
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р. Вівторок, 3 лютого 1987 року № 15 (3834). Ціна 2 коп.

►

Всесоюзна і 
конференція жінок

Партія розраховує на 
підтримку жінок — ці 
слова високого довір’я, 
які прозвучали з трибуни 
XXVII з’їзду КПРС, грун
туються на соціальній ак
тивності радянських жі
нок. Сьогодні, коли йде 
перебудова в усіх сферах 
життя суспільства, країна 
особливо потребує того, 
щоб жінки ще активніше 
залучались до управління 
економікою і культурою.

Допомогти партії при
вести в дію величезний 
духовний і трудовий по
тенціал багатомільйонно
го загону славних дочок 
Батьківщини покликана 
єдина систелта Рад жінок, 
створювана відповідно до 
рішень партійного з’їзду. 
Завдання жіночих Рад на 
сучасному етапі обгово
рили делегатки Всесоюз
ної конференції жінок. 
Вона відбулась ЗО січня в 
Москві, у Великому Крем
лівському палаці.

Оплесками зустріли 
учасники конференції то
варишів Горбачова М. С., 
Громико А. А., Рижкова 
М. І., Яковлєва О. М., Бі- 
рюкову О. П., Разумов- 
ського Г. П.

Присутні оплесками зу
стріли привітання Цент
рального Комітету КПРС 
учасницям Всесоюзної 
конференції жінок, яке 
оголосив секретар ЦК 
КПРС Г. П. Разумовський.

З доповіддю про зав

суміжних 
підрозділів, 

я приїхав до 
спочатку

-—і

® О ЕМАЄ, мабуть, сьо- 
Л годні людини, яка
І б не знала про склад- 

II ності у роботі залізнич- 
“ ного транспорту цьо- 
ь горічної зими. Зреш. 
І тою, не його одного, а 
й й більшості 

служб та 
и ' Коли

Знам’янки,
Й мав задум піти тради- 

; ційним шляхом — ді- 
| знатися, як у цих умовах 

■ спрацьовують служби 
допоміжні. Ті ж вагон- 

н ники, диспетчерська 
І служба станції тощо.

Але пригадав розмову 
про постійні проблеми 
у стосунках між ними 
всіма разом узятими й 
експлуатаційниками. То
му цей випадок і міг би 
стати приводом для 
серйозної розмови у 
нових або, як їх охоче 
називають, екстремаль
них умовах.

Трохи порушуючи 
хронологію не на шко- 
ду справі, приведу 
розмову, яка відбула
ся з двома молодими 
машиністами електро
возів — Віктором Сте- 
паненком і Анатолієм 
Яровим. Хлопцям не
забаром треба було в 
рейс, тож думки, як 
кажуть, були саме по 
ділу. Звичайно, перше 
питання — про наван
таження. Чи відчутне 
воно як таке в зимо
вих умовах їм, експлу
атаційникам? — Зви- 

дання Рад жінок у світлі 
рішень XXVII з'їзду КПРС 
виступила голова Комітету 
радянських жінок В. В. Те- 
решкова. Жінки станов
лять 53 проценти населен
ня країни, половину всіх 
працюючих у народному 
господарстві, 60 процентів 
спеціалістів з вищою і се
редньою освітою, повідо
мила вона. Час закликав 
осмислити надзвичайно 
важливе питання — місце 
жінки в прискоренні со
ціально-економічного роз
витку країни, в процесі 
перебудови, яка має 
справді революційний ха
рактер.

Пленум ЦК КПРС, який 
щойно завершився, з но
вою силою підкреслив, що 
кінцева мета перебудо
ви — це глибоке оновлен
ня всіх сторін життя краї
ни, найповніше розкриття 
гуманістичного характеру 
нашого ладу в усіх його 
вирішальних аспектах — 
економічному, соціально- 
політичному і морально
му. Жіночі Ради поклика
ні визначити місце нашої 
сучасниці в спільних спра
вах, у перебудові, при
вести в дію її величезний 
соціальний, трудовий і ду
ховний потенціал.

Характеризуючи завдан
ня і цілі жіночих Рад, про
мовець відзначила, що від 
їх наполегливості, вимог
ливості, турбот залежить 
ефективно вирішення про

чайно, — першим від
гукнувся Віктор. — Од
не, що й хуртовини 
трапляються. Це від
чутно позначається на 
безпеці руху — у такі 
моменти стаєш бук
вально одним жмут-

Давай

дати, бо можу 
по тих, інших 
ще як помічник 
ніста — це вже 
лій. — Три

ком нервів, щоб і гра
фік витримати, але й 
інші показники були в 
нормі, а то й кращими.

— А мені є що до- 
судити 
зимах, 
маши- 
Анато-

роки, як 
їздив із Михайлом Іва
новичем Полтавцем, 
не пройшли даремно. 
Одне, що вивчив про
філі колій непогано, а 
ще ж набирався нави
чок практичних на ре
альних ситуаціях; в до
розі... Ось і взимку 
теж — у цю пору на 
перший план виходить 
контроль за системами 
й вузлами електрово
за, на якому ти вихо
диш у рейс. Одне, що 
дорогу знаєш і тому 
несподіванок з цього 
боку практично немає, 
Але ж ніколи наперед 
не знаєш, якою буде 
ситуація на цій зага
лом знайомій дорозі. 
Не лише через те, що

блем, зв’язаних з поліп
шенням умов праці і по
буту жінок, підвищенням 
їх професійної майстер
ності, охорони материн
ства і дитинства. Особли
во вказувалось на необ
хідність взаємодії жіно
чих Рад з радянськими і 
державними органами, 
профспілковими, комсо
мольськими та іншими 
громадськими організа
ціями, політорганами
Збройних Сил СРСР. Чим 
ширші, чим різноманітніші 
форми їх роботи, під
креслювалось у доповіді, 
тим повніше враховую
ться реальні інтереси тру
дівниць, тим ширше залу
чаються вони до процесу 
самоврядування.

Обговорюючи конкрет
ні плани діяльності жіно
чих Рад, промовці на кон
ференції підкреслювали, 
що вирішення всіх соці
альних питань нерозривно 
зв'язано з активною бо
ротьбою за мир, припи
ненням гонки озброєнь, з 
гарантуванням надійної 
безпеки всіх народів.

У прийнятій резолюції 
відзначається, що жінки, 
які постійно відчувають 
батьківське піклування 
партії, всім серцем під
тримують її курс на при
скорення соціально-еко
номічного розвитку краї
ни, прагнуть внести ваго
мий вклад у виконання рі
шень XXVII з’їзду КПРС.

Одноголосно було за
тверджено положення про 
Ради жінок і положення 
про Комітет радянських 
жінок.

Відбулись вибори ново
го складу Комітету ра
дянських жінок.

(ТАРС).

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

десь там не встигли 
розгребти, як слід, ко
лію і ти мусиш просто 
стояти. Ми боремося 
за економію того ж 
дизельного пального і 
електроенергії не з 
розбивкою на місяці— 
оце сприятливі для за
ощаджень, а ці — ні. 
Тут маю на увазі інше 
— якусь ніби уперед
женість до машиністів 
з боку диспетчерських

дружити,
ми-

про 
пе-

служб станцій, які 
наємо.

— Так, якщо це 
складності цього 
ріоду, та й не лише зи
ми, — продовжив Вік
тор Степаненко. — Річ 
у тому, що я і ще один 
мій товариш — Сашко 
Бер.куша —і стали ма
шиністами неповних 
три місяці тому Я зі 
своїми колегами муси, 
ли спокійно миритися 
з тим, що існують пре
стижні рейси, де, у 
першу чергу, як наслі
док — непоганий за
робіток. Як у кінофіль

мі оце-показують, «Пла
та за проїзд» називає
ться. — досвідченіші 
завжди навіть у най- 
скрутнішій обстановці 
зможуть і план вико
нати, ! понад план — 
«живу» копієчку завжди

Наталя ТИМОФІЄВА, яку ви бачите на цьому знімку, тільки розпочинає свою 
трудову біографію. Розпочинає на високій ноті: торік молоду доярку МТФ № 3 кол
госпу «Унраїна» Онуфріівського району було визнано переможцем соціалістичного 
змагання. І хоч до рекордних надоїв дівчині ще далено, ніхто з її нолег не сумні
вається: Наталя сягне вершин професійної майстерності, обов’язково вийде на ру
бежі, які вже стали звичними для її матері, доярни цієї ж ферми Ганни Петрівни.

