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ЗБОРИ ЖУРНАЛІСТІВ ОБЛАСТІ
28 листопада в Будинку
політосвіти обкому партії
відбулися
звітно-виборні
збори журналістів області.

З доповіддю виступив го
лова бюро обласної орга
нізації Спілки журналістів
України, редактор газети
«Кіровоградська правда»
Ю. Д. Моторний.

Учасники зборів голов
ну увагу зосередили на
вдосконаленні діяльності
засобів масової інформа
ції і пропаганди по вико
нанню рішень XXVI з'їзду
КПРС і XXVI з’їзду Ком

партії України, на підви
щенні дієвості виступів га
зет, телебачення і радіо,

H. Н. Добрін, редактор кі
ровоградської
районної
газети «Зоря комунізму»

зміцненні зв’язків з робсількорівським активом.

М. П. Семенюк, редактор
новоархангельської
ра

В обговоренні доповіді
взяли участь
редактор
вільшансьиої районної га

йонної
газети
«Колос»
I. М. Черкашенко, началь
ник управління в справах

зети
«Ленінська
зоря»
В. В. Вовченко, голова об
ласного комітету по теле
баченню і радіомовленню
І. М. Венжик, відповідаль
ний секретар устинівської
районної газети «Промінь
комунізму»
Л. І. Соловеєнко,
ветеран
преси

видавництв, поліграфії і
книжкової торгівлі О. К.
Піскунов, секретар пер
винної організації Спілки
журналістів України при
редакції газети «Кірово
градська правда» Б. П. Куманський, заступник заві
дуючого відділом пропа

ганди
і агітації обкому
партії М. Є. Сірик.
Звітно-виборні
збори
прийняли постанову.
Обрано
новий склад
бюро обласної журналіст
ської організації, ревізій
ну комісію, делегатів на
п’ятий з'їзд журналістів
республіки.
В роботі зборів
узяв
участь
член
Правління
Спілки журналістів Украї
ни, редактор газети «Мо
лодь України» І, ф. Лубченко.
На організаційному за
сіданні
бюро головою
бюро обласної організа
ції
Спілки
журналістів
обрано Ю. Д. Моторного,
відповідальним
секрета
рем — А. І. Проскурова.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Достроково — добл єсть
Нині в обласному виробни
чому об’єднанні чіІІрозоград<інтотехобслугову в а в и я»
створено три комплексних і
двадцять
спеціалізованих
бригад, в яких трудиться 93
проценти робітників колек
тиву. Постійне вдосконален
ня бригадної форми погані

Зі ції праці дозволило об’єд-в яких трудиться молодь,
ланню домогтися високих 3 упевненістю, котру дає
показників у республіканок-тільки відмінне знання сво й'
гс-му
соціалістичному зма- справи, працює бригадир
тайні: в першому кварталікомсомс-тьсько.- молодіжного
нинішнього року колектив колективу Кіровоградської
виборов друге, а в другому станції технічного Обслугоіі третьому — перші місця, рвання № 2 М. КонстантиСеред кращих тут бригади к°в. Досвідчені ремонтники
10. Люшня,
ї. Мапосай,
В. Ковтун. І. Іванов, Поряд
зі своїми
наставниками
упепненіше почувають себе
робітники ”
П
Ракяцькніі.
--------------------- — N. Ткаченко.
Л. Шумпло.

і Вутовецький. Кожен член
бригади володіє кількома
спеціальностями.
М. Константинов
давно
відкрив для себе істину:
яким би напруженим і точ
но розрахованим на був річ
ний план, завжди
можна
зробити поправку на ентузі
азм, творчий пошук, зустріч
ну пропозицію. Тож запропонузав хлопцям включити
ся в змагання за дострокове
виконання річного завдання.
суміжними

На
знімну:
бригаді М. КОН
СТАНТИН ОВД
вручається ізимпел
обласного
виробим чого
об’єднання «Кі
ровограда в т отехобслуг о о ування»; на трудосому налгндарі бригади маляоів М. КОЛЕЧ
ЦІ НА
(другий
зліва) — лютий
1982
року; висонопрсдунти вно
лоаціос
бригада В. КО
КУЛЕНКА
(на
пере д н ь о м у
плані).

Тенет і Лото
Ю. ДНІПРОЗСЬкого.

Результати не забари пкя.
На початку жовтня колектив
рапортував про виконання
річного виробничого плянг.
а нині
ча його трудовому
календарі —
березень на
ступного року.
Одночасно з ініціаторами
змагання про
дотримання
слова доповіла бригада ма
лярів Кіровоградської станції
технічного обслуговування
№ 1. яку очолює М. Колон
нім. Високопродуктивно Пра
цює бригада В. Кокуленка з
цієї станції, а також брига
ди Світ.- оводської (бригадир
В. Власенко) тя Маловнсківсі-кої (бригадир N. Шевчен
ко) станцій технічного обслу
говування.
Нині колектив обласного
виробничого об’єднання <ІиІ.овоградавтотехобслуго в Ування» став на ударну тру
дову вахту на честь 60-оіччя
утворення СРСР. зобов ячдізся трудитися під девізом
«План — заков, достроково
— доблесть».

До 1 грудня зобов’язали
ся справитися із завданням
нинішнього року — надоїти
від корови по 3340 кілогра
мів молока — члени комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу доярок Несватківського відділка радгоспу Дру
гого імені Петровського цукрокомбінату.
Нині члени
КМК доять від корови най
більше в радгоспі—8,2 кіло
грама молока. Ще вагоміші
результати мають групкомсорг Євдокія Кравченко, пе
редові трудівники Ярослава
Прядко і Степан Микитчук.
За успіхами
колективу
стоїть чимала робота: моло
ді тваринники раціонально
використовують корми, вмі
ло готують їх до згодову
вання, дотримуються розпо
рядку робочого дня.
С. КОВАЛЬ,
інструктор
Олександрівського райкому ком
сомолу.

На честь
кожної
союзної
республіки

мітету комсомолу.
Підтримуючи
почин
москвичів,
комсомольці
цеху № 22 на звітно-ви
борній конференції прий
няли текст відкритого лис
та до всіх молодих робіт
ників заводу, в якому за
кликають їх стати на удар
ну трудову вахту на чесгь
60-річчя утворення СРСР,
на честь кожної союзної
республіки. Молодь палко
відгукнулася на цей заклик.
Нині молоді виробнич
ники прагнуть па своїх ро
бочих місцях добиватися
максимальної продуктив
ності праці, викопувати
роботу швидко, доброякісно.
Успішно справившись із
планами третього кзарталу, робітники впевнено
йдуть до виконання річної
програми.
Л. ГОРОШКО,
заступник
секретаря
комітету
комсомолу
виробничого об’єднан
ня «Друкмаш»,

Слово
шахтарів
Першими в нашому ра
йоні
підтримали почин
МОСКЕИЧІ8 --- 60-рІЧЧЮ уТ-

оорення СРСР — 60 удар
них
тижнів! — молоді
гірники шахти «Новомиргородська».
Прохідники
Анатолій Загоруйко, Ми
хайло Полєнов, Володимир
Комсомольська організа Альошин і
Володимир
ція
механоскладального Гетьман дали слово щодня
цеху
№ 22 виробничого добиватися найвищої про
об’єднання
«Друкмаш» дуктивності праці, зеконо
найчнеленнїша на підпри мити чимало електроенер
ємстві: 217 комсомольців гії.
трудяться
тут. Ритмічна
Бригада
прохідників
робота цеху значною мі Анатолія Заторуйка праг
рою залежить від роботи нутиме виконати виробни
цехів-суміжннків. а тому че завдання наступного
координація
діяльності року до Дня Конституції
всіх виробничих підрозді СРСР.

лів постійно перебуває в
полі зору заводського ко-

С. ОРЕЛ.
м. Новомиргооод.

