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Сьогодні попереду г

Т. ЛАДАН ЮК. 
Фото В. ГРИБА.

І

ставлення до роботи. Бажання працювати високопро-

дуктнвно. Працювати по-комсомольськи, високоякіс-

но. Перші об’єкти, здані бригадою, прийнято на «від-

мінно». Ця тенденція, як вважають самі будівельни

ки, множитиметься.

Перший секретар райко
му комсомолу П. МАЛИЙ: 
Не перебільшу, коли ска
жу, що хлопців із бригади 
Небоги у районі добре зна
ють. У КМК будівельники 
об’єднались зовсім недав
но. Мабуть, є частка й ва

шої впни: організуйся КМК 
в колоні раніш, скільки 
вже додали б до сьогод-

ній групкомсорг КМК 
С. Буравпцькпй, Д. Жуга- 
нов — плнточнпком) спе
ціалістів. Інші ж «отриму
вали» кваліфікацію па міс
ці, в ділі — тоді вже по
чинали зводити 120-квар- 
тирний жилий будинок, 
чим і нині займається 
бригада М. Г. Ко.мпана. На 
організованих без відриву

Бригада

БМУ № 5 сам по собі нічим наче й не вирізняється

ші місяці його біографії. Але гідне захоплення їх

споміж багатьох інших у галузі — записані лише пер-

КМК монтажників пересувної механізованої колони

060ЧІИ
ХВИЛИНІ-СУВОРИИ

і

Триває соціалістичне змагання молодих тваринни
ків області, присвячене 40-річчю Великої Перемоги та 
ХЛ Всесвітньому фестивалю молоді і студентів, який 
нинішнього року відбудеться у Москві. За підсумками 
січня попереду йдуть молоді доярки:

Тетяна ЛАДАНЮК, колгосп «Мир» Гайворопського 
району — надоїла 480 кілограмів молока від кожної 
корови; 4 .

Лідія ДЕМЧУК, колгосп «Дружба» Опуфріївського 
району — 365;

Катерина ГРАБЧАК, колгосп імені Шевченка Улья
новського району — 365;

Надія ВОВКОБРУНЬ, колгосп «Перше травня» 
Маловпсківського району — 345;

Валентина УМАНЕЦЬ, колгосп імені Котовського 
С'йтловодського району — 334;

Раїса XВАСТА, колгосп імені Шевченка Новгород- 
кінського району — 323;

Зінаїда ПАЛАМАРЧУК, радгосп Персгонівського 
цукрохембінату Голованівського району — 318;

Лідія ШЕЛЕСТ, радгосп «П'ятнхатськнн» Петрів- 
ського району — ЗІ І;

Любов НЕВІДОМСЬКА, колгосп «Росія» Доброве- 
лйчківського району — 310;

Нагалія СИТА, колгосп імені Леніна Долішського 
району — 295;

Олена ЗАВГОРОДНЯ, колгосп «Дружба» Вільшан- 
ського району — 285 кілограмів.

Вітаємо передових тваринниць! •

нішніх добрих справ. Ви 
поцікавтесь, чим живе ко
лектив у ці нелегкі для 
кожного зимові дні свого 
становлення. Неодмінно 
зрозумієте: вибудований і 
повністю зданий експлуата
ційникам житловий мікро
район «Вись» (де й працю
ють хлопці) — справа ду
же відчутного майбут
нього.
Непогана, погодьмось, для 

КМК рекомендація ватаж
ка районної комсомоли/ 
На ділі виявилось — мав 
підстави Павло Малий так 
казати. Те, що 9-поверхо- 
впй гуртожиток для мі
ського будівельного учили
ща та навчально-виробничі 
майстерні для КМК будуть 
черговими пусковими об’єк
тами нинішнього року — 
хіба не свідчення їх сер
йозних намірів зробити со-

від виробництва курсах 
протягом місяця усі інші 
вивчилися па стропальни
ків та протягом трьох — 
на монтажників крупно- 
блочних конструкцій.

Приходили нові робітни
ки. Виникала потреба роз
ділити функції — створили

дві бригади. Двадцять чо
ловік комплексної комсо
мольсько-молодіжної — це 
мулярі, електрозварники, 
покрівельники, теслярі-бе- 
тонннки третього розряду. 
Вони ведуть і земляні ро
боти, і вони ж останніми 
залишають дах новозбудо- 
ваного об’єкта.

ЩЕ РАЗ 
ПРО ПРАВА
І ОБОВ’ЯЗКИ

У клубі Маловпсківського 
сінфгрвого заводу розміс
тився агітпункт. Людно в 
цьому в ці зимові вечори. 
Заходять сюди трудівники 
заводу, щоб послухати бесі
ду про радянське народо
владдя, почитати свіжі газе
ти, ознайомитися з біогра
фіями кандидатів у депута
ти — кращих сипів і дочок 
народу. На зустріч із моло
дими виборцями приходять

ветерани війни і праці. Во
ни розповідають молоді, як 
самі колись голосували 
вперше, діляться своїм жит
тєвим досвідом. Активісти 
ідеологічної роботи дохідли
во роз’яснюють права, обо
в’язки і свободи громадян 
Країни Рад, розповідають 
про діяльність Рад народ
них депутатів.

1 Іещодавво тут відбувся 
тематичний вечір «Ради — 
політична основа нашої 
держави». Агітатори комсо
молець Василь Яценко та 
комуніст Лариса Георгіївна 
Білявська розповіли при
сутнім про історію зарод
ження і становлення Рад у 
нашій країні, про радян
ську виборчу систему, озна
йомили присутніх з біогра
фіями кандидатів у депута
ти місцевих Рад народних 
депутатів.

В. НУДРЯ, 
працівник друкарні. 

Маловисківський район.

Легко простежити їх ріст. 
Небога починав у бригаді 
С. М. Коршка мулярем 
2-го розряду. Протягом же 
одного року став бригади
ром, монтажником 4-го 
розряду. Вирізнявся серед 
інших особливою пебайду- 
жістю за справу поряд із 
беззастережною самови- 
моглнвістю.

Кажуть, що будівництво 
одна з найнеспокійніших 
галузей. У монтажників 
Небоги є серйозні претен
зії до постачальників (як
що є зриви, це значить че
кали вентиляційних блоків, 
перемичок, панелей чи ко
лон). Тому задум роботи 
па кінцевий результат ін
коли хитається саме з при
чини неясностей: стояти
муть вони завтра, чекаючи 
па панелі, чи працювати
муть. Все це порушення у 
відомому ланцюгу замов
ник — постачальник.

Неписаним авторитетом

хлопці в колектив повно 
правннми членами. А один 
із нечисленних випадків 
порушення трудової ди
сципліни М. Сосповськпм 
закінчився для винуватця 
закономірно: коли чергове 
нагадування взятись за 
розум не дало результату, 
монтажнику без жалю бу
ло запропоновано підшука
ти собі для байдикування 
інше місце.

Інакше не можна. «Три
мати рівень» — неписане 
для членів бригади прави
ло. Хоч часом пс все га
разд і з тим же гранено ) 
том. Сумлінний виробнич
ник машиніст баштового 
крана комуніст і. Г. Кон
дратюк змушений щозмі 
нн долати відстань від 
райцентру до Злинки (меш
кає там). Незручностей це 
викликає чимало, однак 
Іван Герасимович шс жод
ного разу не підвів. Біль
ше того — немає роботи

користується у колективі 
рада бригади, куди, крім 
Віктора, входять зварник 
Ф. Філімончук та монтаж
ник В. Сава. Робота, її ви
сока якість — па першому 
плані. А для цього н варто 
залишитись не досить 
вправному новачку трохи 
в обідню перерву, аогп?

-•
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gift.

бі авторитет надійної пер
винної?

