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Пленум ЦК Компартії України
Кожен день приносить все нові й но

ві підтвердження того, що перебудо
ва — це вже реальність. Вона підтрима
на комуністами, усім радянським наро
дом і набуває в республіці, як і в усій 
країні, необоротного характеру. Вона 
йде ссе більше вшир, а останнім часом— 
і вглиб. Це підкреслювалось на Пленумі 
ЦК Компартії України, який відбувся 
24—25 березня в Києві. З доповіддю на 
Пленумі виступив член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК Компартії 
України В. В. Щербицький.

Обговорюючи завдання партійних ор
ганізацій республіки по поглибленню 
перебудови, поліпшенню роботи з кад
рами відповідно до рішень січневого 
Пленуму ЦК КПРС, учасники Пленуму 
відзначали, що за минулий рік у народ
ному господарстві республіки досягну
то, а по ряду показників і перевищено 
заплановані на п’ятирічку середньорічні 
темпи зростання. Виконано плани здачі 
житла, шкіл, інших об'єктів соціально- 
культурного призначення.

Разом з тим, вказувалось на Пленумі, 
глибоких якісних змін, які надали б по
зитивним тенденціям стабільного харак
теру, поки що не відбулось. Використо
вуються головним чином тільки резер
ви, які лежать на поверхні, а довгочасні 
фактори в дію ще не вступили.

Повільно йде переорієнтація кадрів 
на пріоритетний розвиток науки і техні
ки, соціальної сфери, інтенсифікацію 
галузей економіки республіки. Слабо 
впливають на хід перебудови господар
ського механізму Міністерства і відом
ства. В їх числі Мінчормет, Міненерго, 
Мінмісцевпром, Мінпобут, Мінлегпром, 
Мінторг, Укоопспілка, Держагропром 
УРСР, які ще не виявляють належної 
наполегливості і послідовності в розв'я
занні назрілих проблем, упускають пер

спективу. Є факти неповного викори
стання коштів, виділених на житлове 
будівництво, ’ чимало нарікань викликає 
робота лікарень, поліклінік, підприємств 
торгівлі, побутового обслуговування, 
громадського харчування.

Пленум поставив вимогу до партійних, 
радянських і господарських органів вжи
ти невідкладних заходів, які б забезпе
чували ліквідацію в найкоротший строк 
заборгованості, що утворилася з почат
ку року, безумовне виконання планових 
завдань 1987 року і п'ятирічки в цілому.

Учасники Пленуму говорили про не
обхідність послідовного втілення наста
нов партії по демократизації суспільно
го життя, розширенню гласності, роз
витку критики і самокритики.

Удосконалення роботи з кадрами — 
вирішальна ланка перебудови. Тут, під
креслювалось на Пленумі, слід забез
печувати наступність, сміливіше висува
ти на керівні посади молодь, передових 
робітників і колгоспників, у тому числі 
жінок. Партійні комітети покликані по
силити виховання кадрів, виробляти у 
них непримиренне ставлення до недолі
ків, сприйнятливість до всього нового, 
передового.

Громадянський і патріотичний обов’я
зок кожного трудівника, зазначалось на 
Пленумі, — перетворити сміливі плани 
і задуми партії в енергію практичних 
дій, гаряче відгукнутись на Звернення 
ЦК КПРС до радянського народу, ваго
мими трудовими результатами зустріти 
славний ювілей — 70-річчя Великого 
Жовтня, швидше рухатись вперед, вийти 
на рубежі, які визначив XXVII з'їзд 
КПРС.

В обговореному питанні прийнято по
станову.

(РАТАУ).

Другий рік очолює комсомольсько-молодіжний колектив по обслуговуванню 
тваринницьких ферм у колгоспі імені Гагаріна Кіровоградського району молодий 
комуніст Володимир КОРНЄВ (на передньому плані знімка). Разом зі своїми 
товаришами, членами ВЛКСМ Сергієм КАЛИНКОЮ та Федорем ЄРШОВИМ 
вчорашній воїн-іятернаціоналіст забезпечує безперебійну роботу фермської тех
ніки та механізмів, вчасно доставляє фураж та стежить за його приготуванням 
до згодовування.

Фото В. РЕШЕТНИКОВА,

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ
На черговому засіданні 

бюро обкому комсомолу 
було розглянуто питання 
«Про роботу комітетів ком
сомолу Капітанівського 
СИТУ № 10 і Кіровоград
ського СПТУ № 6 но роз
витку учнівського самовря
дування. удосконаленню 
навчально-виховного про
несу».

Бюро обкому JIK.CM У
відзначило, що колективи 

^обох учнлиш переходять на 
навчання за бригадними
формами організації та
стимулювання праці. Доско
налішою є ця форма в СПТУ 
№ 6, де всі групи працю
ють за бригадним підря
дом. І колектив училища 
добився певних успіхів.

Підготовці гідної зміни 
робітничого класу і кол
госпного селянства, сприяє 
спільна робота комітетів 
комсомолу профтехучилищ, 
шкіл і базових підприємств. 
Згідно такого договору 
працюють колективи Кіро
воградського СПТУ № 6, се
редньої школи № 27 і за
воду «Гідросила». Учні учи
лища успішно проходять 
практику на базовому під-

СУБОТНЙІС 

* Таким 
у нас буде 
цей день

У святі праці 18 квітня 
у нашій школі візьмуть

приємстві. Щороку на за
вод приходить більше 60 
випускників цього СПТУ.

Разом з тим в роботі ко
мітетів комсомолу є серйоз
ні недоліки. На засідання 
комітетів комсомолу не ви
носяться планові питання. 
Низький контроль за вико
нанням власних же рішень. 
Комітети комсомолу і актив 
ще слабо впливають на по
ліпшення навчально-вихов
ного процесу в училищах.

У роботі по розвитку уч
нівського самоврядування 
допускаються формалізм, 
пасивність. Є факти, колії 
комітети комсомолу училищ 
затверджують рішення ком
сомольських зборів груп, які 
не відбулися. Слабо органі
зована робота по направ
ленню випускників шкіл на 
навчання в СПТУ за ком
сомольськими путівками.

Діяльність комітетів ком
сомолу СПТУ № 10 і 
СПТУ № 6 слабо контролю
ють Новом пргородськиії і 
Кіровський м. Кіровограда 
р а йкоми к о мсо мол у.

Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни визнало роботу комі
тетів комсомолу Капітанів-

участь майже 900 учнів, в 
тому числі 350 піонерів та 
210 комсомольців десяти
річки. Працюватимемо як 
на впорядкуванні Ново- 
Миргорода, так і разом із 
шефами-комсомольцями на 
території шахти «Ново- 
миргородська».

Та це не всі із планів. 
Того дня буде засаджено 
вербами берег ріки Вись— 
так він стане не' лише ма
льовничішим, але й міцні

ського СПТУ № 10 (секре
тар А. Ніщук) і Кірово
градського СПТУ № 6 (сек
ретар О. Яловецька) по 
розвитку учнівського само
врядування, удосконаленню 
навчально-виховного проце
су недостатньою. Зверну
то увагу бюро ГІовомирго- 
родського і Кіровського 
райкомів комсомолу, еск- 
ретарів-завідуючпх відді
лами учнівської молоді
А. Стояка, 10. Коваленко 
па слабку роботу по надан
ню практичної допомоги 
комітетам комсомолу проф
техучилищ.

Бюро обкому комсомолу 
зобов’язало комітети ком
сомолу СПТУ поліпшити 
ідейно-виховну роботу се
ред учнів, добитися, щоб 
життя комсомольських ор
ганізацій було активним. 
Впроваджувати передовий 
досвід, нові форми само
врядування, підвищувати 
самостійність комсомоль
ських організацій.

