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Виробниче об’єднання по сівалках «Персона зірка» повинна значно підвищи
ти продуктивність праці. Досягти цього можна тільки за умови ефективного ви- 
корнстання робочого часу.

Минулого року втрати від прогулів на головному підприємстві виробничого 
об’єднання склали майже п’ять-з половиною тисяч людино-днів. Серед поруш
ників — чимало молодих робітників. Уже ьього року одинадцятеро з них зро
били прогули. Найбільше марнотратство часу допускають у цехах норпусу 
№ 90, механоскладальних цехах 1, 3, 4, 18. Громадський штаб огляду уже
розповідав про те, як молоді дозорці «Червоної зірки» борються з порушника
ми трудової дисципліни. Недавно у виробничому об’єднанні відбулося засідання 
комсомольського активу, учасники якого закликали молодих працівників 
об’єднання ділом підтримати почин москвичів і широко розгорнути рух за за
безпечення соідомої дисципліни і чіткої організації праці.

Організованому колективу — все під силу. Такої думки — п висловили 
представники Семеніаєького заеоду гірського весну в ході недавнього виїзного 
засідання, громадського штабу (номер газети-зл 15 лютого ц. р.) — дотриму
ються і комсомольські активісти «Червоної зірки». їхні пропозиції по зміцнен
ню трудової дисципліни та забезпеченню чіткої організації праці — свідчення 
активної життєвої позиції.

ДІЙТИ
до кожного

Л. Горбань, секретар 

комсомольської органі

зації цеху металевих 

виробів.

З уведенням нової 
гальванічної дільниці і 
першої черги корпусу 
№ 14 до нас в цех при
йшло багато молодих. 
Більшість одразу влива
ється в колектив і добре 
працює. А є й такі, яким 
треба приділяти чимало 
уваги. І треба сказати, 
що не у всіх комсомоль
ських організаціях заео

ду турбуються про моло
де поповнення.

Недавно з ковальсько- 
пресового цеху прийшла 
на роботу одна комсо
молка, звати її Лариса. 
Як і належить, я переві
рила, як у неї справи зі 
сплатою членських внес
ків. Виявилося, незадо
вільно. Вона розповіла, 
що в комсомольській ор
ганізації КПЦ нею не ці-

Фото В. ГРИБА.

Опександрійський завод
■ «Азтоштамп». Кращою
■ бригадою за підсумками 
І минулого рону тут назва-
| но комсомольсько-моло

діжний колектив електро- 
монтажників-схемників (ке-

■ рівнин В. Селиверстов, 
В ірупкомсорг В. Косенко).
І 3 особистими річними со- 
I ціалістичними зобов’яззн- 

і нлми члени КМК справили- 
!! ся до 28 листопада. Моло- 
К ді робітники зарахували до 

складу бригади члена під
пільної комсомольської 

і організації «Спартак» На- 
I дію Черевичну і зароблені 

Б за неї гроші відправили
■ до Радянського фонду ми- 
І РУ
ЦІ Нині КМК бореться за 
В звання бригади комуністич

ної праці. Допомагає в цьо- 
му висока трудова дисцип- 

I ліна.
На знімках: члени 

І КМК Василь КОСЕНКО 
В (групкомсорг) та Віктор 
І ПАНКРАТЬЄВ за роботою; 

секретар комітету комсо- 
I молу заводу Іван ВЕЛИЧ-

■ НО вручає бригаді вимпел 
за перемогу в соціалістич-

ж ному змаганні.

навилися. Відчувши без
контрольність, молода 
робітниця . порушувала 
трудову дисципліну. Ком
сомольські активісти на
шого цеху вирішили з'я
сувати причини такої по
ведінки дівчини. Бували 
у неї вдома, бесідували 
з батьками, часто роз
мовляли з нею самою. 
Я взяла особисте шефст
во над Ларисою. Зустрі
чаюся з нею щодня, ді
знаюся, чим займається 
після роботи, які плани 
на завтра. Крім того за
лучила свою підшефну 
до участі о і уртку худож
ньої самодіяльності... 
Можливо, ще рано роби
ти остаточні висновки, 
але зрушення на краще 
у поведінці, самій психо
логії дівчини очевидні. Я 
переконана в тому, що 
зміцнення зв’язків ком
сомольських активістів з 
молодими робітниками 
приведе до зміцнення 
трудової дисципліни.

Якщо говорити про ви
користання робочого ча
су, то в нашому цеху чи
мало резервів. Один з 
найголовніших — пере
міщення устаткування в 
нові приміщення. Воно 
відбувається занадто по
вільно а розпорошеність 
виробничих дільниць га 
розбита дорога між ни
ми призводять до знач
них втрат часу. Стримує 
наше «переселення!», на
самперед, інструмен
тальний цех, який не за
безпечує необхідними ін
струментами та пристро
ями.

Негативно впливають на 
ьнкористання робочого 
иасу і деякі інші факю- 
ри. Приміром, поліклі
ніка та буфет працюють 
у години, незручні для

великої групи робітни
ків.

БІЛЬШЕ 
ІНІЦІАТИВИ

Л. КОСТЕЦЬКА, керів

ник комсомольсько-мо

лодіжного колективу 

штампувальників:

Колектив нашого заго- 
товчо-лресового цеху 
дав слово виготовити 
цього року додатково 
до плану 350 машино- 
комппектів. Високі рубе
жі постазили перед со
бою і ми, члени КМК, 
який неодноразово наго
роджувався грамотами 
заводського, міського та 
сбг.асно'о комітетів ком
сомолу • за підсумками 
соціалістичного змагаччя 
на честь 60-річчя СРСР 
занесений до Книги тру
дових звершень трудя
щих Кіровоградської об
ласті. І щоб успішно 
справитися з цими зав
даннями. необхідно до
битися максимального 
завантаження устатку
вання, повної взаємоза
мінності на робочих міс
цях. А це здебільшого 
залежить від організова
ності робітників, їхнього 
ставлення до праці.

У нашій бригаді труди
ться шість чоловік. П'яте
ро з них — ударники ко
муністичної праці. Але 
ми не відбираємо у свій 
КМК кращих працівників 
інших підрозділів. Примі
ром, минулого року в 
цех прийшла комсомолка 
Оля Сопімчук, котра ні
коли не працювала за та

кою професією і не ма
ла достатнього практич
ного досвіду. Допомог
ли. Тепер Оля виконує 
змінні завдання, володіє 
суміжною спеціальністю, 
є одним з кращих мело- 
дих виробничників. Вона 
робить значний внесок у 
здобутки КМК. До речі; 
щомісяця ми перевико,- 
нуєм.о плани на 40—50 
процентів і вже працює
мо в рахунок листопада 
1984 року.

Разом з тим є причини, 
які гальмують темпи ро
боти бригади і цеху в ці
лому. Одна з них — не
якісний ремонт штампів 
і устаткування. Часто ми 
одержуємо з інструмен
тального цеху такі штам
пи, на яких неможливо 
нормально відпрацювати 
зміну. Багато часу йде 
на перестановки та пере
налагодження. Крім того, 
штампи доводиться чека
ти місяцями.

Однією з найважливі
ших проблем є робота 
кранового господарства.'4 
В цехах корпусу не ви
стачає кваліфікованих 
кранівників, а ті, хто за
кінчує курси при відділі 
технаЕмання, довго в нас 
не затримуються.

