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В суботу в обкомі Ком- зустріч членів бюро об- з'їзду КПРС. Серед них 
партії України відбулася кому з делегатами XXVII передові виробничники

Області: бригадир форму* 
вальпнків головного за
воду виробничого об’єд
нання «ДніпроенергобуД- 
пром» В. М. Атаман- 
ськнй, швачка Олександ
рійської швейної фабри
ки Н. І. Горовецька, пла
вильник Побузького ніке
левого заводу Голова- 
нівського району В. В. 
Гавриков, механізатор 
колгоспу імені Леніна 
Устннівського району 
А. П. Горбенко, радіо- 
монтажниця Кіровоград
ського заводу радіовиро- 
бів Р. О. Кащеєва та ін
ші.

Ввечері делегація від 
обласної партійної орга
нізації відбула в Москву 
для участі в роботі 
XXVII з’їзду КПРС.

На з н і м к у: делега
ти XXVII з’їзду КПРС 
від Кіровоградської об

ласної партійної організа
ції перед від’їздом.

Фото В. ГРИБА.
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У відрядження до Світловодська я 
їхав з фотографією. Зі знімка посмі
хався літній чоловік, одягнений по- 
святковому, з орденами й медалями 
на грудях — урочисто добродушний, 
якими й бувають люди у свято. І вже 
уявлялись мені задушевна розмова з 
цим чоловіком, і ця уявна бесіда зігрі
вала всю дорогу серед широкого сте
пового привілля, холодного на шпар
ких морозах, чистого й сліпучо білого 
проти сонця — минулої ночі на степи 
впав глибокий сніг.

Та в Сеітлсводську в міськкомі ком
сомолу мені одразу сказали: «Доведе
ться почекати. З Атаманським ви змо
жете зустрітись тільки після роботи чи 
у вихідний — в робочий час він з ва
ми хіба що привітається».

І

Я не став чекати кінця робочої змі
ям: час квапив — зустрітись належало 
не просто з гарною людиною, передо
виком виробництва, відомим настав
ником молоді і т. п. Редакція дала 
завдання представити ч;-.тачам делега
та XXVII з’їзду КПРС, бригадира фор
мувальників головного заводу вироб-

(Закінчення на 3-й стор.). І

Серед тих, хто підписав Ра
порт Ленінського комсомолу 
XXVII з’їзду КПРС. були і 
молоді гвардійці п’ятирічки 
Олександрійського електро
механічного заводу.

Це підприємство назива
ють заводом молодих. Поло
вина його трудівників віком 
до ЗО років. Кожного літа ла
ви робітничого класу попов
нюються за рахунок випуск
ників середніх шкіл міста 
(більше всього з підшефної 
середньої школи № 2 імені 
Горького), професійно-техніч
них училищ, молодих спеціа
лістів із середніх спеціальних 
та вищих технічних навчаль
них закладів республіки

Малогабаритні трансфор
матори, магнітні пускачі та 
інші види продукції електро- 
апаратобудівннків надходять 
більш як у 50 країн світу. 
1 вироби олександритів ко
ристуються там заслуженим 
авторитетом. Творча думка 
заводчан не тупцює на місці, 
вона в постійному пошуку.

Є такий вислів — дух часу. 
Мало його відчути, треба до
класти зусиль, щоб тс найсу
часніше, найефективніше у 
виробництві, без чого немож
ливий гГодалйший технічний 
прогрес нашого народного 
господарства, знайшло своє 
втілення в життя. Л кому ж, 
як не молоді, знаходитись на 
самому вістрі науково-техніч
ного прогресу, на передньому 

краї перетворень, яких вима
гає сьогодення!

Кілька зустрічей з молоди
ми електроприладобудівинка,- 
ми впевнили мене в тому, що 
вони не стоять осторонь важ
ливих соціальних і виробни
чих проблем.

Три роки, закінчивши 
факультет слектропрпладобу- 
дуваппя і обчислювальної 
техніки Київського політех- 

Так велить час
лічного інституту, працює Ва
лентина Подрєзова івжене- 
ром-конструктором.

— Конструкторське бюро, 
де я працюю, займається об
числювальними машинами, 
які керують технологічними 
процесами, — розповідає Ва
лентина. — Головне наше зав
дання — впровадження ЕОМ 
у виробництво, пристосування 
цих машин до його потреб і 
вимог. Колектив у пас моло
діжний, отже вистачає і твор
чого запалу, і нових ідей. Ко
жен нині розуміє, що елек
тронно-обчислювальна техні
ка вже не майбутнє, а сього
дення промисловості. Тож 
соціалістичні зобов’язання на 
1986 рік (і особисті, і колек
тивні) взяли підвищені. Так, 

до дня відкриття XXVII з'їз
ду КПРС намітили освоїти 
новий мікропроцесор серії 
К-1810.

В бюро працюють молоді, 
але кваліфіковані, вмілі спе
ціалісти. Цс і іпженер-кон- 
струнтор Вікторія Лісова, і 
технік-математпк Олена Стри
жак, і техвік-копструктор Та
ця Коваленко та інші. Коефі
цієнт здачі конструкторської

РЯДОК У РАПОРТ

документації з першого пред’» 
явлення тут становить 0,99.