Бюро обкому ЛКСМУ 
розглянуло ряд інших пи
тань внутріспілкового жит
тя.

шим. А кращі комсомольці 
нашого 9-Б класу (секре
тар комсомольської орга
нізації Анжела Рожкова) 
та учні 5-В класу (голова 
ради загону Оксана Скля
ренко) візьмуть участь у 
закладанні Скверу імені 
Ленінського комсомолу у 
Центрі міста.

О. ВИШНЕВСЬКА, 
секретар комітету ком
сомолу Новомирго- 
родської СШ № 2.

ВІДБУЛИСЯ ПІДСУМКОВІ ЗАНЯТТЯ В СИСТЕМІ ПО-
ЛІТИЧНОЇ І ЕКОНОМІЧНО! ОСВІТИ В СІЛЬСЬКИХ
ПАРТІЙНИХ І КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

...В ЕНЕРГІЮ СПРАВ
Директор Перегонів- 

ського цукрокомбінату
В. В. Ігнатенко уже не 
перший рік пропагандис
том шноли комсомоль
ського політнавчання. Слу
хачі школи — молоді ви
робничники і спеціалісти. 
Нинішнього року вони 
вивчали курс «Прискорен
ня соціально-економічно
го розвитку країни — 
стратегічна лінія партії».

І ось слухачі зібралися 
на підсумкове заняття. 
Воно проходило у формі 
співбесіди. Але це не був 
екзамен, а жвава зацікав
лена розмова з важливих 
питань соціально-еконо
мічного розвитку краї
ни, підприємства зокре 
ма, хід перебудови в 
світлі рішень січнево
го (1987 р.) Пленуму
ЦК КПРС. Як’здійснюється 
перебудова на нашому 
комбінаті? — таке питан
ня було поставлено перед 
слухачами. І робітниця 
бурякопункту Г. Кінаш, 
слюсар цеху КІП і автома
тики заводу В. Грабчак, 
технолог Л. Прохоренко 
ДОПОВНЮЮЧИ один одного, 
відповідали конкретно і 
переконливо. Адже в ко 
лективі відбулися пози
тивні зрушення як в орга 
нізації праці, так і у вико
ристанні інтенсивних фак- 

по дальшому поліпшенню 
діяльності господарського 
механізму, переходу на 
нові форми і методи ро
боти. Не на слонах, а на 
ділі. Скажімо, слюсар- 
електрик Юрій Дробот 
став одним із ініціаторів 
і активних учасників ро
боти по переведенню діль
ниці, де він працює, на 
бригадний підряд. Юрій 
— активний слухач школи 
комсомольської політос
віти.

— Я вважаю, що нині 
для мене, як для пропаган
диста. керівника є ще од
на хороша можливість по
спілкуватися з молоддю, 
порадитися з нею, чи й 
просто спитати думку з 
того чи іншого питання 
життя і діяльності дирек
ції. колективу цукрокомбі- 
пату, — розповідає В. В. 
Ігнатенко — Ось і сьогод
ні ми споруджуємо сучас
ний спортивний комплекс 
в селі. І молодь радить, щоб 
обов'язково там був пла
вальний басейн.

Так. І комсомольці та 
молодь не тільки пропо
нують, радять, а й самі бе
руть активну участь у ви
рішенні всіх важливих пи
тань у тому числі і соц
культпобуту. На очах 
оновлюється Пєрегонів- 
ка. За останні два роки 
тут збудовані житлові бу
динки на 32 квартири. 
Введено нову сучасну 
школу, пронладено доро
ги з твердим покриттям 
тощо.

Своя система у пропа
гандиста В. В. Ігнатенка 
щодо виконання слухача
ми практичних домашніх 
завдань, яка носить кон
кретний характер — на
буті знання, енергію вті
лювати 8 практичні справи.

С. ЮР’€В.
Гопсванівський район.

торів для економічного 
зростання. Слухачі розпо
відали про те, що колек
тив комбінату перейшов 
на нову структуру органі
зації праці: цех-бригада. 
За кожним цехом закріп
лено наскрізну бригаду, 
яка здійснює технічний до
гляд і обладнання устат
кування, машин і механіз
мів того чи іншого цеху. 
Це підвищує відповідаль
ність кожного за справи 
в цеху. І оплата праці по 
кінцевих результатах. Го
ворили слухачі й про те, 
що на підприємстві зрос
ла продуктивність праці, 
підвищилась якість про
дукції. Але не замовчува
ли і проблем, які сьогод
ні ще є на комбінаті.

На кожному занятті 
школи політнавчання по
ряд з вивченням партій
них документів обов'язко
во йшла мова про кон
кретні справи того чи ін
шого трудового колекти
ву. де працюють слухачі.

— Навчання допомогло 
мені у виробленні нави
ків правильно визначити 
перспективи у роботі. — 
говорить комсомолець, шо- 
фер О. Донець — Перебу
дову насамперед треба по 
чинати з себе, зі свого 
трудового колективу Біль
ше проявляти ініціативи, 
комсомольського завзяття

І слухачі-комсомольці 
показують приклад у ро
боті, вносять пропозиції
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ІОСЬ настав той день, 
якого з нетерпінням 

чекали курсанти і викла
дачі механізаторського 
всеобучу: екзамени! Ос
тання перевірка знань, 
практичних навиків. Ви
кладач курсу сільськогос
подарських машин і зер
нових комбайнів Михай
ло Олександрович Козюра 
запрошує до столу з екза
менаційними білетами Вік
тора Дикусара. Багаторіч
ний досвід роботи переко
нав Михайла Олександро
вича в одній простій істи
ні: в будь-якій справі по
трібен добрий заспів. А 
хто ж зробить його краще 
від Віктора — відмінника

УРОЖАЙ-87________ ____

ним, котрі зосереджено го
туються до екзамену, за
прошує па хвильку до ко
ридору:

— Хотів звернути увагу 
па одну обставину, — ска
зав після деяких розду
мів. — Далеко не всі кур
санти, присутні сьогодні на 
екзамені, підготовлені, як 
пале жи іь. до са мості ймої 
роботи. Зараз поясню, в 
чому річ...

І повідав керівник кур
сів про те, які труднощі 
доводиться долати йому і 
його колегам, аби дати 
посланцям з господарств 
району належну теоретич
ну підготовку, озброїти їх

Свого колегу доповнює 
М. О. Козюра:

— Часто, буваючи в по
лі, спостерігав таку карти
ну: той чи інший агрегат 
вийшов з ладу, а молодші 
механізатор не знає, з яко
го боку й підійти до ньо
го... Боляче стає від такої 
безпорадності, адже здо
гадуюсь, що вийшов меха
нізатор із таких от «заоч
ників». - І Іравила дорож
нього руху вивчив, завести 
трактор вміє, а решта,

КОМУ ДОВІРИТИ ТЕХНІКУ?

навчання, вчорашнього по
мічника комбайнера?!

Хлопець підходить до 
столу, якусь мить вагає
ться, хитрувато поглядає 
па товаришів:

— Ось цей, — бере вузь
ку смужку паперу, читає 
запитання: — «Різальна 
частина силосозбиральних 
комбайнів...».

Вже по тому, що зголо
сився він відповідати без 
попередньої підготовки, 
всі зрозуміли: тема Вікто
ру знайома.

