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КОЖНОЇ пори року Кі
ровоград має свою не

повторну красу. Та най
більш приваблює він до се
бе саме весною, коли вдя
гається в зелене вбрання 
дерев та святковий кумач 
Дня Великої Перемоги ра
дянського народу у своїй 
Священній війні 1941—1945 
років.

•'Піхто не забутий, нішо 
не забуте!». Цс вічна клят
ва пам’яті наших дідів, 
батьків, синів та дочок, усіх 
тих, хто 1418 днів і ночей 
важкими дорогами війни 
наближав Велику Перемогу 
над лютим ворогом. Вся 
наша багатонаціональна со
ціалістична Вітчизна вступи
ла тоді у смертельний бій 
з німецьким фашизмом, 
який, підкоривши практично 
весь величезний військово- 
технічний потенціал Захід
ної Європи, рушив його на 
зайняті мирною працею міс
та і села Радянського Со
юзу.

Було дуже важко, та 
країна звелася, вистояла і 
перемогла. Ціпа, якою обі
йшлася нам Перемога над 
фашизмом, дорівнює двад
цяти мільйонам людських 
життів, відданих за мирне 
Сонне над головами своїх 
нащадків.

«Піхто не забутий ні
що не забуте!». Смисл цієї 
клятви глибшає з кожним 
роком, який відділяє нас 
від подій Великої Вітчизня
ної війни.

Свою сорок другу мирну 
весну Кіровоградщіїна зу
стріла вже традиційною у 
степовому краї «Вахтою 
пам'яті». Робітники та кол
госпники, школярі та сту
денти зробили свої внески 

до Радянського фонду ми
ру, Своїм ударним трудом 
тй відмінним навчанням кі- 
ровоградці ще раз довели 
ворогам мнр-у, що вони 
зроблять все для того, аби 
білий голуб кружляв над 
кожною країною нашої пла
нети.

Свято Великої Перемоги 
в обласному центрі відкрив 
мітинг, присвячений пам’яті 
воїнів, полеглих за свободу 

Не згасне пам’ять народна
і незалежність своєї соціа
лістичної Батьківщини. О 
восьмій годині ранку на ме
моріальному кладовищі бі
ля фортечних валів лунають 
сурми.

— Сорок другу річницю 
перемоги у Великій Вітчиз
няній війні, — говорить Пер
ший секретар Кіровоград
ського міськкому ком
сомолу Микола Цигуль- 
ськиіі. — ми відзначаємо в 
рік XX з’їзду Ленінського 
комсомолу та 70-річчя Ве
ликого Жовтня. Це покла
дає на нас. особливу відпо
відальність, адже слова 
Жовтень — Перемога — 
Комсомол тісно пов’язані 
між собою. Вони відобра
жають зв’язок усіх поколінь 
радянського народу. 1 від 
імені комсомольців восьми
десятих хочеться запевнити 
усіх ветеранів Великої Віт
чизняної війни, що молодь 
Кіровоградщини завжди бу

де вірним спадкоємцем 
справ своїх батьків.

Від імені учасників Ве
ликої Вітчизняної війни ви
ступив Тимофій Павлович 
Матвеев.

З інтересом вислухали усі 
присутні на мітингу воїна- 
інтерпаціоналіста Григорія 
Хоперію та студентку Кі
ровоградського державного 
педінституту Людмилу Гре
кову.

— Імперіалісти бажають 
аби ми тримали в руках 
зброю. — сказала комсо
молка, — а ми вчимо своїх 
дітей миру, любові до ньо
го. Так було і раніше, так 
було напередодні 22 червня 
1941 року. Але коли нашій 
Батьківщині загрожувала 
смертельна небезпека, то на 
її захист піднялися всі — 
вчителі, робітники, буді
вельники. колгоспники, сту
денти. Якщо буде необхід
но, то і нині, як тоді у со
рок першому, нове поколін

ня нашого народу відстоїть 
свою незалежність.

І як в підтвердження цих 
слів до підніжжя пам’ятни
ка Матері лягає гірлянда 
Слави, яку разом з ветера
нами покладають їхні сини 
та онуки. І лунає над фор
течними валами журлива 
мелодія, від якої щемлять 
серця колишніх фронтови
ків... Раптом мелодію пере
ривають святкові залпи са

люту, які вітають усіх, хто 
прийшов на не велике все
народне свято.

«Вічна слава героям, що 
загинули у боях за свободу 
та незалежність нашої Віт
чизни!».

Учні технікумів та училищ 
міста дарують ветеранам 
Великої Вітчизняної війни 
квіти.

ЕСЯТЛ ранку. Парк куль 
тури та відпочинку іме

ні Леніна. Поодинці та ці
лими колективами прийшли 
до пам'ятника великому 
вождю люди, аби вклонити
ся йому. На граніт підніж
жя лягають корзини з кві
тами від членів бюро обко
му Компартії України, мі
ськкому вартії, виконкомів 
обласної та міської Рад на
родних депутатів, ветеранів 
війни, представників пере
дових колективів підпри
ємств та організацій облас
ного центру.

...Федір Федорович Чуче 
лов приїхав на свято до 
Кіровограда з Москви. На 
його грудях медалі за обо
рону Москви, за Відень, 
Белград, Будапешт, Прагу.

— Війну я закінчив вже 
після Дня Перемоги. — 
пригадав ветеран війни. — 
Зі Златої Праги «викурю
вали» ми останки есесів
ських банд після того, як 
було підписано акт про ка

пітуляцію фашистської Ні
меччини.

А ще пригадав Федір Фе
дорович "'січень сорок чет
вертого, коли він у складі 
503-го Червопопрапорного 
артилерійського полку 297-ї 
стрілецької Слов’янської 
дивізії визволяв Кірово
град, Саме за це дивізія 
здобула право іменуватися 
«Слов’янсько - Кіровоград
ською».

— Перший раз приїхав я 
до вашого міста після вій
ни, — сказав Чучелов. — 
Але можу сказати точно, 
що не в останній. Ми, воїни 
колишньої 297-ї стрілецької, 
вирішили зустрічатися тут 
кожного року саме па 
9 Травня...

Ветеран не договорив, бо 
потрапив у обійми Миколи 
Григоровича Апіксєнка та 
Андрія Андрійовича Астахо
ва. Перший приїхав до Кі
ровограда з Актюбінська,

другий — з Челябінська. 
Фронтовим друзям є про 
що розповісти та пригадати.

Одинадцята година. Пра
цівники заподів радіовпро- 
бів та «Друкмзш» зібралися 
біля пам’ятника героям 
громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн. Біля обе
ліска разом з воїнами Кіро
воградського гарнізону кар
бують крок і юні піонери, 
ті, хто своїм відмінним на
вчанням довів право на не
сення почесної вахти у День
Перемоги.

Квіти, квіти, квіти... 
їх несуть до пам’ятника 

люди самого різного віку, 
ті. хто пройшов через вій
ну, і ті. хто може її вже ні
коли не побачить. Море 
квітів біля кожного мону
мента міста.

Свято Перемоги...
Неможливо навіть назва

ти більше сипто радянсько
го народу за останні півсто
ліття. Хоча були у нашої 
країни інші численні бойові 
та трудові досягнення, але 
день 9-го Травня 1945 ро
ку й досі залишається най
більш пам'ятним та урочис
тим.

ї до самого вечора в пар
ках, скверах, вулицях об
ласного центру лунали пісні 
воєнного часу, про фронто
вих друзів, про «Катюшу». 
«О дорогах дальних, о боях 
с врагами...» або «Мы вели 
машины, объезжая мины,..». 
Так само, як і сорок два ро
ки тому — 9 Травня І945 
року. Так само, як буде у 
цен день завжди. Адже 
пам'ять народна не згасне 
ніколи.

С БОНДАРЕВ. 
Фате Б. ГРИБА.



— 2 стор.

Біта Маловин і Олександр Маловин — не однофамільці, у їхньому цеху № 2С6 
напевне ножен знає, що вони молоде подружжя. Але склалося так, що в силу 
«виробничих» обставин Вінторія більше на виду, хоча й Олександр не пасе зад
ніх. Вікторія — комсомольський секретар цеху, заступник голови групи народ
ного контролю цеху, член профкому Олександрійського електромеханічного за
воду.