Вісім років тому, закінчив
ши профтехучилище, прийшла 
на завод і Тетяна Кпяшкіиа. 
її вибір не був випадковістю. 
Про колектив слсктроапара- 
тобудівшіків давно вже чула 
від батька, який працює тут у 
відділі механізації та автома
тизації. Від матері, з якою 
згодом почала трудитися ра
зом в цеху друкованих плат. 
Сьогодні Тетяна — досвідчс-о 
ний майстер своєї справи,0 
член комітету комсомолу за
воду, заступник секретаря 
комсом Оійьської організації 
цеху.

— Свою особисту п’ятиріч
ку паша бригада виконала 
їцс в листопаді минулого ро

ку, — говорить Тетяна. — 
1981—1985 роки стали порою 
становлення колективу, пе
ріодом його зміцнення. Сьо
годні перед памп стоять нові, 
ще відповідальніші завдання.

Кандидат в члени КПРС, 
налагоджувальний контроль
но-вимірювальних приладів і. 
автоматики Геннадій Карпу- 
шев працює в цеху № 110. 
Серйозний, зосереджений — 
він з перших хвилин нашого 
знайомства викликає до себе 
повагу.

— Праця у нас така, — ка
же Геннадій. — Точність і те 
раз точність. Маємо справу з 
промисловими маніпулятора
ми, блоками керування різ* 
номапітппх механізмів, зварю
вальними напівавтоматами та 
іншим.

Бригада, до складу якої 
входить Геннадій, неоднора
зово ставала переможцем со
ціалістичного змагання під 
девізом: «XXVII з'їзду КПРС 
— 27 ударних трудових тиж
нів». 75 процентів їхнього ко
лективу трудиться з особис
тим клеймом якості.

— Що головне для нас сьо
годні? Насамперед — вико
нання виробничих планів 12-ї 
п’ятирічки, підвищення надій
ності роботи приладів і апа
ратури, які випускає цех, — 
підсумовує нашу розмову 
Геннадій.

0. ДЕРУСОВ.



2 стор «Молодий комунар» 25 лютого 1986 року

ПЙРІІС РІДНЯ, з тобою
Валерій ГОНЧАРЕНКО

непереможний стяг V/, -
V4

Партія веде.
П. Тичина.

Висвітлив день колони
Чесних людей-землян.
Слуха земля сьогодні 
Голос гучний Кремля.

Світ наш сьогодні знову 
Зорить у даль сторіч. 
Символами три слова — 
Партія, мир, Ілліч!
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Морозової, 
викладачів 

ВТК і. в.

Ленін — безсмертна сила, 
Путь стрімка без кінця. 
Партією він крилить 
Задуми і серця.

Хай там які пороги, 
Нас не здолає страх. 
Партія — це епохи 
Непереможний стяг.
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ИЬОЇ молодої зміни. 60 
старшокласників середньої 
школи № 10 оволодівають 
навиками майбутніх про
фесій на назчально-вироб- 
ничін дільниці під керів
ництвом інструктора ви
робничого навчання інже
нера ІО. М. 
досвідчених 
контролера
Емельянова, токаря Г. М. 
і щепка, фрезерувальника 
В. і. Гуслнстого. Ці та ряд 
інших професії! — для 
хлопчиків. Дівчата ж опа
новують спеціальністю опе
раторів ЕОМ на базі лабо
раторії АСУ. Теорію і прак
тику тут викладає інженер 
3. 11. Михайлова. Проф-

ФОТОРЕПОРТАЖ

НАМ ШИРОКА ■
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СТЕЛИТЬСЯ ПУТЬ
Кіровоградський чавуно

ливарний завод — підпри
ємство союзного значення.- 
22 заводам України, Мол
давії, Білорусії, РІ’ФСР, 
Литви і Латвії постачає 
ЧЛЗ свою продукцію.

Такому солідному під
приємству доводиться ви
рішувати солідні завдан
ня. Це стосується як удо
сконалення методів робо
ти — кожен спеціаліст і 
робітник вболіває за честь 
заводу, розуміючи, що су
часне підприємство і НТП 
— поняття неподільні, так 
і піклування про соціаль
но-побутові умови вели
кого робітничого колек
тиву.

Завдяки впровадженню 
досягнень науково-техніч
ного прогресу за роки XI 
п’ятирічки продуктивність 
праці" зросла па 5,5 про
цента, знижено собівар
тість 1 тонни чавунного 
литва на 326,12 карбован
ця. Більше як на 5 000 000 
карбованців змонтовано 
нестандартного обладнан
ня. Колективом заводу 
зекономлено 7185 
умовного пального, 
тисяч кіловат-годин 
троснергії.

За роки минулої 
річки виконано
обсяг будівельних робіт. 
Тільки житлової площі по
будовано 34,5 тисячі квад
ратних метрів. У селищі 
Новому справили новосіл
ля школа на 1120 місць, 
дитячий комбінат на 320 
місць, і незабаром — по
ліклініка на 375 відвіду
вань за зміну. Діють нові 
культурні заклади — це 
музична школа, клуб 
«Юний технік», кінозал 
«Юність», дитячий танцю
вальний зал, де навчаю
ться діти заводчан.

