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Ольга МУЗИКА 
(н а знімну) піс
ля закінчення Кі
ровограде^ кого 
СПТУ № 1 вже чо
тири роки пра

цює телефсністною 
Компакіївського ра
йонного вузла 
зв’язку. Поважа
ють її і старші ко
леги, і ровесники — 

вона секретар ком
сомольської орга
нізації Р83 і депу- 

«^^тат селищно? Ради 
народних депута
тів. За ударну ро
боту і активну гро

мадську діяльність 
занесена на Дош
ку пошани облас

ної комсомольської 
організації.

Фото В. ГРИБА, 
емт Ко/лпаніїека.

/Г
Дійові особи: кореспондент, члени комсомольсько-

молодіжного колективу штукатурів управління ме

ханізації тресту «Олекса ндріяважбуд» комбінату 

«Кіровоградиджбуд1»; члени сусідньої бригади шту

катурів; заступник керуючого трестом по вироб

ництву П. С. Яриш; статисти — працівники заводу 

«Автоштамп», учні місцевого СПТУ № 7.

Перший сценічний майданчик: територія будів-

ництва дитячого садка Олександрійського заводу

«Автбштамп», другий сценічний майданчик: примі-

щення тресту «Олександріяважбуд».

Час дії: середина другого кварталу першого року

XII п’ятирічки.

ч 

написали — про хронічне 
невиконання планів, про 
плинність кадрів. Про 
один нюанс не забули 
теж: як гостям, то про 
КЛАН Малюти говорять як 
про передовий, а як у се
бе в тресті підсумки під
бивати — де КМК й шука
ти, хіба що в кінці зведен
ня...-То хіба ж це діло?

Затишна будівля трес
ту «Оленсандріянажбуд». 
Кабінет заступника керую
чого трестом. Господар, 
Петро Семенович Яриш, 
пильненько дивитися на 
відвідувача. Розмова веде
ться відверто, безкомпро
місно й емоційно.

КОР.: Вам відомі всі ті 
зауваження й претензії, 
які висловили штукатури?

П. С. ЯРИШ (стомлено): 
Нового нічого немає. Чс-

ПЕРЕБУДОВА:
ТВОЯ ПОЗИЦІЯ

СКІЛЬКИ БУДІВНИЦТВО:
ПРОБЛЕ/АИ І ПЕРСПЕКТИВИ

«ГОРІТИМЕ» ДИТСАДОК?
БУДІВЕЛЬНА ІНТЕРМЕДІЯ ДЛЯ ДВОХ СЦЕНІЧНИХ МАЙДАНЧИКІВ

Що і як
Для мене і моїх товари

шів значні зміни в роботі 
сталися після впроваджен
ня бригадного підряду. 
Підвищилась відповідаль
ність кожного за 
роботи.

На XXVII з’їзді 
наголошувалось, що 
хліборобам, треба надати 
більше самостійності у ро
боті на землі. Я ось що 
думаю: ми повинні відпові
дати за землю, за людину 
на землі, есі і кожен зо
крема повинен відпові
дати за якість своєї робо
ти. Бригадний підряд, як 
ніяка інша ферма органі
зації праці, дисциплінує 
трудівника, робить його 
господарем землі не ли
ше на плакатах, а й на ділі.

В цьому році за пропо
зицією бригадира Віктора' 
Петровича Колпака ми пе
рейшли на двозмінну ро
боту. Вигода і для держа- 

*■' ви, і для людей велика. 
Раніше тракторист вико
нав норму, скажімо, за 
6 годин, — І дОДОблу. Його всім 

і трактор за добу працював 
лише 6 годин. Де вже тут 
говорити про економію 
кожної хвилини робочого 
часу і максимальне вико- 

п ристания техніки? А при 
двозмінній роботі механі- 

’ затор працює з 6 до 14

якість

КПРС 
нам,

«На своєму городі 
посіяв би»

Кореспонденція під та
ким заголовком буда опуб
лікована в «Молодому ко
мунарі» від 26 квітня ц. р.

ЮНИХ

години. Потім — займає- II гу 
ться техдоглядом тргнто- [і ОНЄСОК 
ра, щоб товариш, який 
прийде на зміну о 15 і 
працюватиме до 22-3, від
разу приступив до роботи. 
Ми з хлопцями якось
підрахували, порівняли Іі ДЄН ҐН ЦІ В 
квітневий виробіток цього Р *
й минулого років: нині він 
збільшився на 2 тисячі 
гектарів умовної оранки.

І ще мене хвилює сіль
ськогосподарська техніка, 
яку нам постачають. Не в 
кількісному плані, ні, її е 
нас вдосталь. А скільки 
разів говорилося про не
досконалість сільськогос
подарських машин? Цілих 
п’ять років про якість го
ворили (п’ятирічна якос
ті), а що зроблено? Зна
ків якості понаставляли. 
Нещодавно переробляли 
ми такий КСК-100. Із зна
ком якості.

Для збирання сіна не
має техніки. А то ще май
же анекдотична ситуація: 
своїми силами удоскона
лили ми один з комбайнів, 
а із заводу він, удоскона
лений за таким принци
пом, вийшов аж через 5 
років. Машинобудування 
здорово нас підводить.

Тому вся суть змін, ду
маю, в тому, щоб говори
ти не пре недоліки (вони 

відомі і їх всі ба
чать), а про те, що буде 
зроблено і як, конкретно.

Г. БИТКО, 
механізатор трактор
ної бригади № 2 кол
госпу імені Ленінсько
го комсомолу.

Новоукраїнський район.

Цілі . колективи, окремі

громадінні переказують за

раз гроші у фонд ліквідації

наслідків аварії на Чорно-

бильській ЛЕС.

Не стоять осторонь 
і) благородної справи і 
І інтернаціоналісти С. 
1

цієї 
юні 

і Світло- 
водської середньої ШКОЛІ) 
№ ІО. Кідівці провели ярма
рок солідарності, на якому 
можна було купити 
робки, виготовлені руками 
дітей, кондитерські вироби, 
тощо.

Виручені кошти, в сумі 
310 карбованців, учні пере
казали у фонд ліквідації 
наслідків аварії на Чорно
бильській ЛЕС.

Відзначився тут загін іме
ні Толі Комара 4-А класу, 
де головою ради загону 
Юра Сідненко. Піонери 
внесли 40 карбованців.

Учні середньої школи № 5 
переказали на рахунок 
№ 490401 — 50 карбованців.

Збір коштів в учнівських 
колективах шкіл міста три
ває.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ.
м. Світлосодськ.

само-

внроби.

В ній ішлося про зволі
кання сівби кукурудзі) і 
недоліки в організації пра
ці за методом бригадного 
підряду в тракторній 
бригаді № 1 колгоспу іме
ні Шевченка Новомнрго- 
родського району.

Відповідь на критичний 
виступ газети надіслав 
перший секретар Ново- 
миргородського райкому 
комсомолу В. БУРЯК. Він 
повідомив, що газетну пуб
лікацію обговорено окре
мо на засіданнях партій-

ного і комсомольського ко
мітетів колгоспу Імені 
Шеш'гііка. Крі'гнка визна
на правильною. Вирішено 
не залучати комсомоль
сько-молоді жнкй колектив 
першої тракторної бригади 
до роботи в інших вироб
ничих підрозділах,, оскіль
ки К.'ЛК працює за єди
ним нарядом.

Кукурудзу після втру
чання спеціалістів РАНО 
посіяно в оптимальні стро
ки і з дотриманням необ
хідних правил агротехніки.

ВСТУПНА РЕМАРКА. Ми 
не хочемо бути звину

ваченими у посяганні на 
царину спеціалістів з про
типожежної охорони (яким 
визначати рівень вогне
тривкості цивільних буді
вель і споруд), а тому з са
мого початку пояснюємо 

зміст заголовну. Серед бу
дівельників таким профе
сіоналізмом чи, точніше, 
жаргонізмом — «горить» — 
позначають об'єкт, який з 
тих чи інших причин не 

встигають вчасно здавати о 
експлуатацію. А через те, 
що с його поясі зацікавлені 
численні інстанції, на до
помогу нидаються всі мож
ливі рятувальні засоби. Ос
таточної гарантії в успіху 
справи це все одно не дає, 
тому в таких нещасливих 
сипадках прострочений 
об’єкт позбавляється приві
лейованого права на догтт- 
койі виробничі та трудові 
резерви і знову нидасться 
на поталу долі: «буде чи не 
буде?».