Як і па кожному з їх 
об’єктів, починали свого 
часу з нуля. Будівництво 
мікрорайону почалося во
сени 1981-го, тоді ще пра
цювали хлопці під нача

лом «кіровоградського» (як 
називають і інші) бригади 
ра. Серед тих 1) чоловік 
було декілька справді ква
ліфікованих (В. Гайдай 
уже тоді був монтажни
ком, мулярем був майбут

Це — бригада комуніс
тичної праці. Працюючи 
на кінцевий результат, чіт
ко уявляють собі обсяг ро
біт, суворо дотримуються 
технологічних вимог. І го
ловне — не дозволяють ді
лити роботу па ту, що по
терпить, і ту, яку треба 
«підганяти» — лік робочим 
дням іде з першого по ос
танній, навчальний кор
пус будують чи гуртожи
ток.

старших. Є критика, іа не
має хворобливого реагу
вання па неї. Треба «про- 
пісочнти» не досить ' “ 
лпвнх — бригада повним 
складом на найближчих 
зборах (якщо до того не 
виправиться) доведе що 
неправий. Завтра, дивись, 
наслідки такого виховання 
уже відчутні. Не все га 
разд виходило у Миколи 
Патлатого чи Юрія Степа
нова попервах — нині ра
зом радіють, що влились

дбай-

фахово — поеобляе і бе
тонникам, і мулярам. Та ж 
проблема і з діставанням 
на роботу у монтажника 
М. І. Ходаковського. Де
що «легше» 
живе в 
го два 
житло, 
кає на 
ністрації треба більше дба
ти про забезпечення буді
вельників житлом.

Начальник ПМК 
№ 5 І. М. ТУПИЦЯ: Ми 
гордимося молодими ви
робничниками. Проявили 
хлопці себе в ділі, показа
ли па що здатні. Із усією 
впевненістю можна стверд
жувати, що, спостерігаючи 
за стилем їх роботи нині, 
легко прогнозувати час 
виділення робіт іншим 
службам, котрі врешті- 
решт роблять житловий 
будинок чи приміщення 
нового корпусу такими, як 
ми до них звикли. Соціа
лістичні зобов’язання ко- 
лективу и а нинішній рік 
нз знизити продуктивність 
праці (минулорічну — 126 
— вирішили підвищити на 
процент); зекономити лісо
матеріалів 1,5 кубічних мет
ри та розчину — 5. Думає
ться, здобутки — за під
сумками минулого року ко
лектив занесено па Дошку 
пошани управління — бу
дуть примножені новими 
успіхами.

І. КУЦЕНКО.
Мала Виска.

іншим, хто 
Малій Впсці. Усьо- 
з них мають своє 

а більшість же меш- 
квартирах. Адмі-

БМУ

м.

н
дас ------
тажнинів на 
(зліва направо): 

НЕБОГА 
ГАЙДАИ.

а знімну: керівник 
завдання ланці мон- 

АРУгу зміну 
/: В. САВА, 

В. НЕБОГА (бригадир),
B. ГАЙДА В. А. СТУПАН
C. БУРАВИЦЬКИЙ та В. ХУ- 
дєєв.

Фото А. ШЕВЧЕНКА.
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Перші кроки

в науці
Підбито підсумки X Всесоюзного конкурсу студент

ських робіт із суспільних наук, історії ВЛКСМ і між
народного молодіжного руху.

Попередньо у вузах області були розроблені захо
ди по широкому залученню студентів до участі у ньо
му, в навчальних закладах були створені оргкомітети, 
які очолили проректори з наукової роботи. А ще про
ведено збори викладачів суспільних наук, де розгля
далися умови проведення конкурсу на факультетах, 
курсах, у групах. Були розглянуті питання підвищен
ня ідейно-теоретичного рівня студентських наукових 
робіт, рефератів, підсилення ролі конкурсу у форму
ванні комуністичного світогляду, розвитку громад
сько-політичної активності майбутніх спеціалістів на
родного господарства та освіти, цивільної авіації.

У числі переможців — студенти Кіровоградського 
державного педагогічного інституту імені О. С. Пуш
кіна.

Днями відбулася зустріч відповідальних працівників 
обкому комсомолу з дипломантами республіканського 
і всесоюзного турів конкурсу. У діловій обстановці 
розмову вели секретар обласного комітету ЛКСМ Ук
раїни Н. АНГЕЛУЦА, завідуючий відділом студент
ської, шкільної молоді і піонерів обкому комсомолу 
О. ІВАНОБ із студентами педінституту 
ською, Л. Крнвошеєвою, М. Бондаренком та 
чами вузу кандидатом філософських наук О. 
хіним і кандидатом історичних наук В. М. 
ним. Йшлося про те, що успіх кіровоградців 
новий, йому сприяла добре налагоджена 
системи наукових гуртків і проблемних груп у вузі. 
Користь від участі в них студентів очевидна: адже 
вона позитивно впливає на розвиток їхніх творчих 
здібностей, сприяє формуванню у них навиків само
стійного вивчення праць К. Маркса, Ф. Енгельса, 
В. 1. Леніна, документів ЦК КПРС і міжнародного 
комуністичного руху. Три кафедри інституту — філо
софії, політекономії, історії КПРС — представили на 
конкурс 23 студентські роботи, з яких 15 одержали 
дипломи І і II ступенів. Всього ж у ньому взяли 
участь 6844 студенти вищих навчальних закладів Кі
ровоградської області.

Враженнями про побачене і почуте на республікан
ській і всесоюзній конференції студентських наукових 
робіт поділилися Г. Родзінська, Л. Кривошеева, 
В. Бондаренко.

Г. РОДЗІНСЬКА, чет
вертокурсниця філологіч
ного факультету:

— Над своєю темою 
«Деякі питання економіч
них відносин між містом і 
селом в працях В. і. Лені
на» трудилася цілий рік. 
І так захопилася роботою,

Г. Родзін- 
виклада- 
П. Садо- 
Воєводі- 
левипад- 

діяльність

що довгі години, проведе
ні в бібліотеках в пошуках 
численних прикладів із іс
торії нашої області були 
мені не обтяжливими, а 
приємними. Багато для се
бе відкрила нового.

М. БОНДАРЕНКО, сту
дент четвертого курсу фі-

конкретних псрекон- 
фактах, свідком 

до речі, був сам 
під час виконання 

інтернаціонального

зико-математичпого фа
культету:

— Ми з Галею були 
учасниками республікан
ської наукової конферен
ції, що проходила в Києві. 
Вважаю, що віддача від 
подібних заходів була б 
іще відчутнішою, аби ми 
мали більше можливості 
поспілкуватися один з од
ним не лише під час від
носно не довгих по часу 
секційних занять. Мене за
хопили кілька робіт сту
дентів, але найбільше пра
ця майбутнього лікаря,' 
вихованця Івано-Франків
ського медичного інститу
ту Є. Вельгуша «Радян
ська молодь та афганська 
революція», що побудова
на на
ливпх 
яких, 
юнак 
свого 
обов'язку в Афганістані.

Л. КРИВОШЕЄВА, сту
дентка четвертого курсу 
філологічного факультету, 
дипломантка заключного 
туру всесоюзного конкур
су:

— Про те, що я .маю взя
ти участь у роботі всесо
юзної наукової студент
ської конференції в Каза
ні дізналася на зимових 
канікулах у день свого 
народження. Приємний, 
своєрідний подарунок, що 
і казати. Вражень, певна 
річ, привезла із собою ба
гато. Запам’яталося все: 
і красиве місто, де багато 
місць зв’язані з біогра
фією В. і. Леніна, і мітинг 
<Я голосую за мир!», іні
ціаторами якого були сту
денти Казанського універ
ситету, і те, як виступала 
з авторефератом на сек
ційному занятті. Рада, що 
привезла із собою адреси 
нових знайомих з Мінська 
і Тбілісі. Ну, а в тому, що 
моя робота удостоєна та
кої високої нагороди, чи
мала заслуга мого науко
вого керівника кандидата 
економічних наук Бориса 
Леонтійовича Дратвера.

Учасникам зустрічі вру
чено почесні грамоти об
ласного комітету ЛКСМ 
України.

Т. СТОРОЖУК.

