
Збори активу обласної 
парторганізації

1 лютого в Кіровогра
ді відбулися збори акти
ву обласної партійної 
організації. На них були 
запрошені члени і канди
дати в члени обкому пар
тії. члени ревізійної ко
місії обласної нарторга- 
•нізації, голови міськрай- 
виконкомів, керівники об
ласних організацій, ви
робничих об’єднань, під- 
і і р; і є м ств п ром исл овості, 
транспорту, зв'язку, бу
дівництва, торгівлі, по
буті того обслуговуван
ня. комунального госпо
дарства, закладів охоро
ни здоров’я, культури і 
спорту, секретарі парт- 
«ргаїїізацій, голови обко
мів профспілок і проф
спілкових комітетів, пер
ші секретарі міськкомів і 
райкомів комсомолу, за
ступники голів міськрай- 
викоикомів — голови 

планових комісій, редак
тори районних і міськра- 
йониих газет, передови
ки виробництва.

Збори партійного акти
ву обговорили питання 
«Про завдання партій- 
ппх, радянських і госпо
дарських органів області 
но здійсненню завдань 
комплексної програми 
розвитку виробництва то
варів народного спожи
вання і сфери послуг на 
1986 -2000 роки. -

З доповіддю в цьому 
питанні виступив голова 
виконкому обласної Ра
ди народних депутатів 
В. І. Желіба.

В обговоренні доповіді 
виступили: В. О. Соку- 
ренко — перший секре
тар Кіровоградського 
міськкому партії. О. О. 
Скічко — перший секре
тар Олександрійського 

міськкому партії, Л. 1. 
Берегуленко — бригадир 
Кіровоградського вироб
ничого швейного об’єд
нання, І. О. Оповитий— 
перший секретар Устп- 
яівського райкому партії, 
В. М. Кондратюк — го
лова об л спожив спілки, 
І. І. Марковський — на
чальник управління тор
гівлі облвиконкому. Г. В. 
Бугреєв — директор кі
ровоградського заводу 
«Гідросила», В. Г. Мі
зерна — секретар обл- 
ирофрадн. В. С. Кривий 
— голова Гайворонсько- 
го райвиконкому, В. І. 

ЬудьКо — начальник об.ч- 
побутуправлінвя, К. Г. 
Чуприна — голова Лу
ганської сільської Ради 
народних депутатів Пет
рівського району, В. І. 
Контар — закрійниця 
О л е кса 11 д р і і і ськ ої фаб
рики індпошиття та ре
монту одягу.

На зборах активу об
ласної парторганізації ви
ступив перший секретар 
обкому Компартії Ук
раїни М. Г. Самілик.

В обговореному шітаи- 
пі збори активу обласної 
партійної організації 
прийняли резолюцію.

Чисте повітря —
ОБГОВОРЮЄМО

ПРОЕКТИ ДОКУМЕНТІВ 
ДО XXVII З'ЇЗДУ КПРС

Проект Основних напря
мів економічного й соціаль
ного розвитку СРСР на 
1986—1990 роки і на пе
ріод до 2000 року містить 
спеціальний розділ, при
свячений охороні навко
лишнього середовища. Є у 
важливому партійному до
кументі, зокрема й слова 
про необхідність посилен
ня охорони атмосферного 
повітря. З цією метою слід 
уд ос к он а л іо в а т 11 тс х 11 ол о- 
гічні процесі), обладнання 
й транспортні засоби, вста
новлювати устаткування 
для очищення шкідливих 
викидів в атмосферу.

Так, минули ті часи, ко
ли людина була тільки 
підкорювачем природи — 
тепер вона має виступа
ти її захисником. Адже 
природа — сфера нашого 
існування, і крім нас са
мих, про збереження її ні
хто не потурбується. Від 
кого оберігати тс ж повіт
ря, яким ми дихаємо? А 

-хоча б від промисловості.

міцне здоров’я
навіть передусім від неї. 
Кому оберігати? Всім вам, 
а людям, які зайняті в ін
дустрії, передусім. А вже 
комсомольцям з їх енер
гією, ініціативністю — тим 
більше.

Наше місто, прямо ска
жемо, не бідне на підпри
ємства, в тому числі її на 
ті, що димлять. Серед 
них — ТЕЦ 1-2 виробни
чого об’єднання «Олск- 
сандріявугілля». Тут, не
зважаючи на заходи по 
очищенню відпрацьованих 
газів, у атмосферу щодоби 
викидається така кіль
кість попелу, що це ство
рює великі незручності не 
тільки для працівників 
ТЕЦ, а й для мешканців 
районів, що розміщені не
подалік. Все це трапляє
ться в результаті низько
якісного ремонту котель

ного устаткування, перед
усім пиловловлювачів та 
газовловлювачів і непра
вильної експлуатації зно
шеного обладнання, коли 
використовується не роз
раховане на нього вугіл
ля. Тож комсомольська 
організація ТЕЦ, яка на
раховує в своїх рядах 73 
члени ВЛКСМ (секретар 
С. Златкін), вважає, що 
адміністрація ТЕЦ і тех
нічні служби повинні до
класти всіх зусиль до того, 
щоб обновити застаріле 
обладнання, перейти на 
паливо з нижчою зольніс
тю і тим самим запобігти 
забрудненню повітря, від 
якого залежить наше здо
ров'я.

О. ШУЛЬГА, 
слюсар, 

О. БЕКМУХАМЕДОВ, 
машиніст котла.

м. Олександрія.

НАШ СУЧАСНИК

В обкомі 
ЛКСМ 
України

Відбулося чергове засі
дання бюро обкому комсо
молу, яке розглянуло пи
тання «Про стан обліку чле
нів БЛКСМ і підсумки річ
ної звірки складу ВЛКСМ в 
обласній комсомольській 
організації».

У постанові було відзна
чено, що в 1985 році комі
тети комсомолу провели 
певну роботу у справі по
ліпшення якісного складу 
комсомольських рядів, зміц
нення дисципліни і органі
зованості членів ВЛКСМ.

Разом з тим, як відзнача
лося на бюро, в організації 
обліку членів ВЛКСМ в об
ласті ще є серйозні недолі
ки. Міськкоми і райкоми 
комсомолу приділяють не
достатньо уваги збільшенню 
кількості комсомольців в 
ряді провідних галузей на
родного господарства об
ласті. Це, зокрема, стосує
ться Кіровського райкому 
комсомолу м. Кіровограда, 
Долинського, Петрівського, 
Ульяновського та деяких ін
ших райкомів комсомолу.

Недоліки в обліку членів 
ВЛКСМ *та індивідуальній 
роботі з комсомольцями 
допускають в Маловисків- 
ському, Гайворонському, 
Олександрійському, Бобри- 
нецькому, Новоархангель- 
сшсому райкомах, Світло- 
водському міськкомі ком
сомолу.

Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни зобов'язало міськко
ми і райкоми комсомолу 
ліквідувати недоліки, які 
допускаються у внутріспіл
ковій роботі.

Комітетам комсомолу тре
ба посилити контроль за 
станом обліку членів 
ВЛКСМ, дбати про зміцнен
ня внутріспілкової ДИСЦИП
ЛІНИ.

Бюро обкому комсомолу 
також розглянуло ряд ін
ших питань внутріспілкової 
роботи.

Ц АМ знову напливають 
" спогади про Новий 
рік. — Знаєте, — очі Сер
гія вкотре виповнюються 
лукавим з а в з я тт я м,—л ю б - 
лю свята. Може, тому, що 
хоч-не-хоч думаєш лиш 
про хороше. А, може, то
му, що тільки тоді по- 
справжньому бачиш, як 
хороше тобі зі своїми дів
чатами... А іцс—коли Вік
тор .ч Валею прийдуть. Не 

РА, НАДІЯ,
тому, як рідню, сприймає
мо своїх сусідів — що су
сіди. Мурмуєїікн наші ро
весники, а Сергія — то я з 
дитинства знаю.