Стало
«легшим»
кермо
Колектив
Кірово
градського
тролейбус
ного
управління
моло
дий. В цьому
ми пере
свідчуємося,
коли
нам
привітно
посміхаються
дівчата-водії через вітро
ве скло кабіни тролейбу
са. Буває, що ми, пасажи
ри. хмурніємо, еодії теж
Це коли порушується гра
фік руху. Донедавна од
нією з причин цього бу
ли
часті
несправності
гідропідсилювача
рульо
вого управління. На тролейб/сі ЗІУ-9 цей підси
лювач досить капризний.
Причин поломок чимало:
то зносився золотник, то
маслонасос.
то кільця у
силовому циліндрі. Щоб
там не трапилося, а кер
мо, як кажуть водії, стає
«важким»,
доводиться
почергово знімати підси
лювач, насос,
а потім
уже
перевірити
тягу,
шкворні.
1
часу багато
затрачається,
і
праці.
Точніше, затрачалося. Те
пер зовсім по-іншому —
після того,
як впровад
жено переносний
стенд
для діагностики рульово
го управління. Автор но
винки — старший
інже
нер
відділу
технічного
контролю комуніст
Ігор
Миколайович Лукичов.
— Завдяки Ігорю Ми
колайовичу
стало
«лег
шим» кермо, — розпові
дає інженер
виробничоіехнічного відділу Лілія
Іванівна
Шулькова.
—
Стенд досить простий за
конструкцією
і надійний
у роботі. Він дає можли
вість визначити місце по
ломки,
не
розбираючи
рульового
управління,

зокрема
несправності
гідропідсилювача
в збо
рі, масляного насоса і
деякі інші. Це
заощад
жує час при діагностиці.
Зрозуміло,
що думна
про просте і радикальне
водночас вирішення проб
леми у І. М. Лукичова ви
никла не відразу.
Звер
тався він до спеціально»
літератури, ретельно при
дивлявся до роботи
ре
монтників. А головне —
мав бажання
допомогти
своїм товаришам по ро
боті, підприємству
— Таких
людей,
—
продовжує
розповідь
Л. І. Шулькова, —які шу
кають можливостей
по
збутися так званих «вузь
ких» місць і знаходять їх,
у нас багато. До техніч
ної творчості все більше
прилучається
і
молодь
завдяки притаманному їй
потягу до пошуку і за
кличному
прикладові
старших
товаришів.
Не
щодавно підбито підсум
ки
конкуосу
молодих
умільців.
Перше
місце
здобув токар Олександр
Сгоянов. Його
пристрій
для розточування на то
карному верстаті деталей
при
реставрації
крон
штейнів, як і стенд І. М.
Лукичова,
сприяв поліп
шенню роботи
машин.
Нині в
усіх підрозділах
розгортається
соціаліс
тичне змагання за гідну
зустріч 60-річчя утворен
ня СРСР, а значить, бу
дуть і нові успіхи, в тому
числі і в
раціоналізато
рів.

Б. ЦВЯХ,
інженер
Кіровоград
ського ЦНТІ.
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«Завданням першочерго
вої ваги е розробка і ре
алізація продовольчої про- (
грами». /
(З матеріалів листопа
дового (1981 р.) Плену
му ЦК
Компартії Ук
раїни) .
- .— Мп хочемо виступити
з ініціативою
«Овочевій
сівалці — СО-4,2 — ком
сомольську
турботу»
пролунали з трибуни слова
заступника секретаря ко
мітету комсомолу О. Сіоми. Він запитально огля
нув ряди делегатів; «Чи
підтримають?»
Щоб виконувати продо
вольчу програму партії, не
обов’язково працювати на
полі, чи па фермі. Вклад \
її
реалізацію вносять і
шахтарі, і металурги, і ма
шинобудівники.
Нова
сівалка СО-4,2,
над випуском якої виріши
ли взяти шефство комсо
мольці заводу, призначена
для рядкового висіву на
сіння
цибулі-чорнушки,
пусти та інших
культур.
Шефство
над
новою
сільськогосподарською ма
шиною, яка незабаром зі
йде з конвейєра — справа
відповідальна. !Бо на першому плані тут стоїть
вузлів,
якість деталей,
якість роботи кожного, хто
зайнятий виробництвом аг
регату. На цьому наголо
сив у своєму виступі де
легат конференції, кавалер
ордена Трудової Слави
третього ступеню, слюсарскладальник зварювальноскладального цеху Микола
Рибальченко.
— Простої, несправне ус
таткування,
несвоєчасна
поставка деталей І матері
алів мали б відійти в ми
нуле, — сказав він, — Ллє
зовсім недавно 24 робіт-

1 грудня 198і року

Молодий комунлр,л

сівлор

28 листопада відбулася XXV звітно-виборна комсо
мольська
конференція кіровоградського ордена
Жовтневої Революції заводу сільськогосподарських
машин «Червона зірка».

У роботі конференції взяли участь Б. С. Ясиновський — заступник завідуючого відділом оргпартробо-

ники дільниці складання
рам на сівалку С3-3,6 про
стояли без роботи п'ять з
половиною годин за одну

лише зміну. Внаслідок цьо
го з конвейєра не зійшла
запланована кількість сіваперевитрачена заро-

ВІХИ ЗРОСТАННЯ
А’ За трудові успіхи, до
сягнуті у десятій
п’яти
річці, шість КОМСОМОЛЬЦІВ
заводу були
нагороджені
орденами і медалями. Се
ред них слюсар-складальнин зварювально-складаль
ного цеху Микола Рнбальченко,
зварник механо
складального цеху
№ 2
О. Попов,
тонар механо
складального цеху № 4
В. Левченко, токар механо
складального
цеху № З
Г. Ступай,
слюслр-складальник фарбувально-скла
дального цеху М. Ковален
ко, слюсар-ремонтник ли-

ворного цеху сірого чавуну
В. Фещенно.
А Комсомольсько - МО
ЛОДІЖНИЙ нолектиа штам
пувальників
(керівник
Л. Костецька) із заготовчопресового цеху, бригада
токарів механоскладально
го цеху № 1, яку
очолює
Л. Бобошко, бригади скла
дальників А. Скарбового з
механоскладального
цеху
зварювальнинів

—

ли систематичними. Під
виробництва велику роль час одного з таких рейдів,
жектора».
скажімо, було встановлено,
Добре діє штаб у меха що па свердлувальній діль
носкладальному цеху № 2. ниці
в обідню перерву
електроосвітлення не ви
ти обкому Компартії України, В. І. Сподій — завіду
микається. < Прожекторис
ючий
відділом оргпартроботи Кіровоградського
ти» піддали критиці вину
міськкому партії, Т, І. Валькова
другий
секретар
ватців і проконтролювали,
Ленінського райкому Компартії України, Т. М. Леоещоб їх було притягнуто до
дєва — перший секретар Ленінського райкому ком
відповідальності.
Комсо
сомолу та представники крейсера «Ф. Е. Дзержинсь
мольські «прожектористи»
кий», з яким червонозорівців зв’язує міцна дружба.
цеху нерідко проводять
Рейди по перевірці раціо рейди спільно з народними
бітна плата... У справі на
нального
використання дозорцями.
лагодження
ритмічності
електроенергії стисненого
У заводських комсомоль
повинні відіграти штаби
повітря та емульсіолу ста- ців багато цікавих і ко
Комсомольського
рисних справ.
Вони під
тримують шефські зв’язки
із школами та професійнотехнічними училищами міс
та. Давня дружба єднає
їх з колективом крейсера
«Ф.
Е. Дзержинський»
Чорноморського
флоту.
Моряки прибули на XXV
звітно-виборну комсомоль
ську конференцію.
Представник комсомоль
ської організації крейсера
подякував партійній
та
комсомольській організаці
ям підприємства за хоро
шу підготовку юнаків, кот
рі служать на кораблі, до
служби у Збройних Силах.
— Оскільки давні зв’яз
ки єднають наші колекти
комсомольськоА Всі
О. Попова з цього ж цеху
колективи
і
ви, командування крейсера
постійно виборюють призо молодіжні
ві Місця
у соціалістично близьно 400 молодих ви«Дзержинський»
вручає
підтримали
му змаганні серед комсо- робничнинів
комсомольській організа
мольсьно-молодіжних
ко ініціативи бригад депутата
ції завод}' червоний пра
Верховної Ради СРСР В. І.
лективів міста і області.
Гетьманця «П’ятирічку —
пор. Віднині
цей прапор
• д’ Більше
ДВОХ тисяч до сьомої
річниці нової
стане перехідним.
комсомольців заводу вже
рапортували про виконан Конституції СРСР» та кава
На XXV звітно-виборній
"
"
П. С.
ня завдань
першого року лера орденаі Леніна
конференції було постав
«П’ятирічну —
одинадцятої
п’ятирічки. Цуканова
Перемоги ралено чимало гострих пи
127 із них підтримали по до 40-річчя
чин депутата Верховної Ра дянського народу над фа
тань, вирішувати які нале
ди УРСР
Л. В. Чернеги шистською Німеччиною».
жить комсомольській орга
«П’ятирічку
— за чотири
'д’ За
звітний
період
нізації, яка у травні 1982
роки».
комсомольська організація
року відзначатиме лвій 60підприємства прийняла до
своїх лав 271 молодого ви
річнин ювілей.
робничника. 88 комсомоль
ців одержали рекомендації
для вступу
у кандидати і
члени КПРС.

ЗВІТИ ______

1

О. АНОХІНА,
спецкор
«Молодого
комунара».