На підприємстві серйоз
но ставляться до майбут-

під девізом «XXVII з їздові 
КПРС — 27 днів культури 
на виробництві!». Ми ре
гулярно приходили у тру
дові колективи цехів, випус
кали «блискавки» про успіхи 
передовиків соціалістично
го змагання, проводили ус
ні журнали «В робітничий 
полудень».

Значну увагу приділяємо 
питанням науково-технічно
го прогресу і ми, лектори, 
пропагуючи Досвід кращих, 
роз'яснюючи важливість 
завдань партії у. цій галузі. 
Па збагачувальній фабриці, 
в цехах колоїдно-графіто
вих препаратів, автотран- 

роботп спортному, гірничому та ін
ших прочитано цикли лек
цій «Науково-технічний про
грес — на службу п'ятиріч
ці». Постійно проводимо бе
сіди на то тему в колекти
вах бригад, дільниць. 11а 
комбінаті нині вводиться в 
експлуатацію друга черга 
автоматизованої системи уп
равління технологічними 
процесами, освоюється ви
пуск нових марок продукції 
(більше половини її вироб
ляється з державшім Зна
ком якості). У колективі 
комбінату — більше 600 ра
ціоналізаторів, які вносять 
відчутний вклад у розвиток 
матеріально-технічної бази 
підприємства. Зокрема, воші 
зобов'язались у нинішньому 
році добитися економічного 
ефекту від впровадження 
рацпропозиція 100 тисяч 
карбованців. Ці та інші фак-
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важ-
КЛИЧУТЬ

Нині надзвичайно 
диво підтримати те.трудо
ве, політичне й моральне 
піднесення, яке відчувається 
у кожному колективі у день 
відкриття партійного фору
му — воно, безперечно, є 
наслідком нашої р* 
назустріч з’їздові. В цьому 
якраз і вбачають своє пер
шочергове завдання лекто
ри нашої первинної органі
зації.

Після того, як у пресі 
були опубліковані проекти 
пової редакції Програми 
КГ1РС, змін у Статуті пар
тії та Основних напрямів 
економічного і соціального 
розвитку країни на 1986— 
1990 роки і на період до 
2000 року, лекторський ко
лектив нашого підприєм
ства повністю підпорядку
вав свою роботу пропаган
ді й обговоренню цих до
кументів. Разом з іншими 
групами ідеологічного ак
тиву паші лектори вклю
чилися у соціалістичне зма
гання "" -..... ~----- ’
XXVII 
цехах, 
ляпках 
конкретні завдання 
перед трудівниками

• бінату у XII п'ятирічці.
Разом з працівниками Па

лацу культури графітників 
імені Юрія Гагаріна наш 
актив підтримав ініціати
ву Палацу культури імені 
Жовтня кіровоградського 
виробничого об'єднання по 
сівалках «Червона зірка» і 
протягом усього передз'їз- 
дівського періоду працював

за гідну зустріч 
з'їзду КПРС.

на виробничих 
роз'яснювали,

У
ді- .
які ти стають приводом для бе- 

стоять
ком-

сід у колективах, красно
мовними ілюстраціями до 
виступів лекторів, політіи- 
форматорів та агітаторів.

Ю. ВІЛЬЧИНСЬКИЙ, 
начальник цеху коло
їдно-графітових препа
ратів Заваллівського 
графітового комбінату, 
лектор первинної орга
нізації товариства »Знан
ня».

Гайворонський район..
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Якби років десять-п’ят- 
надцять тому хтось сказав, 
іцо працюватиму в харчо- 

— не 
в ме- 
мета: 

навіть

-
11

він промисловості 
повірила б. Тоді 
не була єдина 
стати вчителем. І 
після невдачі па вступних 
екзаменах до педінституту 
ІІС полишила цієї мрії. 

Закінчила курси Медсестер* 
вихователів, одержала на
правлення в дитячий са
док. А вже через кілька мі
сяців (як то часто буває) 
зрозуміла, то педагогі
ка — по моя справа.

І я прийшла на завод 
продтоварів. Буду відвер-

•гою; особливого прагнення 
оволодіти професією хар- 
човика тоді не відчувала. 
Спочатку навіть дивува
лася тій теплоті й увазі, з 
якою мене зустріли в ко
лективі Л. І. Педорснко, 
В. М. Розмерйця, Р. І. Ми- 
ропепко. Дорогі мої на
ставниці! Мабуть, завдя
ки їм, їхнім добрим рукам 
і' ширим серцям я й зали
шилася па заводі. Вчити— 
вчили. Притому, як слід. 
Але па перших порах все 
найскладніше брали на се
бе. Пригадую, ніяк не 
встигала за іншими, пра
цюючи па ручному пресо-

ТОНН,
12 050
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п’яти-
ВЄЛИКИЙ
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СУСПІЛЬСТВО І ти

в колективі
ві-«окупорці». Це піші в 
нас у. цеху по виготовлен
ню лимонаду діє автома
тична лінія.'А тоді, в ча
си мого робітничого «шко
лярства», на пресах було 
куди складніше. Ледь за
барився сам -- інших теж 
затримуєш.