Сергій кидає па стіл 
лампочку, яку під час роз
мови крутив у руках. Спо
стерігаю за ного погля
дом — уважним, чііікіім до 
деталей. Електромеханік 
Білоградов з тих людей, 
по чиїх очах можна добре 
пізнати характер. По до
розі додому до татка на 
роботу заскочили дівчата, 
його надія її любов —- 
дружина й донька. П'яти
річна Люба, трохи со
ромлячись чужого дяді по
руч з татком, все ж підбі
гає до нього, швиденько 
шепоче «на вухо» якусь сі
мейну таємницю і прить
мом біжить назад, до ма
ми. Вона вже знає: зава
жати татові не можна — 
робота в нього дужо до
росла.

У розмові Сергій стри
маний, скупий на слова. 
Власне, аби не оточення— 
та ж Надя з Любою, ко
леги по бригаді, — чи й 
дізнався я що про нього, 
одного з кращих молодих 
робітників епергодільїііщі 
Знам'янського відділення 
залізниці.

Що він може? Мурува
ти, стругати, з електрикою 
ладнати раз. Випатра
ти «Ельфу», зробити з неї 
двом в и дк існ у м а п і ітофоп - 
приставку з новим підги- 
люначем дна. Покухо

варити для душі і ближ
ніх — три. 1 дружину роз
питати, як справи з її ма
лечею — ІІадя завідує Во
линським дитсадком № 8. 
І Любасі ластівку з дро
ту виплести — щоб та 
затьмарила нею в дитсад
ку й електромобіль Пав
лика, і яскраву марку Ок
еании. І... Робота — то ок
ремо. Своя надія, своя лю
бов.

Цс не слова. Таня Ма- 
лова теж електромеханік 
(їх колектив офіційно 
зветься бригадою телеуп
равління ремонтно-реві
зійного цеху Знам’янської 
енергодільниці Одеської 
залізниці, і їх всього тут 
восьмеро — на 300 кіло
метрів фронту роботи). 
Хоче знайти найвлучніші 
слова, щоб в них помісти
ти Сергія всього. Той саме 
пішов нагору, до пультів 
диспетчерів, тож вона не 
нітиться під його відвер
то осудливим поглядом — 
нічого там про мене! — 
Надійний він дуже... Ото 
кажуть — свій, то цей про 
нашого Сергія можна.

Своїм він став ледь не 
одразу як сім років тому 
прийшов сюди. Знання 
мав. м’яко кажучи, тро
хи з іншої галузі — 
слюсарні. — Та ви б поба
чили. як Сергій ухопився 
за свою роботу! — запаль
но продовжує Тетяна,—До 

■ всього доходив і розумом, 
•і руками. Хто хоч трохи 
обізнаний з телеапарагу- 
рою, відає, іцо «середняч
ків» вона карає жорстоко. 
У побуті нічого — ну, пе
регорів телевізор, так ви
кличуть нового майстра. 
А уявіть наслідки виходу 
з ладу котроїсь із систем 
па підшефних підстанціях 
від Знам'янки до П'яти- 
хаток? То дякуючи йому - 
його захопленості, само
відданості аж до самопо
жертви, кришталевій чес

ності — та нашому бри
гадирові В. М. Давидову 
за останні п’ять років ви
падків браку з нашої ви
ші я не пригадую.

— А дома? — Тетяна 
паче й вагається, про що 
казати. — Тут уже точно 
кажуть: усі щасливі роди
ни однакові, а нещасні 
кожна по-своєму.

Надія не приховує за
хоплення ладом у своїй 

сім'ї — наврочити не бої
ться, бо лад той робить не 
хтось, а воші з Сергієм.

— Здавалося б, мій про
філь «дещо» не такий, як 
у чоловіка, та хочу збаг- 

пуіп і я, звідки в нього та
ка любов до того всього, 
рукотворного. Люблю в 
ньому запал, огу енергію, 
що аж зовні ллється — 

заряджає й мене вів всю 
но вівця.

Довелося по-хорошому 
позаздрити Сергієві й в 
іншому, можливо, найбіль
шій для нього вірі, надії й 
любові — у роботі. Зга
даємо про оту лампочку в 
руках електромеханіка, 
якою він грався під час 
нашого знайомства. Це — 
комутаторна і дорога тим, 
що вже... Непотрібна. У 
відходи потрапила не зра
зу. До певного часу, вияв
ляється, саме вона змушу
вала контролерів скрушно 
хитати головами — пере
витрати електроенергії на 
пультах дистанційного уп
равління потужностями бу
ли сталими її звичними. 
Тож, мабуть, закінчилося 
їй і десяткам та сотням її 
«подруг» життя тільки в 
той момент, коли дошітлп- 

ве око вправного механіка 
з бригади старшого меха
ніка В. М. Давидова зу
пинилося на пій, як на 
джерелі резервів.

— Тут мав бути і є склад 
мислення саме білоградів- 
ськнй, так-так, не всміхай
тесь, — говорить Віктор 
Михайлович, з любов’ю 
торкаючись «підлікованих» 
блоків з малопотужними 
тиратронами замість кід- 
жплих КМ-90. — Саме йо
му це прийшло на думку, 
і в результаті — печувана 
економія електроенергії. 
Позбавив він зайвих кло
потів диспетчерів і в мо
дернізації діючої системи 
централізованого контро
лю за апаратурою елек
тропостачання — ЕСТ-62. 
Придивляється й до 
«ЛІСНи» — системи дру
гого покоління, що почи
нає монтуватися взамін 
старої. Нею у цьому чи в 
наступному році працюва
тимемо на електрифікова
ній дільниці Знам’янка — 
Долішська. А мрії про вже 
опробовувану на інших 
енсргодільннцях те.лсснстс- 
му на мікромодульних схе
мах. Компакт і надійність! 
А сьогодні роботи виста
чає її на діючих.

Ще раз обходимо апар
таменти диспетчерської. 
Блимають індикатори та 
сигнальні лампи, це сиг
нали порядку: па під
станціях прилади діють в 
режимі. — А якщо па міс
ці якась НП? — питаю. У 
відповідь зніченип усміх— 
тад< завдяки нашим же 
старанням і немає...

Отак наочно я познайо
мився лише з кількома но
вовведениями телемехані- 
ків, вісімдесят процентів 
заслуг у цьому — Сергія 
Білоградова. Вони не зав
жди оформлені як пропо
зиції (автору тут слід рев
ніше відстоювати свої пра
ва), проте живуть у робо
ті, не тільки на папері. За 
минулий рік ефект від 19 
впроваджених рацпропо- 
зпцій склав 20,8 тисячі 
карбованців. Неважко 
уявити, що іі нинішній рік 
не етапе винятком у пін 
«системі поліпшення сис
тем».

І. БАЛИЧ.
м. Знам’янка.



--------------- — 2—3 стор.

ЗА РЯДКОМ РЕФОРМИ

ВИБИРАЮТЬ ЗАВОД
Коли комсомолка Мар

гарита Довгоролова закін
чила Кіровоградську се
редню школу № 32, перед 
нею, як і перед багатьма 
іншими випускниками, не 
виникло питання, куди пі
ти працювати. Вона зазда
легідь визначила — радіо- 
монтажницею на завод ра- 
діовиробів імені XXVI 
з’їзду КПРС. Адже Мар
гарита не раз бувала тут 
під час уроків виробни
чого навчання.

Пройшло не так багато 
часу. Тепер Маргарита 
Довгополова — всіма ша
нована в шостому цеху 
людина, ударник кому
ністичної праці.

Ще в шкільні роки ви
значилися у виборі про
фесії випускники цієї ж 
школи, нинішні радіомон- 
■тажники молодий кому
ніст Олександр Левченко 
І комсорг дільниці об’єм
ного монтажу Вячеслав 
БІрюков, намотувальниця 
звукових котушок цеху 
№ 3 Ганна Терещенко, 
контролер радіоапарату
ри служби контролю і 
якості Андрій Зубаха. А 
колишній випускник сусід
ньої середньої школи 
№ 17 Андрій Петровський 
після служби в Радянській

Єреван. «Ми будуємо комунізм» — девіз зкста-::и, що віднрилась в Будинку 
художника Вірменії і присвячена XXVII з’їзду КПРС. В експозиції представлено 
більше 300 робіт майстрів образотворчого мистецтва республіки. Це портрети 
оудівельників БАМу і залізничної магістралі Іджеван —Раздан, Єреванського 
Метрополітену, нартнни, які відображають різні сторони життя Вірменії, досяг
нення республіки в соціально-економічному розвитку за роки XI п'ятирічки. У 
виставці беруть участь більше 200 художників, і

На знімну: робота Ц. Арменяна «Мирний космос».
Фото Б. НЕМРУТА.