Лаконічно, але гранично 
вичерпно розповідає май
бутній механізатор кол
госпу імені Дзержиисько- 
го про принцип дії різаль
ної частини агрегата, час 
від часу звертається до 
схем та макетів, якими об
ладнаний навчальний кабі
нет Компаніївського ре
монтно-транспортного під
приємства.

Його уважно слухають. 
Товариші і викладач М. О. 
Козюра, керівник курсів 
Л. ГІ. Гомонюк,

Леонід Йосипович, щоб 
не заважати своїм підопіч-

всіма знаннями і досвідом. 
Перепони ті штучно ство
рюють керівники колгос
пів. Трапляються випадки, 
коли вони не виділять тран
спорту для доставки кур
сантів у райцентр. Хоча 
зобов’язані це робити. 
Дивлячись на таке став
лення відповідальних пра
цівників, майбутні механі
затори і самі починають 
вчитися абияк, без поваж
них причин пропускають 
заняття. Нинішнього року 
найчастіше прогулювали 
Сергій Барановський, Юрій 
Матюшинець і Сергій Чер- 
нега з колгоспу імені Ди- 
митрова. Характерна де
таль: усім трьом госпо
дарство сповна виплатило 
стипендію. Тим часом до
говором передбачалося по
збавляти її тих курсантів, 
котрі мали протягом міся
ця не те, що прогул, а на
віть кілька запізнень.

— У довідках, які ми 
надсилали до колгоспів, 
було зафіксовано всі по
рушення трудової дисцип
ліни, — розповідає Л. 1-І. 
Гомошок. — Але на місцях 
до нашої думки не при
слухаються...

ОБГОВОРЮЄМО ',
ПРОЕКТ СТАТУТУ , ■

влксм 
------------ ----------- -—

ПЯНИЦЯМ
НЕ МІСЦЕ

мовляв, са
ме прикладе
ться...

Повертаємо
ся до кабіне
ту. Там на
пружена, ро
боча обста
новка. Вже 
відповіли на 
всі запитан
ня Вел і ах -
мед Бікбула- 
юв, Сергій 
Думчій, своєї 
черги чекає 
староста кур; 
сів' Леонід 
Скочко. Див
лячись на них,, 
.слухаючи їх
ні розпові
ді, перекону
єшся: колгос
пи імені Тель
мана, імені 
Урицького та 
імені Дзер- 
жннського, які 
направ и л и 
хлопців на 
навчання, че-

рез день-другнн попов
няться вмілими спеціаліс
тами. Такі не підведуть, не 
посоромлять древньої хлі
боробської Професії. До 
речі, Сергій Думчій по
просився до колгоспу іме
ні Урицького після тривав 
лого проживання в місті, 
роботи на одному з під
приємств обласного цент
ру. Попросився з умовою: 
щоб послали навчатися на 
механізатора. І хлопцеві 
пішли назустріч.

ГІриродньо, виникає за
питання: а чи задоволь
нить поповнення механіза
торський колектив кол
госпу імені Димитрова? 
Час покаже, але вислови
мо з цього приводу свою 
думку: давно вже настав 
час перейти від кількісних 
показників у справі підго
товки механізаторських 
кадрів до якісного боку 
справи. І починати робити 
це треба вже сьогодні.

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

На знімках: занят
тя проводить М. О. КОЗЮ
РА; через кілька хвилин 
розпочнеться екзамен.

Фото В. ГРИБА.

В КОМСОМОЛІ
Уважно перечитав проект 

Статуту ВЛКСМ, але зали
шився ЗДІІВОВІІІШМ ТИМ, ЩО 
в ньому немає жодного сло
ва про боротьбу з пияцтвом. 
Але ж і серед КОМСОМОЛЬЦІВ 
такі випадки правопору
шень не виняток. Нерідко 
доводиться спостерігати, 
коли прямо на центральних 
вулицях міста з’являються 
молоді люди у вигляді, який 
принижує людську гідність. 
Упевнений, що серед таких 
є й члени Спілки.

Нині, коли по всій країні 
ведуть непримиренну бо
ротьбу з пияцтвом, велику 
роль у цій важливій справі 
повинен відіграти комсо
мол, його первинні організа- 
ції. Результати не приму
сять себе чекати.

Отже, до розділу V, пунк
ту 50, на мою думку, необ
хідно внести такі слова: 
«Первинна комсомольська 
організація веде індивіду
альну роботу з кожною мо
лодою людиною, враховує 
у своїй діяльності потреби 
іі інтереси, специфіку й 
особливості різних категорій 
молоді, зміцнює комсо
мольську дисципліну, веде 
непримиренну боротьбу з 
профілактикою її порушень, 
зокрема, з пияцтвом».

С. АНАНЬЄВ, 
робітник виробничого 
об’єднання «Друкмаш».

Василь БОНДАр 
наліст. Пише проз0 
Оповідання молод, 
заїка з’являються н 
ках обласних газет; 
ліканських жур^ •
дар готує рукопис сч 
шої книги.

ЖУР
1{50РИ 

пр° 
!ГОР*Н

КА-ІН-КУ-ЛИ!

ЗАПРОШУЮТЬ

і музики обласний 
ляльок запрошує.

ляльки
У дні весняних канікул та 

Всесоюзного тижня дитячої 
книги 
театр
юних глядачів на зустрічі зі 
своїми улюбленими персо
нажами кращих вистав. Ре
пертуар цього тижня скла
ли спектаклі за творами 
письменників - класиків ра
дянської і зарубіжної дитя
чої літератури. Свої захоп
люючі історії дітлахам роз
казують герої казок О. Пуш
кіна, С. Маршака, С. Михал
кова, А. Гайдара, К. 
ського, Д. Родарі та 
Г рімм.

Тиждень відкрився 
деревом» К. 
Цього поета без 
шення 
діти, і дорослі. Театр ожи
вить героїв у виставі плута
ниці. яку розігрують .ІЛ.’ІЬ- 
ка-хлопч’ик та лялька-дів- 
чинка у музичному супро
воді ВІЛ «Апельсин».

Ге рої ко- патріоти ч 11 у тем у 
казки А. Байдара у виставі 
під назвою «Салют. Кибаиь-- 
чиш • вирішено у 
цінній - для театру 
манері — у жанрі 
ми. що створює, 
емоційний рівень сприйнят
тя.

А 27 березня відбувся 
своєрідний звіт перед гля
дачами — маленькими і 
старшими. У Між народний 
день театру глядачі школярі 
зустрілися з героями спек- 
таклю-імпровізації «Біло
сніжна і гноми» бр. І'рімм. 
А у казковії! майстерні тата 
Карло, куди їх запросив го
ловний художник театру 
В. -Остапенко, школярі зу
стрілися з тими, хто ство
рює ляльки іі декорації. Із 
учнями старших класів та 
СИТУ міста у бібліотеці іме
ні О. Боі’іченка проців твор
чу зустріч колектив театру.

Протягом тижня 
книги і музики 
пройдуть також 
«Наф-Наф і його брати», 
«Казка про попа та 
працівника Балду», 
Живтабувкін і бабка Зава- 
жалкіна». Триватимуть літе
ратурні вікторини, зустрічі 
з письменниками, бесіди 
про музику, книги, обгово
рення спектаклів.

Е. ГРУМБЕРГ, 
працівник Кіровоград
ського театру ляльок.

Чуков- 
братів

«Чудо- 
Чуковського. 

перббіль- 
знають і люблять і

нетради- 
ля.тьок 

пактомі- 
високий

дитячої 
у театрі 

спектаклі

ЙОГО
«Дід

ОСІННІМ ДИМ
__ __  УРИВОК З ОПОВІДАННЯ-^ _

НУ, ТАК, — Марія підвелася 
з-за столу, — ви собі тут ба

лакайте, а я пішла, бо завтра рано 
встасати. Вибачайте, — звернулась 
до Михайла. — Я постелю вам на 
дивані у другій залі...