Усі, хто нинішнього лі
та вперше (чи вже в кот
ре) надіне студзагонівську 
форму, щоб із блокнотом 
і авторучкою прийти на 
риштовання новобудов, 
колгоспні лани, за торго
вельні прилавки, в цехи 
численних підприємств і 
розповісти ровесникам 
області про трудові успі
хи будзагонівців, забити 
тривогу, помітивши недо
ліки в організації праці 
бійців СБЗ. Таких, людей 
небайдужих до того, що 
їх оточує, принципових, 
об'єктивних, запрошує

« Хліб, який
МИ їмо»—

ТАКИЙ ВІДКРИТИЙ УРОК 
ПРОЙШОВ У ГРУПІ РЗЗ 1/8 
КІРОВОГРАДСЬКОГО МАШИ
НОБУДІВНОГО ТЕХНІКУМУ.

...Зал народного музею Во
лодимира Ілліча Леніна цьо
го навчального закладу при
крашений яскравими плака
тами. Звучить пісня «Хліб 
усьому голова». Ведуча Оле
на Харченко повідомляє про 
початок уроку. На середину 
залу виходять Наталка Ро- 
кочун, Наталка Олефіренко 
та Лариса Кихно. У руках 
Н. Олефіренно на україн
ському рушнику — хліб-сіль. 
Тричі низько вклонившись, 
дівчата кладуть його перед 
почесними гостями урону.

А потім учаснини літера
турно-художньої номпозиції 
вели колективну розповідь 
про давню історію хлібопе
чення, блокадний хліб Ле
нінграда, нелегку і почесну 
працю хліборобів.

На закінчення відбулася 
дегустація кулінарних виро- 
біз, приготовлених із черст
вого хліба, якою залишили
ся задоволені всі учаснини 
уроку.

І. ДЕРЕВ’ЯНКО. 
Фото Ф. ПЛАХТІЯ.

ПРЕС-ГРУПА 
«ЖУРНАЛІСТ» 

при обласному штабі сту
дентських будівельних за
гонів.

Членом прес-групи мо
же стати кожен юнак чи 
дівчина вищого чи серед
нього спеціального на
вчального закладу, який 
має бажання спробувати 
свої сили в журналістиці, 
пройшовши своєрідний 
конкурс — візит до редак
ції (лист чи телефонний 
дзвінок до ЗО квітня) об
ласної молодіжної газети 
«Молодий комунар» із за
міткою про будь-які доб

рі справи їхнього сту
дентського життя.

Зарахованими у «Журна
ліст» стануть ті, чий про
хідний бал буде найви
щий: кілька опублікованих 
в обласній молодіжці ма
теріалів. Основна робота 
прес-групи -заключатиме- 
ться в тісному співробіт
ництві з газетою.

Таким чином, членам 
прес-групи буде зарахова
на участь у третьому тру
довому семестрі.

Докладніше з умовами 
вступу і діяльністю «Жур
наліста» можна ознайоми
тися в обласному штабі 
СБЗ (телефон 2-59-14) і 
редакції газети «Моло
дий комунар». (Телефон 
2-46-87).

КОМСОМОЛЬСЬКА
УДАРНА КЛИЧЕ

Недавно бюро Централь
ного Комітету ЛКСМ Украї
ни розглянуло питання «Ііро 
роботу комітетів ЛКСМУ по 
організації шефства над 
спорудженням найважли
віших народногосподар
ських об єктів у 1984 році та 
завдання на 1985 рік». Зо
крема, було оголошено 
шефство комсомольських 
організацій республіки над 
спорудженням 14 всесоюз
них, 9 республіканських та 
41 обласної ударних будов.

Отже нині в області фор
мується загін добровольців, 
який буде направлений за 
комсомольськими путівка
ми у березні нинішнього 
року у складі Всесоюзного 
ударного комсомольського 
загону імені 40-річчя Ве
ликої Перемоги на будів
ництво Бурейської ' ГЕС 
(Амурська область), об’єк
тів тресту «Смоленськмеліо- 
рація».

Потрібні робітники різ
номанітних будівельних спе

ціальностей: бажаючі змо
жуть набути їх у місцевих 
виробничих підрозділах та 
навчально-курсових комбі
натах. Одинаки та сім’ї, що 
працюватимуть у системі 
«Смоленськмеліорація» бу
дуть забезпечені гуртожит
ками одразу після прибуття 
на місце та працевлашту
вання.

Протягом року буде про
водитись направлення на 
ударні комсомольські будо
ви за межі республіки. Доб
ровольці у складі всесоюз
них та республіканських за
гонів вирушать на будів

ництво об’єктів Нечорнозем
ної зони РРФСР — у Сверд- 
ловську, Ярославську, Брян
ську та Смоленську області. 
Зокрема, кухарів, кондите
рів та касирів-контролерів 
запрошують до відділів ро
бітничого постачання об'єд
нання «Тюменьгазпром» 
(м. Новий Уренгой).

Триватиме направлення 

комсомольців і молоді на 
спорудження та роботу на 
діючих шахтах Донецької, 
Ворошиловградської облас
тей, атомних електростанцій 
республіки — Південно-Ук
раїнської, Запорізької, Крим
ської, Хмельницької, Ро- 
□енської, а також Всесоюз
ного піонерського табору 
«Артек» (м. Гурзуф Крим
ської області), будівництво 
поліграфічного комбінату 
«Молодь» (м. Київ), рекон
струкцію Єнакієвського кок
сохімзаводу (Донецька об
ласть) тощо.

Продовжуватимуться ро
боти на об’єктах виробни
чого об’єднання «Олек- 
сандріявугілля» та будівель
них майданчиках виробни
чого об'єднання по сівал
ках «Червона зірка», яке, 
як відомо, оголошено рес

публіканською ударною ком
сомольською будовою. До 
кінця року комбінат «Кіро- 
воградважбуд» гарантує 
житло першим 50 парам ма
лосімейних працівників.

Вичерпнішу інформацію 
з питань праце- та житло- 
влаштування усі бажаючі 
можуть отримати в облас
ному, міських та районних 
комітетах ЛКСМУ.

С. КРАДОЖОН, 
інструктор обкому 
ЛКСМУ.

Тамара ЖУРБА

БАЛАДА
І.

Йде додому Cyan, 
Тонконоге смагляве 

дівчатко. 
Гостроверхий свій нон*  
Пустотливо набік пахиля. 
Сонця жовтий банан 
Перевиснув за полудень 

жарко, 
І немов патефон. 
Округ неї співає земля... 
Певно, мама давно 
Зачекалась на неї додому. 
Мліє рис в казанку, 
А вона окрай столу сидить, 
і сестричка Шнонг, 
Що найменша, 
Зайчатко-сірома.

*) Гостроверхий капелюшок 
з пальмового листя,

Вже піалу тонну 
Протирає 
Щоб чаю налить..

І!.
Насторожились джунглі. 
Розправляючи листя 

зелене.,.
Гострим вухом антени 
Ловлять світі' затаєну 

суть...
І натягнуті джгути 
Проводів все гудуть 

над землею...
і стривожені дзвони 
В Бухенвальд! й Хатині 

гудуть...
III.

Цепь, мов пісня погас. 
І згойднулась Земля.

мов гондола. 
І здивована стежка 
Спинила веселий свій біг. 
.. Бігло полем дівча,

ПРО ДІВЧИНКУ СУ АН
Кхкурудзяним спаленим 

полем.
1 пекуча зола
Прилипала смолою до ніг. 
Бігло полем дівча,
Диким ляком зацьковане 

люто.
Дим давлючо млоїв.
Небо гудко гуло, паче гонг. 
І маленьке село 
їй назустріч спускалося 

круто.
Там матуся її,
Тхань...
І Лі...
І Тує...
І Шпонг...

IV.

А маленьке село,
Що назустріч їй впбігло- 

внйшло,
Вже дивилось па світ 
Неприкритими більмами 

хат.
.. Бігло полем дівча.
Та й забігло в проломлену 
п , тишу,Де між зранених піт 
Вітер крилами бив. наче 

птах.
Де на тлі сивизни
Лиш дерева до неба 

корінням,
І обвуглений дах
З-під оголених пальмових 

РУК.
А.з-під брили-стінп 
(Може, мама?) — схололо 

коліно...
А у простір німий
Мертвих крик,
Мертвих клич.
Мертвих згук.„

V.

