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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить а 5 грудня 1939 р. № 87 (3906). Ціна 2 воп,

СЛОВО ЧИТАЧА
О КОСЬ, крокуючи вулицями обласного центру, на 

.одному з парканів я побачив напис: «Тут був Мико
ла К.». А нижче — «Хеві метал рокі», і саме тоді 
пригадав один з фотоальбомів, присвячений героїч
ному подвигові радянського народу у Великій Вітчиз
няній війні. На стінах скореного рейхстагу — чис
ленні написи, серед- яких «Дійшли і перемогли! Мо
лодший сержант. Микола Іванов. 10,05.1945».

Сорок два роки відділяють ці два написи. В одно
му з них, вже'Вкритому пилом історії, я вбачаю гор
дість радянського молодого сержанта За могутність 
Мвелич своєї держави, а в іншому — елементарну

!мську безвідповідальність за свої дії..
Металісти,^ рокери1,' фанати, інші неформальні об’єд

нання молоді - 'Звідки з’явилися вони серед нас? 
Міркуючі/ над,тим, •просто не можу не сказати, що 
подібні негативні паростки зросли не на безлюдному 
острові в океані, а в нашій країні. І нині не можна 
опімати вини з комсомолу за те, що він не зумів 
своєчасно розгледіти бур’ян на полі підростаючого 
покоління.

Стартували
І на полі Героя

Не чекай, доки
зробить хтось

Ми багато й слушно говоримо про військово-пат
ріотичне виховання молоді. І немало лунає критич
них слів на адресу наших головних небажаних «су- 
Кутників» — формалізму, безініціативності, парад- 
діості. 1 комсомольський форум передової молоді 
Країни Рад викрив усі пі недоліки. Головною умовою 
перебудови в комсомольській роботі сьогодні є вихід 
5з стану інертності і застою на передові ділянки бо
ротьби за формування нової людини, звернення до 
живої, повсякденної роботи.

ї тільки останнім часом зміни почали торкатися 
такого важливого аспекту, як виховна робота з мо
лоддю. Але те, що укорінювалося роками, важко змі
нити за короткий період.

Нині проводиться міська спартакіада з участю 
команд допризовної та призовної молоді з метою за
лучення кожного майбутнього воїна до військово- 
спортивної роботи, формування його моральних якос
тей, мужності, стійкості. Та вже перші старти важ
ливого заходу засвідчили, що в деяких закладах до 
нього ставляться без уваги. Низькі місця команд пе
дагогічного інституту, технікумів радянської торгівлі 
та кооперативного. СПТУ № 4 та СПТУ № 6 — свід
чення існування численних «білих плям» на загаль
ній міській карті військово-патріотичного виховання.

Кілька років тому секретаріат ЦК ВЛКСМ оголо- 
“в Всесоюзний похід по місцях революційної, бойо
вої та трудової слави Комуністичної партії і радян
ського народу. Однак важлива акція перетворилася 
в нагромадження непотрібних паперів та звітів. За
мість очікуваного піднесення з’явилася нудьга. Го
ловним чином через те, що ми, комсомольські керів
ники, _нс зуміли розворушити своїх вихованців, запа
лити їх ентузіазмом.

Це іменне поле. Поле 
Героя Радянського Союзу 
Дмитра Павловича По- 
линкіяа. Розкинулося во
но за Новопавлівкою, по
біля автотраси Кіровоград 
— Новоукраїнка. Хто ж 
він, Дмитро Павлович 
Полпнкін? На пам’ятному 
знаку читаємо: «Герой Ра
дянського Союзу Д. П. 
Полпнкін народився 1899 
року в селі Радищеве Ра- 
дпщевського району Улья
новської області. 7 січня 
1944 року відзначився в 
бою за село Рибчино Нов
город ківського району. 
Вогнем з протитанкової 
рушниці відбив п’ять атак 
німецьких танків і знищив 
п'ять бойових машин во
рога. 16 січня 1944 року 
тов. Полпнкін героїчно 
загинув. Похований у брат
ській могилі села Ново- 
павлівка Соколівської 
сільської Ради. 17 травня 
1944 року Полинкіну Д. П. 
посмертно присвоєно зван
ня Героя Радянського 
Союзу».

Мимо знака мчать і 
мчать автомашини. Зрід- 

- ка пригальмовують, зупи
няються тут. І тоді ляга
ють біля знака польові 
квіти. Поруч — ще один 
напис, його здалека вид
но: «На іменному полі 
ланка Іванченка А. П.-зо- 
бов'язалася в 1987 ропі з 
плоті 146 гектарів одер-

жати по ЗО центнерів го
роху».

Лап відсвічує першою 
позолотою. Ось уже кіль
ка днів тут снують ком
байни, залишаючи за со
бою рівненькі рядки вал
ків. На одному з агрега
тів — ланковий А. Іван- 
ченко.

До речі, у колгоспі «Ук
раїна» нинішнього року 
одинадцять ланок механі
заторів вирощують всі 
сільськогосподарські куль
тури за колективним під
рядом. І кожна з ланок 
поставила перед собою 
мету — одержати високий 
врожай на кожному гек
тарі посіву. Зокрема, лап
ка Анатолія Павловича 
Іванченка зобов’язалася 
зібрати озимої пшениці по 
32 центнери з гектара, 
озимого жита — по 29. 
А почав ланковий жнива 
з гороху, якого планує 
зібрати по ЗО центнерів з 
гектара.

У сусідніх загінках йдуть 
ще два агрегати. Степана 
Т ерент і нов и ч а Подол я к а 
та Миколи Тихоновича 
Дячеика.

Степан Терентійович По
доляк ще у передвоєнному 
1939 році почав працюва
ти механізатором. Відтоді 
не розлучається з техні
кою. Щоправда, була пе
рерва у хліборобській пра
ні — в роки Великої Віт-

подвиг 
орде- 
війни 

медаля- 
труд —

Жовт-

НА КОМБАЙН! 
СЕКРЕТАР

для

ЧИЗІІЯНОЇ війни, коли хлі
бороб став солдатом-піхо
тинцем, боронив рідну 
землю від фашистської на
вали. За ратний 
він нагороджений 
лом Вітчизняної 
другого ступеня, 
ми. За ударний 
орденами Леніна,
невої Революції, Трудово
го Червоного Прапора. 
Шість років як на пенсії 
Степан Терентійович, та 
не залишає роботу.

Подоляк і Дяченко від
ремонтували списані ком
байни. навісили на них 
жатки і кладуть нині у 
валки горох. А це значить, 
що два нових комбайни 
можна використати
підбирання валків чи пря
мого комбайнування 
бів.

Помічником у С. Т. По
доляка — Юрко Некрасов. 
Він уважно прислухається 
до розмови своїх настав
ників. Робота на полі Ге
роя. помічником у героя 
прані для нього, дев’яти
класника. комсомольця — 
продовження уроків муж
ності.

Звичайно, це випадко
вість. що жнива у кол
госпі «Україна» почалися 
з поля Героя. Могло б тра
питися так. то на іншому 
полі раніше треба почи
нати косовшію. Та не ви
падковість те, шо поруч з 
досвідченими хлібороба
ми працює, молодь. Пра
цює добросовісно. Це зна
чить. що ветеранам буде 
кому передати свою еста
фету. Вона потрапить у 
надійні руки.