Нині, через дев'ять ро
ків, я з вдячністю згадую 
свої перші уроки профе
сійної майстерності 
уроки людяності, 
годні впевнено мбжу 
нити па робочому 
кого завгодно з моїх 
рншів, у якому 
цеху. Г

Сьо- 
замі- 
місці 
това- 

_/ завгодно 
Помітно зросла іі

продук цінність моєї праці. 
Наприклад, працюючи на 
виготовленні коробок для 
кукурудзяних паличок, за
мість обумовлених планом 
330 одиниць цієї тари ви
робляю близько 500.

Дружба, взаємодопомо
га — ці поняття нероз
ривно пов'язані для мене 
з трудовими традиціями 
нашого колективу. їх за
кладали ще В. А. І ушпід, 
II. Ф. Червнева... Ці люди 
вже на заслуженому відпо
чинку. Та їхня майстер

ність. любов до праці, висо
ке почуття обов’язку живе 
в учнях—тих, кому настав-

і

І

орієнтаційна робота вже 
дає свої перші сходи. 
5 чоловік з 25 першого ви
пуску СШ № 10 залиши
лись працювати на заводі. 
2 вчорашні школярки за 
направленнями заводу на
вчаються в Ростовському 
ВТУЗІ. Незабаром вони 
повернуться на завод, який 
уже став для них рідним.

На знімку: чавуно
ливарний комплекс підпри
ємства; бригаду форму
вальників ливарного цеху 
на чолі з бригадиром М. М. 
ЗУЄВИМ (на знімку другий 
справа) занесено у Книгу 
трудової слави облпроф- 
ради; старшокласниці СШ 
№10 знайомляться з про
фесією оператора ЕОМ; 
Надійна ШВЕЦЬ, третьо
класниця СШ № 10 — со
лістка дитячого танцюваль
ного ансамблю «В гостях у 
казки» (керівники Ірина та 
Микола Русули).

С. ТРЕНИЧ.
Фото В. ГРИБА 

і Б. БАНДУРКА.

ннці допомогли торувати 
шлях до професії. Як еста
фета від одного покоління 
до іншого передається па 
заводі турбота про робіт
ничу зміну. 1 не випадко
во сьогоднішні маяки со
ціалістичного змагання 
II. М. Кириченко, В. М. 
Вондарсвська, М. 1. Сап- 
кова щедро діляться своїм 
багатим трудовим досві
дом зі мною та моїми по
другами Надією Рачепко, 
Світланою Князьковою, 
Наталею Банбарак та ін
шими.

Пригадую, минулої осе
ні захворіла одна з нашої 
бригади — Галина Токаре
ва. Замінити було ніким. 
Колектив знайшов єдино 
можливий вихід: працю
вати ще старанніше, і за 
себе, і за неї. Результат:

бригада виконала того дня 
змінне завдання на 150 
процентів.

Недавно я закінчила без 
відриву від виробництва 
технікум. Збиралася йти 
працювати за фахом. А по
тім... уявила, що востаннє 
приходжу на завод, що 
покину назавжди і ного, і 
давніх товаришів... Сму
ток мене взяв. Словом, за
лишилась з колективі, бо 
переконалась: без заводу я 
не змогла б. Адже для ме
не колектив — це мої дру
зі, МІЙ дім, моя доля. Тут, 
мене навчили працювати 
й жиги, тут стала канди
датом у члени КПРС, сек
ретарем комсомольської 
організації.

П. БУГАЄНКО, 
робітниця Бобринець- 
кого заводу продтова
рів.
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МИ ЗВОДИМО В ПРАЦІ СВОЄ МАЙБУТТЯ!
«Моя біографія
мій завод»

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

скреготіла 
двигтів у кожному 

закутку, цех трудився.
он і Володимир Миколайович,— 
секретар комітету комсомолу 
Юрій Ліщина. — Секретарем 

місяць, 
л&дей

ничого об'єднання «Дніпроенергобуд- 
пром» Володимира Миколайовича Ата- 
манського. Часу залишалось обмаль, 
тому треба було негайно 'їхати на під
приємство.

Завод зустрів щоденним напруже
ним ритмом. Хоч від адміністративно- 

I го будинку відкривався ясний вид на 
затоку Дніпра, замерзлу, нерухому з 
нерухомими рибалками, що позгина
лись над ополонками, чорніючи на бі- 

і лому снігу (рибальство, як скажуть ме
ні пізніше, найпопулярніший спосіб 

Н відпочинку на заводі), на самій тери- 
I торії підприємства поміж горами піску, 

щебеню, бетонними кількаповерховими 
Lбyдoзaгии снували, натрудягено попих

куючи димком, КрАЗи й БєлАЗи, а в 
цехах напружений ритм відчувався 
Ще дужче.

В цеху № 2, в якому працює брига
да Атаманського, синьо спалахувала 
електрозварка, освітлюючи стелю й 

■ сиплячи на підлогу червоні іскри, ме
рехтіли в створах проти неба два віт
ряки витяжної вентиляції, 
кранбалка — цех

| своєму

І
-А

сказав 
заводу 
Юрій працює всього третій 
але відомих на підприємстві 
впізнає здалеку.

