
РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ |

ВЕСІІ СЕРЦЕВИННОГО РОКУ 
П’ЯТИРІЧКИ-УДАРНИЙ СТАРТ!

Ось і настала вона — довгождана, хвилююча пора. 
Весна! Ще біліють у полі сніги, тріщать морози, а лю
ди, причетні до великої й святої справи — творення 
хліба, вже в полоні щасливого передчуття — перед
чуття роботи. Отієї, що зморює, але й дарує радість, 
натхнення, дарує життя.

Мине небагато часу, і н тебе, молодий хліборобе, 
почнуться гарячі будні — весняно-польові роботи. 
Разом із старшими товаришами, наставниками ти за
кладатимеш фундамент під урожай третього року 
одинадцятої п’ятирічки.

Досбід попередніх років яскраво свідчить — там, 
де роботі на весняному полі приділяли велику увагу, 
де па високому рівні вирішувалися організаційні пи
тання, там і наслідки праці були вагомі. Згадаймо 
хоча б рік 1981-й. Сотні молодих хліборобів брали 
участь у змаганні на весняній сівбі, прагнули пере
могти. Першість, яг відомо, дісталася найсумліннішим 
— членам комсомольсько-молодіжних колективів 
тракторних бршад колгоспів «Дружба» Новоукраїи- 
ського району (групкомсорг Володимир Дубченко) та 
імені Комінтерну Онуфріївського району (групком
сорг Микола Бицюк). Вони у стислі строки і на 
високому агротехнічному рівні посіяли ранні 
зернові. А це значною мірою сприяло тому, що 
обидва КМК виростили і зібрали високі врожаї 
зернових, цукрових буряків, кормових куль
тур. До речі, за підсумками минулого року молоді 
лавлиські механізатори визнані переможцями облас
ного соціалістичного змагання серед КМК тракторних 
бригад, їм вручено перехідний Червоний прапор об
кому ЛКСМУ та приз почесного члена міжнародного 
клубу механізаторів «Кіровоград-Толбухін» двічі Ге
роя Соціалістичної Праці О. В. Гіталова.

У сьогоднішній редакційній пошті чільне місце зай
мають повідомлення про готовність молодих механі
заторів до весняних польових робіт. Так, наприклад, 
в Ульяновському районі одним із переможців огляду 
по готовності до весняно-польових робіт стала комсо
мольсько-молодіжна бригада колгоспу імені Фрунзе 
(групкомсорг Анатолій Геркиял). Молоді трактористи 
вчасно впоралися із зимовим підживленням площ, по
ставили на лінійку готовності плуги, сівалки, борони, 
трактори, закінчують ремонт збиральної техніки.

Весна — перший іспит для хлібороба у новому ро
ці. Як він його складе, якими темпами й на якому 
рівні — залежить не лише від безпосередніх вико
навців — рільників, а іі від сільських комітетів ком
сомолу, які покликані мобілізувати юнаків і дівчат на 
досягнення високих рубежів. Уже сьогодні треба пе
ревірити, чи вся техніка, закріплена за комсомольця
ми та неспілковою молоддю, готова до виходу в по
ле. Якщо ні, то чому? Хто винен у зволіканні ремон
ту, як можна терміново виправити становище?

Успіх на сівбі залежатиме і від правильної розста
новки кадрів. Слід подбати, щоб комсомольсько-мо
лодіжні екіпажі були вкомплектовані заздалегідь, з 
урахуванням кваліфікації і можливостей кожного 
учасника весняно-польової кампанії. При доборі кан
дидатур для посівних агрегатів комітети комсомолу 
не повинні допускати формалізму, поспішності, але й 
відкладати цю справу на останню годину, коли, як 
кажуть, ніколи угору глянути, не слід.

Треба зробити так, аби напруга соціалістичного 
змагання відчувалася з перших днів, навіть годин піс
ля виходу в поле. З цією метою слід ефективно ви
користовувати засоби наочної агітації — «блискавки», 
бюлетені соціалістичного змагання. Якомога оператив
ніше треба підбивати підсумки трудового суперницт
ва.

«Вчасно, високоякісно, без втрат» — ось твій девіз 
па весняно-польових роботах, молодий механізаторе. 
Проте інколи трапляється так, що безгосподарність, 
недисциплінованість окремих товаришів заважають 
високопродуктивній праці. І тут своє вагоме слово 
повинні сказати комсомольські «прожектористи».

Комітети комсомолу, активісти, потурбуйтеся про 
побутове і медичне обслуговування сівачів, візьміть 
під свою опіку організацію їхнього відпочинку.

Весна прийшла. Від того, як проведуть її хліборо
би.. від їхньої дисциплінованості, організованості, 
вміння повністю залежатиме кінцевий результат — 
урожай. к

ДОВІРЕНО МОЛОДИМ
Кілька днів тому був я 

па традиційній зустрічі 
орденоносців нашого се
ла зі старшокласниками 
місцевої школи. Чимало 
цікавого розповіли вете
рани колгоспного вироб
ництва своїй майбутній 
зміні, тим, кому незаба
ром доведеться засівати 
поле, плекати високі вро
жаї. Думаю, іцо біль
шість випускників зали
шиться працювати в рід
ному колгоспі. Така тен
денція намітмась в ос
танні п’ять-шість рокіз, 
тому що правління кол
госпу стаЛо більше уваги 
приділяти - соціально- 
культурному розвитку се
ла. Немалу роль відіграє 
і те, що на всіх ділянках 
виробництва значно по
ліпшилися умови праці. 
Тракторна бригада, яку 
я очолюю, — яскраве то
му підтвердження.

П'ятдесят механізато

рів трудиться в нашому 
колективі, більша части
на з них —• члени 
ВЛКСМ і молодь комсо
мольського віку. їм бри
гадна рада доручає най
новішу високопродуктив
ну техніку. І, повинен 
сказати, хлопці не підво- 
дять,нас. У минулому ро
ці бригада виростила і 
зібрала з кожного гекта
ра понад ЗО центнерів зер
нових, 300 — цукрових 
буряків, зекономила чи
мало пального і мастил. 
Велика заслуга в цьому 
комсомольців Віктора 
Павловського, Василя і 
Петра Федунєвих. Вони 
— лідери змагання.

Великий обсяг робіт 
належить нам виконати 
нинішньої весни. Лише 
ранніх ярих зернових — 
гороху, вівса, ячменю — 
маємо посіяти 400 гекта
рів. До цього готували
ся заздалегідь, ще до но-

вого року відремонтува
ли грунтообробну техніку 
та знаряддя, у січні — 
сівалки, у лютому — 
трактори.

Поки що не всі сівалки 
вкомплектовані. але ж 
незабаром повернуться з 
курсів мехвсеобучу при 
райсільгоептехніиі Лео
нід Шкарупа і Микола 
Всрбець. сподіваємось і 
на підмогу чотирьох на
ших посланців, що навча
ються у Новгородківсько- 
яу сільському професій
но-технічному училищі, 
їм. молодим, і доручимо 
техніку.

В. КОВАЛЕНКО, 
бригадир тракторної 
бригади № 2 колгос
пу «Зоря комунізму^, 
кавалер орденів Ле
ніна, Жовтневої Ре
волюції і Трудового 
Червоного Прапора. 
Долинський район.

Сонце гріє по- 
весняному. Вкриті 
снігом поля при
нишкли. Але зимо
вий спокій раз у 
раз порушує гуркіт 
моторів. Як серйоз
ний екзамен роз
глядають підготов
ну до весняно-по
льових робіт ком
сомольці- механіза
тори колгоспу ор
дена Трудового 
Червоного Прапо
ра «Зоря комуніз
му». Адже в кол
госпі вся посівна і 
зернозбира л ь н а 
техніка відремон
тована ще до ново
го року. Секретар 
комсомольс ь к о ї 
організації Паело 
Донченно щодня 
навідується до 
юнаків і дівчат, 
завжди у курсі їх
ніх справ.

Комсомольсь н а 
організація колгос
пу налічує близько 
177 комсомольців. 
Принлад подають 
механізатор Віктор 
Земба. номбайнер 
Сергій Осадчий, 
шофер Євген Гай- 
дашевсьний, трак
торист Володимир 
Сухоребрий.