Загусають дими. 
Обгортають зіщулену 

постать,
І колючі зірки. 
Мов осколки, у безвіч 

летять...
І кривавий кашкет 
(Може, братика?) — 

дівчинка носить 
Па пелюсточках рук — 
Ні покласти його, 
,, ні віддать...
Бо гукай не гукай — 
Тільки хвіртка бамбукова 

квилить, 
Мов сестричка Шпонг. 
іількп дим, як матусі коса. 
І над річкою Ка 
застигає солона, мов хвиля. 
На отруйних вітрах 
(!и ж остання?) дитяча 

сльоза...
VI.

Чи ж остання на груди 
Матерів Кампучій 
„ і В’єтпалгів?
Чи дитячий тоіі біль 
Па планеті оцій відболів! 
■••Десь дівчатко Cyan 
крейдяними тремкими 
„ ногами
йде до мене та йде 
Но гарячій півкулі Землі. 
ПІД Розпеченим небом 
Дерева в червоному глеї.» 
ИД- до мене Cyan 

кричить крізь ночей
. каламуть..;
І натягнуті джгути 
Проводів розгулись 
т над землею.
1 стривожено дзвони 
ь Бухенвальд! й Хатині 

гудуть.
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Є вулиця Віті
Завгороднього

нагоро- 
бойові

його 
Ленін-

Щас-

Євдокія Йосипівна чека
ла сина. Бо сілл’я збира
лась виїжджати з Піщано
го Броду — почалась ева
куація. Та так і не дочека
лась — Вітя разом з'пора
неними бійцями, біженця
ми йшов до Дніпра. На 
^ідступах до Нікополя йо
го, знесиленого і хворого, 
підібрали солдати 24-го 
повітряно-десантного пол
ку, яким командував капі
тан Портнов. Зшили для 
нього солдатську форму, 
підібрали чоботи. У 2-му 
батальйоні хлопчик вико
нував різні доручення при 
штабі — зв'язківця, ад’ю-

Віктор 
в 

Ріг.
що з 

шахтах фашисти 
роз-

танта. А згодом і в розвід
ку пішов — фашистам і в 
голову не приходило, що 
він з’явився на їхніх бойо
вих позиціях, аби дізна
тись, де встановлені вог
неві точки. Нераз він від
правлявся через Інгулець 
у тил ворога і повертався 
в батальйон з цінними ві
домостями. Перша 
да — медаль «За 
заслуги».

Лютий 1944-го. 
Завгородній потрапляє 
окупований Кривий 
Тут він довідався, 
кількох 
збираються вчинити 
праву над полоненими. З 
цими відомостями він по
вернувся у полк. Передові 
загони радянських воїнів 
врятували патріотів. І ось 
Віктора Завгороднього на
городжено орденом Чер
воної Зірки.

Брав він участь в боях, 
визволяючи Румунію, Че- 
хословаччину. 9 травня, в 
день Перемоги, 
прийняли до лав 
ського комсомолу.
ливий день шістнадцяти
річного Віктора Завгород
нього!

Та раптом захворів — то 
сліди простуди під час 
форсування Південного 
Бугу. Лікувався в Кірово
граді. Трохи одужав і по
чав ходити до школи. А 
через три роки його не 
стало...

Нині ім’я Віктора Завго
роднього носить один із 
піонерських загонів місце
вої школи, вулиця Піща
ного Броду.

Про це нам написала ке
рівник гуртка загону чер
воних слідопитів Г. Смокві- 
на (с. Піщаний Брід Доб- 
ровеличківського району).

Ще про одного юного 
патріота — партизансько
го розвідника Павлика До- 
щенка (село Первозванів- 
ка Кіровоградського ра
йону) розповіла Олена 
Панченко.

„.Граючись на майданів 
селі Первозванівці, піонер 
Дощенко почув розмову 
між поліцаями, які збира
лися сказати німцям про 
місце, де переховуються 
поранені бійці, де базую
ться партизани. Хлопчик 
повідомив про небезпеку 
червоноармійців. Багатьом 
з них удалось тоді вряту
ватися. Загинув Павлик

З ПОШТИ ЦИХ ДНІВ

ГО

Дощенко в січні 1944-го, 
коли фашисти перед від
ступом вчинили останню 
облаву.

П’ятикласниця Олена 
Панченко почула цю істо
рію від свого дідуся і за
писала її, а потім надісла
ла до редакції.

Включившись в експеди
цію «Літопис Великої Віт
чизняної», вихованці Онуф- 
ріївської середньої шко
ли нині збирають мате
ріали про героїв-земляків, 
визволителів рідного краю 
від німецько-фашистських 
загарбників, пишуть учнів
ські твори. Один з них 
нам надіслала семиклас
ниця Валентина Свистун. 
Вона з теплотою розпові
дає про уродженця села 
Куцеволівки Героя Радян
ського Союзу Тимофія 
Максимовича Шашла, який 
здійснив свій подвиг в ра
йоні села Штепівки Сум
ської області, повівши свій 
танк на артилерійські по
зиції ворога і знищив 
6 гармат.

Анатолій Корецький з 
селища Власівки Світло- 
водського району просить 
допомогти йому і його дру
зям розшукати воїна, який 
був нагороджений медал
лю «За відвагу» № 3515294. 
Багато рідних загиблих 
воїнів бажають отримати 
довідки про проходження 
військової служби, участь 
у Великій Вітчизняній вій
ні їх батьків, братів. Про 
все це можна довідатись, 
надіславши запити за та
кими адресами:

г. Москва, Б. Пирогов
ская, 17. Центральный 
сударственный архив Со
ветской Армин;

г. Ленинград, Д-65, ул. 
Халтурина, 36. Централь
ный государственный ар
хив Военно-Морского Фло
та;

г. Москва, Б-6, 2-я Ба
уманская, 3, Центральный 
государственный военно-ис
торический архив СССР.

Пишуть нам колишні 
фронтовики, згадуючи до
роги війни, бойових дру
зів. Ветеран 116-ї танкової 
бригади В. В. Андросов 
(м. Бєлгород) розповідає 
про зв’язкову Машу Го- 
рожаніну, яка загинула 
під час визвольних боїв на 
території Кіровоградщини 
(похована в селі Мар'янів- 
ці Маловисківського ра
йону). Вона прикривала 
собою поранених бійців, 
коли фашистський льотчик 
натиснув на гашетку куле
мета.

А Г. М. Дмитрієв з Мо
скви розповідає про одно
го з кращих льотчиків 
авіакорпусу генерал-лей
тенанта Рязанова — по
вітряного розвідника Ми
колу Китаєва, котрий «за
сік» танкову колону гітле
рівців, що рвалась до Кі
ровограда. Штурмовики 
розгромили її. За той бій 
М. М. Китаєв був нагород
жений орденом Червоно
го Прапора. За роки війни 
він здійснив 106 бойових 
вильотів (49 розвідуваль
них), останній — над Бер
ліном. У травні 1945-го ро
ку М. М. Китаєв був удо
стоєний звання Героя Ра
дянського Союзу. Нині ко
лишній льотчик живе в

Подольську.
Відділ військово- 
патріотичного ви
ховання.
знімну: старший

ЛА.

Н а знімну: старший 
сержант Віктор ЗАВГОРОД- 
НІЙ (1945 р.).

Більшу частину свого 
життя ми проводимо вдо
ма чи на роботі. Та інколи 
змінюємо звичний ритм 
життя і збираємось в да
леку чи близьку дорогі', 
аби відвідати батьків, ді
тей чи внуків, а то і прос
то знайомих. А, може, і па 
екскурсію податися чи на 
курорт — здоров’я своє 
поправити. І тоді до на
ших послуг літаки, авто
буси, поїзди. Але, кажуть, 
найзручніший транспорт— 
залізничний. На його пле
чі в негоду лягає основ
не навантаження...

— Скажіть, будь ласка, 
як мені дістатися до Ума
ні? Автобуси ж не хо
дять...

ЯК ПОСТАВЛЕНА ІНФОРМАЦІЯ 
НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ВОКЗАЛІ 

ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ
— Ввечері, поїздом зі 

Знам’янки.
— А через Помічну не 

зможу я доїхати до Шпо- 
лн чп станції Шевченко?