Персонажі сьогоднішньої 
«міжактівки», зокрема, і 
прагнуть вирішити просте, 
здавалося б, питання: 
скільки «горітиме» дитса
док? Чи прийме він дітей, 
як заплановано, першого 
червня?

Кінець обідньої перерви. 
На задньому плані — бу. 
дівнлцтво дитсадка з неод
мінними з таких випадках 
купами піску, алебастру 
та слідами будівельного 
розчину довкола корпусу. 
Сам корпус непривітно ди
виться па авансцену діра
ми вікон. На передньому 
плані—«побутовка» брига
ди штукатурів Н. Малюти. 
Тиша. Члени бригади спо
кійно відпочивають.

КОР. (з надією): Я в гос
тях у відомих штукатур
ниць на чолі з Неонілою 
Малютою? Приємно Зна
чить, ще трохи — і знову 
за роботу?

ОКРЕМІ НЕВИРАЗНІ ГО
ЛОСИ: Еге ж, зараз... Не
має тієї роботи... Загоря
тимемо, як і годину тому...

КОР. (все ще оптимістич
но): А що ж сталося? Мо
же, варто просто підвести
ся і зразу в корпус? До 
вечора ж ще далеко...

Н МАЛЮТА, Т. ДЗЮБА 
(по черзі): Сидимо, бо не 
надходить будізельний 
розчин — забився шланг 
подачі. А що тут дивува
тися — таким піском, як 
нам постачають, можна 
засмітити будь-який ме
ханізм... Ясно, будемо 
пробивати, але ж це час... 
З такими темпами до пер
шого напевне не впорає
мося.

НОР.: Крім вас, тут сьо
годні працюють на друго
му боці штукатури з брига
ди К. Ф. Волочем. /Як же у 
них? ’ ■

Т! Ж ГОЛОСИ: А як же? 
Гак само. Загоряють — 
день сонячний.

Глибока пауза. Автор, 
штукатури, куратор групи 
учнів СПТУ, лку виділили 
для допомоги штатним бу
дівельникам. - усі — праг
нуть знайти .оихід із си
туації.

1-І, МАЛЮТА (бадьоро): 
А взагалі-то /ли працюва
ти уміємо і хочемо. Тільки 

як працювати, коли 
немає?.. У бригаді 

сьогодні шістнад- 
працівників. А

от 
умов 
нашій 
цяіь 
штату на трос більше — 
дівчата у декретних від
пустках. їх немає, а наван
таження попереднє, як ні
би й на них. Не вправляє- 
мось. Одне це, а ще... Спи. 
тайте, коли ми працювали 
без нервозності? Завжди 
чогось недодають. Чи є 
така система будівництва, 
де подібного не знають? 
Постійно поломки, лаго
дить не спішать.,.

Був днями представник 
комбінату, питав чого 
плани зриваємо Сказали 
чого, показали. Записав, 
поїхав. Змін немає. Ми 
вже гадали, як же можна 
викрутиться тим складом, 
що є. Нічого не вийде: на 
кожного норма по 28 з по
ловиною квадратних мет
рів штукатурки, І он вона 
як дається. А щоб викона
ти при сьогоднішніх за
пізненнях план вчасно, 
нам треба було б вироби
ти по... 50. Нереальної Та 
ще й при такій якості мон
тажу й кладки. Щоб поза- 
роблювати ті нерівності й 
горби, що їх нам залиша
ють попередники, іде біль
ше часу, ніж но саму шту- 
катурську роботу, Поди
віться (показує) результа
ти за минулий рік, напри
клад. Це хіба робота? Сі
чень — -лютий по 50—60 
процентів виконання, бе
резень — квітень — 100. 
Серпень ось знову 68... За
те у вересні — груднії.. 
(На обличчі блукає лукава 
усмішка). Знаєте, чому та
кий злет? Бо так зреагува
ли на наш лист до «Комсо
молки»! Так в редакцію і

--- ‘ ‘ - - - ! - - ---

по

мусь тільки видасться, що 
це вчинено напередодні. 
Повірте — що в наших си
лах, те й робимо. Знаю, 
як старшому виконробові 
дільниці В Г. Бобошку есе 
важче шукати слова, 
щоб перекричати голо
систих дівчат з бригади 
Малюти... Знаю, що й не
поладок чимало. Але знай
те і ви — ми не остання 
інстанція Залежимо у 
першу чергу від комбіна
ту ' «Кіровоградважбуд». 
Олександрійський 
залізобетонних 
нам не підлеглий, 
звідти 
плити й
рікають не лише 
турниці, Вапняного госпо
дарства
немає, тож, як манну не
бесну, чекаємо вапнисте 
«молоко» (лише гак мож
на нейтралізувати річко
вий пісок, щоб він був 
придатний до вжитку)..» 
Проблема, звичайно, й з 
механізмами. Немає фон
дів. Тримаємось на очіку
ванні кращих часів та на 
порядності й сумлінності 
працівників. Однак...

НОР. (востаннє оптиміс
тичної: А як же дитсадок? 
Першого ж червня маєте 
здати?..

П. С. ЯРИШ (оптимістич
но): Здамо! Звичайно, тро
хи більше постараємось — 
здамо! Хіба вперше?

завод 
виробів 
а саме

ж Ідуть бетонні 
розчин, на які не- 

штука-

власного в нас

ЗАВІСА. 
ЗАКЛЮЧНА РЕМАРКА.

Отже, «пожежні» команди 
лаштуються на нову ро
боту. Ще б пак — П виста
чає. Всюди щось нсдовсти- 
гають, багато ще де щось 
«горить». А проте, на від
міну від пожежників 
справжніх, їх будівельні 
колеги останньої краплі 
(вибачте, крапни) но став
лять. Завжди залишається 
хтось такий, за ким під
сумкове слово, хто може 
осе зруйнувати або. на
впаки. обдарувати... золо
тавим нерічковим піском 
чи кондиційним алебаст
ром Але сьогодні хочетьсл 
ще встигнути побажати 
названим оятувальниилм з 
Олександрії та обласного 
центру вселити потерпілим 
виконавцям їх волі віру и 
те, що сиято може ПРИЧТИ 
й на власноручно збудо
вану ними вулицю.

І. КУЦЕННО.
м. Олександрія.
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ПО-ДІЛОВОМУ,ДЛЯ СПРАВЖНІХ
РОБОТА ФОТОРЕПОРТАЖ

МУЖЧИН
Про комсомольсько-молодіжну брига

ду пресувальників гарячого пресування 
цеху № 2 Світловодського комбінату 
твердих сплавів і тугоплавких металів 
імені В. І. Леніна знають не тільки в 
місті, айв області. Неодноразовий пе
реможець міського та обласного соціа
лістичного змагання, ініціатор цінних 
трудових починів та ініціатив, колектив 
сьогодні працює в рахунок 1988 року. І 
весь цей час (а засновано колектив у 
листопаді 1983 року) незмінним його 
бригадиром був Олександр Харченко, 
молодий комуніст, 
ної праці.

Олександр зумів створити колектив 
однодумців. Члени бригади вважають, 
що їм просто повезло з бригадиром, і 
насамперед виділяють не професіона
лізм (хоча він безперечно високий), а 
чисто людські якості товариша — ду
шевну щедрість, готовність прийти на 
допомогу, чуйність, справедливість.

Заргіз на комбінаті твердих сплавів і 
тугоплавких металів іде нелегкий про
цес реконструкції, освоєння нових ВИДІВ 
продукції, впровадження автоматичних 
ліній, роботів-маніпуляторів. Члени 
бригади О. Харченка добре усвідомлю
ють, що в цей відповідальний період 
треба працювати особливо ритмічно і 
якісно, тоді і процес реконструкції під
приємства пройде успішно.

— Прискорення, якщо ми хочемо до
битись його на ділі, *— говорить брига
дир плавильників, — повинно відбутися 
спочатку в нашій свідомості. Ми маємо 
бути цілеспрямованими, зібраними, вмі
ти швидко перебудуватись і сконцентру
вати свої сили на головному.