Диплом випуснника КІСМу дав Вінторії можливість працювати вже з початку 
робітничої кар’єри інженером-технологом. Тому нічого дивного в тому не було, 
що не за титули, а за здобутки представляла вона своїх колег на XXV з'їзді ком
сомолу республіки. Нині їй є про що і розказати, і що запровадити в роботу зі 
спілчанами цеху.

На знімку: Вікторія МАЛОВИН. Фото М. ПАЛЬЧИКА.
м. Олександрія.

ЧЛЕНІ! районного шта
бу «Комсомольського 

прожектора» вирішили 
вкотре перевірити, як збе
рігаються й витрачаються 
паливно-мастильні мате
ріали на підприємствах та 
в господарствах району.

Завітали спочатку у ра
йонну шляхову дільницю 
№ 3. Весь транспорт тут— 
кілька автомашин і трак
торів, також бульдозери 
та інші механізми. При 
перевірці шляхових лист
ків водіїв М. Заїки і 
В. Корнеева помітили ха
рактерну особливість — 
ніде не зазначено часу ви
їзду і повернення автома
шин, відсутні показники 
на спідометрах. Вияви
лось, що на чотирьох бор
тових машинах спідомет
ри не працюють зовсім. 
«Цікаво,—подумали ми.— 
як же тут перевіряють, 
хто з водіїв зекономив 
бензин, а хто перевитра
тив?». Відповіді так і не 
почули.

Перевірили також, як 
зберігають тут паливно- 
мастильні матеріали. Ви
явилось: заправляють днз- 
палнво насосом; на землі 
біля заливного пістоле
та — масні плями. То со
лярка. Поряд — резер
вуари з дизельним пали-

із шляховими листками 
там практично повторила
ся. Не зазначено, скільки 
видано пального, підписи 
заправщика відсутні у 
«шляхівках» водія авто
машини САЗ 35-03 В. Бур- 
л аки.

— А як ми зазначимо 
кількість пального, коли 
видаємо його відрами? — 
на наше зауваження так 
зреагував В. В. Коваль. — 
Відміряємо на око. За
правної колонки ж немає...

У колгоспі імені Фрун
зе. здається, все гаразд. 
Кількість зекономлених 
паливно-мастильних мате
ріалів відома, гроші во
діям виплачені. Проте од
на характерність в оформ
ленні листків насторожує 
— спідометріТ-то так і не 
працюють, а бухгалтерія 
колгоспу виводить еконо

вони
СПУСТИЛИСЯ
З НЕБА

Стадіон «Шахтар» був 
переповнений. Школярі, уч
ні середніх навчальних за
кладів, люди старшого по
коління зібрались тут. І 
раптом над заповненим 
людьми стадіоном з’явився

«Молодий комунар»
12 травня 1987 року

АНОНС’СПІЛЬНО УХВАЛИТИ —СПІЛЬНО ПРАЦЮВАТИ

І
ОРІЄНТИР — ЕКОНОМІЯ

вом. огороджені дерев'я- 
ними(!) штахетами. На
чальнику шляхової діль
ниці О. Г. Гончаруку на
певне варто подбати про 
те. щоб не сталося лиха.

Побували ми і в район
ному комунгоспі. КартинаГІРКО!

мію. Тільки за січень цьо- | 
го року «заощаджено» та
ким чином Григорієм Па- 
йолом 402 літри палива, 
Віталієм Ковбасюком — 
547, Василем Лук’япчу- і 
ком — 583 літри.

Бензозаправка у кол
госпі імені Фрунзе знахо
диться у незадовільному 
стані. Нічого задовільно
го не можна сказати й про 
зберігання ємкостей з па
ливом. Навколо них такі 
чагарі розрослися, що й 
заблудитись можна.

Це не економія. Пере
вірка нагадала невеселі 
слова котрогось із на
ших колег-дозорців: «Го
рючим дорожите всегда и 
всюду сами, чтобы потом 
не плакать горючими сле
зами...». А керівникам на
званих організацій та їх
нім неназваним однодум
цям хай нагадає зразу дві 

¥ народні приповідки — 
«Комусь ніяково, а йому 
однаково» і «Грім не гря
не — ледачий не встане». 
Це для роздумів, а по
тім — для конкретної ре
акції.

М. ТОЛОПКО, А. ЯРО
ВИЙ, Л. БУРАН — чле
ни районного штабу 
«Комсомольського про
жектора».

Ульяновський район.

вертоліт. Зробив одне коло, 
друге. Зненацька від маши
ни відокремилося три па
рашутисти.

Дув сильний вітер. «Так 
їх у Користівку занесе», — 
поспівчував хтось. Але ніі 
Парашути спускалися точно 
в чашу стадіону. У руках 
спортсменів тріпотіли пра
пори Союзу РСР та союз
них республік. І ось вони 
вже на зеленому полі ста
діону, який вибухнув оп
лесками.

Потім парашутисти вико
нували в небі у затяжних 
стрибках різні фігури — 
«зірку», подвійну та потрій
ну «етажерку»...

Майстри парашутного 
спорту, серед яких — екс-

чемпіон світу, майстер 
спорту міжнародного класу 
Борис Румянцев, рекорд
смен світу і Радянського 
Союзу Людмила Яковлева, 
Лідія Волхова, Тетяна Ма
жара, показали справжню 
виставу мужності й само
владання. Олександрійські 
юнаки та дівчата нагород
жували їх за те оплесками 
та букетами квітів.

Після спортсменів-пара- 
шутистів Черзонопрапор- 
ного Київського військово
го округу на поле вийшли 
члени обласного клубу 
службового собаківництва. 
Одне із головних завдань 
клубу — підготовка собак 
до служби на охороні кор
донів СРСР.

Наприкінці травня відбуде
ться пленум обласного комі
тету комсомолу з поряд
ком денним: «Про завдан
ня обласної комсомольської 
організації, що випливають 
з рішень січневого (1987 ро
ку) Пленуму ЦК КПРС, 
XX з’їзду ВЛКСМ та XXV 
з’їзду ЛКСМ України.

У приймальні обкому ком
сомолу (телефон 4-95-66) 
щодня від 18 до 20 годили 
(у суботу — від 9 до і5), 
крім неділі, працюватиме 
стіл довідок.

Щоб підготовка і сам 
пленум були вагомішими,

ВІДВЕРТО ЗІЗНАТИСЬ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ <МЦ>

Минулого вівторка в Кіровограді відбувся зліт 
позаштатних авторів газети. В рамках зльоту відбу
лася зустріч працівників обкому ЛКСМУ, редакції 
«МК», позаштатних авторів, яка вилилася в зацікав
лену розмову про гласність, демократичність, про 
завдання й можливості молодіжної газети. Подаємо 
короткий запис цієї розмови.

ЗАПИТАННЯ. Кілька днів 
тому вступив у силу Закон 
СРСР «Про індивідуальну 
трудову діяльність». Як га
зеті слід би було повести 
цю важливу тему — залу
чення молоді до індивіду
альної праці? І яка в цьо
му ПОЗИЦІЯ обкому комсо
молу?

О. КОТОВ, секретар об
кому комсомолу: Газета,
по-моєму, активно ще з 
перших днів року стала 
агітувати молодь за це. 
Публікації по сімейному 
підряду, зокрема, «Пряма 
лінія», проведена спільно з 
обласним комітетом ком
сомолу — переконливий 
факт. Це і є позиція обко
му. Є, звичайно, труднощі. 
Одразу ж після «Прямої 
лінії» обком комсомолу 
провів апаратну нараду з 
першими секретарями рай
комів і міськкомів комсо
молу. Виявилось, що не 
всюди готові взятись за це 
діло.

ЗАПИТАННЯ. Доводиться 
чути, що не всюди сімей
ний підряд вітають. Зокре
ма, відомі факти, коли лю
ди, керівники господарств 
звинувачують тих, хто взяв
ся за сімейний підряд, у 
загребущості, заробітчан
стві...

1. КРИКУНЕНКО, за
ступник завідуючого відді
лом пропаганди обкому 
комсомолу: Ставлення до 
індивідуальної праці в нас 
виховувалось десятиліття
ми. Негативне ставлення. 1 
сьогодні нелегко ще людям 
психологічно перебудува
тись. Та врешті її не ви
ключено, що хтось-таки й 
справді на цій формі праці 
уже зараз готовий погріти 
руки. Тут дуже важливо 
об’єктивно підійти до кож
ного такого факту, і жур
налістам також. Треба бу
ло б газеті глянути на цю 
делікатну справу з мораль
ного боку.