Марія 
й слова не поспів 
ла незвична тиша, 
за пляшку.

— Я більше не

вийшла швидко, Михайло 
завис- 
взявся

уставити, 
і Дмитро

накривбуду, — 
долонею свою рюмку Михайло. 
Знаєш, я взагалі рідко...

— Тоді и я не буду, — Дмитро 
поставив пляшку назад, закрутив 
тугіше корочка. Потім знову від
крутив: — Ні, одну ще вип'ю...

Він випив, закусив помідором, по
чекав трошки, нахиливши голову, а 
тоді глянув на Михайла, якось хит
ро, недобре глянув:

— Ти, Мишко... я знаю, що ти про 
мене думаєш... Ну, скажи — чого 
ти мовчиш? Скажи вголос, не бійся!

— Не зрозумів...
— Зрозумів ти харашо, тільки 

прикидаєшся... Знаєш, мені тоді не 
було коли вибирати, як тобі осьо...

Трапилась — взяв. Нічого, що на 
шість років старша, що не красаві- 
ца. Вона для мене хароша. Вона 
мені дівчат оно яких народила...

— Дмитре, хіба я тобі щось...
— Почекай! Ти не скажеш те, що 

думаєш, бо делікатний сильно, чи 
як це називається — воспитаний. 
Але я знаю, що ти ду/лаєш... Ду
маєш: куркуль, хату вигнав, ковра
ми стіни пообвішував, про машину 
мріє... Думаєш?

— Давай, давай, — Михайло ди
вувався: що це з ним?

— Даю. Харашо — куркуль. Це 
півхати за тестьові гроші. В селі 
кажуть, що я на грошах женився. 
1 ти так думаєш. А я побачив 
тебе на своєму місці: прийшов 
армії — старшим сержантом, 
знаєш — прийшов, а батьки: ні 
пійки! Бо нас шестеро, а я найстар
ший. Совість, як кажуть, треба- ма
ти. Збирався у колгосп піти, а тут 
на весіллі у Петі Шпачка вона гу
ляла...

— Навіщо ти мені про це розка
зуєш? — втомлено запитав Ми
хайло.

—Щоб ти не думав, що я на гро
шах женився. Я й сам вмію гроші 

Ти спитай зараз у Гора- 
Ти ду- 

якби...

би 
із
ти 

ко-

і

— Нічого. ІНШИМ р,,.
--- Розсердився _ ”• 

дивився Михайлові 
зав: — Ну, дивись 
ше...

— Не видумуй, ■ 
ка Михайло. — їос. 
боту рано, а поки ■ 
зад... Хіба я сам

— Ну, то хоч а
Вони, тихо прочий 

йшли на подвір’я, 
дало, але було тихо 
хайло ступив кілька 
ка і мало не ахнув: 
ВСЄ Небо, СВІТИВ ЛОВИ/» 
лодне м яке Його заливало 
все довкруг, над^.,...- 
з ріденьким туманом 
зорі, підбілені В місцфн 
дими і пахли тонко. 
пооожніми садами й 
осінню.

«Боэке мій, яка крац' 
дилось серце в Михайла 
зрушити з місця. Щосьз-у

довго
!1 «Чіпоті/и ска- 

а 1 - ;бі ВИДНІ-
. Я "ро-еду,«;,^

З під>«а' 
а на ро- 
оки на- 
лк>?

хвіртку, 
вері, зИ" 

і ПОХОЛО- 
йно. Ми- 

3 ганоч- 
сно, на 

Ьісяць. Хо-

іПереА^І^^
іяли про- 
іу СЯЙВІ 
вловимо 
авжньою і

— захо
ди не міг 

__ упинило 
його й не пускало. Шсд дороге й 
дуже знайоме озвало:? і його ду
ші на це видиво, дос?! й рідне 
здавна. Йому згадалося іо вже не 
раз були такі місячні і 
житті, холодні осінні и-.-.і з 
холодним місяцем на ж 
завжди в нього ще-.--: 
боліла душа, тісно сш 
в грудях і думалось, і 
що це вже остання т«а 
ніч в його самотньомуЬитті, 
наступну він ужежбул слух< 
удвох з Нею, До елі’,:: болю

робити, 
тині — хто мене не знає? 
маєш, я їв би цю ковбасу,

Михайло схилив голову і думав 
про своє. Що не треба йому тут 
ночувати; здається, після одинадця
тої є якийсь транзитний поїзд до 
станції імені Шевченка, а там уже 
буде простіше... Ця несподівана 
думка так його стішила, що в нього 
враз зникла злість на Дмитра, який 
ще продовжував висповідуватись, 
креслив щось виделкою на столі..' 
Михайло вже бачив себе в поїзді, а 
дорога — це завжди якісь споді
вання, надії... Дивно, але останнім 
часом йому ставало здаватись, що 
Вона його чекає десь саме у доро
зі, де легше й простіше знайомля
ться, 
вати 
ся й розходяться люди в поїздах як 
у морі кораблі... А раптом? Він 
глянув на годинника: десята.

— Все, Дмитре, спасибі за гос- 
тинжеть, я буду рушати, — Михай-

де можна відкрито розпиту- 
й сповідуватись, бо сходять-

в його 
ясним 

небо і 
тоскно 
серцю 

ад і я лось, 
рекрасна 

що 
УЖеЖ б.;.' слуха 
Л_ «=------- > в

грудях хотілось показі’- ;ю красу 
І’й. У такі ночі він почіНіся най- 
самотнішою людиною 5є;

— Чого ти, Мишко! - 
стишеним голосом Дмк£>.

— Та так, згадалось , ікно, прав
да?

— Гарно, — голосуй 
тів. — Ги знаєш, і на ■■■- .
такому місяці щось «'Є нахо
дить... — Він, як хлоп- кліпнув 
раз і вдруге повіками, й»нув сли
ну і відвернув очі. —-:тсь давнє 
згадується, хароше... ?-• такого 
ніколи не буде. Як мий* Дівчат у 
Якимівку ходили, помп'- і аня у 
мене в Якимівці була, ’£,і білень
ка, сміялася гарно, помий- Я й не 
знаю, де вона зараз. - Дмитро 
зітхнув глибоко: =г° -- і ду-;
малось тоді як, і хоть'-ОЭ швидше 
жити, чесне слово... А т£,еР все 
так просто, щодня одне ,г® саме: 
як не про гроші думаем про те, 
щоб де асфальту дост»п,ни штах-

ТІ.
запитав

ратрем- 
оце при

ло сперся долонями на край столу
- Як рушати? - аж подався

щоб де асфальту достій 
зет путніх...

— І це треба, — 
зумисне Михайло, бо і-: ' 
нала бриніти <—

— Треба...
Дмитро вмовк, і 

мав, наче боявся 
зайве.

— Я піду вже, Дммтр«-
— Давай, - Дмитро **п*в 

лову. — Бач, як розкле :- 
тобою. НІЧОГО, ЯКОСЬ 50*- 
Це таке: найшло при 
відійде, а жити треба.

н а що с ь 
о ПОЧИ- 

ота струна!:еР®Дині.

мов- 
щось

го- 
неред 
буде. 

