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ПЕРЕДНОВОРІЧНИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

блено крок уперед
Минає ще один рік нелег

ких хліборобських буднів, 
бін був особливим — під
сумовуючим, стартом для 
молодих механізаторів у 
трудову звитягу п’ятирічки 
наступної.

Сьогодні можна впевне
но сказати — крок уперед 
уже зроблено. Підтримавши 
почин гайворонських ме
ханізаторів, трудівники рад

госпу імені Куйбишева ра
зом з колегами з колгоспу 
імені Дзержинського стали 
послідовниками цього по
чину в Бобринецькому ра
йоні. Своє зобов'язання — 
поставити на лінійку готов
ності грунтообробні та по
сівні машини до 68-ї річни
ці утворення Української 
РСР — вони виконали до
строково.

Нині в ремонтних май
стернях тракторних бригад 
хазяйнують трактористи ви- 
сокоенергонасичених веле
тів—Т-150. Між обома брига
дами розгорнулося дійове 
соціалістичне змагання за 
ритмічне проведення ре
монту, за його високу якість. 
Комплексна перевірка тех
ніки для тутешніх механіза
торів — вже добра тради
ція. Як факт, у нинішньому 
році протягом усього пе
ріоду польових робіт жо
ден агрегат не вийшов з 
ладу з вини механізаторів. 
Через це збирально-тран
спортний комсомольсько- 
молодіжний. екіпаж Вадима 
Дурова, Олександра Вов- 
ченка та Сергія Мірошни
ченка і добився найвищих 
намолотів зернових у ра
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Часто на адресу тран
спортників чути справедли
ві нарікання. Дійсно, по
декуди більш-менш об’єк
тивні причини прагнуть по
ставити за першопричину 
всіх недоробок і усклад
нень в роботі. Комітет 
комсомолу Знам’ямського 
автотрапспортного підпри
ємства № 10036 постано
вив вести і веде свою ро
боту зі спілчанами-водіями 
іі молодими транспортни
ками гак, щоб з їх вини не 
траплялося жодних проб
лем. Відрадно, що члени 
обох комсомольсько-моло
діжних колон водіїв АТГЇ 
набули доброї слави клас
них спеціалістів саме зав
дяки їх принциповості.

Початок нового 1986-го 
року комсомольці ІІ МОЛОДІ, 
підприємства зустріли не
поганими досягненнями. 
Достроково викопано ви
робничі завдання, причому
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йоні. За підсумками зма
гання вони були нагород
жені іменними годинника
ми. Добре попрацював на 
своєму комбайні й Віктор 
Файбер.

— Прикладів самовідда
ної праці молодих механі
заторів у 1985 році можна 
навести чимало, — гово
рить секретар комітету 
комсомолу радгоспу Галина 
МИЦЕНКО (на знімку вгорі). 
Все це радує, зобов’язує 
працювати у новому, 1986 
році ще краще. Ось, примі
ром, механізатор із 28-річ- 
ним стажем комуніст Бо
рис Кіндратович Заїка ви
ховав чимало вмілих май
стрів. Обидва його сини — 
Валерій і Анатолій — пішли

АГ АЛААЛААГ АААААЛ ААААААА 'ХАЛАГ АЛДРЯДОК У РАПОРТ 
всіма чотирма КЛІК. Зав
дячувати слід добре по
ставленій ' організаційній 
роботі: маршрут № 6 у 
Знам’янці недарма вва
жається зразковим — тут
i працюють молоді водії. 
У соціалістичному змаган
ні серед колон попереду 
два КЛІК, очолювані бри
гадиром Іваном Федорови
чем Нестеренком. Та гідне 
суперництво їм складають
ii екіпажі під керівництвом 
Анатолія Михайловича Ко- 
марепка.

Добрі результати дає й 
внутріколективне змаган
ня між екіпажами. Так, 
«тандеми» Володимира Кн- 
риленка і Юрія Лебедя та 
Олександра Литвинчука й 
Віктора ІЇІтефана постійно 
лідирують, практично не 
маючи конкуренції серед 
інших водіїв. Саме ці екі
пажі, вийшли переможця
ми в обласному змаганні 
серед молодих водіїв за 
перше півріччя 1985 року. 
Усього з початку остан
нього року одинадцятої 
п’ятирічки перший із на
званих зекономив 200 літ
рів пальною, а другий — 
180. Рапортуючи 
з’їздові партії, усі 
КМК підприємства 
в'язалися основний 
пичий показник по 
гу у порівнянні З відповід
ним періодом 1985 року 
перекрити на 10 процентів.

О. ГРИНЧЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу АТП № 10036. 

м. Знам'янка. 

XXVII 
чотири 

зобо- 
внроб- 
внтор-

шляхом батька, стали меха
нізаторами. Нині і про них^ 
добре відгукуються у гос
подарстві.

Згадаймо і про сім’ю 
ВЛАСОВИХ (на знімку вни
зу). Микола — тракторист, 
його .дружина Олена пра
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«Працювати — продук
тивно. план товарооборо
ту — достроково!» — під 
таким девізом трудився ни
нішнього року комсомоль
сько-молодіжний колек
тив магазину «Дитячий 
світ» (керівник Н. О. Хо- 
мецька, групкомсорг В. Ко
хан). Слова свого молоді 
продавці дотримали: про 
річний план рапортували £ 
іце 11 груднял

Особливі успіхи колекти
ву — в підвищенні про
дуктивності праці. Па 4 
проценти зросла вона нині.

Висока продуктивність 
праці колективу — це ви
сока продуктивність праці 
кожною. З року в рік під
вищує свою майстерність 
комсомолка Олена Голова
тенко. Недавно їй довіри
ли очолити відділ магази
ну. Олена — третьокурс
ниця Київського торгово- 
економічного інституту. В 
колективі таких багато. 
Своєю сумлінністю в 
боті, компетенцією, 
гою до покупця вони 
дня підтверджують 
високий девіз.

О. ДВУЛИЧАНСЬКА, 
секретар комітету ком
сомолу управління тор
гівлі Олександрійсько
го міськвиконкому.
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цює в тваринництві. Мають 
четверо дітей. Новий рік 
молода родина зустрічає з 
подвійною радістю: вони 
отримали нове житло.

Текст І фото 
М. САВЕНКА.

Бобринецький район.

НТП: ЗНАННЯ, УМІННЯ, ТВОРЧІСТЬ

ПОРОДЖУЄ ПОШУК
У Білоруській орденів 

Жовтневої Революції та 
Трудового Червоного Пра
пора сільськогосподар
ській академії пройшла 
успішний захист дисерта
ція на здобуття наукового 
ступеня кандидата техніч
них наук «Підвищення на
дійності технологічного 
процесу пневматичної ку
курудзяної сівалки СУПН-8 
на основі використання 
енергії відпрацьованих га
зів двигуна трактора». Ав
тором її виступив наш 
земляк, конструктор най
вищої категорії проектно- 
конструкторського інсти
туту кіровоградського ви
робничого об’єднання по 
сівалках «Червона зірка» 
Геннадій Портнов.

У дисертації докладно 
вказано на стан меха
нізації висіву куку
рудзи й деяких інших про
сапних культур, а також 
подані теоретичні перед
умови для створення ста
більно працюючої пневма
тичної висівної системи. 
Молодий вчений визна
чив, зокрема, залежність 
між повітряним потоком 
вентилятора сівалки і час
тотою обертання колінва
ла двигуна трактора та 
технічним станом його 
гідросистеми.