Четвертим прогоном поміж

І
ських чанів, в яких пропарюють залі
зобетонні конструкції, поміж вібрацій
ними столами й автоматичними елек
трозварювальними агрегатами сягнис
то крокував високий на зріст чоловік 
з робочому одязі, в касці. Він поспі
шав в інший кінець цеху, мав до ко
гось невідкладну справу, це було вид
но з його спрямованого вперед погля
ду, впевненої ходи, Іноді на мить при
зупинявся біля якогось агрегату і лю- 

оглядались на бригадира, згідно 
кивали головами, а той уже квапився 
далі.

Я вже знав про Атаманського, що 
н очолює він бригаду формувальників 
■ уже більше 20 років, що його бригада 
я на головному заводі першою почала 

працювати на єдиний наряд, що ще в 
І десятій п'ятирічці заслужила право ви- 

! пускати продукцію, минаючи відділ 
технічного контролю, маючи особисте 

І клеймо якості.
Ми ступили кілька кроків йому на

зустріч і я близько побачив, який не

зелетен-

схожий бригадир на того, сфотогра
фованого: серйозний, заклопотаний, 
весь у роботі. І вже остаточно повірив 
раніше чутому — з робочий час такий 
чоловік не буде розмовляти ні з КИМ, 
якщо це не стосується власне роботи, 
завдань його колективу.

Призупинився він знову ж таки на 
мить:

— З молодіжної газети? — перепи
тав він. І одразу ж продовжив: — Че
рез годину — обід. В нас буде трохи 
часу. Тоді й побалакаєм. А поки що 
хай вас трохи познайомлять з нашим 
виробництвом.

І попрямував так само сягнисто, ши
роко, наче й не зупинявся,

Обідня перерва в заводчан триває 
годину, і більше половини її ми про
сиділи в яскраво освітленому кабінеті 
начальника цеху, за столом навпроти 
один одного, і я не встигав записува
ти за Атаманським.

— Моя біографія — завод. Але не 
пишіть тільки про мене, — поставив 
бригадир умову з самого початку. — 
Пишіть про бригаду. Знайдіть най
красивіші слова про цих людей — во
ни їх заслужили.

Бригада Атаманського народилася в 
1964 році. До того у бригадира був 
Херсон — семирічка, вечірня школа 
(змушений був піти у вечірню, бо тре
ба було працювати), комбайнобудів- 
ний завод, суднобудівний. Після служ
би в армії повернувся на 
ний, а невдовзі переїхали сім’єю 
Світловодська. Через рік 
бригада Атаманського.

Він сказав щиро, без краплі пере
більшення: «Моя біографія — мій за
вод». Атаманський і його бригада рос
ли разом зі своїм підприємством. 
Бригада випускала складні залізобе
тонні конструкції для гідроелектро
станцій в Ладижині, в Углегорську, Ка- 
неві, під Києвом... Сьогодні складні 
конструкції прямують на будівництво 
нових атомних електростанцій.

— Складні — не просто найменуван
ня, — говорить Володимир Миколайо
вич. Він зводиться з^за столу, пере
кладає папери в шафі й витягає крес
лення, розгортає: — Гляньте, ось хоча 
б на цю просту колону: на ній одних 
заглибин, так званих закладних, тільки 
більше сотні. Складні креслення. І ко
жен робітник нашої бригади повинен 
вміти розбирати його за десять хви
лин. Грамотні в мене хлопці.

Бригадир розказує про бригаду. Роз
казує про комсомольця Сергія Сафо
нова, який за п'ять років виріс до лан

суднобудів- 
до 

народилася

кового — чесний і щирий в роботі. 
Про формувальника Андрія Порубай- 
міха — весельчак, душа колективу, ли
ше другий рік у бригаді, а, здається, 
що він тут ветеран. Про комуніста, 
профгрупорга Анатолія Олександрови
ча Зав’ялова — здібний організатор, 
в партію вступив ще в армії й гідно 
несе звання комуніста. Про кранівни
цю Тамару Якимець — опановує зараз 
ще спеціальність мотористки-бетоно- 
укладальниці, бо така традиція в ко
лективі: мати кілька суміжних спеці
альностей...

Бригада Атаманського одна з кра
щих своєї галузі в усій країні. Три 
останні п'ятирічки вона займає перше 
місце. Перемогли світловодці і в зма
ганні на честь стахановського руху. 
Минулу п’ятирічку завершили 31 лип
ня, про виконання річного плану ра
портували 5 грудня.

Атаманський любить свій колектив, 
любить свій завод і говорить про це 

відверто. Він любить свою роботу. 
«Роботі — робочий час» —- ці слова 
для нього закон. 1, мабуть, не один ко
респондент мав нагоду переконатися 
в цьому.

— Але іноді доводиться залишати 
роботу, — кажу я бригадирові. — У 
відпустку, чи на збори коли їдете. Ось 
на з’їзд у Москву лежить дорога — 
скучатимете?

— Скучатиму, ясно, — погоджується 
він. — Але бригада з завданням спра
виться. В цьому не сумніваюсь.

Володимир Миколайович поглядає 
на годинник — закінчується обідня пе
рерва. Тому я закриваю зошит і витя
гую з портфеля фотографію, зробле
ну нашим фотокореспондентом Васи
лем Грибом. Її спеціально віз делега
тові.

— Спритний у вас фотограф, — дя
кує Атаманський.