В. ОСТРОВЕРХОВА, поза
штатний кореспондент «МК», 
м. Знам’янка: Хочу сказа
ти про те, чого не вистачає 
в газеті. Рідко з'являються

У військово-спортивному 
святі «Мир планеті Земля» 
взяли участь також рок- 
група «Бар’єр» та ансамбль 
естрадного танцю «Коданс», 
що працюють при Палаці 
культури шахти «Світло- 
пільська».

К. СЕРГІЄНКО.
м. Олександрія.

АГІТПОЇЗД-
БУДІ8НИЧИМ

Нещодавно в гостях у бу
дівників Криворізького гір
ничо-збагачувального ком
бінату окислених руд, що 

результативнішими, і, го
ловне. дали користь не ли
ше його учасникам, а й

спілчанам на м.сцях, і вирі
шено встановити цей своє
рідний відкритий телефон. 
Кожен, хто до початку ро
боти пленуму матиме ба
жання уточнити те ЧИ інше 
питання, запропонувати, ре- 

матеріали про змагання 
районних комсомольських 
організацій, на внутріспіл
кові теми. А хто ж, як не 
газета, повинна розповісти 
про кращий досвід?

Газета не розвиває у чи
тачів такої необхідної ри
си характеру, як ініціатив
ність. Іноді доводиться чу
ти, що гонять нашу мо
лодь за захоплення рок- 
музикою, брейками... А чим 
же їм зайнятись, коли клу
би в нас на замках, не ви
стачає культпрацівників, а 
чимало наявних часом не 
зацікавлені в розвитку на
ціональної, вітчизняної
культури?.. А в кожної мо
лодої людини стільки енер
гії!

М. ЛИТВИНОВ, позаштат
ний кор. «МК», м. Кірово
град: Я недавно повернувся 
з Москви, з виставки науко
во-технічної творчості МО
ЛОДІ. Три тисячі експонатів 
там представлені. Кілька 
було з Кіровограда, але 
заслуги комсомолу в цьо
му нема ніякої...

О. СНІЖКО, завідуючий 
відділом комсомольських 
організацій обкому комсо
молу: Гак. нам треба від
верто зізнатись — на цій 
ділянці творчості наша мо
лодь відстає. Щороку про
водиться конкурс на кращу 
рацпропозицію й винахід, 
діють на «Червоній зірці», 
«Гідросилі» школи моло
дого раціоналізатора, ще 
на кількох великих підпри
ємствах області, але на
віть і там організуюча і мо- 
білізуюча роль комсомолу 
кульгає.

А. КОРІНЬ, позаштатний 
кор. «МК»; Оглядаюся на 
зал і відзначаю подумки: 
як мало серед позаштатних 
юних. А хочеться чути го
лос, думки молодих. Уже 
давно назріла пора створи
ти при обласній газеті 
«Школу юнкора», яка б ви
ховувала авторів для газе
ти. Досвід такий є в бага
тьох молодіжних газетах.

Про перебудову сьогод
ні пишеться чимало. Але 
як часто ми публікуємо

зводиться неподалік міста 
Долинської, побував агіт
поїзд ЦК ЛКСМ України 
«Комсомолець України». 
Увазі присутніх була за
пропонована цікава піз
навальна та розважальна 
програма.

Гостей познайомили з хо
дом будівництва Всесоюз
ної ударної комсомольської 
будови, розповіли про пер
ші здобутки та проблеми. 
Культпрацівники «Комсо
мольця України» в свою 
Чергу охоче розповіли про 
життя молоді на інших 
ударних будовах республі
ки. Де вони побували; від
повіли на численні запи
тання будівників КГЗКОР.у.

комендувати, порадити учас. 
никам зосередити увагу «а 
певній проблемі чи коикрег- 
йому аспекті комсомоль
ської роботи, зможе ВИСЛО
ВИТИСЯ, виклавши зміст про
позиції чи питання коротко 
і по-діловому. Усі конструк
тивні поради будуть врахо
вані.

І останнє — рішення, 
ухвалені пленумом, стануть 
керівництвом до дії їа 
умови не лише контролю ;а 
виконанням його постанови 
але й безпосередньої участі _ 
в цьому всіх зацікавлених * 
осіб.

роздуми КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
працівників про перебудо
ву? Та й, наскільки мені ві
домо, не дуже охоче вони 
відгукуються на замовлен
ня редакції. А це вже зоз- 
сім не ПО-КОМСОМОЛЬСЬКИ.

В. ПЕРЕ8ЕРЗЄ8, позаштат
ний кор. «МК»: Газеті ще 
явно бракує гостроти, по
лемічності. Ось скільки ро
ків ми піднімаємо пробле
му закріплення молоді на 
селі. А й досі не всі при
чини відомі — чому мо
лодь їде з села? Бо як пра
вило ми питаємо про це а 
тих, хто у селі залишився. 
А давайте влаштуємо від
верту розмову з молодими 
робітниками заводу, вчо
рашніми сільськими деся
тикласниками. Тоді широ
ко відкриються очі й на 
наші недоліки, й на нашу 
молодь.

Р. ЛЮБАРСЬКИЙ, поза
штатний кор. «МК»: Там, де ' 
духовна порожнеча — там 
пияцтво, наркоманія, про
ституція, інші збочення. Це 
відомо. Одним із вогнищ 
організації дозвілля мо
лоді могло б стати об єд
нання творчої молоді, про 
яке в Кіровограді говори
ться уже чи не третє п я- 
тиріччя...

О. КОТОВ: Говориться... 
Зараз можу сказати, що 
недавно в Раду Міністрів 
України направлено офі
ційного листа обкому ком
сомолу’ й обласної Ради 
профспілок з проханням 
отримати дозвіл на ство
рення. Нам бачиться цей 
заклад як центр, який змо
же координувати роботу 
різноманітних підліткових 
клубів, творчого об’єднан
ня молоді, клубу самодіяль
ної пісні, організацій МЖК 
і т. д. Це буде самостійне 
соціалістичне підприємство 
на самоокупності. На нього 
ми покладаємо великі на
дії. Труднощі в організації 
будуть. Думається, що га
зета стане трибуною, з 
якої ми будемо говорити 
про них.

Наш кор.

На зустрічі з працівниками 
апарату ЦК ЛКСМУ при
сутні дізналися, як іде пе
ребудова в інших комсо
мольських організаціях 
республіки, які нові форми 
діяльності первинних вже 
заявили про себе дійовими 
здобутками. Гості також 
розповіли про власні твор
чі справи та поділилися 
планами на майбутнє.

Крім прочитаних лекцій 
на актуальну тематику гос
подарям ударної будови 
сподобалася культурна про
грама культармійців. Ті з 
вдячністю прийняли запро
шення відвідати будівників 
ще.

Наш кор.
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Як до рідного
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W///. СТОРІНКА й
ДЛЯ УЧНІВ СПТУ Я 
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На солдатських 
вказують: «і ур- 
музен биі’ювиї 
часто ще іі —

складу,
зберігати готову продук
цію, яку робимо в май
стернях для заводу. По
тім овочесховище...

Усе це називається «кон- 
справами». Є 

якщо 
справа 
дня в

жартома сказав, що 
сидячи в кабінеті, 
яким буде сьогодні 
у їдальні. Не мину- 
десяти хвилин, як... 

не було — на 
їх

готувати.

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ РОЗПОп7оаіемб°
П РОФЕСІИНО - ТЕХ-

НІЧНІ училища об
ласті включилися в рес
публіканський огляд на 
кращий гуртожиток на
вчальних закладів систе
ми профтехосвіти, при
свячений 70-річчю Вели
кої Жовтневої соціаліс
тичної революції.

З стор.

А ВАША ДУМКА?

Сюдн пишуть листи, як 
додому, 
конвертах 
пожиток, 
слави». А
«Рижак Ганні Яківні».