Фото В. МИЛОСТЮКА.

мати. Донедавна таким 
рогом достатку вважа
лися рейси на велико
вагових составах, точ
ніше на составах за
гальною вагою у п’ять- 
шість тисяч тонн: дос- 
віду, як сказано, гра
мотному запопадливо
му машиністові не по
зичати, не без того й, 
щоб і йому ішли на
зустріч — «Семенови
чу дати треба, він не 
підведе депо!..». А те- 
гер такі ж великоваго- 
вики довіряють нам, 
молодим. Це, ясно, 
перш за все відпові- 
лг>льність і загострене 

диспетчер!
почуття справедливос
ті. Але б його — та до 
всіх! На ділі інакше, 
керуючись бозна-яки
ми вже там симпатія
ми чи чим іншим, то 
один, то інший дис
петчер, дивись, та й 
пропустить посеред 

тебе на колію один, а 
то й два состави. Пе
ред цим же твоєму 
було запалено «черво
не».. Або. що ще по- 
ширеніше, — не спі
шить ‘ робити «зелено
го» чи міняти жовте 
світло на якесь на
ступне. Ти мусиш спо
вільнювати, пригаль
мовувати іноді в таких 

місцях, що потім сво- 
го шеститисячника без 
сторонньої допомоги 
навряд чи й розгониш. 
А це ж втрати — часу, 
електроенергії. Про 
нервове напруження й 
не кажу,

Віктор Степаненко 
гордо сказав на
останку: «Ми ж до кін
ця цього року виріши
ли зекономити п’ять 
тисяч кіловат-годин 
електроенергії, та й 
вантажів плануємо пе
ревезти на 10 тисяч 
тонн більше заплано
ваного... От якби все 
залежало від насі».

Розмовляли ми після 
того як із червоного 
куточка локомотивно
го депо хутко розходи
лися молоді й старші 
залізничники. Того дня 
як ' щочетверга, тут 
проходила оперативна 
виробнича летучка 
Другим питанням її по
рядку денного цього 
разу йшло затверджен
ня колективного до
говору між адміністра
цією та локомотивними 
бригадами на наступ, 
ний період, а спершу 
начальник депо 
формував про 
мання техніки 
ки — власне, 
роботу локомотивни- 
кір за прямими крите
ріями Понуро сприй
мали присутні а залі 

машиністи - інструктори 
помічники машиністів 
запрошені представни

поін- 
дотри- 
безпе- 
оцінив

ки деповських служб 
сухі цифри випадків 
різного виду браку, 
порушень трудової ди
сципліни. Порушники 
тут же перед усіма по
яснювали, як могли 
статися вказані відхи
лення, тут же усім при
сутнім повідомлялося, 
яку міру покарання по
несе той чи інший ви
нуватець. Але наперед 
мусили виходити і да
вати пояснення також 
і ветерани — реакція 
вже не була аналогіч
ною. Відчувалося, що 
більшість із присутніх 
сама не застрахована 
від подібних випадків. 
Мова тут заходила 
про випадки розривів, 
перекидання, затримок 
у дорозі тощо

Звичайно, під це все 
легко було б підвести 
пункти підзабутих тех
нологічних правил і 
прийомів експлуатації, 
мало практиковані ін
структажі... Але черво
ною ниткою проходи
ло інше: потреба у 
взаємовиручці спро
можна перетворитися 
у ту взаємовиручку на 
ділі, якщо... Якщо 
більше персональної 
відповідальності, са
модисципліни, повної 
відданості роботі. 1 — 
тісніших ділових кон
тактів між взаємо-

І
І
І
І

пов’язаними 
ми.

І. КУЦЕНКО.
м. Знам’янка.

служба-
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----КРОКИ РЕФОРМИ

З лютого 1987 року

ПІВТОРА року тому, на початку дев’я
того класу, я та мої товариші дізна

лися, що в Кіровоградському міжшкіль
ному навчально-виробничому комбінаті 
(НВК) будемо оволодівати спеціальністю 
контролера ВТК. Це повідомлення спо
чатку мене порадувало. Навчалися в 
НВК та на виробничому об'єднанні 
«Друкмаш» у складі групи КС-85 — два 
рази на тиждень

І ось через тиждень ми вже на за
воді. Пройшовши через інструктажі з 
техніки безпеки, опинилися у бюро тех
нічного контролю різних цехів. Я по
трапив у цех збирання електродвигунів. 
Подумав: «Зараз почнеться робота». 
Але вже через п’ять хвилин припустив, 
що глибоко помилився. «Сядь, по
сидь», — запросили мене мої наставни- 
ки-контролери. Посидівши без діла хви
лин сорок, я натякнув, що сидіти вже 
набридло. «Набридло сидіти — піди по
гуляй по заводу», — відповіли мені ті ж 
наставники. І я пішов — мені більше ні
чого не залишалося робити. А в кінці 
зміни одержав п’ятірку за «роботу».

Спочатку здалося, що все це — якась 
прикра випадковість. Але коли точні
сінько така історія стала повторювати
ся щотижня, то я зрозумів — через не
бажання тих, хто повинен вчити працю
вати, тут неможливо працювати по-іншо

му: кожного разу або «Посидь», або 
«Погуляй».

І якщо спочатку було бажання пра
цювати, то потім, що цілком закономір
но, у наших сумках стали з’являтися кни
ги Дюма та Сервантеса, олівці та шкіль
ні підручники — треба було хоч якось 
«вбивати» час і, як не прикро, час ро
бочий, а не вільний.

У другій чверті почались заняття в 
комбінаті. Пишучи детальні конспекти, 
ми поступово почали розуміти, що на 
виробництві контролер повинен знати 
все і навіть те, чого він знати не може. 
Наші зошити від заняття до заняття все 
більше нагадували маленькі технічні ен
циклопедії.

Після занять в НВК — знову завод. 
Правда, тепер з чотирьох годин, відве
дених нам, одну годину ми навчалися у 
кабінетах технічного навчання заводу. 
І три години знову зовсім нічого не ро
били, отримуючи оцінки. З побаченого 
зробили приблизно такі висновки:

1. Якщо я піду працювати контроле
ром, то ось що на мене чекає...

2. Контролер — це людина, яку на за
воді більше всіх умовляють, і якщо ду
же добре попросять, то вона поставить 
печатку «ВТК» на чому завгодно...

3. Вони майже нічого не роблять, і їм 
майже нічого не платять...

В цих висновках було ще й четверте, 

й п’яте, й соте. І все — не на користь 
привабливості професії контролера.

Потім була літня виробнича практика.
Що рфбили під час практики майбутні 

контролери? Може, працювали за спе
ціальністю? Може, хтось і працював, а я 
і ще троє моїх «колег» полірували наж
даком браковані корпуси друкарських 
машин. Безумовно, робота наша була 
потрібна заводу, і ми це розуміли. Але 
ми не розуміли, навіщо на другий же 
день роботи нас перевели з дільниці то
варів ширвжитку на дільницю лакофар
би. Невже не знали майстри, що пере
водити практикантів з одного місця на 
друге без спеціального дозволу катего
рично забороняється, невже начальник 
дільниці лакофарби цеху № 11 т. Бойко 
не розумів, що робота в умовах його 
виробництва небажана для. здоров’я не
повнолітніх.

Але так і пройшла перша частина літ
ньої практики. Друга ж була проведена 
у дворі заводу на лавочці — для нас 
не було роботи, та й діла до нас нікому 
не було.

В останній же раз ми переконалися у 
цьому, коли прийшли отримувати зарпла- 
ту. З тридцяти обіцяних на початку прак
тики карбованців у середньому ми отри
мали по чотири-п’ять, а хто й зовсім не 
отримав. А майстер тільки розвів ру
ками...

Зараз я у десятому, але справи нащ0. 
го навчання на НВК зовсім не поліпшую, 
ться — практиканти представлені на за. 
воді тільки самим собі.