І посміхається. Точно, як на знімку.
В. БОНДАР.

Про солдатський
подвигВидавництвом політич

ної літератури України ви
пущена у світ книга «Ві
тер воєнних літ». Росій
ською мовою вона вийшла 
в 1977 році. її автор — ге
нерал-полковник Герой Ра
дянського Союзу Г. В. 
Бакланов, якого тепер уже 
немає серед нас.

Книга живе ніби само
стійним життям, свято 
виконуючи те, в ім’я чого 
вона була написана. «...Щоб 
увічнити в пам'яті поколінь 
радянського народу імена 
його достойних синів і до
чок. Розповіді про героїв 
Великої Вітчизняної по
трібні сьогодні молоді то- 

ЩО це розповіді про 
уславлених воїнів, які бу
ли взірцем самовідданого 
служіння Вітчизні. їх жит
тя — гідний приклад для 
радянських юнаків і дів
чат, що навчає їх мужнос
ті: шукати і находити 
смисл свого життя в бо

ЖИТИ — ВІТЧИЗНІ СЛУЖИТИ

ротьбі за світле майбутнє 
людства».

У книзі розповідається 
про те, як московський 
хлопчик у голодній після 
громадянської війни Мо
скві настійно прагнув до 
знань, загартовував 'себе 
спортом, став воїном, а в 
роки Великої Вітчизняної 
війни успішно командував 
прославленими військови
ми з’єднаннями. Вігі брав 
участь у боях під Сталііі- 
градом, на Курській дузі, 
на берегах Дніпра. Читачі 
з неабиякою цікавістю 
прочитають сторінки про 
бонові дії 13-ї гвардій
ської дивізії, якою коман
дував генерал Г. В. Бакла
нов, визволяючи від ні
мецько-фашистських за
гарбників Кіровоградщииу. 
Там спогад про Олександ-

рію, Чечеліївку. Петрове, 
Митрофанівку, Новомануіі- 
лівку. Про бої за Повоук- 
раїнку і Новомпргород.

Та головне, про Що роз
повідає книга, — про лю
дей, солдатський подвиг 
під час війни. Розповідає 
про них автор так, що во
ші постають перед нами 
живими, з ненавистю до 
ворога, з добрим серцем 
до товариша, бойового 
друга, до тих людей, яких 
воші визволяли від оку
пантів.

Автор пише про свої зу
стрічі з прославленими 
полководцями Коиєвим, 
Жадовим, Батовим, та 
найбільше — про рядових 
воїнів. Багато з них і те
пер згадують свого гене
рала. Па Кіровоградіцині, 
наприклад, проживає 35 

ветеранів 299 Харківської 
стрілецької дивізії, якою 
під Сталинградом коман
дував Г. В. Бакланов. Де
сятки воїнів-гвардіиців 13-ї 
дивізії також з Кірово- 
градщпни. Згадується в 
книзі «один з найбільш 
хоробрих солдатів дивізії», 
кулеметник Герой Радян
ського Союзу Володимир 
Юхимович Бреусов, який 
здійснив свій подвиг у 
складі групи старшого 
лейтенанта В. Петрищева, 
захопивши висоту 201,7 в 
районі села Польового. 
Про подвиг петрпщевців 
згадував у своїх «Спога
дах» маршал Г. К. Жуков. 
Про них не забув генерал 
Г. В. Бакланов. Нині В. 10. 
Бреусов живе в Кіровогра
ді, працює в педінституті...

Багато повчального в Цій 
книзі. З неї читач зробить 
важливий висновок — як 
треба любити і захищати 
Батьківщину, самовідда
ною працею сприяти її 
розквіту.

Г. КАРПОВ, 
професор Академії су
спільних наук при ЦК 
КПРС, учасник визво
лення Кіровограда від 
німецько - фашистських 
загарбників.

ЗВІТУЮТЬ
ШКОЛЯРІ

Учнівська комсомолів За- 
харівської середньої шко
ли підбила підсумки со
ціалістичного змагання за 
право підписати рапорт 
XXVII з’їзду КПРС. його 
здобули старшокласники- 
комсомог.ьці Світлана По
котило. Ганна Сміян. Сер
гій Олійник, Анжела Ко
зенко і Лариса Метелин.

При підбитті підсумків 
враховувалася не лише 
участь у громадсько-ко
рисній праці, а й навчан
ня.

Загалом, на рахунку 
комсомольців школи чима
ло цікавих здійснених за
думок.

Широко відзначаючи 40- 
річний ювілей Великої Пе
ремоги, школярі ПРОСОЛИ
ЛИ зустрічі з ветеранами 

, Великої Вітчизняної війни 
з, 116-ї Харківської стрі
лецької дивізії (шкільний 
музей якої, до речі, значно 
поповнився новими експо
натами). Разом з фронтови. 
нами посадили в рідному 
селі Алею Пам’яті з моло
дих берізок.

Комсомольці школи про
сели багато цікавих захо
дів, де продемонстрували 
інтернаціональну солідар
ність, активні дії в бороть
бі за мир. Ними влаштову
валися ярмарки солідар
ності з дітьми різних кра
їн. Кошти перераховували
ся у Радянський фонд ми
ру. А на адресу дітей Ні
карагуа по операції «Ком- 

паньєро» надіслано 120 
карбованців.