...Мабуть, ніхто не під
раховував, скільки часу 
витрачає бригадир на те, 
щоб правильно організу
вати роботу колективу. І 
нерідко виявляється, що 
прийняте ним рішення 
насправді давно служить 
підвищенню продуктив
ності праці в іншій брига
ді. Тому, вважаю, було б 
корисним, якби завком 
комсомолу влаштовував 
зустріч керівників КМК 
для обміну ДОСВІДОМ 
безпосередньо на вироб
ничих дільницях

ПІСЛЯМОВА ДО ЗАСІДАННЯ АКТИВУ
Через кілька днів після засідання комсомольського активу члени громадсь

кого штабу «Робочій хвилині — суворий лік» зустрілися із секретарем завод
ського номітету комсомолу Василем Шпаком. Він розповів, що багато пропози
цій активістів реалізовано. Зокрема, змінено розпорядок роботи поліклініки,, 
буфетів перукарень, дитячих садків та виробничих складів. Тим робітникам, 
які на першу зміну робиоаються на роботу електропоїздом (він часом прибу
ває із запізненням) видано спеціальні перепустки з правом проходу на завод 
через транспортні ворота біля залізничного вокзалу. Багато нарікань було на 
незадовільний стан дороги до нового корпусу N 14. Зараз її підсипано.

Звичайно, вжиття цих заходів — заслуга не тільки комсомольського активу. 
Та важливо те, що зростає роль спілчан виробничого об’єднання у боротьбі за 
чіткий ритм роботи.

Громадський штаб огляду 
«Робочій хвилині — суворий пік!Я

ДієвістьСтаттю «Час» на терезах економіки» («Молодий комунар» від 12 лютого ІІИНІЦ’.НЬОГО року) було обговорено на засіданні комітету комсомо .ту Компаніївської райсільгоспхімі/. Критику визнано справедливою. З 1 березня, лі; повідомили’ з райкому комсомолу, на підприємстві почала діяти ініціативна група по контролю за станом трудової дисципліні' у складі секретаря комітету комсомолу Володимира Черевача, членів штабу «КП» Івана Головіиа і Віри Улинов- ської. І

Завдання
«прожектористам»

Пропонуємо комсомольським акти
вістам, штабам і постам «КП» м. Зна
м’янки завдання:

1. Вивчіть причини незадовільної ро* 
боти громадського транспорту.

2. Проаналізуйте фанти нєдкециплж* 
нованості серед комсомольців автопід= 
приємства.

3. Виробіть пропозиції для усуненні 
недоліків.

Про результати перевірки просим« 
повідомити редакцію до 20 березня.



2 стор. «Молодий комунар» 10 березня 1983 року

Радість праці не порізняти ні з якими іншими радощами. Вона немисли

ма без відчуття краси, але тут краса — не лише те, <цо одержує дитина, 

перш за все це те, що вона створює. Радість праці — це краса буття; пі

знаючи цю красу, дитина переживає почуття власної «гідності, гордість від 

усвідомлення того, що труднощі переборені.

8. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ.

(АКОГО уроку поки що немає а 
шкільному розкладі. Він особли

вий і незвичний уже тому, що тради
ційне опитування — пояснювання — 
закріплення нового матеріалу тут за
мінено жвавою, цікавою розмовою 
між учителем та учнями. Про те, як 
шанувати і берегти найсв.чтіше із свя
тих — хліб, про професію механіза
тора, про економічні і моральні цін
ності, про повагу до людей праці...'

— Сьогодні ми гродовжуємо роз
мову про хліб, — так почала урок бе
режливості директор школи Надія 
Андріївна Калиничєнко.

Земля і хліб. Хліб і люди. Ці по
няття завжди стоять поруч у нероз
ривній єдності. Адже уявити землю- 
матінку без хліба, який плекають як 
рідну дитину натруджені руки, просто 
неможливо. Хлібну ниву важко уяви
ти і без юних починаючих хліборобів, 
без їхньої копіткої, старанної праці 
пліч-о-пліч зі своїми батьками, бра
тами і сестрами, старшими товариша
ми. 25 років успішно діє учнівська 
виробнича бригада Комишуватської 
СШ. У ній ірудяться більше 200 хлоп
чиків і дівчаток школи. Скільки чудо
вих трудоєих традицій започаткували 
помічники хліборобів! Одна з них — 
посвячення о юні гіталовці.

— Рада виробничої бригади, під
бивши підсумки всього зробленого і 
досягнутого за минулий рік, виріши
ла прийняти в свої ряди тих, хто ПІД 
час літньої трудової чверті довів, що 
вміє трудитися і має право носити 
звання юного гіталовця, — оголо
шує бригадир виробничої дев яти- 
чласниця Олена Сливчук. — До клят
ви юних гіталсвців прошу приготуза- 
тися...

І схвильовано, трепетно восьми
класники Валя Давидюк, Гена Соко- 
ленко, Оля Челик і ще сім їхніх од
нолітків повторюють урочисту обі
цянку успішно оволодівати наукою, 
любити труд, дорожити честю рідно
го господарства, турбуватися про 
землю, готувати себе до славної хлі
боробської професії... А потім був 
момент, котрий ніколи не забудуть 
хлопці і дівчата: трудові книжки 
членів учнівської виробничої бригади 
школярам вручив бригадир механіза
торів ордена Леніна колгоспу імені 
XX з їзду КПРС, двічі Герой Соціаліс
тичної Праці депутат Верховної Ради 
СРСР Олександр Васильович Гігалов. 
І глибоко запали в серця старшо
класників його слова:

— Ви готуєтесь стати хліборобами. 
Я впевнений, що ця професія вічна 
на землі. Дуже потрібна і почесна. І 
кому, як не вам, сільським жителям, 
потрібно з дитинства оволодівати ці
єю спеціальчісію.

Згадую своє дитинство. Почав з 
пастушка, а в п ятнадцять років уже 
самостійно працював на тракторі. 
Але це було в ті далекі роки, коли в 
нашій Радянській державі тільки від
бувалося становлення соціалістичної 
економіки. Скажу відверто, тоді нам 
було нелегко оволодівати складною 
як на ті часи технікою. Нині 14—15- 
річні хлопці вчаться працювати на 
тракторах і автомобілях на полях 
своєї учнівської виробничої бригади, 
яка стала своєрідним центром підго
товки кадрів механізаторів, тварин
ників. овочівників для нашого госпо
дарства.

З Комишуватською десятирічкою 
у мене давні і міцні зв’язки, багато 
років тому закінчив її, вона дала ме
ні путівку в трудове життя. Щорічно 
десятки хлопців і дівчат поповнюють 
ряди трудівників нашого колгоспу, 
зокрема тракторної бригади, котру я 
очолюю. І щоразу я з радістю пере
конуюсь, ще до нас, хліборобів, при
ходить хороша зміна, попознення, яке 
любить землю, працю, розуміє істин
ну ціну кожної зернини.

Бути ощадливим господарем у 
своїй країні — справа кожного ра
дянського громадянина, кожного 
школяра. Ось як по-дорослому, сер
йозно, зі знанням справи міркують 
старшокласники.

Антоніма БАРБЛРЕНКО, десяіи- 
класммця:

— Я вважаю, іцо ми з дитинства 
повинні вчитися бережливо ставитися 
до народного багатства. Саме том)' 
ми вирішили поглибити знання з еко
номіки. Основи цієї науки вивчаємо 
на деяких уроках, але цього замало. 
Починаючи з сьомого класу, кожен 
учень веде особистий економічний 
словник. У ньому записані такі термі
ни: «рентабельність*, «агропромисло
вий комплекс», «НОП», «продуктив
ність праці», «режим економії» — 
всього більше двохсот економічних 
понять. Такі словники сприяють роз-

УРОК 
БЕРЕЖЛИВОСТІ

ПРОЙШОВ У КОМИШУВАТСЬКІЙ ДЕСЯТИРІЧЦІ НОВО-

УКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ. ВІН НАЗИВАВСЯ «СВЯТО

ШАНУВАТИ І БЕРЕГТИ ХЛІБ».