О юж мені і хочеться 
ровпов.еги про цей музей, 
який Працює в іоловаїив- 
ському СІ1і.\ № об і про 
«Клуб молодого воїна» 
при ньому, иеде його ви
хователь гуртожитку Ган
на Яківна Рижак. і тс, що 
ВОЇНИ, КОЛИШНІ учїіі \ -і.І 
лита, пишуть листи в 
гуртожиток, як до рідно
го дому, — її заслуга. То 
дань її таланту, таланту 
вихователя. «Спасибі за 
знання, які я отримав на 
заняттях «Клубу молодо
го воїна». Вони допомог
ли мені зайняти чільне 
місце в боновому строю». 
Це рядки з листа Воло
димира ГютеМського. А 
скільки ЇХ, що починаю
ться теплим словом «Спа
сибі...».

Ради музею і клубу ор
ганізовують свою роботу 
так. щоб не допустити ні
якого формалізму. Якщо, 
наприклад, 
чає зустріч 
чи звільненим 
воїном, тч вона 
ся обов’язково, 
галочки, а так. . .
не буде вільних місць. У 
клубі проводяться бесіди 
З допризовною МОЛОДДЮ, 
вечори запитань і відпо
відей. читацькі конферен
ції. обговорення колектив
но переглянутих фільмів, 
публікацій на політичні й 
міжнародні теми, 
клубу листуються 
пускії ика ми учили та. 
проходять військову с.чуж 
бу. Зворушливі листи вої
нів — особливо тих. хто 
виконує інтернаціональ
ний обов’язок. — зачиту
ються на відкритих засі
даннях клубу, на загально- 

училищних лінійках.
Особливо вдалим, і най

більше запам'яталося 
хлопцям училища. було 
засідання «Коли ти одяг
неш шинель». Воно було 
приурочене 
звільненими 
Дмитром 
Олексієм Кучеренком. Сво
го часу вони теж були 
членами клубу і прийшли 
сюди не в госхгі. а, як до 
себе додому. Адже тут 
було завжди цікаво. Юна
ки розповіли про сучасну 
військову службу. Вони 
мали всі підстави запев
няти, що учень, який звик 
до організованості і ди
сципліни, швидше звикне 
до вимог армійського 
життя.

Нині Олексій ПРОДОВ
ЖУЄ навчання в училищі, 
оскільки був призваний 
після II курсу: активно 
включився в роботу. Його 
обрали головою ради клу
бу. А зробити так. щоб у 
клубі завжди проходили 
Цікаві, теплі зустрічі. Ган
ні Яківні та Олексієві охо
че допомагають члени ра
ди Віталій Кваси инький, 
Ігор Томашевськин, Ва
силь Шнякарук. Юрій 
Розливай. Ростислав Буй- 
новський га Руслана Лі- 
щииська

— Яку професію ви
брати — питання з пи
тань, чи не так. Багато 
в чому допомагають мо
лодим дні відкритих 
дверей, які проводяться 
в навчальних закладах 
міста і області.

і Кіровоградському 
кооперативному профе
сій! ю-техн і ч но м у учили
щі це вже традиція. 
Цьогорічної весни вони 
були особливо багато
людними. В училищі по
бувало 470 учнів ви
пускних класів сільських 
шкіл області, вони озна
йомилися з матеріально- 
технічною базою та по
становкою навчально- 
виховного процесу, зу
стрілися Із членами ін
женерно - педагогічного

колективу, учнями та 
випускниками училища.

Майбутні продавці, 
пекарі, кулінари, заготі
вельники, кондитери по
казали гостям своє вмін
ня. підготувавши вистав
ки хлібобулочних, кулі
нарно кондитерських ви
робів, робіт членів 
гуртка «1 Іродавець».

За весь час 
Кіровоградське
ративне училище підго
тувало майже 4000 ква
ліфікованих робітників 
масових професій 
системи споживчої 
операції області, 
важна більшість
нині успішно працює за 
обраним фахом.

Як і багато тенеріш-

д-ія
КО- 

гіере- 
ЯКИХ

пік гостей училища, уче
ниця середньої школи
3 Кіровограда Наталя 
Лнвнтчук нооувала в 
училищі на дні відкри
тих дверей три роки то
му. і той день став ви
рішальним. Після закін-
4 е и ня х j і і бо 11 е ка р ного 
відділення училища На
таля нині працює за об
раним фахом на Кірово
градському хлібозаводі 
№ 2. стала кандидатом 
в члени КГІРС; комсо
мольці підприємства об
рали її своїм ватажком.

А. ГРЕЦЬКА, 
заступник директора 
з навчально-виробни
чої роботи Кірово
градського коопера
тивного професійно- 
технічного училища.

Як Пилип
(Дещо
про кінопрокат 
і не тільки)

з конопель

-- у. Якщо, 
план нередба- 

ветераном 
в запас 

відбудеть- 
1 не для 

що у залі

з

Члени 
з ви- 

які

зустрічі ЗІ 
в запас 

Донецком та

Н. КА5АЦЮРА, 
секретар комітету 
комсомолу Голова- 

нівського СПТУ № 38.

Буває так, 
зустріч один одному, але 
так і не зустрічаються. 
Щось подібне відбуваєть
ся між Кіровоградським 
СПТУ № 4 і його базовим 
підприємством — вироб
ничим об'єднанням «Чер
вона зірка».

— Раніше училище го
тувало кадри для заводу, 
а тепер, крім цього, йому 
доводиться своїх випуск
ників ще й влаштовувати 
на роботу, — сказав май
стер виробничого на
вчання Олександр Нови
ков.

— Та ми тепер просто 
не потрібні заводові. 
Підприємство вже не по
терпає від такої плиннос
ті кадрів, яка була рані
ше. Зрозуміло: збудова
но нові цехи, замінено 
багато верстатів та й з 
житлом покращилось, — 
ці слова належать різним 
людям.

У кімнату комітету ком
сомолу весь час хтось 
«забігав». Щось відміти
ти, підписати. Побували 
тут хлопці і з групи С-84-з.

Видно, що у комітет 
комсомолу постійно 
ше забігають, ніхто
надовго не затримується. 
Такий висновок можна 
зробити, хоч трохи огля
нувши кімнату. Про якийсь 
затишок тут годі й гово
рити. Тож зрозуміло, що 
її господарі і самі 
нечасто бувають.

— Мені зараз 
доводиться бути 
тут, — і секр'етар
ту комсомолу Сергій Ма
рущак показав пальцем 
на підлогу.

Виявляється, там, у під
валі, він з учнями бу
дує тир. І цим самим 
пояснив, чому це у комі
теті комсомолу на чіль
ному місці висить робо
чий одяг. А щоб було ще 
переконливіше, провів 
пальцем по столу, покри
тому пилом.

— Ось це все піднімає
ться знизу, щілин тут, як 
бачите, предостатньо.

Усе це досить перекон
ливо доводило, що Сергій 
і справді тільки будує 
тир, а не займається ком
сомольськими справами.

Відомо, що стрілецький 
тир сьогодні передбаче
ний з кожному навчаль
ному закладі. Приміщен
ня училища недавно збу
доване, то чому ж..?

— Хіба тільки тиру не
має? Ось закінчимо з ним, 
візьмемось за будівництво

за- 
так

ли-
тут

тут

більше 
там, ніж 
коміте-

кретними 
такий термін. Але 
така конкретна 
повторюється із 
день і в позаурочний час,
і під час уроків?.. Як ви
яснилося, те, що учнів 
часто «знімають» із за
нять, — справа буденна. 
Частенько доводиться до
помагати шефам на 
воді. А чи й шефи
поспішають до них допо
магати? Цікаво, чи дав
но бачилися секретар ко
мітету комсомолу учили
ща Сергій Марущак і сек
ретар комітету комсомо
лу виробничого об'єднан
ня по сівалках «Червона 
зірка» Єзген Соломахін? 
Виявляється, ще на по
чатку року, коли підпису
вали договір, що тради
ційно укладається між 
училищем і заводом.

Сергій пояснив це так: 
— Ми перебуваємо у ро
лі молодшого брата, який 
чіпляється старшому за 
рукав. Старший брат стер
пить раз, другий, а потім 
може і щигля дати.

— Але ж у комітеті 
комсомолу заводу працює 
шефський сектор?

Сергій, видно, не знає, 
хто веде там шефську 
роботу, але поспішає на 
захист: — Та, мабуть, цій 
людині і без нас виста
чає роботи...