На знімках: 
йде робота у 
тракторній бригаді 
N9 4. де бригадиром 
Герой Соціалістич
ної Праці Василь 
Іванович Мотор
ний; посівна і зер
нозбиральна техні
ка на лінійці готов
ності; найкращий 
молодий токар кол
госпу Сергій ДЯ- 
ЧЕНКО.

Фото В. ГРИБА.

ІЗ НАСТАВНИКОМ і
Зустріти весну третього і 

року одинадцятої п'ятиріч
ки у всеозброєнні — таку І 
мету поставили перед со- і 
бою механізатори копгос- і 
пу імені Чапаєаа. Під ке- і 
рівництвом бригадира Но- 
муніста Віталія Григороли- ; 
ча Титаренка колгоспні ре
монтники вже поставили 
на лінійку готовності всю 
грунтообробну і посівну 
техніку. Готові до виходу 
б поле 34 із 39 тракторів.

Наставник молоді Воло
димир Степанович Полов 
відмінно відремонтував 
свого Т-70, сівалку, культи
ватора, комплент борін. 
Приклад із наставника бе
руть його колишні підо
пічні, а нині члени механі
зованої ланки по вирощу
ванню цукрових буряків за 
індустріальною технологі
єю комсомольці Володимир 
Ревік і Валерій Титаренко.

В. ЩЕР5АК, 
наш громадський ко
респондент.
Ноаомиргородський 

район.
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СТО ДОРІГ — 
ОДНА ТВОЯ

ВИБІР
ЗРОБИВ 
ПРАВИЛЬНО

«Буду механізатором», — 

ще в дитинстві твердо вирі

шив Сергій Лаврентьев. І 

тому після закінчення Пол

тавської восьмирічної шко- 

ли-інтернату подав докумен

ти в Олександрійське СПТУ 

№ 3.

■ Позаду перші труднощі. 
Допомогли їх подолати ви
кладачі училища Микола 
Іванович Ткачик, Зоя Олек
сіївна Гнатенкз, товариші 
по навчанню.

Сьогодні С. Лаврентьев — 
староста групи ПМШ-8-81. 
Він був делегатом 1 респуб
ліканського зльоту учнів, 
професійно-технічних учи
лищ.

Минулого літа хлопець 
працював помічником ком
байнера. Разом з Іваном 
Федоровичем Фастовом сво
їм СК-Ь па ланах колгоспів 
імені Димитрова та імені 
Свердлова Олександрійсько
го району вони намолотили 
3160 центнерів зерна. Ре
зультат не дуже вже й висо
кий, але для Сергія ці лінива 
стали уроком справжнього 
трудового загартування.

П. ОЛІЙНИК, 
викладач Олександрій
ського СПТУ № 3.

Майже 400 тисяч карбованців — такий економічний 
ефект від впровадження у виробництво раціоналіза
торських пропозицій, поданих молодими новаторами 
нашого міста. Найкращих показників добилися ком
сомольські організації виробничого об’єднання «Олеч- 
сандріявугілля», електромеханічного заводу та Семе-
нівського заводу гірського

И.Ч АГАТО робить для ши- 
рокого залучення мо

лоді до науково-технічної 
творчості комсомольська 
організація об’єднання 
«Олександріявугілля». Тут 
регулярно проходять огля
ди, конкурси, традиційни
ми стали виставки нови
нок, виготовлених моло
дими гірниками. Заслу
женим авторитето/л у сво
їх колективах користують
ся токар шахти «Свігло- 
пільська» Сергій Орел, 
майстер розрізу «Банду- 
рівський» Олексій Козак. 
Про пошукову роботу гір
ників знають не тільки в 
об’єднанні. Приміром, на 
республіканській виставці 
НТТМ, яка пройшла в Киє
ві під девізом «Ручну пра
цю — на плечі маш-ін», 
було представлено три 
винаходи олександрійсь
ких вугільників.

Важливу роль у розвит
ку науково-технічної твор
чості відведено радам мо
лодих спеціалістів. Адмге 
сучасний спеціаліст — це

воску.

вмілий організатор, здат
ний на практиці застосу
вати принципи наукової 
організації праці.

Хороший досвід має ра
да молодих спеціалістів 
електромеханічного заво
ду (голова Олександр 
Шаблій). Свою роботу во
на проводить за планом, 
узгодженим із комітетом 
комсомолу та затвердже
ним головним інженером 
підприємства. При раді ра
зом з ідейно-політичною, 
виробничою, культурно- 
масовою, житлово-побуто
вою секціями діє секція 
науково-технічної творчос
ті, яка мобілізує юнаків і 
дівчат на вирішення акту
альних завдань, що сюять 
перед підгалуззю низько
вольтного електроапарато- 
будівництва. Особливо 
вдало використовують на 
цьому заводі таку форму 
залучення до НТТМ, як 
комплексні творчі моло
діжні колективи (КЇМК). 
Прикладом тут може слу
жити позаштатний науко- 

ео-дослідний інститут ра
ціоналізаторів. Він об’єд
нує молодих спеціаліс
тів 21 відділу спеціаль
ного конструкторського 
бюро і ефективно працює 
над створенням пускачів 
меншої металомісткості. 
П'ять тонн срібла можна 
буде економити щороку 
завдяки запровадженню 
пропозицій цього КТМК. 
До речі, одна з його-роз
робок на виставці НТТМ-82 
удостоєна срібної медалі 
ВДНГ СРСР.

Важливо якнайраніше 
відкрити перед молодими 
людьми захоплюючий сзіт 
технічної творчості, при
щепити їм інтерес до ро
бітничої професії. Особ
ливо великого значення 
набуває профорієнтаційна 
робота з учнями загально
освітніх шкіл.

У кожній школі нашого 
міста працюють гуртки 
технічної творчості. В них 
майже 900 учнів констру
юють, моделюють тощо. 
Понад двадцять гуртків 
діюто нз базі Палацу піо
нерів. Щороку тисячі шко
лярів беруть участь у нау
ково-пізнавальних заходах 
у рамках Всесоюзних тиж
нів науки, техніки і вироб
ництва. Цього року під 
час Тижня (у дні зимових 

канікул) було проведено 
екскурсії на підшефні під
приємства, зустрічі з пе
редовиками виробництва, 
В кіностудії «Ритм» стан
ції юних техніків працював 
кінолекторій, у школах ор
ганізували перегляд нау
ково-популярних фільмів, 
діафільмів по розвитку 
науки і техніки,

У ході Тижня були вла
штовані виставки науко
во-технічної творчості у 
Палаці піонерів та стан
цією юних техніків — у 
вітрині універмагу «Юзі- 
лейний». Відбулися також 
V міські змагання молод- 
ших школярів з технічного 
моделювання та змагання 
з авіамодельного спорту.

За активну участь у Тиж
ні науки, техніки та вироб
ництва СЮТ нагороджено 
Почесною грамотою об
ласного комітету ЛКСМУ.

III пленум ЦК ВЛКСМ, 
що відбувся у грудні 1982 
року, розробив комплекс
ну програму участі комсо
молу у прискоренні науко
во-технічного прогресу. 
Він підкреслив, що най
важливішим завданням 
комсомольських організа
цій є мобілізація юнаків і 
дівчат на активну участь 
у здійсненні технічного 
переозброєння підпри
ємств, освоєнні сучасних 
машин, механізмів та ус
таткування, високоефек
тивних технологічних про
цесів, запровадженні ком
плексної механізації та 
автоматизації, ліквідації 
ручнеї праці.

Ширше розвивати нау
ково-технічну тзорчість 
молодих, надавати більше 

практичної допомоги мо
лодим винахідникам та ра
ціоналізаторам — це пи
тання особливо актуальне 
сьогодні як для первинних, 
так і для міської комсо
мольської організації. 
Міськком ЛКСМУ викори
став далеко не всі резер
ви збільшення внеску ком
сомольців Олександрії у 
науково-технічну твор
чість: у ній поки що бе
руть участь тільки чотири 
проценти юнаків і дівчат. 
Поки що. Не стало у нас 
традиційним проведення 
міських виставок НТТМ, 
зльотів молодих раціона
лізаторів. Не діє міська 
рада молодих спеціаліс
тів. Відсутні тісні контак
ти з міською радою Все
союзного товариства ви
нахідників та раціоналіза
торів.

Шляхи розвитку НТТМ 
міськком ЛКСМУ вбачає 
сьогодні насамперед у 
зміцненні взаємозв’язків 
комітетів комсомолу і рад 
ВТВР на місцях, активіза
ції роботи шкіл молодих 
раціоналізаторів, створен
ні на всіх великих підпри
ємствах комплексних твор
чих молодіжних колекти
вів.