1 ВИБОРИ

V яз ш
вциовіллшість
Цех
друкозаних
плат
Олександрійського
електромеханічного
заводу не зипадкозо називають на підприємстві
молодіжним: більше половини всіх працюючих
— молоді хлопці і дівча
та. Тому й не дизно, що
на комсомольських збо
рах часто вирішуються
важливі виробничі питан
ня. Як і недазно на звіт
но-виборних:
—Якщо порівняти сьо
годнішній внесок наших
раціоналізаторів з мину
лими, то можна тверди
ти: — винахідництво і ра
ціоналізаторство
наби
рає все ширшого розма
ху, — сказала у своїй до
повіді секретар комітету
комсомолу цеху Марія
Васильєва.
— Цьогоріч
ний економічний ефект
від нововведень уже ста
новить 8 600 карбованців.
А ще ж рік не закінчив
ся. У нашому цеху пра
цюють молоді енергійні
раціоналізатори
Вале
рій Солдаткін, Олександр
Кім. Однак до технічної
творчості треба залучати
й . інших виробничникіз,
які мають хист і вже зая
вили про себе бодай од
нією пропозицією.
Ми
маємо резерзи на цій ді
лянці роботи, та не пов
ністю ще реалізовуємо
їх.
Серйозну розмову по
вели комсомольці
про
про
дальший розвиток соціа
лістичного змагання. Мо
лоді на зазоді багато,
але
комсомольсько-мо
лодіжних колективів тіль
ки два. Уже тепер є мож
ливість створити щонай
менше ще стільки ж. То
ді і суперництво між ни-

ми буде на належному
різні.
Перший рік п’ятирічки
комсомольцям
цеху за
пам’ятається і тим, що
ще з січня особливу ува
гу
стали звертати
на
якість
виготовлюваної
продукції. Створено спе
ціальні пости якості, кіль
ка разів питання підви
щення гатунку продукції
виносились
на
цехові
комсомольські збори.
—Треба, щоб надалі
боротьба з браком велась постійно, а не від
випадку до випадку, як
це було раніше, — ска
зав на зборах свердлу
вальник Петро Очерет
ини. — Ось щойно
і,:“,
начальник цехового штабу
«Комсомольського
прожектора»
Тетяна Понк
аналізувала роботу шта___
бу, розповідала про рей
ди, які прозодились протягом року. /Але_ будьмо
___
відзертими — навіть кіль
кість цих заходів не мо
же
нас
задозольняти.
Частіше їх треба прозодити, чітко ставити мету,
аналізувати
;зроблене,
говорити про це вголос,
«Комсомольський
про
жектор» мусить постійно
оглядатись назад,
А то
так — рейд провели, а
винних не зазжди притя
гають до відповідальнос
ті. І бракоробам усе, як
кажуть,
. . сходить з рук.
Тому й нема чого дизуватись, коли з дільниці,
яку відвідували дозорці,
продозжують
надходити ~ браковані
деталі.
Дбаймо про дієвість
..----- » на
шої роботи, — закликав
комсомольців П. Очерет
ини,
Молодь цеху повин
на усвідомити важливість

;

Ш в
КОМСОМОЛІ
цього державного замов
лення, адже по якості на
шої продукції литовські
колеги судитимуть про
заОлександрійський
вод у цілому, —. _ сказав
виробничник
молодий
і .
я
Валерій Солдаткін.
комсомольпропоную
цям цеху взяти під свій
контроль
виготовлення
цієї продукції. Гадаю, що
таке відповідальне зав
дання нам під силу.
В. Солдаткіна гаряче
• підтримали.
На зборах порушували
ся й інші питання. Зокре
ма, багато
говорилось
про ідейно-політичне ви
ховання молодих. Взяти
такий приклад — Iі ком‘
сомольців мають дору
чення
політінформаторів, але не всі вони як
слід готуються до висту
пів. Тоді «п ятнадцятихзилинчи», як правило не да
ють бажаного результату.
Комітет комсомолу на це
повинен звернути осооливу увагу: допомагати
молодим
політінформаторам у виборі літерату
ри, вчити їх зосереджу
вати увагу на найважливі
ших міжнародних подіях
тижня, грамотно і дохід
ливо розповідати про це
колегам.
У роботі зборів взяли
участь
начальник цеху
цеху
Д. П. Артеменко, секре
тар парткому цеху Г. С.
Строн, голова цехкому
І. О. Мельниченко та сек
ретар комітету комсомо
лу заводу Лариса Роман
но.
Збори обрали
новий
склад комітету комсомо
лу. Цехову комсомольсь
ку
організацію знову
очолила Марія Васильєва.
В. ВАСИЛІВ.

ВИСОКІ/ ЯКІСТЬ
ШШЯШ№

умови соціалістичного зма дисципліни. І все ж при
Капітальне будівництво в гання серед комсомольсь чини незадовільної пове
нашій області вважається
"
ко-молодіжних бригад на дінки . окремих виробнич
галуззю на- кращий
молодіжною
КМК тресту, а се ників. трудових порушень
родного господарства, ад ред комсомольців і молоді слід шукати на самій буже більшість будівельників — на звання кращого- ро дові. Не секрет, ицо у пас
— люди комсомольського бітника. Нині вже медяна
багатьох споруджу вавіку. Тому ритм роботи на говорити про деякі успіхи на
них об’єктах нг ;ька ку.льбудівельних об'єктах ви в цьому напрямі. За під тура
виробництва, слабна
значає саме молодь.
сумками першого півріччя організація праці, не лаш
побут, відсутня
Часто говорять; у ко;к- наша комсомольська орга тований
ного покоління був «свій» нізація посіла перше міс перспектива професій .чого
Дніпрогес, своя Магнітна. це серед комсомольських зростання.
1 сьогодні кожна комсо організацій міста, за що й
Хвилює комсомольців і
нагороджена пере
мольська організація буді була
вимпелом ЦК стан справ на будівництві
теж має свого хідним
вельників
одинадцятого
Магнітну, А комсомольці ВЛКСМ і Грамотою міськ цукрозаводу. Липнязького
цьому
«Кіровоградваж- кому комсомолу, КМК час об’єкті бракує На
тресту
засобів ма
*
кілька: то виходять переможцями
машбуд» — навіть
лої
механізації,
низька
дис
конструкторсь- соціалістичного змагання
проектно
праці. У будівель
ккй інститут «Посів.маиі», серед комсомольсько-мо ципліна
них
вагончиках
не
виста

корпуси заводу тракторних лодіжних бригад району. А
чає води, до багатьох із
гідроагрегатів,
пускові КМК комуністичної поаці них ще не підведена теп
об'єкти «Червоної ЗІРКИ'», малярів-штукатурів Н. Ф. лотраса.
(групкомчавуноливарний завод, оди- Шачковської
]
Критичні зауваження бу
надцятнй Лнпнязький цук сорг Т. Плотникова) з бу
управління ло висловлено і на адресу
розавод. Тож молоді буді дівельного
№
3
бореться
за
перше
міськкому
комсомолу. Бу
вельники тресту відчува
ють свою відповідальність місце в обласному соціаліс дівництво корпусів заводу
за дострокове введення в тичному змаганні сеоед тракторних гідроагрегатів
дію
промислових об'єк КМК будівельників. Ваго було оголошено в січні ми
тів. Як прискорити темпи мих
успіхів
протягом нулого року міською удар
робіт, ПОЛІПШИТИ якість?
кількох років добиваються ною комсомольською будо
тресту В. Тю- вою. Якщо на початку ро
Все це і стало предметом комсомольці
В. Суботні, 3. Сологуб, ку тут трудилися Ударні
детальної розмови на ком па,
комсомольські загони міс
H.
Приходько.
сомольських звітно вибор
та. проводились суботаики,
них зборах. Як оцінити ро
Вирішуючи питання со то нині міськком комсомо
боту комітету комсомолу ціалістичного
змагання, лу почав потроху забувати
тресту за звітний період? комітет комсомолу врахо про цей об'єкт. А чому б
Не завжди тут все лади вував і те. що на продук йому не розв'язувати своїх
лось. адже в комітет при тивність праці впливає не завдань по вихованню м >
йшли нові люди, яким час тільки професійний рівень
саме на цій будові.’
то бракувало досвіду. Але робітників, а н мікроклі лоді
В переддень комсомоль
з перших ДНІВ свор.ї робо мат у колективі, повноцін ських з’їздів спілчани пе
ти комітет зумів виділити ний відпочинок, заняття реглядають
свої зобов'я
З усіх
проблем одну — спортом. Про це таком: іш зання. разом
намічають
найголовнішу: безумовне ла мова на звітно виборних шляхи їх виконання. Тон у
виконання
комсомольсь зборах. Та головну увагу ньому задають кращі КМК.
ких планів, взятих соціалі промовці звертали на ви Так, комсомольсько-моло
стичних зобов’язань. Кож робничі справи. Було наз діжна бригада мулярівна справа перевірялась ре вано ряд недоліків’, які ще штукатурів
виступила з
зультативністю: чи викли заважають
працювати. ініціативою «Із завданням
кало нове починання зро Комсорг бригади іптукату двох
років п’ягиоічкіі
стання трудової активное- рів управління меха гізації справитися до XIX з’їзду
гі спілчан. як вплинула
Нині бригада пра
В. Глядешкіна. нор- ВЛКСМ».
воно на робочий настрій'1 тресту
під девізом «Роботам.
БУ «Машбуд» цюк
будівельників. «Прожекто мувальниця
ЯКІ
виконує
Яновська, муляр В Пет ко-меладіжннйКОМСОМОЛЬСКристи» систематично вис,- I.
гнв
трубоукладач буді гарантуємо високуволек
хід соціалістич рова.
якіст•> •
управління
ного
змагання, постійно вельного
Сьогодні
комітет
комег»
«Спецбуд» В. Тернавський молу працює над тим. щос
пропагували
чимало критич для кожного КМК, кожного
досвід. Завдяки передовий
цим ста висловили
ранням молодь нині пра- них зауважень.
молодого будівельника цей
повсякденною
— Не все гаразд у нас девіз став
X® Ш^^СПІ30М *Не В,П<О’
дозвілля, нормою.
— Л
! 4 °.го завдання з організацією
—
говорили
вони.
—
немає,
, 1.за',|шіай будівельно
К, ЛЯШЕНКО,
го майданчика».
у нас і приміщення, де ми
комітету
могли
б
проводити
кх
льтурсекретар
На спільному засілапні ні заходи. Чимало нсвіірітресту
комсомолу
’
КОМУС7г
шених
питань
у
вихованні
кому тресту були тало к молодих робітників. А звід
«Кіровоградмашв а жі Розроблені і затверджені си 1 порушення трудової
буд».

