
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить > 5 грудні ІУМ р.

ТВАРИННИЦТВУ-МІЦНУ ОСНОВУ!
як АВАНС

тваринни-

значно 
у минулі

НА МАЙБУТНЄ
Колгосп імені Дзержннськогр — спеціалізоване 

господарство по відгодівлі свиней. Останніми рока
ми тут добилися високих показників. Як результат, 
господарство — в числі переможців за успішне про
ведення зимівлі худоби, збільшення виробництва і 
закупок продуктів тваринництва в зимовий період 
1984/85 року. Але в колгоспі вважають, що досягну
те не межа. Про це засвідчила і розмова нашого 
кореспондента з секретарем парткому господарства 
Л. І. БЕССОНОВО1О.

КОР.; Любов Іванівно, 
поздоровляючи ЕЭС з ус
піхом, хотілося б почути 
відповідь на традиційне о 
таких випадках запитання: 
що допомогло господар
ству вийти в передові!

Л. І. БЕССОНОВА: Прав
ління нашого колгоспу ос
таннім часом зосередило 
основну увагу на посилен
ні трудової дисципліни, 
поліпшенні умов праці та 
єідпочинку людей, вирі
шенні кадрової проблеми 
і створенні надійної кор
мової бази.

Створений дворічний за
пас кормів дозволив зу
стріти зиму у всеозброєн
ні. Почувалися 
впевненіше, ніж 
роки.

Не секрет, що 
цька галузь -ашого райо
ну в передових ще не хо
дить. І тим приємніше 
сьогодні говорити про ус
піх, а ще приємніше — 
про успіх саме нашого 
господарства. Хоча вва
жаємо, що висока відзна
ка — це аванс...

КОР.: Ви сказали, — 
«Турбота про умови праці 
та відпочинну». В чому 
Бона проявляться!

Л. І. БЕССОНОВА: Меха
нізовано роздачу кормів. 
На всіх трьох молочното
варних фермах, є ленін
ські кімнати. На свиновід
годівельному комплексі є 
будинок тваринника з кім
натами відпочинку, бібліо
текою, медпрофілакто- 
рієм, їдальнею, продо
вольчий магазин. Часті 
гості тваринників — тор
говельники райспожив- 
спілки, причому всі тва
ринниці задоволені і 
асортиментом товарів, що 
пропонуються, і графіком 
їх обслуговування.

Вважаю, велику роботу 
проводить правління в 
плані вирішення житлової 
проблеми. У райцентрі, 
господарство будує житло 
для тих, хто вирішив по
в’язати свою долю з ро
ботою в колгоспі. Уже є 
близько 20 будинків. Ку
пуємо також житло в міс
цевого населення. А зо
всім скоро в центрі Ком- 
паніївки, недалеко від 
правління, буде здано 16- 
квартирний будинок для 
спеціалістів і тваринників.

Отже, одна справа — 
знати, що треба поліпшу
вати умови, інша — все 
для цього робити. Тому й 
бачимо тепер наслідки: 

подо- 
рубіж 

на но

почат- 
розмоси ви 

висока від-

люди працюють краще, 
совісніше. Звідси — й ре
зультати.

КОР.: У минулому році 
ви мали вдосталь корміс, 
а які прогнози на ниніш
ній!

Л. I. БЕССОНОВА: Вже 
заготовили понад 700 
тонн сіна, (145 про
центів до плану), 1380 — 
сінажу (142 проценти), 

3211 —силосу (46 процен
тів), 241 — трав'яного бо

рошна (123 проценти). За
готівля триває. Прагнемо 

добитися ще вищих при
ростів ваги свиней, 
лати тоитисячний 
по надйях молока 
рову.

КОР.: До речі, на 
ку нашої 
сказали, що 
знака тваринницької галу
зі господарства — це 
аванс...

Л. І. БЕССОНОВА: Дійс
но, Еисоку оцінку нашої 
праці ми сприймаємо не 
тільки як нагороду, а й як 
заклик працювати ще на
полегливіше. Тим більше, 
резервів ще немало. Ось 
хоч би взяти племінну 
справу. Відомо, що примі
ром, за рік, тут перево
роту не зробиш. Процес 
це тривалий і продуктив
ність поголів’я зростає, як 
правило, поступово. І есє- 
таки, при винятковому 
ставленні племінну про
блему можна вирішити в 
порівняно короткі строки. 

Надіємося на зоотехнічну 
службу.

Другий ререзв — меха
нізація ручних процесів. 
Ще й досі доярки роз
доюють корови вручну. 
Тут шлях до мети корот
ший: вже побудовано мо
лочнотоварний комплекс, 
який незабаром повністю 
механізуємо. Це якоюсь 
мірою вирішить проблему 
проблем для багатьох гос
подарств (відверто кажу
чи, для нас — теж) — 
кадрову.

КОР.: А який енєсок мо
лоді у загальні здобутки 
тваринників!

Л. І. БЕССОНОВА: Із 80 
спілчан господарства чет
верта частина працює у 
тваринницькій галузі. На
ша гордість — Катерина 
Шепель, яка стала кра
щою відгодівельницею 
колгоспу і серед молоді 
— в усьому районі. Кате
рина стабільно одержує 
близько дев’яти поросят 
на свиноматку, причому

галузі 
поліпшення 
будівництво

До наміченого рубежу

забезпечує не менше 98- 
процентного зберігання 
поголів’я. А серед доярок 
можна відзначити комсо
молок Аллу Ільницьку та 
Олену Колісник. І в пе
ріод зимівлі, і зараз дів
чата /лають еисокі показ
ники.

Але ми розуміємо, 
молоді, зокрема, в 
ринництві повинно бути 
більше. «Омолодженню"» 
тваринницької 
сприятиме 
умов праці, 
житла. На вирішення цих 
питань спрямовуємо спіль
ні зусилля правління кол
госпу, партійної, профспіл
кової та комсомольської 
організацій.

Розмову записав 
А. БЕЗТАКА.

Компаніївський район.

В тому, що тваринники 
Гаііворонського району за 
період зимово-стійлового 
утримання худоби 1984/ 
85 р. стали переможцями 
Всесоюзного змагання за 
підвищення продуктивнос
ті громадського тваринни
цтва, є частка праці і ком
сомольсько - молодіжного 
колективу МТФ № 2 кол
госпу імені Ілліча Гайво- 
ропського району.

З того часу, як тут було 
створено комсомольсько- 
молодіжний колектив, 
який очолили завідуюча 
фермою комуніст Руслана 
Ткачук і групкоглеорг На
талія Котюжанська, спра
ви пішли на нраще. Ми
нулий рік колектив ферми 
перевиконав свої соціаліс
тичні зобов’язання, надо
ївши від кожної корови по 
2850 нілограмів молока 
при жирності 3,6. За під
сумками соціалістичного 
змагання вони тоді посіли 
перше місце в господар
стві. Члени молодіжного 
на загальних зборах пове
ли мову про подолання 
тритисячного рубежу. На 
завершальний рік одинад
цятої п'ятирічки цю циф
ру і взяли за основу своїх 
зобов’язань. Крім того, в 
інших пуннтах намітили, 
щоб середньорічна жир
ність молока становила не 
менше як 3,6. В останній 
час на фермі за жирність 
молона постійно отри
мують грошову надбавку.

Головне ж в роботі ко
лективу — це бережливе 
господарське ставлення до 
збереження і витрачання 
кормів Кожна їх частка 
використовується 
встановлених раціонів То
вариськість, взаємовиручка

робнпчпй портрет колекти
ву ферми. Ось хоча б та
кий приклад: уже два ро
ки керівники .'осисдаргтзз 
обіцяють створити на фер
мі необхідні (ІОбуіСЗІ і мо
ви, та чи то часу невиста- 
чає, чи інша причина зава
жає, а справа поки що не 
зрушила з місця. Та чле
ни ферми не сидять 
склавши руки. Вони самі 
ладнають собі затишок. З 
опаленням щось мети
кують. Па зиму збираю
ться собі на ферму само
вара придбати.

Сьогодні добовий надій 
по фермі енладає майже 
10 кілограмів на норову. 
Зобов'язання свої за вісім 
місяців колектив уже ви
конав, одержавши в се
редньому на корову по 
2000 кілограмів молока. І 
жирність його стоїть точ
но на запланованій відміт
ці. В змаганні з МТФ № 1 
постійно утримують пер
шість. Тон у змаганні за
дають ветерани ферми, на
ставники П. А. Караката, 
А. С. Квашун, Н. Ф. Оліні- 
ченко. Дякуючи їх турбо
там і досвіду зростає май
стерність молодих. Вже ви
ходять на їх рівень Ната
лія і Галя Котюжансьні, 
Ганна Павленко, Валенти
на Козарчун. Добре пра
цює підмінна доярна Ва
лентина Сакалюк. Ідучи на 
відпочинок, їй з радістю 

довіряють доярки свої 
групи корів.