Вважаємо, що у міської 
комсомольське! організа
ції є всі можливості, щоб 
ділом підтримати ініціа
тиву молоді столиці Укра
їни «Науково-технічному 
прогресу — бойове ком
сомольське шефство!»

В. ТЯГЛИЙ, 
перший секретар

Олександрійськ ого 
міського комітету
ЛКСМУ.

Уйы&люва
______ ________ ________ (З

АО ПО/ІЇТЗЯНЯЇТЯ

словим І
ДІЄВІСТЬ системі! комсо

мольського політнавчання 
вимірюється передусім 
зростанням ідейної пере
конаності, трудовою і гро
мадсько-політичною актив
ністю юнаків і дівчат. І 
виховувати ці якості у 
слухачів потрібно на прик
ладі передовиків, новато
рів. Важливо яскраво роз
повідати про їх щоденну 
творчість на робочих міс
цях, розкривати джерела 
успіхів і досягнень. Так 
вважає пропагандист шко
ли комсомольського по
літнавчання Кіровоградсь
кої панчішно-шкарпетко
вої фабрики головний 
інженер підприємства 
Людмила Павлівна Полта
вець.

Третій рік працює вона 
пропагандистом. У попе
редні роки читала слуха
чам курс «Бережливість — 
риса комуністична». Нині 
в школі, яку очолює Люд
мила Павлівна, шістнад
цять комсомольців кетель- 
иого цеху вивчають курс 
«Продовольча програма 
СРСР».

Здавалося б, курс цей 
мало відповідає профілю 
підприємства легкої про
мисловості. Проте Людми
ла Павлівна з цього при
воду має свою думку:

— Варто згадати, що 
минулого року робітники, 
ІТР нашої фабрики охоче 
допомагали трудівникам 
сільського господарства. У 
приміському радгоспі «Зо
ря» вирощували на двох 
гектарах помідори і зібра
ли їх 262 центнери, догля- 

I дали двогектарну ділянку 
І саду. У колгоспі імені Кар- 
Іла Маркса Кіровоградсь

кого району заготовили 
д 15,4 тонни сіна, зібрали па 
112 гектарах кормові буря

ки. У школі є можливість 
детально вивчити мг.лшізм 
агропромислового комп
лексу,* а відтак і перекона-

тися, що дає шефство міс
та над селом для виконан
ня Продовольчої програми. 
Основна сировина, яку ви
користовуємо на підприєм
стві — бавовняна пряжа.

ДІЛОМ
Це — сільськогосподарсь
кий продукт. Вивчаючи ма
теріали травневого та лис
топадового (1982 р.) Пле
нумів ЦК КПРС, Продо
вольчу програму, слухачі 
усвідомлюють важливість 
поставлених партією зав
дань, визначають своє 
місце в боротьбі за їх ви
конання.

Іти у ногу з життям. У 
це поняття слухачі вкла
дають широкий зміст. Цс 
— допомога трудівникам 
полів, економія сировини, 
ударна праця на своїх ро
бочих місцях. Набуті дів
чатами під час занять 
знання втілюються в кон
кретні діла.

З року в рік удоскона
лює Людмила Павлівна 
методику проведення за
нять. Сприяє цьому і ана
ліз виробничих показників 
слухачів, вивчення їх упо
добань.

У слухачів напружені 
плани, соціалістичні зобо
в’язання, які вони вико
нують. Швачка-мотористха 
Ольга Шевчук, наприклад, 
при завданні обробити 
700 пар дитячих колготок 
дає за зміну 1000 пар.

Людмила Павлівна не 
тільки націлила на кон
кретний результат, а й роз
повіла, що дасть те чи ін
ше трудове досягнення для 
зниження собівартості
продукції, підвищення
продуктивності праці.

Через кілька днів Ольга 
Шевчук виконала опера
цію, обробивши більше 
1200 пар колготок за змі
ну.

Людмила Павлівна про
водила такі індивідуальні 
бесіди з багатьма слуха
чами. Результати відрадні. 
Любов Дарієнко, Галина 
Дробіїніна, Тетяна Івлєва 
нині виконують завдання 
на 120—130 процентів.

ІО. ДНІПРОВСЬКИЙ.

а

Леніна 
КНИЖКО' 
з’явила- 
у Віль-

— ПОЛСНІОС 
Руденко, —

завжди заходи- 

зображення 
цього мага-

РЕЛІКВІЇ 
«ІСКОРКИ»

У Глодоську середню 
школу Новоукраїиського 
району надійшли банде
ролі з Новоросійська, 
Каунаса, Клайпеди, з Чу
вашії. В них — книжки, 
журнали, платівки, знач
ки, гербарії.

Ці реліквії жовтенятсі.- 
кий екіпаж десятирічки 
«Іскорка» отримав, здій
снюючи заочну подорож 
у братні республіки на
шої Батьківщини.

Один із листів, що на
дійшов з Новоросійська, 
діти показали ветерану 
Великої Вітчизняної вій
ни Ліні Павлівні Поло- 
зюк, яка брала участь у 
боях на Малій Землі. І 
вона разом з ентузіаста
ми з «Іскорки» відповіла 
червоним слідопитам Но
воросійська, просила їх 
допомогти розшукати од
нополчан.

ДО ІЛЛІЧА
113-й річниці з дня на

родження В. І. 
присвячена нова 
ва виставка, що 
ся цими днями 
иіанській районній бібліо
теці. Найбільший тут роз
діл «Образ Леніна в ху
дожній літературі». Акти
вісти бібліотеки В. Дешу- 
ра, Л. Милова. Л. Тима- 
повська допомогли культ
армійцям укомплектува
ти розділ вистави «Пое
тична Ленініана». Тепер 
у бібліотеці влаштову
ються ленінські читання, 
обговорення книг про 
Ілліча, а місцеві школярі 
з допомогою бібліотечних 
працівників готують літе
ратурну композицію, з 
якою виступлять у КВІТНІ.

(Наш. кор).

Йдучи вулицею Карпа Маркса, ми нена
роком підслухали такий діалог.

— Мамо, ходімо до білочки та зайчика,
— просип трирічний хлопчик свою маму.
— Там такий смачний сік і тістечка.

— Будеш слухняним — 
тнмемо, — відповіла вона.

До білочки та зайчика, 
яких прикрашають інтер'єр 
зину, зайшли і ми.

— «Продукти для дітей», 
завідуюча Магазином В. С. 
єдиний у Кіровограді спеціалізований 
торговельний центр по забезпеченню ма
лят дитячим харчуванням.

У відділі, де працює старший прода
вець Валентина Грабова, покупці можуть 
придбати різні фруктові соки і пюре, ви- 
сонопоживні молочні суміші. Сюди ж що
дня завозять пряжене молоко, вершки, 
сметану, солодкі сирки тощо. У конди
терському відділі ласощі відпускає про
давець Людмила Кихно. Але найбільшим 
попитом у цьому відділі користуються 
висококалорійні каші; гречана з молоком, 
пшенична «Артек», рисова..,

У магазині є чанний торговий зал. 
Малеча охо«е п’є духмяний чай Із само
варів, дорослі — каву. Комсомолка Рита 
ПОДОП’ЯНОВА (на знімну внизу) пропо
нує. окрім традиційних грузинського та 
індійського чаїв, новинку — розчинний 
чай, тістечка та торій.

Для вивчення потиту покупців у мага
зині проводяться виставки-продажі про
дуктів дитячого харчування. У такі дні 
молокозавод, кондитерська фабрика та 
інші підприємства значно розширюють 
асортимент продуктів для дітей. Це дає 
змогу дізнатися, які продукти користу
ються підвищеним попитом у населення 
і в найближчі місяці збільшити їх випуск. 
На таких виставках завжди присутні й 
представники міської дитячої полікліні
ки. З лікарями у комсомольсьно-моло
діжного колективу магазину постійний 
зв’язок.

м. литвинов,
В. ГРИБ (фото).
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|Р ІДТОДІ, як Гекну Петрівну Сміля- 
нець призначили вагарем току, у 

свої літні канікули по змозі допома
гають тут колгоспникам впорядкову
вати збіжжя і іі діти. Започаткували 
цю сімейну традицію найстаршенькі 
школярки Ірина і Катя. Згодом до них 
приєдналися Оля, Степан, Ігор, а по
тім ще й Антон. Якийсь період не 
щастило лише наймолодшому Дмит- 
рикозі. Як причимчикуваа на тік п’я
тирічним, мовчки додому відправили, 
а е наступні жнива пообіцяли роботу 
тоді, як стане школярем.