На знімках: У цеху № 2 завжди жар
ко. Робота у плавильників гаряча в пря
мому розумінні слова — метал плави
ться тільки при високій температурі. 
Справжня робота для справжніх муж
чин. Випробувані вогнем — випробувані 
на мужність. Олександр Харченко за 
роботою (знімок угорі); у вільний від 
роботи час товаришів по бригаді нерід
ко можна зустріти разом з сім’ями у 
парку, на спортивному майданчику або 
ось так, за шаховою дошкою (знімок в 
центрі); дружина Ірина та донька Олеся 
по-своєму оцінюють зайнятість Олек
сандра — без нього сумно... Проте зна
ють: так треба. А години, проведені ра
зом, — найщасливіші.

О. ПОКРОВСЬКИЙ, 
Фото В. СТРИГУНА.

ОТЖЕ, КОНКРЕТНО
У діяльності наших ком

сомольських активістів бу

ло немало нерозв’язаних

проблем. Старші товариші

нерідко зауважували:

доручення мають комсоз^ 
мольні відділу централь
ної заводської лабораторії 
Людмила Райська та Оль
га Рогачова. Під час чер
гового заняття формувань 
пункт працював чітко і 
відмінно виконав покла
дені на нього обов’язки.

І
І
I "II м. Сзітлозодськ.

— Не завжди у нас кон
кретний підхід до справи.

От хоча б впровадження 
в дію комплексу ГПО. 
Юнаки та дівчата склада
ли нормативи, отримували 
значки, хоч не всі викопу
вали вимоги з цивільної 
оборони.

Порадились з начальни
ком штабу ЦО В. Я. Євдо- 
ки.мовим, поговорили про 
невідкладні завдання в 
цьому напрямі на комсо
мольських зборах, у ви
робничих колективах. До- 
рученпя передусім отри
мали члени комітету. Ва
лентина Алімова, Сергій 
Дорохін, Ірина Рябошап- 
ко, Віталій Мельнийов, 
наприклад, особисто взя
ли участь в обладнанні 
навчальних класів, куточ
ків ЦО, чимало попрацю
вали, щоб збагатити мате
ріальну базу. Вони самі 
виступають з лекціями пе
ред заводчанами, беруть 
участь в проведенні за
нять з робітниками і 
службовцями з окремих 
тем програми ЦО.

У ході навчання комсо
мольські активісти випус
кають бойові листки, блис
кавки, стінні газети, роз
повсюджують в усіх на
вчальних підрозділах ме
тодичні посібники.

Відмінно працює в нас 
пункт видачі засобів ін
дивідуального захисту. Тут

Члени штабу ЦО під час 
навчання постійно опира
ються на наш актив, який 
слідкує за тим, щоб у ході 
«евакуаційних» заходів ро
бітники не порушували ди
сципліни, щоб всюди був 
зразковий порядок.

Відзначились комсо
мольці й тоді, коли від
працьовувались ІІСВОЄНІЗО- 
ваними формуваннями не
відкладні аварійно-віднов- 
лювальні елементи в ході
рятувальних робіт. Ком
сомолки-сандружішпнці у 
складі рятувальної коман- • 
ди сміливо і рішуче всту-
іінли в зону ураження, роз
бирали штучні завали, ква
ліфіковано надавали ме
дичну допомогу. Тут від
значились Тетяна Опри- 
шанська, Ольга Ковальо
ва, Таміла Собко, Віра 
Лушникова та Віра Іщеи- 
ко. Вони чітко виконували 
всі доручення свого ко
мандира Л. М. Ноздри.

Уд ос коналюючн р о бот у 
по військово-патріотично
му вихованню робітничої 
молоді, комітет комсомо
лу постійно дбає й про те, 
щоб на належному рівні 
виконувались всі вимоги 
за програмою цивільної 
оборони.

В. ЗЕНГЕР,
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
виробничого об’єд
нання «Друкмаш».

м. Кіровоград.

ПРИГОДА

Пожежу
загасили

Одне із занять з почат
кової військової підготов
ки для десятикласників 
25-ї школи запам’яталось... 
пожежею.

Хлопці побачили наро
стаючий стовп диму все
редині соснової лісосмуги. 
Всі кинулися туди. Вогонь 
перескакував з гілки на 
гілку. Тріскотіла хвоя. 
Пролунала тверда коман
да військового керівника 
О. М. Соборнпкова:

— Всім ламати гілки її 
гасити вогонь! Спочатку 
треба його спішити на 
землі!

С. Петров, С. Зайцев, 
О. Середа не давали роз
повзатися вогню по 'землі, 
густо засипаній сухими 
голками. (О. Троян, Є. Ба
гаев, О. Вирішу, М.’ і В. 
Шило гасили вогонь на 
деревах, До наших приєд
налися учні 11-ї школи. 
Дихати було важко, де
хто надів протигази, але 
ніхто не покинув місця по
жежі, поки не 'засипали 
землею останню іскорку.

...Хлопці без страху всту
пили у поєдинок з вогнем, 
захищаючи зеленого дру
га. Впевнений, що так са
мо хоробро, гідно нес
тимуть воші військову 
службу.

в. ГОРБЕНКО, 
десятикласник Кірово
градської СШ № 25.

Пошта приносить відгу
ки на публіцистичну стат
тю «Не потураймо!» та 
перші надруковані листи 
читачів («МК» за ІЗ і 22 
травня). Читачі діляться 
враженнями від прочита
ного, розповідають про 
конкретні недоліки, які ще 
е у службі сервісу. Сьо
годні пропонуємо вашій 
увазі один з відгуків.

КОМФОРТ
і НЕРВИ

Хтось сказав, що звич
ка — друга натура. Доб
ре, коли ми звикаємо до 
хорошого. А коли — до 
поганого, негативного, з 
чим іноді доводиться сти
катися? Для прикладу 
візьмемо сферу обслугову
вання. Вона дуже впливає 
і па наш спосіб життя, і на 
наші характери. Згадаймо 
бодай окремі випадки. Вам 
не додали одну—дві копій
ки здачі, й ви мовчки йде
те від прилавка («Вимага
тиму — ще подумають, що 
скупердяга якийсь!»); со
ромливо відводячи погляд 
від лічильника таксі, ви 
замість 60-ти копійок, при
міром, даєте водієві кар
бованця і швиденько ки
даєтесь до дверцят, аби 
водій не запідозрив, що 
вп чогось дожидаєтесь: не 
відповіла на ваше запи
тання касир, ви знічено 
стоїте біля віконця і терп
ляче очікуючи, доки сер
віс, нарешті, приголубить і 
вас своєю благодійною ру
кою.

На жаль, ми нерідко 
сприймаємо все це як ціл

ком нормальні явища. Ми 
— це покупці, клієнти, па
сажири, абоненти... І чи не 
тому іноді посмішка офі
ціанта або касира, ввічли
ве «будь ласка» телефо
ністки здається нам ман
ною небесною? Тоді нас 
підхоплює гаряча хвиля 
вдячності н несе до адмі
ністратора або чергового 
за «книгою скарг і пропо
зицій», щоб ми нандушев- 
нішими словами увічнили 
в ній спалах «сервісного 
альтруїзму»!

Та як не парадоксально 
подяки — ке завжди бла
го. Частіше вони лиш д •- 

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

«Не потураймо!» }
помагають працівникам 
сервісу па серйозні недо
ліки дивитися крізь пальці.

У назві вищезгаданої 
книги нема, слова «подяка». 
Чому? А тому, що обслу
говувати IIIвидко, культур
но, піклуватися про кожну 
людину—(іро(|)есійннй обо- 
в язок працівників сфери 
обслуговування.

Мені вже вчуваються 
голоси ображених: «А ви 
спробуйте на нашому міс
ці! Знаєте, які нерви треба 
мати, щоб витримати прим
хи кожною?». Облишмо 
нарікання. Піхто ж не за
перечує: працювати з
людьми — незрівнянно 
складніше, ніж мати спра
ву з верстатами чи комп’ю
терами. Хоча... А, можли- 

во, це слушна думка: ви
користати досягнення су
часної науки і поставити, 
приміром, за прилавки... 
роботів, цих безвідмовних 
виконавців зі сталевими 
нервами? Тоді матимете 
стопроцентну гарантію чіт
кого й без грубощів об
слуговування.

Однак уявіть стюарде
су — робота в літаку. Ці, 
нам не обійтись без най
кращих людських якостей.

Саме доброти, ввічливос
ті, уваги дуже потребува
ли під час п'ятигодішпого 
чекання в Кіровоградсько
му аеропорту кілька де

сятків пасажирів, які мали 
вилетіти рейсом № 18 до 
Києва 22 березня.