В. ЦВЄТАЄВ. 
Кіровоградський район.

хлі-

Витязівської 
школи Петра 
і випускника 
Анатолія Со- 

ста-

Неможливо обходити й такі важливі аспекти, як 
зацікавленість у військово-патріотичному вихованні 
з боку керівників виробництва. Мені особисто дове
лося зіткнутися з випадком, в який важко повірити. 
Кірбвргратгс.ькйії міський клуб воїнів-інтернаціоналіс- 
тів запропонував своїм членам взяти участь у поході 
школярів по місцях бойової слави земляків-кірово- 
градців. Міськком комсомолу звернувся до керівників 
деяких підприємств 3 проханням надати відпустки 
колишнім воїиам-інтерпаціоналістам, які виявили ба- 
■нишя працювати в оборонно-спортивних таборах, 
■директор заводу «Рсмпобуттехиіка» Е. Дрнбін зна
йшов можливість для відпустки робітникові В. Аулі- 
му. Зовсім по-іншому відреагували на подібний лист 
міськкому, на виробничому об’єднанні «Червона зір
ка». Начальник відділу кадрів підприємства В. Ра
денький і слухати йе; бажав про забезпечення при
сутності в таборі роб^іщків В. Жовтана та В. Дубов- 
сьного. «Відпущу тільки через звільнення з р,оботи»,~-• 
таку відповідь почули ^и.

Боротьба за формування пової людини — справа 
кожного. 1 ф'-у.^су^)]ц;і від неї не повинно бути. 
Кожен з пас ма,еиіпірн;щйтп. своє місце в патріотич
ному вихованні мрлрд'і. Адже патріот не топ, хто го
ворить високі слова про любов до Батьківщини, а той, 
хто, помітивши труднощі, нерозв'язані проблеми, 

ЙО скиглить, не панікує, не носиться зі своїми егоїс- 
^ічними претензіями, а, засукавши рукава, полає 
перешкоди. 1 перемагає.

... П. ГОЧЕВ,
завідуючий відділом спортивної та оборовко- 
масової роботи кіровоградського /ліськному 

■ комсомолу.

БОБРИНЕЦЬ. Злагод
жено включився в жнив
ну кампанію комсомоль
ський екіпаж комбайна 
«Нива» з колгоспу імені 
Котовського у складі вчи-

теля праці 
середньої 
Вариченка 
цієї школи 
лонтія. Комсомольці
ранно підготували до ро
боти свій комбайн, праг
нуть не втратити даремно 
жодної робочої хвилини. 
Біля першої зірки на їх
ньому агрегаті, яка свід
чить про намолочену тися
чу центнерів зерна, неза
баром з’явиться друга.
ОЛЕКСАНДРІВНА. При

клад ударної праці на 
жнивах у колгоспі імені 
Куйбншева показує груп- 
комсорг тракторної брига
ди господарства Анатолій 
Олексієнко. Жаткою ЖРС-

4.9 вій кожного дня ско
шує хліба на 28—30 гекта
рах при нормі 25.

КОМПАНІЇВКА. Моло
де подружжя випускників 
Кіровоградського педінсти- 
тету імені О. С. Пушкіна 
Василь та Ольга Полки 
працюють викладачами ук
раїнської мови і літерату
ри в Нечаївській середній 
школі. На період відпуст
ки педагоги вирішили до
помогти хліборобам міс
цевого колгоспу імені 
Комсомолу України в зби
ранні врожаю. Вони ре
тельно підготувати СК-5 і 
нині високопродуктивно 
використовують його на 
Жнивах.

Активно включилися в 
змагання за призи обкому 
комсомолу і редакції га
зети «Молодий комунар» 
жниварі нашого району. 
Нині на ланах працює 
шість нсмсомольськс-мс- 
лодіжних збирально-тран
спортних ланок, близько 
двадцяти екіпажів. І пере
важна більшість з них, ян 
свідчать повідомлення, ще 
надходять до штабу 
«Жнива-87», перевиконує 
доведені норми, працює 
творчо, з ентузіазмом.

А індивідуальне трудо
ве суперництво серед 
комбайнерів очолив неод
норазовий переможець 
районного змагання по
передніх років МинолВ 
Савранський з колгоспу 
імені Карпа Маркса. Аг
регатом СК-5 еін зібрав 
колосові ка площі 82 гек
тари і намолотив 4667 
центнерів зерна.

Поряд з досвідченими 
жниварями, так би мови
ти, професіоналами пра
цюють нині на ланах і 
представники інших про
фесій. Вони виявили ба
жання допомогти хлібо
робам проєести кампанію 
якнайшвидше і без втрат, 
і господарства пішли їм 
назустріч. Скажімо, від
мінних успіхів добивається 
водій, секретар комітету 
комсомолу колгоспу 
ні Котовського Олег 
нсвенко.

Комсомольський
по проведенню хлібозби
рання велику увагу при
діляє ідеологічному за
безпеченню кампанії. У 
господарствах включило
ся в роботу близько 40 
молодих політінформато- 
рів.

іме-
Яси-

штаб

Л. СТЕЦЕНКО, 
заступник заворга Деб- 
роЕеяйчківеьного рай- 
кому комсомолу. 1

Сергій НЕНЛЄСА — вс. 
дій, працює він у келемти.? 
ві Кіровоградського авто 
підприємства 13554. Ном-: 
сомолець постійно пере
виконує доведені завдання 
по транспортуванню на
родногосподарських ван
тажів. має особистий ра-: 
хунон економії паливно- 
мастильних матеріалів.

У колективі АТЛ широ
ко розгорнулося соціаліст 
тичне змагання за достро
кове виконання плану 
ювілейного року. Серед 
тих, хто зобов’язався впо
ратися з виробничою про
грамою де 70-ї річницВ 
Великого Жовтня, і .Сергій 
Ненлеса.

Фото В. ГРИБА.



2 стор. «Молодий комунар»
21 липня 1987 року

рейд

РОЗКЛАД ДЛЯ...
ДИСПЕТЧЕРА,
або ЧОМУ ПОРУШУЮТЬСЯ ГРАФІКИ 
МІЖМІСЬКИХ АВТОБУСІВ

РУХУ

й запевнення: 
мовляв, з ві-

СТАВИМО ПРОБЛЕМІ

А БОРЖНИКИ, 
ЯК ШКІДНИКИ...

ДІЄВІСТЬ

Хто кого покарав?
Ще в середині травня 

нинішнього року а одно
му з випусків «Дозорця» 
було опубліковано рейдо
вий матеріал під заголов
ком «Хмільні реііси». В 
ньому піддавався критиці 
ряд господарств та орга
нізацій Добровеличків- 
ського та Нозоукраїнсько- 
го районів за безконтроль
ність у використанні дер
жавного автотранспорту. 
Зокрема, наводилися фак
ти, коли водії під час ро
бочого дня відхилялися 
від маршрутів і годинами 
простоювали біля спецма
газину по продажу спирт
ного в селі Липняжка.