Ще задовго до закінчення школи лю. 
дина повинна бути готова до трудової 
діяльності. Це — обов язок не лише 
тих, хто навчається, а й тих, хто навчає. 
Але, на жаль, кожен ставиться до своїх 
обов'язків по-різному.

Я добре пам’ятаю, що уроків праці в 
молодших класах ми чекали з нетерпін. 
ням. Ще б пак — вирізуй, плети, ліпи 
собі на втіху — тебе похвалять, ще й 
«п’ятірочку» поставлять! Уроки праці 
були схожі на уроки відпочинку, і Мй 
поступово звикли до цього.

Потім починається робота у шкільних 
майстернях. Тут вже все було майже по- 
справжньому — і інструмент, і спец, 
одяг, і креслення. Але й робота була 
тут' майже справжня, тому, що без ре. 
зультату — в справжніх лещатах гнеш 
справжні цвяхи і знімаєш справжню 
стружку, розпилюючи справжні іржаві 
труби. Якщо раптом виходить щось ці. 
каве, то тобі — все ту ж саму «п’ятіроч
ку». Але знову ніякої користі...

Пройшовши роботу в майстернях і, 
розуміючи, що праця в школі — тільки 
для оцінки в щоденнику, ми приходимо 
в навчально-виробничий комбінат, ду. 
маючи, що тут все інакше. А тут все те 
ж саме...

М. МАЄВСЬНИЙ, 
учень 10-го класу Кіровоградської 
СШ № 6.

Лижню!
Так на зимовій трасі 

спритніші лижники гука
ють у спини вайлуватішим, 
вимагаючи поступитися. 
От і знову, як вкотре, тра
диційним маршрутом—від 
Знам’янського СПТУ-3 доб
ре прокладеною цієї зими 

лісовою лижнею у напрям
ку села Гостинного — роз
почали свої старти люби
телі лиж підприємств та 
установ міста,

Дванадцять колективів 
взяли участь у змаганнях, 
серед яких — дистанція 
цивільних споруд залізнич
ного вузла Знам’янка, ло
комотивного депо, СПТУ-3, 
залізничної лікарні та 
інші. П’ять кіломет
рів для чоловіків і три 
для жінок — такою була 
норма, яку треба було 
виконати.

Найкращі результати 
показали збірні команди

«КАТАРСИС»
ПІД 
ГРАДУСОМ?»

20 грудня минулого ро
ку у рейді під таким заго
ловком наша газета п?д- 
дала гострій критиці ро- 

любителів зимових видів 
спорту з локомотивного 
депо (інструктор В. О. 
Лень) та СПТУ-12 (інструк
тор А. О. Третьяков). Ці 
команди посіли, відповід
но, перше і друге місця.

В особистому заліку 
перше місце серед чоло
віків виборов випускник 
Знам’янської восьмирічки 
№ 7 Олег Гетьманець, а 
серед жінок 
Галина Плющ, Із локомо
тивного депо.

Я. ШКОДА. 
Знам’янський район.

За «театральним

перемогла

принципом»
В кінотеатрі «Комсомо

лець» відбулася конфе
ренція «Кінотеатр і гля
дач». Яким мас бути кіно
театр майбутнього! Які кі
нофільми ми побачимо 
найближчим часом на ек
ранах області! Що роби
ться для поліпшення кіно- 
обслуговування жителів 
області, пожвавлення пе- 
редсеансової роботи, по
ліпшення реклами!

боту ресторанів обласного 
центру за порушення пра
вил торгівлі і низьку куль
туру обслуговування від
відувачів.

Як повідомив редакції 
начальник управління гро
мадського харчування 
В. Я. Філопенко, факти, 
наведені в кореспонденції, 
мали місце.

Наказом по об’єднанню 
громадського харчування 
Ленінського району № 294 
під 25 грудня 1986 року 
за порушення правил тор
гівлі, недотримання асор
тименту, приховування то
варів бармену ресторану

На ці та інші запитання 
глядачів відповіли праців
ники обласного управ
ління кінофікації.

Деяка частина фільмів, 
розрахована на відповід
ну аудиторію, а не на ши
рокого глядача. Не встиг
ли знайти свого глядача 
фільми «Голубі гори, або 
неправдоподібна історія», 
«Перевірка на дорогах». 
«Чужа Біла і Рябий», тому, 
що швидко були зняті з 
прокату.

Тут потрібен інший під
хід і, мабуть, не тільки то
му, що йдеться про склад
ність сприйняття. Як пра
цювати саме з цими філь
мами, ми вже уявляємо 
хоча б за багаторічним 
досвідом кіровоградсько
го кіноклубу «Екран».

У новому році у кіно
театрах міста показ таких 
«складних» фільмів орга
нізовується за «театраль. 
ним принципом».
. За цим новим прин
ципом демонструвати
муть найближчим часом 
кінострічки «Лєрмонтов», 
«Борис Годунов» та інші.

І. ПІДОПРИГОРА.

«Київ» М. І. Чистякову і 
за низьку виховну роботу 
з музикантами в. о. керів
ника ансамблю Л. 1. Руд- 
ченку оголошено суворі 
догани.

Метрдотелю ресторану 
«Київ» Т. С. Єфимовій за 
слабкий контроль за ро
ботою підприємства ого
лошено сувору догану.1 На
казом по об’єднанню гро
мадського харчування Ле
нінського району № 6 від 
6 січня 1987 року за пере
бування на робочому міс
ці в нетверезому стані бу
фетник ресторану В. С. Са
лов переведений на три

Московський радіоінженер 
Олександр Тиііт — один з 
кращих спортсменів оборон
ного товариства. Він вісім 
разів вигравав чемпіонати 
СРСР з багатоборства ра
дистів, був неодноразовим 
призером міжнародних тур. 
нірів. Йому присвоєно зван
ня майстра спорту міжна
родного класу. Разом з ко
легами — любителями радіо- 
спорту, він часто проводить 
вільний час на колективній 
радіостанції Московського 
міського радіоклубу ДТСААФ

На знімку: Олександр ТИ НТ 
з молодими спортсменами 
Московського міського клубу ДТСААФ.

Фотохроніка' ТАРС.

О

ПО ПРАЦІ—ЧЕСТЬ
Кращою ткалею назва

но комсомолку Валентину 
Штнлснко з Житомир
ського льонокомбінату. Та
кої честі вона удостоєна 
за підсумками Всесоюзно
го конкурсу професійної 
майстерності, який прохо
див на цьому підприєм
стві. Кожна з учасниць 
змагання обслуговувала 
12 безчовникових верста- 
тів. За умовами потрібно 
було не тільки бездоганне 
виконання робочих прийо
мів, а й одержання тка
нин високої якості. Пере
можниці вручено диплом, і 
приз ЦК профспілки ро
бітників текстильної і лег
кої промисловості.

У колективі Житомир
ського льонокомбінату зро
станню професійної май- 
стерності молодих ткаль, 
прядильниць приділяється 
багато уваги. З ініціативи 
комітету комсомолу тут 
створено школи навчання 
новаторських прийомів 
праці.

А. ЯНУШЕВСЬКИЙ, 
кор. РАТАУ.

місяці на посаду вантаж
ника. Директор ресторану 
В. Г. Аккерман звільнений 
з посади.

Директором ресторану 
«Київ» призначена А. 1, 
Вишетравка. Введена по
сада інженер,а-технолога і 
укомплектована посада за
ступника директора по 
культурі. Роботу рестора
ну взято під постійний 
контроль з боку об’єднан
ня громадського харчуван
ня Ленінського району.

Матеріали рейду обгово
рено на засіданні з дирек
торами ресторанів і в ко
лективі ресторану «Київ».

ЧИТАЧІ ПРОДОВЖУЮТЬ РОЗМОВУ J
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ЩЕ РАЗ ПРО «ДРАНТЯ»... 
плану. За відповіддю йде-1 
мо в будинок побуту «Ін-0 
гул». Тут, в пошивному це." 
ху, У бригаді закрійниці 
Т. 1. Сухляєвої працює пс. ? 
реважно молодь. Тому! 
змінний майстер Т. Федо-£ 
ренко й порадила запро- 
понувати тут для обгово
рення лист нашої авторки, 
та й інші.