ЦІ та

Відійде, а жиги 1Н*.— ч(м 
думай, що Дмитро хД°3“

й 
Не

1
І
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СІМ пропащий ЧОЛОВІК, ' 
— Не треба, Дмитре. 
— Ну, то таке... І--™ 

ми 3 тобою СЬОГОДНІ “■ 
про те, мабуть,, 
сказав — не сердься.■■ 
як і три дні тому нол° 
тиснув руку і наче

— Бувайї

Не тРохи
ц-|али. Не 

. Може- Не так
;___

поДмитро.
— Поїду. Є там ще поїзд... 

Ти ж обіцяв переночувати?
ще поїзд...



комунар» 28 березня 1987 року----------
/

їсиль БОНДАр _ 
СТ, Пише прозові 
аідання молодого 
а з'являються на 
обласних газет і респуб- 
нських журналів, в Бон- 
гот-уе рукопис своєї 
книги.

' жур- 
Твери.

про' 
Сгорін-

пер-

И Д.И

Антоніна КОРІНЬ — біб
ліотекар. її поезії друкува
лися в обласних газетах і 
республіканських часописах. 
Поетеса підготувала рукопис 
першої збірки.

Все село — як старенька горлиця — >
і у свята не сзітиться вже. <
А над школою, рідною школою, 5
наче символ життя — здаля <
бачу бусла — закляк на колесі. 2
Чом не носиш дітей, земляк? з
Хай на ніжки б отут спиналися <
та усмішками квітли б з вікна: з
одинокі бабусі спинялися б — <
не спішили б на цвинтар від нас. 2
Мов не слухав, знай, чистив пір я, \ 
От, мовляв, ці старі казки... 2
Але скоро в сусідськім подвір'ї £
зацвіли пелюшки и повзунки. <
...Над селом — то поминки, то віхоли. 5 
А недавно — весілля гуло! с
Знову ніжки дитячі забігали — >
не старій, моє рідне село! $

Анна БРАГІН- 
СЬКА — викладач 
музики. її поезії 
друкувались в га
зетах, а також зву
чали по обласному 
радіо.

довго 
потім ска- 

видні-

ПОВІДАННЯ
- Нічого. ІНШИМИ 

•озсердився . 
ливився Михайлові 
зав: — І • 
ше., “

— Не видуму 
на Михайло. ■_ '
боту рано, а 
зад... Хіба я

— Ну, то хоч 
Вони, тихо Г<_ 

йшли на подвір’я. 
Дало, але було тихо 
хайло ступив кілька > 
ка і мало не ахнув: 
все небо, світив повний 
лодне м яке Його сяйво 
все довкруг, І---- ----
з ріденьким туманом стояли про
зорі, підбілені В місячному сяйві 
ДИМИ 1 пахли тонко, ледь вловимо 
порожніми садами Й е•-авжньою 
осінню.

«Боже мій, яка краса! 
дилось серие в Михаила 
зрушити з місця. Щось 
його й не пускало. Щось 
дуже знайоме озвалося в 
ші на це видиво, дороге 
здавна. Йому згадалося 
раз були такі місячні не 
житті, холодні осінні ноч 
холодним місяцем на в- 
завжди в нього щемно 
боліла душа, тісно 
в грудях і думалось, і 

’ шо це вже остання така 
ніч в його самотньому 
наступну він ужбуд^ 
удвох з Нею. До сліз, дг 
грудях хотілось показати 
їй. У такі ночі він почува 
самотнішою людиною в

— Чого ти, Мишко? 
стишеним ГОЛОСОМ Дмитр

— Та так, згадалось... 
да?

— Гарно, — голос у 
тів. — Ти знаєш, і на 
такому місяці щось 
дить... — Він, як 
раз і вдруге повіками, 
ну і відвернув ОЧІ. 
згадується, хароше... 
ніколи не буде. - 
Якимівку ходили, 
мене в 
ка, сміялася гарно 
знаю, де вона 
зітхнув глибоко: 
малось тоді як, 
жити, чесне слово... 
так просто, щодня • 
як не про гроші ■пуа^істати 
щоб де асфальту Д 
вет путніх... ча3ав нащось

— І це треба, —' С т0скНО почи- 
зумисне Михайло аСередині.
нала бриніти о>а

—■ Треба...
Дмитро 

мав, наче 
1 зайзе.

— Я піду вже
— Давай. ■

лозу. • 
тобою. Нічого, 
Це таке: найшло 
відійде, а 'з
думай, що Дмигр 
сім пропащим е.

— Не треба, А* про
_  Ну то таке - . баЛ'3' 

тобою сьогоДЯ е ^о_с

..... ... В с
Ну, ДИВИСЬ ----

.. Я проведу тебе 
- й, ----

Тобі 
поки 

сам

Ра
• Дм 

' - ОЧІ

- той! 
ї ї а сіанцію.
з "ягав піджа- 
зав гра на ро

ту ди поки не
пе в т р а ппю?

виведу за хвіртку, 
прочиняючи двері, ви-

. Надворі похоло- 
, спокійно. Ми- 
крок івіз ганоч- 

так ясно, на 
місяць. Хо-
> заливало

НаМГ млею 0перемі,’|рі

— захо- 
зін не міг 
зупинило 
дороге й 
його ду- 
й рідне 

о вже не 
ІІ в його 
з ясним 

а небо і 
й тоскно

с а. • 1 о серцю 
адіялось, 
ірекрасна 

я- итті, що 
слухеЛф 
болю в

<ю красу 
ся най- 
чіті.

запитав
5,
но, прав-

Фатрем- 
мен оце При 

на -є нахо- 
хлопчи кліпнув 

коь гнув сли- 
Чогось давнє 
Вже 1 такого 

Як ми до дівчат у 
, помниш'' Ганя у 

Якимівці була, така білень-
-), помниш? Я й не 
зараз... — Дмитро 
*Ех! Бу:'°- і ду-^ 
і хотілось швидше 

А тепер асе 
й Ге саме:

, то про те, 
чи щтах-

М»*х сказа9МО8К, І
боявся

-■-і, Дмитре. 
4,ава„г — Дмитра 
— Бач, як розкле 

якось
При 
еба. 
Хода 

чоловік.

З И по МОВ- 
гИ щось

п о тупив го
ївся

вои°
М*’
Ті
нь
ЯК

перед 
буде. 

;сЯЦІ та й 
j/lfeKH ТИ не 

уже зов- 
<ажуть...

те трохи 
р-.али. Не 

ь не так 
л Т ч<е,- міцно,1 Т°^бугь... "°-

’!■ Л не 13 >
- “вг:₽и «»і v

КАЗКА ПРО БУСЛА
Добрий день, хата й хлів Улянині, 
і обійстя Кузьмихине теж!
Вже й городи стоять забур'янені,
і в садах лиш пирій росте.
Тільки хміль до колодязя горнеться, 
тільки двір зароста шпоришем... ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

УЖИНОК «СІВАЧА»
Двадцять років тому в сгінах редакції «Молодого 

комунара» Відбулось перше заняття кіровоградської 
молодіжної літстудії «С:вач».

За цей час вруна літстудійців перетворились у ва
гомі колоски красного слова. Звичайно, творчий ужи
нок вельми скромніш. Але ми говоримо не про про
фесіональних письменників, а про людей різних про
фесій, яких всіх об’єднав у своєму тісному гурті наш 
«Сівач».

За ці роки став автором двох поетичних збірок для 
дітей один з найактивніших «сівачів» Євген Желез
няков. Видрукували свої твори не тільки в респуб
ліканській пресі, але й у всесоюзних часописах студій
ці Анатолій Юрченко, Олександр Перлюк, Валерій 
Сиднін та інші.

