
прожектора» повинен бу ведених під кукурудзу. Се
ред молодих механізаторів
ти таким, щоб у будь-який першість утримують ком
день, якщо знадобиться, байнери
«Херсонців-200»
можна
було
провести Леонід Коваленко, Іван Павецьний
та
Петро Матчвнрейд-перевірку. А по-тре ко. серед водіїв
— Олек
тє, — треба
звернутися сандр Яцина.

КОРПУНКТИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ:ОЛЕКСАНДРІЙСЬ К И Й
РАЙОН. З комсомольсь
ким богником працює на
збиранні кукурудзи в рад
госпі
імені Гагаріна ви
пускник Бандурівської се
редньої школи
Валерій
Ладиченко. /Лолодий ком
байнер «Хєрсонцем-7» в

агрегаті з трактором 7-74
(за важелями
якого до

свідчений наставник І, /А.
Хуторний) щодня збирає
качанисту на 5,2 гектара
при нормі 4,3.
Випускник СПТУ № 33
Олег Кравцов трактором
ЮМЗ з причепом впрвЕно відвозить кукурудзу на
тік.
ОЛЕКСАНДРІВН НИЙ
РАЙОН. Організовано йде
збирання
соняшнику
в

колгоспі
«Прогрес». Со
ціалістичне змагання ком
байнерів очолює комсо
молець Станіслав Дудник.
Він зібрав уже 826 цент
нерів олійної культури.

ПЕТРІВСЬКИЙ

РАЙОН.

Збирання
кукурудзи
в
радгоспі
«П'ятихатський»
у розпалі.
Молодий ко
муніст Володимир Тишик
«Херсонцем-7» скосив ка-

чанисту на 69 гектарах. У
колгоспі
«Росія» добре
працює комсомолець Ва
силь Булавка, який еодить
«Херсонець-200».
Моло
дий комуніст Л. Фурса із
колгоспу
імені
Карла
Маркса комбайном СК-6
скосив соняшник
на 138
гектарах.
БСБРИНЕЦЬКИЙ
РА

ЙОН. У числі кращих буря-

ководів радгоспу
Рози Люксембург

імені
моло

дий механізатор
Сергій
Куделій. Щоденні норми
він постійно перевиконує
в півтора-два рази, збира
ючи цукристі на площі 8—
9 гектарів. З кожного гентара Сергій
збирає не
менше 300 центнерів со
лодких коренів.

2 стор.

«Молодий

25 вересня 1984 року

комунар»

НАШІ ЗДОБУТКИ — ТОБІ, БАТЬКІВЩИНО»

БЕЗ ПРАВА
НА СПОКІЙ
Понад чотири тисячі комсомольців працює на підпри
ємствах і в господарствах району. Упродовж року в це
хах і на полях постійно відчувається трудовий неспокій,
комсомольський ентузіазм. Тільки у збиранні врожаю
взяли участь близько Тисячі юнаків та дівчат. Особливо
вагомим був внесок у спільну справу комсомольських
екіпажів. Наприклад, Володимир Рижков з радгоспу
«Олексі ївсь к ий» комбайном СК-5 намолотив 8032 цент
нери зерна, Володимир Солонько з колгоспу імені XX
з’їзду КПРС — 72І4 центнерів. Серед кращих механіза
торів району представники Ленінського комсомолу Ана
толій Пегрозич з радгоспу імені Куйбишева, Володимир
Войтозич із колгоспу імені 40 річчя Жовтня, багато ін
ших механізаторів. Зокрема,
Анатолій Петрович
за
ударну работу на збиранні врожаю ранніх зернових у
складі комсомольсько-молодіжного
збирально-тран
спортного загону нагороджений туристичною путівкою
до Народної Республіки Болгарії.
Крім комсомольсько-молодіжних екіпажів та ланок,
хороший тон в роботі задають комсомольсько-молодіж
ні колективи. їх у районі 45. Серед кращих — комсо
мольці міського телеательє, яких очолює групкомсорг
Олександр Крутій. Недавно цей колектив було нагород
жено грамотою обкому комсомолу за друге місце в
обласному змаганні.
Комсомольсько-молодіжні колективи
імені 60-річчя
ВЛКСМ МТФ № І колгоспу імені XX з’їзду КПРС, де
групкомсоргом Валентина Шевченко та автогаража рад
госпу імені Куйбишева (групкомсорг Віктор Гура) не
тільки добре працюють. Вони беруть активну участь у
вихованні молоді, культосвітній роботі.
Райком надає важливого значення шефству комсомо
лу над шкільною молоддю. Особливо добре зарекомен
дували себе в цій справі спілчани колгоспів імені Чапаєза. Шевченка і XX з’їзду КПРС. Вони проводять значну
роботу по організації гуртків, спортивних секцій. А ось
комсомольські і піонерські класи міської восьмирічки
N3 4 ще й активно змагаються зі своїми шефами із кол
госпу імені XX з’їзду КПРС під девізом «Клас без дві
йок, ферма — без браку!».
За нинішній рік зросла кількість молодих трудівників
у тзаринництві. На фермах району нині працюють близько 400 членів ВЛКСМ.
Молодь району виступила з рядом цінних ініціатив.
Так, учні СПТУ № 32 вирішили постійно надавати допо
могу трудівникам колгоспів «Комінтерн» та імені XX
з’їзду КПРС. А на полях радгоспу «Олексіївський» п’я
тий сезон працював комсомольський механізований за
гін учнів і випускників училища.
Учні сільськогосподарського технікуму імені Героя
Радянського Союзу В. В. Порика, профтехучилищ, місь
ких шкіл ударно трудяться по благоустрою міста. Вони
підтримують порядок у парку імені М. Л. Кропивницького, працюють на будівництві нового міського стадіо
ну. Як правило, силами комсомольців ведеться будівни
цтво спортивних майданчиків, стрілецьких тирів. Вже по
будовано тири в радгоспі імені Рози Люксембург, рад
госпі «Черзона зірка», будується з колгоспі Імені Будьонного.

Велику увагу райком комсомолу надає профорієнта
ції молоді. 8 результаті кількість бажаючих працювати
в сільському господарстві останнім часом збільшилася.
Тільки нинішнього року за комсомольськими путівками
були направлені молоді люди у тваринництво; на нав
чання з СПТУ. Незабаром вони здобудуть професію ме
ханізатора і трудитимуться на полях господарств району.
Немало зроблено в справі ідейно-патріотичного ви
ховання молоді. В переважній більшості господарств ре
гулярно проводились зустрічі ветеранів війни і праці з
комсомольцями. Спілчани включились у Всесоюзну ек
спедицію молоді «Літопис Великої Вітчизняної».
і 'опереду багато справ. Вирішити їх ми зможемо ли
ше шляхом підвищення активності комсомольців усього
району. Треба, щоб кожен спілчанин працював із мак
симальною віддачею, енергією, бажанням. І саме на
підвищення громадської і трудової активності, бойовитості і міцності комсомольських організацій націлює нас
Комуністична партія у Постанові ЦК КПРС «Про дальше
поліпшення партійного керівництва комсомолом і під
вищення його ролі з комуністичному вихованні молоді».
Чз основі цієї постанови і будуємо свою роботу.