— Хороша підмінна до
яр: а, — сказала 
ві груп комсорг 
Котюжанська, — 

згідно рука збереження 
тивності дійного стада. — 
Міі завжди відмічаємо по

між членами молодіжного, бросогаісну роботу підмін- ---------- .... ио-фактично відтворює ви-

кормами тваріш- 
було забезпечене 
процентів. Це пос
том у, що надій від 
збільшився понад 

кілограмів;

Мпнулого року в радгос
пі «Третій вирішальний» 
мали вдосталь кормів. При 
плані 5250 було заготов
лено 5424 тонни грубих, 
при плані 1144 — 1397 
тонн соковитих. Отже, зе
леними 
ництво 
на 127 
прияло 
корови 
план на 258 
зросли середньодобові при
рости поголів’я свиней та 
молодняка великої рогатої 
худоби.

У цьому немала заслу
га і комсомольців та моло
ді господарства. Не стоять

Спільна для всіх турбота

га розмо-
Наталія 
не запо- 
продук- 

вони осторонь і тепер. Вра
ховуючи досвід попередніх 
років, молодь зробила вис
новок: треба об’єднатись в 
загін. З перших днів заго
тівлі це питання стало в 
центрі уваги комосомоль- 
ської організації радгоспу. 
Комсомольські збори неза
баром постановили: ство
рити комсомольсько-моло
діжний загін по заготівлі 
кормів. До його складу 
ввійшли 10 кращих механі
заторів та водіїв. Загін 
очолив комуніст Микола 
Миколайович Корпілов.

Нині силами кормодо
бувного загону в господар
стві заготовлено понад 886

виду, 
зокрема 

ре- 

Так, тут 
Працює кожен 
добре, то й кінцевий 
зультат колективної пра
ці завжди вагомий. Звіс
но, що в комсомольсько- 
молодіжний колектив фер
ми входять ие тільки до
ярки. Добросовісно пра
цює тут техніком штучно
го осімеиішія тварин Лю
бов Смілянєцб. 
доставляють на 
корми Валерій Федорчук 
та Микола Віговський. 
Якісно проводить аналіз 
молока і грамотно веде 
фермську документацію 
обліковець-лаборант Світ
лана Сирота. Вболівають 
за збереження і високу 
продуктивність молодняка 
телятниці Надія Лпхенко 
та Марія Фанчук. А вете
ринарний фельдшер ко
муніст Віталій Білокрилий 
не тільки бореться за від
мінний зооветеринарний 
стан поголів'я і ферми, а 
як агітатор постійно ін
формує колектив про по
дії в країні і за рубежем. 
Роз’яснює основні поло
ження постанов партії і 
уряду.

Ніші всі зусилля колек
тиву направлені на те, 
щоб зустріти XXVII з'їзд 
КПРС з найкращими до
сягненнями іі роботі.

На знімку: члени
КМН на чолі з керівником 
комуністом Русланою Тка
чук (в центрі).

Текст і фото 
М САВЕНКА

ГайворонськвГі район.

Вчасно 
ферму

тонн сіна, 810 тонн сінажу, 
близько 100 тонн трав’я
ного борошна, заскиртова
но більше 2840 тонн соло
ми.

Важким нині видався рік 
для кормодобувииків: 
дбайливо вирощене не зав
жди вдавалось зібрати 
своєчасно — заважали час
ті дощі. Одначе комсо
мольці та молодь радгос
пу наперекір негоді впев
нено йдуть до мети. Причо
му зобов’язання вони взя
ли підвищені. При плані 
10490 тонн зобов’язались 
заготовити 14 тисяч тонн 
кормів.

Рано розпочинають свій З 
трудовий день кормодобув- 
нііки. Безперебійно працю
ють КСС—2,6 та КСК— 
100 в агрегаті з трактором 
Т—150, котрими управля
ють молоді механізатори 
Петро Фесянов, Володимир 
Іхузло, Микола Бондарен
ко. Хлопці щодня переви
конують норми виробітку 
на 115—120 процентів.

Швидко відвозять до си
лосних споруд подрібнену 
масу кукурудзи водії-ком- 
сомольці Микола Ночов- 
ний, Леонід Кузло, Василь 
Бажала, Олександр Ммсь- 
ко

Шефи з Кіровоградсько
го ГІМН -39 подбали про 
тс, щоб кормодобувнвкам 
було куди закладати силос. 
Ше в минулому році вони 
збудували три бетоновані 
споруди місткістю по 2000 

тонн кожна. Ще дві спору
дили вже цього року. Си
лосні траншеї розмішені 
на молочнотоварних фер
мах відділків і на евнно- 
комплексі. Зараз шефи 
продовжують роботи по 
будівництву сховищ загаль
ною місткістю 6 тисяч тонн,
одна з яких — на тисячу 
тонн — знаходитиметься 
безпосередньо в полі. Умі
ло керує будівельними ро
ботами виконроб Віктор 
Іванович Долгов.

«Зелені» жнива набира
ють розмаху. В господар
стві все продумано. Не про
стоюють ні комбайни, ні 
автомобілі, робота йде в 
темпі, але й без зайвої ме
тушні, поспіху. Вся маса 
закладається якісною: пе
рекладається солом’яною 
січкою, здобрюється сіллю 
І вже потім бульдозеристи 
Віктор Брехун та Іван Іва
нович Юрків її трамбу
ють.

Витримується технологія 
силосування — значить бу
ти якісному силосу. Про 
це зараз дбають всі кор- 
модобувники, а з ними — 
і к о м с о м о л ь с ь к о - м о л о д і ж - 
вий загін радгоспу

А РИБАК.
Радгосп «Третій вирі
шальний» Новгород
ці вськнй район.



2 crop. «Молодий комунар» 27 серпня 1985 року
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«Відгомін Чорного лісу»
У роки тяжкого лихоліт

тя,’ коли кований чобіт гіт
лерівців ступив на.радянсь
ку землю, коли фашисти си
ломіць намагалися постави
ти наших людей на коліна, 
перетворити в рабів, — глу
ху ніч окупації осяяло ба
гаття всенародної боротьби. 
Вчорашні трударі від плу
га і верстата на заклик Ко
муністичної партії взялися 
за зброю. Підпільні групи і 
партизанські загони очолили 
комуністи. Сміливими і від
важними показали себе ком
сомольці й піонери.

Степова Кіровоградщкна 
в роки війни була глибоким 
ворожим тилом з жорсто
ким окупаційним режимом, 
найменше порушення якого 
каралося смертю. Боротьбу 
доводилося вести в надзви
чайно тяжких умовах. Уже 
в перші місяці окупації на 
Кіровоградщині діяло кіль
ка партизанських загонів, 
понад ЗО диверсійних груп 
на чолі з досвідченими ке
рівниками С. І. Довженком, 
К. О. Ярком, П. 1. Боєвцем, 
Ф. С. Волощенком.

В Кіровограді під керів
ництвом Івана Івановича Во- 

лощенка діяла підпільна 
група молодих патріотів. 
Спочатку вона називалася 
загоном ім. С. М. Кірова, 
згодом влилася до загально
міського партійного підпілля 
імені К. Є. Ворошнлова. 
Олена Бур’янова, Анатолій 
Маркітаи, Василь Дикий, 
Петро Лахмап, Марія Мош- 
нягул, Олексій Шаповалов, 
Ганна Гончаренко, Клавдія 
Козинцева, Павло Дробот, 
Клавдія Короповська та ін
ші месники входили в під
пільну групу.

Епізоди боротьби патріо
тичної молоді і лягли в ос
нову документальної повіс
ті нашого земляка, письмен
ника Леоніда Тендюка «Від
гомін Чорного лісу». Перед
мову до книги написав гене
рал-майор, колишній секре
тар підпільного обласного 
комітету Компартії України 
М. М. Скирда.

Коли почалася Велика Віт
чизняна, Л. Тендюку йшов 
десятий рік. Ного дитяча 
пам’ять чіпко зафіксувала 
чимало трагічних подій. Та 
не лише трагічне залишило
ся в пам’яті письменника. 
Про боротьбу патріотів сте

пової Кіровоградщипп на 
окупованій території ходили 
в народі легенди. Схвильо
вана розповідь Леоніда Тен
дюка про всенародний опір 
окупантам — то вклад в 
святу справу збереження 
пам’яті про сміливих і від
важних борців за визволення 
нашої Батьківщини.

Працюючи над книгою, 
Л. Тендюк ретельно вивчав 
архівні матеріали, зібрав 
спогади безпосередніх учас
ників підпілля. Це дало мож
ливість документально від
творити ті вже далекі роки: 
показати стійкість радянсь
ких людей, їхню волю До 
перемоги, розкрити ще одну 
сторінку безсмертного под
вигу.

ГІс всім юним месникам 
пощастило вижити в смер
тельному двобої. Підступні 
зрадники направили фашис
тів на слід підпільників. 
Олена Бур’янова, Михайло 
Волощенко, Таня Сідлерова, 
Ганна Шелудько, Таня Жа
бо, Галина Волощенко, Гри
горій Безус, подружжя Кос
тянтин і Раїса Іілотнікови 
та інші віддали своє життя; 

аби мирно сьогодні світило 
сонце над нашою землею.