*

а

----- З стор.^-------Валерій ГОНЧАРЕНКО

Тихої липневої ночі
МОНОЛОГИ

ЛІНІ
ПІЛ ЛИШЕМ
Чи знав я ного? Звичай
но, ні. Звідкіля мені було
знати, що він за один? За
те добре знав її, Олену.
хЗЦе б пак, колишня одно
класниця. Ну що вам про
неї сказати? Нічого особ
ливого в ній не
було.
Лросто симпатична дівча,
як і всі з нашого класу,
та ще... Втім, не мені те
пер судити, коли цей хлоп
чина знову СТОВбИЧИТо у
неї під шинами. Бувають
же такі диваки! Прихо
дять ножного вечора, щоб
тільки побачити, як вона
повертається
з
роботи...
Важко таких
зрозуміти.
Якби він побачив сам се
бе збоку, то обов’язково
розсміявся б!
Ось і сьогодні: нанрапає
дощик, а він знову стоїть
на тому самому місці, що
й два місяці тому. Вона ж
сидить у теплій кімнаті,
попиває гарячу каву і слу
хає музику. Як завжди,
Баха.
Я
віднладаю
убік «12
стільців» Ільфа й Петрова.
зЙомусь
навіть читати не
хочеться через цю погоду
Помалу
.
----розглядаю
через
шибку незнайомця... Олен
ка все одно не вийде. ПеПе
погляд
на третій'
ревожу
---------------------------паралельного буповерх
динну. В її кімнаті горить
яскраве світло. О такій по
рі там звичайно
можна
угледіти мерехтливе бли
мання лампочок світлому
зики. Що поробиш, техніч
ний прогрес торкнувся і
великого Баха...
Годинник відбиває двад
цяту годину. Я знову бе
русь за книгу. Але Остап |
ьендер
цього
разу теж
підводить. Сміх та и годі:
перегортаючи чергову сто
мимоволі: -поглярінку, я ........
----Оленчині вікна,
даю на
Темно. Цікаво, а де ж той
дивак/ хіба и досі мокне.'
Здається, дощ ще більший
припустив...
вікно
і
Виглядаю у
мало не снрикую від не
сподіванки. Оленка, горда
незалежна Оленка, біжить
через вулицю, немов якесь
дурне дівчисько, а їй наЗустріч — отой диван з
букетом осінніх
пишнимі
квітів.
іЛопотить дощ, на
- струмочки на
асфальті
води,
в
яких
ламутної
вибухають
здіймаються і
схожі
при
бульбашки,
світлі ліхтарів на святков
мініатю□у ілюмінацію
рі...
певно,, неОленка і її, __
промокаючий хлопець по
вільно йдуть
найдовшою
вулицею нашого міста да
лі, далі й далі.

8. ПІСКОВИЙ.
м. Новомиргород.

За останній час в редак
ції зібралось чимало нонвертів з творами початків
ців, чиї поетичні
спроби
заслуговують
на обгово
рення у нашій заочній сту
дії.
Ольга Полевіна (Кірово
град) надіслала шість те
матично
різнопланових
віршів. Вона зачіпає такі
глобальні проблеми, як бо
ротьба зз мир, вічний кон
флікт добра і зла,
рола
мистецтва з житті людини.
Ці твори свідчать,
що в
авторни є те, без чого не
буває поезії —
співпере
живання з своїми ггрозми,
причетність до великих і
малих справ
сьогодення.
Два вірші про
мистецтво
найбільш вдалі,
написані
пристрасно, відчувається і
знання матеріалу, і бажан
ня художньо
осмислити
його. Але окремі
рядки
справляють враження на
писаного похапцем, у пер
шому пориві натхнення.
Візьмімо, наприклад, зірш
«Вона»
(назва, до речі,
безбарвна, а назва — не
Другорядна річ в літерату
рі)- Це спроба
створити
образ ділової,
заклопота
ної сучасної жінки, прав
диво оповісти про турботи
жінки — коханої, дружи
ни, матері:
«Домой придет она
и рассмеется.
Согреет всех и смехом,
и теплом.
Хоть смех порой ей
нелегко дается,
Хоть горечи порой
так много в нем».

Дмитро ТАНСЬКИЙ

Перший сніг
Обережно з прогнозами...
Ожеледь!
Лижі, певно, придбав я дарма,
їдуть в Крим за грибами...
Тривожимось.
Це ж якась несерйозна зима!
Навіть вітер безпомічно
_
'
схлипує
І покірно лягас до ні г.
Тільки ввечері знехотя випаде
Чарівний 1 пухнастий сніг.
Світло й тихо,
І, зрештою, добре нам
Торувати в казку стежки.
Сніг зведе всі стежки до обрію.
А тепло — оберне в струмки...
м. Кіровоград.

Анатолій КРИМСЬКИЙ
— Хтось у лісі шепоче. Прислухайся.
Тс... Мені страшно.
Страх, як холод, морозить,
пройма до кісток...
— Не хвилюйся. То впав у траву
наш листок учорашній.
Ще зелений
кленовий листок.
— Чом же й ти засмутився?
Адже усміхався недавно.
Ніби т]нь на обличчя набігла. Чому?
— Просто так. І непросто...
Нараз пригадав я
Своє перше кохання.
І перші морози — йому,
с. Володимирівна
Кіровоградського району.

Петро СЕЛЕЦЬКИЙ

Монолог листя
Ви хоч вірте, хоч ні.
А на дні золотої долини, —

Там, де осінь в дорогу
Петрові плете батоги.
Сталось диво чудне,
Сталось чудо небачене и дивне
Розцвіли три кульбаби.
Три крапельки сонця тугі.
Нам вже снилися сни.
З головою вжилися ми з осінь,
А кульбаби горіли
На золоті, наче свічки.
Може, їм у весни
Поміж подруг погано велося,
Що вони утекли?
От зібралися втрьох і втекли...
Ллє раптом... спіткав
Нас усіх несподіваний здогад,
Наче спогад про вирій.
Куди нам хотілось колись...
Нечуй вітер ще спав
На сторожі. не вчувши нічого,
Л пас вихор підняв.
І поніс, і поніс, і поніс...
м. Кіровоград.

Володимир ЧАБАНЕНКО
X

Ветерани партії
Правнуками кирпатими
Рясні лопотять літа.
Жовтень червоними бантами,
як спогадами, гортд...
їхні діла — то квітня
БрунькованнЙ перегук.
Будьмо ж, .мій друже, гідні
Потиску чесних рук!
В руках їх віра світла.
Сяєвом кумача
К кожному слові -квітне
Усмішка Ілліча» •»
їхні життя озвуться
Щедро і після.нас.
По рядових Революції
кроки рівняє Час.