ПЛЛВАТИ ШШЯ ВСІБіля входу в ха1 к, ськин басейн < Ліоне) •• галасливий гурт дітей зустрів Дід Мороз Тик почалося свято на воді, проведене з нагоди вось- миріччя Харківсько) області ої д нтячо-іоік. і і і кої спортивної школиДід Мороз, в якому юні плавці впізнали тренера Володимира Воронова. запросив усіх на голубі доріжки Разом із Снігуронькою — тре породі Наталією Литвиновой) і десятирічним Павликом — виконавцем ролі Нового року — він об’їхав нгі плоту водну гладінь басейну і дав старт запливам.Ажурну споруду басейну знають тепер усі
Снігуроньку врятували

Веселими жартами, ус
мішками, піснями зустрі
чають новорічне свяго й 
студенти філологічного 
фа культету К іровоград- 
ського педагогічного ін
ституту. ^гуртожитку №2 
відбувся новорічний ве
чір, який підготували чле
ни стулради.

До студентів завітали в 
гості казкові герої: Дід 
Мороз. Снігуронька. Ко
щен Безсмертний, добрі 
брати-богатирі. Колії Дід 
Мороз дорогою до гурто
житку замплувався ново
будовами. Кощей Без
смертний вкрав ного ону
ченьку Снігурку, Зали
шивши Ділу Морозу за

КОРПУНКТ «МК»

Ідея використовувати 
енергію відпрацьованих 
газів двигуна трактора за
мість вентилятора на пнев
матичних посівних маши
нах за принципом ежекто
ра зародилася ще в 60-х 
роках. Тоді ж, на початку 
шістдесятих, були спроби 
створити ежектор і на 
«Червоній зірці» силами 
спеціального конструк
торського бюро — попе
редника нашого проектно- 
конструкторського інсти
туту. Під керівництвом 
В. М. Сокульського був 
розроблений один із пер
ших варіантів ежектора 
(іншими словами, насоса) 
для створення розріджен
ня. Та то була більше ін
туїтивна дослідницька ро
бота, тож відчутних на
слідків вода не дала. Дос
від, однак, зростав, на
роджувалися нові задуми. 
Лиш чверть століття зго
дом прийшов успіх.

Геннадій Портнов зро
бив висновок про необ
хідність застосування ав
томатичної системи стабі
лізації розрідження, яка 
створює ежектор, зокре
ма, він використав теооію 
струменевих апарат е Це 
технічне рішення викона

школярі міста. «Піонер» став центром залучення дітей до водних видів спорту. Ще чотири роки тому в області вирішили навчити плавати всіх школярів. Спільно з обласним і міським відділами народної освіти в ДІОСШ було розроблено план цієї важливої роботи. Незабаром вісім харківських басейнів надали свої доріжки дітям. За окремим графіком учні першого — четвертого класів протягом чверті оволодівають ’плаванням.За три останніх роки наставники ДЮСШ навчили плавати близько 70 тисяч дітей.
Кор. РАТАУ.

писку, Кошем написав, що 
лише тоді віддасть •Снігу
роньку, коли з ні:м позма
гається сильний, безстраш
ний, хн і ріпі. розумний. 
Щоб відстояти честь сво
го гуртожитку, щоб вря
тувати новорічну красу
ню — иаіїсп.тьвіший, най- 
хіітріїпіш. найрозумніший
i пайбезстрашнішнн виру
шає на боротьбу з Ко
щеем. Звичайно, добро пе
ремагає зло. Снігуроньку
ii її рятівників всі щиро 
вітали, а потім закрути
лось новорічне колесо. Бу
ли тут пісні, танці, ігри, 
дзвінкий сміх.

Т. МАКАРИНСЬКА.

но на рівні винаходу й за
хищено авторським сві
доцтвом СРСР № 934952.

Сівалка з ежектором пе
ревірялася в умовах екс
плуатації у багатьох гос
подарствах. Дисертація 
конструктора Геннадія 
Портнова має безсумнів
ний інтерес для науки і 
практичне застосування.

Щороку все більша кіль
кість молодих спеціалістів 
проектно - конструктор
ського інституту стає на 
шлях наукового пошуку. 
Так, готуються до захисту 
своїх кандидатських ди
сертацій В. Соколов, 
Г. Штильфус. Одночасно 
розширюється й зміцнює
ться науково-дослідницьке 
база інституту його твор
чі контакти з науково-до
слідницькими організація
ми та вузами країни. Це 
сприяє науковій діяль
ності.

м. ножнов, 
заступник завідуючо
го відділом науково- 
технічної інформації І 
патентознавства про
ектно - конструктор
ського інституту кіро
воградського вироб
ничого об'єднання по 
сівалках «Червона зір
ка».



2 стор. «Молодий комунар» Зі грудня 1985 року

грунтовно дослідив бонові 
операції, в яких брала 
участь дівчинка з села 
Роднпківки Олександрій
ського району в складі 
партизанських загонів, очо
люваних С. І. Долженком 

Про героїню повісті Кат. і А. С. Куценком, а також 
рю Бодял в мене зберігся у взводі зв’язківців Хар-

іґї РОЧИТАВ нову книгу
Дмитра Клюєнка «Лісо

вичка» (К.: Веселка, 1985). 
Твір написано на основі 
добре вивчених документів, 
а також розповідей безпо
середніх учасників подій.

ком- 
род- 

імені 
що

КОМСОМОЛОМ ВИХОВАНІ

Взяла за подругу відвагу
запис у журналістському 
блокноті зі слів колишньо
го командира загону на
родних месників імені К. €. 
Ворошнлова Семена Іва

новича Долженка: «Ця юна 
месниця — їй ледве ви
повнилося 14 років — при
йшла в Нерубаївський ліс 
не з порожніми руками. 
Благаючи: «Прийміть ме
не до партизанів», вона 
передала мені зброю та 
патрони, які ще напере
додні були власністю ні
мецького коменданта Голь- 
денберга»...

Уже на початку повіс
ті (розділи «Що тепер бу
де?», «Тривожні будні») 
читач узнає про бажання 
Датрі мстити ворогам. 
Криючись від сусідів і, на
віть, від матері, вона вже 
першого року війни наві
дувалась у ліс, де потай 
доглядала тяжко поране
ного солдата-білоруса. З 
ним зустрічалася і згодом, 
коли партизанив, і ще піз
ніше, на фронті.

Д. Клюєпко не тільки

ківської стрілецької диві
зії. В книзі йдеться Йро 
багатьох її побратимів, які 
не знали страху в борні з 
ворогом і були готові в 
будь-яку хвилину віддати 
життя За свобоДу і неза
лежність радянського на
роду.

Композиція повісті слу
жить розкриттю образів, 
допомагає відтворенню іс
торичних подій. Приваблю
ють окремі описи як побу
тового плану, так і приро
ди. Добре враження справ
ляють малюнки художни
ка Костянтина Музики і в 

цілому поліграфічне оформ
лення книги, виданої ма
совим тиражем — 65 000 
примірників. Прикро, од
нак, що автор допускає
ться окремих неточностей. 
Так, прізвище партизан
ського командира не Дов
женко, а Должснко. Двоє 
його синів, Анатолій і 
Юрій, героїчно загинули в 
одному бою, а не в різ
них...

Чигаючи останні сторін-

ки «Лісовички», в яких 
ідеться про повернення 
дівчини по війні вже 
сомолкою додому, в 
никівський колгосп 
Свердлова, бачиш,
Катря Бодял ще довго від
чувала себе солдатом.

Свій багатий досвід сср- 
_-д-™ ця Катря віддала 

відбудові кіро
воградського за
воду «Червона 
зірка», куди при
їхала за комсо
мольською путів
кою, потім чверть 
віку працювала 
на цьому під
приємстві.

Як найдорож
чу реліквію, збе

рігає Катерина Костян
тинівна подяку від коман
дування дивізії. Командир 
дивізії генерал-майор Гор
бачов і начальник політ- 
відділу гвардії підполков
ник Бєлов написали їй у 
1945 році:

«Бойовий товаришу Бо
дял!