СЛУЖБА СЕРВІСУ

З якою музикою кава?
«Відкрилося нове кафе». 

Такі повідомлення вже 
стали звичними. І не тіль
ки тому, що кафе тих за
надто багато, а в основно
му через те, що майже 
близнята вони й за меню, 
й за формою обслугову
вання. її за інтер’єром;

Недавно ( в кіпці мину
лого року) відкрите кафе- 
морозиво при кіровоград
ському магазині «Дитячий 
світ». «Ну, звісно, в тако
му магазині розташоване, 
діти ж, певно, туди захо
дять». — скажете ви. За
ходять. І от саме, в цьому 
розрізі — клеїться чи ні 
Обстановка в кафе зі спе
цифікою торговельного за
кладу, в якому воно роз
міщене, і з контингентом 
клієнтів —• давайте й гля
немо на роботу нової «точ
ки» громадського харчу
вання.

Що тут прийом дітей і 
був задуманий, видно зра
зу. На поличках буфету— 
Яскраві іграшки, па сті- 
іїах — орнамент із рибка- 
му, метеликами, лукаві фі
зіономії клоунів. В меню 
•— яблучний, томатний, 
мандариновий та інші со
ки, морозиво, тістечка, бу
терброди з ковбасою, цу
керки. З гарячих напоїв— 
натуральна чорна кава. 
Відвідувачі, видно, в ос.

Арміі знову прийшов до 
свого цеху № 6.

Можна навести немало 
таких прикладів, коли.ви
пускники приходили пра
цювати на завод одразу 
після закінчення школи. 
І це завдяки профорієн
таційній роботі шкіл і під
приємства, підписаному 
між ними колективному 
договору, за яким завод 
вважається базовим під
приємством для кірово
градських СШ №№ 13 і 32.

— Ми визначили взаєм
ні зобов'язання по трудо
вому вихованню школя
рів, — розповідає заступ
ник директора заводу 
Е. П. Ботовкин, — конкре
тизували шефську допо
могу робітничого колек
тиву підшефним школам, 
запланували виготовлення 
учнями продукції по за
мовленню підприємства.

А щоб учні приходили в 
цех вже з трудовими на
виками, профком заводу 
потурбувався про облад
нання всім необхідним 
шкільних кабінетів і май
стерень. В цеху № 17 для 
потреб профорієнтації ор
ганізували навчально-ви
робничу дільницю.

— Намагаємося створи
ти в колективі атмосферу 
найбільшої уваги і добро-

повному покупці магазину, 
мабуть, по старій нам'яті 
(колись тут була «забігай
лівка», де можна було 
навстоячки перекусити 
якоюсь дрібничкою), спі
шать до стойки, але зупи
няються перед табличкою: 
«Обслуговування через 
офіціантів». О, це вже ви
сокий клас, тим більше, 
що, як і помітила, розра
ховують тут одразу після 
подачі замовленого. А от 
до якого класу віднести 
те, що всі сиділи в паль
тах, а деякі хлопчаки на
віть і в шапках? У кутку 
стояла одна вішалка. На 
неї можна було б повіси
ти максимум 12 пальт, а 
місць у залі 36. Ще дві ві
шалки було б куди поста
вити, а табличка «У верх
ньому одязі не обслуго
вуємо» нагадувала б усім, 
що як не крути і як не спі
ши, а сидіти в шубі за сто
лом — не ознака вихова
ності. Та й незручно, 
зрештою.

Сервіс у кафе передба
чає й прилучення відвіду
вачів до музики, яка має 
давати задоволення і очам 
-- високо на стіні блимає 
кольорами спектра світло- 
музична система- і вухам, 
які, до честі працівників 
кафе, тут не страждають 
від звукової навали. Я за

зичливості до школярів,— 
говорить голова профко
му А. О. Молодченко. — 
Колективним договором 
передбачено не тільки під
вищення кваліфікації уч
нів, але й залучення їх до 
технічної творчості, худож
ньої самодіяльності, спор
ту-

Цікавою формою робо
ти є шефські зв’язки між 
цехами і класами, соціа
лістичне змагання, яке 
розгорнулося між ними.

Час від часу в цехах 
проводяться ленінські уро
ки, уроки мужності, вечо
ри художньої самодіяль
ності, виставки технічної 
творчості, змагання з про
фесійної майстерності.

З метою профорієнтації 
школярів, глибшого їх 
ознайомлення з виробни
чим процесом, технічним 
обладнанням щомісяця 
організовуються екскур
сії на підприємство. Слід 
відзначити певну роботу в 
регулюванні взаємовідно
син між підшефними шко
лами і базовим підприєм
ством з боку заводського 
бюро підготовки кадрів і, 
зокрема, їх працівників 
І. С. Острового, Г. Г. Шуль- 
кіної і В. А. Котенко. Мо
лодих робітників, які 
вперше приходять на ви
робництво, вони знайом
лять з колективним до-, 
говором, кращими тради
ціями підприємства,

Р. ДАЙДАКУЛОВ.
м. Кіровоград.

ходила в зал у різні дні і 
в різний час, але збагнути., 
за яким принципом скла
дене пісенне «меню», так 
і не змогла. Тож зверну
лася до буфетниці В. І. 
Крайньої з проханням по
казати перелік музичних, 
творів, що звучать у’кафе. 
Затверджений у відділі 
культури міськвиконкому 
список містив номери 
«Аракса», 10. Антонова, 
К. Гооргіаді, С. Ротару, 
В. КікабІдзе, А. Челента
но, «Абби». Можна пого
дитися.

Але ж не треба забува
ти, що кафе — дитяче,

— Ходила я в студію 
звукозапису, там дитячі 
пісні лише вроздріб, а ці
лими касетами нема, — 
сказала В. І, Крайня.

І я сходила в студію. 
Тільки якраз «уроздріб» 
не знайшла нічого, а от 
магнітофонний запне на 80 
хвилин звучання з «Пе
сенкой крокодила Гены», 
«Чебурашкой», «Улыбкой» 
Є...

А ще, гадаю, парто бу
ло б додавати молоко чи 
вершки до кави, коли її 
замовляють діти. Молочні 
продукти, як відомо, дещо 
11 е н т р а л із у ют ь з б у я ж у ю ч у 
дію кофеїну.

Н. ДАНИЛЕНКО.

РЯНИ

На
передз’їздівській
вахті

Валерій СОРОКіН

Готуючи гідну зустріч 
XI і І з’їзду Болгарської 
комуністичної партії, ком
сомольці та молодь успіш
но несуть трудову вахту- 
по достроковому завер
шенню VIII п’ятирічки і 
забезпеченню успішного 
старту- 1986 року. Перед у 
передз’їздівському змаганні 
ведуть комсомольці заво
дів електронної апаратури, 
виробничого об’єднання 
«/Метал», Крушарского та 
Тервелського АПК. У ці дні 
за комсомольськими путів
ками на тваринницьких 
фермах округу почали 
працювати 100 юнаків і 
дівчат.

Комсомольські органі
зації — переможців трудо
вої вахти — буде наго
роджено прапорами, 'Зане
сено до Книги трудової 
слави окружкому ДКСМ.

з 
ньог

— г
Петр

Віті,
себе
Валерки немає... З

«Молодий кЛ^на

оііоізш/інпя

тебе до

нове 
ось

Сергію, 
Света...

мить потонув у його бездон 
ницях.

Так, так, я вчилас-Ш^ 10- 
також там вчилися?

І раптом якась гаряча хвил 
їй у посріблені скроні, 

щоб не впасти, поспіхом зі 
за спинку стільця і важко оп 
на нього. Потім сховала облич 
лоні і гарячково зашепотіла;

— Не може бути. Ні, ні — 
Незже це ти, Сергію?..

Зін закам'янів перед не 
розкішний чуб сивим крило 
крив високе чоло, порізане 
зморшками і глибоким теми 
мом від осколка.