Редакція попросила ке
рівників колгоспів і під
приємств, водії яких мар
нували робочий час, ви
користовували автотран
спорт не за призначенням, 
вжити заходів до поруш
ників трудової дисциплі
ни і повідомити про це 
газету. Часу відтоді мину
ло немало. На жаль, ще 
й досі ніяк не зреагували 
на критичний виступ ке
рівники колгоспів «Зоря

комунізму», імені Сверд
лова, імені Шевченка Доб- 
ровеличківського району, 
колгоспу імені Кірова та 
АТП-13546 з Новоукраїн- 
ського району.

Дивна відповідь наді
йшла від секретаря парт
кому колгоспу «Шлях до 
комунізму» Добровелич- 
ківського району А. Ша
повала. «Кореспонденцію 
обговорено на зборах 
трудового колективу авто- 
гаража,—повідомляє він.— 
Водія С. Б. Клочка попе
реджено за самовільну 
зупинку біля спецмагази
ну села... Піщаний Брід...».

І все. Любитель окови
тої обійшовся, так би мо
вити, легким переляком. 
І ще одна обставина спо
нукає до роздумів: де ж 
марнував робочий час го- 
ре-водій — у Липняжці чи 
в Піщаному Броді? А мо
же він завсідник обох 
торговельних закладів, що 
мають сумну славу?

Розібратися з цим кон
кретно, по суті повинні 
були керівники госпо
дарства. Тоді б і не наро
дилася чергова відписка.

«ПРОЖЕКТОРИСТАМ» НА ЗАМІТКУ

БЕРЕГТИ І
ПРИМНОЖУВАТИ

Цей девіз Всесоюзної 

операції «Засіки» повинен 

стати програмою дій для 

членів штабів і постів 

«КІЧ».

Проводиться акція за 
ініціативою ЦК ВЛКСМ, 
Держагропрому СРСР, ін
ших зацікавлених органі
зацій. Мета її — щорічно, 
з липня по жовтень, коли 
ведеться масове збирання 
врожаю, мобілізувати юна
ків і дівчат на боротьбу за 
повне збереження зерна і 
плодоовочевої продукції.

Важлива роль в цій ро
боті належить «прожекто
ристам». Керівники шта
бів і постів «КП» повинні 
включати в проведення 
операції молодих спеціа
лістів народного госпо- 
дарства, працівників сіль
ськогосподарських і про
мислових підприємств та 
організацій, правоохорон
них органів, журналістів.

На що повинні зверну- 
т!1.. Ува|,У учасники опера
ції? Насамперед, вони 
мають контролювати го
товність до роботи зби
ральної техніки, тран
спортних засобів (автомо
білів, тракторних приче
пів, залізничних вагонів, 
навантажувально - розван
тажувальних механізмів), 
токів і елеваторів, овоче
сховищ, підприємств по 
переробці плодоовочевої 
продукції.

Не секрет, що чималі 
втрати врожаю трапляю
ться й через недоліки в 
організації праці. Саме 
тому в ході збирання слід 
боротися за скорочення 
простоїв під час наванта
жувально - розвантажу
вальних робіт, впровад
ження прогресивних ме
тодів перевезень, безумов
ного дотримання нормати
вів витрачання паливно- 
мастильних матеріалів.

Не слід забувати і про 
важливість якісної пере
робки плодоовочевої про
дукції. безперебійне - по
стачання населення свіжи
ми овочами та фруктами. 
Весь конвейєр «поле — ма
газин» повинен контролю
ватися «прожектористами», 
комсомольськими активіс
тами.

«Вузьким місцем» в ро
боті заготівельних органі
зацій була і залишається 
погана забезпеченість та
рою. Тому зверніть увагу 
на виробництво ящиків 
для овочів та фруктів. їх 
зберігання, ремонт та по
вторне використання.

І. звичайно ж, не слід 
забувати про створення 
жниварям належних умов 
для праці і відпочинку.

Результати рейдів-пере
вірок доцільно виносити 
на засідання комітетів 
комсомолу, штабів «Ком
сомольського прожекто
ра», обов’язково запро
шуйте на ці заходи керів
ників господарств, громад
ських організацій.

О. ШТАДЧЕНКО, 
інструктор обкому 
комсомолу.

ліотеки теж завелись 
нові шкідники». Так, уЦеь'. 
6-В класу школи № 16 
гіи Матрос значно «зМ5й. 
шив» обсяг підщи3<и 
журналу «Філателія», 
завши потрібні йому 
ки... А якої шкоди бібліо. 
течкому фонду заздают» 
боржники! Щоб позер.,« 
книги, бібліотекарі вдг,..у. 
ться ДО різних засобів: те. 
лефоную.ь додому, в Ш/.о. 
лу або на місце робо и 
батьків, уточнюють мкце 
проживання в адресному 
бюро, проводять ЧИмл.-з 
робочого часу В П:ДІ2да< 
будинків, очікуючи недоі. 
росовісних читачів чи їхніх 
батьків. Та й це не зазжди 
дає бажаний результат. Чи 
не на згадку про дитячу 
бібліотеку залишили у себа 
книги В. Галозецька, 9.;а 
вже й школу (№ 17), „з,
буть, закінчила, Л. МанзИ|. 
актриса театру імені М. Д 
Кропивнхцького... Серед 
боржників «зі стажем» — 
шестикласниц-я Л. Бєлоту- 
рова та дев ятикласниця 
М. Мороз із СШ N° 19, шес
тикласник С. Розумахін її 
СШ № 11, В. Іванченко із 
школи

Наче
вання 
знають
їхні підписи 
формулярах. А от навчити
ся берегти й бібліотечні 
книги, не губити їх, пезеп- 
тати вчасно — не зуміли. 
Забувають, що не одним їм 
потрібна та чи інша книга, 
що вона може принести ра
дість й іншим людям.

Н. БОРЩЕВСЬКА, 
старший бібліотекар 
книгосховища обласної 
бібліотеки для дітей 
імені А. Гайдара.

Одержуючи нозі книги 
(а надходить їх до облас
ної дитячої бібліотеки що
року понад ! - • 
разу милуюся 
оформлення. Але 
сумно, вік таких 
довгий. 1 . 7’
ми що називається, 
туються до дірок, 
продовжити книгам 
бібліотека здає їх 
турну майстерню, ремонтує 
власними силами.

111 а ж робиться для вихо
вання у юних читачів бе
режливого ставлення до 
книги? Для молодих школя
рів — це інсценівки з вико
ристанням ляльок: «Незнай
ко в бібліотеці», «Як бе
регти книгу», для старшо
класників — дні бібліогра
фії «Як стати спразжнім 
читачем» тощо. Маємо доб
ровільних помічників: діти 
самі ремонтують книги вдо
ма чи в бібліотеці. Серед 
таких — учні СШ № 17 
Н. Удалова, СШ № 19 —•
А. Балашова, О. Ісаєва та 
О. Литвинов. Лише члени 
гуртка «Живи, книга» (5-Б 
спас СШ № 11) за перше 
півріччя відремонтували 97 
книг, зберігши 50 карбо- 
занців державних коштіз.