Звичайно, скромність, 
співчуття до ближнього— 
риси хороші. Та, виявляє
ться, вони не завжди при
носять користь. Не хоче
ться зайвий раз хапати за 
рукав, набридати людям, 
а в результаті... Тому ж 
Сергієві доводиться 
воювати будівельні 
ціальності замість 
щоб займатися 
прямими
обов язками. А 
звичайно ж, живеться спо
кійніше, коли їх не чіпа
ють із СПТУ.

Розмова продовжувала
ся вже в кабінеті дирек
тора училища Леоніда 
Миколайовича Капченка. 
Знову говорили про при
міщення училища, 
стало тріщати по 
до того, як сюди
йшли. Це називається 
«справили новосілля на

тут 
й вико- 

вентиля-

комітету

учи- 
по- 
які 
ви- 

усу-

ос- 
спе- 

того, 
своїми

спілчанськими 
шефам,

яке 
швах 

пере-

свою голову». Здавалося 
з недоробками. Шефи 
переконували: «Нічого,
приймайте, підписуйте. 
Доробимо».

Леонід Миколайович ні
би й 
він, 
знає, 
обід 
ло й
Сумніву 
обід будуть котлети, 
щойно почали 
Справа в тому, що разом 
з багатьма іншими недо
робками забули зробити 
й вентиляцію. А щілин, як 
уже згадувалося, 
стільки, що вони 
кують функцію 
торів.

На відміну від
комсомолу дирекція учи
лища сміливіша і не со
ромиться турбувати своїх 
базовиків. Дирекцією 
лища було записано 
над десять пунктів, 
вимагають негайного 
конання, термінового
нення і так далі. Дирек
ція -виробничого об Єд
нання взялася виконати 
лише два. Один з них — 
обладнати вентиляцію. Та, 
як уже сказано, запах кот
лет чути по 
Досі.

А що ж 
укладається між 
щем і базовим підприєм
ством? Він передбачає ба
гато пунктів, які зобов я- 
зуються виконувати базо
ве підприємство і учили
ще. Зайве говорити, що 
не всі ці пункти виконую
ться. Але, як висловився 
Леонід Миколайович, цей 
договір взагалі не потрі
бен. Існує положення про 
базове підприємство, ви
дане Радою Міністрів 
СРСР 22 лютого 1985 ро
ку. Це те положення, яке 
так чекали усі навчальні 
заклади. От якби базове 
підприємство його добре 
знало і дотримувалося 
всього, що там сказано, 
то проблеми б самі со
бою вичерпались.

По секрету повідом
ляємо, 
складається пісенька, 
починається 
«Хай шумить, 
шеф у гості не прийде». 
Бажалося б лише одного: 
аби ще й пісню не закін
чили, а шефи і підшефні 
знайшли, нарешті, доро
гу, на якій би не розми
нулися.

кабінетах і

за договір
учили-

секрету
що в СПТУ № 4 

яка 
словами: 

хай гуде,

3. КУЦЕНКО.

буде продовже- 
Наступного ра-

ВІД РЕДАКЦІЇ: Розпочата тема
на. Цього разу говорили підшефні, 
зу будемо слухати шефів. Що скажуть вони?

НАЇІОМА літня жінка 
*-* говорила мені: «Я в кі
но тепер рідко •:заглядаю». 
Все більше з телевізором 
дружу. Він не примхливий: 
хо’чУ — дивлюся, хочу — 
III. Та якщо вже я прийшли 
до кінотеатру, то телевізій
ними прийомами користу
ватися не ГОДИТЬСЯ. Я не 
хочу, а хтось же хоче ди
витися. Па жаль, мої су
сідки на фільмі «Покаян
ня». зграйка чи то старшо
класниць. чи студенток 
молодших курсів, так не 
думали. Розпочався фільм, 
і вони посилено почали 
його коментувати. Спочат
ку вирішили — комедія, 
актори ж ніби комедійні; 
після перших кадрів, коли 
з'явився труп, вирішили — 
детектив. А ще згодом, ко
ли зрозуміли, що то не ко
медія і не детектив. — 
встали й пішли. Це був ні
би сигнал,після якого при
сутні. в основному молоді 
люди, не переставали за
лишати зал. А ви дивує
тесь. що я віддаю перева
гу телебаченню»...

Знайома, 
ребільшує. 
мось, 
більш 
фільми 
Тому, що аналогічні істо
рії повторюються нерід
ко. Колись під час де
монстрування фільму «Тра- 
віата» спостерігалася та ж 
картина. Люди залишали 
зал, не звертаючи уваги 
на страждання бідної Віо- 
лети, прекрасні арії, ча
рівні італійські пейзажі, 
благородного Альфреда. 
Тоді мене це обурювало, 
хоч з часом я змогла де
що й виправдати, 
у нашого глядача 
оперної культури? 
знаємо про оперу?

Якщо людина 
потрапила 
ставу чи фільм 
між іншим, своя специфі
ки — опери створювалися 
не для кінематографа), во
ни може й розгубитися. 
Мова не про «Травіату» 
(до речі, фільм прекрас
ний і зовсім не складний 
для сприйняття тих. хто 
опери не розуміє). Мова 
не про «Кармен» К. Саури 
з неперевершеним маестро 
танцю Антоніо Гадесом, 
який у кіровоградської 
молоді теж не вистачило 
духу подивитися Коли б 
до демонстрування кожної 
з цих стрічок хтось .роз
повів. що це за фільм, ор
ганізував хорошу рекла
му! Ні у «Травіатн». ні у 
«Кармеи», ні навіть у «Ба
лу». фільму зі світовим 
визнанням, хорошої рек
лами не було. «Бал», як 
пам’ятаєте, демонстрував
ся тільки у кіноклубі. Дві
чі. і другий раз викликав 
такий інтерес, що ведучі 
кіноклубу не знали, куди 
вмістити бажаючих. По- 
дібне спостерігалося і під 
час ретроспективного де
монстрування фільмів 
А. Тарковського До речі, 
показ їх було запланова
но ще до того, як надійшла 
звістка про смерть А Тар
ковського. з'явились стат
ті про складність і супе
речності цієї мистецької 
особистості. Я не певна, 
що коли б не трагічний 
випадок, навкруг фільмів 
А. Тарковського виник би 
такий ажіотаж Тим біль
ше. що ці фільми вже де
монструвалися 
нашого 
кіноапрокатом 
них», тобто -

Касовий фільм... Це той, 
що його на Заході нази
вають комерційним. При
клад такого комерційно
го фільму — горезвісна 
«Єсснія». мелодрама, роз
рахована на невисокий 
смак. Приклад такого ж 
фільму — «Клеопатра»; 
майже місяць демонстру-

звичайно, пс- 
Але, погодь- 

іноді її ми самі 
схильні дивитися 

по телебаченню.

Може, 
немає 

Що ми

вперше
на оперну ви-

(у якого.

на екранах 
міста і віднесені 

до «склад- 
некяеових

вався він на екрані кіно
театру імені Дзержннсько- 
го. Адміністратор кіно
театру 1. Підоіірнгора по
яснювала мені: «Па жаль, 
ми повинні думати не тіль
ки про те, що подобається 
нам особисто, але ії про 
план». Псевдоісторична 
«Клеопатра» план давала, 
«Покаяння» — ні. І група 
дівчаток, що в кінотеатрі 
«Комсомолець» під час 
демонстрування «Покаян
ня» налаштувалися на де
тектив. дивитимуться 
«Клеопатру» і раз, і вдру- 
ге, і втрете. Серед моїх 
знайомих немало таких, 
хю цеп фільм знає ледве 
не панам ять. Ну Що ж, 
так і має буїи, якщо пус
тити все на самоплив. 
Працівникам кінопрокату 
самим не справитися. І, 
при всьому їхньому праг
ненні перемін, про «ко
мерційні» фільми дбаїи 
доведеться довго. Та її ба
жання щось змінити є по
ки що тільки у працівни
ків кінотеатру імені Дзер- 
жинського.

Ми вже згадували про 
найпопулярнішші у місті 
кіноклуб «Екран», що діє 
на базі кінотеатру імені 
Дзер жинського. Гут же 
останнім часом почали 
практикувати показ філь
мів за театральним прин
ципом.. У чому його суть? 
Найпростіше пояснити 
так: демоне груватимуіь-
ся кращі фільми вітчиз
няного і світового вироб
ництва. Але ж кращі —- 
це дивлячись на 
гляд. Я вважаю 
«Бал» однією
стрічок останнього 
До кращих фільмів 
ношу і «Перевірку на до
рогах» О. Германа...