Підпільник - антифашист 
Г'аррі Сімок повернувся до 
НДР. В листі до Воло- 
щенка вій писав: «Чи ми 
все зробили, щоб здолати 
фашизм? Так, робили бага
то. Скільки разів ризикува
ли життям, скільки пролито 
крові! З глибин наших сер
дець рвався гнів. Ми гово
рили «Смерть фашистам!» — 
і йшли иа бій. Я пишаюсь, 
що зробив також свій вне
сок у справу розгрому не
нависних людожерів».

«...Під шатами мирного 
неба розкинулося степове 
безмежжя. Вільно, на повні 
груди дихає матн-земля, ви
колисує життєдайний колос. 
Людям на щастя й па добро. 
Недаремно пролито скільки 
крові, недаремно виходили 
на бій зі смертю! Смерть 
відступила перед життям». 
Так закінчує свою книгу Ле
онід Тендюк.

Хотілось би, щоб книгу 
«Відгомін Чорного лісу» мо
лоді кіровоградці уважно пе
речитали ще раз і прочита
ли ті, хто не встиг ще досі. 
Подвиги юних месників кі
ровоградського підпілля віч
но житимуть у нам'яті на
родній.

М. БАБЕНКО.
Кіровоградський район,

Добре працюють у завершальному році одинадцятої 
п’ятирічки подружжя Володимир і Любов Дзебко. Він 
завідуючим Докучаєвським сільським будинком куль
тури, вона кіномеханіком. їх постійна турбота — ство
рити для односельців добрі умови відпочинку.

На знімку: Любов ДЗЕБКО.
Фото М. САВЕННА.

«РОМАНТИК»
ГОСТРИЙ СИГНАЛ

Де напитися води?!

Текст і фото 
М. САВЕНКА.

цього
ГІМК 

«байду-

Л. II. Крутько, 
інженер пере- 

механізованої 
не раз обі- 

незадо-

З випуску
Устиніаський район.

репліками, а згодом вибу
хами сміху. Хто-хто, а сту
денти знають, що пісня і 
жарт — перший помічник 
у роботі.

Була робота і після ро
боти для начальника 
«Комсомольського про
жектора» Ірини Лупан. В 
її обов’язки входить, щоб 
ЩОДНЯ вийшов С ІІЖИЙ но
мер «блискавки». Виконує 
Це вона разом з активіс
тами. І в цей день винят
ку не було, бойовий сту
дентський листок спові
щав, застерігав, критику
вав. Дісталося всім. Були 
і шана за роботу, і «горі
хи за огріхи».

Нині закінчується трудо
вий семестр. Тут, на полях 
радгоспу «Кіровоградсь
кий», що в Малозисківсь- 
кому районі, вони винона-

ВІД РЕДАКЦІЇ; І все ж 
таки «Молодому номунаро. 
ві» хотілося б довідатися, 
чому ж так лихоманить бу
дову І чому трест «Кіро- 
воградводбуд» не зумів 
створити нормальних умов 
Для праці і відпочинку 
студзагонівців. робочі ру
ки яких аж нілк не були 
зайвими на об’єкті.

н. ЛИХУНЖАН, бо
єць загону «Журна 
ліст», Т. КУДРЯ, спец
кор «Молодого ко
мунара».

ЗІ «СПЕКТРА»

«Спектр», 
четвертонурс- 

Поривай, 
Людмила ве
день наших 

члени загону 
на збиранні 

зокрема, на

СБЗ «Фестивальний» вва
жається «не місцевий». 
Тобто сформований із чис
ла студентів навчального 
заклад}' іншої області. Кон
кретніше — Одеського 
сільськогосподарського ін
ституту. У його складі є 
посланці Куби, Нікарагуа, 
Панами. їхали хлопці на 
Кіровоградщииу із серйоз
ними намірами потрудити
ся на повну силу, тим біль
ше, що задатки для- цього 
у них є. Завдання стояло 
не з легких: прокладання 
водоканалу Дніпро—Інгу
лець. Згідно укладеного 
договору бійці мали спо
рудити 313 метрів на за
гальну суму 101292 карбо
ванці. Все було б викона
но, аби не байдужість ке
рівників тресту «Кірово- 
градводбуд», котрі займа
ються зведенням 
об’єкту, зокрема, 
№ 37. Слово 
жість» — це дуже делікат
не стосовно тієї ситуації, в 
яку потрапили члени «Фес
тивального».

Приміром, хіба хтось із 
студзагонівців міг перед
бачити те, що працювати
муть воші під Олександрі
єю, харчуватимуться за 6 
кілометрів, а житимуть за 
20 кілометрів від місця ро
боти, питимуть воду, прой
шовши кілометрів півтора, 
бо саме тут б’є джерельна 
вода. Ближчого місця вта
мувати спрагу, на жаль, 
немає.

Що ж стосується самої 
роботи, то, як розповідає

На знімку: ранкова лінійка перед початком робо
чого дня у загоні безкорисливої праці «Полум’я» Кіро
воградського державного педінституту. Місце його дис
локації — колгосп «Росія» Новоунраїнського району.

Фото С. СТАНІСЛА8ЧУКА.

Хроніка

студзагонівського літа
ТІг Доброзичливо зустрі- 

ріпи бійців студентського 
механізованого загону 
«Нива» (Кіровоградський 
технікум механізації сіль
ського господарства) тру
дівники колгоспу імен: 
Щорса Долинського райо
ну. Вони забезпечили хло
пців усім необхідним для 
нормальної роботи і ро
зумного доззіллл.

Більшість загонівціз 
(всього з СЗ 25 чоловік) 
трудяться на тракторах 
«Кирозец», Т-40 і Т-74. 1
треба відзначити, із по
ставленими завданнями 
справляються чудово. Так, 
Олег Яворенко і Сергій 
Кулик готують площі під 
озимі і при денній нормі 
9 гектаріз зморюють по 
10—12 гектаріз. Юрій 
Корнєев та ще кілька 
студзагонівців відмінно 
зарекомендували себе на 
заготівлі зелених кормів, 
щодня перевиконуючи 
норму на 10—15 процен
тів.

А ще хлопці не забуза- 
аають і про інші пункти 
укладеного із господарст
вом догозору. Так, части
ну зароблених коштіз чле
ни «Низи» перерахують 
колгоспному дитсадку, за
куплять нозі іграшки для 
юних жителів Марфізки.

А' Як раніше повідом
лялося, на Кіровоградщи
ні перебували 250 школя
рів Сокольничеського ра
йону м. Москви, які пра- 
цюзали і зідпочизали ра
зом зі своїми українськи

ми ровесниками Змам’яч- 
ського, Компаніївського, 
Олександрійського, Кіро
воградського і Малозис- 
кізського районів.

За час свого гостюван
ня юні москвичі непогано 
попрацювали. Приміром, 
у колгоспі імені Леніна 
Знам'янського району во
ни прополювали у саду 
міжряддя дереа, розван
тажили 137 тонн зерна на 
току. Значну допомогу 
московські школярі нада
ли і колгоспам селища 
Нової Праги Олександрій
ського, господарствам ін
ших районів. А ті в свою 
чергу намагалися створи
ти дітям якнайкращі умо
ви для відпочинку. Так, 
правління колгоспу імені 
Карла Маркса Кіровоград
ського району організува
ло дзі цікаві екскурсії, 
придбало спортінвентар.

★ У 4-й міській лікарні 
обласного цетру працю- 
ваз загін медсестер 
«Дружба» Кіровоградсь
кого медучилища. Дівча
та не тільки вміло вико
нували безліч ін’єкцій, 
перев’язок, але й годува
ли тяжкохворих, чергува
ли на медсестринських 
постах. А ще вони читали 
лекції на антиалкогольну 
тематику та про небезпе
ку куріння для здоров’я, 
випускали саь бюлетень 
«Пияцтво і його шкідли
вість». За чуйність і доб
роту, лагідну усмішку 
хворі кажуть юни.л меди
кам щире «Спасибі»,

Всіх їх тридцять шість. 
Це — студенти фізико- 
математичного факультету 
Кіровоградського педін
ституту. На період трудо
вого семестру об’єднані в 
бойовий загін безкорис
ливої праці під символіч
ною наззою < 
Очолює СЗ 
ниця Наталія 
Комісар — 
лентева. В 
відвідин 
працювали 
городини, 
плантації цибулі.

Про те, що тут працює 
студентський загін, можна 
було здогадатися ще зда
леку. Веселі пісні перери
вались чиїмись голосними 

ли взяті зобов’язання на 
150 процентів. А ще орга
нізували п’ять виступів 
загонІЕської агітбригади. 
Дали чотири концерти са
модіяльності для праців
ників села. Прочитали для 
них ЗО лекцій на різні те
ми.