— Не знаю. Запитуйте в 
приміській касі.

— Я там був — напра
вили до вас.

— А я звідки знаю? Ін
формацію про рух примі
ських поїздів я давати не 
зобов’язана!..

Ось такий діалог від
бувся між мною і черго
вою по довідковому бюро 
станції Кіровоград Т. 3. 
Бистрицькою 6 січня. Літа
ки іі автобуси того дня з 
Кіровограда не вирушали: 
хурделило.

Через кілька днів (до 
Умані добрався через Ки
їв) зайшов на кіровоград
ський залізничний вокзал. 
Мені не довелось зустрі
тись з начальником вокза
лу, тому за поясненням 
звернувся до старшого бі
летного касира О. Т. Оно- 
лова.

— На вокзалах заліз
ничних станцій типу Кіро
воград, де збирається ма
ло транзитних пасажирів, 
якась інша інформація, не 
зв’язана з рухом поїздів 
по станції, вважається не
доцільною,—пояснив він.— 
Так, скажімо, автоматич
на довідкова установка 
дає довідки лише на ті 
станції, до яких ідуть по
їзди від станції Кірово
град. А ось як потрапити, 
приміром, до Умані чи у 
Вінницю, автома пічний 
довідник відповіді не дає.

Та чп так має бути? Ма
буть, тут не може бути 

ЗИМА. Мал. В, ШУЛЬГИ.

двозначної відповіді. Не
має ніякої інформації па 
вокзалі і про рух примі
ських поїздів, окрім Кіро
вограда. А є ж потреба у 
такій інформації. Бодай 
про рух поїздів від станції 
Знам’янка і Помічна, бо, 
особливо взимку, часто 
бувають дні, подібні до 
першого січневого тижня, 
і тоді поїзди Кіровоград— 
Київ і Знам’янка — Кіро
воград — Москва не спро
можні перевезти всіх па
сажирів. Якби ж на вок
залі була добре поставле
на інформація, то...

— Знаєте, багато чого і 
не залежить від нас, — 
каже Олександр Терснті- 
йович. — Ось, бачите,. на 

площі кіоск довідок. Лю
ди звертаються до нас: як 
дістатись до тієї чп іншої 
вулиці, як проїхати в лі
карню? Які можемо дати 
довідки — даємо, а зде
більшого не знаємо. Інший 
кіоск, підпорядкований мі
ськвиконкомові, як прави
ло — зачинений. Власне, і 
наш вокзал знаходиться 
на правах пасинка у своє
му ж приміщенні. Чому? 
Та половину приміщення 
займають автобусний вок
зал № 2 і ресторан. 11а до
лю залізничного вокзалу 
випадає менша територія, 
ніж для цих організацій.

Справді, у зв'язку з 
«квартируванням» авто
вокзалу № 2 в залі чекан
ня стоїть всього кілька 
лав, па яких в тісноті мо
жуть розміститися лише 
чоловік -10—50.

До послуг пасажирів на 
вокзалі є аптечний кіоск, 
який того дня був зачине
ний. Інформація про його 
роботу — відсутня. За
пізнюється інформація н 
газетна до читача на вок
залі.

— Коли вп отримуєте 
свіжі газети й журнали?— 
запитую кіоскера Л. М. 
Волощук.

— За існуючим прави
лом вся преса надходить 
на сортування в централь
не агентство, а вже звідти 
її доставляють у кіоски.

Коментарі, як кажуть, 
зайві. Газети прибувають 
в центр міста лише для то
го, щоб потім повернутися 
для продажу назад па 
вокзал. Тому й не дивно, 
що 14 січня після обіду 

продавали «свіжі» газети 
за 13 січня. Інформація 
запізнилась до читача на 
півтори доби.

Не побачив я па вокзалі 
інформації про кімнату 
матері і дитини, кімнату 
відпочинку.

1 про роботу ресторану 
також кілька слів. Тут 
жваво йде торгівля сма
женою рибою, котлетами, 
холодними шашликами, 
кондвиробами, фруктовою 
водою... Про комплексні 
обіди жодного натяку не
має. А навіть деякі пра
цівники вокзалу мені го
ворили, що із задоволен
ням відвідували б комп
лексні обіди чи сніданки, 

не кажучи про пасажирів. 
То у чому ж справа?

Як пояснили в рестора
ні, комплексні обіди є, але 
їх не комплектують, бо не 
користуються вони попи
том. Раніше накривали 
комплексами лівзали (вар
тість обіду трохи більше 
карбованця), зараз — ні, 
немає потреби.
Є потреба. Про це стверд

жують пасажири.
До слова: стосунки між 

керівниками вокзалу і рес
торану нагадують стосун
ки гоголівських Івана Іва
новича та Івана Іінкнфо- 
ровпча. Так, ресторан, 
який належить до облас
ного об’єднання рестора
нів і дорресторапів, звину
вачує керівництво вокзалу 
в тому, що у них забрано 
один зал. Керівництво ж 
вокзалу звинувачує пра
цівників ресторану в тому, 
що в залі чекання влашто
вано щось на зразок роз
дягальні ресторану. Але ж 
адміністрація і вокзалу, і 
ресторану мають спільно 
дбати про високоорганізо- 
ванс обслуговування паса
жирів. Це — їхній обов’я
зок.

Щодня від перону кіро
воградського вокзалу (не 
рахуючи приміських) від
ходить у різних напря
мах 10 пасажирських по
їздів. У передсвяткові 
дні їх кількість зростає 
майже вдвоє. Отже, че
рез залізничні ворота міс
та проходить від семи до 
десяти тисяч чоловік. З 
яким настроєм вони 
від’їжджають з Кірово
града? Які враження за
лишаються? Бо коли ка
жуть, що театр починає
ться з вішалки, то місто— 
з вокзалу.

С. Н1К0В.

ПРО ЦЕ
ПИСАЛА ГАЗЕТА 
...44 РОКИ ТОМУ
Гаряча пора

Ще задовго до сходу 
сонця на поле колгоспу 
імені Ворошилова (Кіро
воградський район) зби
рається все працездатне 
населення. Пора тепер 
гаряча. На повний хід роз
горнулося збирання ози
мої пшениці. Знають кол
госпники, що кожна хви
лина дорога.

За годину—дві жаткарі 
Олександр Ланчуковський 
і Семен Берлізов залиша
ють одну за одною скоше
ні смуги. За день кожен з 
них викошує по 6—7 гек
тарів. Старанно працюють 
також в’язальниці гг. Ко
вальова і Бондаренко, які 
щодня нав'язують по 8—9 
кіп, не залишаючи нан’ч 
нев’язаного хліба.

Пізно ввечері припиняє
ться робота. По дорозі до
дому завізується жваза 
бесіда. Говорять колгосп
ники про героїзм бійців 
Червоної Армії, про бій
ців трудового фронту, про 
велике бажання швидко 
і високоякісно зібрати вро
жай, допомогти славній 
Червоній Армії остаточно 
розгромити ворога.

П. ЛАХМАН.

Патріотки
В Знам’янський райком 

комсомолу і військкомат 
надходить багато зг в 
патріоток про відправку х 
на фронт. Комсомолки- 
вчительки Васильєва, Іва
нова, Калашникова в своїх 
заявах пишуть: «Сповнені 
ненавистю до фашистських 
розбійників, ми просимо 
зарахувати нас в ряди Чер
воної Армії і відправити 
на фронт. У Великій Віт
чизняній війні ми не по
шкодуємо ні сил, ні крові, 
ні самого життя, і будемо 
битися з фашистами до 
повного їх знищення».

Таких заяв сотні.
В колгоспах, на підпри

ємствах, в установах під
вищилась продуктивність 
праці. Кожен розуміє зна
чення міцного тилу і ро
бить все, щоб зміцнити 
його.

Ф. БОР1ЙЧУК.

Як проведуть 
канікули 
наші студенти

Студенти нашого інсти
туту збирались у відпуск, 
і раптом звістка — віро
ломний напад фашистів на 
нашу країну. Комсомольці, 
студенти ухвалили: про
вести свою відпустку . на 
колгоспних і радгоспних 
полях, замінити тих, хто 
пішов зі зброєю в руках 
захищати нашу Вітчизну.