м. Кіровоград.,

Карби Анатолія Матвієнка
Пломеніють маки й ружі на вишиваних рушни
ках у батьківській хаті.
Фантазія народу, що набу
ла
матеріальності, стала
відчутною
на дотик. Які
кольори, яка майстерність!
Колір — ось що найпер
ше вражало
Анатолія в
навколишньому світі. Він
змалку
любив малювати.
Прикрашав
малюнками
письмовий стіл, стіну бі
ля ліжка. Прикрасив якось
яскравими зображеннями
персонажів з мультфільму
«Ну, постривай!*, виготов
лену
власними
руками
шпаківню. Правда, шпаки
тоді чомусь не зрозуміли
юного художника, боялися
і близько до тієї шпаківні
підлітати. Азе то вже, як
кажуть, інша історія.
Карбуванням по металу
захопився вже згодом, ко
ли навчався в індустріаль
ному технікумі.
Служив.
Як приїхав з армії у від
пустку, привіз матері в да
рунок свою першу серйоз
ну (так сам вважає) карбо
вану роботу
по міді «По
вернення з Куликозого по
ля». Давньоруський воїн
дивитеся з далечі віків гор
дими і водночас
добрими
очима...
В рідній хаті Анатолія
Матвієнка — ціла вистазка

його творів.
Ось і карбу
вання по
алюмінію. Це
композиція «Три богатирі:-,
«Жар-птиця»,
«Іванушка»
та інші. їх стає все більше.
Казкові й легендарні пер
сонажі, історичні події.
А мені раптом пригаду
ються веселі
каруселі у
скверику в центрі селища.
Яскраво, вигадливо оформ
лено атракціони — улюбле
не місце відпочинку яояоархангельсьних малюків і
їхніх батьків.
— Розмалювати карусе
лі, —каже А. Матаієико. —
було одним з моїх комсо-

мольських доручень. Хоті
лося зробити щось приєм
не для всіх...
Увечері після роботи ро
бітник Новоархангельського комбікормового заводу
Анатолій Матвієнко знову
візьме до рук свої нехит
рі інструменти. І з металу
вималювуватиметься дазнє
таїнство...

Т. МЕЛЬНИЧЕНКО.
На знімку: Анатолій
МАТЗІЄНКО за улюбленим
заняттям.
Фото П. ЦИМАХОВСЬКОГО.
емт Новоаохангельсэч.

Пізнього липневого вечо
ра студент філологічного
факультету Оксен Загоруйко проводжав додому од
нокурсницю Аліну
СлниЧенко. Високого
зросту,
широкоплечий, з мужнім
продовгуватим
обличи чи,
на якому ламались гостаим
трикутником
густі чорні
брови, Загоруйко говорив
соковитим,
добре постав
леним голосом.
— А знаєте, Апіно. в
свій час я займався навіть
карате.
— Кешо, хіба вам пер
шого розряду з боксу за
мало?
— Це не те.
Розумієте,
японці віками шліфували і
вдосконалювали
прийоми
своєї національної бороть
бі:. Володіючи карате, мож
на легко справитись із ці
лою зграєю хуліганів.
— Хіба ви їх боїтеся? —
Дівчина зміряла очима мо
гутню статуту свого супут
ника...
— З вами мені, й дідько
не страшний!
Біли одноповерхової ка
м’яниці Аліна зупинилась і,
стріпнувши золотими ку
черями. промовила:
— Ну ось і прийшли. В
цій цитаделі я й мешкаю.
— А сторожа у вас не
має? — примружуючи чор
ні очі й красиво вигинаю
чи бровк,. запитав Кета.
— По штату не передбачено.
— Жаль. Мені б така ва
кансія найбільше підійшла.
пашіло
Обличчя А.чінії
від незрозумілого
хвилюпанчя. Вона весь час намагалась сховати його у
тінь від крислатої акації,
іцо височіла
над парка
ном...
— Привіт.
Апіно! —
раптом пролунало зовсім
поряд. До Загоруііка доли
нув міцний запах
спирт
ного.
— Це мій однокурсник.
Вільно, — якось поспіхом
пояснила Аліна.
І одразу
ж додала, звергаючись до
Кеші: — Бачиш, якого су
сіда маю...
Низькорослий.
вузько
грудий молодик з сигаре
тою я руці, ледь похитую
чись, бурмотів:
— А що. не подобаюсь?
Га? Послухай, однокурсни
ку. У тебе не
знайдеться
сірника?
— Я не палю.
— ніби
виправдовуючись, пояснив
Кеша і подумав: «Тільки
цього п’яного типа не ви
стачало».
— Ти що — споптсмсн
чи псих?
— Ні. ні. я не спортсмен,
я так...
— Ага. ясно
— відмін
ник. — презирливо проці
див крізь зуби сусід. На
хабно втупившись в очі Загоруйка,
пін раптом зле
сказав: — Так сиди вдома
і товчи свою
науку, а не
бігай по чужих дівчатах!
В горлі у Кеші пересохло.
Він із жахом відчув, як у
нього почало дрібно трем
тіти праве коліно. «Кре
тин, алкоголік нещасний».
— в подумці вилаявся на
адресу п'яного.
— Але...
— Що «але»? — визві
рився Вільна
і підступив
ближче.
— Пробачте. — уже зов
сім невпопад почав Заго
руйко. — я не хотів вас
образити, ви не так зрозу

міли мене... «Та що ж цо
таке? — клуботілись іюго
думки, — як же це? 1 вік
сміє при Аліні
говорити
мені такі слова? Та зараз
я його
прямим класич
ним...
у підборіддя. Осі.
тільки стану в стоику».
— Студенте, я не шучу!
Я, знаєш, дуже
рішучий.
І, вобше. я тебе всього на
скрізь бачу.
На останніх словах АлІ»
на стала між хлопцями.
— Кешо, — промовила
вона з якимось притиском,
— прошу тебе, йди додому!
— Але... — знову повторий той і чомусь
глуха
закашлявся.
— Іди. Так буде краще.
— Котися, друг, бо я за
себе не одвічаю. — долину
ло від хвіртки загрозлива
попередження.
— Ну якщо так, то... ви
бачайте. — сміливіше за«і
і опорнії Загоруйко, відступ
лаючи назад.
Ного висока посгагь ніч
би поменшала і він, втніч
нувши
голову в плечі,
іииидію закрокував по роз,
трісканих плитах тротуар
ру. «Не треба
поспішати,
а по подумають, що я бон»
гуз. Треба уповільнити хо«
ду, — наказував він собі,
стискаючи в кулаки спітнів
лі гарячі пальці. Треба зу->
пилитись. Можливо, навіть
сплюнути недбало
крізь
зуби. ІІостояти на
місці,
Вголос вилаятись...»
— Пхе. — почав подумки переконувати Загоруйч
ко сам
себе. — ВількаЬ
Якийсь там вишкварок. Та
я б його з одного удару...
А.че внутрішній
голос
безжально відкидав усі ар
гументи. Не бреши! Боя
гуз! І навіщо було тріпа»
•гись про бокс, карате. Ти
ж у житті
жодного разу,
навіть в руках не тримав
боксерських
рукавичок».
«Я не боягуз, — виправдо
вувався перед тим голосом
Кеша. — Просто
не хоті
лось зв'язуватись з тідю
П'яною наволоччю. Нікого
я не боюсь. Навіть міліції.
Ось візьму і...»
Його погляд ковзнув по
безлюдній
вулиці й на
штовхнувся
на стару бе
тонну урну. «Та що мені
міліція. — Кеша хвацько
сплюнув собі під ноги, —
ось візьму й перекину цю
посуднику. Нехай знають...
А то —боягуз!»
Він підійшов д& незграб
ного витвору комунального
генія і штовхнув його поіою. Урна схитнулась, але
не впала. Тоді
Кеша на
гнувся. обхопив її руками
за край і потягнув що бу
ло сили...
Бетонний ци
ліндр глухо стукнувся об
асфальт і покотився троту
аром. «Боягуз? — злорадно
засміявся Загоруйко і ра
дісно видихнув
на повні
груди. — Ха, та мені на
плювати...»!
вій ще раз
пхнув негою лежачу урну.
Кеша даленів у чорниль
ній темряві кварталів по
вільно і тихо, перетворю
ючись на їх тлі у рухливу
й невиразну пляму. Позаду
лежала жалюгідна пере
вернута урна, з якої наш
герой випотрошив на газон
папір, розбиту пляшку та
.жменю обсмалених недо
палків... Липнева ніч дзве
ніла вслід Кеші
гронами
неонових ліхтарів і посмі
халась іронічною посміш
кою щербатого місяця.
м. Кіровоград.

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧА»

«ЩО СКАЖУТЬ ЗОВСІМ ДРУГІ люди?»
Так закінчується зірш,
а посуті
це
лише на
тяк на розвиток теми...
Лариса Чередник (Добровеличківка) надіслала «на
наш осуд», як рішуче заязила в листі, лише один
вірш. Як і в попередньому
випадку,
тут натхненне
захоплення дорогою люди
ною не знайшло художньо
го втілення, хоч технікою
віршування авторка воло
діє непогано. Л. Чередник
пише, що вже друнувалаг.ь,
що
захоплюється також
прозою, але саме поезія є
«стилем її життя».
у віршах С. Орел з Новомиргорода
відчувається
присутність
певного пое
тичного світогляду, вміння
передати почуття ліри«но
го героя. Але нам здаєть
ся, що азторка багато не
допрацьовує
в
напрямі
дисципліни думки, що час
то призводить до падіння
емоційної напруги вірша.
Серед вдаліших
її ряди в
можна виділити ось такі:
«Думаю про тебе. Думаю
про тебе,
а під ноги пада
яблуневий цвіт.