В свої ряди студзагонів- 
ці зарахували почесним 
бійцем Героя Радянського 
Союзу, ветерана війни ви
кладача кафедри економі
ки свого інституту В. Ю. 
Бреусова. Зароблені кош
ти хлопці І дівчата пере
рахували у Фонд миру.

На знімках: йде збиран
ня цибулі. На передньому 
плані — Світлана Миро- 
нюк, Валерій Шл сен но в 
та Валентина Сезостянова; 
вантажать і сортують ци
булю Валерій Дучев, Ірина 
Лупан, Людмила Юхим- 
чук, Ігор Яровий та коман
дир загону Наталія Пори
вай. Текст і фото

або Як зіпсували настрій бійцям 
одного студзагону.

командир СБЗ Григорій 9 
Ткачснко, було більше про 
стоїв, ніж робочих днів. (г 
Часті перебої з будівельнії - $ 
ми матеріалами, відсутність т 
чіткої організації роботи ? 
на будові, ще ряд суттєвих '•£ 
серйозних недоліків приз- Т 
вели до того, що 2 із зан- ? 
ланованнк шести СБЗ до- 5 
велося передислокувати, а 
Сам «Фестивальний» мав | 
працювати па водоканаліЛ 
до І вересня. Але при та-і 
кому етапі справ подали-$ 
ше перебування бійців на д 
будові виявилося без пог- т 
роби. 1 хлопцям нічого не І 
лишалося робити, як роз’ї- І 
хатися по домівках на к 
тиждень раніше. «

Чи «посвячували» сту-1 
деитп у свої біди керівнії- 5 
ків ІІМК-37? Ще б пак! 1$ 
особисто 
головний 
суіиіої 
колоші,
Цяв налагодити 
вільний стан справ. Та все 
то виявилися лише слова.



з ТРИНАДЦЯТИ

27 серпня 1985 року

ДО

сна-

давньому 
фронтовому блокноті збе
рігся запис: «15 січня 
1943 року. Станція Крас- 
нозка Тарасізського райо
ну Ростовської області. 
Безсмертний подвиг три
надцяти героїз з 44-ї».

Лаконічний запис зід- 
роджує з пам’яті трагіч
ні події 42-річної дазнос- 
ті, коли 13 бійців на чолі 
з гвардії лейтенантом Іва
ном Лікунозим ціною 
свого життя допомогли 
44-й стрілецькій дизізії 
зірзати задум гітлеріз- 
ців — захопити місто Мі- 
лерозо і відкрити шлях 
до станиці Вєшенської.

Там у бойових поряд
ках йшоз і І. І. Тарасенко, 
уродженець села Іванівни 
Нозоукраінського району, 

х & А-
Біля станції Красновки 

зустрілися з непередбаче
ною перешкодою — сніж
ним льодяним валом, обі
йти який аж ніяк не мог- 
'ли. З’ясувалося, що гіг- 
Лерізці створили цей вал 
з утрамбованого снігу, 
перемішаного соломою, і 
облили зодою. А наказ 
'вимагав — вперед!

Тарасенко підставив 
плече зоронежцю Костян
тину Полякозу і той по
чав саперною лопаткою 
прорубузати шлях до 
зершини.

Так робиз кожний гвар
дієць, ззершуючи здава
лося б, неймозірне: від- 
полірозаними морозом 
скатами льодяного вал/ 
між рядами колючого 
дроту прорвалися 
Красновки. Залягли...

...Вибух ворожого 
ряда. Тіло Тарасенка ста
ло важкуватим. Торкнувся 
рукою голови: 
крові не було, 
нула думка: тільки 
тужений, можна ще 
кувати...

Всі тринадцятеро 
ком дісталися трьох 
личних хатин Красновки, 
вибили з них гітлерівців.

Рота зорожих автомат
ників наблизилася до за
хоплених будинків, від
крила вогонь. Не раз і не 
два пропонували смільча- 
кам скласти зброю. У від
повідь — постріли з ві
кон'і горищ, кидьки гра
нат.

Бійці 130-го гвардійсь
кого полку намагалися

дивно, 
Промай- 

кон- 
атз-

кид- 
око-

пробитися на виручку, та 
марно — не вдалося.

Тим часом фашисти обі
йшли хатинки, обклали їх 
соломою і підпалили...

З живих залишилося 
п ятеро. Вони вибігли з 
того пекла і пішли в ос
танню атаку, кидаючи у 
ворога останні гранати, 
обстрілюючи фашистів 
останніми кулями. Та й 
самі полягли від свинце
вого ворожого вогню.

Коли, нарешті, до Крас- 
нозки пробилися гвардій
ці з 130-го, вони побачи
ли, як догорали три ха
тини, а навколо них валя
лися кілька десятків тру
пів ворожих солдат.

Місцеві жителі — свід
ки того, як загинули ра
дянські воїни — зверну
ли увагу прибулих черво- 
ноармійціз на півзгорілу 
стіну з написом: «Смерть 
фашизмуі» Був він зроб
лений, судячи з усього, 
джгутом бинта, змоченим 
кров’ю. Та чиєю рукою 
— про це вже ніхто не 
знатиме.

Указом Президії Вер
ховної Ради СРСР від 31 
березня 1943 року всім 
Тринадцятьом гвардійцям 
посмертно присвоїли 
звання Героя Радянсько
го Союзу.

З ініціатизи Маршала 
Радянського Союзу А. 1, 
Єременка на станції Крас- 
новці було створено му
зей 13-ти Героїз Радянсь
кого Союзу, а в Тарасів- 
цї — меморіал пам'яті.

Вже у післявоєнний час 
довелося мені знову бу
вати в тих місцях.

...Тарасізська централь
на дитяча бібліотека. Чи
тацька 
книзі
«Штурм льодового валу», 
з якій йдеться і про под
виг Івана Тарасенкз. Чи
тали уривки з книги. Кож
ний юнак тримав у руках 
один з портретів Героя і 
розпозі,п,аз про нього все, 
іцо знав.

Схвильовано лунали 
слова.

— ...Моя розповідь про 
славного сина українсько
го народу Героя Радянсь
кого Союзу гвардії рядо
вого Тарасенка Івана Іва
новича, 1923 року народ
ження, з села Іванізки 
Кіровоградської області. 
На війні був з сорок дру
гого, і завжди на перед
ньому краї боїв, що 
130-й 
ської 
стрілецької дивізії. Листу
ємося з братами героя...

Якщо вам, читачам «Мо
лодого комунара», дове
деться бувати на донсь
кій землі, відзідайте ме
моріал і музей 13-ти Ге
роїв, ВКЛОНІТЬСЯ сзоєму 

змлякозі Тарасенку Івану 
Ізанозичу та його одно
полчанам.

Д. РОЗДОЛЬСЬКИЙ, 
підполковник у від
ставці.

конференція по 
М. Андріасоза

вів
полк 44-ї гвардій- 
Черзонопрапорної

«Молодий комунар»
В. КАЧКАМ,

З стор.1

УЦвітному

Документальне есе
(Закінчення. Початок у №№ 101, 102)

— У цій печі палимо дрозами, досягаючи темпера
тури 900 градусів, — сказав Барбул, щільно причи
нивши двері. — До 5 тисяч штук різного посуду про
тягом 14 годин проходить первісний опал, потім ос
тигає поволі до 3 — 4 діб. Аж відтак — в електропіч, 
де ножний глечик, макітра у вогні за 1000 градусів 
набувають свого натурального красивого вигляду...

Він ще щось намагався пояснити з технології ви
робництва посуду, а я йому все торочиз своє, 1 так 
мимоволі творився ось цей діалог.

— Відколи пам’ятають старожили, цвітненсьна 
світло-еохряна кераміка витворювала свій стиль, ні
чим не схожий на черкаський і полтавський. Завше 
минували оно дещо наївні мотиви рослинної орнамен
тики... Гончар, хоч і був винонавцем, хотів бачити 
свої витвори не просто вжитковими горшками, а кра
сивими мистецькими речами. Так і було. Роботи 
С. Свороби, М, Погрібного, М. Кучеренка, А. Койди, 
І. Сухого, Ф. Десятника виставлялись в різний час у 
Кіровограді, Києві, а деяких з цих авторів і в Москві. 
Де сьогоднішня цвітненсьна нераміка7»

— Бачите, тут переважно робили вжитковий посуд. 
Про кераміку мова не йде — вона загинула.,, А де 
вжитковий посуд, там не дбають про нрасу. От зиго- 
тозляли ми горшечки для контор зеленого господар
ства. їм потрібно для теплиць тисячі, нащо там прик
раси, основне, аби дешево...