Коли оголосили, що лі
так затримується через 
нельотну погоду, всі недо
вірливо подивилися на 
ясне небо. Але досвідчені 
повітряні пасажири солід
но пояснили, що смуга 
вранішнього туману над 
полем — серйозна пере
шкода для посадки літа
ків. Що ж, доведеться по
чекати. Час ще є. До того 
ж чекати в такому ком
фортабельному приміщен
ні, де до ваших послуг і 
буфет, і ресторан, і кіоск, 
і перукарня — одне задо
волення. Та чомусь бажан
ня зробити зачіску або 
підстригтися ні в кого з 

насажирів не виникло. Бо 
дуже нервова це справа— 
чекати.

Через півтори години жі
ночий голос повідомив, що 
рейс знову відкладається, 
бо літак не повернувся із 
Києва. Таке досить туман
не пояснення схвилювало 
пасажирів: можливо, щось 
скоїлось з літаком? Черго
ве таємниче повідомлення 
поклало край терпінню — 
всі зажадали конкретних 
пояснень.

Начальник аеропорту 
Л. І. Демиденко мужньо 
витримав дев’ятий вал на
рікань і відчай людей: 

спокійно і ввічливо пояс
нив, що цим рейсом у Кі
ровоград возять пошту, а 
на зворотньому шляху за
бирають пасажирів, що 
все залежне від пра
цівників аеропорту, зроб
лено найкращим чином, 
іі.тс через туман рейс від
кладено, і взагалі — цей 
рейс запізнюється вже тре
тій день...

Ситуація стала зовсім 
незрозумілою, коли о 10.00 
оголосили, що прибув лі
так з Києва наступного 
рейсу. Виходить, справа 
таки не в нельотній пого
ді...

Безумовно, негода — 
гальмо в чіткій роботі 
служби аерофлоту. Але з 
іншого боку: чи не є вона

своєрідною ширмою для 
якихось прорахунків у ро
боті, небажання пройняти
ся турботами пасажирів? 
Мою думку несподівано 
підтвердив молодий кіро- 
воградець. який мав летіти 
іншим рейсом, але гаряче 
став на захист доведених 
до відчаю людей. Перед 
самою посадкою диспетчер 
викликала його до себе і 
суворо відчитала: «Чому 
втручаєтесь? Адже цс не 
ваш рейс затримався!».

Знайома психологія, чи 
не правда? Нова ж, за по
кликом часу, значить, ще 
не утвердилася на цьому.^,- 
підприємстві.

— Леоніде Івановичу, ви 
знаєте, що цей рейс най
частіше запізнюється, чом 
би касирові не попереджу
вати про цс пасажирів?

— Ну що ви! — Л. I. Де
миденко ображений моїми 
пропозиціями. — -Це ж бу
де справжня антиреклама!

Дивна позиція. Адже 
більшої антиреклам!!, ніж 
описані вище події, н бути 
не може!

...Через годину нас че
кав останній на сьогодні 
«сюрприз»: льотчики на
шого АН-24, який нарешті 
прибув ополудні, на наше 
прохання поясняли причи
ну запізнення: з п’ятої го
дини ранку воші в Жуля- 
пах чекали, коли Кір’ово,^ 
град дозволить виліт...

У «Книзі скарг і пропо
зицій» під записом, дато
ваним 22 березня 1986 ро
ку, підписалися пасажири 
рейсу № 18, які очікують 
на конкретну ділове від
повідь.

С. ТРЕНИЧ. 
Кіровоград — Київ.
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ГРАНІ МОРАЛІ

ПЛЕЧЕ ДРУГАВИМІРИ ОБОВ'ЯЗОК

в

...«Почесна грамота. Бю
ро Кіровоградського обкому 
ЛКСМ. України нагороджує 
секретаря комсомольської 
організації Гайворонської 
СНІ № 2 Гобілка А. А. за 
плідну роботу по виконан
ню рішень XXVI з’їзду 
К.ІІРС, великий вклад у 
справу виховання молоді». 
Цю грамоту Анатолію вру
чили на випускному вечорі 
разом з золотою медаллю і 
атестатом зрілості.

Після закінчення школи 
Анатолій рік працював в 
редакції районної газети і 
тут це був осторонь комсо
мольської роботи. Постійний 
член рейдової бригади ра
йонного штабу «Комсомоль
ського прожектора» — таку 
відповідальну роботу дору
чив йому райком комсомо
лу. Працюючи в редакції 
газети «Вогні комунізму», 
Анатолій зробив остаточний 
вибір.

Вступ до Львівського ви
щого військово-політичного 
училища на факультет жур
налістики. Перший рік — 
період адаптації. А на по
чатку другого курсу товари
ші обрали його заступником 
секретаря комсомольського 
бюро підрозділу.

...Анатолію вручали кан
дидатську картонку.

— Ви поповнюєте лави 
Комуністичної Партії в зна
менний день, — сказав на
чальник політичного відді
лу військового училища, — 
день відкриття XXVII з'їзду 
КПРС. Ви вже прослухали 
Політичний звіт ЦК, з яким 
виступив М. С. Горбачов. 
Перед партією, перед всім 
радянським народом стоять 
лові грандіозні завдання, 
виконувати які доведеться її 
вам. Сподіваюсь, що ви з 
достоїнством і честю проне
сете високе звання кому
ніста через усе своє життя..,

Пройшли місяці з тих пір! 
Скільки подій сталося в 
цей час! Висока довіра то
варишів но службі стала 
найкращим визнанням його 
як людини, котрій можна 
довірити виховання молоді.

Він станс військовим жур
налістом. Не випадково се- 
ред відмінних оцінок най
більше — по профілюючому 
предмету — журналістиці. 
Анатолій старається. Це 
його обов'язок — бути в 
усьому зразком для інших.

І. БУРУНОВ, 
курсант Львівського ви
щого військово-політич
ного училища.

її ЕРЕД нш: сиділи два- 
*а надцять членів шкіль
ного комітету комсомолу. . 
Щойно обраний секретар 
Анатолій Гобілко схвильо
вано дивився на своїх това
ришів, з якими вже зійшов
ся за попередній рік роботи 
В д^мітеті. Подумав: «Те- 
цеЖхреба братися за спра
ву по-новому». Звідки міг 
■Годі знати Анатолій, що че
рез шість місяців (які, на 
його думку, були «авра
лом») його будуть відчиту
вати за розвал роботи ко
мітету.

І він заповзи і и взявся 
виконувати і свої і... чужі 
обов'язки. Всюди сам. Но- 
стійко щось організовував, 
планував. Однак комсомоль
ська робота в школі № 2, де 
вчився Гобілко, сповна ще 
не пожвавилася. Помітивши 
енергію і невимогливість (по 
недосвіченості) нового сек
ретаря, члени комітету ниш
ком вирішили свої обов'яз
ки «уступити» йому.

І все ж він не залишився 
один. Анатолій відчув твер
ду і справедливу руку сек
ретаря партбюро школи 
Я. Манзій. На комсомоль
ських зборах вона критику- 

стиль ного роботи, під- 
^азувала, як виправити ста

новище. З гнітючою думкою 
йшов тоді додому Гобілко: 
«Так воно і є. Я глибоко 
домилився — все сам. І як 
це так? Старався, працював, 
З вийшло... Не радився ні 
З ким...».

...Минув рік.
— Я вважаю, що на най

вищому рівні серед шкіл 
району, за підсумками робо
ти 1982 року, працювала ком
сомольська організація Гай
воронської середньої школи 
№ 2,—сказала тодішній сек- 
рстар-завідуюча відділом 
учнівської молоді Тамара 
Романюк на спеціальному 
засіданні бюро райкому 
(ПКСМУ. — Як ви пам’ятає
те, в минулому ропі ця ком
сомольська організація не 
була серед правофлангових. 
Коли там став секретарем 
Анатолій Гобілко, справи 

^евериулись у кращий бік. 
раз хочу підкреслити, 

що нині це один з передо
вих комітетів у районі. То
му пропоную занести Гобіл
ка в Книгу пошани райкому.

Члени бюро проголосува
ли за це рішення.

Після тих пам'ятних ком
сомольських зборів Анато
лія можна було бачити 
райкомі комсомолу або в 
партбюро школи частіше, 
ніж дома. І ось результат...