Понад п’ятсот комсо
мольців і студентів, які 
роз’їхались на канікули, 
одержали завдання від ко
мітету комсомолу працю
вати в колгоспах і радгос
пах. Ми тримаємо з ними 
постійний зв’язок, маємо 
можливість контролювати 
їхню роботу. 130 студен
тів, які живуть в Кірово
граді, виїхали в радгоспи 
Устинівського, Новгород- 
ківського, Бобринецького 
районів.

Студентки - комсомолки 
Поволоцька, Замілюхіна, 
Лобач, Костіна та інші за
явили, що хочуть бути мед
сестрами. Тепер 35 дівчат 
навчаються на курсах.

В. ДИКИЙ, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградсько
го педінституту.

(«Сталінська зміна», 
липень 1941 р,).
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Нам подобається гра в кіно і виступи 
молодого артиста Олександра Абдулова. 
якщо можна, 
раз працює.

про те, як він

м. Долинська.

другій за- 
програмі

майстерності 
акторів. Ре-

Недавно по 
гальносоюзній 
1(ентрального телебачення 
знову демонструвався те
левізійний фільм «Звичай
не чудо», знятий режисе
ром Марком Захаровим за 
мотивами відомої л’єсн- 
казки Є. Шварца. І знову, 
як колись, ми не могли 
відірватися від голубих 
екранів, радіючи чарівній 
музиці Г. Гладкова, режи
серським і операторським 
знахідкам, -------—:
улюблених 
жисср Марк Захаров, який 
взагалі вміє і любить пра
цювати з акторами, в цьо
му фільмі зібрав пишний 
букет акторських імен: 
Є. Леонов, К. Васильєва, 
10. Соломій, Є. Симонова, 
О. Янковськпй. І як не 
дивно, але серед цих імен 
не загубився майже дебю
тант у кіно (до цього він 
зіграв кілька ролей, але, 
як кажуть, промайнув...) 
Олександр Абдулов. Моло
дий актор. До редакції пи
шуть з проханням розпо
вісти саме про О. Абду
лова.

Його поява в «Звичай

на естраді 
Розкажіть, 

став актором, над чим За-
H. ЧЕРНИШКОВА, 

О. ЗАЙЦЕВА.

лому чуді» справді була 
подібна вибуху! Молодий, 
стрункий, з яскравою зов
нішністю, веселий і темпе
раментний, вів тримався 
на екрані з такою ж лег
кістю, як і жив. У житті 
йому везло! Уявіть собі, 

юнак із далекої Фергани 
мріє стати артистом і стає! 
Мріє потрапити в хороший 
театр, і його ще студен
том запрошують у москов
ський театр імені Ленін
ського комсомолу, чп не 
нанпопулярніший театр 
столиці, де він зіграв роль, 
яку відразу ж помітили і 
критики, і глядачі, — роль 
лейтенанта Гілужннкова у 
виставі за повістю Бориса 
Васильєва «В списках не 
значився», суворий і муж
ній виставі про подвиг ра
дянського солдата, захис
ника легендарної Брест

ської фортеці. Зіграв схви
льовано і яскраво. Якось 
Саша розповів мені, як 
після однієї з вистав до 
нього в гримувальну кім
нату увійшла сива жінка, 
поклала па стіл букет вес
няних квітів. Вона нічого 
не говорила, тільки диви
лася очима, повними сліз, 
а потім притпсла до гру
дей ного голову і проше
потіла: «Спасибі, синку...».

Чи задоволений своєю 
долею Олександр Абду-

------------- ВИ ПРОСИЛИ

лов? Звичайно. Хоч багато 
з того, про що мріялося в 
юності, залишилося не
здійсненним. Не завжди ви
нен у цьому сам актор, як 
вн розумієте. Абдулов 
плідно працює в театрі, в 
кіно, на телебаченні. Його 
часто запрошують до учас
ті в концертах, на зустрічі 
з глядачами. Олександр 
уміє працювати! Хоча, спо
стерігаючи за Абдуловим, 
я неодноразово перекону
валася: до деяких речей 
він, можливо, ставиться не 
так серйозно, як треба бу
ло б. Іноді його участь у 

фільмах носить цілком ви
падковий характер. Після 
«Звичайного чуда» він зі
грав такі значні ролі на 
телебаченні, як Грипьовіз 
«Капітанської дочки» за 
Пушкіним, як герой серед
ньовічної Англії відважний 
лицар Робін Гуд у теле- 
виставі «Художник із Шср- 
вудського лісу». Були ці
каві роботи у великому кі
но. Зокрема, роль робігни- 
ка Гаврплова у стрічці 
В. Басова «Факти минуло-

РОЗПОВІСТИ------------  

го дня». Тобто у Олек
сандра Абдулова, крім мо
лодості і краси, було чи
мало можливостей, щоб 
стати героєм покоління в 
кіно. На жаль, цього не 
відбулося. Олександр дов
го ходив в «багатообіцяю- 
чпх». Можливо, його біда 
в тому, що дозволив екс
плуатувати деякі дані сво
го акторського характеру. 
Втім, сам Олександр від 
цього страждав, від бага
тьох ролей відмовився і 
скрушно розводив руками: 
«Мене не розуміють». Кі
норежисери його справді 

часом не розуміли, тира
жували в блакитного ге
роя. Хто розумів, так це 
Марк Захаров, головний 
режисер театру, де Олек
сандр працює ось уже біль
ше десяти років. Недавно 
в театрі поставлена «Опти
містична трагедія», в якій 
Захаров доручив Абдуло- 
ву несподівану роль... Сип
лого. Вистава ця, на мій 
погляд, дуже спірне яви
ще в театральному житті 
Москви, з деякими режп- 

серськими концепціями 
важко погодитися, але не
заперечне для мене одне: 
такого Сиплого паша сце
на ще не знала. Спплш'і 
Абдулова тримається у 
виставі впевнено. Вів не 
просто раб Вожака, а 
суб’єкт «собі на умі». Роль 
проведена цікаво, від ар
тиста весь час чекаєш не
сподіванок. Сам Абдулов 
своєю роботою задоволе
ний, що, до честі актора, 
з ним трапляється нечасто. 
Наприклад, граючи у 
«ІОноні» і «Авось» відразу 
три ролі, в тому числі і 

людину від театру, Абду
лов, незважаючи на успіх 
вистави (яким вона в пер
шу чергу завдячує вико
навцю головної ролі Ми
колі Караченцеву), пере
конаний, що не знайшов у 
спектаклі своєї інтонації. 
Але... Дивлячись на нього 
у виставі «Юнопа» і 
«Авось», прекрасно воло
діючого своїм натренова
ним тілом і голосом, не
важко згадати того казко
вого юнака, який пронісся і 
на наших телеекранах за- І 
гадковнм вершником на 
білому коні, з яким трапи
лося звичайнісіньке чудо 
кохання. Цього вершника 
важко забути, коли Олек
сандр з’являється на екра
ні, наприклад, у ролі весе
лого супутника чп слуги 
знаменитого шарлатана 
Джузеппе Бальзамо, відо
мого під іменем графа Ка- 
ліостро в телефільмі «Фор
мула кохання» М. Захаро- 
ва, щасливому дарунку 
передноворічиої ночі. Каз
кового юнака-Всдмедя 
пригадуєш, коли Олександр 
Абдулов з'являється на 
концертній естраді чи 
просто на московських ву
лицях, так схожий на сво
їх ровесників, у яких ще 
багато цікавих справ у 
житті, але яким уже є про 
що згадати в минулому.

В. ЛЕВОЧКО.