— Так, безумовно. Коли йдеться про якусь там тим
часову вжитковість. Але ж... Коли дивишся на полу
миски Сергія Свороби (донедавна у вдови Мотрі Сво
роби було кілька його виробів), милують зір сокови
та зелена полива, гравірований по крисах орнамент 
вишуканість і водночас кольорова стриманість... Або 
фігурний посуд Марна Кучеренка, його сина Василя 
у вигляді-формі звіріз. Син створив цілий цикл скуль
птур на теми народного життя («Проїдання козака з 
дівчиною», «Мати з дітьми», «Гармоніст», «Зустріч бі
ля криниці», «Військовий на ноні»), де сюжети взяті 
з історичних пісень, відтворюють фольклорні моти
ви... Агей Маркович Койда, якому ген-ген за вісімде
сят, робив не лише посуд, Принесли йому гончарську 
славу сюжетно-тематичні роботи («Хлопчик з вівцями»,
«Бандурист», «Кармалюк»), оригінальні анімалістич
ні скульптури (баранці, півні, індики, козлини).,. Тра
диції треба збагачувати, вони не повинні загинути...

— Розумію, але й це треба розуміти... На початку 
30-х років створили промислову бригаду, а в 1933 ро
ці — тут уже була промислова гончарсьна артіль, з 
якої навіть кілька майстрів направили вчитися тех
нології до знаменитої Опішні. Десь з 60-х років тут 
взагалі нічого не розмальовували... Не відомо мені, 
які колись були планові завдання, знаю одне: ноля 
інспенція Держгіртехнагляду заборонила нам розроб
ляти прекрасну місцеву глину (бо, мовляв, добуваємо 
прадідізсьним способом), а облмісцевпром знайшоз 
шлях доставки глини аж з-під П’ятихаток Дніпропет
ровської області, щоб не будувати тут шахту (при
возна глина неважна, має багато непотрібних домі
шок і для виготовлення великого посуду не годить
ся — утворюються «дутики», тріскає все, словом, 
брак...), то асортимент, якість стали ще однією проб
лемою... Про художню цінність немає йому думати, 
бо... І досі не вирішиться наше «підпорядкування»: 
нині підлягаємо Кіровоградському промисловому 
швейному (?) об’єднанню «Україна». Ніби-то виношу
ють думку, аби передати цех у відання Світловодсь- 
кого заводу господарських товарів. Може, на цьому і 
закінчиться?..

— Звичайно, зростало, розширювалось, механізу
валось виробництво, отже, зростали норми виробітку. 
Але ж, скажімо, хіба можна довести обрисовщиці нор. 
му до 300 малюнків за зміну. Хочемо ні неповторно
го, красивого, а на конвейєрі красу не продунують!..

Або таке: коли гончар крутив спідняк ногою, мав 
норму виготовити 70 підеазонників; електропривід 
«скорегував» нор.му — до 150. Ногам, звичайно, лег
ше. але ж кожна гончарна річ все одно народжуєть
ся у теплі рук...

Практично відсутнє творче змагання, так? Ніхто не 
готує робіт на коннурси, виставки. А музей? Немає й 
кутка. А скільки розійшлося старовинних речей по 
людях? Он в конторі колгоспу бачив підвазонник, 
прекрасно розписаний, з датою: 1928 рік. Чия це ро
бота, хто майстер?.. Казали місцеві журналісти, що в 
придорожньому кафе, як на Київ їхати, у підсобці ба
чили великого декоративного барана, правда, з над
битим рогом. Усміхалась уже немолода продавщиця: 
«Так це Гриша(1 Горшколеп зробив»... Ото хіба велика 
премудрість виділити німнатку, поставити стелажики 
та за склом розташувати колекцію гончарного посу
ду, керамічних виробів. Тут, повірте. є маленьний 
ключик до збереження і продовження традицій... 
Ось поїхати б до Косова Івана-Франновської області, 
у Петриківку, що на Дніпропетровщині. І знаєте, за 
чим? Набратися духовної краси, подивитися, як там 
бережуть і примножують надбане віками нращими 
майстрами. У Косові, скажімо, і в художньо-виробни
чому об’єднанні «Гуцульщина», і в технікумі народ
них художніх промислів імені Василя Насіяна є кім
нати, музеї, де зібрано класичні зразни, таких видат
них художників гуцульської нераміки. як Петро Ко- 
шак, Оленсандр Бахметюк, Олександр Баранюк, Пав
лина Цвілик, прекрасних нерамістів старшого і мо
лодшого поколінь (Надії Вербівсьної. Василя Аронца, 
Валентини Джуранюк. Івана Рйопки, подружжя Шве- 
ців).„ А у Петриківці Федір Панно, талантовитин учень

Тетяни Пати, у майстернях, де працює здібна молодь, 
зберігає нйстінні розписи усіх майстрів, що колись 
тут трудились. Уявляєте, стінн-музеи, хранителі мі- 
ніатюр-народних шедеврів, досвіду, вмілості й стилю 
кожного видатного майстра!.,

* й *
В одному з дореволюційних видань («Кустарная 

промышленность в Киевской губернии. Итог анкетно
го и местного исследования, произведенного Киеве* 
кой губернской земской управой по поручению Ки
евского губернского земского собрания». К., 1912) 
повідомляється, що з 9 повітів Київської губернії, де 
розвивались гончарні промисли, по кількості сімей на 
одне село чи не перше місце займало Цвітне (300 сі
мей), в той час, як цифри припадали значно скупіші 
на ряд цілих повітів (Київський повіт — 160, Василь
ківський — 35, Звенигородський — 48, Таращансь- 
кий 14/, Черкаський — 153). Особ
ливої популярності і слави зажили
собі в кінці XIX на початку XX ст, такі села теперіш
ньої Кіровоградщини, як Аджамка, Вищі Верещаки, 
Іванівна, Нремгес, Любомирівка, Мошорино, Новоге-. 
оргіївськ, Ііавлиш, Павлівна, Невівка, Нівне. Скубіїз-. 
на, Табурище, Цвітне, Яник,

Очевидно, що бралися за гончарство саме ті селя
ни, які цілком не мали землі, або були малоземель
ними. Ще збереглися з пам’яті старожилів живі сто
рінки історії зародження та розвитку гончарства у 
Цвітному: бідні багатодітні сім'ї копали спеціальні 
нори, нерідко до 20 метрів глибини, накопували там 
глини і відрами витягували її звідтіль. Як казали, гли
ну треба оуло в пучках перебрати від непотрібних до
мішок. Відтак, аби глина оула пластичною та подат
ливою, мусила «вилежатись», «вивітритись», а запа
си на весну ще и «вимерзнути».

Заки грудку маси кидали на гончарний круг, глину 
довго виминали ногами, збивали у орилу — «козел», 
різали на пласти, стругали стругом, місили, як тісто, 
на лазі. Помагали і хлопчики, і дівчатка». Проходило 
немало часу, аж пони гончар сідаз за круг. Виходило 
з-під рук немало вжиткового посуду, але, як правило, 
ніхто не зназ імені маистріз-гончарів, бо своїх «авто-, 
графів» вони не ставили — нуди там було простолю
дину до широкої знатності чи слави. Як стверджує 
дослідниця Леся Донченко, підполив’яні розписи РО-. 
оили ріжком, а неполив’яний посуд розписували ква
чами, пензлями, пір'їнами («описка»). Кожен добриє« 
гончар старався мати своє горно, коло якого ходив, 
як біля дитини; мусив знати, якими дрозами напалю
вати, чи вологе горно, а чи годиться для випіку; па, 
кольору диму впізнавав, що там діється в печі; уміє» 
укласіи посуд на випал з два яруси. Кажуть, що ста.-, 
рии Койда горно розпалював ще звечора. Кілька го
дин нагрівав посуд на легкому вогні, а вже потім 7 — 
о годин — на сильному, поступово підкидаючи дров,

А ще оповідають тане: коли нагромаджувалось до
сить посуду, лагодили вози і пакували все везти на 
продаж, лрмарни уже відомі з XVі ст., а зХУН ст, їх 
влаштовували по о — 8 разів на рік, щонайбільше по 
весняних та жнивних рооотах. Ярмарни слугували сво
єрідною школою обміну досвідом. Славу гончарів роз
возили повітами та гуоерніями України чумаки, а з 
XVII ст. _  спеціально створювані цехові братства. У,
Цвітному, наприклад, □ жовтня 191 а р. по жовтень 
1У14 р, діяла пересувна учбова майстерня гончарно
го промислу Київської губернії під керівництво« 
М. Бібика. Учні вивчали місцевий орнамент, креслилй, 
малюзали, точили на крузі, складали ангоби і поливи. 

Пам'ятають у Цвітному, що поолижчі ярмарки влаш
товувались по недалеких селах і поблизу церкви, аби 
заманити людей. Ну, якось трапилось тане: місцевий 
піп найняв хлопчиків, заплативши кожному по копій
ці, аби загнали коней на ярмарок, А господарі, роз
морені сонцем, придрімали в полудень, товар так І 
залишили посеред площі. От коні все й перетрощили.

Тоді гончарі, дізнавшись про витівку попа, зібрали 
хлопців, дали їм по дві нопіики, а ті загнали кількох 
лошат до церкви. Більше року ніхто з селян не навер
тався до церкви, а піп поніс значно більші збитки, 
ніж цвітненці... . _

Та де ярмарок, там і цікаві пригоди. То правда, ща 
не ус«* продавали гончарі, нерідко залишалось на во
зах немало макітер, горшків, мисок. Якось, поярмар* 
кували чоловіки, купили горілни і, ідучи додому, зу
пинились у найближчому лісі. Попідвечіркували доб-. 
ряче, опорожнили нварти і давай змагання влаштову
вати: хто знайдеться такий силач, аби стос шаирків 
молотом розсадив на череп'я з одного 
явилось ні разу такого моцаря, щоби 
ру бодай одна посудина не вціліла...