«Молодий комунар»

Ніколаєв. — Здається мені, що й ти на 
нього чимось схожий.

ОД почутого Дмитрові аж дух пе
рехопило. Тепер він сміливо скаже 
головне. Але Георгій Григорович, ні
чого не підозрюючи, глянув на 
хлопця ще пильніше і продовжив:

— Стривай, стривай. Ти, бува, не 
Смілянець?

— Смілянець,
— От які

— Ніколаєв 
Дмитрикові, 
єте сім'єю?

ШКОЛА, ГРОМАДСЬКІСТЬ,

З стор
НА ТВОЮ 

КНИЖКОВУ полицю

ж ви молодці, Смілянці, 
поклав руку на плече 
— знову на току працю-

ТИ

КІМНАТА КАЗОК
U АМ’ЯНЕЦЬКА СЕРЕДНЯ ШКОЛА НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

— ОДНА З НЕБАГАТЬОХ В РЕСПУБЛІЦІ, ДЕ ВПЕРШЕ БУЛО ВІДКРИ

ТОЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ «НУЛЬОВИЙ» КЛАС. ЩОРОКУ ВІДТОДІ НА

ВЧАННЯ В ПІДГОТОВЧОМУ КЛАСІ ШЕСТИРІЧНІ МАЛЮКИ СЕЛА ПОЧИНА

ЮТЬ З УРОКУ В КІМНАТІ КАЗОК, ЯКУ ОБЛАДНАВ ДЛЯ ШКОЛИ МІСЦЕ-

ВИЙ КОЛГОСП ІМЕНІ КАЛІНІНА.

1ПЛАНЕТА «МК»

події
НОВІ ВИДАННЯ

До магазину № 2 облкшь 
готоргу нещодавно -наді
йшли новинки художньої 
літератури:

Віра ЄНІНА. Минуле не 
минає. Романи, оповідання. 
Київ, видавництво «ДЩц. 
ро». 1982 р.

До книги відомої україн
ської радянської письмен
ниці ввійшли два ромаїін 
та оповідання.

Роман «Минуле не ми
нає1» розповідає про ду
ховну єдність двох поко
лінь нашої радянської епо
хи: старшого, що боролося 
за встановлення Радянсь
кої влади, за побудову і 
розвиток соціалізму в 
країні, і молодшого поколін
ня, яке сьогодні на мирно
му трудовому фронті при
множує подвиги своїх бать
ків. • :

«Істини рогшриЕаюгьея 
поволі* — роман про 
складну долю художниці 
Океани Скрипки, що про
йшла шляхи Великої ВІТ
ЧИЗНЯНОЇ війни як мед
сестра і у своїх фронто
вих зарисовках зуміла від
творити безсмертний под
виг радянських воїнів.

Героїні оповідань пись
менниці душевно багаті, 
мужні й несхитні в годину 
випробувань.

Август СТРІНДБЕРГ. 
Червона кімната. Роман. 
Переклад із шведської. 
Київ, видавництво «Дніп
ро*, 1983 р.

До книги ввійшли сати
ричні твори класика швед
ської літератури, що ви
кривають пороки капіталів 
тичіюго суспільства.

Микола СИДОРЯК. Довір- 
ники. Роман, 2 книга. Київ, 
видавництво < Радянський 
письменник*. 1082 р.

У другій книзі сучасного 
українського прозаїка дія 
відбувається на окупова
ному буржуазною Чехос- 
ловаччнною Закарпатті. 
За рекомендацією кому
ністів учительку Маргіт 
обирають народним старос
тою. В гострій класовій 
боротьбі гартується харак
тер героїні. Вена гаряче 
захищає інтереси трудо
вого люду, стає свідомо;з 
революціонеркою.

О. С. ДАНЧЕННО. Народ
ні майстри. Серія «У світі 
прекрасного». Київ, видав
ництво «Радянська школа», 
1982 р. -

Книжка присвячена 
творчості видатних майст
рів народно-прикладного 
мистецтва Української 
РСР. Розрахована на уч
нів середнього й старшого 
шкільного віку, вчителів 
образотворчого мистецтва, 
на широке коло читачів.

Сергій ЗАВГ0Р0ДНІЙ. 
Так давно і так недавно. 
Спогади, документальні по
вісті. Дніпропетровськ, ви
давництво 
1982 р.

І-Іову книгу 
раїнсьиого 
письменника 
цикл нарисів _
них людей сучасності, ді
ячів літератури та мистецт
ва.

До книги ввійшли також 
повісті, добре відомі чита- _ видань,

мати» і
____ ________ — осно

вою яких є реальні події 
насів Великої Вітчизняної 
війни.

Латисьне радянське опо
відання. Серія «Радянське 
опоіідашія». Переклад з 
латиської. Київ, видавницт
во «Дніпро*. 1982 р.

До збірки ввійшли опо
відання відомих латиських 
радянських письменників 
Андрія Упіта, Віліса Лаціса, 
Евалда Вілкса. Жана Гри
ви, Мієрвалдіса Вірзе та 
багатьох інших. Латиське 
радянське оповідання, різ
номанітне за тематикою та 
стилем, порушує важливі 
соціальні й морально-етич
ні проблеми.

Б. ПРИЩЕПА. Крок у 
безсмертя. Документальна 
повість. Київ, видавництво 
«Молодь*. 1982 р.

Ця книга — про коротке, 
але яскраве життя колиш
нього секретаря Миколаїв
ського обкому комсомолу 
безстрашної партизанки 
Лини Дівіної, яка загинула 
в боротьбі з фашистськими 
загарбниками на братній 
білоруській землі.

Б. О. ВОЙЦЕХОВИЧ. Сто 
днів ^витяги. Київ, видав
ництво «Дніпро». 1982 р.

Український радянський 
письменник, Герой Радян
ського Союзу с докумен
тальній книжці розповідає 
про безприкладний героїч
ний рейд до Карпат улітку 
1913 року партизанського 
з’єднання, яким команду
вав Сидір Артемович Ков
пак. В основу кнііжки по
кладено власний щоденник 
автора — першого заступ
ника начальника штабу 
з’єднання, архівні матеріа
ли та спогади бойових по
братимів.

О. ЛЮБЛІНСЬКА, 
завідуюча книжковим 
магазином № 2.
м. Кіровоград.

ФАКТИ
КОМЕНТАР

Світло мільйонам
У селі Уаді Саф'юн усі 

звикли вставати вдосвіта. 
Але цього січневого дня 
чоловіки, вийшовши а по
ле, невдовзі повернулися 
назад. Вони вели неквапли
ві бесіди, раз у раз погля
даючи на вуличні ліхтарі. 
І ось спалахнуло електрич
не світло. Крики дітей аід- 
лякнули з проводів птахів, 
котрі ще довго кружляли 
в небі. Зібрався мітинг, на 
нього приїхали керівники 
провінції. Село раділо чу
довому світлу.

Такі свята нині не рід
кість у Алжірі. За останні 
дев’ять років у країні про
кладено 20 тисяч кіломет
рів ліній електропередач. 
Приблизно вчетверо біль
ше, ніж за всю попередню 
історію. До 1990 року 
електричне світло засяє 
повсюди в Алжірі.

Не можна 
національна 
електрифікації починалася 
з нуля. Перед завоюван
ням незалежності в 1962 
році Алжір виробляв 1,4 
мільярда кі лозат-гсдич 
електроенергії. Через де
сятиріччя цього, однак, ви
явилось мало для зростаю
чої індустрії і потреб на
селення. Тоді й почалося 
активне будівництво вели
ких теплових електростан
цій, адже нафти і газу в

Одна зкраїні вистачає, 
них була споруджена при 
сприянні СРСР і пущена’ 
в 1974 році. ,

1975 року республіка ви
робляла вже більше трьох 
мільярдів кіловат-годин 
електроенергії, але алжір- 
цям довелося значно при
скорити темпи електрифі
кації країни. Згідно з 
прийнятим планом у країні 
намічено було збудувати 
12 тисяч підстанцій, про
тягти 63 тисячі кілометрів 
ЛЕП, підвести світло до 
мільйона двохсот тисяч 
жител. До початку 1983 ро
ку безприкладна для всьо
го африканського конти
ненту програма електрифі
кації країни була на тре
тину вже виконана.