Очікувалось, що дівчата 
з бригади зараз почнуть 
звинувачувати авторку, а в 
її особі і всіх замовників 
у необ’єктивності, при
скіпливості. Нічого подіб
ного. Щоправда, прозву
чала одна фраза, що за
мовники часом самі ж 
пропонують нецікаві фа
сони, за які і братись не 
хочеться. Та вся подальша 
розмова заперечила її. Як 
же можна шити модельні 
речі із складними елемен
тами, коли техніки немає 
відповідної, пристроїв до 
неї. Що ж говорити про 
подвійні строчки, коли, ви
являється, в ательє першо
го класу звичайну петель
ку не можна як слід зро
бити. А цікаві гудзики, різ
ні пряжки? Дє там. Але 
якщо треба пошити річ 
особисто для себе? Ну, це 
вже інша справа. То в по-, 
заробочий час, тебе не 
підганяє план, тому й ста- ( 
раєшся, бо самому одяга
ти. Одним словом, уміння 
є. А чому ж не постара
тись і для замовника? Г-м. 
Можна, але при умові, що 
нова техніка, менший 
план і щоб заробітна пла
та при цьому не постраж
дала, а навпаки, залежала 
від складності замовлення. 

Що ж, розмова вийшла 
відвертою. Але. що ж від
повісти авторці? По-перше, 
не завадило б поки що са
мій навчитись шити, щоб 
бути собі законодавцем 
моди. По-друге, радимо 
прочитати статтю Л. Велі- 
канова в «Литературной 
газете» за 14 січня 1987 до
ку. яка називається «ВІД 
пеклами — до рекламації». ’ 
Там якраз йдеться про 
якість зарубіжних товарів 
'і про те, що вона теж не 
така ж висока, ян і ціни 
на них. і

А по-третє, нині питан
ня підвищення якості про
дукції лишається головним 
в усіх галузях виробни
цтва. І, як завершує свою 
статтю Л. Веліканов, од
ного нам не можна роби
ти — залишати все як є.

3. КУЦЕНКО.
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просить обо- 
надрукувати її 

оскільки, як пише 
лишається

все хочу

чому

ПІ- 
для 

в 
як 

на- 
зви-

Розмову розпочали, під
тримали і продовжили чи
тачі. Спочатку прийшов 
лист від жителя міста По- 
/лічної, який ми надруку
вали у газеті за 13 грудня 
1986 року під заголовком 
«Чим платите за дрантя із 
клеймом». Потім надійшли 
відгуки. Деякі з них ми 
помістили у газеті за 10 
січня. І ось ще кілька лис
тів. Авторка одного з них, 
жителька міста Кіровогра
да не називає свого пріз
вища, але 
в’язково 
Листа, 
вона, питання 
відкритим.

«Я перш за __
звернутися до того чолові
ка, який розпочав розмову. 
Він запитує: «Чому ж ни
нішні комсомольці вважа
ють можливим платити не
малі (правда, здебільшого 
випрошені у батьків) гроші 
за зарубіжне дрантя — не
важливо яке, аби з напи
сом — «мейд ін...?». Ссь я 
і хочу відповісти, 
саме.

Восени мама купила ме
ні зимові чобітки вітчиз
няного виробництва. За 
два місяці вони тричі по
бували в ремонті (підбори 
відклеюються, нитки трі
щать). Відчуваю, що до 
ш'піг ЗИМИ їх доведеться ще ремонтувати. У старшої 
сестри імпортні чоботи 
які вона носить п’ять ро
ків і в ремонті вони побу
вали двічі. Отож тепер Я 
вигГл^іп.’п^0 ж для ЛІ°ДИНИ 
9П ™ г пеРеплатити 20 ЗО карбованців, та но
сити річ 5 років, чи купля 
сутТ°тРгЖ Н°ВУ? 1 що по 
тям»? р називати «дран-

У магазинах важко 
Дібрати щось модне 
"°лод'- а Зам°зляємо 

„ Але від того, там пошиють, тільки 
стрій псується. Навіть 
чайну подвійну строчку 
мпа„Л МОДНИМ елеменіомв молодіжному ОДЯЗІ не РЛП жуть зроби/и Рівною !»МО‘ 

отакий лист. Не будемо 
звинувачувати авторку в 
тому, що вона вважає, ні
би головне - це мати 
гарним одяг. Кожна сучас
на людина прагне мати 
модні 1 добротні речі. Ні
чого дивного, адже доб
робут наш зростає, 
би також. Це вже 
ве. Але й не нове те, 
■з задоволенням цих 
треб вітчизняна 
ЛОВІСТЬ ще 7 
МІСЦІ. Але Ж «Індпошив» 
ательє МОД? Вони повинні 
втілювати в життя сміливі 
39 яУм^Молоді}кно‘ моди, 

була вже

, потре- 
I не но- 

>, що 
по- 

промис- 
тупцує на 

>.

% бачите, розмова X
J дещо іншого



— З лютого 1987 року «Молодий комунар» З стор
ТВОРЧІСТЬ з-гзаазі

«ВЕСНА»
КВІТУЄ 
цілий 
рік

«Дзвенить Україна 
піснями», — писав Го
голь. І справді, в нашо
му краї люблять співа- 
тй всі, хлібороби па кол
госпних нивах, будівель
ники і шахтарі... Донес
ти велич культури наро
ду до широких кіл тру
дящих — ось мета на
родного ансамблю пісні 
і танцю «Весна», який 
було створено у 1972 
році групою ентузіастів 
на чолі з В. І. Корінним, 
колишнім вихованцем 
прославленого «Ятраню».
За один рік існування 
ансамблю була створена 
велика програма за 
фольклорним матеріа
лом: композиція «Маре
на», гопак, кіровоград
ська полька і відома всім 
«Ой, прийшла весна», 
ідо, до речі, дала назву 
анамблю. І ось перший 
творчий успіх у 1973 ро
ці, нагорода па обласно
му огляді, вперше заво
йований кубок «Весел
ка». У 1974 році поїздка 
У Польську Народну 
■Республіку стала своє
рідним екзаменом на зрі
лість. Ансамбль і до 
цього багато подорожу
вав. Аматори виїздили в 
концертами на підприєм
ства, у колгоспи облас
ті. Але одна справа ви
ступати перед своєю, 
хай прискіпливою публі
кою, інша — представ
ляти країну за рубежем. 
Тим більше на такому 
авторитетному форумі, 
як фестиваль фольклор
них ансамблів.

Тепло зустрічали жи
телі польської столиці 
виступ українських тан
цюристів. Виступ на фес
тивалі ансамбль відкрив 
композицією «Ой, при
йшла весна». Гопак до
велося повторювати кіль
ка разів. Десятки тисяч 
глядачів зустріли бурх
ливою овацією фольклор
ні композиції «Весільний 
понеділок», «Махопь- 
на». Особливий успіх ви
пав на виступ солістки 
М. Вітковської, яка спі
вала українську народ
ну пісню «Вербовая до
щечка». Багато спільно
го є в українському та 
польському фольклорі. І 
можливо, це теж окри
лило успіхом виступи 
ансамблю «Весна» у міс
ті Зелена Гурд. Фести
вальна осінь у Зеленій 
Гурі 1974 року — це 
розквіт «Весни». її зрі
лість. Додому самодіяль
ні артисти повернулися 
з дипломом лауреата 
фестивалю, кубком, па
м’ятною медаллю. Зго
дом «Весна» взяла 
участь у всесоюзному та 
республіканському фес
тивалях самодіяльної на
родної творчості. І тут— 
повний успіх, золоті ме
далі лауреатів.

Не можна не назвати 
тих, кому ансамбль за
вдячує своїми успіха
ми — його керівників 1 
танцюристів В. І. Горін- 
ного, А. А. Берсана, 
В. С. Коваленка, О. В. 
Костенка, О. І. Лозиць- 
кого, В. О. Прибудков- 
ського, А. І-Іегрієнко, 
3. Піскову.

У 1987 році лауреат 
обласної комсомольської 
премії імені Ю. Япон
ського ансамбль «Вес
на», який працює при 
Кіровоградському пала
ці культури імені Ком
панійця, буде відзначати 
своє п'ятнадцятиріччя.