На знімну: бригадир тракторної бригади колгоспу імені XX з'їзду КПРС Но- 
воукраїнського району двічі Герой Соціалістичної Праці О. В. ГІТАЛОВ з май
бутніми хліборобами.

Фото Г. ВРАД1Я.

ширенню нашого кругозору, еконо
мічної культури. І хай не всі ми ста
немо працівниками сільського госпо
дарства (я особисто мрію про фах 
лікаря), ці знання нам обов’язково 
знадобляться в житті.

І відразу мова зайшла про еконо
мічні задачі, які складають учні 4—6 
класів. Умова завдання обсв язкозо 
побудована на прикладах із діяль
ності місцевого колгоспу, шкільної 
виробничої бригади. От, приміро?л, 
така: «Скільки кілограмів хліба мож
на зібрати після комбайна з 200-гек- 
тарного кгину, коли на одному квад
ратному метрі залишається 2 3 ко
лоски?

Після хвилинної паузи — ліс рук. 
Виходить, аж 33 тисячі кілограма. 
Борошна, одержаного з цього зерна, 
вистачило б для випікання 33 тонн 
хліба. Шкільній їдальні такої кількос
ті хліба вистачило б на чотири роки!

Розмову продовжує семикласник 
Ігор Заступайло, який запитує своїх 
товаришів:

— Чи знаєте ви, друзі, скільки зер
нин містить один колосок?

— П'ятдеслт-сімдесят штук — почу
лося у відповідь.

— Правильно. А ось у новому сор
ті пшениці «багатоколоска», який аи-

віз миколаївський селекціонер Ана
толій Іванович Коренецький, у се
редньому ча стеблі до 250 зернині

Глибоке вивчення економіки, дос
лідницька робота, активна діяльність 
учнівських ланок тваринників,-овочів
ників кормодобувникіа привели до 
того, що учні десятирічки займають
ся іце й економічними дослідження
ми. Зокрема, методом тестування бу
ло визначено, як оцінюють себе учні. 
Цікаво, що гой, хто постійно працює 
у виробничій бригаді, дає собі оцінку 
занижену. Старшокласники, як пра
вило. переоцінюють свої можливості. 
Тому запитання Надії Андріївни Ка-
линиченко до молодого механізатора 
колгоспу імені XX з’їзду КПРС Сергія 
Цвоми було не випадковим:

— Які рисч характеру, ти вважаєш, 
необхідні для людей механізаторсь
кої професії?

Сергій ЦЬОМ А:
— Звучить дещо банально, але ні

куди від нього не дінешся: справж
ній хлібороб той, хто над усе любить 
землю, вміє і прагне працювати на 
ній.

П’ятий рік я труджуся у славному 
механізаторському колективі, очолю
ваному Олександром Васильовичем 
Гіталовим. Це велика честь. Але й 

не менша відповідальність. Посудіть 
самі: хіба може хтось із нас, молодих 
механізаторів, працювати абияк, як
що поруч трудиться хлібороб, ім’я 
якого вже при житті стало легендою, 
взірцем для наслідування? Добрий, 
мудрий і вимогливий у пас бригадир. 
Чи не тому й тягнуться випускники 
Комишуватської десятирічки до нього. 
Щороку вливаються хлопці у наш ко
лектив, опановують складні машини 
і з часом стають справжніми майст
рами високих урожаїв. Кажу з «ча
сом», бо на власному досвіді знаю: 
мало сісти на трактор, вивчити агро
техніку вирощування сільськогоспо
дарських культур — треба ще й усім 
своїм єством любити працю на землі, 
юрдит.іся своєю місією творця народ
ного достатку. Тон, до кого приходять 
ці почуття, і може з повиою впевне
ністю вважати себе Хліборобом.

ПОВАГА ДО ХЛІБА. БЕРЕЖЛИВЕ

СТАВЛЕННЯ ДО ВСІХ НАРОДНИХ БА

ГАТСТВ СТАЛИ ТЕМОЮ УЧНІВСЬКИХ 

ТВОРІВ, у КОНКУРСІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 

ПРАКТИЧНО ВСІ - ВІД ІІАИМЕіііЙЙх 

ШКОЛЯРІВ до СТАРШОКЛАСНИКІВ. 

КОЖЕН ТВІР БУВ ПО-СВОЄМУ ЦІКА- 

ЕИГ1, ОГИГІНАЛЬПИИ У 'ПІДХОДІ до

ВИСВІТЛЕННЯ ТЕМИ. ДЕСЯТИКЛАС

НИКА ІГОРЯ ПАСІЧНИКА БУЛО ВИЗ

КАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦЕМ.

Ігор ПАСІЧНИК’
— Пам’ятаю, писав я у січні твц. 

з російської літератури. Про еконо
мію, про бережливе ставлення до хлі
ба. Мій молодший брат-п'ятикласніні 
поцікавився, чим займаюся. Пояснив 
йому. І знаєте, враз серйознішим стаз 
хлопчина. Висловив і свої міркування 
з приводу такої важливої справи, 
якою є оережливе ставлення до на
родного добра. Довго говорили ми з 
ним у гоп вечір Про найдорожчий 
скари — про хліб.

Береїти та економити треба все — 
шкільні меблі і підручники, одяг і 
продукти харчування, час. Мої одно
літки це дооре розуміють. Саме тому 
для більшості із нас написання творів 
на цю актуальну тему — це, насам
перед, можливість розповісти про все, 
що зроблено, нагода висловити свої 
думки з ’ приводу найважливіших 
проблем, що хвилюють усіх радянсь
ких людей. Тобто, кожна письмова 
робота — дзеркало моральних цін
ностей її автора, його іромадянська 
позиція.

Помітив я та«у закономірність: най
кращі твори написали ті мої товари
ші, котрі влітку,!,. поруч з батьками 
працювали; на лапах рідного колгос- 
пу/булн’Їайіїя'гі'у шкільній виробни
чій бригаді. Отже, розуміння важли
вості хліборобської праці, розуміння 
бережного ставлення до головною 
продукту нашего — хліба — прийшло 
до них через саму працю. Нелегку, 
але радісну, ту, що звеличує людину.

Працювати з повиою віддачею, лю
бити груд і землю ми вчимося у сво
їх батьків — хліборобів. Проте ба
чимо ми недоліки і в їхній роботі. 
Скажімо, більшість польових доріг 
на території нашого колгоспу в занед
баному стані. Через це втрачається 
чимало зерна під час жнив. Я сам був 
свідком того, як зерно, котре не вспи
ли відвезти на елеватор, мокло під до 
щем. Безгосподарність? Так! 1 про це 
ми прямо і опаримо у своїх учнівсь
ких творах.

Урок бережливоегі закінчується. 
Його підсумовує перший секретар 
Новоукраіпського райкому Компартії 
України В. Я- КРУЦЕНКО:

— Дорой юні друзі! Ініціативу ва
шої десятирічки «свято шанувати і 
берегти хліб», яку схвалило бюро ра
йонного комітету партії, підтримали 
всі школи району, області. А в звер
ненні молоді Кіровоградщини до ро
весників республіки під девізом «Бе
режливість у малому — економія у 
великому» підписались і ви, юні ко- 
мишуватці. З початку нинішнього 
року ви зекономили більше семи тонн 
хліба, вісім іони картоплі, вісімнад
цять тонн овочів, чотири тисячі чоти
риста кіловат-годин електроенергії. А 
під час минулого трудового літа шко
лярів в колгоспах району виконали 
робіт на 104 тисячі карбованців. І 
при цьому, іцо дуже важливо, в кож
ній школі створилась атмосфера сві
домого, шанобливого ставлення до 
народною майна. Сьогоднішній урок 
— це важливий крок вперед до ва
шого досвіду у Всесоюзному поході 
молоді країни за економію і береж
ливість.