€, на жаль, й інакші при
лади. Частина книг з ча- 
:ом . перетворюється на 
(інвалідів»: обкладинки по
шарпані, у плямах, листи 
іагнуті, а в кінці — «від

читана про книгу, час
то з граматичними помил
ками. Дехто «полюбляє» 
кольорові ілюстрації; кни
га В. Гусєва «Наши питом
цы» «втратила» більшу час
тину, птахів, а з книги С. Кат- 
цера «Флот на ладони» 
«зникло» чимало кораблів.

В читальному ж залі біб-

10 тисяч), що- 
з гарного 
:, як це не 

книг не- 
Через рік-дза 30- 

зачи- 
Щоб 

життя, 
в палі-

слідували 
їхатимемо, 
терцем, надолужимо про
гаяне. І це насторожує. 
Адже, як свідчить статис
тика, переважна більшість 
міжміських автобусіз, ви
рушаючи в дорогу пізніше 
від передбаченого часу, 
на кінцеві зупинки при
буває в строк. Як їм це 
вдається, здогадатися не
важко: водії перевищують 
встановлену швидкість, 
нерідко ставлячи під за
грозу безпеку пасажирів, 
буває, що й не зупиняю
ться на проміжних зупин
ках.

Тепер про культуру об
слуговування. Автовокзал 
у Кіровограді, без пере- | 
більшення, — відмінний. 
Тут передбачено, здається, 
все, аби пасажири почу
валися зручно, могли 
швидко придбати квитки, 
а в разі необхідності, й 
відпочити. Та виходиш з 
прохолоди красеня-вокза- 
лу, схожого здалеку на 
білосніжну бригантину, по
трапляєш в салон автобу
са і... Здебільшого в та
ких випадках пасажирів 
чекає розчарування. Бруд
ні, нічим не затулені від 
сонця вікна, неметена

06 11.40 над централь
ним автовокзалом облас
ного .центру пролунало 
оголошення: «Товариші
пасажири! З сьомої плат
форми відправляється 
реисозий автобус Кірово
град — Світловодськ. Час 
відправлення — одинад
цять двадцять п'ять. Щас
ливої вам дороги!».

— Нарешті, — полегше
но зітхнули пасажири. Та 
радість їх була передчас
ною. Водій «Ікаруса» (від
бувалося це 8 липня, ад
міністрації Кіровоград
ського АТП-13527 неваж
ко буде дізнатися — хто 
саме) іще кілька • хвилин 
безцільно простояз на 
платформі, 
колеса 
ляючи 
тільки 
дувань 
рів вирушив у дорогу.

Виявляється, такі запіз
нення на головному авто
вокзалі міста стали мало 
не нормою. Один за од
ним від'їжджали від плат
форм автобуси. І всі піз
ніше від строків, перед
бачених графіком. Кіро
воград — Долинська, Світ
ловодськ — Вінниця, Но- 
вомиргород — Олександ
рія, Кіровоград — Гайво- підлога, запилені сидіння... 
рон — ось далеко не пов
ний перелік автобусів, що 
вийшли на 
ненням на 
20 хвилин, 
відповідно 
СвіїЛОВСДСЬКОМу, 
миргородському та Кіро
воградському 13527 авто- 
підприємствам.

Звертаємося до водіїв з 
одним і тим запитанням: 
«Чому не дотримуєтесь 
графіків?». Відповіді різ
няться, але в основі їх, без 
сумніву, одне — безвідпо
відальність, нехтування ін
тересами пасажирів. Бо 
чим іще можна пояснити 
виправдання на зразок: 
«Зустріз знайомого, заго
ворився...», «Бігаз у кіоск 
по цигарки...»? Щоправда.

простояз 
обстукуючи 

автобуса, розмоз- 
із знайомими. І 

після кількох нага- 
обурених пасажи-

№ 24.
й правила користу- 

бІблІОТеКОЮ ЦІ діти
— про це езідчат»

на читацьких

лінії із запіз- 
10—15, а то й 
Належать вони
Долинському, 

Ново-

Місце роботи, домашни адреса

Виявлено порушення _____________________ __

ПОТРЕБУЄ ВТРУЧАННЯ

Пропозиції по усуненню недоліків

Саме таку непривабливу 
картину побачили ми 8 
салонах автобусів Кірово
град — Голованівськ, Но- 
воархангельськ — Олек
сандрія, Кіровоград — 
Г айворон.

...Коли залишали авто
вокзал, почули чергове 
оголошення: «Водій марш
руту Кіровоград — Боб- 
ринець, постазте машину 
на платформу! Вам давно 
пора відправлятися...». І 
заметушилися по вокзалу 
пасажири, шукаючи свій 
автобус...

Ю. КОЗЛІТІН, 
Ю. САВУСТЯНЕНКО, 

члени рейдової брига
ди обласного штабу 
«Комсомольсь кого 
прожектора».

І 
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Обласний штаб «Комсомольського прожектора» 
пропонує вам, шановні читачі, взяти участь в опе
рації по виявленню випадків порушень радянського 
і трудового законодавства, правил торгівлі, нетру
дових доходів, інших негативних явищ. Для цього 
просимо «прожектористів», членів оперативних ком
сомольських загонів, усіх юнаків і дівчат заповни
ти анкету-талон і надіслати її на адресу обкому 
комсомолу: м. Кіровоград, вул. К. Маркса, 61, об
ласному штабу «КП». Або в редакцію газети.

На ваші сигнали оперативно відгукнуться штаби 
і пости «КП», народні контролери, правоохоронні 
органи, журналісти газети.

АНКЕТА-ТАЛОН
Прізвище, ім’я, по батькові_ _______ ______

(заповніть при бажанні)

нашого краю 
що відстояли ітпя ивл о НИх 3 вершниками в 

кедогЛЯ“ут“ШоМИеніЯК ™ал'™ Лмарїїи < 
й су««ж о’Тхцг“?“ївагою!м»да 
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НА ДТСААФІВСЬКОМУ аеродромі біля села Фе
дорівни Кіровоградського району закінчився зо

нальний турнір XXXVII чемпіонату України з кла
сичного парашутизму на приз журналу «Крылья Ро
дины». У змаганнях взяли участь збірні Харківської, 
Запорізької, Дніпропетровської, Ровенськбї, Донець
кої областей, міста Севастополя та кращі парашу
тисти, які виступали в особистому заліку.

Чотири дні два майстри спорту міжнародного кла
су, 32 майстри, 18 кандидатів у майстри, 15 першо-

■ ■ II II СПОРТ» ■ І»■■■■■■! ■—

розрядників піднімалися в небо. Виконувалися гру
пові стрибки на точність приземлення з індивідуаль
ним заліком з висоти 1200 метрів, одиночні акроба
тичні стрибки з висоти 2200 метрів. Абсолютними 
чемпіонами України стали майстер спорту з Кірово
града Світлана Таранснко та майстер спорту з Чер
нігова Юрій Коваль. А загальнокомандну перемогу 
здобула збірна Харківської області. На другому міс
ці дтсаафівці Севастополя, на третьому — Донецької 
області.

і СПОРТ ..................     ■■■ СПОРТ м

Путівку у фінал змагань на приз журналу «Крылья 
Родины» отримали представники Харківської області 
та м. Севастополя.