З сонця золотого,
усмішок і щастя,
з мрії і кохання
зіткано весь світ».
Цікавий
задум
вірша
«Ідуть ветерани», але для
того, щоб він став худож
нім твором, С. Орел
теж
треба було ще попрацюва
ти, надати віршеві
дина
мічності і звільнитися від
схематичності.
Авторові вірша «Серце
матері»
А.
Снісаренну
(Петрівський
район)
та
кож не вдалося знайти но
вого повороту у висвітлен
ні теми Великої Вітчизня
ної війни. Але ж поезія, за
Маяковським — це, перш
за все, «їзда в незнане».
У трьох віршах А. Хмель
ницького з Ульнновкч як
позитивне можна відзначи
ти лише прагнення підняти
теми громадського звуч.іння. Однак вірші перенаси
чені загальними місцями,
парадними фразами. Автор
прагне до всеохоплю о іоі
епічності, а натомість ви
ходить багатослів'я, у яко
му безнадійно тоне голов
на думка композиції. Не в
дуже добрих
спосуннах
А. Хмельницький із ритмом
та римами. Мабуть, перш
за есе йому
бракує гірл-

цьовитості, адже вірші на
діслано до
редакції мало
не а черновику і з інтерва
лом у 2 дні. Певно, Що ав
тор не звик їх допрацьову
вати.
Еіршам В. Василевського (Добровеличківна) при
таманна інша вада — фор
ма у нього переважає над
змістом. Відчувається непо
гана обізнаність автора і з
класикою, і
з сучасними
тенденціями в поезії (чого
не еловлюєш у творах ба
гатьох інших початківців).
Але наслідуваність, буйний
темперамент, хаотичне на
громадження
барвистих
образів, серед яких, прав
да, трапляються й здалі.
свіжі, часто гублять основ
ну думну.
Наш славетний
земляк
Юрій Яновсьний, за його
власними словами, шукав у
творах, які читав, «муж
ність і радість,_щирии за
хват і приємний біль муд
рості». їх поки що важко
знайти у багатьох віршах,
про яні йшлося вище.
Суперечливі почуття ви
кликали у нас листи, напи
сані В. Горенком з Вільшанського району. Він туроується не тільни про влас
ну, а й про другову пое-

тичну долю — просить на
друкувати вірші обох, мо
тивуючи
це тім, що він
власного рукою вже «ско
ротив» їх... В. Горенку та
його другові В. Минолюиу
(якщо це не літературний
вимисел, бо надто вже схо
жі почерк і стиль обох) хо
четься порадити
писати
єдиною, краще — рідною
мовою, щоб не
виходило
класичного
суміщення
«французького з нижньо
городським».
(Це заува
ження стосується й деяких
інших початківців).
Як позитивне у їхніх по
етичних спробах хочеться
відзначити безпосередність
у виявленні і освоєнні ма
теріалу, пошук нових тем.
Решта творів (їх по кіль
ка надіслали І, Лжсчникоиа.
Л. Тарасенно, Л. Кравчен
ко, 0. Мала, А. Пташник,
Д. Співак, Ф. Маг-оха) на
писана ще на нижчому річ
ні. Вони декларативні, ри
торичні, банальні за зміс
том і формою. Про відсут
ність роботи
над словом
свідчать такі
«знахідки»:
«з рук виростає
періг»,
«тіло моз з
бронзи нової
плащі», «тебе ноту», «воіпусіс — буде» тощо. Добре,

що дехто
□ передмові до
подібних творів здогадався
підказати, якою мовою во
ни писані, хоч
жодна з
мов не зраділа
б такім
«поетичним»
словосполу
ченням, як
«ниодного»,
«минуты
страстья», або
строфі:
«Веселиться не охота,
Братья не пишут од
чего-то,
Стоит прекрасная
погода».
Авторка останніх рлдкіа
пише, що її вірші «неод
норазово
перечитувались
друзями, хвалили мене, але
л чомусь не
вірю їхнім
словам, хочу
почути, що
скажуть зовсім друг: лю
ди, які мене
не знають».
Що ж, для сумніву є під
стави.
І ось що хочеться сказа
ти тим, хто лише починає
писати. Коли б ножен праг
нув
опанувати
секрети
поезії, наполегливо очивсл, багато читав, співставлгтв, аналізував прочитане,
цікавився не
тільки вір
шами, а й критикою пое
зії, поетичних
знахідок,
безперечно, побільшало б.
Потрібна вимогливість до
себе. ! щоденний труд. Ад
же це справді важливо —
Що скажуть про вас і ваші
вірші
«зовсім
інші лю
ди»...

А. КОРІНЬ,
член обласного літ
об’єднання.

----------------- ------- — 1 грудня 1&8Я року _

.,Молодий комуилр11

fn^7

ТИЖДЕНЬ «ТЕАТР І ДІТИ»

Розмова з митцями
Програма театральною
Тижня для дітей у нашій
десятирічці була багатою
на зустрічі,
бесіди, кон
курси... Байдужих,
серед
нас не знайшлося. Бо хіба
є такий школяр,
котрий
би не цікавився цим ви
дом мистецтва? А тому
зустріч із актором Кірово
градського обласного му
зично-драматичного теат
ру імені М. Л. Кропивницького Борисом Івановичем
Ткаченком
і завідуючою
літературною
частиною
театру Любов’ю Іванівною
Федченко перетворилося
у маленьке свято.
Перший на Україні театр

Вівторок
▲ ЦТ

виник у Єливаветі раді 1882
року. На його сцені висту
пали
знамениті
актоои
М. Заньковецька Г. Затиркевич-Карпинська, М. Старицький, брати Гобілєвичі.- Про це ми довідалися
З розповіді Л. І. Федченко,
а Б. І. Ткаченко розповів
про свій творчий шлях,
прочитав кілька
байок,
уривки з ролей.
Швидко промайнув час
зустрічі з цими цікавими
людьми, але наше глибше
знайомство з театральним
мистецтвом триває.

Учні 9 «І» класу се
редньої школи Hs 34
м. Кіровограда.

Док. телефільм
«Коріння
і крона*.
По закінченні —
Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — По Сибіру і Далеко
му Сходу.
Кінопрограма.
15.45 — Концерт
з творір
грузинських
композиторів.
16.15
— Російська
мова.
16.45 — Концерт Академіч
ного оркестру -І5осійе-лсих
народних інструментів ЦТ і
ВР.
17.30 — Відгукніться,
сурмачі! 18.00 — Док. теле
фільм «Одної зірки я повто
рюю ім’я...» 18.30 — Мульт
фільм
«Хвости». 18.45 —
Сьогодні у світі.
19.05
—
Економіка повинна бути еко
номною. 19.30 — До підпи
сання Договору про дружбу,
добросусідство І співробіт
ництво між СРСР і Демокра
тичною Республікою Афгані
стан. 20.00 — Док. телефільм
«Мала земля» за книгою тог.ариша Л.
І. Брежнєва.
Фільм 2 21.00 — «Час». 21.35
— Народна творчість. 22.20
— Сьогодні у езіті. 22.35 —
Пісні воєнних років у вико
нанні Л. Гурченко