Сьогодні ви показали чудові знання, 
вміння бачити зв’язок між своїми 
справами і загальнонародними, вмін
ня розуміти, як залежать державні 
успіхи від досягнень кожного з нас.

.і* .
П ОЧЕСНИМИ гостями уроку були 

головний економіст господар
ства В. М. Антоненко, представники 
кращих виробничих бригад області — 
учениця Новопразької СШ Олександ
рійського району Ольга Сіренко та 
учень Богданівської СШ № 1 імені 
В. І. Леніна Знам’янського району 
Олег Шишков.

На уроці були присутні завідуючий 
відділом пропаганди і агітації Кірово- : 
градського обкому Компартії Украї
ни І. П. Оліфіренко, завідуючий від
ділом науки та навчальних закладів 
обкому О. О. Решетов, інструктор і 
ЦК ВЛКСМ А. Артамонов, інструктор 
ЦК ЛКСМ України О. Парамонов, 
другий секретар обкому комсомолу 
В. Іванов, секретар обкому комсомо
лу Н. Ангелуца, представники мініс
терств освіти СРСР та УРСР.

Репортаж вели спецкори «Мо
лодого комунара» Т. КУДРЯ та 
М. ЧЕРНЕНКО.
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ПРО
ПАМ'ЯТЬ 'алог

Недавно, . повернув
шись із роботи, я взнала 
гірку їловину: на 61-му 
році" життя не стало на
шого сусіда, ветерана 
Великої Вітчизняної вій
ни, кавалера ордена Сла^ 
ви, комуніста, хорошої 
людини Тимофія Михай
ловича Пилипенка. По
мер напередодні дня на
родження. Поздоров
лень, які прийдуть, йому 
вже не прочитати. Але 
добра пам'ять людська 
нагадуватиме нам про 
його гідне життя.

Задумуєшся — чому 
іноді так мало знаємо 
ми про тих, хто живе по
руч і хто вартий того, 
щоб про нього знали? Як 
часто не встигаємо сказа
ти добрим людям добре 
слово...

Роздуми перервала 
донька:

— А мій дідусь встиг 
виконати моє прохання! 
(Мене аж стрепенуло од 
того «встиг»).

Вона показувала фото 
срого дідуся, мого свек
ра Павла Лукича Кореня. 
На знімку Павло Лукич 
був, як кажуть, при всіх 
регаліях: у святковому
костюмі з орденом Чер
воної, Зірки і медалями 
на грудях. Мабуть, сам 
би він зроду не нава
жився на такий «геройсь
кий» вчинок — замовити 
нескромний на його по
гляд портрет, але хіба 
міг він не виконати про
хання внучки? Два тижні 
тему Таня написала діду
севі, щоб сфотографу
вався саме так і розпо
вів їй, де і як він воіоваз. 
Відомості з листі, якого 
написала бабуся, були 
надто скупі, але тут донь
ку виручив батько — ьін 
зназ про діда все...

Цей вечір запам'ятався 
всім нам. Ми втрьох пи
сали твір про нашого 
батька і діда в альбом, 
який разом з учитель
кою Л. С. Ткаченко ве
дуть учні З «А» класу Кі
ровоградської школи 
№ 22.

й 
я
в

І
І

вав у колгоспі імені 
Чкалова на Чернігівщині. 
Тут теж-почував себе, як 
на передовій — бо кол
госп, очолюваний Геро
єм Соціалістичної Праці, 
кавалером ордена Лені
на М. Г. Бородавком, — 
передове а області гос
подарство .. І цей факт 
донька почула вперше.

Вранці Таня, вперше 
сповнена гордості за 
сього діда, понесла його 
фото і наш твір у школу. 
А я на роботі не могла 
заспокоїтись, розповіла 
колегам про цей урок 
пам’яті, який одержала 
від дочки і запитала в 
них — чи є, чи були в 
їхньому будинку ветера
ни війни. Виявилося, що 
батько Ніни Яківни Сче- 
панової — будьоннівець^ 
і своему внуку Дмитричу 
залишив у спадок орде
ни і медалі... У Люди 
Шевельової батько пі
шов на фронт сімнадця
тирічним, дідусь Гані 
Опрі штурмував Берлін, 
дідусі ще двох юних ко
лег пропали безвісті...

От ми 
пустимо 
святимо 
батькам 
нам 
солдатам. Хай слово про 
живих, 
про тих, 
буде їм 
шани.

й вирішили: ви- 
стіннівку і при- 

газету нашим 
і дідам, ветера- 

воєн, радянським

теплий споіад 
кого вже нема, 
вінком любові й

А. КОРІНЬ, 
заступник директора 
обласної дитячої 
бібліотеки імені 
А. Гайдара.

ЧОМУ II

Не тільки дочка, а 
(соромно зізнатися) 
сама вперше читала 
листі і слухала розпо
відь чоловіка про бойо
вий шлях його батька 
(мій помер 25 років тому 
і я майже нічого не знаю 
про те, як вік воював, 
знаю лише, що тяжкопо
ранений, опинися в табо
рі військовополонених).

У зошиті з клітинку 
дитяча рука виводила 
рівні, дорогі рядки, як; 
тепер стануть шкільною і 
сімейною реліквією. Бо 
в них — шлях рядового 
піхотинця П. Л. Кореня, 
який від першого до ос
таннього дня війни захи
щав Батьківщину. Біло
руський фронт і битва 
під Сталінградом, бої за 
Кавказ і Кубань, Україну 
і Молдавію... Тричі буз 
поранений і контужений 
(ось чому дідусь став 
так часто хворіти). За 
форсування Дніпра в ра
йоні Канева нагородже
ний орденом Червоної 
Зірки, який знайшов його 
через багато літ після 
Перемоги, А закінчив 
війну молодший лейте
нант Корінь у Бухаресті. 
І потім ЗО років працю

Дорога редакціє! Не 
можу не поділитись сво
їм болем з читачами га
зети. Хочу, щоб усі за
думались над тим, що не 
йде мені зараз з голови, 
ще болітиме мені — яв 
цьому переконаний — 
завжди і всюди.

Вдома застав свою ба
бусю в сльозах. Я ще ні
коли не бачив її такою 
— вона завжди весела, 
жвава, добра моя бабу
ся. Може, й раніше були 
такі моменти в її житті, 
коли треба було обури
тись чи пожалітись ко
мусь, але вона поаторю-

зала завжди одне: «Я 
солдат, а солдат не по
винен плакати, що ж це 
за солдат, коли він пла
че» — і усміхалась одра
зу.

Моя бабуся а роки Ве
ликої Вітчизняної війни 
на своїх плечах винесла 
з поля бою тисячі бійців, 
рятувала життя радянсо- 
ким людям, наближала 
перемогу. Бею війну під 
артилерійським обстрі
лом, під градом осколкіз 
пройшла старшина меди- 
цинської служби Ольга 
Іванівна Пентюхова. її на
городжено орденом 
Червоної Зірки, медаля
ми «За оборону Сталін- 
града», «За визволення 
Варшави», ювілейними 
медалями.

І ось я застав її вдома 
у сльозах. А було все так. 
Пішла вона забрати з 
хімчистки в будинку по
буту «Інгул» пальто сво
єї внучки (моєї малень
кої сестри). У хімчистці 
було багато людей. Ба
буся зайняла чергу, коли 
це знайома жінка до неї: 
«Ольго Іванівна, ви ж ве
теран війни, ідіть без 
черги». І справді, над ві
концем видачі висіла 
табличка «Ветерани Ве
ликої Вітчизняної війни 
обслуговуються поза 
чергою». Витягла бабуся 
книжку веіерана, показа
ла людям і стала біля 
віконця. Але забрати 
гіальго їй так і не вда
лось: знявся крик, по
сипалися образи на зра
зок: «Ти підробила вете
ранську книжку». «Купля
ють їх десь і безсоромно 
користуються» і таке ін
ше. А один чоловік став 
у голові черги і заявка: 
«Поки я не візьму — ви 
до віконця не підступи
те!»