Наша студія по праву вважається інтернаціональ
ною. Свого часу досить активними її учасниками бу
ли студенти наших вузів Нуржан Танірбергенов,

який писав поезії рідною казахською мовою і якого 
із задоволенням перекладали на українську і росій
ську наші «сівачі». Не раз друкувалися :.а сторінках 
«Молодого комунара» і вірші азербайджанського мо
лодого поета Керіма Керімлі теж у перекладах на
ших «сівачів».

Добре слово хочеться сказати про ветеранів «Сіва
ча» Ларису Калюжну, Антон і ну Корінь, Марію Бі- 
лоненко, Світлану Ярошевську, Анатолія Кургансько- 
го, Валерія Сидніна, Сергія Коричева. Валерія Соро- 
кіна, Оксану Сапжару, Вікторію Кротову, Петра 
Довбненка, Романа Любарського та багатьох іншії::, 
які залишалися і залишаються вірними шанувальни
ками художнього слова і нашій студії «Сівач». Хай 
їм щедро врожаїться на їхній творчій ниві!

Звісно, ми не могли назвати всі імена студійців. 
Але з деякими з них ви, шановні читачі, познайоми
тесь, прочитавши спецвипуск «Гроно», присвячений 
двадцятиріччю «Сівача».

Слово «сівачам»!

Вновь праздника заветные кануны, 
и вдох забыто:! .радости, когда 
сколачивают красные трибуны 
и через площадь тянут провода.
И не метая молоткам греметь, 
вовсю трубит ликующая медь.
Ах, милые! Ах. радужные марши!
Проходит жизнь. Лишь вы нс стали старше. 
И женщина с кошелкою в руке
шагает, в такт упругий попадая, 
седую прядь поправит на виске — 
и станет вдруг такая молодая.

НАЗАВЖДИ

З РОСІЄЮ

Іодоров Стоїмен 
ІЛІЄВ — робітник. 
Пише болгарською 
мовою. Поезії дру
кувалися в облас
них часописах і в 
Болгарії.

Диптих «Назав
жди з Росією» пе
реклав з болгар
ської студієць Сер
гій Колесников.

«Здрастуйте, воїни руські» 
Вам каже болгарська 

земля.
«Добре дошли, братушки» 
Звучить на

Прешло

Свобода 
Росія, як

в

заводах, 
в полях. 

Болгарію 
свято: 

дім прийшла.У 
добра мати, 

Нам щастя і долю дала.

Іі.
З парку уже стільки років 
Із бронзи Альоша стоїть... 
Із місця уже й напівкроку 
Йому не зійти ні на мить, 
Він був молодим

і сильним.
Таким залишився він, 
щоб стала Болгарія 

вільна,
щоб вільним зростав її син.

Анатолій КУР- 
ГАНСЬКИЙ—вчи
тель школи-інтер- 
нату. Його гумо
рески друкувалися 
в обласній і рес
публіканській пре
сі.

Валерій СИД
НІ Н — робітник. 
Його вірші друку
валися в обласній 
і республіканській 
пресі. Підготував 
рукопис першої по
етичної збірки.

у землянок II воронок, 
не чернеют от ворон.

СЕРДИТИМ ВЛАС
В садку, на стежці, Влас говорить Асі
— Модерна ти, точніше — просто шик.
І джинси є, і сукні міні й максі, 
Й сережки, наче місяць-молодик. 
Вузенький перстень світиться на пальці, 
Годинник гра оркестром.на руці.
Як у відрі без дна в моднячій шапці, 
Й легкий мазочок пудри на щоці.
Напевне будуть в нас дороги різні
— Чому? — Тому! — сердито каже Влас, 
Забудь про моди, поки ще не пізно,
Бо з дитсадка не візьмуть в перший клас.

Петро СЕЛЕЦЬКИЙ — 
журналіст. Друкується в об
ласній і республіканській 
пресі. Підготував до друку 
рукопис своєї першої збірки.

ЯБЛУНІ
В березневі стуманілі далі 
Задивились яблуні старі.
Вже їі не знаю, що там буде далі. 
Вже й не знаю, що там на порі, — 
Чи недосвіт по садах безлистих.

Чи пташиний гвалт і переліт? 
Слід косулі у полях імлистих — 
Наче знак моїх дитячих літ... 
В березневі далі стуманілі 
Задивились яблуні старі, 
Ви б хотіли, щоб і вам боліло 
Так, як їхній молодій корі? 
Ви б хотіли, щоб усе, як досі, 
До цвітіння, до тепла, до дня: 
Сніг підталин, вранішній недосвіт 
І косуля з лісу навмання?
Ви б хотіли геть усе пізнати, 
Обійняти серцем, полюбить?
Ви б хотіли думи яблунь знати 
і на мові яблунь говорить?

Земляничные поляны
Ни поля и ин поляны 
Отпрощалнсь, отрыдали, оТбоялпсь похоронок. 
И у горя вкуса гари пег с военных похорон. 
Земляничные поляны. Подслащенный чай 

морковный.
Запах детства. Вкус крапивы. Витаминный 

суп войны.
На обугленной полянке пацаненок малокровный 
Собирает землянику — кровь по капле 

для родных.

Валерій ГОН
ЧАРЕНКО — ав
тор чотирьох пое
тичних збірок. 
Член Спілки пись
менників СРСР. 
Лауреат обласної 
комсомольсь к о ї 
премії імені Юрія 
Яновського.

Він — керівник 
літстудії «Сівач».

Ч ИТ A J І БИ Я ІВАСІ ІКА-ТЕЛЕСЙКА

ЧУДОВА КУХОВАРКА

ХРОНІКА
Березень 1967 року. В 

приміщенні «Молодого 
комунара» відбулося пер
ше заняття міської літе
ратурної студії «Сівач». 
На нього прийшло понад 
тридцять майбутніх 
дійців.

*
Березень 

У міському

♦ * 
1977-го 

будинку

сту-

року. 
куль-

тури імені Компанійця чле
ни літстудії «Сівач» від
значали своє десятиріччя. 
Грамотами обкому ЛКСМ 
України були відзначені 
найактивніші літстудійці.

* * *
Січень 1983 року. У гос

ті до студійців «Сівача» 
завітали члени Черкаської 
молодіжної літстудії «Сі-

вач». Спільне заняття сту
дійців провів керівник «Сі
вача», член Спілки пись
менників СРСР Володи
мир Базилевський.

• * «
Жовтень 1985 року. У Кі

ровограді відбувся пер
ший обласний дводенний 
семінар початкуючих ав
торів. На ньому були від
значені кращі твори чле
нів літстудії «Сівач» А. Ко
рінь, В. Бондаря, В. Сид-

ніна, П. Селецького, 
О. Перлюка та ін/іих.

* * *
Січень 1937 року. До 

складу агітпоїзда ЦК 
ЛКСМ України «Комсомо
лець України» входили 
члени літстудії «Сівач» 
Олександр Перлюк і Пет
ро Довбненко. Вони звіту
вали своїм творчим до
робком перед трудівника
ми Дніпропетровської і 
Донецької областей.

На кухні Марфа-мавГіа 
У всі кастрюлі дмуха. 
В повидлі в неї лапи.
У тісті хвіст і вуха.

Від щастя мавпа наша 
Танцює скоком-боком, 
Що тільки десять чашок 
Розбила ненароком.

Моторна господиня
Чудово все зробила: 
Спекла в духовці диню 
І перцем наперчила.

Зварила борщ із глиці, 
Із редьки, соди, мила, 
Добавила гірчиці, 
Ще й цукром притрусила.