У 
війні 
нашу 
щину 
Харківсько 
ської 
орденів Суворова, Богдана 
Хмельницького дивізії... Ра
зом з усіма воїнами славу 
дивізії кували па полях 
бойовищ І Ви. Висловлює
мо впевненість, що бойові 
традиції своєї дивізії Ви 
втілюєте в самовідданій 
праці на благо і в ім’я 
процвітання великого Ра
дянського Союзу».

Думається, повість «Лі- 
1 совнчка» займе своє місце 
! серед книг про Велику Віт- 
’ чизияну війну, які знахо

дять вдячних читачів.
Н. ДО5РІН.

РОСТИТИ
ПЯВ ЙИЯ

Відбулись звітно-виборні 
збори в обласній письмен
ницькій організації. Відпо
відальний секретар філії 
СП У Володимир Панченко 
у своєму виступі розповів 
про творчий набуток май
стрів красного слова Кі- 
ровоградщиіш, зазначив
ши, що в цьом)' передз’їз-

дівському році літератори 
активізували свої творчі 
зусилля па гідну зустріч 
XXVII з'їзду КГІРС.

На зборах наголошува
лося па тому, що письмен
ницькій організації треба 
ростити гідну зміну поетів 
і прозаїків, які мають не
забаром поповнити лави 
своїх старших колег. 
Йшлося про високу відпо
відальність радянського 
митця перед вибором те
ми, розкриттям образу на
шого сучасника.

Відповідальним секре
тарем письменницької ор- 
ганізації обрано Володи
мира Папченка.

У роботі звітно-виборних 
зборів взяли участь і вц. 
ступили завідуючий секто
ром художньої літератури 
ЦК Компартії України 
О. К. Глушко, завідуючий 
відділом пропаганди і агі
тації обкому партії І. П. 
Оліфірснко, секретар міськ- 
кому партії А. О. Кошеле
ва і секретар правління 
Спілки письменників Ук
раїни А. Т. Мороз.

«Катюшу» співали разом

Великій Вітчизняній 
Ви гідно боролися за 
Радянську Батьків- 
в рядах стрілецької 

Братіслав- 
Червонопрапорної,

В обласному будинку вчителя іно
земні студенти кіровоградських вузів 
зустрілися з представниками різних 
поколінь радянських людей.

Про життя і працю на фініші року, 
славні, трудові традиції кіровоградців, 
їхній вклад-у гідну зустріч XXVII 
з'їзду КГІРС розповіла присутнім лек
тор міськкому Компартії України В. О. 
Касьяненко. Цікавою була бесіда сту- 
дентів-іноземців з учасниками XII Все
світнього фестивалю молоді і студентів 
у Москві. Глибоко схвилював присутніх 
і виступ ветерана Великої Вітчизняної 
війни О. М. Гришакова. який закликав 
юнаків та дівчат з різних країн ще на
полегливіше боротися за мир в усьом.

.світі, за дружбу і взаємовигідне спів
робітництво між народами.

Учасник художньої самодіяльності 
обласного будинку вчителя викладач 
музики М. Г. Хлебников розповів при
сутнім про пісні, дорогі кожній радян
ській людині. Одну з них — знамени
ту «Катюшу» — співали всі разом...

Студенти-іноземці, які виступили то
го вечора, говорили про свою велику 
вдячність нашому народові, Радянській 
державі за можливість здобувати знан
ня у нашій країні, висловили свою під
тримку миролюбного зовнішньополітич
ного курсу СРСР.

С. КАРЛАШ.
м, Кіровоград.

Всі ті, хто приходить за
раз до приміщення будин
ку культури Кіровоград
ського заводу радіовиро- 
бів імені XXVI з'їзду 
КГІРС, звертають увагу 
на художнє оформлення 
фойє. Монументальні пан
но, виконані в техніці

ЩАСЛИВІ 
різьблення по дереву, при
крашають інтер'єри входів 
до залу, кабінетів, кімнат. 
Багато й інших цікавих 
сюрпризів приготували та 
й ще готують для відвіду
вачів художішкн-оформ- 
лювачі, робітники цеху 
№ 25 Заводу В. О. Посо
хов та 1. В. Белязо, які 
чимало зробили для ре
конструкції приміщення.

БАРВИ
В. О. Посохов уже близь- 

ко 40 років життя при
святив своєму улюбленому 
мистецтву. А I. В. Белязб 
став художником-декора
тором два роки тому, за
кінчивши Московське учи
лище декоративно-при
кладного мистецтва. Про
вівна тема обох — тема 
миру.

Р. ДАЙДАКУЛОЗ.

ЛИСТИ З БЕРЕЗІВКИ

І. Нитка веде в затишок
Ла* ОЛИ надходить час за- 

кінчений робочої ЗМІ
НИ, тоді тільки й можна 
уявити, скількома людь
ми народжується одяг, що 
чекає відправки у склади 
готової продукції. Вони 
ступають на поріг цеху 
майже одночасно й май
же всі: працюють поки що 
в одну зміну. Та не за го
рами той завтрашній день, 
коли у згаданому вже по
шивному відділенні, роз
крійному, інших підрозді
лах цеху побільшає вер
статів і механізмів, коли 
зросте об’єм продукції, 
що визначає масштаб ви
робництва.

Хоч би під час обідньої 
перерви. За годину, що 
відведена для цього, ма
буть, цілком реально не 
тільки скуштувати смачно
го борщу чи супу, плову 
чи печені з салатиком й 
запити все це склянкою 
гарячого чаю чи кави. 
Встигатимуть і перемови
тись. Як і сказати «спаси
бі» вправним кваліфікова
ним кулінарам і кондите
рам.

Сто посадочних місць, 
які на сьогодні має їдаль
ня, покривають попит. У 
тому числі й на естетичне 
задоволення після відві
дин закладу громадсько
го харчування (на знімку). 
Вибір страв широкий і ка
лорійний.

Так само в кількох кро
ках від прохідної й про
довольчий магазин. Дуже 
зручно для робітників.

Добре втоптаною у сві- 
жом/ сніжку стежиною 
простуємо з пагорба вниз. 
Дорогою дізнаємось, що,

крім двох гуртожитків для 
одиноких, до послуг пра
цівників цеху ще й гурто
житок для сімейних. У 
перших двох сто гарно 
спланованих кімнат для 
одного-дзох мешканців, а 
в сімейному — шістнад
цять справжніх квартир.

Входимо досередини. 
Людмила Фомичова за
прошує у свою кімнату.

— Не дивіться, що сама, 
часто подруги в гостях,— 
говорить дівчина. А-я — 
в них. Не нудьгуємо.

Справно працюють елек
троплити на кухнях. Уни
зу (кімната Люди на дру
гому поверсі) — кімната 
для прання, поруч — су
шарня. Там же й випрасу
вати речі можна. Тепло і 
затишно.

Подякувавши хазяйці за 
надану нам можливість 
познайомитись із гурто
житком, прощаємось. Всьо
го найкращого, Людо! Хай 
настрій такий — бадьорий, 
життєрадісний — буде у 
вас завжди.

Не відмовились від за
прошення побувати й у 
гуртожитку сімейному. Він 
ще не повністю заселе
ний. Але Петро й Тетяна 
Антосяки (на знімку) зна
ють: живуть не гірше, ато 
й краще окремих березів- 
чан. Ще б пак! В їх ко
ристуванні простора жит
лова кімната, кухня. Є всі 
комунальні зручності. Оче
видно, уявити неважко — 
молода родина задоволе
на. Тому й працюється Та
мі й Петрові добре.