І що найбільш образ
ливо — одна лише зна
йома жінка заступилась 
за бабусю, але її одра
зу зацитькали кілька го
лосів. Бабуся розплака
лась і пішла геть.

Описаний випадок — 
рідкість у нашому житті, 
але йому немає виправ
дання.

Тому й хочеться запи
тати людей (моїх ровес
ників насамперед): чо
му окремі з нас такі не- 
виховані, чому злі, де 
наша доброта, повага до 
людей старших, чому за
буваємо про те, що саме 
вони, наші бабусі і діду
сі, подарували нам цей 
сьогоднішній сонячний 
день?

учень 
кого 
технікуму.

А. ПОПКОВ, 
Кіровоградсь- 
будівельного

ВІД РЕДАКЦІЇ: Два листи. Здавалось би, різні.

самокартання у одному, крик душі в іншому.

Але об’єднус їх одне: думка про байдужість, ду

шевну глухоту і сліпоту окремих людей, які зобу

вають, а можливо, н не хочуть замислюватись над

поняттям пам'яті.

Редакція запрошує вас, дорогі читачі, розповіс

ти про своїх дідусів і бабусь, ветеранів Великої

Вітчизняної війни, про те, як у вашій сім'ї, у вашо

му учнівському, студентському, виробничому ко

лективі вшановують їх, як бережуть пам’ять про

тих, кого вже нема.

Чекаємо ваших листів.

На конверті робіть помітку «Діалог».

Здружила
«Чайкоа
Па вулиці Приморській 

у будинку № 44, що сто
їть на крутому березі 
Кременчуцького моря, ба
зується ПІДЛІТКОВИЙ клуб 
жнтлово-комупа.'іьн ог’о 
відділу заводу чистих ме
талів «Чайка». Сюди щод
ня поспішають хлопчики і 
дівчатка з червоними гал
стуками на грудях. Тут 
для школярів створено 
спортивні секції міні-фут
болу, настільного тенісу, 
шахово-шашковий та ав
томодельний гуртки.

Працюють тут ентузіас
ти • своєї справи 
гог-організатор 
турно масової 
старшина запасу Микола 
Годорожа і педагог-орга- 
пізатор з виховної роботи 
Тетяна Тсрептіївна Кущ.

— У нашому мікрорайо
ні 980 дітей, що навчають
ся у середніх школах №№ 
2, 3, 4, 10, — розповідає 
Тетяна Терентіївпа. — Ми 
підтримуємо тісні зв'язки 
з педагогічними 
вами цих 
щоб краще 
вихованців

.до роботи 
спортивних 
ках.

Великою

— педа- 
фізкуль- 

роботп

колектн- 
десятпрічок, 
знати своїх 
залучати їх 
відповідних

і
У 
секціях, гурт-

популярністю

у вихованців «Чайки» к. 
рпстуються спортивні ігри. 
І в цьому найбільша зас
луга комсомольця Миколи 
Годорожі. Команда «Чай
ка», яку він тренує, на 
міських змаганнях з міні- 
футболу виборола перше 
місце. Нині вона готуєть
ся до обласних змагань. 
Кращими спортсменами 
зарекомендували себе 
Олександр Терміиов, Во
лодимир Алексее (і ко, Ігор 
Курусьов.

А секцію настільного 
тенісу веде громадський 
тренер майстер цеху № 7 
заводу чистих металів 
В. М. Таиціора. Додамо, 
що він зумів прищепити 
любов до спорту й своїм 
дітям: старший сни Вадим 
— член секцій настільного 
тенісу і шахів, Юрко — 
шахіст і шашкіст.

Вихованці Василя .Ми
хайловича Анатолій Шми
гали (капітан команди). 
Вадим Таиціора, Анжела 
Григорян на міських зма
ганнях здобули срібні на
городи.

Шахово-шашкову сек
цію «Чайки» очолив теж 
громадський тренер — 
учитель середньої школи 
№ 4 Василь Кузьмич Бо
чаров. Недавно він провів

черговий турнір мікрора
йону, в якому взяло 
участь 65 юних шахістів і 
80 шашкістів. Найбільших 
успіхів домоглись Юрій 
іанцюра, Олександр Но- 
помаренко, Іііна Рябініїїа, 
Віта Лисенко, Юлія Кос- 
тіїїа, Ігор Деннсов, Світ
лана Шарова. Світлана 
Цейтдша.

Ніші шахісти готуються 
до міських змагань «Тато, 
мама і я — спортивна'сі
м’я». Нагадаємо, що то
рік на такому турнірі ша
хісти «Чайки» завоювали 
перше місце.

Форми і метода спор 
т.івпо-масової роботи у 
клубі постійно урізнома
нітнюються. Було, скажі
мо, спортивне свято «Малі 
олімпійські ігри». /\ це 
вже кандидат у майстри 
спорту з шахів чемпіон 
області Микола Мартн- 
иеііко провів у клубі сеанс 
одночасної гри з 15 юни
ми шахістами. Практику
ються ігри «Олімпійські 
сходинки».

Адміністрація заводу 
чистих металів турбується 
про те, щоб і хороші 
спортивні бази були в 
клубі «Чайка». Тут облад
нано футбольно-волей- 
большій майданчик, який 
узимку перетворюється в 
ковзанку. До послуг дітей 
заводчан різноманітний 
спортивний інвентар та 
спорядження для турис
тичних походів.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
громадський корес

пондент «Молодого 
комунара».

м. Світловодськ.

Стара Лампія зайшла в 
кабінет голови колгоспу 
без стуку. Вона стала біля 
дверей і, спершись па кос
тур, чекала поки голова 
закінчить читати напери.

— Сідайте, Лампіє Іва
нівно, я вас слухаю,— ми
шіїв Олександр Грохнмо- 
внч.

Не турбуйся. ІІрн- 
до тебе, щоб дав бабі 
діло, нудно мені иі- 
дпями одній ендігя 

Дуже прошу тебе, 
Сашко, дай якусь роботу.

Голова колгоспу був для 
неї Сашком ще з дитинст
ва, коли бігав до бабиного 
саду. Уже закінчив сільсь
когосподарську академію, 
нагороджений кількома ор
денами Але для неї Сашко 
та й годі.

— Відпочивайте. бабо 
Лампіє, ви своє відробили, 
а щоб не було нудно, поїдь
те до ДоЧки. 
внуків.

ІІрк згадці 
серце у Ламнії 
боляче стнслося, а на очах 
з’явилися сльози. Єдіша 
дочка Лариса живе в міс- 

в ресторані, 
— директор 
Лампія Іва- 

чекаючи ва

йшла 
якесь 
лпмн 
в хаті.

провідайте

про дочку
Іванів їй

ті, працює 
а її чоловік 
бази. Якось 
півна, не 
прошения, поїхала в госгі 
до дочки. Накупила гос
тинців внукам. Жн-іа А0'1' 
ка у великій, добре вмеб
льованій квартирі, але ма

ЧУЖІ І РІДНІ ДІТИ
тір поселили нз кухні. У 
зятя майже щовечора зби
ралися гості. Лампію Іва
нівну не запрошували до 
столу, вона поралася па 
кухні, біля посуду. Іноді 
вбігала розчервоніла Ла
риса.

— Ти нам пробач, мамо, 
я думаю, тобі буде неціка
во з нами, у Колі зібра
лись видні люди міста, та 
й одяг на тобі...

Нічого не сказала мати, 
тільки подивилась докірли
во, зрозуміла, що дочка 
стала іншою, уже матері 
соромиться.