перший секретар Бобринецького
України.

С. СОБОЛЬ,
райкому ЛКСМ

ТЕХНІКА КУКУРУДЗЯНОГО поля
ХЕРСОН, 24 вересня. (Кор. РАГАУ Г. Кривець).
Ефективною новинкою поповнився арсенал техніки для
кукурудзоводіз Сьогодні в об'єднанні «Херсонський
комбайновий завод імені Г. І. Петровського* розпочато
серійний випуск причіпних трирядних комбайнів «Хер
сонець-!?;».
Машиною, яка відповідає високим вимогам сучасного
сільськогосподарського виробництва, назвав новий агре
гат двічі Герой Соціалістичної Праці О. В. Гіталов. Механізм успішно витримав екзамен у колгоспі імені XX
з’їзду КПРС Новоукраїнського району Кіровоградської
області, де його обкатував прославлений механізатор, а
також у багатьох господарствах різних кліматичних зон
країни.
Агрегат здатний збирані весі» біологічний урожай ку
курудзи, відокремлюючи і очищаючи качани, подрібню
ючи листя і стебла. Навіть обгортки качанів, які раніше
залишались у полі, гелер йдуть на гфиготування силосу.
«Херсонець-9» (із третину продуктів <;ший від своїх по
передпокій по гаванському конвейєру.

Нетрафаретно ставиться до
своєї роботи сенретар ком
сомольської організації Бобринецької друкарні Валенти
на Когут.
Знаходить вата
жок час І бажання,
щоб
культурно відпочити зі спіл
чанами. Між дівчатами часті
палкі обміни думками з при
воду
щойно
переглянутих
фільму, вистави. Затяті вони
й бібліофіли.
Напередодні
дискутували зі своїм ватаж
ком про заходи у зв’язку з
початком занять
у системі
комсомольського
політнавчання. Схвалили, зокрема,
зручний для всіх метод ре
феративного викладу мате
ріалу. А нині обговорюють
результати
соціалістичного
змагання на честь 40-річчя
Перемоги у Великій Вітчиз
няній війні. Непогані резуль
тати, тому й настрій у дів
чат піднесений.
На
знімку: Валентина
КОГУТ (друга праворуч) про
водить норотку нараду.

Фото М. САВЕНКА.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

НЕДООЦІНЕНИЙ резерв
Читач, очевидно, пам’ятає цьогоріч
ний номер іазети за 5 квітня, де під за
головком «Без права на самозаспокоєн
ня» був організований «круглий стіл»
«Молодого комунара». Робітники, кол
госпники вели розмову про резерви під
вищення продуктивності праці, поліпшен
ня якості роботи. До бесіди були запро
шені переможці соціалістичного змаган
ня серед КМК області. Сьогодні газета
повертається до надрукованого, зокрема
що зроблено у Знам’янському локомо
тивному депо, по зауваженням, які ви-

Роботу локомотивників
із повним правом назвеш
специфічною.
Вихідні у
них хіба що випадково мо
жуть припасти на суботу
й неділю. Умови праці не
з легких: затяжні рейси,
відносно короткий промі
жок між ними (12 годнії)’.
Висока напруга перевезень,
часто в несприятливих пбгодннх умовах. Характери
зуючи машиністів та їх по
мічників (добра половина
яких — молодь), згадуєш
такі слова, як «кмітли
вість», «стійкість». Але чи
цих якостей досить, щоб
виконувати планові зав
дання?
Справді, іноді состави в
рейсах перебувають менше,
ніж опісля на станціях
призначення. Причина
довге чекання на запасних
коліях розвантажування,
па під’їзних — «зеленого
світла» в’їзду. Хлопці з
колони вбачають у цьому
ледь не особисту образу
порожняк іде першим,
а його «5-тисячпнк», ска
жімо, годину стоїть.
В. І. Сокол. начальник
відділу руху Знам’янського відділення залізниці: —
Звичайно, в основі своїй
зупинки вантажних соста
вів — порушення. Для іс
тотних змін на краще слід
серйозно вдосконалити си
стему регулювання
(яка
починає діяти вже від
Львівської залізниці). Ни
ні ми вимушені саме для
збільшення
пропускної
спроможності залізниці да
вати першість порожня
кам. У них на 20 кіломет
рів на годину вища швид
кість, і завантажувальні
операції займають набага
то менше часу, ніж роз
вантажувально - заванта
жувальні у вантажних со
ставів.
Таким чином, запам’я
таємо для себе, — затрим
ки на під’їзних коліях у
деякій мірі навіть передба
чені. Є. Костів резонно обуріоеться іі гнм, що плано
ві показники швидкості
під загрозою досіпч часто
черг з інші непередбачені

словив тоді групкомсорг вантажної е.іектровозної колони Імені
XXV з'їзду
КПРС (цех експлуатації) Євген Костів.
Комсомольський ватажок зазначав, щодо
зниження продуктивності
призводять
затримки на запасних коліях, часто, на
його думку, невмотивовані, зупинки у до
розі.
Допомогти з’ясувати суть справи ми
попросили місцевих комсомольських та
партійних працівників, представників ад
міністрації депо залізничного вузла Зна
м’янка.

зупинки. Це, як він вказу
вав, «підкидання» лиспе гчерів, чергових по станці
ях на роботу. Хвилинні,
здавалося б, зупинки при
зводять до значних втрат
часу. У згаданому вже від
ділі руху погодитись про
коментувати і цей факт.
Знову ж визнали це пору
шенням. Проблему буде
помітно зрушено з місця із
продовженням реконструк
ції П’ятихатського заліз
ничного вузла та всієї ко

частіше — неуважність. У
результаті — завжди пе
ревитрачена електроенер
гія.
Досвід, як це не дивно,
не відіграє туг головної
ролі. Аналіз свідчить про
це красномовно. З початку
року допущено 41 вил бра
ку. і Це не було порушень
через
втрату пильності
(11 р оїзд
за борон яючо го
сигналу, аварії поїздів .то
що). Однак... 4 липня на
станції Кам’янка зареєст

РОБОЧІЙ хвилиніСЫВОРИЙ лік
лії, електрифікуванням ді
лянки «Знам’янка—Ти.мково», збільшенням довжини
колії і відповідно перехо
дом па велико- та сунервеликовагові сое-тави (10—
20,
30—40-тіісячОтошіі).
Це давно застосовується з
помітним ефектом, зокре
ма, на Московській. Приволзькій залізницях. Отже,
процес це комплексний і
довготривалий.
Не з вини машиністів
трапляється два види бра
ку. Зупинки під забороня
ючим сигналом та брак по
ігЬїздовипереджепнях — па
совісті диспетчерів. Це —
перевитрачена
електро
енергія, за економію якої
борються машиністи.
У
1983 році виграти енергії
склали
2 мли. 826670
квт/годин, цього року —
2 мли. 122 130 (за 7 міся
цін). Плюс до цього ще І!
по
поїздовії нсрсджеіиіях
— 26 мли. 697 795 квг /го
дин. Цифри величезні, по
годьмось. Знову ж. їх пе
редбачують, змушені поки
що це робіни.
Вище були перераховані
аргументи «на користь» ма
шііиістів. Але є немало
свідчень і того, що оті
кляті зупинки II дорозі
трапляються і з шині са
мих маиіпнісіів. Про це
групкомсорг не сказав.
Зуїнінкн : впни машиністін. Причіпні? Інколи —
низькі професійні .знання.