— А де ж твоя коса, Свєто 
він і тут же п 
Хіба й так я

посміхнулася:

Творчі пошуки 
новаторів

Молоді новаторй вироб
ництва тваринницького 
комплексу в селі ^Браніце 
АІТК «Толбухін-схїм» на 
чолі з інженером Алек- 
сандром Караштіловим 
розробили власними сила
ми мову систему опалю
вання. доїльного залу. Ви
користання цієї системи з 
початку стійлового утри
мання худоби дає помітну 
економію електроенергії на 
подачі теплої води.

Планами членів клубу' 
науково-технічної творчос
ті молоді цього комплексу 
на ЇХ п’ятирічку передба
чено чимало нововведень, 
які сприятимуть економії 
матеріальних і трудових 
ресурсів.

Клуб
естетичного
виховання

З ініціативи комітету 
ДКСМ на толбухіиеькій 
фабриці «Жакард» відкри
то клуб естетичного вихо
вання молоді. В ньому по
чали працювати секції за 
інтересами. Секретар фаб
ричного комітету комсо
молу Мінчо Черксзов ска
зав кореспонденту «Доб- 
руджанскої трибуни» Пет
ра нці Кіровій:
• — Новий клуб відіграє 
важливу роль у пожвав
ленні всієї ідейно-політич
ної роботи комсомольської 
організації, яка вбачає 
своє завдання в гармо
нійному розвитку моло
дих. Приміщення та об
ладнання клубу відпові
дає найвищим вимогам.

Добірку по матеріа
лах толбухінської ок
ружної газети «Доб- 
руджансна трибуна» 
підготував Н. ДОБРІН.

їхня зустріч була випадковою і де
що незвичайною. Коли з фойє він 
увійшов у старий, до болю знайомий 
актовий зал рідної школи, то відра
зу ж наступив їй на ногу.

— Ох, пробачте, будь ласка, тут 
стільки людей, — ніяково пробурмо
тів він, по-військовому обсмикуючи 
(ніби це була гімнастерка) піджак 
темносинього костюму.

Жінка глянула на нього і спокійно 
попрямувала до вільного стільця:

— Буває, чого там.
Він, як хлопчисько, знічено опустив 

долу очі і притиснув руку до грудей:
— Ви так невдало вибрали місце, 

на самому проході. А я оцими ножи
щами... — кинув погляд на свої че
ревики сорок п'ятого розміру. — Ще 
раз пробачте.

Вона заспокійливо посміхнулася:
— Ну що ви себе картаєте, я ж не 

примушую вас купувати мені 
взуття. 1 а цьому ще походжу, 
тільки... — жінка нахилилася до своїх 
вузеньких туфель, схожих на два мі
ніатюрних чоаника, і закінчила, — які 
вже там танці.

На лаковому носку правої туфель
ки зрадно темнів відбиток широкої 
підошви.

Він швидко дістав з нагрудної ки
шені білий носовик, що так гарно 
відтінявся на темному тлі піджака, і 
простягнув його жінці:

— Ось, візьміть.
Вона взяла його носовик і витерла 

свою лискучу туфельку. Після цього 
якось простодушно засміялась, —- 
дивіться, що сталося з вашою хусточ
кою. Так вам і треба. Не будете біль
ше незнайомим жінкам на ноги на
ступати.

Він відразу ніби посміливішав » і, 
тріпнувши густим чубом, весело ска
зав:

— Тепер можна і танцювати. Якщо 
ви мене вибачили, то подаруйте мені 
цей вальс.
- Ой, 

тридцять 
винувато 
мерного 
махнула рукою, — на фронті було ще 
важче і то витримувала. Згодна!

Свято було у самому розпалі. Ду
ховий оркестр захлинався мажорни
ми мелодіями, і по їхніх хвилях пла
вали пари літніх людей, очі яких сві
тилися спомином далекої молодості.

Він пильно подивився на свою на
парницю, натягнуто посміхнувся і від
вів очі. Тихо запитав:

— Ви теж були на фронті? В якому 
ж році ви закінчили нашу школу?

— У сороковому. А що, не схоже?
— Та ні, чому ж... А вчились ви... у 

10-Б у Валентина Івановича Федотова?
Тепер вона уже уважно подивила

ся о його обличчя і погляд її на якусь

що ви! Я вже, мабуть, років 
як не танцювала. — Жінка 
подивилася на цього хи- 
чоловіка і раптом рішуче

льовано запитав
«Що я говорю? 
міло?».

Вона болісно
— Біда, Сергійчику, біда... 

ки років спливло.
І, мов повторюючи ці„<ую 

застогнав тромбон. Ме'Лря 
обірвалася, мов перервана

— Вийдемо на вулицю, — 
взяв її за руку, і вони попр 
на шкільне подвір я.

— Тут колись я бився 
приревнувавши 
м ятаєш?

— Нема 
давила із 
і Олега, і 
вони. Під Кенігсбергом. В од 
Всіх трьох скосило одним сн 
Вже у сорок п’ятому. Ось та 
разом воювали. Валерка щ 
прожив. Я весь час була біл 
Я служила санітаркою... Пер 
як померти, він стиснув мою 
промовив два слова: «Як жал

бона підняла очі на Сергі 
запитала:

— А де ти був увесь цей ч
Та в;н ніби не чув її тМЬ.таї 

по дивився поперед Ссете і 
кудись у порожнечу:

— Як жаль... Ти відчуваєш, 
но, скільки у цих словах надії 
ки печалі? Він вірив у те, що 
колись прекрасне мирне житт 
да, що єін не побачив його, 
що сьогодні відсутні на цьо 
чи точніше, ювілейній зустріч 
власників. Та в цьому нема їх 
ни, як і нашої з тобою, моя м 
нокласнице.

Вона торкнулася його плеч 
ве стримуючи сльози, швидк 
ворила:

— Вони не винні, ми не в 
хто винен у тому, що тільки с 
я взнала, що ти живий? Між 
стріччю і нашою розлукою 
років спливло, що ними мож 
б замулити найглибше 
ської пам’яті. А не замулвйг 
мене ти теж загинув у-.соро 
му у Чехословаччині. Вось 
ня. Коли я повернулася З фр 
відразу ж навідалась до тво 
рі. Вона мені тоді показала п 
ку на тебе. Ми удвох проплаї 
лий день.

— Мати померла в тому ж 
сказав Сергій, — а я після го 
додому зміг дістатися лише в 
сятому році. Тебе я теж не зі 
На тому місці, де стояв ваш б 
чорніла купа закіптюженої де

Вони стояли на шкільному п 
і ніч ховала їх від сторонньо; 
під своїми темними пеяехати 
тами. З неба на цих посивілих 
льоаайих людей сипались яскр 
рі, як спомини далекої і 
сокий чоловік і малень І 
згадували і згадували. І здг 
цим спогадам не буде кінця і 
як падаючим зорям у пізню 
літньої теплої ночі. і

Вони жили своїми споминал 
була їхня найбільша радість.



4 лютого 1986 року
Ровичя°ип2Рг?ДК'в«ькому слту № 36 Добре знають керівника ізостудії Миколу Пет- 
лучмти ”люк,на- Досвідчений вихователь, цін намагається кожного свого учня за- 
КпістиЯ° захоплюючого заняття в гуртку. Але основна мета М. П. Клюкіна — за- 

‘•ІИ в дитячі душі вогонь любові до прекрасного.
ці» 3-н ' м к У: М. П. НЛЮК1Н знайомиться з новими роботами своїх вихован
ців Михайла ОПАЛЕНИКА і Олександра ЗАЙЦЕВА. Фото С. ФЕНЕНКА.

діжної літературної студії

«Сівач» веде член Спілки

Валерій Гончаренко.

ТВОРИ ЗЕМЛЯКІВ Булочный
ключ

Заняття заочної моло-

письменників СРСР, поет

Домашнее задание
— Неужто сама все решила ты, Нина? 
—- Сама. Только, правда, наполовину.
— А кто — на другую?
— Мама решала.
Правда, ей бабушка чуть помогала.
Только у них не сходился ответ — 
Наверное что-то напутал мой дед.
И братец вмешался — нашелся мудрец! 
Спасибо, с работы вернулся отец...