На всесоюзній першості у складі збірної України 
виступатиме Світлана Тараненко, яку також включе
но кандидатом у збірну країни.

с. Федорівна 
Кіровоградського району,

ні—■ ІіиСПОРТ

Фото В. ГРИБА,

ЇЗ РАНЦІ, хоча слабкість і підламува- 
па ноги, Микола Митрофанозич 

зрозумів: треба ставати в стрій. Бо 
справ набереться стільки, що... У міськ- 
відділі п’ять працівників карного роз
шуку, але «обстріляних» лише двоє: 
аін і Тимофій Назаренко. Правда, й 
сам Олександр Петрович Бочаров не 
цурається усякої оперативної роботи, 
та все ж правопорушень збільшується 
і збільшується.

Збирався Микола Митрофанович 
Глаголев привести в порядок свою до
кументацію, а тут де не візьмись під
ступно болячка підкосила. Довелося 
дві доби відлежуватись з температу
рою. Та не було коли лікуватись: по
мічник чергового у відділі міліції тер
міново викликав до Бочарова.

— Хіба вони вже якийсь день не 
обійдуться без тебе? — сердилась 
Дружина. — А якщо виникнуть усклад
нення?

Глаголев махнув рукою: через дріб
ниці викликати не будуть. Трапилось 
Щось невідкладне. Не гаючись, поспі
шив на місце служби.

— Миколо, виручай! — без перед
мови почав викладати суть справи Бо
чаров, начальник відділення розшуку, 
невисокий міцний чоловік. Недавно він 
прибув сюди з Миколаєва, де працю
вав у відділі боротьби з розкрадан
ням соціалістичної власності. — Тут нас 
в «Українському більшовикові» кри
тикували вовсю! Вороги на очах з кра
щими представниками робітничого 
класу розправляються, мовляв, а вий 
пальцем не можете поворушити.

— Це про що?
— Про замах 

газеті читав? Ці 
ють більше нас. 
цією справою, а 
чий мітинг. Не стало 
Орджонікідзе...

— Олександре Петровичу, життя

на робкора Пекіна в 
спритні газетярі зна- 
Хотів я сам зайнятись 
тут оголосили траур- 

нашого Серго

- СЛУЖБА:

не пошкодую, але дістану тих, хто на
пав на робкора!

— Іншого й не чекав од тебе, Гла- 
голез, — передаючи папку, зазедену 
для розслідування, сказаз Бочароз. — 
Успішним виконанням спрази вшануй 
світлу пам’ять Серго.

Молодший лейтенант міліції загли
бився у папери: протокол огляду міс

Документальне оповідання

ця події, пояснення залізничників і 
вирізка з газети «Кіровська праада» 
за 21 лютого 1937 року. Вдарив по 
очах заголовок: «Зухвала вилазка кла
сового ворога». Нижче було набрано: 
«19 лютого о 6-й годині вечора на стан
ції Кірово-Українське біля складу па- 
лива на землі був знайдений тяжко 
поранений залізничник Гіскін Семен 
Олександрович. Потерпілого каретою 
«швидкої допомоги» приставили до 
третьої радлікарні, де йому подали 
відповідну медичну допомогу. Пора
нений Гіскін у тяжкому стані...».

Спершу молодший лейтенант вирі
шив відвідати потерпілого, тому тре
ба було поспішати. Третя радянська 
лікарня знаходилась біля заводу сіль
госпмашин. Головний лікар Резников 
попередив: хоча стан потерпілого тро-

ДНІ І НОЧІ

хи поліпшився, але потрібно якомога 
менше докучати йому розпитами. Гла- 
голев пообіцяв. Більше заспокоював 
сорокалітнього чоловіка, ніж цікавив
ся обставинами, що привели його на 
лікарняне ліжко. З лікарні вийшоз 
зовсім розчарованим, бо потерпілий 
не зміг викласти бодай що-небудь 
варте уваги для подальших пошуків.

Ситуація, в яку потрапив Гіскін, на 
перший погляд здавалась досить про
заїчною. Надвечір залізничник, зби
раючись заступити на другу зміну (пра
цював слюсарем на водокачці), за
йшов до крамниці робітничого поста
чання, купив сірники, хлібину. Потім 
пішов уздовж колії. Навколо нікого 
не було видно. Коли звернув на стеж
ку, недалеко від водонасосноі з-за 
рогу паливного складу метнулись тіні 
і важкий удар звалив його на землю. 
Більше нічого не пам'ятає...

У місто Семен Гіскін прибув з сім’єю 
з Ізрайлівки (нині Смопіне) і почав 
працювати на залізниці з 1932 року. 
Брав участь у громадянській війні ра
зом зі старшим сином Аптером. Роз
повідають люди, які близько знали цю 
сім'ю, що Алтер потрапив до рук мах

новців. Його катували, кинули у напів- 
затоплемий підвал будинку. Юнак піс
ля цього почав тяжко хворіти і помер 
1923 року.

На новому місці роботи Гіскін з го
ловою поринув у вир громадського 
життя -залізничників. Партійний осере
док доручив йому проводити серед 
товаришів передплату на газети і жур
нали. Досі він уже активно друкував
ся у більшовицькій «Правде» й «Ук
раїнському більшовикові», який вида
вався в Харкові, тодішній столиці рес
публіки. Публікації за його підписом 
знайти непросто, адже у той час ро
бітничі та селянські кореспонденти 
підписували свої матеріали псевдоні
мами, тобто вигаданими прізвищами. 
На жаль, папка з вирізками і листами 
з редакцій у Пекіна загубилася в роки 
Великої Вітчизняної війни.

Та повернемося до 1937 року. В га
зеті «Кіровська правда» з 21 лютого 
до 1 березня майже в кожному номері 
велася мова про хід слідства у справі 
про замах на життя робкора. Редак
ція була стурбована долею одного із 
своїх найактивніших позаштатних ав
торів. Ось що писали про Пекіна о га
зеті: «Немає жодного сумніву, що по
ранення зроблено на грунті помсти і є 
справою рук класового ворога... За 
час своєї роботи т. Гіскін безперервно 
веде активну боротьбу з розкраданням 
соціалістичної власності на транспорті. 
За матеріалами активного робкора 
залізничної преси були викриті і за
суджені вороги народу — оозкрадачі 
соціалістичної власності, .дезорганіза
тора роботи залізничного транспорту...».

І-Іа Гпаголева натискували з усіх бо
ків. Після розмови з Бочаровим його 
викликав начальник місь««!" ліпу мілі
ції Налісний.

Д. ТАНрЬКИЙ.

ІЗакінчення буде).
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А ЦТ (І програма)

▲ ут

7.00 — «90 хвилин». Ран
кова інформаційно-музична 
програма. 8.30 — Фільм
«.Життя і смерть Фердінан- 
да Люса». 1 серія. 9.40 —
«Жива природа». 10.40 —
Повніш. 16.00 — Новини. 
16.10 — «Союз науки і пра
ці». Документальні фільми.
16.40 — «Чи знаєш ти за
кон?». )7.25 — Новини. 17.30 
— Мультфільми. Щ.оО — 
Наш сад. 18.30 — Якщо хо
чеш бути здоровим (навчан
ня плаванню). Передача 1. 
18.45 — Сьогодні V світі. 
19.00 — «Вміння звести дім». 
Передача 1. 19.20 — «Резо
нанс». Близький Схід: час 
випробувань. 20.35 — Кон
церт ансамблю політичної 
пісні «Глобус». 21.00 —«Час».
21.40 — Фільм «Життя і 
смерть Фердіиаида Люса». 
1 серія. 22.50 — Сьогодні У 
світі. 23.05 — «Як ми відпо
чиваємо». Виступ учасників 
111 Московського фестивалю 
авторської пісні.