Говорить Марфа: «Нене, 
Я дужо рада нині. 
Хороші будуть в мене 
Сьогодні іменини.

Я для гостей окремо 
Найкраще постаралась: 
Замурзалася кремом, 
А а киселі скупалась».
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«Молодий комунар»
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ДАЛЕКІ МІСТА І ПІИІИКІНСЬКІ ЛІСИ
Близько ста графічних 

та живописних ровіт пред
ставлено на персональній 
виставці самодіяльних ху
дожників В. Г. Хащиніна 
та М. В. Кравченка, що 
відкрилася у виставочно
му залі міжспілкового Бу
динку самодіяльної 
чості у Кіровограді.

Серед численних 
Віктора Григоровича 
щиніва глядач може
Ломитись з різноманітною 
технікою виконання. Офор
ти і малюнки, гуаш і ліно
гравюра...

Але глядача, який уваж
но придивиться до робіт 
Віктора Григоровича, вра
зить, мабуть, інше — ши
рока географія мандрівок 
аматора, вміння ного у не
знайомому місті побачити 
не лише ті пам’ятки істо-

/♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦і

! ЦІКАВО 9
k і

твор-

робіт
Ха- 

озна-

які звичайно показу-рії, 
ють екскурсантам, а й уло
вити ритм життя його жи
телів. Саме такі офорти 
«Волгоград». Будівництво 
Палацу спорту», ліногра
вюра «Тольятті. Пейзаж», 
малюнок «Місто будується. 
Тольятті», гуаш «Дон
ський пейзаж», акварель 
«Урал. Річка Сім».

Є у митця й пейзажні 
картини. Це офорт «Пей
заж», ліногравюра «Літо», 
живописні роботи, насна
жені Єсеніним, Пушкі-

Роботи Михайла Васи
льовича Кравченка спов
нені ліричності, розповіда
ють про рідну землю, оспі
вують її. Тепло, м’якими 
мазками виписані квіти, 
на задньому плані неве
личка сільська хата. По
руч з нею гніздо лелеки. 
Це робота «Отчий дім». У 
шишкінській манері вирі
шена картина самодіяль
ного художника «Сосна».

Шишкіпський живопис 
згадуєш і побачивши 
картину «Шлях'у лісі», де 
промінці сонця пробиваю
ться скрізь густу зелець 
листя. А поруч у картині 
«Соняшники» колгоспне 
поле, де молоді стебла 
тягнуть голівки вгору...

Б. ГРИШИН.
Фото Л. МАКСИМОВА.

Будьте здорові
€ припущення, що де

сять хвилин сауни освіжа
ють організм як тригодин
ний сон.

Хто 
до Сатурна?

Власник приватного 
американського туристич
ного бюро містер Шварц 
до каталогу пропонова
них його дітищем послуг 
вніс... політ у космос. 
Старт першій, одноденній, 
подорожі буде дано, як 
запевняє спритний бізне
смен, 12 жовтня 1992 ро- . 
ку. Вартість квитка —? 
50 тисяч доларів. т

ним... Найсолоніша
вода
на світі, як вважають, зна
ходиться в артезіанському 
колодязі на південному 
узбережжі Мертвого мо
ря. З одного літра тієї во
ди можна одержати аж 
420 грамів солі.

куцохвостий, 
стривай!

У Франції діє мислив
ський союз, члени якого 
полюють виключно на 
аеродромах Парижа, що 
займають 600 гектарів.
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ТРИ ОЧКА НА СТАРТІ
Старт у новий сезон кіро

воградська «Зірка» взяла 
матчем з севастопольською 
«Чайкою». Вже на сьомій 
хвилині гри гості несподіва
но провели швидку контр
атаку 1 вразили ворота Бо
риса Філатова. Такого пере
бігу подій, мабуть, не чека
ли ні глядачі, ні самі фут
болісти. Та необхідно відда
ти належне «Зірці», яка не 
тільки вирівняла гру, а з 
часом й заволоділа тактич
ною перевагою. На 21-й хви

лині Михайло Калита з оди- 
надцятнметрової позначки 
виграв дуель у воротаря 
«Чайки» Олексія Рудики. 
Після перерви з появою на 
полі півзахисника Ярославй 
Бобиляка, кіровоградці пр<Р 
демонстрували непогано 
вміння атакувати. На 54-й 
хвилині БобиЛяк майстерно 
перекинув м’яч через голо
ви своїх опікунів Валерію 
Черних 1 той завершив ата
ку голом.

А ось матч з «Океаном» 
можна назвати поєдинком 
рівних суперників. Адже до 
самого фінального свистка 
якась з команд так і не зу
міла нав’язати своєї гри. 
Проте, хочеться гірйіадати 
одну цікаву деталь. Після 
визначення кращих гравців 
зустрічі виявилось, що у 
кіровоградців це воротар 
Борис Філатов, а у керчан—- 
центральний нападаючий 
Всеволод Гущак. Це не ви
падково. «Океан» перед са
мою кінцівкою гри був 
значно ближчим до перемо
ги, та Філатов зіграв надій
но. Отже — 0:0.

Наступну гру «Зірка» про
веде ЗО березня в Києві з 
командою СКА.

С. МАКСИМОВ.
На знімку: гострий 

момент гри біля воріт «Чай
ки».

Фото В. ГРИБА.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
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можуть подивитися кіровоградці та гості міста, заві
тавши до відеотеки, що відкрилася в обласному цент
рі по вулиці Гагаріна.

— Наша відеотека, — 
розповідає завідуючий 
Анатолій Сергійович Пуп- 
ко, — відкрила свої двері 
клієнтам 2 березня. Фонд 
— понад 150 фільмів. Ті, 
хто має власні відеомагні- 
тофони, можуть одержати 
стрічку напрокат.

Основу фонду відеоте
ки складають вітчизняні

художні фільми та стрічки 
країн соціалізму. Бажаючі 
зможуть подивитися при
годницькі фільми, фантас
тичні комедії, стрічки про 
В. Висоцького, А. Пугачо- 
ву.

Досить широко пред
ставлені у колекції кращі 
вітчизняні фільми минулих 
літ — «Балада про солда-

твоє дозвілля
та», «Звичайний Фашизм», 
«Батько солдата», «Карна
вальна ніч», «Біле сонце 
пустелі», «Рятівник». При
хильники творчості відо
мого італійського режисе
ра ф. Фелліні можуть по
дивитися його стрічку «А 
корабель пливе».

У відеотеці є зал на 15 
місць та кабіна на 4 місця. 
Щодня тут буває у серед
ньому близько 60 чоловік. 
Є вже тут і постійні відві
дувачі.

Г. ХАРИТОНОВ.

Через І
Австралію... І

Із Сіднею (Австралія) 4 
повідомляють, що найдов-Х 
шою на сьогодні автобус-♦ 
ною лінією можна вважа-? 
ти автостраду між міста-? 
ми Перт (західне узбереж-1 
жя) та Мельбурн (східне $ 
узбережжя). Сучасний ав-| 
тобус фірми «Вольво» до-1 
лає відстань у 5500 кіло-| 
метрів за якихось 62 го-^ 
дини. X

♦ Відколи існує
х градський обласний укра- 
Ї’-* їнський музично-драматич

ний театр імені М. <Л. Кро- 
пивницького, в його ре
пертуарі майже щороку 

, з’являлися нові вистави 
? для дітей і юнацтва.