Тієї радісної події не забути. Одну з доярок 
нашого району нагородили орденом Леніна і вру
чили золоту зірку Героя Соціалістичної Праці. 
Мені доручили написати про неї нарис.

Село над річкою. Будинок. Затишна кімната. 
Привітна молода жінка. І тихий її голос:

«Напишіть. Тільки ж не забудьте згадати й моїх 
добрих друзів. Якось, знаєте, захворіла я, злягла. 
Думалось про все. Про життя, про моїх діток... 
І про ферму теж.,. Як на ній ідуть справи... Коли 
одужала, прийшла в корпус — там усе в порядку. 
Тоді у колгоспі людей було мало. Біля моєї групи 
ніяка’ підмінна доярка не господарювала. Доїли 
моїх корів, доглядали їх подруги. 1 все молоко не 
собі, а на мій рахунок... Тож отак і напишіть, що. 
моя нагорода — нагорода іі моїм друзям. Якби не 
їхнє плече, важче було б 1 мені, і всім нам»...

Що потрібно людині? Найперше хліб, одяг, во
да, знання, глибока ліра у торжество нашої спра
ви. Та, може, найбільше — плече, погляд, добре 
слово, порада, поміч друга... В неозорому полі, у 
тваринницькому корпусі, у цеху, в невеличкому 
кабінеті, у‘бурхливому океані, у синьому небі...

Б у Лесі Українки рядки про те, що в путі кра
ще бути вдвох. Тоді не зіб'єшся з дороги. Тоді і 
хліб, і сіль — навпіл. 1 радощі, 1 труднощі... В ча
си суворих випробувань і у звичайні будні. Так... 
Дружба — велике почуття...

1 про нього — наші короткі новели з доріг жит
тя. Розповіді про душевну красу...

ДВІ ФОТОГРАФІЇ
їх давно немає між на

ми, Над їхніми могилами 
скромні обеліски, па яких 
полум'яніють червоні зір
ки... Ветерани Великої 
Вітчизняної. Дядько 
Олексій 1 дядько Аврам... 
А легенда про їхню друж
бу млітиме...

Дивізія відступала. Ро
ту лишили, щоб прикри
ти відхід. І в тому вог
ненному шалі були й 
Олексій 1 Аврам. Рота 
виконала своє завдання. 
Але полягла майже вся. 
Живими лишилися двоє 
— неушкоджеиий Аврам 
і тяжко поранений Олек
сій. Аврам, коли звечорі
ло, побачив зелену сиг
нальну ракету від своїх 
1 зрозумів, що можна 
відходити ії їм... Мовчки 
звалив на плечі два авто
мати, простелив шинелю, 
поклав на неї Олексія 1 
потяг. Через стернища, 
через кукурудзиння, ярії 
1 лісосмуги, через воду 
неглибокого ставка, че
рез коротку літню ніч. 
Чи почули фашисти, чи 
просто стріляли, але ку
ля вдарила в ногу й Ав
рама, він застогнав.

Олекса зрозумів, що з 
Аврамом біда, 1 став 
просити:

— Лишай мене!
Аврам забинтував ногу 

і по метру, по півметра 
повз на схід, не лишаючи 
друга... Вдень перебули 
в ярочку, у густих бур'я
нах, а вночі знову — на 
схід і іга схід. Дивом і 
чудом добралися до своєї 
дивізії. їх відправили у 
медсанбат, звідти у теп
лушку, що помчала їх 
аж за Урал. Всю війну 
працювали на заводі, що 
варив сталь для гармат і 
танків. Тільки після вій
ни повернулись додому. 
Сіяли хліб, збирали йо
го. Побудувалися один 
біля, одного 1 отак йшли, 
і отак 1 йшли поруч, пле
че в плече... Спершу 
Олексій поховав Аврама, 
а потім односельці похо
вали й його поруч з дру
гом.

Так і стоять поряд 
два скромні обеліски, на 
яких полум'яніють чер
воні зірки.

А в сільському музеї 
поруч їхні фотографії.

ДВА І ОДНА
Воші росли на одній 

вулиці. Міцний дужий 
Петро 1 білявий худень
кий Василь. Топтали сте
жину »у дитсадок, потім і 
в школу. Два хлопці, два 
однолітки, два хороших 

друга, підіймались, як з 
води па сонці й вітрах у 
степовому роздоллі...

Настав час. І Петра 
призвали до лав Радян
ської Армії. А Василь 
залишився у селі. Про
сив лікарів, котрі щось 
знайшли у його серці, 
щоб і він стан воїном, та 
медики й працівники вій
ськкомату твердили йому 
одне:

— По можемо, не має
мо права.

Минули весни, і Пет
ро увільнився в запас. 
Красень у танкістській 
формі. Дооре служив сол
дат... Відвідав свого дру
га. Зустріч була радіс
ною. Розмова, риоїшїіі. 
1 про службу, і про ро
боту, і про плани па май
бутнє.

— Не схотів у генера
ли?

— І ввижалося, і сни
лося село...

—- 3 нами будеш?
— Маю ж спеціаль

ність шофера. Думаю, 
що машину дадуть?

— Дадуть!
— Можу іі на трактор. 

Водієві танка трактор не 
страшний. А ти ж як 
тут? Я вже гадав, що ти 
оженився!

— Ще ні. Але дружу 
з дуже хорошою дівчи
ною. Вихователька у ди
тячому садку. Та я ось 
познайомлю тебе з нею.

Познайомив. 1 з того 
часу... Зоя стала холод
нішою з Василем, а по
бачить Петра — так і 
промениться вся. І Пет
рові вона подобалась — 
весела, гарна, як і він, 
любила книгу, иісшо, хо
роший жарт...

Так тривало, може, мі
сяць. 1 нараз Петро ви
їхав із села...

...Виходжу з магазину 
«Газети, журнали» на 
вулиці Леніна в Кірово
граді, бачу — Петро! Я 
знав, що він бажав жити 
іі працювати в колгоспі. 
Тому й запитав, чому він 
нолш і їй в село.

Він якось гірко усміх
нувся:

— ІІе здогадуєтесь?
— Ніяк.
І він розповів про 

«трикутник».
— Тепер 1 судіть, як 

■би я виглядав у очах сво
го найкращого друга, 

друга дитинства і моло* 
дості?.. Вона мені подо
балась. Може, іі полюбив 
би її. Але переміг себе. 
Щоб лишитись людиною, 
другом друга...

Помічник бригадира 
тракторної бригади Іван 
Миронович з гнівом го
ворив своєму шефові 
Пилину Григоровичу:

-- Чортів хлопець! 
Казав же — навіщо він 
нам? Гнати б його в 
шию!

— Що сталося?
— Федя Скороход за

поров трактор. Тепер 
же роботи по горло, і 
залізяка дорога, а його 
он притяглії на етап.

— Іване! Треба розі
братися. Якщо винен — 
покараємо. Гладить по 
голівці’ не будемо!

Розібрались, він все 
ж «загнав» трактора. 
Сам почув, що мотор 
став давати перебої. Йо
му 0 зупинитися. А він 
продовжував витиску

вати з техніки все мож
ливе і неможливе... При
йшов ось. знітився, очі 
потупив. Вилаяти б йо
го. Та бригадир, стри
мавши сеие, запитав:

— Ну чого стоїш?
— Що ж мені робити?
— Будемо, розумнику, 

разом з тобою все роз
бирати і складати. Ні 
при які вечори і не ду
май, ні про яке кіно і не 
згадуй!

Разом все ризбирали, 
складали. Матеріальне 
відшкодування бригадир 
розділив навпіл. Полови
ну сплатив сам, полови
ну Федір:

— Бо й я, розумнішу, 
винен, що повірив, до
ручив тобі отакий добря
чий трактор. Ти знаєш, 
скільки на ньому працю
вав без ремонту Михай
ло? П'ять років. А ти за 
п'ять годин справився.

Федя мені потім зізна
вався:

— Я ковтав ті образи» 
як гіркі таблетки. Ду
мав — відремонтую, роз
рахуюсь, і на всі чотири 
сторони. Я молодий, хі
ба не знайду роботи? А! 
потім подумав — де я 
знайду такого доброго» 
друга? Помилить нішо, 
полає, та завтра, без ні
яких вагань і плече під
ставить. Без того і жит
тя не життя...

Микола СТОЯН.,
Новомиргородський 
район.