Як же все-гаки плану
ватиметься демонструван
ня фільмів за театраль
ним принципом? Які стріч
ки зможуть переглянути 
глядачі?

— Я вважаю, — ска
зала І. Підопригора, — це 
мають бути фільми, які 
викликають суперечки. Ме
ні б дуже хотілося, щоб ца 
справді було не тільки на
шою справою. Кінема
тограф — велика сила. 

Викладачам, вчителям стар
ших класів треба більше і 
краще пропагувати твори 
кіномистецтва. Однією рек
ламою біля кінотеатру 
справі не зарадиш.

Однак кііюреклпмз — 
це все-таки другий бік ме
далі. А я хочу повернути
ся до початку нашої роз
мови — йшлося про неви
хованість і грубість пев
ної частини 
розумію, — 
такий 
пя».
Та й 
його 
бався 
Один 
зауважив: «Про пси фільм 
так просто її не скажеш, 
Його ще довго пережива
ти треба». Та для того, 
щоб переживати фільм, 
треба вміти думати. По
ведінка деяких глядачів у 
кінотеатрах свідчить: ду
мати вони ще не навчи
лися.

чий по- 
фільм 

з кращих 
часу. 

ВІД'

глядачів. Я 
не кожному 
як «Покаян- 
сподобатися. 
вимірюється 

«споло-

фільм, 
може 
не ЦИМ 
значимість:
— не сподобався», 
мій співрозмовник

В. ЛЕВОЧКО

Травневий 
вернісаж

У Кіровоградській 
тинній галереї відкрилася 
виставна робіт самодіяль
них митців області. В екс
позиції представлені по
лотна непрофесіональних 
художників, вишиани, ки
лими, чеканки, виготовле
ні умільцями-любителями. 
До цих картин і виробів, 
однак, якось і не підхо
дить визначення «аматор
ський рівень» у розумінні

нар-

«нижчий від фахового» —1 
більшість із них виконані 
на високому художньому 
рівні. Деяких авторів чи
тачі «Молодого комунара» 
вже знають через газету: 
це Ф. НІабала, В. Шульга, 
В. Пацюн, О. Босий. І. Трем- 
бач та інші.

Виставка проводиться їв 
рамках Всесоюзного фести
валю самодіяльної народ
ної творчості, присвячено
го 70-річчю Великого Жовт-* 
ня.

Наш ttop.
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'А ЦТ (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
4Час>. 8.05 — Грає М. Чай- 
їеовська (віолончель к 8.35— 
(Телефільм «Хлопці на уз
біччі». 1 серія. 9.25 — Ді
тям про звірят. '9.55 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.15
— Дорослі і діти. Докумен
тальні фільми. 16.55 — Но
вини. 17.00 — Весел! стар
ти. 17.45 — Мазурки Ф. Шо
пена у викопаній В. Горно
стаєвої (фортепіано). 18.15

«Сучасність і література». 
Про пленум Спілки письмен
ників СРСР. 18.45 — Сьо
годні у світ!. 19.00 — Доку
ментальний телефільм. 20.00
— Телефільм «Хлопці на уз
біччі» 1 серія. 21.00—«Час».
21.40 — «Замок в Одесько
му». Науково-популярний 
фільм про роботу реставра
торів. 21.55 — Відкриття
міжнародного музичного 
фестивалю -.Празька вес- 
на-87». В перерві —'22.50— 
Сьогодні у світі. 23.55 —
Велогонка Миру Передача 
в НДР.
А УТ
16 40 — Срібний дзвіночок. 
16.55 — -Народний депу
тат». 17.25 — Естрадний
концерт. 18.00 — Олівець- 
малювець. 18.30 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.45— 
Ліричні мелодії. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 —
Кіно без гри. 20.35 — Ве
чірня гімнастика. Урок 3.
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Пре
м'єра художнього відеофіль- 
му «Хіба вам важко дім по
будувати?». 22.50 — Акту
альна камер*а. Вечірній ви
пуск. 23.20 — Чемпіонат
СРСР з регбі.

д ЦТ (І програма)
7.00 — Раїшова зарядка. 

МультфілізМ. Музики. 7.30— 
«Час>. 8.05 — Хорові твори 
А. Васильєва. 8.30 — Теле
фільм «Хлопці на узбіччі». 
1 і 2 серії. 10.30 — Новини. 
16,00 — Новини. 16.15 —
«Портрет сучасника». Доку
ментальні телефільми. 16.55 
— Новини. 17.00 т- «Авто 
грай)». Літературна віктори
на для старшокласників.
18.15 — Наука і життя. 18.45 

Сьогодні у світі. 19.00 — 
Світ і молодь. 19.35 — Йо 
вини. 19.45 — Концерт Ра
дянської пісні. 20.00 — Те
лефільм «Хлопці на узбіч
чі-. 2 серія. 21.00 — «Час».
21.40 — Телеміст журналіс
тів СРСР—СІЛА. 22.45 —
Науково -по пулирний ф ільм 
«Одіссея Дмитра Овцица». 
23.05 — Джазові композиції 
Степана Шакаряна. 23.25 — 
Сьогодні у світі. 23.40 — Ве 
логонка Миру. Передача із 
ЧССР.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
«Піноккіо». Лялькова виста
ва. 11.05 — Художній відео- 
фільм «Хіба вам важко дім 
побудувати?'«. 12.15 — Кон
церт духової музики. 12.50 

Село і люди. 13.30 — Но
вини. 13.40 — «Кіно знано- 
■ю і незнайоме». 14.45 —
Екран молодих. 16.30 — Но
вини. 16.40 — Срібний дзві

НОЧОк. 17.00 — Урок без 
дзвінка. 17.45 — «День ва 
днем». (Кіровоград). 18.00— 
«Закон 1 ми». 18.30 — «Му
зичний салон». (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — «І тільки музика».
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 —
А. Макайонок. «Затюканий 
апостол». Вистава. У перер
ві — 22.45 — Актуальна ка
мера.

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

Документальний телефільм.
8.35 — Образотворче мис
тецтво. Мистецтво розпису. 
9.20. 13.40 — Німецька мо
ва, 9.50 — «Кухар, кравець, 
піаніст та інші». Науково- 
популярний фільм. 10.05 — 
Учням СПТУ. Етика 1 психо
логія сімейного життя. 10.35.
11.35 — Загальна біологія.
9 кл. 11.05 — Шахова шко
ла. 12.05 — Фільм «Через 
усі роки». 13.35 — Новини.
14.10 — Сільська година. 
18.00 — Новини. 18.15 — Із 
скарбниці світової музичної 
культури. И. Брамс. Друга 
симфонія. 19.15 — Твере
зість — норма життя. Виїз
на редакція тележурналу 
на БАМІ. Передача 3. 19.30 
— Мамина школа. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Як
що хочеш бути здоровим.
20.30 — «Літо Улдіса Мар- 
тінсона». 21.00 — «Час».
21.40 — Телефільм «Якось 
осіннього вечора». 23.10 — 
Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30 — 
«Час». 8.00 — У нашому 
клубі заводському. 8.30 — 
Телефільм «Хлопці на уз
біччі-. 2 і 3 серії. 10.30 —
Новини. 16.00 — Новини. 
16 15 — Документальний те
лефільм. 16.45 — «...До шіст
надцяти і старші». 17.30 — 
Новини. 1.7.35 — Філософські 
бесіди. «Людський фактор: 
шляхи активізації». 18.1.5— 
Наш с.ад. 18.45 — Сьогодні 
г світі, 19.00 —- Людина 1 
закон 19.30 — Концерт Дер
жанного російського народ
ного оркестру ім. Осипова. 
20.00 — Телефільм «Хлопці 
на узбіччі» 3 серія. 21.00 — 
«Час». 21.40 — «Камера ди
виться у світ!-. Про нацист
ських злочинців, які про
живають в Європі. США. Ла
тинській Америці. 22.40 — 
Сьогодні у світі. 22.55 —
■Музичний фільм «Брат мій 
?Лауглі». 00.00 — Велогонка 
Миру Передача з ЧССР
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Співає Я Чепрага. 10.35 — 
Шкільний екран. 10 клас.