'А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—Фільм 

«Убивство на вулиці Дайте».
10.15 — Фортепіанні твори 
композиторів Татарії. 10.30
— Телефільм «Батальйони
просять вогню». 1 серія.
11.50 — Новини. 14.30 — Но-, 
ВИПИ. 14.50 — Комуністи
80-х. Документальні фільми. 
16.00 — Російська мова.
16.30 — Новини. 16.35 —
Фільм-копцерт «Співає на
родний артист СРСР Іван 
Петров». 16.55 — Шахова 
школа. 17.25 — Концерт ан
самблю народного танцю 
«Слук» (ЧССР). 18.00 — На
ука і життя. 18.30 — Веселі 
нотки. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Пошта цих 
днів. 19.30 — Є. Светланов. 
Прелюдія і скерцо для клар
нета і фортепіано. 19.45 — 
Телефільм «Батальйони про
сять вогню». 2 серія. 21.00 — 
«Час». 21.45 — Документаль
ний фільм «Змова проти 
Країни Рад». 22.50 — Сьо
годні у світі. 23.05 — Бас
кетбол. Кубок володарів куб
ків. Чоловіки. Півфінал. 
«Жальгіріс» (Каунас) — «Ас- 
вел» (Віллербап. Франція).
'А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Музичний Фільм «Небуваль
щина». 11.00 — «Незабутні». 
Народний художник СРСР 
А. Петрицький. 11.55 — Ху
дожній телефільм «17 мит
тєвостей весни». 9 серія.
13.15 — Новини. 16.00 — Но
вини. 16.10 — Срібний дзві
ночок. 16.30 — Б. Лятошин- 
ськнй. Квартет № 3. 16.50— 
Передовий досвід — сіль
ському господарству. 17.30
— «Перлини душі народної».
18.00 — День за днем. (Кіро
воград). 18.15 — «Сільські 
йорі». (Кіровоград). 18.45 — 
«Фізкультура». Документаль
ний. фільм. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Чемпіо
нат СРСР з хокею. ‘Сокіл» 
(Київ) — «Динамо» (Москва). 
2 і 3 періоди. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.45 — Художній телефільм 
«17 миттєвостей весни»? 10 
серія. 22.55 — Новини.
'А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Документальний фільм «Тра
са».' 8.35. 9.35 — Природо
знавство. 2 кл. 8.55 — На
уково-популярний фільм 
«ІІаііпівнічпііппй маршрут». 
9.05. 12.35 — Французька мо
ва. 9.55 — Науково-популяр
ний фільм «Колесо і грунт». 
10.05 — Історія. Робітничий 
рух у Росії 70—80-х років. 
10.35, 11.35 — Основи Ра
дянської держави і права. 
8 кл. «Повновладдя». 11.05— 
Наш сад. 12.05 — Пошта пе
редачі «Природознавство». 
13.05 — Е. Хемінгусй. Сто
рінки життя і творчості. 
13.55 — Радянське образо
творче мистецтво. «Праця 
паша є справа честі». 14.25

— »Особисто причетний».
15.10 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — Тележурнал 
«Співдружність». 18.45 —
«...До шістнадцяти і стар
ші». 19.30—Чемпіонат СРСР 
з хокею. ЦСКА — «Хімік». 2 
і 3 періоди. У перерві — Ве
чірня казка. 21.00 — «Час».
21.45 — Телефільм «Просто 
Саша». 22.55 — Докумен
тальний фільм. 23.05 — Но
вини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Клуб 

мандрівників. 9.35 — Дітям 
про звірят. 10.05 — Теле
фільм «Батальйони просять 
вогню». 2 серія. 11.15 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.55 
—П'ятирічка — справа коле
ного. Документальні фільми.
15.40 — Стадіон для всіх.
16.10 — Новини. 16.15 —
Розповідають наші кореспон
денти. 16.45 — Зустріч шко
лярів з Героєм Радянського 
Союзу; фронтовою медичною 
сестрою М. 3. Щербаченко.
17.30 — До 80-річчя револю
ції 1905—1907 років в Росії. 
«Пісні революції». Фільм- 
копцерт. 18.00 — Письмен
ник і життя. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.05 — Світ і 
молодь. 19.50 — Телефільм 
«Батальйони просять вог
ню». З серія. 21.00 — «Час».
21.50 — До 40-річчя Великої 
Перемоги. «Солдатські ме
муари». Фільм 3 — «Сіль
ський учитель». Докумен
тальний телефільм. 22.45 — 
Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
«Автограф». Народний ар
тист СРСР А. Мокренко.
11.30 — Науково-популяр
ний фільм «Кара — Даг».
11.40 — Шкільний екран. 9 
клас Українська література.
12.15 — Художнії! телефільм 
«17 миттєвостей веспи». 10 
серія. 13.25 — Новини. 16.00
— Новини. 16.10 — Срібний 
дзвіночок-. 16.30 — Камер
ний концерт. 16.50 — «На
зустріч виборам». 17.20 — 
Телефільм «Парк заповід
ний». 17.30 — «Комуністи». 
(Кіровоград). 18.00 — День 
за днем. (Кіровоград). 18.10
— Пісня скликає друзів. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Естрад
ний концерт. 20.25 — Бесі
да лікаря. «Профілактика 
грипу». 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.50 — 
Художній телефільм «17 мит- 
тс.востей весни». 11 серія. 
22.55 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Науково-популярний фільм 
«Візерунки тче історія». 8.35,
9.35 — Географія. 7 кл. 9.05. 
*2.40 ~ Німецька мова.
10.05 — Історичне значення 
«Маніфесту Комуністичної 
партії». 10.40. 11.40 — Му
зика. 5 кл. Опера М. Рнм-

ського-Корсакова «Снігу
ронька». 11.10 — Шахова
школа. 12.10 — Загальна
біологія. 10 кл. 13.10 — На
уково-популярний фільм 
«Мексика пуща». 13.20 — 
Знання — сила. 14.05 —
Сільська година. 15.05 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Бесіда Ю. Жукова.
18.45 — «Поезія Фрід^ріка 
Шопена». До 175-річчя від 
дня народження. 19.35 —
Міжнародні змагання з ав

лютого

1985 року

торалі. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.20 — Документальний 
фільм «Подорож по Уссурій
ській тайзі». 20.30 — Музич
ний кіоск. 21.00 — «Час». 
21 50—Телефільм «Полуста
нок». 22.35 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8 00 — «Час». 8.35—Мульт

фільми. 9.05 — У світі тва
рин. 10.05 — Телефільм «Ба
тальйони просять вогню». 
З серія. 11.15 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Для радянської людини. До
кументальні фільми «Благо
словляю новосілля...». «Жи
ва вода Карпат». «Елва»: по
вітря і вода». «У Сурикова в 
Пензі...». 15.50 — Пісні ро
сійської Півночі. 16.20 —
Новини. 16.25 — Поезія Сер
гія Орлова. 17.05 — С. Рах- 
маніпов. Рапсодія на тему 
Н. Паганіні. 17.30 — «...До 
шістнадцяти і старші». 18.15
— Ленінський університет
мільйонів. «Праця — суспіль
ство — людина». 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільм «Казка у каз
ці». 19.15 — Концерт «Ор
лята вчаться літати». 19.50
— Телефільм «Батальйони 
просять вогню». 4 серія. 
21.00 — «Час». 21.50 — Ви
ступ Державного хореогра
фічного ансамблю «Берізка». 
22.25 — Сьогодні у світі.
22.40 — Баскетбол. Кубок 
європейських чемпіонів. Чо
ловіки. ЦСКА — «Банко ді 
Рома» (Італія).
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Республіканська фізико-ма- 
тематична школа. 17.00 —
Народні таланти. 17.30 —
День за днем. (Кіровоград).
17.40 — «Від Дніпра до Бу
гу». (Кіровоград). 19.00 — 

Актуальна камера. 19.30 — 
Автотранспорт: правила без 
винятків. 20.00 — «Таланти 
твої, Україно». Концерт.
20.45 '— На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.50 — Ху
дожній телефільм «17 миттє
востей весни». 12 серія. 23.00
— Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Документальний фільм «Ху
дожник М. Греков». 8.35, 9.35
— Фізика. 6 клас. 9.05, 13.10