Передбачено й інше. До 
послуг приїжджих, котрі 
працюватимуть у цеху, та

кож і приватний сектор. 
Сьогодні вже здані в екс
плуатацію п’ять житлових 
будинків для сімей, будів
ництво наступних триває. 
Поруч із оселями майбут
нім мешканцям побудова
но й допоміжні господар
ські споруди. Протягом 
кількох років родина має 
виплатити арендну вар
тість житла. Залишилось 
додати, що як для дітей 
нині працюючих, так і для 
дітлахів тих сімей, які при
їдуть завтра, — діє дитя
чий садок на 75 місць. Він 
вважається одним із кра 
щих у районі.

Згадана у заголовку ни
точка — не ниточка надії. 
То нитка певності того, що 
позаробочйй час дарує і 
надалі даруватиме людям 
несподіванки лиш приємні.

і. КУЦЕНКО. 
Фото М. САВЕНКА.

Колгосп
імені Петровського, 
Устинівський район.

(Далі будг).

У НАШИХ
БАШКИРСЬКИХ
_______ ДРУЗІВ

З ГІРСЬКА

Колектив Бірського уп
равління бурових робіт 
достроково виконав п'я
тирічний план по проходці 
гірничих порід і г.о здачі 
свердловин в експлуата
цію. На рахунку прохідни
ків 3976 тисяч метрів про
ходки при п'ятирічному 
завданні 3966 тисяч. Не
зважаючи на певні труд
нощі з перебазуванням 
бурових бригад і бригад 
освоєння на Когалимську 
групу нафтових родовищ 
Західного Сибіру, бурови
ки довели темпи робіт в 
нових умовах до 5—7 ти
сяч /лотрів проходки за 
місяць.

Є. ВОРОБЙОЗ.
Бірськ.

ВЕЛИКЕ
І ЯСКРАВЕ СВЯТО

Таким став Всесоюзний 
фестиваль радянської ест
радної музики, який від
бувся в Уфі. На нього при
були провідні музичні ан
самблі країни, а також 
група відомих композито
рів і музикознавців. Фес-

Гостей приймали у Баш
кирському обкомі КПРС, 
де секретар обкому Т. І. 
Ахунзянов розповів про 
досягнення трудівників 
республіки в різних галу
зях.

У Будинку актора відбу
лася прес-конференція 
для журналістів, у якій 
взяли участь народна ар
тистка СРСР Олександра 
Пахмутова, заслужений 
діяч мистецтв РРФСР 
Ю. Сеульський, поет 
М. Добронравсз та інші 
товариші.

Кор. «Ленінця».
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Лічені години залишаються до Нового року — свято владно стунає у двері. Че
кає не дочекається цього свята малеча. Аякже! Дід Мороз і Снігуронька пригоща- 
тймуть ласощами.

А підготували подарунки Діду Морозу працівники Кіровоградської кондитер
ської фабрики, зокрема, Колектив фасувальників В. К. Деор'бвої. При плані 200 ти
сяч бригада розфасувала 221 тисячу подарунків.

На знімку: фасувальниця Регіна РУДНИК за роботою.
Фото В. ГРИВА.

м. Кіровоград.

ік

--------------З стор.-------- —
ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Комар-гусар і муха-цокотуха
Вистава лялькового те

атру «Диво-дерево» ство
рена за книгою К. І. Чу- 
ковського режисером 
О. Тіктінером. Так, саме за 
книгою, тому що перед 
нами своєрідна інсценівка 
віршів. Грати вірші — 
справа не з легких, і театр 
виявив мужність, беручись 
за неї, хоч не завжди ви
ходив переможцем. Ху
дожник В. Остапенко 
оформив виставу у яскра
вих, веселих, бурлескних 
тонах. Як і годиться для 
лялькового театру, сонеч
ко і місяць сяють одно
часно, білочки постукують 
казковими молоточками. 
Музика Н. Воскової (до 
речі, це її дебют у театр, 
і досить вдалий) енергій
на, я б сказала, святкова. 
Правда, іноді її «забага
то», і тоді губиться інто
нація дії, а простіше ка
жучи, не чути віршів. Та 
все ж росте на галявині 
диво-дерево, і поспішають 
на чай до мухи-цокотухи

ведмеді на велосипеді, 
кіт — задом-наперед, ко
марики на повітряних 
кульках... Поспішають з 
дарунками, адже Муха-цо- 
котуха ще й іменинниця! 
Одним словом, театру 
вдалося створити атмо
сферу веселої плутанини, 
радісної карусельності. 
Сюжетно головною у ство
реній композиції (назве
мо її так) стала історія 
про бразого Комара, який 
подолав «страшного-най- 
страшнішого» Павука і 
визволив Муху-цокотуху. 
Здається, саме в сцені 
появи гусара-комара ма- 
леннні глядачі особливо 
довіряють театру. З само
го початку у них не було 
сумніву, що все закінчи
ться справедливо. Для 
цього й існують казки! Ме
ні можуть заперечити — 
просто діти давно знайо
мі з віршами Чуковсько- 
го. Так. Але це ще нічого 
не значить. Ніхто так не 
вірить у торжество спра
ведливості, як діти. І,

врешті-решт, справа не з 
тому, що сміливість і від
вага Комара будуть наго
роджені, і все закінчиться 
весіллям. А в тому, який 
заряд бадьорості і добро
ти отримають у театрі юні 
глядачі.

Все ж вистазі бракує 
органічності. Театру не 
завжди здається подолати 
опір матеріалу, відчуває
ться нетверда рука інсце- 
нівника. Природність по
ведінки акторів-ляльок 
(І. Бирська, В. Ставріаніді) 
іноді підмінюється відвер
тою «грою в дитячу без
посередність».

Втім, це всього лише 
думка дорослого глядача. 
Малеча оцінює конкретні
ше. Вона твердо знає, що 
їй подобається, а що ні. 
Будемо сподіватися, що 
вистава «Диво-дерево» 
сподобається, адже в ній 
ідеться про сміливість, 
щедрість, дружбу — по
чуття, яким розкрите сер
це кожної дитини.

. В. ЛЕВОЧКО,

ОПЕРАЦІЯ «ПОШУК»

«Під далеким селом Альошинка»-
Так називалась кореспонденція («Молодий ко 

мунар» за 7 грудня, в якій ішлося про те, як 
московський журналіст-слідопнт С. С. Кашурко 
встановив ім’я полеглого воїна — Павла Мусійо- 
внча Єлисаветського — уродженця села Лозуват- 
ки Онуфріївського району, котрий загинув у бе
резні 1943-го року в бою під селом Альошинка 
Дмнтрівського району Орловської області. Там 
було поховано іще 125 воїнів 193-ї стрілецької 
дивізії. Згодом останки загиблих перенесли в село 
Балднж.

і ось Степан Савеліііо- 
вич надіслав доповнення 
до своїх слідошітськнх 
матеріалів: <8 березня

і 943 року в селі Коче- 
товка ДМитрівського ра
йону Орловської області 
загинув молодший політ-

командир батареї 
стрілецької диві- 

уродженець села 
Ульяновського

рук.
193-ї 
вії, 
Синьки 
району (1919 р.) Мііцен- 
ко Омелян Омелянович.

й Л Л

В блокноті С. С. На
турна є й інші рядки 
про наших земляків:

«Як встановлено з ар 
хівних 
складі 193-ї стрілецької 
дивізії

документів, у

воювали:
Стрілок Горбенко Гри

горій Васильович, 1924

р. н.. родом із села Рів 
не Новоукраїпського ра
йону, вбитий 1 січня 
1943 року — село Коче- 

товка Орловської області;
старший лейтенант 

Патютко Федір Антоно
вич,.1917 р. н., родом із 
села’ Глодосн Новоукра- 
їнського району, загинув 
28 вересня 1942 року в 
Сталінграді. похований 
на березі Волги;

політрук Кудін Кли
мент® Харитонович, 
1908 р. її., родом із села

Кам’яики ІІовгородків- 
ського району, загинув 
23 вересня 1942 року в 
Сталінграді, похований 
на березі Волги;

Люненко Петро Ми
хайлович, 1920 р. н., ро
дом із Знам’яиського ра
йону, вбитий 17 жовтня 
1942 року в Сталінграді, 
похований в саду заводу 
«Красный Октябрь»;

лейтенант Бойко Іван 
Володимирович, 1920 
р. н., родом з села Верб
люжий (тепер Погребня- 
кове) Новгородківського 
району, загинув 29 жовт
ня 1942 року в Сталін
граді, похований в 
заводу «Красный 
тябрь».