Кірово- ред них «Син полку» В. Ка
таева, «Червоний галстук» 
С. Михалкова, «Не просте, 
а золоте» Ю. Чеповецько- 
го, «Два клени» €. Швар
ца, «Золотий півник» за 
О. Пушкіним, «Великий ча

рівник» В. Губарева та ба-5 
гато інших. <

Першою прем’єрою 1987 < 
року була вистава «Війні- > 
Пух та всі-всі-всі» — ін- $ 
сценізація однойменної > 
повісті англійського пись-*> 
меиника Алена Мілна. ?

Під час весняних шкіль- > 
них канікул крім «Війні-с 
Пуха», юні кіровоградські 5 
глядачі мали змогу с 
подивитися «Титарівну» > 
М. Кропивницького (за < 
Т. Шевченком), «Березову £ 
гілку» 
таки 
О.
ли в 
У ці 
проводили творчі зу
стрічі в трудових колекти
вах і установах, виїжджа
ли з виставами у села 
області.

На з п і м к у. сцена з 
вистави «Холопка».

Фото В. КОБЗАРЯ.

А не кури! і
Одна з Французьких о 

фірм випускає попільним- 
ки, які голосно кашляють, ♦ 
коли в них гасять цигар-« 
ки. ♦

На щастя
крокодилам

Західні промисловики 
все більше переконую
ться, що шкіра щук з ус
піхом може замінити до
рогу й сьогодні все більш 
нерентабельну крокоди
лячу шкіру.

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Телефільм 
«Сімнадцять мнттєвостей 
весни». 6 серія. 9.20 —
АВВГДейка. 9.50 — Мульт
фільм. 10.10 — Фільм-кон- 
церт «Душі моєї цариці». 
11.00 — Розмова по суті. 
«Малий екран — великі тур
боти». Переклик телевізій
них заводів. 12.30 — «Одно
го разу обраний шлях». Спі
ває І. Каменний. 12.50-Про 
перехід на літній час. 13.00
— ■«Співдружність». Теле
журнал. 13.30 — У світі тва
рин. 14.30 — Новини. 14.50 — 
Для всіх 1 для кожного. 
15.20 — Потрібна ідея. 16.20
— Документальний теле
фільм. 17.20 — До ювілею 
Великого Жовтня. «Історії 
немеркнучі рядки». Фільм 
«Челюскінці». 1 і 2 серії. 
19.45 — Мультфільм. 19.55 — 
«Дні точки зору». Телеміст 
Москва — Нью-Йорк. Ліалог 
радянських і американських 
журналістів. 20.45 — Народ
ні мелодії. 21.00 — «Час». 
21.40 — «Заспіваймо, друзі». 
23.25 — «Ленінград — музей 
під відкритим небом». На
уково-популярний фільм. 
23.55 — Новини.

А УТ
і 0.00 — Новини. 10,10 — 

Ритмічна гімнастика. 10.40— 
Ранковий концерт. 11.05 — 
Доброго вам здоров'я. 11.35
— Художній телефільм для
дітей. «Фантазії Веснухіна». 
1 і 2 серії. 13.45 — Сатирич
ний об’єктив. 14.15 — Сту
дія «Золотий ключик». В гос
тях у школярів письменни
ки. 15.00 — Суботні зустрічі. 
16.30 — «У кадрі 1 за кад
ром». Кіностудія «Лентеле- 
філь.м».' 17.30 — «Сонячні
кларнети». Самодіяльні ху
дожні колективи Донецької 
області. 18.45 — «Скарби
музеїв України». Ф. Ва
сильєв. «Пейзаж з барками». 
19.00 — Актуальна камера. 
19.35 — Художцій фільм із 
субтитрами. «Юність Петра». 
1’ серія. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — Художній телефільм 
із субтитрами. «Юність Пет
ра», 2 серія. 22.45 — Акту
альна камера Вечірній ви
пуск.

творчості. «Позивні фести
валю». 12.30 — Музичний кі
оск. 13.00 — Сільська годи
на. 14.00—Здоров'я. 14.45 — 
Всесоюзний телеконкурс «То
вариш пісня». 15.35 — «І 'АІ 
жартома, і всерйоз». Сати
рична передача. 16.20 — Те
лефільм <3 роботами не жар
тують». 17.40 — Мультфільм. 
18.00 — Міжнародна панора-. 
ма. 18.45 — «Для вас. ветера-. 
ни». 19.30 — Кінопаиорама. 
21.00 — «Час». 21.40 — Те
лефільм «Сімнадцять миттє- 
востей весни». 7 серія. 22.50
— Футбольний огляд. 23.35
— Новини. По закінченні— 
23.40 — Шаховий випуск. 
Матч претендентів на зван
ня чемпіона світу.
А УТ

10.00 — Новини.
Ритмічна гімнастика. 10.40—і 
Прем'єра телефільму «Де-: 
кілька слів про швидкоплин
не життя». 10.55 — Б. Ра- 
цер. В. Константинов. «Лю
бов і мудрість Діогена». Ви
става. 1" _
стрічі. 13.50 — Катруснн кі
нозал. 15.00 — Село і люди. 
15.30 ’ - - -
традна програма. 
Слава солдатська. 
Чемпіонат СРСР з 
«Динамо» (Київ) — 
(Баку). 19.35 —
«Братерство». 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00—«Час». 
21.40 — «У концертних за
лах України». Народний ар-: 
тист СРСР А. Солов'цненко. 
22.,ТО — Актуальна камера. 
Вечірній випуск.

13.00

10.10

Музичні зу-

«Імпровізація». Ес- 
16.00 —’ 
17.00 —’
футболу. 

«Нефтчі», 
Програма

Ю. Візбора, «А все- 
вона крутиться» 

Хмелика, побува- 
театрі на екскурсії.

дні кропивничани 
творчі

їсти чи
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«Молодой коммунар» - 
орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины,
На украинском языке. БК 01635.

експонувати?
Югославський селянин 

Юкасин Сумі із селища 
Бобото виростив 5-кілогрс- 
мову капустину.

За матеріалами жур
налів «Вето» (ПНР) та 
«Паралели» (НРБ) під
готував І. КУЦЕНКО.

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30 — 
«Час» 8.05 — І в кожній 
нотці відіб'ється небо. 8.30 
—- Ритмічна гімнастика. 9.15
— Тираж «Спортлото». 9.30
— «Будильник». 10.00 —
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — Ранкова пошта.
11.30 — «Покликання». Те
лежурнал. 12.00 — II Всесо
юзний фестиваль народної

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

8.20 — Фільм «Третій бік 
монети». 9.35 — із скарбни
ці світової музичної куль
тури. 1. Стравинський. 10.10
— Російська мова. 10.40 — 
Програма Латвійського те
лебачення. 12.00 — Світ і 
молодь. 13.00 — Інститут 
людини. Чоловік і жінка. 
14.00 — Мультфільм. 14.30 — 
Спортивна гімнастика Між
народні змагання на приз 
газети «Московские повос- 
ти». 15.15 — Запрошує те-Л> 
летеатр. Вистава «Острови
в океані». 18.00 — Футбол. 
Чемпіонат СРСР. «Спартак»
— «Арарат». 19.45 — Якщо 
хочеш бути здоровим. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Спортивна гімнастика. Між
народні змагання на приз 
газети «Московские новос- 
тп». 21.00 — «Час». 21.40 —І 
гео Адам запрошує.
——————--------------------
УВАГА!

Сьогодні, 28 березня, о 
19 годині відбудеться фі
нальна гра «Клубу весе
лих і винахідливих» Кіро
воградського вищого 
льотного училища цивіль- 
ної авіації, присвячена 
Дню сміху. Приходьте 
за адресою: вулиця Доб- 
ровольсьного, будинок 
культури авіаторів. Вхід 
вільний.
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