Багато видів необхідно
го устаткування республіка 
випускає сама, що прино
сить немалі вигоди, У кра
їні підготовлені кваліфіко
вані кадри енергобудівни
ків, і це значно знижує 
вартість об'єктів.

Електроенергія допомо
же ширше використати 
природні ресурси країни, 
сприятиме її дальшій інду
стріалізації, полегшить 
життя мільйонам селян.

І ось нагесні' цього року разом з 
іншими «нульовичками» Дмитриха 
перевели до першого класу. Доче
кавшись нарешті своїх літніх шко
лярських канікул, він уже не почував 
себе найменшим у сім’ї. А коли на
стали жнива, зодягнувся пз-робочом/ ’ 
та й прибув на колгоспний тік. Однак | 
і цього разу його чекала невдача. За
відуючий током підмовився доручи
ти хлопцеві якесь діло, мовляв, тут 
машини, дітям не можна. Не зара
дила й мати. Спостерігаючи збоку, як 
заповзятливо підгортають золотаві 
купи зерна його старші братики й се
стрички, Дмитрии аж схлипнув од за
здрощів. Але тут же згадав про го
лову колгоспу. Старший він над усіма 
в селі. От лише як його вмовити, чим 
довести своє право трудитися тут, 
коло хліба, поруч зі старшими? По- 
думки хлопчик розмовляв з головою 
і про те, що він уже школяр, що 
вчився добре, на ранкову зарядку 
ніколи не запізнювався. Але все це 
було не ге. Хотілося сказати щось 
значиміше, вагоме, яке аж здивувало 
б дорослого. І раптом у дитячій уяаі 
Дмитра зримо постав образ Хлбпчи- 
ша-Кибальчиша, ота картина на стіні 
з шкільній кімнаті казок...

Тоді, збуджені першовересневим 
дзвінком, «нульовички» затамували 
подих врат, ледве ступивши за поріг 
цієї великої диво-кімнати. Підлога 
тут з краю в край застелена килимо
вими доріжками. Діти, мов на травич
ці літнього дня, посідали на долівку 
побіля вчительки і відразу опинили
ся у світі казкових образів, відтворе
них на багатьох картинах. Ось гуси- 
лебеді несуть на крилах Івасика-Те- 
лесика,- поруч — синє море здіймає 
на хвилях Золоту Рибку. І промовляє 
есна до дідуся-рибалки... А в кутку 
майстерно виготовлений дуб зелений, 
кіт на золотому ланцюгові, русалка на 
гіллі погойдується... Та коли Дмитрии 
побачив Хлопчиша-Кйоальчиша на 
здибленому черзоному коні, припав 
оленятами лише до цієї картини. Каз
ку про мужнього вершника він уже 
чув від виховательки в дитсадку. Хзи- 

1 ля думок і почуттів полонила його. 
Я Від зустрічі з улюбленим героєм сер
ії це Дмигрика защеміло, рука мимо

волі стисла невидиму блискучу шаб
лю. І ось він уже разом з хлопчика
ми-побратимами Кибальчиша мчить 
верхи назустріч синім постатям бур- 
жуяків...

Щотижня відтоді приводила вчи
телька «нульовичків»» до цієї кімнати, 
розповідала їм усе нові казки. Ча- 

; сом дивилися їх на екрані кольорово
го телевізора, а тоді самі писали каз
ни й читали їх тут уголос. І кожного 

[І разу Дмитрии, уважно слухаючи роз
повіді, нишком поглядав на улюблену 

І картину.
А згадав хлопчик про Кибальчи* 

ша і його друзів тому, що їх, таких 
І же малолітніх’, як і Дмитрии, ніяк не 

могли перемогти буржуяки. Ста
ли діти воювати з ворогами хо
робро, як і дорослі. То чому ж йому, 
першокласнику, не довірять, яко
гось посильного діла тут, на колгосп- 
но/ку току? Отак і скаже...

Аж ось і сам голова колгоспу ви
ходить з машини.

Хлопчик мов із-під землі виріс пе
ред Георгієм Григоровичем Нікола- 
євим. Забувши про все на світі, спер
шу чомусь спитав голосно:

— Ви знаєте Хлопчиша-Кибальчи- 
ша?

— Знаю, — у тон йому відпозів-Ч

Цього й треба було хлопцевії Він 
тут же ьиклав голові усю правду. А 
через кілька хвилин хлопчик гордо 
крокував до золотазої купи зерна. 
Голова дозволив...

Директор школи О. І. Стрілець кла
де переді мною невеличку любитель
ську фотографію, на якій усі семеро 
школярів-Смілянціз стоять тісною 
купкою. Кожен тримає в руках пода
рунки колгоспу за те, що літньої 
чверті сім’єю допомогали хліборобам 
на току.

— І всі семеро — майже круглі 
відмінники навчання, — додає Олек
сандр Іванович і пригадує, як сам 
голова правління Г. Г. Ніколаєв вручив 
Смілянцям подарунки на загальних 
зборах колгоспникіз і школярів села.

Такі збори в колгоспі імені Каліні- 
на—традиція. Всі школярі влітку в мі
ру своїх можливостей трудяться на 
різних ділянках сільськогосподарсько
го виробництва; доглядають корів і 
телят, збирають урожай, вирощують 
кролів, заготовляють корми. Лише 
учнівська виробнича бригада, що діє 
тут на базі табору праці і відпочинку, 
торік виростила на 20 гектарах куку
рудзу і одержала на круг по 55 цент
нерів зерна, на 10 гектарах— цукрові 
буряки,' зібрала з 35 гектарів картоп
лю. _ ■ • • • .

Гуртом учні школи заготовили 1500 
тонн озочів. Отож підсумки господар
ського року віддавна підбивають на 
зборах разом — колгоспники й учні.

А потім за шкільними партами діти 
пишуть твори про трудове літо. Учні 
мопедших класів у своїй диво-кімчаті 
складають цікаві казки, серцем піз
наючи навколишній світ 3 роками 
фантастичне, казкове в учнівській 
творчості усе тісніше переплітається 
з реальністю. художн; образи почина
ють діяти в конкретних умоззх життя 
села чи окремого колективу. Від зо
браження тієї обстановки, в якій 
проходила трудова чверть дітей, до 
спільної ідеї — дружно працювати 
на загальну користь і допо/лагати 
один одному — така загалом еволю
ція художнього мислення учнів. Пока
зові відповіді старшокласників на 
анкети, що їх час від часу розповсюд
жують дирекція школи разим із прав
лінням колгоспу. Кілька років тому уч
нів запитали: «Яким ти бачиш своє 
село через п’ять років і що зробиш 
для втілення своєї мрії?»» Майже в 
кожній відповіді школярі висловили 

І конкретні пропозиції щодо політ неч- 
I ня благоустрою Кам’янечого, куль

турно-побутового обслуговування йо
го жителів, умов праці тощо. Ось ли
ше окремі з них: «Заасфальтувати ву
лицю Б/дьонного, адже він перебу
вав тут колись», «Посадити алею ви
пускників школи», «Збудувати в селі 
такий стадіон, як у місті».

Пропозиції старшокласників були 
внесені в комплексний план соціаль
но-економічного розвитку села на 
одинадцяту п’ятирічку і затверджені 
на сесії сільської Ради. Того ж року 
другу частину анкети старшокласники 
обговорили на загальношкільних збо
рах і тоді всім класом пішли працю
вати в рідний колгосп. У тому, що 
вже заасфальтовано вулицю Будьон- 
ного, біля школи споруджено пре
красний стадіон, обладнано великий 
спортивний клуб, а ще — диво-кімна- 
ту казок у школі — і їхня заслуга, і 
тих, хто поповнив сім’ю колгоспників 
у наступні роки.

М. УСПАЛЕНКО.
Новоархангельський район.

сказати, що 
програма

В. САДАКОВ, 
власкор АПН.

Ель-Джазаїр.

«Прдімінь»,
відомого ук- 
радянсы.’ого 

відкриває 
про видат-

чам з попередніх 
— «Мати наша. 
«Краса дівоча*. На знімку, вийшов новий номер «‘Оманіто».

Фото В. СОБОЛЕВА. 
Фотохроніка ТАРС.