ровано
зупинку поїзда
№ 2867. .Машиніст О. Крав
ченко за порушення графі
ка псрсведеіній па місяць
помічником машиніста. 16
лютого маїппніст А. І. Сухіпіськнй (поїзд № 2363)
у результаті неправильно
го управління автогальма
ми спричинив розрив автоз’єднання у вагоні. За це
класність машиніста зни
жено з першої до другої.
І подібні цим випадки’ бу
ли.
В. Василенко, машиніст
електровоза: — Кожен та
кий конкретний випадок
свідчить: головне — увага,
ще раз увага. Та ще —
КМІТЛИВІСТЬ, досвід.
Що ж із професійними
знаниями? При депо пос
тійно діють курси підви
щення кваліфікації. Занят
тя там, а також у школах
передового досвіду, ведуть
досвідчені
машініісгп-ііісгрукторн. Профілі шляху,
розміщення колій, наука
економічного водіння _
це засвоюють слухачі доб
ре Екзаменам на присво
єння кваліфікації машині
ста передують
численні
контрольно - інструкторсь
кі поїздки (зі «справжні
ми» ваговими составами).
Це — для постійного скла
ду
експлуатаційників.
Практикантам же, що при
бувають і.: училищ, техні
кумів, вимоги не Зіпіжуюіься —. поїзна практика,

як і слюсарна, для них
обов’язкова. Таким чином,
дається молоді багато. От
тільки сутужно ще. [НІхо
дить, із віддачею. Секре
тар комітету комсомолу
депо Т. Беленко і В. Жу
ков, комсомольський на са
жок вузла, стверджують,
що це суто особиста спра
ва кожного («що уміти —
за плечима не носити»,
мовляв). Сумнівний аргу
мент. Шість КМК депо —
величезна сила. І кожного
групкомсорга мають одна
ково турбувати не тільки
випадки порушень комсомольними фінансової, ска- **
жімо, дисципліни, а й брак
у виробничій діяльності.
Цс, погодьмося, далеко не
приватна справа.
Є спроби ві і иравдаї
брак (і конкретно, нсуваж-’ЧЖ
пість машиністів) їх по
наднормовою
роботою.
Справді, режим роботи й
відпочинку недосконалий.
Є дефіцит робочих рук,
плинність кадрів серед мо
лоді. Чим це можна пояс
нити? Як головну причину
наводять незадовільні нОбутово-жптлові умови. Так,
у списку на отримання
квартир в депо десятки
прізвищ. Практиканти не
бажають після закінчення
навчальних закладів іти
працювати в депо саме че
рез відсутність навіть пер
спективи з житлом. Та па
сивність деповських і вуз
лових комсомольських ва
тажків саме в тому, іцо
недооцінено
дієвість їх
спільних з адміністрацією
акцій. Мені стало відомо,
що низька швидкість бу
дівництва житла найоб’єктнвніїне може бути пояс
нена не відсутністю фондів
(які виділялись), і не від
сутністю, врешті-решт, під
рядчика. Будувати є кому:
БМП-704 — будівельномонтажний поїзд,- дистан
ція цивільних споруд. Тут
інше — нема впевненості
в своїх силах. А якщо по
думати, то н бажання змін.
Проблема не зникне, доки
комсомольці
Іі партійні
працівники з допомогою
адміністрації не глянуть
тверезо па дійсність. Това
риші, підказуємо. — доз_
віл Управління Одеської
залізниці па будівництво
жилого будинку (для МУ'
•посімейних) є! До діло!
Однією констатацією проб
лем не вирішиш. Тоді зни
кне звичка розводити ру
ками на конкретні запитан
ня й у першого секретаря
міськкому
комсомолу
М. Давидова.
Вірпгься, що експлуата
ційники замисляться над
наведеними фактами. Уд°Р'
шііі рух деповців за при
своєння звання «Підпрн*
ємство комуністичної пра
ці» має бути дійовим стиму лом у роботі.
І. КУЦЕНКОспецкор
«Молодого
комунара».
м. Знам’янка.

25 вересня 1984 року______ ________ __ _________

«Молодий

9Ш ЗЕМЛІ КОРИФЕЇВ

З С7Ср

НА СЦЕНІ - ГЕРОЇ

У 1970 році Олександр Корнійчук образно назвав ху
тір Паяно столицею української драматургії. Відтоді по'..і'і!! свій відлік на землі корифеїв театральні свята які
дісіалн поетичну назву «Вересневі самоцвіти». Чотирігадциіии раз прийшли вони на Кіровоградщвпу і нині
присвячуються 40-ршчю Перемоги радянського народу
у Великій Вітчизняній війні.
Свято відкрила голова оргкомітету по проведенню «ВеРіСВСНПХ сам°НВІТ*в* заступник голови облвиконкому
С.; М. Чабаненко.
Перед учасниками свята виступили головний •спеціа
ліст відділу театру Міністерства культури УРСР 1. А.
мамчур, заслужений артист республіки, головний режи
сер Диіпродзержпнського російського музично-драматпчпого театру М. А. Мальцсв, драматург В. Г. Бойко,
?.,й.к\’ова кафедрою Київського театрального інституту
Н. І. Заболотна, представник Українського театрального
товариства професор Л. К. Білецька.
Гості, представники колективів, делегацій районів за
Ч’адииі^ю поклали до підніжжя пам’ятника І. К. ТобіЛеВіну квіти. Митці самодіяльних народних, ансамблів
пісні й танцю «Весна» кіровоградського міського Па
лацу культури імені Компанійця, «Юність» Кіровоград
ського иедіистпіуту імені О. С. Пушкіна, «Горлиця» кі
ровоградського РБК виступили з великою театралізова
ною програмою.
Почавшися на хуторі Надія, де творчо працювали, при
лучилися до театрального мистецтва -І. Карпеяко-Карпй.
М- Кропивницький, М. Запьковецька, М. Садовськпй,
П. Саксаганський, «Вересневі самоцвіти» останній тиж
день вересня крокуватимуть містами і селами Кірово
градиціпи.
Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

комунар»