* * г

замаху... Не вн- 
після його уда-

Фрагмент розмови з начальником Кіровоградсько
го ооласного управління місцевої промисловості Юрі
єм Сергійовичем Рудневим:

— -і встановленням нової техніки пішов сортовий 
посуд. Ще в цьому році, думаю, в обласному центрі 
відкриємо новий спеціалізований магазин «Товари міс
цевої промисловості», де будемо, звичайно, продава
ти вироби, а на другому поверсі відкриється кімната 
зразків, у якій якраз можна вивчати попит населен-, 
ня... Віднрисмо у Цвітному гуртожиток». А втім, проб" 
лему Цвітного слід розглядати комплексно, з усіма 
проблемами нинішнього села».

— Хто проти комплексності.’ Але ж ви бідкаєтесь, 
що не вистачає людей, фахівців. А янби спробувати з 
сільських школярів кількох послати у спеціальне тех
нічне училище, і-Ложе б двоє-троє осіло згодом у Цвіт
ному?..

Ось вас турбує переважно економічна сторона спра
ви: план, рентабельність цеху, собівартість продукції, 
заробітна плата людей. Це, звичайно, суттєво, а есте
тична сторона, хтось про це зобов язаний думати?.. 
Відкриваються в області різні там «Кулішні», «Варе
ничні»... Можливо, і дати б спеціальне замовлення 
цвітненцям розробити посуд під унраїнські страви —, 
горшечки. мисочки для кулішу, вареників, дерунів, 
ряжанки, сметани?,.

...Послухайте кілька слів про «живу історію» цвіт- 
ненського гончарства. Агею Марковичу Койді випов
нилось 87 літ, він, учасник громадянської і Великої 
Вітчизняної воєн, кавалер ордена Слави третього сту
пеня, майже чотири десятиліття віддав пошукам у 
глині, немало виховав учнів». Він створив скульптуру 
В. І. Леніна, переховували її довго на горищі, а заги
нула вона, коли ворожий снаряд поцілив у дах ста
ренької хати».

Якби його вмілість, його високу мудрість не затра
тити, бо з тими, що уже відійшли за горизонт життя, 
затихає, а то й замовкає краса Цвітненського гончар
ства та кераміки, блякнуть кольори».

с. Цзітне — Київ.

Кактуси, фіалки, при
мули... То далеко неповний 
перелік кімнатних квітів, 
які побачите в Бережинсь- 
кій сільській бібліотеці Кі
ровоградської о району. За
відує нею Володимир Анд
рійович Бондаренко. Та 
квіти — тільки одне із за
хоплень бібліотекаря...

Володимир Андрійович 
протягом ось уже тридцяти 
років захоплюється крає
знавством, зібрав чимало 
матеріалів про славного 
земляка береокинців — ге-

роя громадянської війни 
В. II. Боженка, які вистав
лені в Бережииському му
зеї. Серед експонатів 
фотографії, листівки, інші 
документи/ Збираючи їх, 
Володимир Андрійович по
бував в Одесі, Харкові, Но- 
воград-Волинському. Він 
підтримує також постійне 
листування з колишніми 
бійцями Таращаиського 
полку, рідкими й близьки
ми В. Н. Божепка.

». РИБАК.
Кіровоградський район.

Виступає ансамбль «Бузуки»« Фото М. САВЕНКА,



4 стер. «Молодий комунар» 27 серпня 1985 року

А ЦТ (1 програма).

14.45 —
Докумеи-
15.30 —

8.00 — Час. 8.35 — Від
гукніться. сурмачі! 9.05 —
Фільм - вистава »Ділись 
вогнем». 11.00 — Докумен
тальний телефільм. - Артіль
на еп)>ава». 11.20 — Новини.
14.30 — Новими. ' ' *г- 
«Наш сучасник», 
тальні фільми. 
«По секрету всьому світу». 
Телефільм для дітей. І се
рія. 16.30 — Новини. 16.35 
— Народні мелодії 16.50 — 
Дітям про звірят. 17.20 —
Пісня далека і близька. 18.00
— У кожному малюнку 
сонце. 18.15 — Наука і яшт- 
тя. 18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Діла і люди. До 50- 
річчя стахановського руху. 
19.25 — Сьогодні — День
радянського кіно. Виступ
першого секретаря прав 
ління Спілки кінематогра
фістів СРСР кінорежисера 
Л. Куліджанова. 19.35 — Но
вини. 19.45 — < Якось через 
двадцять років». 21.00 —
Час. 21.35 — Кіноконцерт. 
22.25 — Сьогодні у світі.
22.40 — «їду до тебе. Арк
тико ». Доку ментальї пні
фільм.

А УТ
10.00 — Новини. 1020 — 

«Академік В. М. Глушков». 
Теленарис. 11.00 — Іптер- 
влуб. 11.50 — В. Катає» 
«День відпочинку». Виста
ва Леиіпградськсбо театру 
драми імені 0. С. Пушкіна. 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 13.30 — 
Новини. 16.00 — Нови
ми. 16.10 — Докумен
тальний телефільм «ЇІекло 
над хмарами». 16.50 — ФТ. 
Художній телефільм «Неві
домий солдат?. 2 серія 
18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30
— ФТ. Музичний фільм 
«Сюїта для 4-х труб». 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— «Галузь: досвід, пробле
ми». 20.00 — «Перлини ду
ші народної». 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Новини кі
ноекрана. 22.50 — Новини.

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

— Науково - популярний 
фільм » Листи воєнної пори».
8.40 — -Розсмішіть клоу
на». Художній телефільм. 1 
серія. 9.45 — «Будильник».
10.15 — Документальні те
лефільми. 10.55 — Шахова 
школа. 11.25 — Фільм 
дітям «Пригоди Калле-сп- 
п(ика». 12.30 — Французька 
мова. 13.00 — Мультфіль
ми. 13.30 — Концерт заслу
женого артиста РРФСР 
Н. Петрова (фортепіано).
3 4.20 — Сільська година.
15.20 — Новілій. 17.45 —
Новини. 18.00 — Чемпіонат 
світу з футболу. Юніори. 
Збірна Бразілії — збірна 

■Іспанії. В перерві — 18.45 
та по закінченні — 19.45 — 
Чемпіонат світу з велоспор
ту 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — «...До шістнадцяти 
і старші’». 21.00 — Час. 21.35
— «Розсмішіть клоуна». Те
лефільм, 2 серія 22.45 — 
Новини.

'. 'А ЦТ (І програма).
14.30 — Новини. 14.50 — 

«Сільські горизонти». Доку
ментальні фільми. 15.30 —
«По секрету всьому світу». 
Художній телефільм для ді
тей. 2 серія 16.30 — Нови
ни. 16.35 — Концерт лауре
атів XI Всесоюзного конкур
су вокалістів ім Глінкп 
3 7.30 — «...До шістнадцяти 
і старші». 18.15 — Сучасний 
світ 1 робітничий рух. 18.45 
— Сьогодпі- у світі. 19.00 — 
«Впити переможцем із бою 
злого...» Передача про шкід
ливість алкоголізму. 19.45 
— Новини. 19.50 — «Через 
Гобі і Хінгаи». Фільм. 1 се
рія. 21.00 — Час. 21.35 —
Міжнародна зустріч з фут
болу. Збірна СРСР — збір
на ФРН. 23.05 — Сьогодні х 
світі.

А ут

16.00 — Новини. 16.10 — 
ФТ Документальні теле 
фільми. «Після шкільною 
балу...» «Казки - недоказ- 
ки>. 16.50 — ФТ. Художній 
телефільм • Невідомий сол
дат». З серія. 18.00 — Для 
школярів »Старти надій».
18.30 — Телефільм. (Кірово
град). 18.45 — -День за 
днем». (Кіровоград). 19.00 — 

Актуальна камера. 19 30 — 
Інструментальна музика. 
20.00 — «Нелегкий час до
звілля із циклу «Слово за 
вами». 20.45 — На добраніч 
діти! 21.00 — «Час». 21.35
— ФТ. Художній телефільм 

-Мертві душі». 2 серія: 22.55
— Новини.

А ЦТ (II програма).
14.10 — Більше хороших 

товарів. 14.40 — С. Проко- 
ф’св. Концерт № 5 для фор- 
теиіаио з оркестром. 15.10
— «Чи знаєш ти Казах
стан?» Відповіді на запитан
ня вікторини 15.35 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.20
— «Осінній рахунок». До
кументальний телефільм.
18.40 — Чемпіонат світу з 
велоспорту. 19.00 —
<Ю. Трифонов. Сторінки 
творчості». 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — «Співдруж
ність» Тележурнал. 20.45 — 
Фільм - концерт. 21.00 —
Час. 21.35 — Телефільм
«Розслідування». 22.55 —
Новини.