ОДИН У МОРІ воїн
Капітан Кент Кірк ого

лосив війну Великобрита
нії. Перевіривши споряд
ження, відважний датча
нин відправився на своєму 
сейнері «Сенд Кірк» водо
тоннажністю 140 тонн до 
англійських берегів. Штор
мове Північне море вдало
ся подолати за два дні, і 
«Сенд Кірк», на борту яко
го знаходилось кілька 
журналістів, опинився у 
12-мильній британській ри
боловній зоні. Розставив
ши сіті, капітан Кірк до
був свій улов — єдину трі
потливу тюльку. Але він че
кав, поки на його «вудоч
ку» клюне більша здобич. 
Через кілька годин появи
лись нарешті англійські 
митники і провели датсь
кий сейнер у порт. Тут 
представники непривітної 
британської Феміди оштра
фували порушника рибо
ловної зони па 48 тисяч 
фунтів стерлінгів.

Своєю легковажною, на 
перший погляд, поведін
кою датчанин переслідував 
серйозну мету. Кент Кірк,

котрий є членом європейсь
кого парламенту, порушив 
британські риболовні зако
ни для того, щоб приверну
ти увагу громадськості до 
проблеми, котра серйозно 
хвилює датських рибалок. 
По їхніх інтересах боляче 
вдарили обмеження рибо
ловних квот, уведені орга
нами ЄЕС, котрі Данія — 
єдина із країн цієї органі
зації — не визнає. І хоча 
датські рибалки не раз по
грожували порушити бри
танську риболовну зону па 
знак протесту проти нових 
обмежень, відкритий вик
лик наважився кинути 
один Кірк.

Представники датських 
властен обіцяли свою під
тримку Кенту Кірку, однак 
застерегли ного співвітчиз
ників від того, щоб вони 
наслідували його приклад. 
Сам же порушник має на
мір довести 
англійським п 
випадку 
європейського суду.

ю. мокшин. 
(АГїН|.

конфлікт із 
властями у 

необхідності до
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АДРЕСИ 
ТВОГО 

ДОЗВІЛЛЯ

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

річ школярів м. Іркутська з 
депутатом Верховної Ради 
СРСР, членом-кореспонден- 
том АН СРСР, лауреатом 
Державної премії СРСР
М. Логачовим. 9.25 — Теле
фільм «Співець революції». 1 
серія. 10.45 — Концерт на- 
мерното хору м. Ростова-на- 
Дону. 11.05 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Док. те
лефільми. 15.50 — Знай і
умій. Науково-пізнавальна 
передача для школярів. 16.35
— Об'єктив. 17.05 — Розпо
відають наші кореспонденти.
17.35 — Г. Свиридов. «Нічні 
хмари». Кантата на вірші 
О. Блока. 18.00 — Тележур
нал «Співдружність». 18.30
— П. Чайкозський. «З ди
тячого альбома». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.05 — 
Політичний оглядач В. Беке
тов відповідає на листи те
леглядачів. 19.35 — Теле
фільм «Співець революції». 
2 серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Про балет. 23.05 — Сьо
годні у світі.
А ут

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Камерний кон
церт 10.45 — Живе слово.
11.30 — Концерт. 11.40 — 
«Шнільний енран». 7 клас. 
Російська література. 12.10
— «Новини кіноекрану». 
16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30
— Телефільм «Батьківські 
дороги». 16.50 — «Народні 
таланти». 17.20 — Для шко
лярів. «ЮТ-83». 17.45 — Те- 
яепост на ударній будові. 
18.00 — «Населенню про ци
вільну оборону». (Кірово
град). 18.15 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.30 — 
К. т. «Продовольчу програму
— в дію». (Кіровоград). 19.00
— «Актуальна камера». 19/30
— «З людьми і для людей».
Теленарис. 20.00 — Концерт 
радянської пісні. 20.20 — 
«Галузь: досвід, проблеми». 
20.50 — «На добраніч, діти». 
21.00 — «Час». 21.35 —
О. Твардовський. «Василь
Тьорнін». Телевистава. В пе
рерві — Новини. 23.35 
«Старт».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. фільм «Волга». 8.35, 9.35
— Фізика. 10 кл. 9.05. 13.05
— Французька мова. 19.05 —
Учням ПТУ. Естетичне вихо
вання. 10.35 — Спогади про 
Всеволода Гаршина. 11.35 — 
Шахова школа. 12.05 —
М. Шолохоз. «Піднята ціли
на». 10 нл. 12.35 — Істооі-і. 
7 кл. 13.35 — Дайте мені 
точну опори... 14.05 — Гео
графія. Західно-Сибірський 
район. 14.35 — «і знову ду
ша поезії сповнена». 15.20 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Науково-популярний 
Фільм «Золота рибна». 18.30
— Наш сад. 19.00 — Служу 
Радянському Союзу! 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Між
народна панорама. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
♦Дрібниці життя».

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

зична передача. 9.50 — Те
лефільм «Співець револю- : 
ції». 2 серія. 11.15 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 — 
В братній сім’ї народів. Док. 
телефільми. 15.50 — Стадіон 
для всіх. 16.20 — Жодного 
відстаючого. Про досвід но- 
лектизу заводу «Червоний 
Аксай» (Ростов-на-Дону) по 
зміцненню дисципліни праці.
16.35 — Відгукніться, сур
мачі! 17.20 — Співає Дер- 
гкавні хорова капела м. Маг
нітогорська. 17.45 — Адреси 
Молодих. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Кубок євро
пейських чемпіонів з футбо
лу- '/< фіналу. «Динамо > 
{Київ) — «Гамбург» (ФРН). У 
перерві — 19.45 — Якщо хо
чеш бути здоровим. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Майстри ек
рана. Вс. Пудовкін. 22.50 — 
Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — інструменталь
на музика. 10.45 — «Братер
ство». 11.15 — Концерт ан
самблю пісні і танцю Чер- 
вонопрапорного Київського 
військового округу. 12.05 — 
О. Твардовський. «Василь 
Тьоркін». Телевистава. 13.50 
— Телефільм. 14.00 — «Стар
ти надій». 16.00 — Новини. 
16.10 — К. т. «Срібний дзві
ночок». (Кіровоград на рес
публіканське телебачення).
16.30 — «Народні мелодії».
16.45 — «Країна комсомо- 
лія». 17.15 — «Продоволь
ча програма — споаеа кож
ного». 18.00 — Телефільм.

МУЗИЧНО- ДРАМАТИЧ
НИЙ ТЕАТР ІМЕНІ М. Л. 
КРОПИВНИ ЦЬКОіО: 1 бе
резня — «Дикий Ангел» 
О. Коломійця; 2 березня 
_  «Обочина» М. Заруд- - 
ного; 3, 5 березня —
«Гра на клавесині» 
Я. Стельмаха: 6 березня— 
«Обочина» М. Зарудкого. 
«Великий чарівник»
В. Губарева (для дітей — 
початок о 10.00; 12.00).

Початок спектаклів о 
19 30 (в неділю о 17.00 та 
19.30)

ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ 
ІМЕНІ ЖОВТНЯ: 3 березня 
— День культури на за
воді. Початок об 11.00: 4 
березня — вечір «Я—гро
мадянин Радянського Со
юзу». Урочисте вручення 
паспортів молоді Ленінсь
кого району. Із циклу 
«Нові обряди — в жит
тя». Початок о 17.00. Для 
заводської молоді — ве
чір відпочинку о 19.30; 7 
березня — святковий 
концерт. присвячений 
Міжнародному гниючому 
дню — 8 Березня. Печа
ток о 18.00.

ТЕАТР ЛЯЛЬОК: 1. З бе
резня — «Петрушка роз
повідає» Г. Стефанова, 
В. Орлова. Я. Рохліна. По
чаток о 18.00: 14.00. 5. 6 
березня — «Лісова каз
ка» М. Шуринова. Поча
ток о 12.00 та 14.00 (в су
боту — ті.и.ни о 14.00).

БУДИІІОК ОФІЦЕРІВ: 
протягом тижня експону
ється виставка творів кі
ровоградських худоя.-ни- 
ків, присвячена 65-річчю 
Радянської Армії.

КІНОТЕАТРИ: 
«КОМСОМОЛЕЦЬ*

«Смерть 
о 

14.50;

З 4 березня 
на зльоті». Початок 
9.20: 11.10; 
16.40; 18.20;

13.00;
20.50.