НАТУГОЮ поскрипу
ють двері, у повітрі
здіймається
хмара сизої
пилюки. Вистрибує з-під
підлоги, ніби чорт із пек
ла, лакей Тишко і пред
ставляє глядачам дійових
осіб. Так починається вис
тава за п’єсою Олександ
ра Острозського «Банкрот,
або Свої люди — покви
таємось» у постановці ре
жисера Олександра Бон
даря з Дніпродзержинського російського музичнодраматичного театру.
Вже в цій п’єсі наміти
лась лінія, яка потім про
низуватиме всі п’єси Островського. Міщанське бо
лото купецького побуту —
ось що викриває Островський у своїй першій ко
медії.
Тут діє збіговисько мер
зотників. Сьогодні ляпаса
одержує Тишко.
завтра
навчиться давати
ляпаса
сам — цей хитрун, що на
хабно оббирає кишені гос
подарів — Подхалюзін у
дитинстві. Тут усі крадуть
у всіх. Большов — у кре-

З

І

ОСТРОВСЬКОГО
диторів, Подхалюзін — у
Большова, весела, завжди
напідпитку Хомівна — у
хазяйки, і навіть сваха Наумівна і та шукає зручно
го моменту, щоб хоч лож
ку вкрасти.
Подхалюзін у
актора
В. Сушка і раб і хам одно
часно. Лакей, прислужник,
який до поту,
до млості
бажає стати
хазяїном. А
ставши ним, за старою ла
кейською звичкою збере
же свою тихість і покірли
вість. Терпляче чекає він,
коли прийде його зоряний
час нагромадження. Та і
йому, людині з неживою
маскою замість обличчя,
страшно стане, коли за
справу візьметься -Липоч
ка, «вінець большовського
творіння». Коли, зібравши
речі, Большов
готується
йти до боргової
ями, не
по собі стає Лазарю, все
ж таки шкода батечка. А

Липочці не жалко, їй гіль
ки нудно і досадно.
І все ж у виставі, як їі
розіграли актори Дніпродзержинського театру, не
має жодного персонажу
який би нагадував пред
ставників купецького Замоскворіччя, так нещадно
висміяних російським дра
матургом. Ззичайно. Боль
шов у «Банкроті» — це
тільки наближення до об
разу типового
представ
ника купецької
гільдії. (
той Большов, яким зіграв
його Л. Вадакарія. ніколи
не стане ним,
хоч актор
найбільше з усього актор
ського ансамблю
набли
зився до відчуття драма
тургії Острозського, сти
лістики образу.
Не зовсім
справилася
артистка Л. Бережна з рол
лю свахи. Але в даному
випадку, певно, більше ви
ни режисера в непроду

маності малюнка образу.
Сваха здається рігуронз
іншої театральної
етики:
занадто багато у ній водевільності
У хижій зграї негідників
владарює
Подхалюзін.
Він у п'єсі Островського
— центр дії. Большов увса
віджив своє, час Тишка,
який піде далі свого гос
подаря, ще не
настав.
Тож саме його, Подхалюзіна, розглядає через збіль
шуюче скло
літератури
великий драматург. А ре
жисер О. Бондар акценту
вав увагу на образі Сам
сона Большоза, зосере
дившись на назві
«Банк
рот» і свідомо забувши,
що п'єса має ще й назву
«Свої люди — поквитає
мося», Чому таке прочи
тання п'єси? Думаю, що
режисер намагався пов'я
зати її з проблемами су
часності.
Серед нас ужа
немає Подхалюзіних. але
духовне банкрутство есе
ж спіткає
деяких. Якщо
людина все
життя дбає
тільки про
матеріальна
благополуччя, жертвуючи
задля цього справжньою
дружбою,
чесністю по
рядністю, то духовна убо
гість неминуча.
О. РЕЗЯІЧЕНКО

СПОРТ

ВАХТА ПАМ’ЯТІ

СКІЛЬКИ СВІТИТИМЕ СОНЦЕ!

Радянський народ свято
бареже пам’ять про тих.
кто в роки Великої Вітчиз
няної війни. захищаючи
країну від фашистської чу
ми, віддав своє- життя для
щастя майбутніх поколінь.
Скільки світитиме на на
шій ЗЄМЛІ сонце, скільки
буятимуть на ній сади, як
святиню гордо нестимуть
люди у серцях своїх їхні
незабутні імена.
Безприкладним подвигом
освятили свої імена члени
підпільної комсомольської
організації «Молода гвар
дія» у Красподоні.

Комсомольсько- МОЛОДІЖ
НІ колективи чавуноливар
ного заводу зразками удар
ної праці готують гідну» зу
стріч 40-річчю Великої Пе
ремоги. До складу своїх
бригад комсомольці вклю
чили героїв-молодогвард’йців. зароблені гроші буде
перераховано до Радянсь
кого фонду миру.
За один лише тиждень
бригада шихтової дільни
ці. де бригадиром В. В. Во
робей,
перерахувала
у
Фонд миру 52 карбованці,
які заробив член комсомо
льсько-молодіжного колек
тиву молодогвардієць Сер
гій Тюлені н. Комсомольці і
молодь модельного цеху
(бригаду очолює молодий
комуніст В. М. Мельник)
до складу свого колективу
зарахували нашого земля
ка підпільника Юрія Олек
сандровича Голуба. До зна
менної дати колектив пе-

рерахус у Фонд миру по
над тисячу карбованців.
На заводі розгорнулося
дійове соціалістичне зма
гання комсомольсько-моло
діжних колективів: щотиж
ня ретельно підбиваються
підсумки, переможцю вру
чається перехідний вимпел.
Молоді виробничники за
воду прикрашають свої це
хи змістовною наочною агі
тацією — самі виготовля
ють стенди, присвячені 40річчю Перемоги. На стендах
відображається історія су
часності: комсомольці пи
шуть літопис своєї трудо
вої і громадської діяльно
сті.
Я. КОЦАР,
інженер - конструктор
відділу головного ме
ханіка чавуноливарно
го зааоду.

м. Кіровоград.

У спортивному містечку
житлово-комунального від
ділу виробничого об’єд
нання по сівалках «Чер
вона зірка» закінчились об
ласні змагання юних автомодслістів. Більше 70
спортсменів-умільців
бо
ролися за особисто-коман
дну першість. Ось імена
переможців у різних кла
сах моделей: світловодці
Олександр Балковий, Сер
гій Фетисов, Сергій Сьомкін, кіровоградці
Юрій
Пушков, Дмитро Грабовськпіі. Валерій Ходюков,
Віталій Карннровський.
Командну перемогу здо
були вихованці секції ав
томодельного спорту ди
тячо-підліткового
спорт
клубу «Зірочка» (Кірово
град).

-На з п і м к у: команда
юних автомоделістів «Зі
рочки».
Фото Д. БОДІЯНА.

-L-M.L

.............................................................. ПРОГРАМ А

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

без винятків. 17.00 — «Ці
люще яблуко». Вистава для
дітей. 18.00 — Фільм-концерт «Веселка». 18.30 — Лі
тературний театр. 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —
Чемпіонат СРСР з хокею.
«Сокіл» — «Крила Рад». 2 1
З періоди. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — Час. 21.45
— Художній телефільм «Під
пільний обком діє». 2 серія.
22.55 — Новини.