В. КРОТОВА.

ВНШИВІІИ

їм я Марії ^нівші 
Мірошниченко добре зна
йоме знавцям та люби
те л ям декорат 11 вно-п р п- 
кладного мистецтва. її 
вишивки неодноразово 
експонувалися на ви
ставках у Кіровограді 1 
Києві, багато з них при
крашають сільський та 
районний музеї.

— Ще в дитинстві, бу
вало, — згадує Марія 
Антонівна, — мати тіль
ки за поріг, а я вже до 
скрипі. Беру нитки, гол
ку та щось вишиваю.

Нелегко склалася до
ля цієї жінки. Сталося 
так, що з одинадцяти 
років вона почала пра
цювати в полі. Багато 
сил роботі віддавала. Хі
ба що до вишивання? А 
таки до вишивання, бо 
потяг до творчості не
просто подолати.

Микола Тимофійович, 
чоловік, дивувався спо
чатку, прийде дружина з 
роботи, по господарству 
справиться — і за ви
шивку.

Щаслива людина Ма
рія Антонівна. Поглянь
те па її рушники: палах
котять прекрасними кві
тами. То квіти щастя, 
яке дарує Марія Анто
нівна Мірошниченко кож
ному з нас.

Г. ХАРИТОНОВ.

є. Липняжка,
Добровеличківський 
район.

ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ і

У семи НЯНЬОК...
НИНІШНЯ зима не роз

чарувала любителів 
зимових видів спорту. Во
на щедро наділила їх сні
гом, міцним морозцем. 
Приємно бачити довкруг 
себе радісні обличчя з 
рожевим рум’янцем. От
же, природа сама допо
могла організаторам ма
сової спортивної роботи. 

Під час рейдів по спор
тивних спорудах міста ми 
зіткнулися з численними 
недоліками, про які йшло
ся в матеріалах «По сліду 
зайця...» («МК» № 4, 8 січ
ня ц. р.] та «То в жар, то 
в холод» |«МК» № 7, 15 
січня ц. р.].

Приємно відзначити, що 
значна частина філіалів 
здоров’я по-діловому по
ставилась до вирішення 
проблем. Та все ж робота 
по влаштуванню зимового 
відпочинку триває повіль
но, хоча почався останній 
місяць зими.

Новими адресами рей
ду стали міські парки куль- 

: тури та відпочинку.
Вражаючу картину поба

чили ми при вході до пар- 
• ку імені 50-річчя Жовтня. 
; Група дітлахів з захоплен-

діовиробів (голова проф
кому А. Молодченко) за
лити порожній у цю пору 
року танцювальний 
данчик під ковзанку, 
щось не поспішають 

водчани підтримати 
пропозицію.

Відсутні в парку і алеї зі 
штучним освітленням, які 
можна використати під 
лижні траси, стежки здо
ров’я. На кіровоградському 
підприємстві електричних 
мереж зовнішнього освіт
лення (дирентор Г, Коря- 
кін) можна почути лише 
набридлі всім обіцянки.

Кілька років тому ви
робниче об’єднання «Друн- 
маш» побудувало тут стеж
ку здоров’я, першу в місті. 
Вона радувала прихильни
ків спорту різноманітними 
гімнастичними спорудами. 
Але ж за всім потрібен по
стійний догляд. Влітку 
стежка заросла високим 
бур’яном, а взимку покри
лась снігом. Дійшло до то
го, що учні середньої шко
ли № 19 викопали занехає- 
ні гімнастичні перекладини 
й встановили їх на власній 
території.

В кладовці танцюваль
ного майданчика припали 
пилом фінські сани, які 
любителі спорту не мо
жуть купити для свого ко
ристування в торговельній 
мережі міста. Б. Дученко 
бідкається:

май-
Та

за-
цю

освітні організації Кірово-^ 
града, в тому числі й пар-< 
ки. <

З цього приводу бідкав-4 
ся й директор парку імені« 
В. І. Леніна Ю. Гуйван: <

— Няньок вистачає, а; 
користі замало. За орга-; 
нізаційною допомогою до-; 
водиться звертатися до; 
відділу культури міськви-! 
конкому (завідуючий —; 
В. Іванов), за фінансовою; 

—до об’єднаної бухгалтерії; 
облуправління культури,: 
по організації спортивної: 
роботи — до спартаківців/ 
Єдиного керівництва не.: 
має. От і виходить, що за 
два місяці зими ми, не до
чекавшись допомоги, свої
ми силами провели лише 
один захід — масовий 
лижний крос на призи пар
ку «Лижня кличе». В ньо
му взяли участь 78 люби
телів лиж, а було б і біль
ше, якби кроси проводи
лися регулярно. Для цьо
го багато не треба — при
сутність спартаківських 
спортивних інструкторів і?: 
їхній ентузіазм. ; ;!

Отже, в двох централь-?: 
них парках міста — біди?' 
загальні. Пункти прокату в; ;і

І

ШКІЛЬНІ
ЯРМАРКИ
СОЛІДАРНОСТІ
відбулися в Капітанів-' 

ській середній та Тишків- 
ській восьмирічній шко
лах Новомиргородського 
району.

«Я голосую за мирі» — 
таким був девіз ярмарки 
капітанівських школярів,

в підготовці якої взяли 
участь усі — від першо
класників до десятиклас
ників. За ініціативою клу
бу інтернаціональної друж
би «Гвоздика» (керівник— 
В. О. Величко) учні школи 
власними руками вигото
вили різноманітні вироби, 
виручка від торгу якими 
склала 300 карбованців. 
Усі гроші переказані у 
Фонд миру.

Тишківці виготовили по
літичні плакати, які відо
бразили девіз їхнього яр
марку — «Сонячному ми
ру...». В приміщенні шкіль-

ного залу зібралися шко
лярі, педагоги, батьки. 
Ярмарок розпочався мі
тингом протесту проти 
гонки озброєнь, а потім 
учні продавали свої са
моробки, серед яких бу
ли вишиванки, солодощі, 
речі домашнього вжитку 
тощо. До рахунку Радян
ського фонду миру тиш- 
ківцями було відправлено 
120 карбованців.

Завершилося свято ве
селими піснями.

І. ЗАПЛЕТІН.
м. Новомиргород.

і
$

І

ФОТОКАЛЕЙДОСКОП

Близько п’яти років пра
цювали над створенням 
цього роботу (на знімку з 
газети «Асахі») вчені з на
уково-дослідного інститу
ту при машинобудівному 
інституті «Міцубісі дзю- 

• когьо». його призначен
ня — замінити людину в 
найнебезпечпіших місцях 
роботи. Невеликий за 
своїми розмірами й з хо
рошою '
робот може 
довгий час у тісному при
міщенні атомного реактора 
і виконувати різні опера
ції за командами людини. 
Він може легко долати 
підйоми сходів, переступа
ти через труби та інші пе
репони, рухатися вузькими 
проходами, його очі — кі
нокамери — фіксують для 
вчених необхідну відеоін- 
фор'мацію.

Фотохроніка ТАРС.

маневреністю, цеп 
працювати

І

ням каталась на санчатах, 
з’їжджаючи з... даху літ
нього естрадного майдан
чика. Ні працівники парку 
(директор Б. Дученко), ні 
їхні шефи палець об па
лець не вдарили, аби від
ремонтувати пошкодже
ний дах.

Проте, необхідно відда
ти належне самим малю
кам, які цей пам’ятник 
безгосподарності викори
стали з користю.

Парк культури і відпо
чинку імені 50-річчя Жовт
ня на відміну від інших 
має численних шефів, до 
яких відносяться і завод 
радіовиробів, і виробниче 
об’єднання «Друкмаш», і 
«Гідросила», і ремонтно- 
механічний завод. Але, як 
то скажуть, — у сімох ня
ньок дитя без догляду. А 
шефи, мабуть, ще довго 
будуть вирішувати, кому ж 
саме допо/аогти налагоди
ти порядок у парку. І ця 
проблема не єдина.

Директор парку ще на 
початку зими запропону
вав керівництву заводу ра-

І

— В таких умовах на са
нях далеко не заїдеш.