Л одного разу сиділа 
Ламнін Іванівна з внуками 
І тихо наспівувала їм свою 
улюблену пісню «Туман 
яром...» Лариса незадово 
лено буркнула:

— Мамо, ну навіщо ти 
, їм співаєш цих старих се
лянських пісень? Тепер це 
немодно.

— У ЦИХ ПІСНЯХ. ДОЧКЭ. 
душа народу, під спів цих 
пісень ти засинала у мене 
«іа руках...

Удосвіта Лампія Іванівна 
поїхала в село. Все це те 
пер згадала.

— Ну то даси. голово 
роботу? Дай мені на постій 
механізаторів, хата в мене 
велика, хай живуть на здо 
ров'я, а я буду обіди хлоп
цям варити. .

— Ламгїїє Іванівно, когти 
ви так просите. дамо на 
постій двох комсомольців- 
траіггористів. саме підшу 
куємо для них житло

Відколи поселились У 
старої Ламлії тракторис
ти, радість повернулася у 
серце жінки. Петро грав 
добре на баяні. Хлопці на
зивали стару жінку мату
сею і допомагали їй. як 
могли. А теплими весняни
ми вечорами брав Петро 
баян і сідав під старез

ГРАНІ МОРАЛІ

грушею, збігались 
дівчата, і довга

ною 
хлопці, 
над селом не стихала піс
ня. Лампія Іванівна сиділа 
біля відчиненого вікна і 
слухала, а колії співали її 
улюблену «Туман яром...», 
тихо підспівувала.

Якось до старої жінки 
підкралася хвороба. Хлопці 
написали листа Ларисі. 
Дочка приїхала з зятем на 
легковій машині.

— Здрастуй, мамо, а як 
же з хатою? — запита яв 
Лариса. — адже у вас я 
одна...

Лампія Іванівна відкри
ла очі. Стримуючи сльози, 
прошепотіла:

— З хатою? А нічого. В 
хаті живуть мої синочки.

І ледь підвівшись, по
кликала:

— Петрику, синочку, за
грай мені моєї улюбленої.

4. СККАЛЬ.
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П РИПІ КАЛО сонце.
Легенько хлюпалися 

в піщані канівські бере
ги Днінрі’ні хвилі. Час 
від часу но Славутичу 
пропливали баржі, пода
вали голос сріблясті «Ра
кетна та -Метеори», що 
швартувалися до річко
вої пристані. А за кілька 
метрів од води широ
кою асфальтованою тра
сою мчали до Тарасової 
гори автобуси з екскур
сантами. Біля автозупни- 
кн. що так і називається 
— «Тарасова гора», па
сажири виходили.

білоруська група зупніш- 
лася на перепочинок на 
оглядовому маГідапчіїку.

— Нарешті нощ.іетп.-о 
побувати тут. Довгі ро
ки мріяли, — радісно по
сідала нам одна з жінок. 
— Яка краса довкола! 1 
прочитала рядки з вірша 
Янки Купали «Тарасова 
доля»:

...«По дорозі білоруській 
В Петербург з Варшави, 
Позад пансьної карети 
йде хлопчина жвавий...» 
«Білоруські лиш 

берізки.
Ставши над шляхами. 
Українцеві — хлопчині 
Кивали листками...»

«Актуальна камера». 19.30 — 
Іелетурнір «Сонячні кларне
ти». Самодіяльні художні ко
лективи Донецької та Кіро- 
воградської областей. 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Продов
ження телетурніру «Сонячні 
кларнети». (Кіровоград на 
республіканське телебачен
ня». 22.35 — Новини. 22.50 — 
Чемпіонат СРСР з волейбд1* 
лу. Жінки. «Медін» (Одеса)
— ЦСКА.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 
Якщо хочеш бути здоровимі* 
8.30 — Док. фільми «Прог
нози на завтра», «Попереду
— життя». 9.15 — Муз. пе
редача «Ранкова пошта»*
9.45 — Програма Свердлон- 
сьної студії телебачення'. 
10.55 — Міжнародні змаган
ня із стрибків у воду «Весня
ні ластівки», 11.30 — Док. 
телефільм «Таємна війна 
проти розрядки». 12.30 — 
Міжнародні змагання з бо
ротьби самбо пам’яті Хар- 
лзмчієва. 13.00 — І. Брамс. 
Вальси. 13.15 — Адреси мо
лодих. 14.15 — «Сахалінсь
кий маяк». Телефільм із 
циклу «Подорож до Чехова».
15.15 — Музичний кіоск.
15.45 — Міжнародний огляд. . 
16.00 — Майстри оперної 
сцени. Про творчість Ф. Ша- 
ляпіна, Л. Собіноиа, А. Нсж- 
данової. 17.00 — Чемпіонат 
СРСР з хокею. ЦСКА — СКА.
19.15 — Супутник кіногляда
ча. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — «Здоров’я». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Концерт май
стрів мистецтв у Колонному 
залі Будинку спілок.

синтетичного каучуку. 18.30 
— Пам'ять. Теленарис про 
подвиг О. Матросова. 18.45 — 
Сьогодні у сеіті. 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Спартак» — «Динамо» (Мо
сква). 1 і 2 періоди. В перер
вах — чемпіонат світу з фі
гурного катання. Чоловіки. 
ді.ОО - «Час». 21.35 — Чем
піонат СРСР з хокею. «Спар
так» — «Динамо» (Москва). 
З період. 22.10 — Фільм «У 
компанії Макса Ліндера». 
23.35 — Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Виробнича гім
настика. 10.45 — Спортивні 
телефільми. 11.40 — «Шкіль
ний екран. 8 клас. Фізика.
12.10 — Худ. телефільм 
«Дульсінея Тобоська». 1 і 2 
серії. 14.30 — Концерт гу
цульського ансамблю пісні 
і» танцю. 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Концерт дитя
чої художньої самодіяль
ності. 16.50 — Для школярів. 
«Орієнтир», 17.20 «Троє

АДРЕСИ 
ТВОГО

ДОЗВІЛЛЯ

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

гукніться, сурмачі! 9.30 — 
І,- Тургенев. «Рудін». Теле- 
вистава. 11.40 — Новини.
14.Зи — Новини. 14.50 —
Док. фільм «Головна площа». 
15.15 — Муз. передача для 
юнацтва з Колонного залу 
Будинку спілок. 17.30 —
Наш сад. 18.00 — Ленінсь
кий університет мільйонів 
Економічне стимулювання 
на сучасному етапі. 18.30 — 
Веселі нотки. 18.45 — Сьа-
годні у світі. 19.00 — Наука 
і життя. Відрядження в Ан
тарктиду. 19.30 — Чемпіонат 
світу з фігурного катання. 
Парне катання. Довільна 
програма. 21.00 — «Час».
21.35 — Авторський вечір 
Героя Соціалістичної Праці 
народного поета Дагестану 
Р. І амзатова. 23.20 
годні у світі.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 

«Срібний дзвіночок». 1
— Республіканська фізино-
математмчна школа. 17.00 — 
< Дзвени, наша пісне». Фільм- 
нонцерт. 17.20 — «На допо
могу школі». Російська мо
ва. 17.45 — «Екран пошани 
Українського телебачення». 
18.00 — «Рішення XXVI з’їз
ду КПРС — в життя». Пере
дача з чавуноливарного за
воду. (Кіровоград). 18.15 — 
«День за днем». (Кірово
град). 18.30 — «Срібний
дзвіночок». (Кіровоград). 
18.50 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — «В сім’ї 
вольній, новій». Відеорепор- 
таж з відкриття Всесоюзного 
Шевченківського літератур
но-мистецького сеята. 20.45
— «На добраніч, діти!»» 21.00
— «Час». 21.35 — «В сім’ї 
вольній, новій». Продовжен
ня відеорепортажу. 22.35 — 
Новини.