По-особливому проявля
ли інтернаціональну спів
дружність і солідарність 
члени шкільної виробни
чої бригади — у визначні 
і пам’ятні дні (День захис
ту дітей, День пам'яті ге
роїв 22 червня і т. д.) во
ни трудилися З подвійною 
енергією. А зароблені кош
ти також перерахували у 
Фонд миру. Так само, як і 
гроші, нараховані за весь 
час роботи почесному чле
ну шкільної виробничої 
бригади Горою Чехословач- 
чини, номандиру партизан
ського з’єднання, одно
сельчанину Іллі Данилови
чу Діброві.

Комсомольці - школярі 
були й організаторами ве
чора, присвяченого настав- 
никам-учителям. Цікавим 
святом врожаю відзначили 
комсомольці школи день 
працівника сільського гос
подарства. В гості до юних 
прийшли знатні хлібороби 
М. Г. Кочерга і Л. Я. Білим, 
а також випускники ми
нулих років, які успішно 
трудяться в рідному кол
госпі.

Значними досягненнями 
зустріла партійний з’їзд 
номсомолія школи. І най
перше та найважливіше з 
них — успішне навчання і 
активна участь у громад
сько-політичних справах.

І. КАРАНТ.
Світловодський район.



стор «Молодий комунар» 25 лютого 1986 року

уВ обласному музично-дра
матичному театрі імені Кро- 
ливницького відбулася пре
м’єра п’єси заслуженого 
діяча мистецтв Грузинської 
РСР Олександра Чхаїдзе 
«Вільна тема». Ми побачили 
гостроконфліктну проблем
ну виставу для юні і про 
.юнь вісімдесятих. Треба до
дати, що у постановці бра
ли участь переважно молоді 
актори, а Олена Пелех (Ма- 
ріка) та Ігор Туров (Коста) 
дебютували на нашій сцені. 
Сценічному малюнку п’єси 
надавала сили і реалістич
ного звучання також участь 
провідних майстрів трупи 
заслужених артистів УРСР 
І. Терснтьєва (Елізбар Гело- 
еані), С. Мартинової (Олена 
Балавадзе), А. Косяченка 
(Никифор).

Актуальність п’єси визна
чається її темою і пробле
матикою: яким чином шко
ла разом із сім'єю вихову
ють і повинні виховувати 
зараз справжні громадян
ські та людські якості, звід
ки починається формалізм і 
що його породжує, на яких 
основах формуються сто
сунки між учнями у школі, 
товаришами у класі, учнями 
та вчителями, батьками й 
дітьми; зіткнення узвичає
ної і справді гідної людини 
моралі, уявлень про життя 
і його проявів. Символічна

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

«ГОСТРИХ ГРАНЕЙ ТОРКНУТИСЬ ДУШЕЮ»V

назва п’єси. «Вільна тема»— 
це і в прямому розумінні 
вільна тема випускного тво
ру, що написала головна ге
роїня десятикласниця Ма- 
ріка, і також її моральна 
позиція вільно відстоювати 
своє право на чесний, без
компромісний вчинок, а в 
майбутньому — таке ж жит
тя. Протягом усієї дії ви
стави вона вирішує питання 
не «ким бути?», а «якою бу- ’ 
ти?». (Цитую: «Питання мо
го майбутнього — якою я 
повинна бути!»). Маріка ба
жає бути щирою і справед
ливою не тільки на словах, 
а й на ділі.

Чого гріха таїти, в певних 
шарах нашого суспільства 
(і це підтверджується в п’є
сі) склалася така думка, що 
казати правду і чинити по 
справедливості — завадить 
особистому благополуччю. 
За цим «принципом» спо
чатку об’єднуються проти 
Маріки педагогічний колек
тив на чолі з директором 
школи, де навчається Марі
ка, її батьки та батьки її 
однокласників. Вони, прав
да, настільки камуфлюють 
цей принцип, що не всі од-
—--------------------- ТВОРЧІСТЬ

«ВІЛЬНА ТЕМА»: ДІАЛЕКТИКА СЦЕНИ І ЖИТТЯ

разу — і в залі, і на сце
ні — розпізнають за бажан
ням бачити Маріку, гор
дість і надію всієї школи, із 
золотою медаллю, бажання 
жити і працювати, як рані
ше, як завжди — спокійно, 
зовні благопристойно, за
криваючи очі на свої та чу
жі недоліки.

Для Маріки склалася спо
чатку незрозуміла, а потім 
— майже безвихідна си
туація: її звинуватили в его- 
їзмі, егоцентризмі, підриві 
авторитету кращої у місті 
школи. Чому? Бо вона від
верто в своєму творі ска
зала про те, що вчителі до
зволяють учням списувати. 
Дівчину всіма засобами спо
нукали переписати твір на 
іншу, «підходящу» для всіх, 
тему. Але Маріка наполег
ливо, впевнено та послідов
но відстоювала своє рішен
ня. Вона не тільки промов
ляла справедливі слова, 

та 
відкрито 

назвати 
подви-

/ліркувала про «високе 
прекрасне», вона 
діяла! І це можна 
її громадянським 
гом.