А хто ж повинен тут 
створювати умови для ма
сового відпочинку людей? 
До названих п’ятьох ня
ньок додається й шоста — 
РСУ «Зеленбуд» (началь. 
ник — М. Бринза), на яку 
покладено відповідальність 
за обладнання різноманіт
ного устаткування для від
почиваючих та догляд за 
територією. Та про яку 
відповідальність можна го
ворити, якщо робітнини 
управління не можуть ви
конати елементарної робо-, 
ти, до речі, теж включеної 
до їхніх обов’язків — ви
везти з території парку го
ри сміття, які накопичили
ся з минулого року.

А подивіться на лавочки 
для відпочиваючих! Кон
струкція застаріла, до то
го ж і невдала, незручна.

А хто ж сьома нянька? 
Згідно річного статистич
ного звіту 1-ФК, що збе
рігається в обласній раді 
ДСТ «Спартак» (голова— 
В. Ковальов), в місті зна
читься об’єднаний колек
тив фізкультури обласного 
управління культури. Хто 
ж до нього належить? Ви
являється всі культурно-

них працюють. Але в них* 
дуже мало інвентаря (паркі, 
імені В. І. Леніна має в| 
розпорядженні лише 30$ 
пар лиж, а 50-річчя Жовт-Х 
ня—50). Відповідних при-Х 
міщень для пунктів немає,X 
вже не кажучи про теплі £ 
роздягальні. >

Отже, рейдова бригада? 
виставила єдину оцінку по» 
підготовці й проведенню $ 
масового зимового оздо-і 
ровного сезону в парках 
культури і відпочинку міс-» 
та — незадовільно. Але ця і 
оцінна більше відноситься £ 
до самих няньок, які, г~ 
буть, про біди СВОГО «ДИ-£ 
тяти» дізнаються лише г - 
цього матеріалу.

Рейдова бригада: 
Л. ЛЕЙБЕНЗОН — ро
бітник заводу радіо- 
виробів, В. ПЕРЕВЕР
ЗЕВ — старший ін
структор по спорту 
облагропрому, С. БОН
ДАРЕВ—спецкор «Мо
лодого комунара».

На знімку: ось та- 
кий вигляд має занедбаний о 
естрадний майданчик в£ 
парку імені 50-річчя Жовт X 
ня. X

Фото В. ГРИБА. *

ма- а 
іДИ- ?

З* 
з

♦♦

Іо

ФЕЙЕРВЕРК 13 ШАЙБ «ЗІРОЧКИ»
. Втомлені і щасливі по

верталися з ковзанки, яка 
належить ЖКО виробни
чого об’єднання «Червона 
зірка», юні хокеїсти клубу 

’^Зірочка». Воші вкотре 
доводи свою перевагу над 
суперниками,' виборовши 
приз «Золота шайба» се-, 
ред спортсменів 1975— 
1970 років народження. 
Команда перемогла усіх 
суперників, маючи відмін-

ну різницю шайб — 51—5, 
Юний бомбардир Анатолій 
Чернявський, який навчає
ться в 4 класі середньої 
школи № 23, закинув
двадцять чотири шайби.

Ще не встигли вщухну
ти пристрасті ' навколо 
турніру, а на хлопців че
кають вже нові іспити. 
Під час шкільних весня
них канікул «Зірочці» до
ведеться захищати честь

області на республікан
ських змаганнях, які від
будуться в ' Диіпродзер- 
жпнську на штучній ков
занці.

Минулого року на по
дібному турнірі кірово- 
градці вибороли шосте 
місце. Нині команда по
ставила мсту боротися за 
медалі першості України.

В. БЕЗСМЕРТНИЙ.
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Ä ЦТ (1- програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
<Час». 8.05 — Науково-попу
лярний фільм «Доля руди».
8.15 — Телефільм «Малень
кі трагедії». 2 і 3 серії. 10.35 
1— Учитися у Леніна. 11.05— 
Новини. 16.00 — Новини.
16.15 — Твоя ленінська біб
ліотека. В. І. Ленін. «Від 
зруйнування вікового укла
ду до творення нового».
16.45 — Виступ дитячого 
фольклорного ансамблю «Гу
сельки» м. Новгорода. 17.15 
~ Новини. 17.20 — Доку
ментальний телефільм. 18.10

Грає М. Росебашвілі (гіта
ра). 18.25 — Мультфільм.
18.35 — Слово письменника. 
В. Коротич. 18.50 — Універ
ситет сільськогосподарських 
знань. Суть, форми і шляхи 
підвищення дієвості колек
тивного підряду на сучасно
му етапі. Сімейний підряд у 
землеробстві і тваринництві.
19.35 — Новини. 19.45 —
«Дзеркало сцени». Теат
ральний огляд. 21.00 —
«Час». 21.40 — Телефільм 
«Маленькі трагедії». З серія.
22.50 — Сьогодні у світі, 
23.05 — Концерт естрадної і 
джазової музики

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Співає О. Басалаєв. 10.35 — 
Шкільний екран. 9 клас. 
Основи інформатики та об
числювальної техніки. 11.05
— Доброго вам здоров’я.
11.35 — Резерв. 11.40 —
Шкільний екран. 7 клас. Ро
сійська література. 12.15 — 
Новини. 12.30 — Зустріч з 
піснею. 16.30 — Новини.
16.40 — Срібний дзвіночок. 
17.00 — На допомогу школі. 
Поезія М. Светлова. 17.35 — 
Музичний фільм «Інтродук
ція». 17.45 — Телепост на 
реконструкції Харківського 
заводу «Серп і Молот». 18.00
— Телефільм «Море наше—
наша земля». 18.30 — інфор
маційний випуск. (Кірово. 
град). 18.45 — Наші довідки 
(Кіровоград). 18.50 — Теле
фільм «Кому в житті повез
ло». (Кіровоград). 19.00 —■
Актуальна камера. 19.35 — 
Художній Фільм «Головний 
свідок». 20.40 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.40 — <1 тільки музика».
22.50 —’ Актуальна камера. 
Вечірній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — Фізика. 7 кл.
9.05. 13.05 — Французька
мова 10.05 — Учням СПТУ. 
Естетичне виховання. 10.35.
11.40 — Природознавство. 
2 кл. 10.55 — Російська мо
ва. 11.25 — «Будь здоровим, 
малюк». Науково-популяр
ний Фільм 12.00 — О. Са- 
ли.чсьь-нй. «Перехід на літній 
час» Телевистава. 13,35 — 
Екран — учителю. Ботаніка 
5 кл. 13.55 — Новини. 14.00
— Сторінки історії. Спадщи
на Красної Прєсні. 18.00 — 
Новини. 18.15 — «...До шіст
надцяти і старші». І9 00 — 
Музичний кіоск. 19.30 — 
Ритмічна гімнастика. 20.00— 
Вечірня казка. 20.15 — Рек
лама. 20.20 — Баскетбол. 
Чемпіонат СРСР Чоловіки. 
«Жальгіоіс» — ВЕФ. 21.00— 
«Час». 21 40 — «Із золотого 
фонду ЦТ». Народний ар
тист СРСР М. Жаров. 22.45
— Документальні телефіль
ми. 29 г~ - Новини

А ЦТ (1 програма)
7.00 —’ Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30 — 
«Час». 8.05 — Е. Гоіг. Сим
фонія. 8.45 — Телефільм
«Маленькі трагедії». З сесія.
9.55 — Мультфільми. 10.25— 
■Творчість народів світу. 
Г. Тудор — виконавець ру
мунських народних пісень.
10.55 —' Новини. 16.00 — Но
вини. 16.15 — «Портрет су
часника». Документальні те
лефільми. 16.55 — Фільм- 
концерт «ігри північного 
оленя». 17.15 — Новини.
17.20 — «Слово про далекий 
острів». 17.55 — Фільм-кон- 
церт «Каунаські дзвони».
18.35 — Зустріч у Чорноби
лі. Журналісти-міжнародни- 
ии у працівників АЕС. 19.15 
— Новини. 19.25 — Теле
фільм «Переступити межу». 
1 серія. «Паперовий змій». 
21.00 — «Час». 21.40 —
Г. Свиридов. Музичні ілю
страції до повісті О. Пушкі
на «Заметіль». 22,15 — Світ 
і молодь. 22.50 Сьогодні 
у світі. 23.05 — Музична 
програма за участю Л. Амар- 
фій.