світі. 19.00 Чемпіонат світу з
шахів. Інформаційний ви
пуск. 19.0е Світ 1 молодь.
19.40 Телефільм «Краща до
рога нашого життя». 2 се
рія. «Не жалій себе». 21.00
Час. 21.35 Телефільм «Віч
ний поклик». Фільм другий.
5 серія. «Біль 1 гнів». 22.40
Чемпіонат світу з шахів. Ін
формаційний випуск. 22.55
Сьогодні у світі.

8.00 Гімнастика. 8.15 Док.
фільм. 8.35, 9.35 Природо
знавство 2 кл. 8.55 Науковопопулярний фільм «Людина
в потоці інформації». 9.05.
12.40 Французька мова. 9.55
Науково-популярний фільм.
10.05 Фізика. Електрифіка
ція СРСР в одинадцятій п’я
тирічці. 10.35, 11.40 Геогра
фія. 6 кл. 11.05 Наука і жит
тя. 12.10 Історико-революційна тема в радянському об
разотворчому
мистецтві.
13.10 Поезія Е. Багрицького.
13.40 Новини. 18.00 Новини.
18.15 Грає вокально-інстру
ментальний ансамбль «Плай»
(Молдавія). 18.30 Док. фільм
«Начдив Дмитро
Жлоба».
18.45 «...До шістнадцяти і
старші».
19.30 Чемпіонат
СРСР з хокею
ЦСКА —
«Спартак» У перерві — 20.05
— Вечірня казка. 21.00 Час.

10.00 — Новини. 10.20 — «ти
сяча і одна ніч». Вистава
11.55 — «Підпільний обком
діє». 2 серія. 13.05 — Кон
церт для дітей. 13.25 — Но
вини. 13.40 —
«Пароль
«Дружба». 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіночок».
16.25 — Телефільм .«Запо
відь». 16.45 — «Неспокійні
серця». 17.30 — Музична па
уза. 17.35 — Населенню про
цивільну оборону. (Кірово
град). 18.00 — Корисні пора
ди. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Автограф».
Зустріч з народним артис
том СРСР лауреатом Ленін
ської премії А. Солов'яненком. 20.30 — «День за днем».
(Кіровоград). 20.40 -- На доб
раніч, діти! 21.00 — Час. 21.35
— Художній телефільм «Під
пільний обком діє». З серія.
23.00 — Новини.

ЦТ (II програма)

'А ЦТ (І програма)

8.00 Час. 8.35 Відгукніться
сурмачі) 9.10 Концерт ансам
блю пісні й танцю «Опольє»
м. Суздаля. 9.30 Фільм «Кав
казька полонянка, або Носі
Пригоди Шурика». 10-50 Грас
духовий оркестр «Рига».
11.10 Новини. 14.30 Новини
14.50 Комуністи 80-х. Док.
телефільми «Секретар парт
кому». «Тут наш день». «Тур
боти різні». 15.40 С. Прокоф’єв. Фрагменти з музики
до балету «Ромео І Джульєтта». 16.10 Новини. 16.15 Зу
стріч школярів з Героєм Ра
дянського Союзу Ф. М. Зінченком. 17.15 Грає О. Тихо
нов. 17.45 В. МаяковськиЙ.
«Володимир Ілліч Ленін».
18.30 Веселі нотки. 18.45 Сьо
годні у світі. 19.00 Людина і
Закон. 19.30 Новини. 19.40
Телефільм «Краща дорога
нашого життя». 1 серія. <Ну А ЦТ (І програма)
8.00 Час. 8.50 Грає гіта
льовий пікет».
21.00 Час.
21.35 Телефільм «Вічний по- рист А. Вариленко. 0.10 Док.
кліпс». 4 сепія. «Протистоян телефільм «Виграти у себе».
ня-. 22.55 Сьогодні у світі.
9.30 Телефільм «Краща до
рога нашого життя». 1 серія.
> УТ
.10.00 — Новини. 10.20 — «Нульовий пікет». 10.50 Но«Слово за вами». Громадська вини. 1-1.30 Новини. 14.50
рада Українського телеба Док. фільми телестудій краї
чення і «Робітничої газети» ни. «Становлення». «Так на
по впровадженню передово роджується порт». 15.35 Твоя
го досвіду. 11.10 — Улюбле ленінська бібліотека. В. і.
ні мелодії. 11.40 — «Живе Ленін. «Що таке Радянська
слово». 12,25 — Художній влада?». 16.05 Повний. 16.10
телефільм «Підпільний об Стадіон для всіх. 16.40 Роз
ком діс». і серія. 13.40 — Но повідають наші кореспон
вини. 13.55 — Співає «Дуда денти. 17.10 В концертному
рик». 16.00 — Новини. 16.10 залі — школярі. 17.55 Лю
— «Срібний дзвіночок». 16.30 дина 1 космос. «Зустрічі 1
— Автотранспорт: правила роздуми». 18.45 Сьогодні у

д УТ

д ЦТ (II програма)

З 25 ПО ЗО ВЕРЕСНЯ -

А ЦТ (і програма)
8.00 Час. 8.35 Очевидне —
неймовірне. 9.3а Телефільм
«Краща дорога нашого жит
тя». 2 серія. «Не жалій се
бе». 10.50 В концертному за
лі — школярі. 11.35 Новини.
14.30 Новини. 14.50 Док. те
лефільми. 15.40 Концерт ан
самблю народних інструмен
тів «Рідні наспіви». Ііалацу
культури і техніки Новокраматорського машинобудівно
го заводу. 16.10 Новини.
16.15 «...До шістнадцяти і
старші». 17.00 Теленарис
«Адмірал флоту». 17.30 Ша
хова школа. Уроки май
стерності. 18.00 Сучасний
світ 1 робітничий рух. 18.30
У кожному малюнку — сон
це. 18.45 Сьогодні у світі.
19.00 До 50-річчя утворен
ня Спілки
письменників
СРСР. 19.40 Телефільм «Кра
ща дорога нашого життя».
З серія. «Подолання». 21.00
Час. 21.35 Телефільм «Віч
ний поклик». Фільм др. 6
серія. «Совість». 23.00 Сьо
годні у світі.
▲ ут
16.00 — Новини. 16.10 —
< Срібний дзвіночок». 16.30 —
Республіканська фізико-ма
тематична школа. 17.00 Кон
церт. 17.30 — Телефільм
«Тбіліські замальовки». 17.45
— Екран пошани Українсь
кого телебачення. 18.00 —
Концертний зал «Дружба»
(Кіровоград). 18.45 — «День
за днем». (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— Тележурнал «Обрій». 20.00
— Дисципліна поставок: мі
ра відповідальності І честь
підприємства. Досвід роботи
об’єднання <Прикарпатліс».
20.50 — На добраніч, діти!
21.00 — Час. 21.35 — Худож
ній телефільм «Підпільний
обком діє». 4 серія. 22.55 —
Новини.