нагородже- 
«Молодого 

вручено лам’ят-

Ми уже знайомили наших юних читачів із творчіс
тю молодого ленінградського поета Ігоря Шевчука. 
Він родом із Кіровограда. Зараз живе в легендарно
му місті па Неві, де працює в редакції газети «Ле
нинские искры». і

Сьогодні ми друкуємо нові поезії нашого земляка, 
які він запропонував «Молодому комунару».

і ■ 1

Анатолій КРИМСЬКИЙ

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧА»

ЦЯ СКЛАДНА ПРОСТОТА

«Проба
пера»
татурного конкурсу «Про-

>а пера», який проводила

іяіиї^узетй в 1985 році.

Редакція щиро дякує за

іаткуіочнм літераторам

керівникам ' літературних

тудій області.

«Молодіш комунар» про- 
ягом минулого року ио- 
тіііпо публікував добірки 
іоезіії, оповідання, гумо
рески під рубрикою «Про- 
а пера». Твори, які не ви
ринали конкурсу, рецен- 
ува.шсь в оглядах иоетіїч- 
іої пошти письменниками, 
денами обласного літ- 
б’еднання. З авторами лі- 
ературних творів тривало 
ктщще листування.

до складу якого 
війіпли і члени Спілки 
исьменіїнків СРСР, прин
яло рішення присудити 
ерші три. У коикур-
і за твори;
І місце — редакторові об- 
асиої наукової бібліотеки 
ієні Я. К. Крупської Ан
онімі Корінь за вірші, 
публіковані в «Молодому 
ом у н арі» 14 вересня 1985 
0К' ■ -•II місце — робітникові 
іровоградського чавуяо- 
[варного заводу Валерією 
идніну за добірку віршів, 
адіслаиих на конкурс.
III місце — машиністові 
СОСНОЇ станції виробни- 
>О об’єднання водопро- 
И ю - к а н а -ч і з а Ці й н0 г 0 _г ОС -

ер люку за 
іуковані 
он і ня.
(Іеремджців 

грамотами
муяара». 

призи.

Олександрові 
гуморески, на- 
в газеті 29

ДОКУМЕНТАЛЬНИМ ЕКРАН
Побачив, крикнув 

доньці:
«Одвернися!».

А груди мов нараз- 
пропік свинець:

Японець-інвалід 
листівку пише, 

Тримаючи зубами 
олівець.

Сліпий. Без рук. 
Уже в похилім віці.
Який страшний 
його скалічив звір?
А він також лиш 
раз живе на світі,

Як ми, хто має руки й 
І певне, що була у нього мати, 
Якщо її не знищила війна, 
Якщо не згибла ще у сорок п’ятім, 
Якщо не збожеволіла вона 
Від тих грибів, що виникли над морем, 
Над островами в грізній тій війні... 
...Якого, люди, вам ще треба горя. 
Щоб ви усі сказали врешті «Ні!»? 
Щоб ви не одверталися плечима 
Від сліз, каліцтв і від майбутніх бід? 
Погас екран' А все перед очима 
Стоїть сліпий, безрукий інвалід.

с. Триліси, 
Олександрівський район.

У цьому році міі зустрі
чаємося вперше на сторін
ках газети. 1 тему сьогод
нішнього заняття нам під- 
казали листи Л, Га'врилюк 
(ІІовоархангельськпн ра
нен), '1. Алексин (Гіетрів- 
ськиії район), І. Єременка 
(Долинськпй район), 
К. Брнчевської (Новомпр- 
городськпй район), кірово- 
градців В. Власюка, Л. І\у- 
бйшшюї, Л. Осипенко, ...............
Р. Пономаренко та інших, «расцветает 
Ми їм всім вдячні за на
діслані твори і щиро зичи
мо творчих успіхів.

А тепер безпосередньо 
перейдемо до аналізу вір
шів. Як і раніше прізви
ща процитованих почат
ківців називати не будемо. 
Адже все цс ми робимо не 
заради якогось критикан
ства, а лише з однією ме
тою: спробувати проник
нути в чарівливий і оман
ливий світ поетичного сло
ва, де, здається, все • так 
просто. 1 все ж уявна про
стота часто-густо переро
стає в явну простакува
тість.-

Спершу поговоримо про 
одвічного ворога поезії — 
шаблон. Якщо тільки мова 
заходить про зиму, то 
найпростіше сказати пі.'о 
неї, що «в білих плаг гич
ках берізки», сенежппочки 
кружатся в медленном 
вальсе», «деревья все в бе
лых пуховых платках», 
«снігом сипле зима» і таке 
інше. Повторюємо, шаб
лон — цс ворог поезії.

А тепер про псевдорнмн. 
Каверзна це річ — рими. 
Ніби ми уже пройшли два 
уроки римування, але... 
Молоді автори продовжу
ють іти найлегшим шл'іі- 
хом, зловживаючи дієслів- 
ними римами на зразок: 
«віднесіть — простіть», стопа з наголосом на пер- 

- поздравля
ет», «настанет — станет» 
тощо. І, нарешті, назвемо’ 
кілька псевдорим, на га
чок яких дуже легко лов
ляться недосвідчені і не
уважні початк'уючі поети. 
Ось кілька типових; «вер
ба — 'зима», «судьба — 
земля», і т. д.

Хотілось би відзначити 
щирий, схвильованим вірш 
про визволення Кіровогра
да від.- німецько-фашист
ських загарбників Р. По
номаренко. Ми побажали б 
напнім авторам писати са
ме такі вірші, де пульсу
ють тривоги і радощі вчо
рашнього дня і СЬОГОДСІІ-

ня. Звичайно, кожен поет 
має право на інтимну лі
рику і пейзажні замальов
ки. Проте замикатися ли- 
іие в цьому тематичному 
колі не радимо. Життя на
ше таке багатогранне, що 
не потрібно себе збідню
вати, намагаючись нічого 
не помічати довкруж 
крім опалого листя, ажур, 
них сніжинок і веселогр 
Діда Мороза.

Тепер перейдемо до те
орії віршування. Минуло
го разу ми з вами розгля
нули віршований розмір 
ямб (двоскладова стопа з 
наголосом на другому 
складі). На черзі —■ дак
тиль. Це — трискладова

тому складі. Отже, доб
ре це запам’ятаймо і для 
прикладу процитуємо стро
фу із вірша М. Т. Риль
ського:

Наших будівель 
найменшу цеглину 

відстоїмо ми в труді 
й боротьбі...

Армія наша, народу 
дитино, —

Щире народне спасибі 
тобі!

Розбийте рядки на сто. 
пи (трискладові) і ви по
мітите; що твір написаний' 
чотиристопним дактилем.

Пропонуємо цим розмі- І 
ром написати вірш на до; 
вільну тему. На домашнє 
завдання даємо півмісяця.

Чекаємо ваших листів.

добрий зір.

знімку: світ «Слова»... Він відкривається 
в шкільні роки і супроводжує нас протягом усього 
зняття. Давня поема знайомить нас з героїчними сто
рінками історії, культурою; красою мови.

Фото і репродукція А. МАЛАХОВСЬКОГО
, та В. РЕПИНА.

Фотохроніка ТАРС.

Валерій СИДНІН

Лебеді дитинства
Вилітали лебеді
З бабиної хати. 
Даленіли казкою

Олександр РЯБОШАПКА

Красені крилаті.
. високо, 

Над селом кружляли, 
Снами чарівливими 
В пам’яті розтали.

м. Кіровоград.

У звиші зоряній курличуть, 
Спішать у вирій журавлі. 
Кружляють, за собою кличуть. 
Та я не можу без землі. 
Не можу без води з криниці, 
Без шумовиння ясенів 
і без пшениці, що колоссям 
Мені зклоняється до ніг.

м. Знам'янка.

І
Микола ЯЩЕНКО

Не уві сні пали мене устами. 
Не уві сні ятри вогнем своїх очей. 
Так мало обійтися тільки снами. 
Яка коротка відстань у ночей!
Приходиш в сни. Приходь і наяву. 
З тобою -У знайомім лісі станем.
Явись. Бо сном я знов живу 
І ворожу покірними устами.
Вернись, хоч спалені мости, 
Хоч ліс отой вже бурею скосило.
Приходь, явись у всі мої світи,
З яких забрать тебе уже ніхто не з силі.