8.00 — «Час». 8.40 — «Гім
настика. 9.05 — Фільм «Нам
ніколи чекати*. 10.20 — У
світі тварин. По закінченні
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. телефільм
«Іван Франко*. 15.40 — Чого
і як навчають в ПТУ. 16.25
— Музична
програма для
юнацтва. У програмі твори
В. А Моцарта. 18.25 — До
національного свята Лаосу—
Для проголошення республі
ки. Док. фільм «Лаос: поступ
революції». 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Життя на
нки. 19.30 — Г. Свиридов.
Патетична ораторія для со
лістів xonv та опкестру на
вірші В. Маяковеького. 20.05
— Телефільм «Мала земля»
за книгою товариша Л. І.
Брежнєва. Фільм 1. 21.00 —
«Час». 21.35
— Чемпіонат
СРСР з хокею: ЦСКА — «Ди
намо»
(Москва). З період.
22.10 ~ Сьогодні у світі. Д' УТ
22.25 — Чемпіонат СРСР з
10.00 — «Актуальна каме
хокею: «Сокіл*
— «Спар
ра». 10.35 — «Вогні ударної».
так». З період.
11.40 — «Шкільний екран*.
8 клас. Російська література.
А УТ
12.15 —
Музичний фільм.
13.20 — Телеоглял «Повним
10.00 — «Актуальна каме кіноекрану». 16.00 — Новира*. 10.35 — Концертний зал ни. 16.10 — «Срібний
дзві«Лру.ісба*. 11.40 — «Пїкіль- ночок*. 16.30 — Для дітей.
ий екран*. 10. клас Україн «Олівець-малювець*.
17.10
ська література.
12.10 — — «У нас в колективі». 17.40
М. Римеький-Корсаков. «Мо- — «Знайомі мелодії». 18.00
паот І Сальєрі».
13.00 — — «День за днем*. (Кірово
«Старті; надій*. 13.25 — Ко град). 18.15 — Фотохвялпироткометражні художні те- ка. (Кіровоград).
18.20 —
лей, ільми. 1С.00 — Новини. «Населенню
про цивільну
16.10 — «Срібний
дзвіпо- обппону». (Кіровоград). 18.30
чок*. 16.30 — Українські на — Музичний фільм. 19.00 —
родні пісні. 16.55 — «Опбіта «Актуальна камера». 19.30 —
дішжбн*. 17.40 — «Оперні Концепт. 20.00 — Тележур
ап<ї v виконанні О. Зимечко- нал «Старт*.
20.45 — «На
вої*. 13.G0 — «Пень за днем*. добраніч
літи!» 21.00 —
^Кіровограді. 18.15 — Теле «Час*.
21.35 — Художній
фільм. 18.39 — Фі.тьм-коп- Фільм «Повість про чекіста*.
пеот. 19.00 —
«Актуальна По закінченні — Нов іші.
кямет.а* Ю.30 — Музичний
фільм. 19.45 — «Комсомоль А~ ЦТ (IV програма)
ському з’їзду
назустріч».
«Вогні ударної*. 20.45 — «На
19.00 — Ф Енгельс. Сто
добраніч. літні» 21.00 — рінки життя. 19.45 — «Ве
-Час*.
21.35 — Художній чірня казка*.
20.00 — Му
Фільм «Микола
Симонов». зичний абонемент. 21.00 —
До 80-річчя з лпя наводжен «Час».
21.35 — Худочсчій
ня. По закінченні — Новітня. фільм «Пирогов*.

Д ЦТ (IV програма)

Четвер

СВЯТО ЗУСТРІЧ!
Особливий інтерес у ді
тей викликала «Виставка
Буратіно», у якій міг взя
ти участь кожен: смішний
Буратіно пропонував усім
олівці, папір, давав зав
дання, оголошував пере
можців конкурсу малюнків-експромтів і вручав
призи.
Вперше відвідали театр
наймолодші — вихованці
дитячих
садків № 63,
«Струмочок»
і «Золота
рибка». Відбулося урочисте посвячення їх у глядачі,
їм’ .вручили
........ .. запрошення на
наступні вистави. Відтепер
вони будуть постійними
глядачами у театрі ляльок.
У «День сільського гля

церт № 2 для скрипки з ор
кестром. 16.55
— Урочнсгс
засідання.
присвячене 40річчю розгрому
німецькофашистських
ВІЙСЬК'
під
Москвою. Концерт. Трансля
ція з Кремлівського Палацу
з'їздів. По закінченні — чем
піонат СРСР з хокею: ЦСКА
— «Сокіл». З період. 21.00 —
«Час». 21.45 — Молодіжний
вечір в Концертній студії ОсА УТ
По закінченні —
10.00 — Новини. 16.10 — ланкіно.
«Срібний
дзвіночок». 16.30 Сьогодні у світі.
— Кінопрограма «Мальовни
ча Україна*.
16.55 — «На ▲ ут
родні таланти». 17.15 — До
10.00 — «Актуальна каме
кументальний фільм. 17.30
— К. т. «Твоя земля, ровес- ра». 10.35 — К. т. «Парод.Н

Сьогодні у світі. 19.00 — Піс
ня залишається з людиною.
19.45 — Зимовий етюд. 19.55
— Док. телефільм «Мат
земля» за книгою товариша
Л. І. Брежнєва. Фільм 3.
21.00 — «Час*. 21.35 — Го
дина Великого симфонічного
оркестру. По закінченні —
Сьогодні у світі.

пику* (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення).
18.00
— «День за днем*.
(Кіровоград). 18.15 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18 2>>—
Фотохвилішкл. (Кіровлгпад)..
18.30 — Концерт.
19.00 —
«■Актуальна камера». 19.30
Фортепіанні твори С. Ра:.манінова. 10.40 — О. Кобилянська. «Земля*. Витята.
20.45 — «На добраніч, літій*
21.00 — «Час». 21.35 — Продовження вистави «Земля*.
По закінченні — Новини.

А' ЦТ (IV програма)
19.00 — Програма доку
ментальних фільмів. 19.45—
«Вечірня
казка». 20.00 —
Кониерт.
21.00 — «Час*.
21.35
— Художній фільм
«ТІс трапилося в міліції*.

П’ятниця

таланти*. 11.20 — Художнії)
фільм «Повість
про чекіс
тів*. 12 45 — «Безпечна пра
ця —
запорука успіху*.
13.15
— О. Кобилянська.
«Земля*. Вистава. 15.45 —
Фі.іьм-кснцсрт. 16.00 — Ношшн. 16.10 — «Срібний дзві
ночок*. 16.30 — Телефільм.
16.45 — «Погляд у майбут
нє*. 17.-10 — Фільм-концерт
18.00
— -День за днем*.
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 —
«Екран запрошує». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30
— «Ексліб
рис». 20.00
— Телефільм.
20.40
— «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час*. 21.45 -«Спитай себе*. 22.20 — «Ав
тограф».
По закінченні —
Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 —

-Розповіді про
19.45 — «Ве
чірня казка*. 20.00 — «Клуб
кіноподорожей;-.
21.00 —
А Ц’Г
«Час». 21.45 —
Художній
фільм
«Дорога
моя
людина*.
8.00 — «Часі. 8.10 — «.Гім
настика. 9.05 — Відгукніть
ся. сурмачі! 9.35
— Фільм
«Цс сталося в міліції». 10.55
— Док. телефільм «Біля .:ісогіого
озера».
11.05 —д
ІПсстакоппч.
Квяптет
5" 1 По .закінченні — Плин- ▲ ЦТ
їш. 1-4.30 — Новини. 14.50—
8.00 — «Часі. 8 50 -- Гім
Твій труД
— твоя висота. настика.
9.10 — АБВГДейкя.
Кіноппогпама «Голова сіль 9.40 — Для вас. батьки.
ради». «Добрі вересні /Кана- 10.10 — Більше хороших тобяя Азаматова». «Москва*.
15.40
— Творчість ючнх. парів. Ю.40 — Веселка. IV
1010 — Москва і москвич!. Міжнародний фестиваль те
16 40 — т ХіКЗПИНКОЗ- Кон лепрограм народної тврпчбс-

Московська міжреспуб
ліканська
торговельна
контора Центросоюзу
приймає індивідуальні
МОСКОВСЬКА МІЖРЕСПУБЛІКАНСЬКА
замовлення від мешканців
ТОРГОВЕЛЬНА КОНТОРА ЦЕНТРОСОЮЗУ
сільської місцевості на
магнітофони:
ний, касетний, монофоні ї- ГЗМ-105 стерео до ЕПУ (G крб.);
«Злектроника-З02» (пе ний, вартість — 195 крб.); (30 крб.); к
мікроамперметр (8 крб);
62СМ другого
класу і
реносний, касетний монорадіодеталі:
фототовари:
фонічний, вартість — !45
стерсонавушникн ТДС-2 ЭПУ-73С першого класу; •
крб);
головка
звукознімача
фотооб’єктив «Индустар(18 крб.)
' Весна-202»
(переносголовка
звукознімача стереофонічна ҐЗІ\У-С32р 50-у» (4 крб.);

ТОВАРИ - ПОШТОЮ

/.М///.4 АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
аул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

БК 07329.

дача» до лялькового теат
ру завітали учні СоснівсьКОЇ

ЕОСЬМИріЧНОЇ

школи

Олександрівського райо
ну. їх радо вітали актори,
герої відомих казок.
А учні багатьох сільсь
ких шкіл Світловодського,
Олександрійського
і
Онуфріївського
районів
зустрічалися з акторами
театру у своїх школах. На
імпровізованих сценах у
класах артисти
ставили
п’єсу В. Орлово «Золоте
курча».
У «День відкритих две
рей» гуртківці самодіяль
них театрів ляльок Паліївської школи Маловисківського та' Первозванівської

Кіровоградського районів
обласного Палацу піонерів
побували на екскурсії
0
театрі, зустрілися з акто
рами на сцені і за куліса
ми, ознайомилися з про
цесом виготовлення ля
льок. Актори віддали у
розпорядження
самоді
яльних лялькарів сцену, і
і ті змагалися у майстер
ності виконання ролей.
Творча зустріч «Герої
улюблених книг — на сце
ні театру» відбулася з чи
тачами дитячих бібліотек
імені А. Гайдара та імені
О. Бойченка. У ній взяли
участь головний режисер
театру О. А. Тіктінер та
педагого-вихователь 3. А.\*
Гатаров.