▲ УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Темп». Телерадіопереклик 
з проблем науково-технічно
го прогресу. 11.20 — Фільм, 
концерт «Співає Н. Ярем
ную. 11.40 — Шкільний ек
ран. 9 кл. Історія встанов
лення Радянської влади на 
Україні. 12.10 — «Білосніж
на та семеро гномів». Балет 
для дітей. 13.40 — Новини.
13.50 — Художній фільм
«Головний свідок». 16.30 — 
Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 — Концерт 
у старовинному парку. 17.30
— «Агропром: проблеми і 
пошуки». Госпрозрахунок — 
основа колективного підря
ду. 18.00 — Інформаційний 
випуск. (Кіровоград). 18.15
— Наші довідки. (Кірово
град). 18.20 — Телефільм
«Взяв би я бандуру». (Кіро
воград). 18.30 — Фільм-кон- 
церт «Монолог». 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 —
О. Островський. «Пізня лю
бов». Вистава. 20.50 — На 
добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.40 — Продовження виста
ви «Пізня любов». 22.35 —
Актуальна камера. Вечірній 
випуск.

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

«Резерв». Науково-популяр
ний фільм. 8.35, 9.35 — Ос
нови інформатики і обчис
лювальної техніки. 10 кл. 
9.05. 13.40 — Німецька мо
ва. 10.05 — Учням СГІТУ. 
Етика 1 психологія сімейно
го життя. 10.35, 11.40 — Істо
рія. 9 кл. В. І. Ленін — 
вождь Жовтня. 11.05 — Ма. 
мина школа. 12.10 — Теле
фільм «Целулоїдні хлопчи
ки». 1 серія. 13.10 — О. Пуш
кін. «Пісня про віщого Оле
га». 14.10 — Екран — учи
телю. Л. Толстой. «Після ба
лу». 7 кл. 14.40 — Новини.
14.45 — Чи знаєш ти закон? 
Тележурнал. 18.00 — Нови
ни. 18.15 — Шахова школа.
18.45 — Релігія і політика.
Іслам у сучасному світі.
19.30 — «Співдружність».
Тележурнал. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — За безпе
ку руху. 20.20 — Баскетбол. 
Чемпіонат СРСР. Чоловіки. 
ЦСКА — ВЕФ. 21.00 —«Час».
21.40 — Телефільм «Целуло- 
їдкі хлопчики». 1 серія.
22.40 — Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Фільм «Чер
воний галстук». 9.15 — Ви
ступ народного хору Бу
динку культури «Ювілей
ний» Бєлгородського віта
мінного комбінату. 9.25 — 
Телефільм «Переступити ме
жу». 1 серія, «Паперовий 
змій». 10.55 — Новини. 16.00
— Новини. 16.15 — «Заспі
вувач». Теленарис про 
фольклорйяй ансамбль «Піс. 
нехорки». 16.45 — Мульт
фільми. 17.25 —' Новини.
17.30 — «...До шістнадцяти і 
старші». 18.15 — «Алкоголь
ний обман». Науково-попу
лярний фільм. 18.20 — Грає 
А. Севидов (фортепіано).
18.45 — «Я так розумію». ?е- 
леларис. 19.15 — Новини. 
19.25 — Телефільм «Пере
ступити межу». 2 серія 
«Маестро». 21.00 — «Час»
21.40 — Фігурне катання. 
Чемпіонат Європи. Парне ка
тання. Довільна програма.
22.55 — Сьогодні у світі.
23.10 — «У пушкіііській Мо
скві». Документальний
фільм.
А УТ

10:00 — Новини. 10.15 — 
О. Островський. «Пізня люг 
бов». Вистава. 12.35 — Впе. 
ред, орлята! 13.20 — Нови
ни. 13.30 — Новини кіноек
рана. 14.45 — Народні та
ланти. 16.30 — Новини. 16.40
— Срібний дзвіночок. 17.00.
— Республіканська Фізико- 
математична школа. 17.30— 
Грають юні музиканти. 18.00
— Інформаційний випуск.
(Кіровоград). 18.10 — Теле
фільм «Принцип несуміснос
ті». (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.35 — 
Телепресклуб «Зворотний 
зв'язок». «Тверезість — нор
ма життя». (Кіровоград).
20.35 — Мультфільм. «Як ко
зеня землю держало». (Кі
ровоград). 20.45 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час». 
21 40 — Молодіжна студія 
«Гарт». 23.10 — Актуальна 
камера. Вечірній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — Природознав
ство. 4 кл. 8.55 — Науково- 
популярний фільм «У Мос
ковському зоопарку». 9.05,
14.10 — Іспанська мова.
9.55 — Науково-популярний 
фільм. 10.05 — Учням СПТУ.

Історія. 10.35, 11.40 — Ф. До- 
стоєвський. «Злочин 1 кара». 
9 кл. 11,05 — Шахова шко
ла. 12.10 — Телефільм «Це
лулоїдні хлопчики». 1 1 2 се. 
рії. 14.40 — Новини. 14.45— 
«Уроки історії». Тележурнал. 
18.00 — Новини. 18.15 —
Клуб мандрівників. 19.15 — 
Ритмічна гімнастика. 19.45 
— Народні мелодії. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Для 
всіх і для кожного. 20.50 — 
«Пам’ятник». Документаль
ний телефільм про парко
вий ансамбль м. Пушкіна 
(Ленінград). 21.00 — «Час»;
21.40 — Телефільм «Целуло
їдні хлопчики». 2 серія.
22.35 — Новини.

Естонський ансамбль «Апельсин», лауреат всесоюз
них і міжнародних пісенних конкурсів, неодноразовий 
учасник популярних телепрограм, зокрема, гуморис
тичної «Довкола сміху», кілька ронів тому вже висту
пав у Кіровограді і запам’ятався, крім усього, своїми 
пародійними номерами. Задоволені глядачі й ни
нішніми гастрольними нонцертами групи, які прохо
дять на сцені обласної філармонії, аплодують високій 
виконавській майстерності гостей. Здасться, що ке
рівник ансамблю Тину Ааре, наприклад, володіє чи 
не всіма музичними інструментами. Артисти запрошу
ють на сцену й глядачів — грати разом Із ними...

Скоро групу «Апельсин» на сцені Палацу куль
тури шахти «Світлопільсьна» зможуть побачити олек- 
сандрійці.

На знімну: нільна моментів із виступів колек
тиву. Фото В. ГРИБА.

З 3 по 8 
лютого

1987 року

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30 — 
«Час». 8.05 — Мультфільм. 
8.25 — Світ і молодь. 9.00 — 
Грає В. Лобанов (фортепіа
но). 9.20 — Телефільм «Пе
реступити межу». 2 серія. 
—- «Маестро» 10.50 — Нови
ни. 16.00 — Новини. 16.15— 
Російська мова. 16.45 —
Фільм «У них є Батьківщи
на». 18.15 — Наш сад. 18.45 
— Новини. 18.50 — Мульт

фільм. 19.00 — «Проблеми— 
пошуки — рішення». Назуст
річ XVIII з’їзду радянських 
профспілок. 20.30 — Кой. 
церт Деджавпого ансамблю 
танцю Азербайджанської 
РСР. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Фігурне катання. Чемпіонат 
Європи. Чоловіки. Довільна 
програма. 22.45 — Сьогодні 
у світі. 23.00 — Фільм «Зоря 
1 Смерть Хоакіна Мур’сти».