м. Долинська.

Замочная скважина 
Шла на прогулку. 
Замочная скважина 
Села на булку. 
Старушка спросонья 
Батон подняла:
— Неужто батон я 
На ключ заперла? 
Старушка полезла 
Под стол бормоча.
Но все бесполезно — ' 
Не видно ключа. 
Искала в шкатулке, 
В калоше искала... ■
— Куда же от булки 
Я ключ подевала?
авммяпв «к-ж.. \ кйязяп
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4 стор.

'А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40—Спорт 

ва тиждень. 9.10 — Дітям про 
звірят. 9.40 — В. Олькіан- 
ськпй. «Ваша дочка Олек
сандра». Телевистава із цик
лу «Які ми?». 11.10 — Нови
ни 14.30 — Новини. 14.50— 
«Союз науки і праці». На
уково-популярний фільм. 
«Науково-технічний прогрес 
у важкому і транспортному 
машинобудуванні». 15.30 — 
Концерт Державного але;імО- 
лю танцю Латвійської FC1 
«Дайме». 16.10 — Новини. 
16.15 — Школярам — про 
хліб 16.45 — Телефільм «Пі
кова дама». 18.15 — «За сло
вом — діло». Дієвість рішен
ня 18.45 — Сьогодні у світі. 
10 00 — Назустріч XXVII з їз
ду КПРС. Програма те.іеба- 
чоння Узбецької РСР. -1.00 

«Час». 21.40 — Дкумен- 
тальний телефільм «Сторін
ки радянського мистецтва. 
Література і театр». Фільм 3. 
23.00 - Сьогодні у світі

А УТ10.00 — Новини. 10.2Q — 
S. Шостакович. Симфонія 

'■) 5. (Кіровоград на Реепуб-
ліканське телебачення). 11.10
— Кінопрограма «Наш су
часник». 11.40 — Шкільний 
екран. 7 клас. Російська лі
тература. 12.15 — Програма 
спортивних телефільмів. 
13.00 — Новини. 16.00—Но
вини. 16.10 — Срібний ДЗВІ
НОЧОК. 16.30 — Комуністи
80-х 17.00 — Концерт. 17.30
— Екран запрошує. (Кірово
град). 17.50 — День за днем. 
(Кіровоград). 18.00 — Право 
ведучого. Розповідь про де
легата XXVII з'їзду Компар
тії України. ливарницю 
пластмас в/о «Друкмаш» 
Л. А. Малярову. (Кіровоград). 
18.30 — Музичний фільм. 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.40—«Шифри 
нашого зростання». Телепла- 
кат. 19.50 — Молодіж-на сту
дія «Гарт». 20.40 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 —- «І любов, і шана». 
Но закінченні — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Науково-популярний фільм. 
8.35, 9.35 — Природознав
ство. 2 кл. 8.55 — « Комплекс- 
ио-мехапізований склад го
тових деталей». Нау г;ово- 
попу.тярнші фільм. 9.05. 
13.00 — Французька мова.
9.55 — «Людина в потоці ін
формації». Науково-популяр
ний фільм. 10.05 — Учням 
СПТУ. Естетичне виховання. 
Культура дозвілля. 10.35,
11.40 — Ботаніка. 5 .клас.
10.55 — «Заводи майбут
нього». Науково-популярний 
фільм. 11.10 — Шахова шко
ла. 1.2.05 — Історія. 4 клас.
12.35 — Зоологія.
13.35 — Сторінки
«Велич матері». 
М. Стельмах. По 
творів. 15.00 —
18.00 — Новини....До шістнадцяти і старші. 
19.00 — Ритмічна гімкастн- 
ка. 19.30 — Чемпіонат СРСР 
з хокею. «Спартак» — «Ди
намо» (Москва). 2 і 3 періо
ди. Під час перерви — 20.00 
— Вечірня казка. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Фільм «Чер
воні дипкур'єри». 23.15 
Новини.

тій -екран. 9 клас. Історія.
12.10 — «І любов, і шана».
14.10 — Повніш. 16.00 —
Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок. 16.35 — Мульт
фільм. (Кіровоград). 16.45 — 
День за днем. (Кіровоград). 
17.00 — Студія «Золотий
ключик». 18.15— Актуальна 
камера. 18.55 — Спортивне 
свято для делегатів і учас
ників XXVII з'їзду Компар
тії України. 20.45 — Па доб
раніч. діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — «Республіка: від
краю до краю». Репортаж- 
переклик делегатів XXVII 
з'їзду Компартії України з 
трудовими колективами. 
23.00 — Новини. 23.15 — Мо
лодіжна студія «Гарт».
а ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35, 9.35 — Історія. 10 клас. 
9.05. 12.30 — Німецька мова. 
10.05 — Учням СИТУ. Астро
номія. 10.35, 11.40 — За
гальна біологія. 9 клас. 11.05
— «Прості — складні істи

ни». Тележурнал для батьків.
12.10 — Природознавство. 2 
клас. 13.00 — Естетичне ви
ховання. Культура дозвілля. 
13.30 — Твоя ленінська біб
ліотека. В. І. Ленін. «Як ор
ганізувати змагання?». 13.55
— Драматургія і театр. 
Б. Шоу. 14.40 — Школярам— 
про фізіологію і гігієну.
15.10 — Новини. 18.00—Но
вини. 18.15 — «Для всіх і 
для кожного». 18.45 — Сіль
ська година. 19.45 — Якщо 
хочеш бути здоровим. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Музичний кіоск. 20.45 —
Чемпіонат світу з фігурно
го катання на лижах. 21.00
— «Час». 21.40 — Концерт

"" “ ПІД

7 клас, 
історії.

14.15 — 
сторінках

Новини.
18.15 —

«Молодий комунар»
Співає С. Алтухова. 17.10 — 
Теленарис про делегата 
XXVII з'їзду КПРС, механіза
тора радгоспу «Воронок- 
ський» Брянської області 
Л. Чернову. 17.30 — «...До 
шістнадцяти і старші». 18.15
— «Наука і життя». Акаде
мія наук Азербайджанської 
РСР. 18.45 — Сьогодні у сві
ті 19.00 — Документальний 
телефільм. 19.50 - Теле
фільм «Життя і безсмертя 
Сергія Лазо» 3 серія. 21.00
— «Час». 21.40 — Докумен
тальний екран. 22.40 — Сьо
годні у світі.

10.35, 11.40 — Зоологія. 7
клас. 1100—«На Уральській 
півночі» Науково-популяр
ний «більм 11.10 — Наш сад. 
12.05 — Географія. 7 клас. 
Карпати. Крим. Кавказ. 13.05
- - Радянське образотворче 
мистецтво. Академія худо
жеств СРСР. 12.35 — Фільм
- Казки... Казки.. Казки Ста
рого Арбату». 15.20 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.20— 
Пошта цих днів. 18.50 
Чемпіонат СРСР з баскетбо
лу. Чоловіки. «Спартак» (Ле
нінград) «Будівельник»
(Київ), Ритмічна

4 лютого 1986 рому

Великого хору ЦТ 1 ВР. 
час перерви — 22.15 — 
вини. \

ЦТ (І програма)А
8.00 — «Час». 8.40 

світі тварин. 9.40 — Теле
фільм «Життя і безсмертя 
Сергія Лазо». 1 і 2 серії.
11.50 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 -- Документаль
ні фільми телестудій країни.
15.50 — Л. Бернстайи. Музи
ка балету «Який не закохує
ться». 16.15 — Новини. 16.20 
— Шахова школа. 16.50 —

▲ ут
10.00__Новини. 10.20

Грає духовнії оркестр. 11.20 
— Документальна Ленініана. 
Телефільм «День у музеї». 
11.50 — «Пісня скликає дру
зів». 16.00 — На XXVII з’їзді 
Компартії України. Спецви
пуск Новин. 16.20 — Срібний 
дзвіночок. 16.50 — Науково- 
популярний фільм «Держав
не ставлення». 17.40 — Про
грама «Братерство». 19.00— 
Актуальна камера. На XXVII 
З'їзді Компартії України. 
20.15 — День за днем. (Кі
ровоград). 20.30 — Оголо
шення. (Кіровоград). 20.35 — 
Мультфільм. (Кіровоград). 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Кон
церт радянської пісні. 22.00 
.— 11а XXVII з'їзді Компартії 
України. Інформаційна про
грама.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
«Погляд крізь роки». Доку
ментальний телефільм. 8.35, 
9.35 — Загальна біологія. 
10 кл. 9.05, 12.35 — Іспан
ська мова. 10.05 — Учням 
С1ІТУ. О. Блок. «Дванадцять».