3. ЧУМАЧЕНКО.

ті. (Фінляндія). 10.55 — Под
виг. До 40-річчя
розгрому
німецько
фашистських
військ лід Москвою. 1125 —
Фантазія
на теми пісень
Великої Вітчизняної війни.
11.35 — Комора сонця. 12.20
— Каунас музичний. 12.35
— Коло читання. 13.20 —
49-й
тираж
«Спортлото*.
13.30 — Очевидне — неймо
вірне. 14.30 — Новини. 14.45
— Телефільм «Вогонь V гли
бині дерева*. 15.15 — Пере
можці. Клуб фронтових дру
гів. Зустріч учасників битви
під Москвою. 16.45 — Бесіда
політичного оглядача В. Бе
кетова. 17.15 — Грає лауреат
міжнародних
конкурсів
.'1 Тимофеева (фортепіано).
17.40 — 9-а студія. 18.40 —
Чемпіонат СРСР з хокею:
«Динамо* (Москва) — СКА.
З період. 19.20 — До 40-річчя
битви під Москвою.
Фільм
«У важкий час*.
21.00 —
«Час*. 21.35 — За
вашими
листами. Музична програма.
22.20 — Док. фільми
про
Москву «Породой; по Москзі.
Вулиця Горького*. «Новобудспн Москви*. По закінченні
—- 1ТоР""ГГ

Інлвис 81107.

Обсяг 0.5 крук. арі;.

А ЦТ
8.00 — «Чад». 8.40 — «Гім
настика. 9.00 — Мелодії кра
їні; Суомі (Фінляндія). 9.30
— Будильник. 10.00 — Слу
жу Радянському Союзу. 11.00
—
« Здоров’я*.
11.45 —
«.Ранкова пошта*. 12.15 -~
Радянський Союз очима за
рубіжних гостей.
12.30 ■—
Сільська година. 13.30 —
Музичний
кіоск. 14.00 —И. Друце. «Птахи нашої 4Йрподості».
Фільм-висташй
16.15 — Клуб кіноподороисей.
17.15 — Мультфільми «Ву
хастий*. «Коли ведмежа про
кинеться*. «Вухастик і його
друзі*. 18.00 — Мужнародна
панорама; 18.45 — До націо
нального свята Фінляндії —
іДня проголошення незалеж
ності. Програма теле.бачення
Фінляндії 19.35 — В. Ролов.
• Непівннй бій*. Телевястава.21.00
— «Час*. 21.35
—
Фільм-конпепт «Чому співав
людина*. Про міжнародний
фестиваль політичної пісні у
м. Тольлтті. По закінченні—
Новини

А УТ
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Фі іьм-ковисрт.
11.35 —
Художній фільм
«ГГпиборкмпачка
тигрів*.
13.10 — «Доброго вам здоро
в'я». 13.40
— «Сатиричний
об'єктив». 14.10 — А. Оеецька. вСм«>к черешні*. Виста
ва. 16.20 — «Компас турис
та». 16.50 — «Атеїстичні діа
логи». Передача 1. 17.25 —
Ниркова програма. 18.10 —
Концепт Великого дитячого
хопм ІІТ і ВР. 19.00 — «Ак
туальна камера».
19.30 —
«Скарби музеїв України».
19.45
— «Майстри
мис
тецтв*. 20.50 — «На
добра
ніч діти!*
21.00 — «Час*.
21.35 —
Художній фільм
«Торішня каппнль». По за
кінченні — Повніш.

10.00 — «Актуальна каме
ра*. 10 35 — «Слово — піс
ня*. 12.50 — Художній теле
фільм
«Торішня кадриль».
14.00 -- «Слава солдатські*.
15.00 — «Село і люди*. 15.45
— «Катруспн кінозал*. 16 45
л~ «Атеїстичні діалоги*. Пе
редача 2. 17.30 —
Кіноп^грама «Вітчизно моя неозо
ра*. 18.00 — Вечір російсь
кої поезії і старовинного ро
мансу. 10.00 — «Актуальна
камера*. 19.30 — Музичний
Фільм «Цапині душі моєї*.
ї.0.40 — «На добрячі", діти!?
21.00 — «Час*. 21.35 — Ху
дожній телефільм «Дівчина
І море*. По
."«кінченпі —
Повний.

А. ЦТ (IV програма)

• 6.0П
—
«Час*.
8.45
— Програма
науково-по-

8.00 ■— «Час*. 8.55 — Про
грама документальних теле
фільмів.
9.40 — «Райкова
пошта*. 10.10
— «Адреси
молодих». 11.05 — Докумев-альпий телефільм 11.55 —
Концерт. 18,30 - «Музичний
кіоск* 19.00 — -Здоров’я*.
19.45
— «Вечірня казка*.
20.00 — Документальний те’шгійліні. 21.00
— «Час*.
21.35 — Художній телефільм
• По сліду баского кочя*. 1
сепія.

ГІУЛЯРНИ." фі’П-МІВ.

художників».

І9.П0 — І. Соколов-Микитоп. «Сторінки ЖИТТЯ І ТВОР
ЧОСТІ*.
19.45 — «Вечірня
казка». 20.00 —
«Сільська А ПТ.
година*. 21.00 — «Час». 21.35
— Художній фільм «Сппапп 14.30 — Новини.
1 1.50 —
А ртг-чолових».
Док. телефільм «Земля Пересвєта».
15.45 —
Шахова
школа. 16.15 — До 10 іи'ічп
утворення держави Об'єдна
ні Арабські Емірати. Док. те
лефільм «Берег Арабських
Еміратів». 17.05 — Виступ
A UT
хореографічного ансамблю
8.00 — «’Та;'*. 8.40 - ./Гім «Юністт ». 17.30 — М. Тихонастика. 9.05 —
Фільм пов. «Часи й дороги». До 85«Справа
Артамоиовнх*. піччп з дня народження пое
1G.35 — Фільм-ноицепт «Му та. 18.10 — Ленінський уні
зиканти з Махтра*. 10.45 — верситет мільйонів. 18.45 --

Середа

Завершився традиційний
обласний огляд роботи
театральних колективів з
дітьми. Конкурсами, ігра
ми, зустрічами на сцені та
за кулісами і, безперечно,
виставами була насичена
програма Тижня «Театр і
діти». Колективи обласних
музично - драматичного
театру імені М. Л. Кропивницького,
театру ля
льок, районних та сільсь
ких Будинків культури під
готували для дітей спек
таклі за їхніми улюблени
ми казками, зробили ко
жен день Тижня святом.
В обласному театрі ляльок діяли виставки дитямих малюнків «До нас
приходить казка» та робіт
учнів Кіровоградської дидячої художньої школи.

фотооб’єктив «ЮпитерЭ7А» (55 крб );
фотоапарат «Ліобитель166» (38 крб.);
фотозбільшувач
УПА601 (50 крб.);
бінокль польовим БПЦ-5
(8X30), восьмикратний, л
просвітленою оптикою й
додатковим пристроєм для
фокусування правого оку
ляра (98 крб);

ТГЛЕФОНИ: відділу листів і масової рооотн — 2-45-36; відповідального сеиретл“7, “ 2-46_87; відділу комсомольського
і
“*
відділу пропаганди —
ї лс пк’ В'ДД'ЛУ учнівської МОЛОДІ —
« 4~-35; відділу військово П»ГОІО*-ИЧНОГО
виховання та спорту — 2 45-35; відділу
?г.?!?Я^ень
2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної
— б - 3-03-53.

Зам. № 595.

Типаж 54СОО.

Д ЦТ (IV програма)

10.00 —

«Веселка* 10.20 — Фільм —■
вітям. 11
— ,-У <?віті тва
рин*. 12.25 — «Пісні комполитоп'» Счгена Жапиозо’.кпго*. їй 15 — «Вечірня каз
ка* 20.00
— Телефільм.
20.40
К’-боїг сг>гр з плаг.ан"л 21.00 — «.и«с*. 21.35
— Художній телефільм «По
сліду баского кочя*. 2 сепія-

В. о. юедактор^
А. РОМАНЮК^

Примітка:
замовлення
приймають лише від меш
канців сіл. Строк прийман
ня замовлень — 5 днів з
дня опублікування в газе
ті. Замовлення надсилаю
ться носилками
наклад
ною платою. •
Адреси бази:
121471,
м. Москва, вул. Рябінова,
45. відділ замовлень.
Зам. по.

Газета виходить у піпторок.
четвер і суботу.

Друкарня імені Г. М. ДимктрозЗ
видавництва
«Кіровоградська праеда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, аул. Глінкн, 2*