8.00 Гімнастика. 8.15 Нау
ково-популярний фільм «Ес
кіз до портрета начальни
ка». 8.35, 9.35 Астрономія.
10 кл. 9.05, 13.10 Німецька
мова. 10.05 Учням ПТУ. Іс
торія. Культурна революція
в СРСР. 10.35, 11.40 Загаль
на біологія. 9 кл. 11.05 Ма
мина школа. 12.10 Історія
4 кл. 12.40 Фізика. 10 кл.
13.40Поезія М. Дудіна. 14.10
Російське мистецтво. Провінціальний портрет. 15.00
Теленарис
«Наш теплий
дім». 15-20 Новини. 18.00
Новими. 18.20 Закарпатські
візерунки. 18.50 Док. теле
фільм «Біля підніжжя синіх
гір». 19.00 Сільська година.
20.00 Вечірня казка. 20.20
Чемпіонат СРСР з баскет Д ЦТ (II програма)
болу. Чоловіки. «Універси
8.00 Гімнастика 8.15 Те
тет» (Ташкент) — «Статіба» лефільм «Прогнози на заа
(Вільнюс). 21.00 Час.
тра». 8.45. 9.35 Прпродознаа

--------—
ство. 4 кл. 9.05, 11.55 Іспан
ська мова. 9.55 І. С. Тургекєв. Сторінки життя і твор
чості. 10.40 Тележурнал «Сі
м'я і школа». 11.10 Світ очи
ма матеріаліста. 12.00 Пере
читуючи К. Паустоаського.
13.25 Фільм з субтитрами
«Солоний пес». 14.00 Нови
ни. 18.00 Новини. 18.20 На
родні мелодії. 18.35 Ми бу
дуємо ВАМ. 19.05 Концерт
російського народного кору
профспілок м. Пензи.
19.35 Науково - популярні
фільми про шкідливість ал
коголізму 20.00 Вечірня каз
ка. 20.20 «Тато, мама і я —
туристська сім’я». Науково
популярний фільм.

4 ЦТ (1 програма)
8.00 Час. 8.35 Зустріч шко
лярів з Героєм Радянського
Союзу Ф. М. Зінченком. 9.35
Телефільм «Краща дорога
нашого життя-». З серія. «По
долання». 10.55 Клуб манд
рівників. 11.55 Новини. 14.30
Новини. 14.50 П’ятирічка —
справа кожного. Док. філь
мп «Якщо ти господар».
«Електричне сонце Тянь
Шаню», «Фільм про щаслн
ву жінку». 15.45 Концерт ху
дожніх колективів Грузин
ської РСР. 16.05 Чого і як
навчають в ГІТУ. 16.35 Но
вини. 16.40 Російська мова
17.10 «Міжнародне товари
стзо робітників». До 120-річ
чя І Інтернаціоналу. 17.50
Разом — дружна сім’я. 18.15
Наука і життя. 18.45 Сьогод
ні у світі. 19.00 Чемпіонат
світу з шахів Інформації!
ний випуск. 19.05 Мульт
фільм. 19.25 Ми будуємо
БАМ. 19.55 Новини. 20.00
Чемпіонат СРСР з футболV
«Торпедо* —
«Спартак-1-00 Час 21.35 Телефільм
«Вічний поклик». Фільм дру
гий. 7 серія. «Безсмертя»
23.00 Чемпіонат світу з ша
хів. Інформаційний випуск
23.15 Сьогодні у світі.

......

і

Виробнича гімнастика. 10.30
— Ритми і роки. 11.40 -А
Шкільний екран. 6 клас. Ук-_
раїнська література. 12.10 —ч
Художній телефільм «Під
пільний обком діє» 3 серія.
13.35 — Новини. 13.50 — Ху«
дожній телефільм «Підпіль
ний обком діє». 4 серія. 16.00
— Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». (Кіровоград на
республіканське телебачен
ня). 16.30 — На арені цирку.
17.00 — Вітчизна моя неозо
ра. 18.00 — До Дня пропа
гандиста. До початку нового
навчального року в системі
політичної і економічної ос
віти. (Кіровоград). 18.25 —
Оголошення.
(Кіровоград).
18.30 — Актуальна камера.
19.00 — Чемпіонат СРСР з
футболу. «Дннамо (Київ) —»
«Динамо» (Мінськ). В перер
ві — «День за днем». (Кіро-.
воград). 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — Час. 21.35
— Телефільм «Кримські етю
ди». 22.00 — Інформаційна
програма. 22.30 — Худ. фільм
«Фальшива Ізабелла». 23.50
— Новини.

А ЦТ (II програма)

8.00 Гімнастика. 8.15 Доктелефільм «Здрастуйте, док
тор!»’. 8’85, 9.35 Історія. 4
кл. Москва — столиця Ро
сійської держави. 9.05, 12.50
Англійська
мова.
10.05
С. Прокоф’єв. Балет «Попе
люшка». 10.3а, 11.40 Геогра
фія. 5 кл. 11.05 Школа гос
подарювання.
Авторитет
бригадира. 12.10 М. Горький
«На дні» 10 кл. 12.40 Нау
їсово-популярний фільм «Та»
ка далека близька" Мещера»«
13.20 Иозеф Гайдн.
14.05
О. Островський.
«Гроза».
14.50Знай і умій. 15.20 Но
вини.
13.00
Новини,
18.20
Грає
В.
Овчин
ников (фортепіано»
18.30
Наш сад. 19.00 Чемпіонат
СРСР з футболу. «Торпедо».
— «Спартак-. 19.45 ЗО верес
ня — перехід на зимовий
час. 20.00 Вечірня
казка.
20.15 Док.
фільм. 20.30
Фільм концері -ііу начинка».21.00 Час 21.35 Чемпіонат
СРСР з футболу «Динамо»
(Київ) — «Динамо* (Мінськ);
д УТ
«Зеніт* — «Жальгіріс». 23.05
10.00 — Новиин. 10.20 — Новина.