гімнастика. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Новини. 20.20
— Чемпіонат СРСР з легкої 
атлетики. 21.00 — «Час». 
21.40 — Телефільм «Поне
ділок- — день звичайний». 
1 серія. 22.45 — Ф. Ліст. 
Угорська рапсодія № 6. 22.55
— Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — 

стріч школярів 
ним винахідником
Б. Сммрновпм. 
кументальний
9.55 — Світ і молодь. 10.30 — 
Телефільм «Життя і безсмер
тя Сергія Лазо». З серія. 
11.35 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — «Людина І 
природа». Документальні 
фільми. 15.30 — Народні ме
лодії. 15.45 — Російська мо
ва. 16.15 — Новини. 16.20 — 
Стадіон для всіх. 16.50 —
Фільм — дітям. «Перстень 
княгині Анни». 18.15 — Наш

лютий
5 — 9 .лютого — боротьба 

класична — турнір Маслен- 
инкова (юнаки), Київ;

7—10 — плавання — 
чемпіонат УРСР (дівчата 
1969—1970 р. н., юнаки — 
1968—1969 р. н.). Харків;

7— 14 — фехтування — 
турнір пам'яті М. Остров- 
с’ького, м. Хмельницький;

8— 9 — легка атлетика— 
чемпіонат УРСР (спортивна 
ходьба), Алушта;

10— 12 — шашки міжна
родні — чемпіонат УРСР 
(жінки), Суми;

11— 16,— баскетбол

Зу-
з заслуже- 

РРФСР
9.25 — До- 
телефільм.

СПОРТИВНИЙ

сад. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 ----- -- --
щуки — 
ня ріння 
найвища 
політики 
ченні -- 
* Час».
моль сибірська 
годні у світі 
ми в 
дача 
рубіжної естради.
А УТ

10.00 - - На XXVII з'їзді 
Компартії' України. Інформа
ційна програма. 11.00 — Ко
ші співають діти. 11.25 —
Науково-популярний фільм 
«Майстерня флори». 12.10 — 
І. НІток. • Це я ваш секре
тар». Вистава. 14.00 
XXVII з'їзді Компартії Украї- 

Снецвшіуск Новин. 16.00 
.............. ~ їді Компартії 

України. Спецій пуск Ног.ин. 
16.20 — Срібний дзвіночок.
16.45 — Доку ментальний
фільм «Робота партійна». 
17.30 — Концерт україн
ської радянської пісні. 18.10
— Актуальна камера. На 
XXVII з’їзді Компартії Ук
раїни. 18.55 Концерт для де. 
легатів 
з'їзду
20.45 - 
21.00 - 
дожнім 
зв'язок». 23.10 
з'їзді Компартії 
Спецвипуск Новин.
А ЦТ (II програма)

8.00 -- Гімнастика. 8.15— 
«Прекрасна і загадкова». На
уково-популярний фільм. 
8.35. 9.35 — Музика. 4 клас. 
9.05 13.10 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ. 
Загальна біологія. Біля дже
рел життя, Походження жит
тя на Землі. 10.35. 11.40 — 
Історія. 7 клас. 11.05 —
В. Маяковськнй. «Моє від
криття Америки». 12.10 —
Фізика. 7 клас. 12.40 — Істо
рія. 9 клас. В. 1. Ленін — 
ВОЖДЬ Жовтня. 13.40 — Ра
дянське образотворче мис
тецтво. Академія художеств 
СРСР. 14.10 — Драматургія 
і театр. Б. Шоу. 15.00 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15
— «.Співдружність». Теле
журнал. 18.45—«Етика і пси
хологія сімейного життя». 
19.10 — «Посмішка на аре
ні». ФільМ-концерт. 19.20 — 
Чемпіонат СРСР з баскетбо
лу. Чоловіки. «Жальгіріс» —
— Вечірня казка. 20.20 —
«Будівельник-» (Київ). 20.00 
Чемпіонат СРСР з легкої 
атлетики. 21.00 — «Час».
21.40 — Телефільм «Понеді
лок - день звичайний». 2 се
рія. 22.45 — Новини.

— Проблеми — по
рішений «Зростаи- 
жптгя народу — 
мста економічної 
КПРС». По закін- 
Концерт, 21.00 —

21.40 — Грай, гар- 
:2.30 — Сьо- 

22.45 — «Рнт- 
іалетн» Музична пе;ю- 
за участю артистів за-

ни.
Ba XXV!! зї

На

і учасників XXVII 
Компартії України. 
На добраніч, діти! 
«Час». 21.40 — Ху- 
фільм ■ «Зворотний 

— Па XXVII 
України.

Кем- 
іерт

А ЦТ (II програма)
8.00 — Г--------

«Хочу 
пал. 8.30
настика.
пошта. 9.30 -
ний телефіл •>.•>. «V 
Т. ПІканзен. 10.20 - 
лі, в небесах і на морі ....
— Програма Сверд.: А^цої 
СТУДІЇ телебачення. 1 ЯЦг— 
Міжнародний турнір з бо
ротьби дзюдо. 12.20 - Те
лефільм «Спадкоємці», з се-

— Гімнастика. 8.20 — 
все знати». Кіножур-

— Ритмічна гіьи 
9.00 — Ранкова 

Документ«;; ь- 
. 10.00—Грає

- — На зем- 
10.50

1КОЄМЦ: _ __
рія. 13.25 — Клуб мандрів
ників. 14.25 - Зустріч шко
лярів з двічі Героями Ра
дянського Соїг ' . :ь 
ми-космопавтами СРСР
Г. Гіючком т.» В Джанібеко- 
вим. 15.10 — Чемпіонат сві
ту з фігурного катання па 
лижах. І 5.40 — Мультфі.чь. 
ми. 16.05 — «Переможці». 
17.30 — У домі В. Васнецо
ва. 18.50 — Реклама. 18.55— 
Доку ментальний телефільм 
19.25 — Чемпіонат світу з 
ковзанярського спорту. Жін
ки. 20.00 Вечірня казка. 
20.15 — Чемпіонат СРСР з 
легкої атлетики. 21.00 — 
'Час-. 21.40 — Телефільм 
«Понровські ворота». 1 І 2 
серії. 23.55 Ношиїи.

обласна спартакіада міст, 
Світловодськ;

14— 16 — настільний те
ніс — обласна спарта
кіада міст, Світловодськ;

14 — 26 — шахи — чем
піонат УРСР (півфінал, чо
ловіки), Луцьк:

15— 16 — шахи — облас
на спартакіада міст, Світ
ловодськ:

15—16 — художня гім
настика — відкрита пер
шість області, Кіровоград;

19—23 — шахи — облас 
на спартакіада сільських 
Рад народних депутатів, 
Олександрія:

22—23 — боротьба дзю-

до — першість області се
ред юнаків. Кіровоград:

26 лютого — 5 березня — 
баскетбол — чемпіонат 
УРСР, м. Хмельницький;

27 лютого — 2 березня — 
шашки — обласна спарта
кіада сільських Рад на
родних депутатів, Знам'ян
ка;

28 лютого — в березня — 
фехтування — першість 
УРСР. Запоріжжя:

28 лютого — 3 березня — 
боротьба самбо — пер
шість УРСР, м. Горлівка;

28 лютого — 3 березня — 
гандбол — першість серед 
ДІОСШ, Знам’янка.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8140 - 

ступ ансамблю

Фото С. ФЕНЕННА.

яЛКСМ Украины.

БК 00602. Обсяг 0.5 друк. арк.