«МИР»

тижняПротягом ...........
«Побачення». Початок се
ансів о 18.00; 17.30; 19.00; 
21.00.

Для дітей — «Нсмандир 
«Щасливої щуки» (!) ЗО та 
14.20), «Петя і возк» 
(Ш20; 12.20; 13.20).

ГАЙВОРОН

Будинок культури за
лізничників імені ІЗороз- 
гького:. З березня — «Го
лубий вогник» для жі
нок Гайвороне ького заліз
ничного вузла. Початок 
о 19.00.

СВІТЛОВОДСЬК
Міський Палац культу

ри: 3 березня — вечір 
«Жінки — щасливого 
життя творці». Початок 
о 19.00; 0 березня —
«Вогник» для жіпок-вете- 
раяів війни та праці. По
чаток о 18.00. 7 березня
— вечір відпочинку о 
19.30.

(Кіровоград). 18.10 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.25
— Н. т. «Музичний салон».
Камерний оркестр Латвій
ської державної філармонії. 
(Кіровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — 
«Інтернлуб». 20.30 — «Світ 
поезії Є. Гребінки». 20.45 — 
«На добраніч, діти». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Худ. теле
фільм «Сватання гусара».
22.45 — Новини.

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

Дон. фільм «Доброго ранку, 
люди». 8.35, 9.35 — Астроно
мія. 10 кл. 9.05, 12.40 - Ні
мецька мова. 10.05 — Учням 
ПТУ. Фізика. 10.35. 11.40 — 
Загальна біологія. 9 кл. 11.05
— Для вас, бзтьки. 12.10 —
В. Маяковський. «Незвичайні 
пригоди...» 7 нл. 13.10 — «Ця 
книжечка варта цілих то
мів»,.. Про Маніфест Кому
ністичної партії. 13.50 —
Мистецтво режисера. Пере
дача 1 і 2. 15.20 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20 — 
Міжнародні змагання з важ-

кої атлетики. «Кубок Друж
би». 18.50 — Радіожурнал 
«Піонерія». 19.00 — Сільська 
година. 20.00 — Вечірня каз
на. 20.15 — Очевидне —
неймовірне. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Король-
олень».

17.05 - 
людей». 

— пісня.
ПОШІНК

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

гукніться, сурмачі! 9.30 — 
Клуб мандрівників. 10.30 — 
Гіісня далека й близька.
11.15 — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — Комсомол
— моя доля. Док. телефіль
ми. 16.05 — Поезія. 16.30 — 
Народні мелодії..16.45 — Ве
селі старти. 17.30 — Шахова 
школа. «Біла тура». 18.00 — 
Ленінський університет міль
йонів. Духовний світ люди
ни. Роль педагога у вихо
ванні особи. 18.30 — У кож-

малюнку — сонце. 
— Сьогодні у світі. 

19.00 — Наука і життя. Від
рядження в Антарктиду.
19.30 — Романси російських 
композиторів виконують за
служені артисти Вірменсь
кої РСР Рузгна і Каріна Лісі- 
ціан. 19.45 — Телефільм
«Співець революції». З се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Док. телефільм «Батьківщи
на, яку украли». 22.35 — 
Сьогодні у світі. 22.50 — Ку
бок європейських чемпіонів 
з баскетболу. Чоловіки. 
ЦСКА — «Цибона» (Югосла
вія).

А ут
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.30 — 
Республіканська фізико-ма- 
темагична школа. 17.05 — 
♦ З людьми і для
17.35 — В ефірі
17.45 — «Енран _____
Українського телебачення*. 
(Кіровоград на республікан
ське телебачення). 18.00 — 
Телефільм. (Кіровоград).
18.15 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.30 — «Екран 
запрошує». (Кіровоград). 
19.00 — «Актуальна камера».
19.30 — Чемпіонат СРСР з 
баскетболу. Чоловіки. «Буді
вельний» (Київ) — «Динамо» 
(Москва). В перерві — Ве
чірня назка. 21.00 — «Час».
21.35 — «Крупним планом»,
22.40 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. фільм «Ідуть по БАМу 
поїзди...» 8.35, 9.35 — За
гальна біологія. 10 нл. 9.05,
12.35 — Іспанська мова.
10.05 — Учням ПТУ. О. Блок. 
«Дванадцять» 10.35, 11.40 — 
Зоологія. 7 кл. 11.00 —• Ма
мина школа. 11.30 — Науко
во-популярний фільм «Ар- 
хиз». 12.05 — Історія. 4 клас. 
13 05 _ Науново - попу
лярний фільм 13.15 —
І. Гончаров. Сторінки жит
тя і творчості. 14.00 —
Фільм із субтитрами «Ати- 
бати. йшли солдати». 15.25
— Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Міжнародні змаган
ня з важної атлетики «Кубок 
Дружби». 19.00—Кубок СРСР 
з футболу. ■>/. фіналу. У пе
рерві — 19.45 — Вечірня 

казка. Мультфільм «Вперше 
на арені». 20.45 — Чемпіонат 
СРСР з водного поло. «Дина
мо» (Алма-Ата) — ЦСК 
ВМФ. 21.00 — «Час». 21.35 
— Телефільм «Пізня дити
на».

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Весе

лі старти. 9.30 — Телефільм 
«Співець революції». З се
рія. 10.45 — Науково-попу
лярні фільми. «Хто є хто?», 
«В об’єктиві — тварини. 
Дромадери, бактріани». 11.20 
— Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — Діла і турботи сіль
ських комуністів. Док. теле
фільми. 15.55 — Російська
мова. 16.25 — Умілі руки. 
16.55 — Твоя Ленінська біб
ліотека. «Краще менше, та 
нраще». 17.25 — И. Брзмс. 
Квартет до мінор у виконан
ні Державного квартету ім.

0. Бородіна. 18.00 — Автори
тет бригадного підряду.
13.30 — Мультфільм «Ста
леве колечко». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.05 — Ми бу
дуємо БАМ. 19.35 — Теле-
?ільм «Співець революції», 

серія.
21.35 — 
23.05 —

21.00 — «Час».
Театральні зустрічі. 
Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Крупним пла
ном». 11.40 — «Шкільний
екран». 9 клас. Фізика. 12.10
— Телефестиваль піонерсь
кої пісні. 13.10 — Худ. те
лефільм «Сватання гусара». 
16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.40 — 
«Відгук про документальний 
фільм». 17.10 — «Олівець- 
малювець». 17.40 — Філам- 
нонцерт. 17.50 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.05 — 
«Рішення XXVI з’їзду КПРС
— в життя». «Нові рубежі». 
(Кіровоград). 18.20 — Міжна
родні змагання з важкої ат
летики «Кубок дружби». 
19.00 — «Актуальна камера».
19.30 — «Зустріч з театром».
20.40 — «На добраніч, діти». 
21.00 — «Час». 21.35 — Худ. 
телефільм «Безіменна зірка». 
1 серія. 22.40 Новини.

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

Науково-популярний фільм 
«Гніздо на ВІлсанді». 8.35,
9.35 — Географія. 8 кл. 9.05, 
13.00 — Англійська мова. 
10.05 — Учням ПТУ. Загаль
на біологія. 10.35, 11.35 — 
Музика. 2 кл. 11.05 — Науко
во-популярний фільм «Роз
повіді із заповідного лісу». 
12.05 — Фізика. 7 кл. 12.35 — 
Байки І. Крилова. 13.30 — 
«Дорога до уроку». Телена
рис. 14.00 — Російське мис
тецтво XVIII ст. Живопис.
14.35 — Л. Толстой. «Живий 
труп». 15.20 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — Міжна
родні змагання з важкої ат
летики «Кубок Дружби». 
19.00 — Клуб мандрівників. 
20.00 — Вечірня казка.
Мультфільм «Слоненя».
20.15 — Грає народна ар- 
тистна Грузинської РСР 
М. Яшвілі (скрипка). 20.30 — 
Всесоюзні змагання з мо
токросу. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Друга лю
бов» (НДР). 22.40 — Теніс. 
Кубок Девіса. Збірна СрСР — 
збірна Франції.

Умі-
д ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.45 — . 
лі руни. 9.15 — 10-й тираж 
«Спортлото». 9.25 — Концерт 
оркестру народних інстру
ментів Палацу культури «Пе
ремога» м. Горького. 9.55 — 
Телефільм «Співець револю
ції». 4 серія. 11.15 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 — 
До Міжнародного жіночого 
дня 8 Березня. Док. теле
фільми. 15.55 — Сьогодні і 
завтра підмосковного села. 