саду 
Ок

* * *
Всіх тих, хто бажає на- 

з С. С.
надси- 

ре-

лагодити зв’язки 
Кашурко, просимо 
лати листи на адресу 
дакції. *

Світлана Червона 
ла Иогребнякового 
городківського 
просить відгукнутись 
всіх тих, хто знав її ді
дуся—Квітченка Феофія 
Прокоповича. 1913 р. н. 
До війни він вчителював 
у селі Спасовому, в 1943 
році пішов на фронт. 
Останній лист від нього 
прийшов з Угорщини. 
Писав, що переходити
муть Балатон. А в 
1944-му — листівка:
«Пропав безвісти».

* *
з се 
Нов 

району

і
0
і>

І»

І
І*

І>ИРУШШІГ1 в дорогу на 
світанку. В автобусі— 

голова ради музею локо
мотивного депо Адольф 
1 Іавловнч Удод, голова ра
ди ветеранів Великої Віт
чизняної війни Микола 
Миколайович Зубаха, сек
ретар комітету комсомолу 
локомотивного депо Ста
ніслав Мулепко, комсо
мольці Сергій Мельник, 
.’(митро Гончарюк. їдемо 
до Чорного лісу, бо треба 
акінчнти роботу по вста

новленню пам'ятного зна 
к.і па місці базування пар^ 
ііізанськоги з'єднання під 
командуванням Іллі Дани
ловича Діброви. їдемо 
стежками, вкритим!! тов
стим килимом листя. Аж 
осі» і на місці. Скромний 
обеліск, а навколо нього— 
землянки. Деякі з них уже 
обвалилися...

Звідси йшли партизани 
на завдання, і не завжди 
поверталися, тут слухали 
зведення Радянського ін
формбюро, палкі промови 
командира та комісара, 
тут давали присягу на вір
ність Батьківщині, своєму 
народові, Комуніст!! чи і и 
партії.

Ту! і СТОЯ71! знакові.
Роби.’!!! ЙОГО здебільшо 

10 комсомольці. У ВІЛЬНІ!’' 
від роботі! час. Особливо 
вагомий внесок у цю свя- 
іу справу учнів СПТУ-12 
Володимира Перекуй та 
Ціатолія Харина, котрі бу

ли на виробничій практиці 
в депо. А ще працівників 
доно Вячеслава Копонеи- 
ка, Сергія Асаиова, Арка 
дія Воронова, Миколи 
Цимбаліста, Андрія Чур-

кіна. Складна була то ро
бота, ювелірна.

І ось знак встановлено 
па міцному постаменті. 
Стоятиме вічно!

Вийшло із-за хмари осін
нє .сонце, заграло тьмяни
ми виблисками па мідно- 
червоній зірці... \

Наступна паша зупнн 
і.:: — біля пам’ятного зна
ка на честь 
партизанів 
Щорса.

...Сталося 
першому.
стомлені партизани з опе
рації, лягли відпочивати. 
Запроданець видав їх. Гіт-

одннадцяти 
загону імені

не в сорок 
І Іовериулися

лерівці оточила будинок, 
запропонували здатися. 1а 
партизани не здавалися. 
Бились до останнього по
стрілу. Загинули одинад
цять героїв у нерівному 
бою. Серед них і командир 
загону Іван Іванович Не
чаев та комісар Олексій 
Гордіновпч Луняченко.

А в листопаді 1912 не
подалік від цього місця 
Знам’янським підпільним 
райкомом партії був про
ведений мітинг представ
ників партизанських заго
нів та жителів району, 
присвячений 25-й річниці 
Великої Жовтневої соціа-

дієтичної революції. На 
честь цієї події теж вста
новлено пам’ятний знак.

І ще один знак в урочи
щі. На цьому місці в лис
топаді сорок третього 
об’єднані партизанські за
гони під керівництвом сек
ретаря Кіровоградського 
підпільного обкому партії 
М. М. Скнрдн при підтрим
ці п’яти танків бригади 
полковника Новікова роз
громили велике 
ваїшя фашистів...

Повертаючись 
ми обговорювали
на майбутнє. А їх багато. 
Добре було б прокласти 
дорогу до пам’ятного зна
ка на місці стоянки з’єд
нання Діброви, зробити 
гам майданчик, посадити 
квіти, берізки біля пам’ят- ■ 
ника партизанам загону 
ЬІечаєва. Одинадцять їх

угрупо-

додому, 
плани

буде. Но одній на кож
ного.

Микола Миколайович Зу
баха впевнений, що ваго
мий внесок у цю справу 
зроблять комсомольці де
по. А ще б звернутись до 
художників — слід замо
вити картину, в якій від
творити образи І. Д. Діб
рови та його соратників.

Не той уже Чорний ліс. 
Подекуди залишилися ду- 
би-велетні, які стояли ще 
за часів війни. А навколо 
них — молоді дерева, по
росли вони й у старих око
пах, землянках. Росте і 
молоде покоління людей, 
йому берегти традиції 
батьків, примножувати їх 
славу. І пам’ятати про 
подвиг героїв.

О. УСТИНОВСЬКИЙ.
м. Знам’янка.

Зі ГРУДНЯ
ЦТ (І програма)

8.00 _ «Час». 8.35—Фільм 
~ дітям. «Крапка. крапіх-і. 
Жма... >. 10-00 — Служу Па

пському Союзу! 1.1.00 -- 
Здоров’я. 11.45 — Ранкова 
пошта 12.15 — «Подорож у 
подорож». 12.30 — Сільськії 
година. 13.30 — Музичний 
кіоск. 14.00 — Фільм «Остап 
Нін піОір». 15.40 — Це ви 
можете. 16.25 — Новини 
16.30 — Підсумки сиортин 
ного року. ■ 17.25 — Мульт 

фЯльм 17.45 — Міжнародна 
" -знорама. 18.45 — «Барви 

^Веселки». Заключна пере
дача VI Міжнародного фес
тивалю телепрограм про на
родну творчість. 20.20 —

Mv.ll.TKOHцерт для дорослих. 
21.00 — «Час». 21.35 —
< Навколо сміху». 23.05 —
Виступ Державного ансамб 
..но народного танцю СРСР 
23.40 — Документальний те 
лефільм. 23.50 — «З Новим 
роком, товариші!». Поздоров 
лення радянському народу
O. 05 — Новорічна вистава
3.00 — «Танці, танці, тая 
ці...». 3.25 — Концерт ар
тистів зарубіжної естради
А -УТ

10.00 — Новини. 10.20 - 
Український сувенір. 10.40

- Мультфільм «Сиігуронь 
ка>. 11.45 —Музичний фільм 
«Вимоїн розваги», 12.10 —
Екран молодих. «Інтерклуб» 
і 2.55 — Циркова програма 
13.25 ■— Новини. 13.35 —
Цивосвіт. 14.25—Пісня скли 
кас. другів. 15.10 — ІІеза 
бутіїі. 16.35 — Наука і час. 
17.35 Дивні спортивні
пригоди. 18.20 — Зустріч 
школярів -і композитором
P. Наулсом. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Пре 
м’сра художнього відеофіль 
му «Чудеса у Гарбузяках» 
20.50 — Па добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Тан 
цювальнніі карнавал. 22.20 - 
Мультфільми для доросли'-. 
22.55 Концерт популярної 
класичної музики. 23.40 —
< Країна моя». Документаль
ний фріьм. 23.50 — «З Но-