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 -- 

Виробнича гімнастика. 10.25
— Концерт фортепіанної му
зики. 11.00 — Літературні 
зустрічі в м. Кам’яиець-По- 
дїльському. 12.30 — Нови
ни. 12.45 — У кадрі і за кад
ром. .13.45 — «Перлини ду
ші народної». 16.30 — Нови
ни. 16.40 — Срібний дзвіно
чок. 17.00 — На допомогу 
школі. Музика. 17.30 —Наука 
і час. 18.00 — Тверезість— 
норма життя. Телефільм 
«Озираючись на себе» та 
мультфільм «Банкет». 18.30
— Інформаційний випуск;
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.45 — «Та
ка в пас робота». До дня 
аерофлоту. (Кіровоград). 
20 40 — ГІа добраніч, діти! 
21,00 — «Час». 21.40 —
Вперше на екрані УТ ху
дожній фільм «Челюскінці». 
1 серія. 22.45 — Актуальна 
камера. Вечірній випуск-.
23.15 — «Світ поезії». О. С. 
Пушкін

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

Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — Географія. 8 кл. 
9.05. 14.25 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ. За
гальна біологія. 10.35, 11.40
— Історія. 7 кл. 11.05 —
АБВГДейка. 12.10 — Теле
фільм «Целулоїдні хлопчи
ки.». 2 і 3 серії. 14.55 — Но
вини. 15.00 — Ленінський 
план монументальної про
паганди. І8.00 — Новини.
18.20 — Із скарбниці світо
вої музичної культури. 
Ф. Мендельсон-Бартольді. 
Концерт для скрипки, фор
тепіано і оркестру. 19.00 — 
Сільська година. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Хо
кей з м’ячем. Чемпіонат сві
ту. Збірна Швеції — збірна 
СРСР 21.00 — «Час». 21.40
— Телефільм «Целулоїдні 
хлопчики». З серія. 23.00 — 
Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30 — 
«Час». 8.05 — Грає А. Кшізєв 
(віолончель). 8.30 — Науко
во-популярний фільм «Мо
нолог про сутність машин». 
9,00 — «Чого і чому». Пере
дача для дітей. 9.30 — «По
шук». Про Історію перших 
радянських літаків. 9.50 — 
Концерт духової музики.
10.35 — Розповіді про ху
дожників. «Вітберг у Вятці». 
11,00 — Батьківський день
— субота. 12.30 — Творчість
.юних. 13.00 — Для всіх 1 для 
кожного. 13.30 — Опера
М. Римського-Корсакова «Зо
лотий півник». Вистава Єре
ванського театру опери та 
балету ім. А. Спепдіаоова. У 
перерві — 14.30 — Новини.
16.15 —' «Співдружність».
Тележурнал. 16.45 — Оче
видне — неймовірне. 17.45— 
До ювілею Великого Жовт
ня. «Історії немеркнучі ряд
ки». Фільм «Москва — Ге
нуя». 19.35 — Новини. 19.45
— Фігурне катання. Чемпіо
нат Євоопи. Довільний та
нець. 21.00 — «Час». 21.40 — 
У суботу ввечері. Концерт 
на честь артиста. Фрагмен
ти ювілейного вечора на
родного артиста СРСР 
А. Райкіна в Державному 
театрі естради. 23.25 — Но. 
вини, 23.30 — Боротьба віль
на. Міжнародна зустріч. 
Збірна СРСР — збірна США

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Ритмічна гімнастика. 10.45
— «На хвилі дружби». Ви
ступ молдавського ансамб
лю народного танцю «Код- 
ру». 11.25 — Художній фільм 
«Челюскінці». 1 серія. 12.30
— «У майстерні художни
ка». Заслужений художник 
УРСР Е. Коптратовйч. 13.20
— Новини. 13.40 — Доброго 
вам здоров’я. Профілактика 
простудних захворювань у 
школярів. 14.10 — У кон
цертних залах України Му- 
зика Штрауса. 15.00 — Су- 
боти! зустрічі. 16.30 —' Сту
дія «Золотий ключик» 17.І0
— «Інтерклуб». 18.10 — Му
зика 1 ми. 18.45 — «Скарби 
музеїв України». Невідомий 
художник. «Чищення фрук

тів». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.45 — Симфонічна 
музика. 20.00 — Л. Україні 
на «У катакомбах». Прем’і?. 
ра’ тёлевйстави. 20.50 — На 
добраніч, діти! 21.00—«Часі1. 
2] /Ю — Вперше на екрані 
УТ Художнії! фільм «ЧеліоА. 
кінців. 2 с'ерія. 22.45 - Д1Є, 
туальна камера. Вечірній 
випуск.

А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20—1 

Документальний телефільм.
8.30 — Ритмічна гімнастика; 
9.00 — Ранкова пошта. 9.30
— Мамина школа. 10.00 —!
Фільм «Одруження». 11.35— 
«Музика в театрі, кіно, па 
телебаченні». Композитор 
Андрій Петров. 13.35 — Те
лефільм «Целулоїдні хлоп
чики». З серія. 14.55 — Бас
кетбол. Чемпіонат СРСР. Чо
ловіки. ЦСКА —- «Жальгі- 
ріс». 16.40 — Мультфільм.
17.10 — Телефільм «Браво, 
браву піки». 17.40 — Репети
ції Георгія Свиридова. 19.00
— До підсумків чемпіонату 
СРСР а настільного тенісу.
19.40 — «Вокальний цикл 
Р. Шумана». Співає О. Со
ловйова. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Світ рослин. 
21.00 — «Час». 21.40 — Те
лефільм «Літнії пригода». 1 і 
2 серії. У перерві - 22.50,— 
Новини.

Д ЦТ (І програма)

7.00 — Ранкова зарядка. 
Мультфільм. Музика. 7.30 —; 
«Час». 8,05 — Документаль, 
нн'й телефільм. 8.30 — Рит
мічна гімнастика. 9.15 — Ти
раж «Спортлото». 9.30 —!
«Будильник». 10.30 — Служу 
Радянському Союзуі 11.00-4 
Ранкова пошта. 11.30 —4
Клуб мандрівників. 12.30 —’ 
Музичний кіоск. 13.00 —І
Сільська година. 14.00 —■
Здоров’я. 14.45 — Фігурне 
катання. Чемпіонат Європи. 
Жінки. Довільна програма.
15.40 — «Наш дім». Теле
журнал. 16.25 — Фільм «Ча
паев». 18.00 — Міжнародна 
панорама. 18.45 — «І жарто
ма. і всерйоз». Сатирична 
передача. 19.15 — Фігурне 
катання. Чемпіонат Європи. 
Показові виступи. 21.00 —!
«Час». 21.40 — Грай, гар
монь. 23.30 — Новини.

д УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Ритмічна гімнастика. 10.45
— Художній фільм «Челюс
кінці». 2 серія. 11.50 — Ран
ковий концерт. 12.15 — Но
вині!. 12.25 — Катрусии кі
нозал. 13.25 — На прохання 
глядачів. Художній фільм 
«Шельменко-денщнк». 14.55
— Село 1 люди 15.25 —!
«Імпровізація». Естрадна 
програма. 16.00 — Слава
солдатська. 17.00 — «Диво- 
світ». 17.45 — «Сонячні клар
нети». Самодіяльні художні 
колективи. Харківської об
ласті. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.35 — До 70-річчя 
Великого Жовтня. Прем’єра 
телефільму «Це моя пісня». 
(Студія «Укртелефільм»).-
10.50 — Світ кіноФантасти- 
ки. 20.50 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 —1 
Художній фільм «Людшіа- 
амфібія». 23.15 — Актуальна 
камера. Вечірній випуск.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай 1

8.20 — Телефільм «І краплі
роси на світанку». 9.30 —І
Л. Бетховен. Симфонія № 2.
10.20 — Програма Киргизь
кого телебачення. 11.10 —’
Російська мова. 11.40 —!
Співає X. Гініятова. 12.00 -4 

Людина. Земля. Всесвіт. 12.30
— Мультфільми. 13.00 —’
Телефільм «Про кота...».-
14,10 — Ч. Діккенс. «Піквін- 
ський клуб». Вистава Ленін
градського Великого драма
тичного театру ім. М. Горь
кого. 16.40 — Хокей з м'я
чем. Чемпіонат світу. Матч 
за 3-є місце. 17.25 — Із 
скарбниці світової музичної 
культури. С. Рахманінов. 
Рапсодія па тему Н. Пагані- 
ні для фортепіано з орке
стром. 18.00 — Хокей з м’я
чем. Чемпіонат світу. Фінал.
18.45 — «Автограф». Літе
ратурна вікторина для стар
шокласників. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Світ І мо
лодь. 20.50 — Грає Е. Моск- 
вітіна (арфа). 21,00 —«Час»,
21.40 — Фільм «Ты мой вос
торг. мое мученье...»
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