Кіноекран червня
Шалено мчить поїзд, 

яким ніхто не управляв; 
машиніст застиг нерухомо 
на підлозі кабіни. Напру
жені секунди, протягом 
яких треба прийняти єди
но правильне рішення для 
попередження залізничної 
катастрофи. А на скрапі 
тим часом — пасажири, 
які нічого не підозрюють. 
Та саме цій веселій ком
панії хлопців і дівчат до
ведеться зробити майже 

неможливе: відвернути ава
рію.

Так починається новий 
пригодницький фільм для 
молоді «Поїзд поза роз
кладом», який поставив на 
Одеській кіностудії ре
жисер-дебютант Олександр 
Гришин. У головних ро
лях знялися молоді актори 
Володимир Шевельков 
(знаємо його по фільмах 
«У моїй смерті прошу 
звинувачу ваги Клаву К.», 
«Визнати винним», «Євро
пейська історія», «Герой її 
роману». «Як стати щас
ливим»), Наталія Вавілова 
(«Москва сльозам не ві
рять», «Червоні дипкур'є
ри», «Нас вінчали не в 
церкві»...). У молодого ж 

актора Ігоря Шавлака по
ки що дві роботи в кіно: 
Гліб у картині «Все почи
нається з кохання» та Дік 
Шелтон в «Чорній стрілі». 
Пісні у фільмі виконують 
Павло та Наталя Сміяни 
і рок-група «Діалог».

На кіностудії «Грузія- 
філь.м» кінорежисер Огар 
Коберідзе за сценарієм Гії 
Бадрідзе поставив гостро- 
сюжетний детектив «Хто 
четвертий?».

...Вранці до карного роз
шуку Батумі надійшло два 
повідомлення: вночі по
грабовано ювелірний ма
газин; тієї ж ночі вбито 
немолодого, тихого чоло
віка, який квартирував у 
курортному містечку по
близу міста. Небагато ча
су знадобилося працівни
кам карного розшуку, щоб 
розпізнати у вбитому не
безпечного злочинця за 
кличкою «Професор». Про 
участь вбитого в пограбу
ванні свідчив знайдений у 
нього на квартирі золотий 
ланцюжок. Але де решта 
коштовностей і хто вбив 
«Професора», який, як 
правилб, першим ліквідо
вував своїх спільників?

Режисер фільму Отар 
Коберідзе (він же відомий 
актор), зіграв у цій стріч
ці роль полковника.

Останнім часом на екра
ни виходять дедалі більше 

фільмів соціалістичних кра
їн. Серед тих, які ви змо
жете побачити у червні— 
«Вуличка» (КНР), «Соло
на троянда» (Чехословач- 
чииа), «Бронзовий ключ» 
(Болгарія), «День колібрі» 
(Польща), а також філь
ми для дітей «Операція 
«Зузук» (Румунія), «Ви
бух буде о п’ятій» (Чсхо- 

словаччииа), «Ян Бібіян» 
(Болгарія).

Три місяці тому до нас 
на прем'єру фільму «Па
роль знали двоє» приїжд
жала молода кіноактриса 
кіностудії « Л сі і ф і л ь м »
Людмила Шевель. Під час 
зустрічей з глядачами во
на розповідала, що на 
кіностудії «Мосфільм» зня

лася у фільмі «Танцмай
данчик», де викопала одну 
з головних ролей. Постав
лений кінорежисером Сам
соном Самсововим за сце
нарієм, який він написав 
спільно з Аркадієм І піним, 
фільм «Танцмайданчик» 
можна буде побачити на 
кіноекранах області у 
червні.

Кожного літнього вечо
ра найбільш людним міс
цем у маленькому курорт
ному містечку був таиц- 
ма іі да нчпк, побудова ний 
ще до війни. Саме тут і 
познайомився герой філь
му, молодий інженер Кос
тя (арт. Е. Дворжецькпн), 
який приїхав з обласного 
центру, з учорашньою 
школяркою Настею (арг. 
А. Назар'єва) і її старшою 
сестрою Сашею (арт. 
О. Яковлева). Між Сашею 
і Костею виникає конфлікт
на ситуація, хоча Саша 
полюбилася йому з пер
шого погляду. Настя по- 
дитячому наївно і просто
душно закохалася в Кос
тю, сприймаючи його га
лантність і лицарство за 
добрі почуття до неї.

В фільмі звучать пісні 
композитора Є. Доги на 
вірші М. Танича.

І. ПІДОПРИГОРА.
На знімку: надр з 

фільму «Поїзд поза роз- 
кладом».
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'А ЦТ (1 програма)

8.00 —.«Час». 8.40 — Грнс 
О. Шаров (баян). 8.55 —
Чемпіонат світу з футболу. 
Збірна СРСР — збірна Угор
щини, 10.25 — Новини.
14.30 — Новини, 14.50 —
Комуністи 80-х. Докумен
тальний телефільм. 15.20 — 
У Концертному залі — шко
лярі. 16 00 — Новини. 16.05 
— Чого і чому. 16.35 —
Грає заслужений артист 
РРФСР Б. Феоктистов (ба
лалайка). 16.55 — На землі, 
в небесах 1 на морі. 17.— 
Диригенти брати Думитру, 
Павло і Василе Гоя. 18.15 —
Наука і життя. 18.45 — Сьо
годні у світі; 19.00 — Мульт
фільм. 19.10 - Пошта цих 
днів. 19.40 — Новини. 19.50 
— «На екрані кінокомедія». 
«Не було клопоту...». 21.00—
«Час». 21.40 — «Крупним
планом — людина». Доку
ментальні фільми-призери 
XIX Всесоюзного кінофести
валю в Алма-Аті. 23.00 —
Чемпіонат світу з футболу. 
Збірна Мексіии — збірна 
Бельгії. 2-й тайм. 23.45 —
Сьогодні у світі.

'А УТ
10.00 — Новини.' 10.25 — 

Камерний концерт. 10.55 — 
Чорнобильська вахта верто
літників. 11.15 — Циркова 
програма. 11.50 — Танцю
вальні ритми. 12.25 — Нови
ни. 16.00 — Новини. 16.10— 
Грають юні музиканти. 16.40 
—Науково-популярний фільм 
«Від чого тьмяніла бірюза». 
17.00 — Концерт з творів 
радянських композиторів.
17.30 — «Народний депу
тат». 18.00 — Телефільм «На 
зліт». 18.30 — День за днем. 
(Кіровоград). 18.40 — «Екран 
запрошує». (Кіровоград). 
1У.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Час вирішувати».
20.15 — «І тільки музика».
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — «Бра
терство». Телеміст Київ— 
Братіслава. По закінченні— 
Новини.

ЦТ (11 програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

«Ходіння Єрофея Хабарова». 
Науково-популярний фільм. 
« 40 — Фільм «Останній пе
ревал». 10.05 — Будильник.
16.35 — Шахова школа. 11.05 
— Фільм — дітям. «Полонез 
Огінського». 12.30 — Образ 
комуніста в радянському об
разотворчому мистецтві.
13.20 — Мультфільм. 13.30 — 
Французька мова. 14.00 — 
Театр О. Пушкіна. Переда
ча 1. 14.45 — «Земля дітей». 
Вокально - хореографічна 
композиція. 15.20 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.15 —
Служу Радянському Союзу!
19.15 — «...До шістнадцяти і 
старші». 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Ритмічна
гімнастика. 20.45 — Велогон
ка дружби країн Балтійсько
го моря. 21.00 — «Час».
21 40 — Телефільм «Далекий 
голос зозулі». 1 серія. 22.45 

Новини.

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

мандрівників. 9.40 — Чем
піонат світу з футболу. Збір
на Португалії —збірна Анг
лії. 2-й тайм. 10.25 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50— 
Документальний фільм. 15,10
— Розповідають наші корес
понденти. 15.40 — Телефільм 
«Кортик». 1 серія. 17.00 — 
Новини. 17.05 — Мультфільм.
17.15 — Світ і молодь. 17.50
— Документальний Фільм. 
18.00 — Чемпіонат світу в 
футболу. Збірна Португалії
— збірна Англії. Під час пе
рерви — 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.45 — Новини. 19.50
— «Діалог». Фільм-концерт 
про творчість народного ар
тиста СРСР Є. Мравинсько- 
го. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Щоденник чемпіонату світу 
З футболу. 22.00 — Чемпіо
нат світу з футболу. Збірна 
ФРН — збірна Уругваю. Під 
час перерви — 22.45 — Сьо
годні у світі.