вим роком. товариші!». По 
здоровлення радянському 
народу. 00.05 — «Лабіринт». 
Естрадна розважальна про 
грама. 01.20 — «П'ять хви 
лин на роздуми». Молоділе 
на програма 02.50 — Музич 
ний калейдоскоп.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставці; ’ 
8.15 — «Бути російському 
фарфору» 8.30 — Заклюй 
НИЙ КОНЦерТ Ці Всеросій 
сьного конкурсу виконавців 
народної пісні. 9.35 — «Ро
сійське мистецтво». 10.05 — 
Прем’єра ф іл ь.м у кой це рту 
< Музичні середи у Римсько- 
і о-Корсакова>. 10.25—«Сім’я 
і школа». Тележурнал. 11.05 
— Французька мова. 11.35—
Пісні села Катарач». 11.55

Фільм — дітям «Пригоди 
Електроніка». 2 і 3 серії. 
14.00 — «Акробатка Тамара 
Лязгіна». Фільм-концерт. 
14.30 У світі тварин. 15..".О

Зима. Кіноетюд. 15.40 — 
-Тіні зникають опівдні •. Ху
дожній телефільм. 7 серія— 
Захар Большаков16.45 — 

Мультфільм. 17.15 — Зустріч 
з групою «Ферсі.отті»,' 17.45 

Супутник кіноглядача. 
18.45 Зустріч школярів з 
кандидатом філософських 
наук, майстром спорту з 
боксу, каскадером В. Жари- 
новим. 19.20 — Міжнародна 
зустріч з волейболу. Жініпг

Збірна КНР — збірна світу. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— Людина. Земля. Всесвіт. 
21.00 — «Час» 21.35 — Пре
м’єра художнього телефіль
му «Витівки Скалена-. 1 і 
2 серії. 23.40 — «Країна
моя». Документальний теле 
фільм. 23.50 — «З Новим ро 
ком. товариші!». Поздоров 
іення радянському народу

0.05 — Концерт популярної 
і -іаснчної музики.

1 СІЧНЯ
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — До 
кументальниіі телефільм 
9.00 — Мульт концерт дл.ч 
дітей. 9.45 — «Зимовий
етюд». Музично-поетична 
композиція на вірші росій 
ських і радянських поетів 
10.15 — «Веселі нотки». Кон
церт юних вокалістів 11.15 
— «Всі люблять цирк». Но
ворічна вистава «Російський 
ярмарок» 12.00 - Міжна
родна товариська зустріч з 
хокею. ЦСКА — «Монреаль 
Канадіснс». 13.50 -- До на
ціонального свята Куби — 
Дня визволення. Програма 
телебачення Куби. 15.00 —
Телефільм < Витівки шибо-

пика». 16.10 — Новини. 16.15 
— «Спасибі, музико, спаси
бі». Кіноконцерт. 17.00 —
Зустрічі на радянській зем
лі. 17.20 — Телефільм «Що 
таке єра.таш?». В перерві — 
18.25 — Новини. 19.40 —
Фільм «Карнавал». 1 серія 
21.00 — «Час». 21.35 —Фільм 
«Карнавал». 2 серія. 22.55 — 
Новини.

А УТ
10.00 — Новині!. 10.20 — 

Для дітей. Художній фільм 
«Там, на незвіданих доріж
ках». 11.30 — Г. Квітка-Осно 
в'яненко. «Шельменко-ден- 
щик». Вистава. 13.35 — Но 
порічна зустріч в студії 
«Золотий ключик» 14.15 — 
Льодова фантазія. 15.15 —
Літературний театр. М. Твен. 
«Ось послухайте». 15.45 — 
Співає В. Зінкевич. 16.20 — 
Мультфільм на замовлення. 
17.20 — «Цей дивний зимо
вий ліс». Теленарис. 17.35— 
Художній фільм «Ми з джа
зу». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «.Майстри гу
мору» По сторінках переда 
чі. 20.45 — На добраніч, ці 
ти! 21.00 — «Час» 21.40 — 
КІномозаїка. 22 10 — Hohn 
ни

Д ЦТ (И ці; іграма)
8.00 — На зарядку ставай! 

8.15 — «Флирічата». Доку-

ментальний фільм. 8.35 —
Мелодії і ритми Куби. 9.00 — 
По музеях і виставочних за
лах. Музей-садиба Кусково. 
9.45 — Мультфільми «Умка». 
«Умка шукає друга», «Шість 
маленьких пінгвінів», «Валя
нок», «Настрій». 10.15 —
Творчість народів світу. 10.45 
— «Байки Кризова і жартів
ливі пісні». Фільм концерт. 
11.50 — «Мандрівка по Кост
ромі». Документальний те
лефільм 12.10 — «Принцеса 
цирку’». Художній телефільм.
1 і 2 серії. 14.40 — «Мауглі». 
Мультфільм. 1 серія. 15.00 — 
Співає Сальваторс Адамо. 
(Бельгія). 15.55 -- Прем’єра 
документального телефіль
му «В Усманському бору». 
Про заповідник у Воронежі. 
16.05 — Л. Софронов «Міль
йон за усмішку», Фільм-ви- 
става. 18.15 — Виступ ху
дожніх колективів профтех 
освіти Білоруської РСР. 
18.40 — Прем'єра науково- 
популярного фільму «Росій
ська зима». 19.00 — Міжна
родна панорама. 20.00 —
Вечірня казка 20.15 — «Вір
шів улюблені рядки» Фільм 
концерт. 20.50 — < Дайте
приз моєму собаці» Доку
ментальний телефільм. 21.00 
— «Час». 21.40 — Прем'єра 
фільму-концерту «Сині тро
янди для балерини».
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2 СІЧНЯ
А ‘НТ (ї програма)

8.00 — «Час». 840 — Піс
ня далека й близька. 9.10 — 
Мультфільми. 9.40 — Доку
ментальний телефільм 10.10
— Грає студентський сим
фонічний оркестр соціаліс
тичних країн. Соліст лауреат 
мі народного конкурсу
В. Овчинников (фортепіано). 
Диригент А. Лігетті (УНР). 
1С 45 - Веселі старти 11.30
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Наш сучасник» 
Документальні телефільми
15.30 — Телефільм «Мері
Псніннс, до побачення». 
1 серія 16.30 — Новини 
16.35 — Телефільм «Мері
Понпіс. до побачення» 2 се 
рій. 17.50 — Співає ансамбль 
«Марічка» Будинку культу 
ри працівників легкої про
мисловості м. Чернівців. 18.05
— За словом — діло. Обго
ворюємо проект змін в Ста
туті КПРС. Участь бере член 
ЦК КПРС. Голова комісії 
партійного контролю при 
ЦК Компартії України О. П. 
Ботвин. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Наука і життя.
19.30 — Щомісячний додаток
до передачі «Світ і молодь». 
21.00 — «Час». 21.40 —
Фільм <Біле сонне пустелі». 
23:00 — Сьогодні у світі.
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30 — 
Неспокійні серця. 17.00 —
Музичним фільм «Співають 
сестри Касимовн». 17.25 —
Для дітей. «Лікар Айболить». 
Лялькова вистава. 18.00 —
Телефільм «Повнії голова*.
18.30 — «У пас у колективі». 
Кіровоградське виробниче 
швейне об’єднання. (Кірово
град) 19.00 —Актуальна каме
ра. Ці.35 — «П'ятирічки крок». 
Назустріч XXVII з'їзду КПРС 
Чернівецька область. 20.20- 
Музвчнип філ ьм < Настрої ■ 
20.40 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час» 2140 — Кон
церт майстрів мистецтв і 
художніх колективів Черні, 
вецької області. 22.40 — Но- 
вини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Виступає, козачин народний 
ансамбль пісні І танцю «Хо
пер». 8.35 — Е.-Т. А. Гоф
ман. Сторінки життя і твор
чості. 9.40 — іспанська мо 
на. 10.10 — «Перебудова
Перші кроки». Документаль
ний «Більм про економічний 
експеримент в Сибіру. 10.30
— Сільська година 11.30 —
«Гостя з майбутнього». Ху
дожнії! телефільм для дітеіі. 