А ЦТ (І програма).

8.00 — Час. 8.35 — Теле
фільм «Циклон». 8.55 —
Концерт Молдавського ан
самблю музики і танцю 
«ЛИорІца». 9.20 — Очевидне
— неймовірне. 10.20 — «Че
рез Гобі і Хінгаи» Фільм. 1 
серія. 11.30 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Доку
ментальні фільми соціаліс- ' 
тичппх країн. 15.35 — «По
кликання». 16.05 — Новини.
16.10 — На землі, в небе
сах і на морі. 16.40 — Кон
церт Державного академіч
ного симфонічного оркест
ру СРСР. Соліст В. Рєпін.
17.45 — До початку нового 
навчального року. Виступ 
міністра вищої і середньої 
спеціальної освіти СРСР 
Г. Ягодіна. 18.00 — Агро
промисловий комплекс. Про
блеми і перспективи. 18.30
— Чемпіонат світу з важ
кої атлетики 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Світ і 
молодь. 19,35 — «Через Го
бі і Хінган». Фільм. 2 серія. 
21.00 — Час. 21.35 — Чем
піонат світу з фуболу. Юні
ори. Збірна СРСР — збірна 
Канади. 2 тайм. 22.20 —
Сьогодні у світі. 22.35 —
■Люди і море». Міжнарод
ний фестиваль естрадної 
пісні. Передача з НДР.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Д.чя учнів ПТУ «Неспокійні 
серця». 11.05 — Літо піо
нерське. 11.35 — Телефільм 
• Ритми унцукуяьських ор
наментів». 11.50 — -Леген
да про Микиту Ізотопах 
Телсіїистава. 13.10 — Нови
ни. 13.25 — Новини кіноек
рана. 16.00 — Новини. 16.10
— Музичний фільм «Віно
чок». 16.20 — «Гарячиіі цех 
республіки». 16.50 — Ф'Г. 
Художній телефільм - Кані
кули Петрова та Васечкіна». 
1 серія. 18.00 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.10 — - День 
за днем» (Кіровоград). 18.25
— Оголошення. (Кірово
град). 18.30 — Грають юні 
музиканти. Виступає духо
вий оркестр Кіровоградсь
кого обласного Палацу піо
нерів 1 школярів імені В. 1. 
Леніна. (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— «Ви нам писали». Музич
на програма. 20.10 — Фак
ти свідчать. 20.40 — Па до
браніч, діти! 21.00 — «Час».
21.35 — ФТ. Художній теле
фільм ■ Мертві душі». З се
рія. 22.50 — Новини.

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

— Документальний фільм.
8.40 — «Розслідування». Те
лефільм. 10.00 — Виставка 
Буратіно. 10.30 — Мамина 
школа, п.оо — Мультфіль
ми 11.30 — Музика. М Рим
ський - Корон ков. 12.30 — 
Програма Волгоградської 
студії телебачення. 13.25 — 
Іспанська мова 13.55 —
Фільм - концерт 14.25 —
«Червоненька квіточка». 
Фільм з субтитрами. 15.30
— Новини 18.00 — Новини.
18.20 — VI Міжнародний 
фестиваль телепрограм про 
породну творчість «Весел
ка». 18.50 — -Документаль
ний фільм — • В тилу — іп 
лінії вогню-. 19.00 — Чем
піонат світу з футболу Юні
ори. Збірна Англії — збірна 
Мексіки 2 тайм 19 45 —
Романси с Рахманіновя ви
конує 0 Образцова 20.00
— Вечірня казка. 20 15 —
Ритмічна гімнастика. 20.45
— Документальний тече 
Фільм «Кобил». 21 00 — Час.
21.35 — «Сум'яття почуттів». 
Фільм 22.50 — Новини.

А ЦТ (І програма).
8.00 — Час. 8.35 — Мульт

фільми. 9.20 — Концерт
ансамблю тембрових баянів.
9.45 — «Дні випробувань». 
Документальний телефільм.
10.15 —- «Через Гобі і Хіи- 
ган». Фільм. 2 серія. 11.40
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Спадкоємці тради
цій». Документальні теле 
фільми. 15.40 — Телефільм 
для дітей «Прощавайте, ко
за і велосипед». 16.20 —
Новини. 16.25 — Російська 
мова. 16.55 — На приз клу
бу «Шкіряний м’яч». 17.40
— Мистецтво майстрів В’єт
наму. 18.15 — До початку 
нового навчального року.

Виступ міністра освіти СРСР

«ЗІРКА»—
«ЗАКАРПАТТЯ»—1:2

Навряд чи хтось з лю
бителів футболу міг при
пустити, що футболісти 
кіровоградської «Зірки» 
після двох поразок у Ми
колаєві та Одесі із загаль
ним катастрофічним ра
хунком 1:8 не докладуть 
усіх зусиль, щоб хоч 
якось реабілітувати себе 
за ці провали. Та гра з 
«Закарпаттям» спростува
ла усі їхні сподівання.

Матч почався під дик
товку кіровоградського 
нападу. Вже на першій 
хвилині Ігор Мг.ргинен- 
но з лінії штрафного май
данчика гоїио пробив по 
воротах гостей, і а голкі
пер холоднокровно лікві
дував загрозу. А. ще через 
дві хвилини після стрімкої 
атаки, яку почав Михай
ло Калита, наші земляки 
відкрили рахунок. Калита 
несподівано теренів гру з 
центру на лівий фланг, 
Ярослав Бобиляк також 
швидко перепасував у 
штрафний майданчик на 
Ігоря Мартиненка. а той 
віддав м’яч Сергію Лакті- 
онову. Молодий форвард з 
гострого кута забив гол- 

красень.
На 25-й хвилині той же 

ужгородець Василь Мар- 
тиненко безперешкодно 
виходить сам на сам з во
ротарем «Зірки» Олександ
ром Мулиндінигл і переки

дає через нього м’яч у 
верота.

По перерві кіровоград- 
ці зуміли провести лише 
одну гостру атаку (на 66-й 
хвилині), коли після удару

С. Щербшгона. ).8.30 — Ви
ступ солістів дитячої філар
монії м. Свсрвдювська. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
« С п і ядру ж н іеть ». Тележур
нал. 19.30 — Новини. 19.35
■ Спадкоємці Стахапопа». До 
50-річчя стахановського ру
ху. 20.15 — Концерт майст
рів мистецтв. 21.00 — Час.
21.35 — Кіпопанорама. 23.05
— Сьогодпі у світі. 23.20 — 
Чемпіонат світу з важкої 
атлетики.

А УТ
10.00 — Новини, 10.20 — 

Виробнича гімнастика. 10.30
— ФТ. Музичний фільм «Бі
лий соп». 11.10 — Теле
фільм «У кожному серці 
відгукнеться». 11.40 — Ві- 
деорепортаж про театралі
зоване свято в м Стакано
ві, присвячене 50 • річчю 
стахановського руху. 12.40
— Новини 12.55 — Концерт 
російської пісні 16.00 —

Новини. 16.10 — ФТ. Му
зичний телефільм «Дивер
тисмент«. 16.35 — Тс.чепост 
на будівництві Запорізь
кої ЛЕС. 16.50 — ФТ. Ху
дожній телефільм для ді
тей «Канікули Петрова та 
Васечкіна». 2 серія. 18.00 — 
«П’ятирічці — ударний фі
ніш». (Кіровоград). 18.15 — 
«День за днем». (Кірово
град). 18.30 — Літо піонер
ське. (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
< П’ятирічки крок». Назуст
річ XXVII з’їзду КПРС. Во
линська область. 20.15 — 
«Пам’ять». До 80-річчя з 
дня народження академіка 
АН УРСР І. М. Францевича.
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 —
Концерт майстрів мистецтв

ФУТБОЛ

Ралюченка воротар гос
тей перетнув шлях м'ячу. 
Закарпатці ж двічі атану- 
вали ворота «Зірки» і од
ного разу досягли успіху. 
Василь Мартиненко — 
безперечно кращий серед 
ужгородців — проходить 
по лівому флангу і стрім
ко переводить м’яча у 
штрафний майданчик гос
подарів, де Валерій Само
фалов, розряджаючи на
пруженість зрізас його у 
власні ворота. Та провина 
Самофалова у цьому мала 
— він єдиний(!) із захис
ників, хто за лічені се
кунди відтягнувся з цент
ру поля до своїх воріт. А 
пропускати м'яч він не 
мав права, тому що поза
ду нього чекав своєї на
годи Віктор Зубанич.