— Іспанська мова. 10.05 —
Я — громадянин Радянсько
го Союзу. 10.35, 11.40 — Фі
зика. 9 клас. 11.05 — Сім'я і 
школа. 12.10 — Загальна біо- 
логія. 10 клас. 12.40 — Чого 
і як навчають у ПТУ. Про 
систему трудового вихован
ня в школі № 494 м. Москви.
13.40 — Фільм із субтитра
ми «Поїзд надзвичайного 
призначення». 15.05 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.20
— «Взяти бар'єр». Докумен
тальний телефільм. 18.30 — 
Грузинські естрадні мелодії. 
19.00 — До Дня Радянської 
Армії 1 Військово-Морського 
Флоту. Поетична композиція 
за віршами радянських по
етів. 19.30 — Мамина шко
ла. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — «Зима, зима...». Му
зична передача. 21.00 —
«Час». 21.50 — Телефільм 
«Борг». 23.15 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Теле

фільм «Борг». 9.55 — Росій
ські пісні у виконанні 
В. Прокушеної. 10.25 — Те
лефільм ’ «Батальйони про
сять вогню». 4 серія. 11.30— 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — До Дня Радянської 
Армії і Військово-Морського 
Флоту. Документальні філь
ми «Радянська Армія. Висо
ке звання — радянський 
солдат», «Радянська Армія. 
Майстри повітряного бою», 
■«Уральська ескадра». 15.50 
— Сьогодні і завтра підмос
ковного села. 16.20 — Нови
ни. 16.25 — Твоя Ленінська 
бібліотека. В. І. Ленін. «Лист 
до американських робітни
ків». 17.00 — Документаль
ний Фільм «Моя столиця, 
моя Москва». 18.00 — На
родні мелодії. 18.15 — Ви-

ставка Буратіно. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.05 —
Грає Л. Тимоф'єєва. 19.30 — 
Тележурнал «Співдружність». 
20.05 — Виступ двічі Черво- 
нопрапорного ансамблю піс
ні і танцю Радянської Армії 
ім. А. Александрова. 21.00— 
«Час». 22.00 — Дружить мо
лодість землі. Концерт, при
свячений 25-річчю універси
тету Дружби народів імені 
П. Лумумбн. 23.30 — Сьо
годні у світі.
А

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.35
— Шкільний екран. 9 клас.
Фізика. 11.05 — Концерт ка
мерної музики. 11.40 —
Шкільний екран, 10 клас. 
Російська література. 12.15
— Художній телефільм «17 
миттєвостей весни». 11 і 12 
серії. 14.30 — Новини. 16.00
— Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок. 16.30 — Живе
слово. «Братні єднання».
17.15 — Країна Комсомолія. 
18.00 — Телефільм «І не 
тільки літати». 18.30 — Кіро- 
воградщпна спортивна. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Факти 
свідчать. 20.00 — Старт. 20.30
— День за днем. (Кірово
град). 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 22.00 — 
Кіноогляд «Резонанс». 23.00
— Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35,
9.35 — Географія. 8 клас. 
9.05, 13.10 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням ПТУ. За
гальна біологія. 10.35. 11.40
— Історія. 7 клас. Російська
культура XVII століття. 11.05 
—Поезія М. Грпбачова. 11.30 
—Науково-популярний фільм 
«Тече річка». 12.10 — М. Лєр
монтов. Волелюбна лірика. 
8 клас. 12.40 — Фізика. 10 
клас. 13.40 — Ф. Шопен.
14.10 — Науково-популярний 
фільм «Сула — річка тунд
ри». 14.25 — Поезія Муси 
Джаліля. 15.10 — Новини 
18.00—Новини. 18.15 — Учи
телю — урок музики. 2 клас.
19.15 — Кубок світу з лиж
ного спорту. 15 км. Чолові
ки. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Ритмічна гімнасти
ка. 20.45 — Чемпіонат СРСР 
з плавання. 21.00 — «Час». 
22.00 — Фільм «Сонце сві
тить усім». 23.30 — Чемпіо
нат СРСР з плавання. 23.45
— Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — До

кументальний телефільм 
«Поле пам’яті». 9.15 — Пісні 
фронтових доріг. 9.50 — До- 
кументальний телефільм
«Ідемо на мільйон». 10.25 — 
Коло читання. 11.05 — До 
40-річчя Великої Перемоги. 
Клуб фронтових друзів. «Пе- 
реможці». 12.20 — Сім’я 1 
школа. 12.50 — Міжнарод
ний фестиваль телепрограм

про народну творчість «Ве
селка». 13.25 — Телефільм 
«Комбати». 1 серія. 14.30 
Новини. 14.45 — Телефільм 
«Комбати». 2 серія. 15.50 
Очевидне — неймовірне.
16.50 — Новини. 16.55 тс-. 
Концерт. 17.20 — Бесіда по
літичного оглядача Г. Прях£ 
на. 17.50 — Мультфільми’.
18.20 — 9-а студія. 19.20 
Сьогодні — День Радянської 
Армії 1 Військово-Морського 
Флоту. Виступ Героя Радян
ського Союзу, заступника 
міністра оборони СРСР Гсї- 
лошюго інспектора Міністер
ства оборони СРСР генерала 
армії В. Л. Гонорова. 19.35-дф 
Святковий вечір у Концерт
ній студії Останкіно. 21.00-гг 
«Час». 21.35 — Віраж. 23.08
— Чемпіонат світу з ковза
нярського спорту. Спринт.
23.35 — Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 -—і 
Кінопрограма до Дня Радян
ської Армії і Військово-Мор
ського Флоту. 10.55 — Кон
церт. 11.40 — Телефільм' 
12.00 — Призначається по
бачення. 12.30 — Доброго 
вам здоров'я. 13.00 —Б. Лав- 
реньов. «Піски, що співа
ють». Вистава. 14.45 — «В 
цей день. 40 років тому».
15.30 — Запрошує Республі
канський Будинок актора.
16.35 — Музично-літератур
на композиція «Біля пічного 
вогню». 17.05 — Девіз: відва
га, мужність, честь. 17.55 — 
О. Яворнк. «Ви залишились 
солдатами». Вокальний цикл. 
18. і 5 — Наука і час. 18.45 — 
Скарби музеїв України. 
«Перша кінна». П. Мойсеєн- 
ко. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.40 — Документаль
ний відеофільм. 20.00 — Ви 
нам писали. Концерт. 20.45
— На добраніч, дітлі 21.00— 
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «В бій ідуть тільки 
старики». 23.00 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Якщо хочеш бути здоровим. 
8.25 — Ранкова повіти. 8.55
— Програма Ленінградської 
студії телебачення. 10.25 — 
Зупинись, мить. 11.00 -т 
Ширше коло. 12.45 — Клуб 
мандрівників. 13.45 — Чем
піонат СРСР з хокею. «Дина
мо» (Москва) — СКА. 15.15
— Міжнародний огляд. 15.30
— Кубок світу з ЛИЖНОГО 
спорту. 16.05 — До 40-річчя 
Великої Перемоги. Кіноепо- 
пея «Велика Вітчизняна». 
Фільм 3 — «Блокада Ленін
града», фільм 4 — «Парти
зани в тилу порога». 17.45— 
Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Торпедо» — ЦСКА. 2 і 3 пе
ріоди. 19.15 - «Здоров'я». 
20.00 — Вечірня казка. 20.20
— Документальний теле
фільм. 20.30 — Чемпіонат 
СРСР з плавання. 21.00 —■
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Секретар парткому». 1 І 2 серії.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

НАША АДРЕСА: 
316050, МПС, 
м. Кіровоград, 
еул. Луначарського, 36.

ТЕЛЕФОНИ; редактора — 2-45 00; відпо
відального секретаря — 2-46-87; відділів 
комсомольського життя — 2 46 57; листів 
і масової роботи — 2-45-36; пропаганди 
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46 87; 
військово-патріотичного виховання та спорту, фотолабораторії — 2 45-35; ого
лошень — 2-56 65; норенторськоі —
3-61-83; нічної редакції — 3 03 53.

БК 00369. Обсяг 0,5 друк. арк. Індекс G1I03. Зам. № 93. Тираж 60 200.

Друкарня Імен) Г М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України - 
м. Кіровоград, вуп. Глінни, 2.

Газета виходить V вівторок, 
четвер І суботу.


	3529-1p
	3529-2p
	3529-3p
	3529-4p