1 серія. 12.35 — «Млин». До
кументальний фільм. 12.45 — 
«Мауглі». Мультфільм. 2 і З 
серії. 13.25 — Прем'єра ху
дожнього телефільму «Вели 
ке повстання». 1 і 2 серії 
(Куба). 15.05 — Новини.
18.00 — Новини. 18.15 — Су
путник кіноглядача. Дитя
чий випуск 19.00 — 9-аяту- 
РІЯ 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 -- Новини. 20.20 —
Ритмічна гімнастика. 20.50
— «ОлеЙннкоги>. Докумен 
тальннй телефільм про са 
модіяльпих художників із 
Солікамська 21.00 — «Час». 
21 <40 — Концерт фестивалю 
мистецтв < Російська зима» 
Ііо закінченні — Новини.

З СІЧНЯ 
д ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Оче
видне — неймовірне. 9.40 — 
Фільм «Біле сонце пустелі- 
11.00 — Мультфільми. 11.30
— Новини. 14.30 — Новини
14.50 — «Сільські горизон
ти». Документальні фільми 
15.36 — Грають М. Рожков 
(балалайка) 1 Ю. Чернов (гі 
тара). 15.50 — Російська мо 
ва. 16.20 — Новини. 16.25— 
«Ермітаж» Зимовий палац 
16.55 — М. Римськиіі-Корса. 
чов. Іспанське каприччіо 
17.25 — Фільм «Далекі краї
ни». 18.45 —• Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Назустріч XXVII 
з'їзду КПРС. Програма теле
бачення Молдавської РСР. 
21.00 — «Час» 21 40 — Вас 
запрошує оперета. Вечір в 
Концертній студії Останкино 
23.00 — Сьогодні у світі.
£ УТ

10.00 — Новини 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.30
— Кіномоиаїка. 11.30 — Лю
Сителям вокального співу 
12.00 — Для старшокласнн 
і.ів. «Товариш». 12 35 — Но 
вини 12 50 « Слава солдат 
ська». (Кіровоград) 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок' 16.40 — Ліричні 
мелодії 16.55 — Телепост на 
будішпп ітв і Ха рківсь кої 
АТЕЦ 17.10— Фільм-конперт 
«Співаночки мої». 17.30 —
«Людина і море». 18.00 —
День за дііем. (Кіровоград) 
18.10 — «Екран запрошує». 
(Кіровоград). 18.30 — Чудо
вий світ дитинства. 19.00 — 

Актуальна камера. 19.30 — 
Програма нашого життя.
19.45 — Молодіжна студія 
«Гарт». 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40— 
Художній телефільм «Осо
бисте життя Діда Мороза».
22.50 — Новини. 23.10 —«Світ 
поезії».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика 8.15 — 
Концерт народної піст Гру
зії. 8.10 — «Наодинці зі сло 
вом». Фільм концерт за учас
тю народного артиста СРСР 
1. І.іьїпського 9.30 — Ні
мецька мова. 10.00 т- Про
грама Волгоградської студії 
телебачення 10.50 — Англій
ська мова 1130 — «Гостя із 
майбутнього». Художній те
лефільм. 2 і 3 серії. 13.«10 -*- 
< Наука і техніка». Кіножур
нал. 13.50—«Мауглі». Мульт
фільм. 4 і 5 серії 14.30 —
Прем'єри художнього теле- 
«Бі.іьму «Велике повстання». 
З серія. (Куба) 15.25 — Но
вини 18.00 — Новини. 18.15
— Чемпіонат світу з хокею
серед молоді,і.ннх команд. 
Збірна СРСР — збірна Кана
ди. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — «Братськ». Докумен
тальний «Більм 20.25 —
Спортивна передача., 21.00
— «Час». 21.40 — «Чародії».
Художній телефільм. 1 і 2 се
рії. У не] < - 22.50 —
Новини

4 СІЧНЯ
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Кон 
дерт аііс; мб.ио пісні і танцю 
«Калинка» Лнпецького Бу
динку культури профтехос- 
віти. 9.00 — «Сім'я і школа». 
Тележурнал. 9.30 — Вистав
ка Буратіпо. 10.00 — Пошта 
програми «Здоров'я». 10.50
— Грає Є. Малинін (форте
піано). 11.15 — Фільм-нри- 
зер XI Всесоюзного фестнва- 
ЛЮ телевізійних фільмів «Чи 
великий Тихий океан.'». 12.05

- Для всіх і для кожного. 
1'2.35 - Образотворче мис
тецтво. Огляд. 13.20 --- Театр 
юного глядача 'Гелевистава 
«Тарантул . 14.30 — Новини..
11.45 — Продовження теле-’ 
вистави «Тарантул». 15.25 — 
Мультфільм. 15.35 — Спор- 
клуб. 16.20 - Повний. 16.25
— У світі тварин. 17.2.5 —
Пісня, романс, вальс. 18.05 — 
Мультфільми «Новорічна 
ніч». «Верліока». «Контури і 
пейзаж». 18.30 — «Комік
Московського цирку Каран
даш». Естрадно-циркова ви
става із циклу «Всі — кло
уни». 19.35 ■ Новини. 19.40

Телефільм «І1)ю бідного 
гусара замовте слово...». 1 
серія. 21.00 - «Час». 21.40 —
Телефільм «Про бідного гу
сара замовте слово...». 2 се
рія. 23.00 — Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гі.мпастика. 10.35— 
Для дітей. Художній фільм 
«Йшов собака по роялю». 
11.40 — Естрадний концерт.
12.35 — Доброго вам здо
ров'я. 13.10 — Новини. 13.20
— Концерт 13.45 — «Иахч.-я
Радянської України в ХП-й 
п’ятирічці» 1-1.30 — Худож- 
нііі «Більм із субтитрами. 
«Професія — кіноактор». 
16.05 — «Білосніжна та се
меро гномів». Балет для ді
тей. 18.05 — Концерт по
пулярної класичної музики.
18.45 — «Скарби музеїв
України». 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 —
Музичний фільм • Інтродук
ція». 19.45 — Є. Федотов. 
Вистава --Любов. любов, лю
бов...». 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40 — 
Продовження вистави «Лю
бов. ліобов, любов...». 22.20 
— Новини. 22.45 — Чемпіо
нат СРСР з волейболу. Чо
ловіки. «Політехнік» (Оде
са) — «Автомобіліст» (Ле
нінграді.
А ЦТ (II програма)

10.35 — Російські .мис
тецтво початку XX ст. Є. Че- 
стняков. 11.30 -- «Гостя із 
майбутнього». Художнііі те
лефільм. 4 серія 12.35 —
Наш сад. 13.05 — Москва. 
Великий зал консерваторії. 
Твори композиторів С Рах- 
ма ні нова. Г. Берліоза 14.45 
— Стадіон для всіх 15^15— 
Фі.і’-м-ко.чцерт «Чарівна бі
ла ніч». 16.05 — «Місто но
ве, місто стародавнє». Доку- 
ментальний телефільм про 
м. КалТпін 16.25 — 0. Гре- 
чанінов. «Драматична по 
■ма» 16.45 -- Камера диви
ться у світ. 17.45 — 0 А)) 
безов. «Старомодна коме
дія». Фільм-впстава Москов
ського театру ім В Маяков 
ського. 19.20 — Кубок світу 
• Гарт» 20.40 — На добраніч, 
«Попліне, до побачення». 
Лялькова вистава 18.30 —
«У нас у колективі» Кіро
воградське виробниче швей
не об'єднання. (Кіровоград) 
19.00 — Аістуа.іьна камера.
19.35 — «П'ятирічки крок»

ш уцр^дияввваяви—

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Ужинок
Відбулось останнє за

няття в цьому році Кіро
воградської міської моло
діжної літстудії «Сівач». 
На ньому звітував своїм 
творчим доробком робіт
ник чавуноливарного за
воду Валерій Сиднін. Мо
лодий поет виніс на обго
ворення своїх ровесників 
поезії, що викликали жва
ву дискусію про тематику 
творів, смислове наванта

До уваги керівників підприємств та установ, усіх, хто користується газом. 
Активно включайтеся в змагання за бережливе витрачання газового 

палива, скорочуйте втрати тепла!
Пам’ятайте: газ — ваше спіль

не надбання і від того, наскіль
ки економно ми його використо
вуємо, залежить нормальне га
зопостачання.