Творчість юних.
Урочисті збори і 
присвячені ГЛіжні- 
жіночому дню Є

16.25 —
16.55 —
концерт,
родному _ _
Березня. Трансляція з Дер
жавного анадемічного Вели-

ного театру Союзу РСР. 
21.00 — «Час». 21.35 -
Фільм-концсрт «Любі жінки» 
з участю народного артиста 
РРФСР О. ГІокровсьного.
22.40 — Російський музей. 
Російська скульптура. 23.10
— Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Імпульс».
11.00 — Фільгл-концерт «Вес
няний настрій». 11.15 — 
Доброго вам здоров'я. 12.00
— «Таланти твої, Україно». 
13.00 — «Інтернлуб». 14.00
— «Грають юні музиканти».
16.00 — Новини. 1Є.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.35 — 
Телефільм. 16.45 — Для
старшокласників. «Това
риш». 17.30 — «Сонячне ко
ло». 17.55 — Урочисті збо
ри і концерт, присвячені 
Міжнародному жіночому дню
— 8 Березня. У перерві — 
«Актуальна камера». 21.00
— «Час». 21.35 — Худ. фільм 
«Безіменна зірка». 2 серія.
22.40 — Новини. 22.55 •- 
Концерт.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. фільм «... і людину 
створити». 8.35, 9.45 — Фі
зика. 7 кл. 9.05 — Науково- 
популярний фільм «Усупій- 
ськин заповідник ім. В. Ко
марова». 9.15 — Російська 
мова. 10.15 — Науково-по
пулярний фільм «Н. К. Круп- 
сьна. Сторінки життя». 10.35,
11.40 — М. Шолохов «Підня
та цілина». 10 кл. 11.05 — 
Наука і життя. 12.10 — Іс

торія. 5 кл. 12.40 — Природо
знавство. З кл. 13.00 — Му
зика. 2 кл. Е. Гріг. «Пер 
Гюнт». 13.30 — Науково-по
пулярний фільм «Льодовий 
архіпелаг», 13.50 — «Крини
ця»^ Теленарис про матір- 
героїню, Героя Соціалістич
ної Праці К. І. Михнюк. 14.35
— Музика у виставі. 15.25 —
Новини. 18.00 — Новими.
18.20 — Міжнародні зма
гання з важкої атлетики 
«Кубок Дружби». 19.00 —
Док. телефільм «На пере
хрестях Кампучії». 20.00 — 
Вечірня казка. Мультфільм 
«Вінні-Пух і день турбот».
20.15 — Концерт Народної 
артистки РРФСР О. Воро
нець і Державного російсь
кого народного оркестру ім. 
М. Осипова. 20.50 — Док. 
фільм «Біг Аранзалу». 21.00
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Весільна подорож перед 
весіллям». 22.40 — Теніс. 
Кубок Девіса. Збірна СРСР
— збірна Франції.

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

ні радянських авторів. 9.15
— Виставка Буратіно. 9.45
— Док. фільм «Жива па
м’ять». 10.30 — Грає духо
вий оркестр. Телеогляд-кон- 
иурс. 10.55 — Для вас, бать
ки. 11.25 — Док. фільм «У 
небі Покрншкін». 11.55 — 
Концерт академічного ор
кестру російських народних 
інструментів ЦТ І ВР. 12.45
— Людина. Земля. Всесвіт.
13.30 — Російський музей. 
Російська скульптура. 14.00
— Міжнародний фестиваль 
телепрограм про народну 
творчість «Веселка». «Музи- 
на прибережних районів 
Аргентіни». 14.30 — Новини.
14.45 — Фільм — дітям. 
«Слон і мотузочка». 15.30 — 
У світі тварин. 16.30 — Чем
піонат Європи з легкої атле
тики. 17.10 — Бесіда полі
тичного оглядача Л. Возне- 
сенсьного. 17.40 — На арені 
цирку. 18.55 — Дисципліна 
цля всіх одна. Передача І із 
циклу «Вирішується на міс
ці». !з досвіду роботи пао- 
тійних і радянських органі
зацій з листами, пропозиці
ями і снаогами трудящих. 
19л55 — Телефільм «Ще до 
війни». За повістю В. ЛІпа: 
юва. 1 серія. 21.00 — «Час».
21.35 — 2 серія художнього 
телефільму «Що до війни».
22.40 — Тслефільм-концерт 
«Прощання з зимою», із 
циклу «Пори року». 23.45 — 
Новини.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра», 10.35 — «Мені довірена 
пісня». 11.00 — «Село і лю
ди». 11.30 — «Сонячне коло». 
12.00 — Міжнародна студія 
Українського телебачення.
12.35 — «Призначається по
бачення». Естрадно-розва
жальна передача. 13,05 — 
«Слава солдатська». 14.05 — 
«Перлини душі народної». 
15.00 — «Скарби музеїв Ук
раїни». 15.15 — Міжнародні 
змагання з важкої атлетики 
«Кубок дружби». 16.00 — 
«Катрусин кінозал». 17.00 — 
Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Сокіл» — СКА (Ленінград). 
• 9.15 ~ ♦Актуальна камера».
19.45 — А. Салинський. «По

говір». Вистава. 20.45 — «На 
добраніч, діти». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Продовження 
вистави «Поговір». 22.25 —• 
Новині*.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 

Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Док, фільм «Цілю
щий край». 8.50 — Теле
фільм «Весільна подорощ 
перед аесіллям». 9.55 — Му
зична передача «Ранкова 
пошта». 10.25 — Програм.! 
Білоруського телебачення. 
11.25 — Чемпіонат Європи з 
легкої атлетики. 11.55 щ 
Путівка в життя. 12.40 -І- 
Співає народна артистка 
Латвійської РСР С. Ран. 
13.05 — Телефільм «Сала
мандра» (Франція). 14.10 — 
«Народився в Таганрозі». Те
лефільм із циклу «Подорож 
до Чекова». 15.25 — Міжна- 
родний огляд. 15.40 — Чем
піонат світу із спідвею 16.10 
— Музичний кіоск. 16.40 — 
Док. телефільм «Єгор Іва- 
нич». 17.45 — Чемпіонат 
СРСР з хонею. ЦСКА — 
«Торпедо». 2 і 3 періоди.
19.15 — Міжнародні змаган
ня з важкої атлетики «Кубок 
Дружби». 20.00 — Вечірня 
казка. Мультфільм «Сестри
ця Оленка і братик Іванко».
20.15 — «Здоров’я». 21.00 —
«Час». 21.35 — Зустріч з
народним артистом СРСР 
М. Фадєєчевим в Будинку 
культури ім. Калініна Мос
ковської області. 22.35 — 
Теніс. Кубок Девіса. Збірна 
СРСР — збірна Фрзнції.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Виробниче 
об'єднання 

«Олександрія-і 
вугілля»

на будівництво шахти 
«Ведмежоярська» робіт ній 
вів таких професій:

прохідників, електрослю
сарів підземних, кріпильни
ків, електрослюсарів шахт
ної поверхні, машиністі? 
підземних установок, гір
ничих робітників підзем
них, машиністів електро
возів, сигналістів, лампов- 
щнць, робітників шахтної 
поверхні, машиністів кон
вейєрів.

Бажаючі працювати па 
будівництві, а потім на ек
сплуатації шахти можуть 
набути будь-які будівельні 
і шахтарські професії у 
навчально-курсовому ком
бінаті, технічному учили
щі № 3, учбовому пункті 
шахтобудівельпого управ
ління № 2 з відривом і 
без відриву від виробницт
ва.

Працівникам шахтного 
будівництва, зайнятим па 
підземних роботах, як і 
шахтарям, ннплачується 
одноразова винагорода за 
вислугу років. Вони кори
стуються правом на піль
гове пенсійне забезпечен
ня:

При наявності підземно
го стажу роботи не менше 
10 років у віці 50 років 
гарантується щомісячна 
пенсія в розмірі 120, при 
стажі понад 15 років 
140. понад 20 років — 100 
крб.

Робітники забезпечують
ся безплатним паливом і 
спецодягом, безплатним 
проїздом до місця роботи.

Одиноким і малосімей
ним надається гуртожи
ток.

По довідки звертатися 
на адресу: м. Олександрія, 
проспект Леніна, 77, кімна
та, 231.
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