11.10 — Виступає ансамбль 
танцю «Надзбручанка» Тер
нопільської обласної філар
монії. 12.С0 — Екран моло
дих. 12.30 — Телефільм.
12.45 — Повніш. 13.00 —
Любителям хорового співу. 
13.50 — Для дітей. Кіножур
нал «Зірочка». 16.30 — Но
вини. 16.40 — Телефільм. 
«Раз. два, три...». 16.55 —
Агропром: проблеми і по
шуки АПК ’«Донбас». 17.25 — 
Концерт молодих виконав
ців. 18.00 — Телефільм
«Дзеркала Ермітажу». (Кіро
воград). 18.10 — День за 
днем. (Кіровоград), 18.30 — 
Держприймання: курс — 
якість. «Виробниче об’єд
нання «Друкмані» через пів
року». (Кіровоград). 19.00— 
Актуальна камера. 19.35 — 
До Дня відродження Поль-

град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «З піснею 
дружимо». 20.00 — «На
шляху перебудови». Перші 
кроки госпрозрахунку на 
комбінаті «Криворіжсталь». 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 23.10 
— Актуальна камера. Вечір
ній випуск.

14.10 — Новини. 18.00 та 
Новини. 18.15 — Маленький 
концерт. 18.25 — Сільська 
година. 19.25 — Виїзна прий
мальня програми «Для всіх 
і для кожного» на ВАМ!. Пе
редача 1. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Плавання. До 
підсумків чемпіонату країни. 
21.00 — «Час». 21.40 —і

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

Документальний телефільм. 
«Сибірський льон». 8.50 — 
Іспанська мова. 9.20 — «Пі
вень на ковзанах». Фільм- 
концерт. 10.10 — «Відгукні
ться. сурмачі!». 10.55 —
Мультфільми. 11.15 — Доку
ментальний телефільм. 12.05

дарує сподівання. Що чекає цю симпа-Молодість .... ... - _ -
тичну дівчину Світлану ДЖИРМУ, медсестру дитячо
го відділення Олександрівської районної лікарні, чле
на райкому комсомолу? Сьогодні вона абітурієнтка 
медичного інституту. її мрія допомагати людям бути 
здоровими, красивими, молодими. Успіхів тобі, Світла
но, будь завжди такою ж веселою, як на цьому знімну.

Фото В. ГРИБА.г АНОНС

Фестивалі, конкурси, концер
ти 22 50 — Документальний 
фільм. 23.10 — Новини.

Д ЦТ (І програма)

Тиждень на роздуми
Культурно - спортивний 

комплекс «Кіровець» про
понує створити міський 
штаб «Клубу веселих і ви
нахідливих». Для цього 
потрібна ініціативна гру
па, яка займатиметься на
писанням сценаріїв, режи
сурою. прийматиме заявки 
команд, установлюватиме 
строки і місце проведення 
змагань веселих і винахід
ливих, проводитиме же-

ревнування, визначатиме 
склад жюрі (воно для 
кожної зустрічі буде ін
шим). «Кіровець» запро
шує комсомольців, молодь 
і всіх бажаючих через 
тиждень після опубліку
вання цього анонсу зібра
тися в приміщенні КСК за 
адресою проспект «Прав
ди», 57. о 19-й годині, і 
обговорити згадані питан
ня. Телефон 3-94-74.

10.00 — Новини. х>..І 
Доброго вам здоров’я. 10.45
— Художній телефільм «Він,
вона і діти». 12.05 — До 
70-річчя Великого Жовтил. 
Програма Білоруського те
лебачення. 13.30 — Новини. 
13.45 — «Любов і мудрість 
Діогена», Вистава. 16.00 — 
Мальовничий світ дитинства. 
16.30 — Повніш. '16.40 
Телевізійна школа спорту. 
Уроки плавання. 16.50 —
«Наука і час». Продовольча 
програма: пошук резервів, 
17.20 — День школярів.
♦ Кур'єр». 18.00 — День за 
днем. (Кіровоград). 18.15 — 
Телефільм «Українська бар
карола». (Кіровоград). 18.30
— На здобуття Державної 
премії СРСР. Архітектурний 
комплекс Київського 
технічного

полі-
......... ..... інституту. 19.00

— Актуальна камера. 19.30
— «Тверезість — норма 
життя». Телефільм «Ози
раючись па себе». 19.50 — 
Кіно знайоме і незнайоме. 
20.45 — На добраніч, діти! 
2100 — «Час». 21.40 — У 
концертних залах України. 
«Пісенний вернісаж». 23.00
— Актуальна камера. ” 
чірній випуск.

Ве-

к'1.

«Пшиязнь — Дружба». 
20.35 — Вечірня гімнастика. 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 —
О. Кравцов. «Новосілля в 
старому будинку». Вистава 
Московського драматично
го театру Імені К. Станіслав- 
ського. Під час перерви — 
23.00 — Актуальна камера. 
Вечірній випуск.

А ЦТ (II програма)

Фільм «Каріно». 4 і 5 се
рії. 13.45 — Новини, 18.00 — 
Новини. 18.15 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 18.45— 
«Рух без небезпеки». 19.15 — 
Ритмічна гімнастика. 19.45
— Концерт. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Музичний 
кіоск. 20.50 — Науково-по
пулярний фільм «Стародав
ня Бактрія». 21.00 — «Час». 
21.40 — Музика і ми. 22.45
— Волейбол. Міжнародний 
турнір пам'яті О. Чініліна. 
Жінки. 23.30 — Новини.

7.00 — «90 хвилин». Рин
кона інформаційно-музична 
програма. 8.30 — Фільм
«Життя і смерть Фердінаи- 
да Люса». 4 серія. 9.00 —і 
«Чого і чому». Передача для 
дітей. 10.00 — Людина. Зем-: 
ЛЯ. Всесвіт. 10.30 - п Все-, 
союзний фестиваль народ
ної творчості. Позивні фес
тивалю. 11.00 — «Розмова 
по суті». Про нові форми 
роботи споживчої коопера» 
ції. 12.30 — Грає М. Ворож
цова (флейта), 12.45 “ До Дня Військово Морського 
Флоту СРСР. «Переможці». 
14.00 — Виїзна приймальня 
програми «Для всіх і для 
кожного» на ВЛМІ. Переда
ча 2 14.30 — Новини. 14.оО 
— Очевидне — неймовірне. 
15 50 _ «Співдружність»;
Тележурнал. 16.20 — Із «зо
лотого фонду» ЦТ. «Володи-: 
мир Тендряков». 17.30 —1
Міжнародний фестиваль те-, 

.лепрої-рам народної твор-; 
чо’с’і’і «Веселка». Танці Шрі 
Ланки. 18.05 — Мультфіль
ми. 18.35 - Новини. 18 40—. 
Співає Г. Беседіиа. 19.05 —. 
До ювілею Великого Жовтня; 
«Історії немеркнучі РЯД'«1»- 
Фільм «Чисте небо». 21.00—, 
«Час». 21.40 — «Коли співа

ють солдати*. Фестиваль сол
датської пісні. У перерві —4 
Новини.