Фізика. 11,05 — Художній 
фільм «Двадцять днів без 
війни». 12.40 — Концерт
симфонічної музики. 13.05— 
Новини. 13.20 — «Зачарова
ний принц». Вистава для 
дітей. 14.30 — Народні та
ланти. 16.30 — Новини.
18.40 — Срібний дзвіночок. 
17.00 — Республіканська фі
зико -м атем етична школа.
17.40 — «Наука 1 час». 18.00 
— Телефільм «Радісна ду

ша». 18.30 — Актуальна ка
мера. 19.00 -- Футбол. Ку
бок СРСР. 1/4 фіналу. «Ди
намо» (Київ) — СКА «Карпа
ти» (Львів). Б перерві — 
«День за днем». (Кіровоград).
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 23.10
— Актуальна камера. Ве
чірній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Документальний телефільм. 
8.35. 9.35 — Загальна біоло
гія. 10 кл. 9.05. 13.35 — Іс
панська мова. 10.05 — Ра
дянське образотворче мис
тецтво. Б. Пророков. 10.35,
11.40 — Зоологія. 7 кл. 11.00
— Поезія Д. Кугультінова.
11.30 — «Науково-технічна 
творчість молодих електро
техніків». Науково-попопуяр- 
ний фільм. 12.05 — Теле
фільм «Якось осіннього ве
чора». 14.05 — Новини.
14.10 — Мотобол. Чемпіонат 
СРСР. «Металург» (м. Вид
ное) — «Вимпел» (Полтава). 
18.00 — Новини. 18.15 —
Ритмічна гімнастика. 18.45
— Тверезість'— норма жит
тя. Виїзна редакція тележур
налу па БАМі. Передача" 4. 
19.00 — Футбол. Кубок
СРСР. 1/4 фіналу. «Динамо» 
(Мінськ) — «Торпедо» (Мо
сква). В перерві — 19.45 — 
Вечірня казка 20.45 —'
Науково-популярний фільм. 
21.00 -- «Часі. 21.40 — Те
лефільм «Тільки ти». 22.55
— Новини.

А ЦТ (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Г. Свиридов. 
Музичні ілюстрації до по
вісті О, Пушкіна «Заметіль».
8.40 — Телефільм «Хлопці 
на узбіччі». З і 4 серії. 10.40 
— Світ і молодь. 11.15 —
Новини. 16.00 — Новини.
16.15 — Фільм — дітям. «Та
ємниця зеленого бору». За 
мотивами повісті П. Бажова 
«Зелена кобилка». 17.35 — 
Новини. 17.40 — Російський 
музей. «Валентин Серов».
18.10 — Документальний
фільм. 18.40 — Фотоконкурс 
«Батьківщина улюблена 
моя». 18.45 — Сьогодні V 
світі. 19.00 —' Перебудова і 

проблеми сучасного театру. 
20.00 .— Телефільм «Хлопці 
на узбіччі». 4 серія. 21.00— 
«Час». 21.40 — Документаль
ний телефільм. 22.50 — Сьо
годні у світі. 23.05 — «Чер
воні вітрила». Спортнвно-ху- 
доЯспє свято ва воді для де
легатів 1 гостей XX з'їзду 
ВЛКСМ. 00.35 — Велогонка 
Миру. Передача з ЧССР.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Виробнича гімнастика, 10.25 
—- «Комп’ютер». 11.10—Грає 
О. Циганков. 11.40 — Шкіль
ний екран. 7 клас, Історія.
12.15 — «Перебудова і кад
ри». 12.45 — Новини. 13.00
— Молодіжна студія «Гарт».
14.30 — Науково-популярний 
фільм «Вчитель, якого чека
ють». 16.30 -- Новини. 16.40
— Срібний дзвіночок. 17.00 
-- Телефільм «Роздуми про 
казку». 17.30 — «Покликан
ня». Теленарис. (Кіровоград 
на Республіканське теле
бачення). 18.00 — Телефільм 
«Історія одного кохання».
18.30 — Науково-технічний
прогрес: основа перетворень. 
/Кіровоград). 18.45 — Скрип
кові мініатюри. 19.00 - Ак
туальна камера. 19.45 —
Майстри гумору. «Вишневі 
усмішки». 20.50 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Художній фільм 
«Майже ровесники». 22.50— 
Актуальна камера. Вечірній 
випуск. 23.20 — Світ поезії. 
А ЦТ (II програма)

8.00 •— Гімнастика. 8.15— 
Документальний фільм. 8.35,
9.40 — Музика. 4 "кл. 9.00—
Мамина школа. 9,30 — «Який 
він — грибний дощ?». На
уково-популярний фільм. 
•10.05 — «Шановні товариші 
інженери». Науково-популяр
ний Фільм. 10.35, 11.35 —
Історія, 7 кл. 11.00. 13.10 — 
Англійська мова. 12.05 —
Телефільм «Якось осіннього 
вечора». 13.40 — Екран — 
учителю. Природознавство. 
4 кл. 14.00 Новини. 18.00
— Новини. 18.10 — Пробле
ми, пошуки, рішення. 19.00
— «Навіщо ми - одне одно
му?». Про взаємовідносини 
подружжя у багатодітній 
сім'ї. 19.30 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 20.00— 
Вечірня казка. 20.15 ' — 
Спортивна програма: Стен
дова стрільба. Кубок світу. 
Баскетбол. Міжнародний 
турнір пам'яті Ю. Гагаріна. 
Чоловіки. «Марафон» (США)
— Збірна КНР. 2Г.00-«Час».
21.40 — Фільм -Вдруге в 
Криму». 23.05 — НовцніІ.

А ЦТ (І програма)
7.0Ö — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30 — 
«Час». 8.00 — Свято в Bari- 
рі. 8.25 — Телефільм «Хлоп
ці на узбіччі». 4 серія. 9.25 
—' «Чого і чому». Передача 
для дітей. 9.55 — Рух без 
небезпеки. 10.25 — Міжна
родний день музеїв. 11.00— 
Тверезість — норма життя. 
12.00 —' «Той куточок зем
лі,,.». Народні пісні у запи
су 0. Пушкіна- 12.55 — Для 
всіх і для кожного. «Хто до
поможе старому?». Про нові 
вили соціальної допомоги.
13.40 — Документальний
фільм. 14.00 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 14.80— 
Новини. 14.50 — Новий ком
байн: три «Ні» і три «Так». 
Про комбайн «Дон-1500» за

воду «Ростсільмаш». 15.50— 
Очевидне — неймовірне. 
16.50 — Кіноафіша. 17.35 — 
Наш дім. 17.55 — Мультфіль
ми. 13.25 — Телеміст СРСР— 
США (Москва — Атланта— 
Лос-Анджелес). Дискусія вче
них і громадських діячів 
СРСР і США про припинен
ня гонки озброєнь, зміцнен
ня довір'я. 19.20 — Новини. 
19 25 — До ювілею Велико
го Жовтня. Історії немерк
нучі рядки. Фільм «Загін». 
2І.00 - «Час». 21.40 — У су
боту ввечері. «Пісня, мрія і 
любов» Музична передача. 
23.20 -- Велогонка Миру. 
Передача з ЧССР. 23.35 — 
«До і після опівночі». Інфор- 
ілаційно-розважальна пере
дача.
А УТ

10.00 — Новини. 10,15 — 
Ритмічна гімнастика. 10.45— 
«На хенлі дружби». Висту
пає фольклорний театр 
Литви. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення).
11.35 — Мелодії і барви Зої
Слободян. 12.20 — Інтер-
клуб. 13.20 — Новини. 13.40
— Саійоичнин об’єктив. 
14.00 — Доброго вам здо
ров'я. 14.30 •— Компас ту
риста. 15.00 — Суботні зу