1983 року

пісні

17.45 —

«Актуальна камс- 
— Муз. фільм «У 
колі друзів«. 11.25 

про- 
12.00 —

_____ борні,
і у вільнім труді. 
Ми тебе не забули,

Тарасе...»

ГОРІ

Кіровоградський інститут

НАША АДРЕСА:«Молодой коммунар»

орган Кировоградского 316050. МСП,
областного комитета м. Кіровоград.
ЛКСМ Украины.
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■ — Спі-
9.10 —

11-й ти-
9.50 —

Нй ТЙРЛСОВІИ
10 БЕРЕЗНЯ МИНАС

122 РОКИ З ДНЯ СМЕРТІ 
Т. Г. ШЕВЧЕНКА

І Іідвімалися приїжджі 
па гору зигзагоподібними 
сходами, Ось поміж зе
лених дерев і пам’ятішк, 
ось і могила великого 
сина українського наро
ду. Низький уклін тобі, 
Тарасе, від свободолюбн- 
вих людей, які приїхали 
сюди з різних куточків 
планети. Кладуться квіти 
на гранітну плиту, на 
якій внкарбувано золо
том усім відомі слова: «І 
мене в сім'ї великій.. »

Раптом залунали чарів
ні звуки. На лаві сидів 
сивий чоловік в українсь
кому одязі, з довгими ко
зацькими вусами. У ру
ках тримав бандуру, грав 
і співав. Меткі пальці 
віртуозно перебирали 
струни, під якими бу із 
намальована кріпацька 
хата Григорія Шевченка. 
А люди зачаровано слу
хали співця. Підходили 
різні делегації, просили 
повторити мелодію. І він 
виконував українські на
родні думи, легенди, ко
зацькі притчі, 
вірші Т. Г. 
Мені здалося 
що я знайомий
нем чудових

на 
Шевченка.

на мить, 
з впконав- 

мелодій.
—Де я міг бачити що 

людину? Коли?..
—Чи не артист це, бу- 

ва, років під сорок? — 
запитально проронив мій 
супутник, учасник Ста- 
ліиградської битви Олек
сій Порфпрович Сорока.

— Ні, це стара людина, 
народний самородок...

— То давайте познайо
мимося.

—• Паврят чи вдасться 
Оїдечкч скільки народу 
його оточило..

І Тбщастило зустрітися 
аж через два місяці. 
Олексій Сергійович Чуп
рина із села Гарбузнп 
Корсунь- Шевченківсько
го району. Живе самот
ньо. Приїздить у Капів. 
Несе до сердець людей 
Тарасове слово. У гості 
запросив: «Приїздіть, я 
вам різних пісень заспі
ваю».

— Магнітофона тільки 
розстараємося, —• зорі
єнтувався мій приятель. 
Записати — ото діло! Не 
одна людина опісля ве
лике спасибі скаже за 
почуте. Особливо в шко
лі.

І ПІШОВШИ з літера- 
** турмо- меморіального 
музею Т. Г. Шевченка,

Розмова зайшла про 
значення творчості вели
кого Кобзаря.

На мить стихли, звору
шені дружньою, приєм
ною бесідою. Десь унизу, 
на Дніпрі, пролупав гу
док. То мимо Тарасової 
горн пропливав теплохід 
і віддавав шану велико
му співцеві українського 
народу, правдолюбу, 
борцю за щастя усіх на
родів.

Відпочивши, вирушила 
в дорогу білоруська гру- 

Попрямували й ми 
асфальтова- 
заїїовідиика 

навздогін

па.
просторою 
пою алеєю 
до сходів. А 
линув голос співця-бап- 
дурпста:

«І у грізній

В. ЩЕРБАК.
Маловисківський 

район.

МУЗИЧНО- ДРАіМАТИЧ- 
1.ИИ ТЕАТР ІМЕНІ ІИ. .’І. 
КРОПИБНИЦЬКОГО: 10 бе
резня — <Сорсчннський 
яімароі.» М. Старіщько- 
іо за М. Гоголем: 11 бе
резня — «Титарівна» 

Кропнвнпцького за
Г. Шевченком; 12 бе-

березня

А ЦТ (II програма)
8,00 — Гімнастика. В.15 — 

Документальний телефільм 
«І в камені сонце відбилось».
8.35, 9.35 — В. Маяковськнй. 
«Незвичайна пригода...»» 7 нл. 
9.05, 12.35 — Іспанська мова. 
10.05 — Опера М. Риі.іс.ького- 
Корсакова «Снігуронька».
10.35, 11.40 — Фізика. 9 кл.
11.05 — «Казки О. Пушкіна». 
12.10 ■— Зоологія. 7 кл. 13.05 
— Науково-популярний
фільм «Дорога пройде через 
Чару». 13.25 — Творчість 
Нукриніксів. Передача 2. 
13.55 — Фільм із субтитрами 
«Раба кохання»». 15.25 —
Новини. 18.00 — Новини. 
18.20 — Виступ ансамблю 
бандуристок Будинку піоне
рів м. Золочева. (Львівська 
область). 18.30 — «Герої кав
казьких перевалів». Телена
рис. 19.00 — Всесоюзний 
фестиваль радянської музи
ки 20.00 — Вечірня казна. 
«Рекс-захисннн». 20.15 — 
Продовження Всесоюзного 
фестивалю радянської музи
ки. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Чемпіонат СРСР з хокею. 
ЦСКА Динамо» (Рига).

поросят» Вистава театру 
ляльок. 18.00 — «Економіка 
повинна бути економною». 
«Втрачені кіловати». Розпо
відь рейдової бригади. (Кіро
воград). 18.15 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.30 — 
«Србіти дружби». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Ю. Смуул. 
«Останній рейс «Фортуни». 
Вистава. 20.35 — Концерт. 
20.45 — «На добраніч, діти». 
21.00 — «Час». 21.35 — Про
довження екстази «Остан
ній рейс «Фортуни». 22.25 — 
Новини.
А ЦТ (И програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. фільм «Східці без по
ручнів». 8.35, 9.35 — Історія. 
4 кл. 9.05, 12.35 — Англійсь
ка мова. 10.05 — Учням ПТУ. 
Астрономія. 10.35, 11.35 — 
Історія 7 кл. 11.05 — «Наш
сад». 12.05 — Загальна біо
логія. 9 кл. 13.05 — І. Ба
бель. По сторінках творіз. 
14.00 — Уроки хліба. Теле
нарис. 14.45 — С. Прокоф’єв. 
15.30 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 — Док. теле
фільм «Від села до села». 
18.40 — Міжнародні змаган
ня із стрибків у поду «Вес
няні ластівки». 19.10 — Клуб 
мандрівників. 20.00 — Вечір
ня казка. Мультфільм • «Про 
Хому». 20.15 — «Це ви мо
жете». 21.00 — «Час». 21.35 
— Док. телефільми. 22.15 — 
Кубок СРСР з футболу і/, фі
налу.

резня — «Гра на клаве
сині» Я. Стельмаха; 13 
березня —„ «Обочині» 
М. Зарудііого.

Початок -спектаклів о 
19.30 (13.березня — о 
17.00 та 19.30).

БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
ІМЕНІ КАЛІИ1ІІА: 12 бе
резня — кіножурнал ♦ Ро
весник». Початок- о 13.30. 
Концерт дтя жителів мік
рорайону о 17.30. Худож
ній фільм «Трансі іьванці 
на дикому Заході» — о 
18.20; 13 березня — гео
графічний клуб «Глобус». 
Альманах кіноподорож й 
— об 11.30. Фільм для ді
тей «Цс було у розвідці». 
Початок о 12.00 — Худож
ній фільм «Трансільванії 
на дикому Заході» о 18.20.