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
Документальні фільми. 9.00
— Український сувенір. 9.20
— Німецька мова. 9.50 —
«Діти з Понятова». Переда
ча з Польщі. 10.30 — Шахо
ва школа. 11.00 — Мульт
фільми. 11.20 — Концерт з 
творів радянських компози
торів. 12.25 — Фільм — ді
тям. «Каріно». 2 і‘3 серії. 
14.05 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.10 — Із скарб
ниці світової музичної куль
тури. Р. Штра.ус. «Життя ге
роя». Симфонічна поема. 
19.00 — «Мамина школа». 
19.30 — Кінний спорт. Чем
піонат СРСР. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Кіноафі
ша. 21.00 — «Час». 21.-40 — 
Концерт народного артиста 
СРСР Є. Нестеренка. 22.45— 
Волейбол. Міжнародний 
нір пам’яті О. Чініліна. 
ки. 23.30 — Повніш.

ЦТ (І програма)А д УТ
10.00 — Повніш. 10.15 —. 

Ритмічна гімнастика. 10.45
— -На хвилі дружби». Бу
рятський ансамбль пісні ї 
танцю «Байкал». 11.25 —і 
Доброго вам здоров'я. 12.05
— «Автограф-. Київський
камерний хор імені Лято- 
ишнського. 13.05 — Новини; 
13.15 — Сатиричний об’єк
тив. 13.45 — До 70-річчя Ве
ликого Жовтня. Сторінки на
укового літопису. Академік 
’M. Г. Холодний. 14,30 —’
Солдатські листи. 15.00 —; 
«Суботні зустрічі». Органи 
зація відпочинку трудящих; 
16.30 — Художній фільм 
«Літні спогади про* плане« 
ТУ Z». 1 серія. 17.35 — Скар
би музеїв України. 17.50 —І 
«Сонячні кларнети». II Все-: 
союзний фестиваль 
діяльної художньої 
чості, присвячений 70-рІччю 
Великого Жовтня. Кірово
градська область. (Кірово
град на Республіканське теч 
лебачення). 19.00 — Актуаль. 
па камера. 19.40 — Листки 
з альбома. 20.00 — Чемпіо
нат СРСР з футболу. «Дніпі 
ро» — «Металіст». 2-й тайм. 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Ху- 
дожній фільм із субтитрами. 
«Анна Павлова». 1 серія; 
22.25 — Актуальна камёра. 
Вечірній випуск. 23.25 —!
«Світ поезії». Українські народні думи.

7.00 — «90 хвилин». Ран
кова інформаційно-музична 
програма. 8.30 — Фільм
«Життя і смерть Фердіиаида 
Люса». З і 4 серії. 10.35 — 
Л. Бетховен. Два романси 
для скрипки з оркестром. 
10.55 — Новини. 16.00 — 
Новини. 16.50 — Герої
Дж. Лондона на екрані. 
Фільм «Зникле золото інків». 
18.00 — «Наука і життя». 
Про роботу вчених Цент
рального екопоміко-матема- 
тичного інституту АН СРСР 
у галузі соціологічних до
сліджень. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Грає Брасс- 
квінтет Великого театру 
СРСР. 19.15 — «Контрольна 
для дорослих». Зустріч у 
Концертній студії Остайкіно 
з авторами передачі І. Шад- 
ханом і С. Волощиною. 21.00 
— «Час». 21.40 — Фільм 
«Життя і смерть Фердінан- 
да Люса». 4 серія. 22.45 — 
Сьогодні у світі. 23.00 —’
«Ми вибираємо мир». Про 
заключний концерт для 
учасників спільного радян
сько-американського похо. 
ду за мир.

А ЦТ (II програма) ТУР
ИН п-

ОГЛЯД КНИГ

Гострі кути родинного кола
Тим, хто бере шлюб чи 

недавно став молодим 
подружжям, радимо озна
йомитись з кількома ви
даннями, присвяченими 
проблемам молодої сім’ї.

Книга В. СИСЄНИА «Мо
лодёжь вступает в брак» 
И-, Мысль, 1986) розгля
дає питання формування

1 ' молодої сім'ї на фоні 
£ проблем молоді. Видання 
’ досконало розкриває пси- 
• колегію подружніх 

ємин. Рубрика 
на свідчить» 
вашу увагу на 
що необхідно 
ред шлюбом.

вза-
«Статисти- 

зосередить 
головному, 
знати пе-

> І 
-.......................... ДІТИ»
(К„ Реклама, 1986) вміще
но поради, пов'язані з до
глядом за новонародже
ним, годуванням, загар
туванням маляти. Як за
капати ніс дитині, поста
вити їй гірчичники, вибра
ти косметичні засоби по 
догляду за шкірою — і на 
це вам відповість книга.

Брошура О. ШМЕЛЬОВД 
«Острые углы семейного 
круге» (М., Знание, 1986) 

• названа так невипадково. 
Автор розглядає такі при
чини незгод в сім'ї, як 
конфліктність, роздрато
ваність, непримиримість 
до чужих звичок і переко
нань. Велика увага приді
ляється тут і таким нега- 

’ тивним емоціям, як за- 
’ здрість, ревнощі, злорад

ство. Як же минути гострі 
кути в повсякденному спіл
куванні? Чимало корисних

У книзі «ДЛЯ ДОМУ 
СІМ’Ї. МИ І НАШІ ДІЇ

порад, аналіз ситуацій, 
схожих з вашими, дасть 
книга.

Дитина починає своє са
мостійне життя зі слів «Я 
сам». Про те, як батьки 
повинні виховати у дити
ни самостійність, розпові
дає книга Д. ОЛЬШАН- 
СЬКСГО «Я сам» )М„ 1986).

Дуже добре, коли в сім’ї 
людина виховується не жа
дібною. але знаючою ціну 
карбованцю. Як навчити 
бачити в цьому міру вико
ристаної праці? Своє і чу
же: ян провести лінію між 
тим, що в квартирі і що 
на вулиці, на роботі, в 
школі? Про ціну народно
го добробуту, про вихо
вання бережливого став
лення до речей розповідає 
книга Л. САЛЬНИКОВОЇ 
«Моё и наше» (М„ 1986).

Книга X. Дж. ДЖАЙНОТ- 
ТА «Родители и дети» (М„ 
1986) допоможе батькам 
зрозуміти, чого і як вони 
повинні навчити дітей. Ав
тор більше п’ятнадцяти 
років вивчав стосунки між 
батьнами і дітьми. Ця 
ннига — синтез його дос
віду. Вона є практичним 
керівництвом до дії. У 
книзі є такі розділи; «Кри
тикуємо і хвалимо по-но
вому», «Поважайте себе і 
дитину», «Відповідальність 
і незалежність». В розділ? 
«День дитини» автор роз
повідає, як правильно по
будувати режим дитини. 
Багато практичних реко
мендацій у розділі «Деякі 
причини страху у дітей».