стрічі. 16.30 —Художній фільм 
для дітей. «Марія, Мірабел- 
ла». 17.35 — Концерт для 
делегатів V республікан
ського з'їзду вчителів Ук
раїни, 19.00 — Актуальна 
камера. 19.45 — «Від пер
шої особи». 20.30 — Вечірня 
гімнастика. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Художній телефільм 
«Не стріляйте в білих лебе
дів». 1 серія. 22.50 — Акту
альна камера. Вечірній ви
пуск. 23.20 — Футбол-хокей. 
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Документальний телефільм.
8.35 — Ритмічна гімнастика. 
9.05 — Ранкова пошта. 9.35
— Світова художня культу,- 
ра. Мистецтво Стародавньої 
Греції. 10.05 — Концерт сим- 
фоні’їнргр оркестру Карель
ського телебачення і радіо.
10.35 — Фільм «П'ятдесят 
па п’ятдесят». 12.05 - - Діа
логи про літературу. 13.20.
— До 70-ріЧЧЯ Великого 
Жовтня. Фестиваль націо
нальних театрів. Г. Мусре- 
пов. «Поема про любов». 
ФІ л ь м- вистав а Казахсько го 
академічного • театру імені 
М. Ауезова. 15.20 — Зустріч 
у Концертній студії Остан
кино з Героєм Соціалістичної 
Праці, заслуженим будівель
ником РРФСР В. Сєрнковим.
16.35 — Програма Білорусь
кого телебачення. 17,55 — 
Баскетбол. Міжнародний 
турнір пам'яті Ю. Гагаріна. 
Чоловіки. Збірна СРСР — 
Збірна КНР. 2-й тайм. 18.40
— Мелодії екрана. 10.05 — 
Будівництво 1 архітектура.
19.15 — Здоров’я. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Урок 
теніса. 20.30 — Стендова 
стрільба. Кубок світу, 21.00
— «Час». 21.40 — Телефільм 
«Миргород І його мешкан
ці». 1 І 2 серії. 23.55 — Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.00 — Документаль
ний телефільм. 8.30 — Рит
мічна гімнастика. 9.15 —

Тираж «Спортлото». 9.30 —? 
Будильник, 10.00 ОдЫ'О 
Радянському Союзу! ІІ.оОад! 
Ранкова пошта. 11,30 Ж 
Клуб мандрівників. 12.30 
Музичний кіоск. 13.00 -1;
Сільська година. 14.00 
Здоров'я. 14.45 — В гостях 
у казки. Фільм «Вогонь. воА 
да 1... мідні труби», 16.10 
Новини. 16.15 — Концерт
майстрів мистецтв І Творчої 
молоді Узбекистану в Цент* 
ральному концертному залі. 
18.00 — Міжнародна пайДІ 
рама. 18.45 — Фільм «Сії.: 
щйк». 1 і 2 серії. В перерві
— 19.50 — Новини. 21.00-~ 
«Час». 21.40 — Зустріч у 
Концертній студії Осташсі- 
по з міністром вищої і се
редньої спеціальної освіти 
СРСР Г. Ягодіним. 23.10 — 
Новини. 23.15 — Футбольний 
огляд. 00.00 -— Велогонка 
Миру. Передача з ЧССР.
А УТ

10.00 — Новіш!!. 10.15 МЙ 
Ритмічна гімнастика. 10,45—': 
Кінопрограма «Міста І -’по
ди». 11,15 — «Пісня скликає 
друзів». 12.20 • Літератур
на карта України. 13.00 — 
Новини. 13.15 — «Дитячий 
кінотеатр». 14.10 — Мульт
фільм «Івасик з Палацу піо
нерів». 14.20 — Грані, пізнан
ня. 15.00 - Село і люди.
15.30 — «Імпровізація». Ест
радна програма. 16.00 -4
Слава солдатська. 17.05 — 
П. Чайковськіпі. «Іоланта». 
Оперна вистава. 18.30 —'
«Шедеври російського жи
вопису». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — «СоняЧТіІ 
кларнети». 20.45 — На доб
раніч. Діти! 21.00 —. «Час».
21.40 -- Художній фільм 
«Не стріляйте в білих лебе
дів». 2 серія. 22.45 — Акту
альна камера. Вечірній ви
пуск. • 23.15 — «Листки з 
альбому». Музична . про
грама.
А ЦТ (II програма) •;>

8.00 -- На зарядку ставай!
8.15 — Джерела. 8.45 — Кі
ножурнал «Радянський 
спорт». 8.55 — День музики 
11. Чайковського. Фінал Пер
шого концерту для форте
піано з оркестром. Соліст 
М. Плетньов. Фантазія для 
оркестру «Франческа да Рі- 
міні». 9.40 — Програма Вол
гоградської студії тслеба-. 
чешія. 10.40 — Балетний те
атр П. Чайковського. 11.50
— Російська мова. 12.20 -£ 
П. Чайкоаськіїй. Сюїта №. З 
для симфонічного оркестру. 
13.05 — Світ і молодь,. 13.40
— Пушкінські образи в огф- 
рах П. Чайковського. 14.50
— Радянський фонд культу
ри. Справи і плани. і5.50'-~ 
П. Чаііковськнй. СнмфовіЯ 
«Манфред». 16.55 — Баскет
бол. Міжнародний турнір 
пам'яті Ю. Гагаріна Чоло
віки. Збішг’ СРСР — «Ма
рафон» (СІНА). 18.40 — «Віт
чизни рідні імена». Науково^ 
популярний Фільм «Житті? ' 
для книги». Про російсько
го книговидавця І. Ситіиа. 
19.00 — Романси П. Чайкоп- 
ського у виконанні С. Леме
шева. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Спортивна про
грама. Настільний теніс. Ку
бок СРСР. Стендова стріль
ба Кубок світу 21.00 т? 
«Час» 21.-10 — Фільм «Про
кажена».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

МАКСИМУМ ЗРУЧНОСТЕЙ, МІНІМУМ ТУРБОТ
Якщо у вас є бажання 

утримувати у домашньому 
господарстві птицю, кролів, 
свиней, перший крок до цієї 
корисної і важливої справи— 
придбання кліток та спеці
ального обладнання. І тоді 
живність не буде завдавати 
шкоди вашим присадибним 
ділянкам і водночас буде 
знаходитися на свіжому 
повітрі.

Ознайомтеся, будь ласка, 
з міцним, легким і довго
вічним обладнанням, яке ви 
зможете придбати у мага
зинах «Господарчі товари» 
та «Сучасне домашнє гос
подарство» споживчої ко
операції.

Клітки дг.я кролів та птиці 
виготовляються з оцинко
ваного дроту. У кожній з 
них є годівниця та поїлка. 
Клітки займають мало міс
ця, адже їх можна встанов
лювати одна на одну у 
кілька ярусів. Якщо вини
кає потреба, клітки легко

розбираються і складаю
ться за лічені хвилини.

Розміри кліток: ширина 
та висота — 50 см, довжи
на — 100 або 150 см, ва
га — не більше 5 нг.

Вартість — від 6 крб. 50 
коп. до 11 крб.

Обладнання для утриман
ня свиней складається із 
металевої клітки з перего
родкою та двох годівниць.

Передня огорожа і перего
родка обладнані дверця
тами.

Довжина клітки — 240 см, 
ширина — 170 см, висота— 
120 см.

Вартість комплекта — 50 
крб.

Уксопторгреклама.

Вищі і середні навчальні заклади
I Міністерства цивільної авіації

І Оголошують прийом студентів
У з числа випускників середніх шкіл та воїнів, звільне- 
' них в запас з лав Збройних Сил СРСР, на навчання для
■ набуття спеціальностей: пілота, інженера, авіатехніка, 

радіотехніка.
Студенти інститутів забезпечуються стипендією в уста- 

: мовленому порядку і форменим одягом ІЗ знижкою 75 
процентів від його вартості.

' Слухачі Ленінградської академії, Актюбінського, Кі- 
. ровоградського і Кременчуцького вищих льотних і кур- 

сапти середніх льотних і технічних училищ перебувають 
на повному державному утриманні. ’

Строк навчання у вищих навчальних закладах 4—5 ро
ків,_в середніх 2—3 роки.

■ 15 травня о 15 годині в Кіровоградському аеропорту 
• проводиться день відкритих дверей.
; Для більш детальнішого ознайомлення з умовами 
' вс іуп\ до цих навчальних закладів, одержання направ- 
іілення звертатися на адресу:

, Кіровоград, аеропорт, відділ кадрів. Теле
фон !'«-/-35.

с їхати тролейбусами №№ І. 2. 4, 5, б або автобусами 
h А'.'А'.’ 5. 7. 12 до зупинки «Аеропорт».

Адміністрація Кіровоградського об’єднання 
’4 авіазагону.

«Молодой коммунар» — ; 
орган Кировоградского 
©бластного комитета
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
БК 01693.
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