ТЕАТР ЛЯЛЬОК: 10 бе
резня — «Поросятко Чок-> 
ІУІ. Туровера. Я. Мирсако- 
ва — о 10.00 та 14.00: 
12. 13 березня — «Дід та 
журавель» В. Польського 
(12.03 — о 14.00; 13.03 — 
о 12.00 та 14.00).

СТУДЕНТСЬ КИ И TEAT Р 
«РЕЗОНАНС» (актовий зал 
педінституту імені О. С. 
Пушкіна): 1 І березня — 
«За двома зайцями- 
.4. Старнцького; 12 бе
резня — «Історія одного 
кохання» А Тобо.зяка. 
Початок о 10 30

ОЛЕКСАНДРІЯ. БУДИ
НОК КУЛЬТУРИ 1ПАХТ1І 
«С ВІТЛОШЛ ЬСЬКА »: 10. 
Н. 13 березня — гастролі 
Київського цирку. Поча
ток о 19.30 (13.03 —• О
14.00: 17.00; 19.30).

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

телефільм «Городецька іг
рашка». 9.00 — Концерт на
родного танцювального ан
самблю «Зебо» Держтелзрд- 
діо Таджицької РСР. 9.30 — 
Будильник. 10.00 -- Служу
Радянському Союзу! 11.00 — 
«Здоров’я». 11.45 — «Ранко
ва пошта». 12.15 — Зустрічі 
на радянській землі. 12.30 — 
Сільська година.
Музичний
С. Михалков.

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

телефільм «Дорога моя 
лице». 9.45 — У світі

сто- 

рин.' 10.45 — Концерт акаде
мічного орнестру російсьчих 
народних інструментів ЦТ і 
ВР. Соліст — народний ар
тист СРСР Ю. Гуляєв. 11.35 — 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — Док. фільми «Інже
нери вогненного фрочту», 
«Умійте користуватися вог
негасниками». 15.40 — Грає 
лауреат міжнародного кон
курсу К. Оганян (фортепіа
но). 16.10 — Шахсса школа. 
16.40 — Концерт Державно
го ансамблю пісні й танцю 
Мордовської А.РСР «Умари- 
на». 17.20 — В гостях у каз
ки. Мультфільми «Чоона 
курка», «Скринька з сенре- 
том». 18.20 — «Жодного від
стаючого». Гїро досвід ро
боти Воронезького заводу

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 

ває Юрій Антонов. 
АБВГДейка. 9.40 — 
раж «Спортлото». 
Для вас, батьки. 10.20 —
Концерт Державного ансамб
лю танцю БРСР. 11.00 —
Більше хороших товарів.
11.30 — Академік В. І. Вер-
надський. 12.15 — Міжна
родний фестиваль теле
програм про народну твор
чість «Веселка». Пісні й тан
ці Афганістану. 12.45 — Ро
сійський музей. Прикладне 
мистецтво стародавньої Русі. 
13.15 — Чемпіонат світу з 
фігурного катання. Жінки
14.30 — Новини. 14.45 —
Фільм — дітям. «Про іцо 
мовчала тайга». 16.05 —
Очевидне — неймовірне. 
17.05 — Бесіда політичного 
оглядача Ю. Летунова. 17.35 
— Мультфільм «Шапокляк». 
17.55 — Тележурнал «Спів
дружність». 18.25 — Док. те
лефільм -«А що у вас?». Про 
творчість Героя Соціалістич-

ної Праці письменника 
С. Михалкова. 19.25 — Чемпі
онат світу з фігурного ка- 

Спортивні танці. 
«Час». 21.35 — На 

Вол- 
23.15 — Новини.

танк я. 
21.00 — 
екрані — кінокомедія, 
га-Волга». 
А УТ

10.00 — 
ра». 10.35 
сонячному ... „
— Науково-популярна 
грама «Імпульс». 
«Призначається побачення». 
Естрадно-розважальна про
грама. 12.30 — «Доброго
вам здоров’я». 13.00 —
М. Кропивницький. «Дай 
серцю волю, зазеде в 
неволю». Вистава. 15.40 — 
«Атеїстичні діалоги». 16.10

Для дітей. Худ. фільм 
сновидіння, або 

сльози». 1 серія. 
«У майстерні ху- 

«Точка 
«Пароль: 
«Скарби 
19.00 —

«Веселе 
сміх та 
17.20 — 
дожника».
зору.». 18.15 
«Дружба». 18.45 
музеїв України».

13.30 — 
кіоск. 14.00 

_____  ГІінд». 
Фільм-вистава. 16.00 — Клуб 
мандрівників. 17.00 — Дже
рела народної ініціативи*. 
Передача 2 з циклу «Вирі
шується на місці». 18.00 — 
Міжнародна панорама. 18.45
— Чемпіонат, світу з фігурі- 
ного каганнг. Понлзоеі ви
ступи. 21.00 — «Час». 21.3.5
— Година Великого симфо
нічного оркестру. 22.45 —і 
Новини.

д УТ
10.00 — «Актуальна ка

мера». 10.35 — Телефільми* 
11.20 — «Старт». 11.50 — 
«Вперед. орлята». 12.30 —- 
«Ваш хід». Шахова програ
ма. 13.15 — «Ви нам писа
ли». Музична передача 14.001
— «Слава солдатська». 15.00
— Для дітей. Худ. телефільм 
«Веселі сновидіння, або сміх 
та сльози». 2 серія. 16.05
< Пісня скликає друзів». 16.55
— «Народна творчість». 
17.25 — Зустріч з театром.
13.30 — Концерт хору Укра
їнського телебачення і радіо. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Кінооіляд 
зонанс». 20.25 — Вечірній 
концеот. 20.45 — «На доб
раніч, діти». 21.00 —-«Час». 
21.35 — Худ. телефільм 
«Старомодна комедія». 23.05
— Новини. 23.20 — Чемпіо
нат СРСР з волейболу. Жін
ки. «Іскра» (Ворошиловград)
— «Медін» (Одеса).

А ЦТ (II програма)
17.30 — Міжнародні змаган
ня з боротьби самбо пам’яті 
Харлампієва. 18.00 — Чем; 
піонзт СРСР з хокею з м'я
чем. «Старт» (Горький.) — 
«Єнісей» (Красноярськ). 2 
тайм. 18.45 — Майстри ек
рана. Вс. Пудов іін. 20.00 -і- 
Вечірня казна. 20.15 — Лю
дина. Земля. Всесвіт. 21.00
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Пізня зустріч».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО-

сільськогосподарського 
машинобудування

ОГОЛОШУЄ НАБІР СЛУХАЧІВ НА ЗАОЧНІ 
ТА ВЕЧІРНІ ЧОТИРИМІСЯЧНІ КУРСИ 
ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІНСТИТУТУ В 1983 РОЦІ 
Заняття проводитимуть- рами, за програмою вступ- 

ся тричі на тиждень, вечо- них екзаменів. Для заоч-

ників працюватиме кон- 
сультпункт.

Приймають осіб, які ма
ють середню освіту, а та
кож учнів 10-х клюіз, 
училищ, технікумів.

ДОКУМЕНТИ:
заяву на ім’я ректора, 

квитанцію про внесення 
плати за назчаьня (гроші 
18 крб. за вечірнє й 20 
крб. — за заочне навчан-

ня надсилати поштовим 
переказом на поточний ра
хунок КІСМу 14118 в місь
кому управлінні Держ
банку).

Прийом документів що
дня, крім неділі, 3 11 ДО 
18 год., у суботу — з 9 до 
14 год, за адресою: м. Кі
ровоград, пр. «Правды», 
70-а, ауд. 511.

Ректорат.

вул, Луначарського, 36
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