316050. МПС,

Па украинском

м. Кіровоград, 
еул. Луначарського, 36

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Клуб 

мандрівників. 9.40 — Фільм 
«Червоні дипкур'єри». 11.15
— Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — «Комуністи 30-х». 
Документальні телеф йльми. 
15.40 — Виступає самодіяль
ний ансамбль дивізії імені 
Ф. Дзержипського. 16.00 — 
Новини. 16.05 — Розповіда
ють наші кореспонденти. 
16.35 — Документальнії філь
ми соціалістичних країн. 
17.05 — Зустріч школярів з 
заслуженим винахідником 
РРФСР Б. Смирновим. 17.50
— Фотоконкурс «В об'єкти
ві — Батьківщина». 17.55 — 
«Ім'я на фюзеляжі». Науко
во-популярний фільм про 
життя і діяльність лауреата 
Ленінської 1 Державної пре
мій Героя Соціалістичної 
Праці авіаконструктора 0. К. 
Антонова. 18.45 — Сьогодні 
У світі. 19.00 — Обговорює
мо проекти ЦК КПРС. 19.15
— Світ 1 молодь. 19.50 — 
Телефільм «Життя і безсмер
тя Сергія Лазо». 1 серія. 
21.00 — «Час». 21.40 — Теле
фільм «Життя і безсмертя 
Сергія Лазо». 2 серія. 22.45
— Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10 20—До
кументальний фільм -Стра
теги науки». 11,05 — Впе
ред. орлята! 11.40 — Шкіль-

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета

Сотні жителів Олександри відвідують плавальний басейн «Дельфін». Тут пра
цюють групи «Здоров’я», тут діти вчаться плавати — у підготовчих відділеннях і 
спортивного удосконалення.

За останніх чотири роки три вихованці старшого тренера Ю. М. Нагорного ста
ли майстрами спорту, 12 — кандидатами в майстри, ЗО — першорозрядниками.

На знімку: Ю. М. НАГОРНИЙ на тренуванні з групою четвертого року на
вчання.

НАША АДРЕСА:

Ви- 
«Яблунька» 

Палацу культури Запорізь
кого заводу ім. 50-річчя 
Жовтня. 9.00 — «Прості — 
складні істини». 9.30 —• Чу
деса без чудес. 10.00—«Здо
ров'я». 10.45 — Фільм-кон- 
церт «Любов Тимофеева». 
11.20 — Рух без небезпеки. 
11.50 — Архітектор Л. Руд
нев. 12.20 — Для всіх і 
кожного.
курс 
ківіцива».

Для
12.50 — Фотокон-

♦ В об’єктиві — Бать-
12.55 — «Місто і 

підліток». Про юнацькі клу
би м. Пензи. 13.30 — О. Бек. 
«Волоколамське шосе».
Фільм-вистава Московського 
Художнього театру Союзу 
РСР ім. М. Горького. 14.30— 
Новини. 14.45 — Продовжен
ня фільму-вистави «Боло- 
коламське шосе». 15.30 — 
Очевидне — неймовірне. 
16.30 — Новини. 16.35 —
«Про час і про себе». По
етична антологія. Сергій 
Єсенін. 16.50 — «Співдруж
ність». Телеясурнал. 17.20 — 
Виступає ансамбль цимба
лістів Палацу культури 
профтехосвіти БРСР. 17.30— 
«Колишні...». Судовий нарис. 
18.20 — Казки про мульти
плікацію. 19.20 — Новини. 
19.25- — Фільм «Життя пре
красне». 21.00 — ’Час».
21.40 — В гостях у клубу 
«Що? Де? Коли?». 22.55 — 
Новини. 23.00 — Фільм-кон- 
церт «Ленінградські аква
релі».

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Рит- І 

мічма гімнетика. 9.10 — На- І 
ука і техніка. 9.20 — 6-й ти- І 
раж «Спортлото». 9.30 - І 
Будильник. 10.00 — Сл-лку І 
Радянському Союзу! Ж^-01 
— Ранкова пошта. 11.Ж' — 1 
Клуб мандрівників. 12.30—1 
Музичний кіоск. 13.00 — 1
Сільська година. 14.00 — І
Дитячий гуморнетичвий НІ-І 
ножуриал «Єралаш». 14.10 і 

Виступ оркестру РОСІЙ- І 
ськнх народних інструме«-] 
•гів. 14.33 — До Дня Асро-І 
флоту. Документальні філь-І 
ми. 15.20 Концерт камер- ! 
ної музики. У програмі тво-І 
ри Н. Брамса і И. Гайдна. ■ 
16.05 — Новини. 16.10- В І 
гостях у казки. М'.льг-І 
фільм. 17.15 — Для Еає ве-1 
тераии. 13.00 — Мізкиарок-І 
на панорама. 18.45—Мульт-1 
фільм 19.10 — Світ рослим.І
19.55 - Новини. 20.00 —Я 
«Новорічна вистава». (Пі)-| 
вторення передачі під і аіч-І 
ня). 21.00 — «Час». 21«15 — І 
Продовження < НоворічжЯя 
вистави». 23.00 Новини. І 
А УТ

10.00 — Новини. 10.50 —І 
На здобуття Державної нрй-І 
мії УРСР ім. Т. І'. Шевчешса.І
11.55 — Доброго вам здо-І
ров’я. 12.25 — Новини. 12.351 
— Наука і час. 13.05 -^1
В. Котляр. «Хлібом едішим».] 
Вистава. 15.30 — Сел«|Й1^'І 
ди. 16.00 -- Слава ?5;даТ-І 
ська. 17.00 — Живе словб.І
17.45 — Катрусин кінозал.І
18.45 — Музичпічі фільм.! 
«Ти, моя пісне •. 19.00 — Ак-І 
туальна камера. 10.35 — Ху-І 
дожпій фільм «Формула па-І 
м’яті». 1 серія. 20.40 - На| 
добраніч, діти! 21.00 «Час».|
21.45 — Художній фільмі 
«Формула пам’яті» 2 серія.]
22.55 — Новини. 23.15 —
Чемпіонат СРСР з баекетбо-] 
лу. «Будівельник» - <Ди-| 
намо» (Тбілісі).
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зараядку ста
вай! 8.15 — Фільм ’Пово
рот.'. 9.50 - Мамина школа. 
10.20 — Концерт Великого 
симфонічного оркестру ЦТ 1| 
ВР. 11.00 — Програма Львів-І 
ської студії
11.55 — Реклама. 1
Російська мова. 12.3( 
лефільм «.Спадкоємці 
— Розповідають наш 
понденти. 14.10 — і 
піа. 15’0 Чемпіоні 
з ковзанярського 
Жінки. 15.55 - Світ
лодь. 16.30 — С:йва< 
жена артистка РРФС
міна. 17.00 — У світі тв ,;>іш.І 
18.00 — Чемпіонат СРСР з 

баскетболу. Чоловіки. «Жаль
гіріс» — ЦСКА. 18.40 — З 
скарбниці світової музичної 
культури И.-С. Бах._«Магні- 
Фікат». 19.40 
Про роботу студентів 
кого інституту інженерів ци
вільної авіації по відновлен
ню перших ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІ 
такій. 20.00 Вечірн:. Я' - 
ка. 20.15 —■ Чемпіонат ев-'Л 
з ковзанярського спорту 
Жінки. 20.50 ДокумеїГ-'шь 
ний телефільм. 21.00—«Час; 
21.45 — «Життя вида-них 
людей». «Жуковський». Ар 
ДОЖНІЙ фільм.

А УТ
10.00 — На XXVII з'їзді 

Компартії України. 10.40 — 
«Сонячне коло». 11.10 —
М. Зарудннй. «Регіон». Відео- 
фільм-вистава. 12.40 — У ко
лі друзів. 13.35 — На XXVII 
з'їзді Компартії України. 
Спецвипуск Новин. 13.55 — 
«Крупним планом». 14.50 — 
«Крила». До 80-річчя з дня 
народження лауреата Ленін
ської 1 Державної премій, 
авіаконструктора О. К. Ан- 
тонова. 15.30 —- Художнім 
фільм «Климко». 16.45 —
«Чуття єдиної родини». 17.35 
— Концерт переможців те- 
летурніру «Сонячні кларне
ти». 19.00 — Актуальна ка-.
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