«Мелодий

4 стор
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КУТОЧОК ПЕРЕДПЛАТНИКА

29 ВЕРЕСНЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПАРКУ КУЛЬТУРИ II ВИДПОЧИНКУ «ШАХТАР» ВІДБУДЕТЬСЯ

СВЯТО ГАЗЕТИ
«Молодий комунар»,
ПРИСВЯЧЕНЕ 40-РІЧЧЮ ВЕЛИКОЇ
ПЕРЕМОГИ і 80-РІЧЧЮ З ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ М. ОСТРОВСЬКОГО
УСІМ! УСІМ! УСІМ!
СПРОБУЙТЕ ВСТИГНУТИ ВСЮДИ

▲ ВІДКРИТТЯ СВЯТА
о 13.00. Чекаємо всіх у
парку культури і відпо
чинку «Шахтар».
А У програмі свята, яка
буде різноманітною і на
всі смаки, ви зустрінетеся
з молодими гвардійцями
п’ятирічки,
ветеранами
Великої Вітчизняної війни
і праці шахтарської Олек
сандрії.
ІІа святі ви довідаєтеся
про ударні справи комсо
мольців та молоді міста і
району, їхню конкретну
участь у Марші миру ра
дянської молоді. А журна
лісти газети «Молодий ко
мунар» па прес-конферен
ції раді будуть відповісти
на всі питання наших чи
тачів, гостей свята.
▲ Для майбутніх чита-

Програма XIV традиційно
го свята театрального мис
тецтва «Вересневі самоцві

чів нашої газети: конкурс
дитячого малюнка на ас
фальті. У парку будуть
влаштовані виставки юних
художників, техніків-моделістів, ярмарок солідар
ності.
▲ Відбудуться спортив
ні змагання на призи га
зети. Всіх бажаючих за
прошуємо взяти участь у
легкоатлетичному кросі, а
також в сеансі одночасної
гри в шахи, а болільників
футболу — у прес-конфе
ренції із футболістами кі
ровоградської «Зірки».
▲ Широку програму по
кажуть самодіяльні митці
шахтарського краю, а та
кож гості з обласного цен
тру — вокально-інстру
ментальний
ансамбль
«Гарний настрій». У святі

ти», присвяченого 40-річчю Перемоги радянського
народу у Великій Вітчизня
ній війні
25 вересня, вівторок.
м. Кіровоград. Приміщен
ня
музично-драматичного
театру їм. М. Я. Кропивницького.
10. Аііпенков. Е. Гальперіпа.
«Севастопольський
вальс». Вистава Дніпродзержпнського музично-драма
тичного театру.
Початок о 19 годині ЗО
хвилин.
емт Вільшанка. Районний
будинок культури.
Творчий вечір народного
самодіяльного театру Вільшанського РБК.

беруть участь молоді пое
ти, духові оркестри, ама
тори цирку.
▲ Перед юними гостями
свята виступлять артистилялькарц
А Нові моделі молодіж
ного одягу — їх ви змо
жете побачити не лише на
чарівних манекенницях, а
й па пересувних автолав
ках. і
Увечері — усний випуск
ісМолодого комунара».
ДОРОГІ
ГОСТІ
І
УЧАСНИКИ СВЯТА, У
ПАРКУ ПРАЦЮВАТИ
МУТЬ КІОСКИ «СОІОЗДРУКУ», ПУНКТИ ПЕ
РЕДПЛАТИ НА ГАЗЕТУ
«МОЛОДИЙ
КОМУ
НАР».
ЧЕКАЄМО ВСІХ НА
СВЯТІ!

В. Распутін. «Живи 1 па
м’ятай».
Початок о 10 годині ЗО
хвилин.
м. Новоукраїнка. Міський
палац культури
«Ювілей
ний».
М. Аикілов. 'Солдатська
вдова». Вистава народного
самодіяльного театру Новоукраїнського МПК.
Початок* о 19 годині ЗО
хвилин.
26 вересня, середа.
м. Олександрія. Ііалац
культури шахти
«Світлопільська».
Л. Леонов, «Навала». Вис
тава народного самодіяль
ного театру Олександрій
ського МБК.
Початок о 19 годині ЗО
хвилин.

27 вересня, четвер.
м. Кіровоград. В. Шоу.
Музика Ф. Лоу. -Моя прек
расна леді». Вистава Днійродзержинсьного російсь
кого музнчіго-драматнчпого театру.
Початок о 19 годині ЗО
хвилин.
емт Новгородця. Район
ний будинок культури.
б. Островськпй. «Банк
рот». Вистава Дпіпродзержинського російського му
зично-драматичного театру.
Початок о 19 годині ЗО
хвилин.
гл, Ульяновка. Районний
будинок культури.
В. Ваіцасв, П. Висоцький.
«Все починається з доро
ги». Вистава Кіровоградсь

ЮНА
РОЗПОВСЮДЖУВАЧКА
ПРЕСИ
Учениця шостого кла
су
Новомиргородсьної
восьмирічної
школи
No 1 Інна Миття для СЕОїх ровесників с зразком
не тільки у навчанні (у
табелі піонерки
самі
«добре» та «відмінно»),
ай у громадському жит
ті школи, класу. Так, у
минулому навчальному
році Інна проводила пе
редплату газет і журна
лів у своєму класі. Всі
учні передплатили газе
ти «Зірка», «ІІионерсная правда», «Молодий
комунар», журнали «Піонерія».
«Юный
технин».

кого обласного театру ля
льок.
Початок о 14 годині.
28 вересня, п’ятниця.
м. Кіровоград. В. Кон
стантинов. Б. Рацер. «Ро
сійський секрет». Вистава
Дніпродзержпнського
ро
сійського
музично драма
тичного театру.
Початок о 19 годині ЗО
хвилин.
Рівнлнський
сільський
будинок культури НоЕоукраїнського району.
1К Семенова. «Піч на ко
лесі». Вистава Дніпродзсржииського російського му
зично-драматичного театру.
Початок о 20 годині.
29 вересня, субота.
м. Кіровоград. Театраль
ний сквер.
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иов. 14-30 Новини.
14.45
М. Островськпй. Сторінки
творчості. 15.35 ЗО вересня
— перехід на зимовий час.
15.50 Мультфільм «Про Пет
рушку». 16.05 Повний. 16.10
Фільм «Вітер надії» 17.25 На
родні мелодії. 17.40 Бесіда
політичного оглядача Л. Вознесенського.
18.10 У світі
тварин. 19.10 Бесіда 10. Жукова. 19.45 Після аміни. Кон
церт майстрів мистецтв до
Дня
пропагандиста. 21.00
Час. 21.35
Кінопанорама.
23.25 Новини.

А УТ
13.40 — Новини. 13.50 —
«Призначається побачення».
14.20 — «Пропагандист». До
8.00 Час. 8.35 До Дня про початку навчального року в
пагандиста.
Док.
фільм. системі марксистсько-ленін
«Прона:андпет готується до ської освіти. 15.05 — «Доб
нанять». 9.05 39 й тираж рого вам здоров’я». 15.35 —
Від Дніпра до Бугу. (Кірово
«Спортлото». 9.15 Більше град). 16.40 —
«День за
хороших товарів. 9.45 Обра днем». (Кіровоград). 16.50 —
зотворче мистецтво. Огляд. Екран молодих. 17.50 — Чем
10.15 Творчість народів сві піонат СРСР з хокею «Сокіл»
ту. 10.50 Коло читань. 11.35 (Київ) — «Хімік» (ВоскреЛюдина.
Земля. Всесвіт. сенськ». 2 і 3 періоди. 19.15
12.20 «Сім’я і школа». 12.50 — Актуальна камера. 19.55
Товариш пісня. Всесоюзний — «Місце під сонцем» із цик
телеконкурс. 13.40 Сьогодні лу «Через обставини, що
— День пропагандиста. 14.10 склалися». 20.45 — На доб
раніч. діти! 21.00 — Час.
Грає фортепіанний
дует. 21.35 — Телетурнір «Соняч
Т. Курасова
і заслужений ні кларнети». Самодіяльні
артист РРФСР О. Ведерии- художні колективи Дніпро-

А ЦТ (І програма)

петровської і
кої областей.
Новини.