Викликають подив не 
тільки пасивні дії футбо
лістів, але й тренерів, які 
за двадцять хвилин до фі
нального свистка МІНЯЮТЬ 
нападаючого Калиту на 
захисника Коломійця. Що 
це — острах більш відчут
ної поразки на своєму по
лі чи метушня на «капі
танському містку»? На по
чатку сезсиу команда 
прийняла зобов'язання 
потрапити до фінального 
турніру, яне з честю ви
конала. Але ж головною 
частиною першості є тур
нір за 1—14 місця. Дивно, 
що керівництво «Зірки» 
мовчить про свою мету у 
фіналі. Чи може, якщо 

команда посяде й чотир
надцяте місце, то й тоді 
завдання сезону буде ви
конане?

' С. БОНДАРЕВ,

і художніх колективів Во
линської області. 22.35 —
Новини,

А ЦТ (II програма).

8.00 — Гімнастика. 8.20
— Доігумсптальшій теле
фільм. 8.45 — «Сум’яття по
чуттів». Фільм. 10.00 — Зу
стріч школярів з лауреатом 
Державної премії СРСР чле
ном - кореспондентом АМН 
СРСР директором Інституту 
трансплантологи' І штучних 
органів В. ІПумаковим. 10.45
— Театр одного актора.
11.45 — «Проданий сміх». 
Телефільм. І і 2 серії. 14.00
— Англійська мова. 14.30 — 
Поезія. О. Фокіна. 15.00 — 
Грає лауреат премії Ленін
ського комсомолу оркестр 
народних інструментів «Ка
линка» Палацу культури 
Ростовського електровозо- 
ремоптпого заводу. 15.30 — 
Повніш. 18.00 — Повніш.

.18.15 — Музичний кіоск.
18.45 — Клуб мандрівників.
19.45 — Народні мелодії. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Шахова школа. 20.45 — 
Листя шумить наді мною. 
21.00 — Час. 21.35 — «Ка
рел Г’отт в концертному за
лі «Люцерна» (ЧССР). 22.40
— Повніш.

А ЦТ (І програма).

8.00 — Час. 8.40 — Кон
церт. 9.10 — Документаль
ний телефільм « Анна Тихо- 
иівна». 9.35 — Концерт ра
дянської пісні. 9.50 — Ко
ло читання. 10.35 — Фільм- 
концерт. 11.40 — Людина. 
Земля. Всесвіт. 12.25 — VI 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм про народну 
творчість «Веселка». «На
родні танці» (Нікарагуа).
12.45 — «Сім'я і школа».
13.15 — Завтра — День
працівників нафтової і газо
вої промисловості. \ 13.45 — 
Концерт. 14.30 — Новини.
14.40 — «Уроки французь
кої». Телефільм. 16.00 —
Новини. 16.05 — У світі 
тварин. 17.05 — 9-а студія 
відповідає телеглядачам. 
18.05 — «Сміливі, спритні, 
веселі...» Циркова програ
ма. 19.05 — Мультфільм
• Ну, стривай!» 19.15 —
Новини. 19.20 — Телефільм 
«Алмазне дерево» (Італія). 
21.С0 — Час. 21.35 — Ве
чірні мелодії. 22.05 — Чем
піонат світу з важкої атле
тики. 22.55 — Телетсатр мі
ніатюр «Золота рибка». 23.25
— Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Ритмічна гімнастика. 10.40
— У майстерні художника.
11.30 — «Доброго вам здо
ров’я». 12.00 — «Признача
ється побачення». 12.30 — 
ФТ. Мультфільми. 12.50 — 
Новішії. 13.05 — Докумен
тальний телефільм «І від
гукнеться». 13.35 — Чудо
внії світ дитинства. 14.05 — 
Компас туриста. 14.35 — Кі- 
нонрограма. 15.20 — Для 
школярів «Девіз відвага, 
мужність, честь». 15.55 — 
Концерт духової музики.
16.40 — Телефільм «-Київ
ський червонопрапорішй».
17.30 — Молодіжна студія
«Гарт». 18.15 — «Скарби
музеїв України». 18.30 — 
«Актуальна камера». 19.00
— Чемпіонат СРСР з фут
болу. «Динамо» (Київ)' — 
«Динамо» (Москва). 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.35 — ФТ. Худож
ній телефільм «Мертві ду
ші». 4 серія. 22.55 — Нови
ни.

А ЦТ (П програма).
8.00 — Гімнастика. 8.15 

Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Наш сад. 9.00 —
— Ранкова пошта». 9.30 —
Програма Саратовської сту
дії телебачення. 10.35 —-
Документальний фільм
• Пшов мокрий сніг». 11.05
— Сторінки Історії. «Стаха-
новськпй рух». 11.50 —
Концерт. 12.20 — К. Спмо- 
нов. «Із записок ЛопатГна». 
Фільм - вистава.
14.20 — «По країнах і кон
тинентах». 15.05 — «Покли
кання». Фільм - концерт. 
15.55 — Міжнародний огляд.
16.10 — Молодість древніх 
інструментів. 16.35 — Ста
діон для всіх. 17.05 — Су
путник кіноглядача. 17.50
— Чемпіонат світу з вело
спорту. 18.15 — «Здоров’я» 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Торпедо» (Моск
ва) — «Динамо» (Мінськ). 2 
тайм. 19.45 — Вечірня каз
ка. 20.00 — Чемпіонат СРСР 
з футболу. «Динамо» (Київ)
— «Динамо» (Москва). 2

Юнаки і дівчата!
Триває передплата на періодичні 

видання.
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газету
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тайм. 20.45 — Чемпіонат
світу з велоспорту. 21.00 -4 
Час. 21.35 — «Час, уперед!» 
Фільм. 1 і 2 серії.

А НТ (І програма).

8.00 — Час. 8.35 — «Хай 
завжди буде сонце». КоЙД 
церт дитячих художніх иА. 
лектнвін. 9.20 — 30-й тирані 
«Спортлото». 9.30 — Будиль- 
ник». 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 —'
«Здоров’я». 11.45 — «Ранко- 
вц пошта». 12.15 — Хочу 
все знати». Кіножурнал.
12.30 — Сільська годний.
13.30 — Музичний кіоск. 
14.00 — Мультфільми. 14,^-4
— Клуб мандрівників.
— «Ми всі за мир». 
церт. 16.00 — Повніш. 16.1О
— Сьогодпі — День знань1.
16.40 — Прийміть наші по
здоровлення. 17.25 — Но
сторінках дитячого гумори- > 
стичного журналу «Ералаїп».-
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Чемпіонат
світу з футболу. Юніори. 
1/4 фіналу. 21.00 — Час.
21.35 — Телефільми.. 22.25
— Футбольний огляд. 22.55
— Чемпіонат світу з важкої 
атлетики. 23.10 — Новини.

А ут
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.45
— Сьогодні — День праців
ників нафтової і газопої 
промисловості. 10.55 — «Сй- 
ло і люди». 11.25 — Виступ 
естрадно - симфонічного ор
кестру. 12.45 — «Народна 
творчість». 13.05 — Мульт
фільм на замовлення. 14.15
— Художній телефільм • Аз
бука мудрості». 15.20 —
Концерт радянської ліспі, 
15.50 — Документальні) і£
телефільм «Меморіал». іб.'йЙ
— Слава солдатська. 17.<^Н
— Сьогодні — « День знанье 
Виступ Міністра освіти 
УРСР М. В. Фоменка. Пере
дача «Урок- миру». 17.55 —- 
В. Ливанов. «Мій любий 
клоун». Вистава. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 —'
Продовження вистави «Мій 
любий клоун». 20.15 — Ф'Г. 
Документальний телефільм. 
«Барви рідного дому». 20 45
— На добраніч, діти! 21.00
— -Час». 21.35 — ФТ. Ху
дожній телефільм «Мерів! 
душі». 5 серія. 23.00 — Но
вини

А ЦТ (II програма).
8.00 — На зарядку ста

вай! 8.15 — Веселі нотки.
8.30 — Ритмічна гімнасти
ка. 9.00 — Російська моїва.
9.35 — Документальні теле
фільми. 10.15 — Концерт 
скрипкової музики. 11.00 —1 
Телефільми для дітей. 12.00
— Документальні телефіль
ми. 12.30 — «Не старіють 
душею ветерани». Співає 
Московський чоловічий 
хор ветеранів Великої Віт
чизняної війни. 13.20 
Очевидне — неймовірне.
14.20 — Музика наших су
часників. 15.20 — «Совість#.- 
Телефільм. 1 серія. 16.45 —» 
«Раз ковбой, два ковбой». 
Мультфільм. 16.55 — Світ ? 
молодь. 17.30 — Видатні ра
дянські композитори — ла
уреати Ленінської премії. 
Д. Кабалевський. 18.00 —' 
Чемпіонат світу з акаде
мічного веслування. 18.45
— « ЕОМ на службі інфор

мації». Науково • популяр
ний фільм. 19.05 — Джазо
ва панорама. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Грає
10. Свтушенко (гуслі). 20.30
— Документальний теле
фільм «В гіущкінській Мос
кві». 21.00 — «Час». 21.35
— Чемпіонат світу з футбо
лу. Юніори. 1/4 фіналу.

В. о. редекторг 
В. АФАНАСГЄНКО.

сА£оладой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЖСМ Украины.
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