ГА УТ
10.00 — Новини. 10.25 —' 

Концертний зал «Дружба». 
Ц-10 — Новини кіноекрана. 
12.25 — Перлини душі на
родної. 12.55 — Новини.

13.10 — «Темп». Телерадіо- 
переклик з проблем науко
во-технічного прогресу. 16.00
— Новини. 16.10 — Концерт 
старовинної музики. 17.10— 
Телефільм. 17.30 — Респуб. 
лі папська фізико-математич- 
на школа «Алгоритми». 18.00
— «Кроки шкільної рефор
ми». (Кіровоград). 18.35 —
День за днем. (Кіровоград).
18.50 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «У кадрі 1 за 
кадром». 20.45 — ’На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Художній телефільм. 
«Строгови». 1 серія. 22.50 — 
Новини.

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

Телефільм «Далекий голос 
зозулі». 1 серія. 9.25 —
Мультфільми. 10.05 — Кон
церт лауреата премії Ленін
ського. комсомолу Москов
ського хору молоді І студен
тів. 10.35 — Чемпіонат світу 
з футболу. Збірна Мексіки— 
збірна Бельгії. 2-й тайм.
11.20 — «Аліса в країні чу
дес». Балет для дітей. 11.50
— «Прості-складні істини». 
Тележурнал для батьків.
12.20 — Фільм «Тому що я 
Айвар Лідак». 13.30 — Ні
мецька мова. 14:00 — Театр 

О. Пушкіна. Передача 2. 14.45
— Зустріч школярів з Ге
роєм Соціалістичної Праці 
лауреатом Ленінської премії 
віце-президентом АН СРСР 
ІО. Овчинниковим. 15.25 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Документальний 
фільм. 18.30 — Музичний 
кіоск. 10.00 — Сільська го
дина. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — «Співдружність». 
Тележурнал. 20.45 — Якщо 
хочеш бути здоровим. 21.00

Цікаво і весело провели учні молодших класів Мальчевської восьмирічки Устн- 
нівсьного району час в таборі при школі. Під керівництвом вчителів вони провели 
похід-екснурсію по рідному краю. Побували на птахофабриці, де на власні очі 
побачили ян працюють їхні батьки. Найцікавішою'для маліокіс була екснурсіядо 
казкового містечка, що знаходиться в центрі Нового Буга Миколаївської області, 
який вони відвідали зі своею вчителькою Н. Т. Рибікок.

На знімну: малюки на вітрильнику «Садко».
Фото М. САВЕННА. ■

Устинівський район.

«ШАХТАР« —
Вісім днів перерви між 

іграми першого і другого 
кола чемпіонату. Була пе
рерва. Але не було пере
починку — «Зірка» готу
валася зробити новий крок 
на шляху до свого сход-

— «Час». 21.40 — Телефільм. 
«Далекий голос зозулі». 2 се
рія. 22.45 — Велогонка друж
би країн Балтійського моря. 
23.00 — Новини.

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Світ 
1 молодь. 9.15 — Чемпіонат 
світу з футболу. Збірна ФРН
— збірна Уругваю. 2-й тайм; 
10.00 — Збірна Шотландії— 
Збірна Данії. 2-й тайм. 10.45
— Новими. 14.30 — Новини,
14.45 — «Людина 1 природа». 
Документальний фільм. 15.30
— Телефільм «Кортик». 2 се

рія. 16.40 — Новини. 16.45— 
«...До шістнадцяти і старші»,
17.30 — «За словом — діло». 
Закон про трудові колекти
ви в дії. 18.00 — Чемпіонат 
світу з футболу. Збірна Шот
ландії — збірна Данії. Під 
час перерви — 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.45 — Нови
ни. 19.50 — Фільм «Ярослав 
Мудрий». 1 серія. 21.00 —
«Час». 21.40 — Грає 10. Сле
сарев (фортепіано). 22.00 — 
Чемпіонат світу з футболу. 
Збірна Франції — збірна

СРСР. Під час перерви —
22.45 — Сьогодні у світі.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 — 

Сонячне коло. 16.40 — Кон
церт молодих виконавців.
17.30 — Республіканська 
фізнко-математична школа. 
18.00 — Телефільм «Красно
дар. Штрнхй до портрета».
18.30 — Музичний " фільм 
«Монолог». 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — «Екран 
пошани». Розповідь про дві-

ФУТБОЛ

«ЗІРКА»-1:4
ження. її суперником був 
горлівський «Шахтар», який 
програв кіровоградцям 
кілька днів тому на їхньо
му полі — 1:0.

І ось зустріч у Горлівці. 
«Шахтар» першим домігся 
успіху. Потім іще була на

чі Героя Соціалістичної 
Праці делегата XXVII з'їзду 
КПРС голову колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархапге.чь- 
ського району Л. И. Шліфе- 
ра. (Кіровоград). 19.45—День 
за днем. (Кіровоград). 20.00 
—- Молодіжна студія «Гарт». 
■«0.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Ху- 
ДОікпій фільм «Строгови». 2 
серія .23.10 — Світ поезії.

4 ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
Документальний фільм. 8.40 
— іелефільм «Далекий голос 
зозулі». 2 серія, 9.45—Мульт
фільми. 10.15 — Програма 
Чечено-Іигуського телеба
чення. 11.05 — Фільм — ді

тям. «Цей негідник Сидоров»
12.10 — Співає А. Днішев.
12.45 — Іспанська мова.
13.15 — «Лісові уроки».
Школярам про охорону при
роди. 14.00 — Фільм «Слід 
на землі». 15.20 — Новини.
18.00 — Новини. 18.20 . — 
«Радянський воїн». Кіножур
нал. 18.30 — Клуб мандрів
ників'. 19.30 — Ритмічна гім
настика. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Людина і за
кон. 20,45 — Г. Гендель. Кон- 
черто гроссо. 21.00 — «Час».

З 3 по 8
червня

1986 року

21.40 — Фільм «Юність по
ета». 23.00 — Новини.

А ЦТ (І програма)

3 00 — «Час». 8.40—Виступ 
ансамблю «Росіяночка». 8.50 
— Чемпіонат світу з футбо
лу. Збірна Франції — збірна 
СРСР. 2-й тайм. 9.35 — Збір
на Італії—збірна Аргентіни. 
2-й тайм. 10.20 — Новини.

года подвоїти рахунок. Од
нак гірники не зуміли 
реалізувати пенальті — 
воротар «Зірки» Юрій Ко- 
Псковський грав блискуче.

Впевненість наших зем
ляків очевидна. Вони пі
шли в наступ, демонструю
чи гостру комбінаційну 
гру, і Домоглись перемоги. 
Голи забили Ярослав Бо- 
биляк (двічі), Євген Чижик 
та Віктор Шепітько.

14.30 — Новини. 14.45 — До. 
кументальннй телефільм. 
15.05 — Російська мова.
15.35 — Новини. 15.40 — Те
лефільм «Кортик». З серія.
16.50 — Нарис про ансамбль 
«Дзвони» — учасника руху 
борців за мир. (Швеція).
17.20 — «Ермітаж». Живопис 
Іспанії. 17.50 — «Що з ва
шим сипом?». Науково-попу
лярний фільм про шкідли
вість алкоголізму. 18.00 — 
Чемпіонат світу з футболу. 
Збірна Італії — збірна Ар-

ПІД час перерви —
18.45 — Сьогодні у світі.
19.45 — Фільм «Ярослав 
Мудрий». 2 серія. 21.00 ' — 
«Час». 21.40 — Д. Мійо. Му
зика з балету «Створення 
світу». 22.00 — Чемпіонат 
світу з футболу. Збірна Ка

нади — збірна Угорщини. 
Під час перерви — 22.45 — 
Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10 20 — 

Виробнича гімнастика. 10 30
— Концерт. 11.00 — Для ді
тей. Лялькова вистава. «День 
Кутясика і Кутилки». 11.45 
—Грає оркестр народних ін
струментів. 12.15 — Новини.
12.30 — Літературна карта 
України. О. С. Пушкін у Кри
му. 16.00 — Новини. їв іо— 
Кінопрограма «Сучасне се
ло». 17.00 — Маленький кон
церт. 17.15 — Неспокійні 
серця. 18.00 — Слава сол
датська. (Кіровоград). 19 00
— Актуальна камера. 19.30
— О. Коломієць. «Убий ле
ва». Вистава Кіровоградсько
го музично-драматичного театру імені М. Л. Крспивниць- 
кого. (Кіровоград). Під час 
перерви — День за днем. 
(Кіровоград). 21.00 — «Час».
21.40 — Художній фільм
«Строгови». З серія. 22.45 — 
Новини. 22.55 — Концерт 
артистів Кіровоградської об
ласної філармонії. (Кірово
град).