Одним кубічним метром газу 
можна:

випекти 20 кг хліба,
приготувати сніданок, обід і 

вечерю для сім’ї, яка складаєть
ся і 4-х чоловік,

опалювати квартиру середньою 
площею протягом 6 годин.

Кожний житель, який вико
ристовує цей дар природи, з ме. 
тою його збереження для прий
дешніх поколінь повинен економ
но і раціонально використовува
ти газ, а це значить:

утеплювати віконні та дверні 
отвори в зимовий період;

не допускати, горіння газу в 
“приладах без потреби:

користуватися тільки тими га
зовими приладами, які встанов
лені відповідно до проекту.

підтримувати необхідний тем
пературний режим у житлових 
будинках (18 градусів) і на ко
щу пально-побутових об'єктах;
- використовувати газові прила
ди тільки за призначенням. Не 
користуватися газовими плитами 
для обігрівання приміщень:

регулярно провітрюйте примі
щення, де встановлені прилади: 

не допускайте до них малоліт
ніх дітей і осіб, які не вміють 
користуватися приладами;

при відсутності тяги не мож
на користуватися колонкою;

не прив’язуйте вірьовки для 
сушіння білизни до газопроводів 
і не сушіть білизну над полум'ям 
газових горілок,-

слідкуйте за справністю, ви
тяжної вентиляції на кухні та у 
ванній кімнаті;

вимагайте систематичної пе
ревірки димоходів, опалюваль
них приладів і газових колонок;

перевіряйте тягу перед і після 
включення газового водонагріва
ча. Категорично забороняється 
користуватися газовими прила-

дами при відсутності тяги в ди 
поході;

не залишайте прилади, які 
працюють, без нагляду;

закінчивши користуватися • га
зом, закрийте всі крани на при
ладах і па газопроводі;

утримуйте газові прилади в 
чистоті та справності.

Пам'ятайте, що порушення цих 
правил може стати причиною 
нещасного випадку, вибуху, по
жежі.

При виявленні запаху газу не
обхідно негайно перекрити всі 
крани на газовій системі, про
вітрити приміщення і виклика
ти аварійну службу «Міжрайга- 
зу» телефоном 04.

При витіканні газу не можна 
запалювати вогонь, вмикати І ви
микати електроприлади.

ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ 
КОРИСТУВАННЯ СКРАПЛЕ
НИМ ГАЗОМ!

Не використовуй ге газобалон, 
пі установки з п'ятплітровими 
балонами для постійного газопо
стачання в багатоквартирних бу 

/динках:
не підігрівайте балони. не 

встановлюйте їх на відстані 
ближче одного метра від опалю
вальних печей та приладів;

не зберігайте наповнені бало
ни в підвалах:

не користуйтеся несправними 
приладами і не ремонтуйте газо
балонну установку самовільно;

забороняється збільшувати ве
личину штока клапана напаюван
ням або за допомогою сторонніх 
предметів;

не встановлюйте регулятор 
тиску на клапан балона з гумо
вим кільцем, на якому є тріщи
ни, опуклості або інші несправ
ності. ЇІе ущільнюйте кільце ізо
ляційною стрічкою та іншими ма
теріалами;

не перекидайте балони, які 
підключеш до плити, уверх дни
щем;

не допускайте дітей до бало
нів. не доручайте їм обмінюва
ти балони в торговельних пунк
тах: ,

не залишайте установку, яка 
працює, без нагляду;

при встановленні регулятора 
тиску па п'ятнлітровому балоні

переконайтеся, що витікання га
зу немає.

Необхідно:
обмінювати портативні бало

ни тільки на пунктах обміну;
одержувати з пункту обміну 

тільки справні і повністю вком- 
плектовані балони.

ГАЗ У ПІДВАЛІ
При пошкодженні підземних 

газопроводів не виключена мож
ливість проникнення газу в під
вали та комунікаційні колодязі! 
Для запобігання нещасним ви
падкам необхідно виявляти особ
ливу обережність у поводженні 
з вогнем.

Не паліть у підвалах!
Не допускайте в підвали дітей!
Не користуйтеся відкритим 

зогне.м!
вимагайте від працівників бу- 

дивкоуправлінь постійно переві
ряти справність е.чектроу статку, 
вания та електропроводки в під
валах і під'їздах будинків.

Проходячи вулицями міста 
повз люки колодязів підземних 
комунікацій, по сходових кліт
ках, не залишайтеся байдужими, 
якщо почуєте запах газу. Негай
но повідомте про це телефоном 
04. До прибуття аварійної маши, 
ни організуйте охорону загазо
ваного місця і по можливості 
провітрюйте його.

НАБЛИЖАЄТЬСЯ СВЯТО

Щоб нещастя не засмутило 
вашого настрою в передсвяткові 
та святкові дні. нагадуємо про 
необхідність неухильно додержу
ватися правил користування га
зом і газовими приладами.

Частіше провітрюйте примі
щення. де встановлено прилади.

Не залишайте прилади. які 
включені, без нагляду.

Не допускайте до них осіб, які 
не вміють користуватися газом 
або перебувають у нетверезому 
стані.

При користуванні газовими'та
ганками перевіряйте щільність 
'.'єднання редуктора з балоном 
за допомогою мильної піну.

Кіров»,радське виробниче 
управління «Міжрані аз».

ження, майстерність тощо
Голосний опонент служ

бовець Анатолій Юрченко 
зробив глибокий аналіз 
в’ршів В Сидніна, відзна
чивши самобутність по
етичного голосу Валерія.

Традиційний щоденник 
студії еела Валентина 
Больбот.

Минулий рік для «сіва
чів» був напруженим і ці
кавим. Особливо пам’ят-

ним для всіх залишиться 
обласний День поезії, що 
завершився на батьківщи
ні нашого славетного зем
ляка Юрія Яновського.

Пам'ятною була зустріч 
членів літстудії «Сівач» із 
трудівниками виробничо
го об’єднання «Дручмаш» 
Гіочаткуючі майстри крас

ного слова двічі зсітували 
перед кіровоградцями по 
обласному радіо, а також 
на сторінках місцевих га
зет «Кіровоградська прав
да» і «Молодий комунар».

Цього року побачив світ 
збірник «Кроки», до якого 

ввійшли твори молодих 
поетів України і серед них 
вірші «сівачіе» Антоніми 
Корінь, Євгена Желєзняко- 
оа і Петра Селецького.

Попереду — новий за
сів на нелегкій ниві твор- 
• ості. Але хочеться споді
ватись, що він заколоси
ться дорідним урожаєм 
красного слова про наше 
радянське сьогодення, рід
ну землю, радощі і триво
ги, які хвилюють всю пла
нету.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
керівник літстудії иС5- 
вач».

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛИСАХ Украины.

Ну /праипском языке.
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