Я АВДЕЕВА, 
старший бібліотекар 
обласної наукової біб
ліотеки імені Н. К. 
Крупської.

8.00 — Гімнастика. 8,20 — 
Документальний фільм. 9.10

- Концерт камерного ор
кестру Узбецького телеба
чення 1 радіо. 9.40 — Фільм 
♦ Салют. Марія!». 2 серія. 
10.50 — «Будильник». 11.20
— Російська мова. 11 50 — 
Французька мова. 12.20 — 
Фільм — дітям. «Каріно». 
І серія. 13 30 —' «Народна 
творчість». Телеогляд. 14.15
— Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Телеміст Мінськ — 
Варшава. 19.15 — «...До
шістнадцяти і старші». 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Науково-популярний фільм 
«11с тільки розумом». 20.30
— Ритмічна гімнастика. 21.00
— «Час». 21.40 — Футбол, 

о Товариська зустріч. Олім- 
; пійська збірна СРСР — 
ч збірна Польщі. 2-й тайм.

22.25 — Волейбол. Міжна- 
< родині! турнір пам’яті О. 41- 
дніліна. Жінки. 23.10 
'■ вини.

■>А ЦТ (І програма)
Ран-7.00 — «90 хвилин».

кова інформаційно-музична 
..програма. 8.30 — Вперше на 
Йекрані ЦТ. Фільм -Життя і 
■!смерть Фердіиаида Люса». 
41 і 2 серії. 10.50 — Новини.

16.00 — Новішії. 16.15 — 
4Документальний фільм. 16.35 
_ 'Гелеекскурсія в музей 

4«Кабіпет і квартира В. І. Ле- 
Зніна в Кремлі». 17.05 — Но- 
4 вини. 17.30 — До паніоиаль- 
л ного свята Польщі. Програ
мма телебачення ПНР. 18.30 
_ «Якщо хочеш бути здоро- 

Чвим». (Навчання плаванню).
Передача 2. 18.45 — Сьо
годні V світі. 19.00 — «Вмін
ня звести дім». Передача 2. 
19.20 — Мультфільми. 19.40 
— «Зелена Гура-87». Кон
церт дружби. 21.00—«Час». 
21.40 — Фільм «Життя і 
смерть Фердіиаида Люса». 
2 серія. 22.50 — Сьогодні у 
світі. 23.05 — Світ і молодь.

А
У
А

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин».

кова інформаційно-музична 
програма. 8.30 — Фільм 
«Життя і смерть Фердіиаида 
Люса». 2 і 3 серії. 10.45 — 
«Карнавал». Фільм-балет. 
11.15 — Новини. 16.00 —
Новини. 16.15 — «Від Каїра 
до Порт-Саїда». Про сучасне 
життя Єгипту, проблеми, які 
стоять перед країною сьо
годні. 16.35 — «...До шіст
надцяти і старші». 17.20 — 
Новини. 17.25 — Релігія 1 
політика. 18.10 — Фотокон
курс «Батьківщина улюбле
на моя». 18.15 — Тверезість 
— норма життя. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
«Вміння звести дім». Пере
дача 3. 19.20 — Бесіда з мі
ністром освіти РРФСР Г. П. 
Веселовим. 19.35 — «Круп
ним планом — людина». Про 
’фільми XX Всесоюзного кі
нофестивалю в Тбілісі. 21.00 
-- «Час». 21.40 — Фільм
«Життя і смерть Фердіиаида 
Люса». З серія. 22.45 — Сьо
годні у світі. 23.00 — Між
народний конкурс естрадної 
пісні «Чешме-87». (Туреч
чина).

А УТ

Ран-
само-і 
твор-

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Виробнича гімнастика. 10.35
— Художній телефільм «По-
милка Тоні Вендіса». (1 та 
2 серії). 12.45 — Молодіжна 
студія «Гарт». 14.15 — Но
вини. 14.30 — М. Кропив- 
ШіцькиВ. «По ревізії». Теле- 
вистава. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
16.30 — Новини. 16.40 —
«Казки Пушкіна», Лялькова 
вистава для дітей. 17.30 — 
Державне приймання про
дукції? курс — якість. 18.00
— День за днем. (Кірово
град). 18.15 — Телефільм 
«Нукус». (Кіровоград). 18.30
— Музичний фільм «Наша
сестра оперета». 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — 
«Від першої особи». Г. Фе
дорів. 20.50 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40 — 
«Барометр» Молодіжна роз
важальна програма. 22.25— 
Актуальна камера. Вечірній 
випуск. 22.55 — Відповіді на 
запитання глядачів «Субот
ніх зустрічей». 23.10 — Фут
бол — хокей.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20^3 
Ритмічна гімнастика. 8 50—і 
Ранкова пошта. 9.20 — До 
Дня Шйсыго во-Морського
Флоту СРСР. «Товариш адмі
рал». Документальний теле
фільм про Героя Радянсько
го Союзу адмірала флоту 
І С. Ісакова. 10.00 - Фільм 
«Казки,, казки... казки ста
рого Арбату». 11.55 —Виступ 
Гаванського фольклорного 
ансамблю «Арагон». 12 20—.; 
Підводне оріситувашія. Чем
піонат СРСР. 12.50 - «Тео 
Адам запрошує». Концертна 
програма з НДР. 13.55 
Мультфільми. 14.20 — Свіч 
К° Х^ідо.яг<ия культура, і^ ССІ,> 15 05 ~ Здоров’я« 
15..Ю - Концерт Закарпат- 
жг .ГГХ,” „„=!Е

— Вечірня казка '»о по 1

10.00 —’ Новини. 10.15 —' 
Фортепіанна музика. 10.45 
— По музеях і виставочних 
залах. Молоді художники 
Дніпропетровщини. 11.15 — 
Музичні зустрічі. 12,15 —
О. Кравцов. «Новосілля в 
старому будинку». Вистава. 
Під чає перерви — 13.35 — 
Новини. 14.55 
балету. 15.40 
ди. іб.зо — : 
Телепост на 
Одеського об'єднання 
кого кранобудування 
Січневого повстання.
-- Літо піонерське. 17.25 — 
Грає квінтет духових інстру
ментів. 18.00 — «Міфи 1 
дійсність». Повернення з 
раю. (Кіровоград). 18.25 —
День за днем. (Кіровоград). 
18.40 — Телефільм «Сезон 
безпеки па воді». (Кірово-

Любителям 
Село і ліо- 

Новини. 16.40 — 
реконструкції 

важ- 
ІМЄІІІ 
16.55

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

Документальний телефільм. 
8.45 — «Радість — це піс
ня». Фільм-монцерт за учас
тю Великого дитячого хору 
1.(1 і ВР. 9.35 — Докумен
тальний телефільм. 10 25 — 
Мультфільми. 10.45 — Фільм 
«Діти Вапюшина», 12 20 — 
Англійська мова 12 50 —
Фільм - дітям. «Каріно». 
6 серія. 13.40 - «Наш сад».
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