Д, ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика, 8.20— 
Документальний телефільм.
8.35 — Мультфільми. 9.15— 
Фільм «Ярослав Мудрий». 1 
серія. 10.25 — «...До шіст
надцяти і старші». 11.10 — 
Концерт оркестру народних 
інструментів ім. Курмангази.
11.40 — Фільм — дітям. «Як 
ми шукали Тишку». 12.35 — 
Мамина школа. 13.05 — До
кументальний телефільм. 
13.25 — Англійська мова. 
13.55 — Документальний
фільм. 14.45 — Концерт ро
сійської хорової капели 
ім. Юрлова. 15.20 —.Новини, 
18.00 — Новини. 18.20 — Ви
ступає ансамбль «Смерічка».
18.30 — Рух без небезпеки. 
19.00 — Наш Пушкін. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Документальний телефільм.
20.30 — Із скарбниці світо
вої музичної культури. В. А. 
Моцарт. Концерт № 4 для 
скрипки з оркестром. 21.40
— Фільм «За даними карно
го розшуку». 22.50 — Доку
ментальний телефільм. 23.00
— Новини.

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

чість юних. 9.10 — Чемпіо
нат світу з футболу. Збірна 
Канади — збірна Угорщини. 
2-й тайм. 10.00 — Здоров'я.
10.45 — «Прості-складні іс
тини». Тележурнал для бать
ків. 11.15 — «Народна твор
чість». Телеогляд. 12.00 — 
Для всіх і для кожного. Про 
престиж професій працівни
ків служби побуту. 12.30 — 
«Образотворче мистецтво». 
Огляд. 13,15 — Людина. Зем
ля. Всесвіт. 14.00 — II Все
союзний фестиваль народної 
творчості. Позивні фестива
лю. 14.30 — Новини. 14.45— 
У світі тварин. 15.45 — До
кументальний телефільм.
16.35 — «Колискова». Пре
м’єра фільму-вистави Та
тарського театру ім. Г. Па
тлала. Під час перерви —
17.50 — Новини. 13.55 —
Музика в театрі, кіно, на те
лебаченні. «Композитор Ан
дрій Петров». 21.00 — «Час».
21.40 — Кінореклама. 22.00 
— Чемпіонат світу з футбо
лу. Збірна Іспанії — збірна 
Північної Ірландії. 23.45 — 
Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Ритмічна гімнастика. 10.45
— Співає тріо «Меридіан».
11.30 — Чемпіонат світу з 
футболу. Збірна Бразілії — 
збірна Алжіру. Передача з 
Мексіки. 13.00 — Новини.
13.15 — «Наука і час». 13.45
— «Пісенний ВІНОК»; 14.10—
Кінопрограма «Люди землю 
прикрашають». 14.45 —
О. Дударев. «Поріг». Виста
ва. 16.45 — Живе слово. 
17.30—«Майстри мистецтв». 
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — «У моїх словах душі 
моєї світ...». Відеорепортаж 
про вечір у Колонному залі 
Будинку спілок, присвяче
ний творчому шляху Мак
сима Рильського. 20.20 — 
«Скарби музеїв України».
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Ху
дожній телефільм «Строго
ви». 4 серія. 22.45 — Нови
ни .

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

«Наука і техніка». Кіножур
нал. 8.30 — Ритмічна гім-

настика. 9.15 — Фільм «Яро
слав Мудрий». 2 серія. 10.30
— Ранкова пошта. 11.00 — 
Наш сад. 11.30 — Чемпіонат 
світу з футболу. Збірна Бра- 
зілії — збірна Алжіру. 13.00
— Сторінки світової культу
ри. О. Пушкін. «Євгеній Оле
гів». Літературні етюди. 
Т4'.ОО — Телефільм «Станка, 
більша за життя». 7 серія— 
«Подвійний Нельсон». 14.55
— «Людина іде за піснею». 
І. Яунзсм. 15.15 — Кіноафі
ша. 16.15 — Стадіон для всіх. 
Про шкільний урок фізкуль
тури. 16.45 — Фільм «Факму 
минулого дня». 1 і 2 <-•••4/' 
19.00 — Письменник 1 жит
тя. 19.45 — Документальний 
телефільм. 20.00 — Вечірня 
йазка. 20.15 — Міжнародні 
змагання з легкої атлетики 
пам'яті братів Зиаменських. 
21.00 — «Час». 21.40 — На 
екрані — кінокомедія «Зо
лоте теля». 1 серія. 23.00 — 
Новини.

О

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

мічна гімнастика. 9.10—«Бу
дівництво і архітектура». Кі
ножурнал. 9.20 — 23-й ти
раж «Сїїоптлотс». 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 — 
Ранкова пошта. 11.30—Клуб 
мандрівників. 12.30 — Му
зичний кіоск. 13.00 — Сіль
ська година. 14.00 — XX Все
союзне пушкінське свято 
йоезії. 15.15 — Новини. 15.20 
— В гостях у казки. Фільїд 
«Пригоди жовтого чемодан
чика». 17.00 — Хронікально- 
документальний фільм «0і^- 
кіііо, кіно». С. Герасимов -на 
знімальному майданчику, 
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Фільм «Ви- 
бранці». 1 і 2 серії. 21.00 — 
«Час». 21.45 — Мультфільм. 
22.00 — Чемпіонат світу о 
футболу. Збірна ФРН—збір
на Шотландії. Під час пе
рерви — 22.45 — Щоденник 
чемпіонату світу з футболу.
23.45 — Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.50
— Звучить гітара. 11.00 — .
Чемпіонат світу з футболу. 
Збірна Польщі — збірна 
Португалії. (Передача з Мек- 
сіки). 12.30 — Інтерклуб.
13.30 —: Новини. 13.40—Доб
рого вам здоров’я. 14.10 — 
Мультфільм на замовлення..
15.30 — Село і люди. 16.00—
Слава солдатська. 17.00 —'
Художній фільм для дітей. 
«Пригори Тома Сойера та 
Гекльберрі Фінна». 18.10 — 
Письменницькі діалоги. 19.00
— Актуальна камера. 1
— Співає народна артнсТлТ
СРСР М. Бієшу. 20.20 — Те
лефільм «Степан Рудан-. 
ський». 20.40 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.45— 
«Дорівнює мінус одиниці». З 
циклу «Через обставини, що 
склалися». 22.30 — Новини.
22.45 — «Будьмо знайомі».' 
Програма Литовського теле
бачення ,

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай!

3.15 _ фільм «За даними 
карного розшуку». 9.25 —
Науково-популярний фільм 
«Яблуні в цвіту». 9.45 — 
Концерт Малого симфонічно
го оркестру СРСР. 10.30 — 
Російська мова. 11.00 —
Чемпіонат світу з футболу. 
Збірна Польщі — збірна 
Португалії. 12.30 — Мульт
фільм. 12.40 — Документаль
ний телефільм. 13.45 — Роз
повідають наші кореспон
денти. 14.15 — Телефільм 
«Ставка, більша за життя»,! 
8 серія — «Останній шанс».'
15.10 — Світ і молодь. 15.45 
— Програма Грузинського 
телебачення. 17.30 — Ста
діон для всіх. Про-шкільний 
урок фізкультури. 18.00 — 
Із скарбниці світової му
зичної культури М. Рим- 
ський-Корсаков. 19.15 —
Міжнародні змагання з лег
кої атлетики пам'яті братів 
Знаменськйх. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — XVII тра
диційні змагання з спор
тивного орієнтування на 
приз Центрального телеба
чення. 20.35 — Міжнародні 
змагання з класичної бо
ротьби пам'яті І. Піддубно- 
го. 21.00 — «Час». 21.45 —• 
На екрані — кінокомедія 
«Золоте теля». 2 серія.

В. о. редакторе 
В. АФАНАСЄНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитете 
ЛКСМ Украины.
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