А Ут

А ЦТ (II програма)
8.00 Гімнастика. 8.15 Як
що хочеш бути здоровилі. А ЦТ (І програма)
8.30 М. Глінка. Великий сек
8.00 Час. 8.30 До Дня ма
стет. 8.55 М. Некрасов. «Ро шинобудівника.
теле
сійські жінки». 9-30 Ранко фільми «РобітничаДок.
гордість»,
ва пошта. 10.00 Клуб манд «Коваль». 9.30 Будильник.
рівників.
11.00
Ритмічна
10.00 Служу Радянському
гімнастика. 11.30 Програма Союзуі 11.00 Здоров’я. 11.45
Приморської студії телеба «Ранкова пошта». 12.15 Хо
чення. 12.30 Док. фільми про чу все знати. 12.30 Сільська
агресивний зовнішній курс година. 13.30 Музичний кі
адміністрації
СПІД.
13.00 оск. 14.00 В. Лівшиць, І. КиЧемпіонат СРСР з хокею. чапова. «Таємничий гіпопо
Цент
ЦСКА — «Торпедо». 15.15 там». Фільм-вистава
ляльок.
Міжнародний огляд.
15.30 рального театру
Вокальні дуети російських 14.55 Фільм-копцерт «Джигі
композиторів. 15.50 Те.теог
ти Зариповн». 15.25 Виступ
ляд «У нашому домі». 16.45 двічі Героя Соціалістичної
валеного і
Док. телефільм.
17 40 Му Праці міністра
зичний кіоск.
18.10 Док. транспортного машинобуду
фільм «Орля» на марші». вання СРСР С. Афанасьева.
18.30 Чемпіонат СРСР з хо 15.40 Клуб
мандрівників.
кею «Сокіл» — «Хімік». 19.15 16.40 Новини. 16.45 Сьогод
Здоров’я. 20.00 Вечірня каз ні — День машинобудівни
ка. 20.15 Чемпіонат СРСР з ка. 17.15 «За вашими листа
гандболу.
Чоловіки. СКА ми». Музична передача. 18.00
(Мінськ)' — «Грапітас» (Кау Міжнародна панорама. 18.45
нас). 20.45 Док. телефільм
• Місто дружби і) тепла». Маленький концерт. 19.00
21.00 Час. 21.35 Заспіваймо, Мультфільм. 19.50 Фільм • Ко.
друз). 23.00 Чемпіонат СРСР товськиЙ». 21.00 Час. 21.35
з баскетболу. Чоловіки. «Ди Футбольний огляд. 22.05 Кон
церт И. Кобзона і естраднонамо» (Москва) — В ЕФ.

316050, МПС,

орган Кировоградского

м. Кіровоград,

областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

вуя. Луначарського, 36.
БК 02447.

Обсяг 0,5 прун арк.

10.00 — Новини. 10.20 —
Ранковий концерт. 10.30 —
«Сучасник». Розповідь про 11
Всесоюзний
огляд-конкурс
саморобних
повітряних
апаратів. 11.50 «Село 1 лю
ди». 12.15 — Художній теле
фільм <■ Бронзовий птах». 1
серія. 13.20 Новини. 13.30
— Телефестиваль піонерсь
кої пісні «Пісня скликає дру
зів».
14.15 — Сьогодні —
День машинобудівника. 14.25
— Для старшокласників. «То
вариш». «Тим, хто вчиться в
ПТУ». 15.10 — -Ігротека».
16.00 — Слава солдатська.
16.55 — Програма "-Братер
ство». 18.50 — Естрадні ме
лодії. 19.00 — Актуальна ка
мера». 19.30 — Театр істо
ричного портрета. До 80-річчя з дня народження М. Островського. 20.45 — Па добра
ніч. діти! 21.00 — Час. 21.35
— Новини кіноекрану. 22.50
— Новини.

А ЦТ (II програма)

8.00 На зарядку ставай!
8.20 Виступ ансамблю Мелі

Індекс 61103.

На глалюнну:
Інна
МИТТЯ.
Малюнок автора.

Урочисте закриття XIV
свята театрального мистец
тва «Вересневі самоцвіти».
Початок о 17 годині.
Приміщення музично дра
матичного театру
імені
М. Я. Кропивницьного.
В. Константнвов. Б. Рацер. «Нічний незнайомець».
Вистава Диіпродзсржннського російського музичнодраматичного театру.
Початої.* о 19 годині ЗО
хвилин.
Кіровоградська обласна
філармонія.
29 — 30 вересня. Концерт
лауреата
міжнародного
конкурсу «Золотий орфей»
Тетяни Кочсргіиої та рокгрупи «XX століття».
Початок о 17.00 та 19.30.

Зам. № 509.

топольського Палацу піоне
рів і школярів. 8.50 Мульт
фільм. 9.00 Російська мови.
9.30 Концерт художніх ко
лективів. 10 00 Док. теле
фільм. 10.20 И Брамс. Кон
церт № ] ре мінор для фор
тепіано з оркестром. 11.25
Родом з дитинства. Кайсин
Кулієв. 12.05 'Підкорення
Гімалаїв».
12.40
Концерт
державного ансамблю тан
цю «Нальмас».
13.25 Оче
видне — неймовірне. 14.25
Розповідають
паші корес
понденти. 14.55 Супутник
кіноглядача. 15.40 «На фес
тивалі в Сан-Ремо». 16.40
Телефільм «Моя доля». З се
рія. 18.00 Видатні радянські
виконавці — лауреати Ле
нінської премії. Співає Іри
на Архипова. 18.45 Всесоюз
ні змагання з біатлону. 19.30
па лАОІІІді . пї>о
художників20.00 Вечірня казка.
20.20
Іемпюнат СРСР з баскетбо
лу. Іоловікп 'Будівельник»
77 АЖодьгіРіс». 21 °0 Час
-і і.оо
Телефільм о їхали в
трамваї Ільф | Петров». 22.40
іемпюнат СРСР з баскет
болу. Чоловіки. ЦСКА — «Ди
намо» (Тбілісі)
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динку спілок. 23.15 Новини.

Кіровоградсь
В перерві —

Разом зі своїм клас
ним керівником, учи
телькою російської мо
ви і літератури Тетяною
Вікторівною Рожновою
інна Миття відвідувала
районне агентство *СОюздрук», де навчилась
оформляти документа
цію передплатної періо
дики. І зараз Інна Мит
тя активне веде перед
платну кампанію серед
сеоїх роееснинів.
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