Над складним втіленням 
динамічного образу Маріки 
серйозно попрацювала мо
лода артистка Олена Пе
лех. Живучи в своїй героїні, 
вона — і в погляді, і в русі, 
і в мові,— рознрила тані 
сторінки її характеру, як 
безпосередність, щирість, 
принциповість, відвертість, 
поривчастість, ліризм. Зупи
нимось на деяких сценах... 
Зворушливо, переконливо 
звучить сцена відвертої роз
мови Маріни віч-на-віч з 
батьком, відомим письмен
ником, «гордістю І совістю 
республіки». Він з позиції 
свого «життєвого досвіду» 
спочатку засуджує доньну, 
не хоче бачити за п юнаць
ким максималізмом при
страсну внутрішню боротьбу 
почуттів, яка стає бороть
бою за правду □ житті. Інте
лігентна гра І. Терентьєва 
досить вдало передає особ
ливості характеру і поведін- 
ни батька. Та все ж, на мій 
погляд, виходячи з сценогра
фії сюжетного нонфлінту, їй 
часом, як і грі О. Пелех, не 
достає ще більшої напруги 
оголеного нерву, пластики в 
розвитку образу.

Для декого з глядачів ли
шився незрозумілим мотив 
сцени освідчення в коханні 
і такого майже скороспіш- 
ного рішення Маріки одру
житися з Томазом. Мабуть, 
ще не всі акценти розстав-

пені так, щоб стало ясно: 
хоч і смілива дівчина Ма- 
ріка, вона прагне не просто 
до заміжжя, їй в її стано
вищі дуже необхідна чоло
віча підтримка Томазаі який 
тільки-но зізнався в кохан
ні. До речі, треба відзначи
ти добре виконання цієї не
гативної ролі актором 
О. Майстренком. За допо
могою вдало знайдених ре
жисером В. Галеною дета
лей і прийомів він глибоко 
і поступово розкриває на
туру Томаза, цього дворуш
ника, ретельного підла
бузника, респектабельного 
комсомольського 
Його 
ІНШИЙ 
ки --

. лерат
тих, що поганенько вчаться, 
але гостро відчувають не
справедливість. І все ж ак
тор І. Туров місцями пере
гравав, захопившись обра
зом цього бурхливого, не
стриманого юнака, вдаю
чись до зовнішніх ефектів. 
Коли він з непогрішимою 
вірою е їх значимість само- 
впєвнено кидає в зал, у вічі 
вчителям питання «Як зігра-

лідера. 
антиподом у п’єсі є 
однокласник Марі- 

Коста, спритний аксе- 
спортивного типу, із

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ло у тому році тбіліське 
«Динамо» із «Спартаком»? 
та подібні, в них вбачається 
лише поверховий набір мод
них знань, 
юнацького 
ня.

Ніхто 
справжній

необхідних для 
самоутверджен-

Заклик труб підхоплю
вав оркестр. Звукам було 
тісно в цій кімнаті. Воші 
рвались на простір, у під
небесся:

А ну-ка песню нам 
пропой. 

Веселый ветер, 
Веселый ветер...

Йшла звичайна репети
ція духового оркестру 
«Зміна» Палацу піонерів 
імені В. І. Леніна. Його 
керівник С. М. Степаненко 
з тих людей, яких назива
ють ентузіастами. Він за
хоплений музикою сам і 
вміє передати своє захоп
лення учням, — а їх у 
нього близько двохсот. 
«Звичайно, — говорить 
Станіслав Макарович, •— 
я б нічого не зумів зроби
ти без своїх помічників, 
таких, як флейтист Д. О. 
Фоніко, як В. А. Коваль і 
С. А. Ковальов».

і Про все це,- однак, ми 
говорили вже по закінчен
ні репетиції, коли майбут
ні 
ся.

-С.
* МИ 

твердо перекопана: з 
зикою вопи не розлучать
ся. Програма оркестру 
«Зміна» велика і різнома
нітна. До речі, недавно 
Станіслав Макарович от
римав листа від свого ко
лишнього вихованця, який 
служить у лавах Радян
ської Армії. «Музиканти 
полкового оркестру, — го
вориться в листі, — були 
здивовані, коли дізналися 
що в репертуарі «Зміни: 
«Пісня про Батьківщину» 
І. О. Дунаевського — твір, 
за який не кожен профе
сійнії й оркестр візьметь
ся...».

Того вечора на' 
ції оркестранти 
натхненно. Одна 
змінювала іншу, 
людині, яка не дуже розу
міється на духовій музиці, 
не можна залишитись бай
дужою до гри дітей. Ось 
плавно, по-осінньому м’я
ко вступив баритон, його 
бентежність підхопили 
кларнети і флейти, а по
тім вже весь оркестр дзве-

вів і переливався — «С бе
рез неслышен, невесом 
слетает желтый лист...». 
Вальс М. Бластера «В ле
су прифронтовом...». Нова 
мелодія корнетів і саксо
фонів, які підхоплювали 
пронизливий сигнал вал
торни у «Хорі мисливців» 
з опери К. Вебера «Чарів-

розмови, але мені хочеться 
пригадати літні .московські 
вечори, коли щосуботи па 
Пушкінській площі 
кінотеатру «Росія»- 
військовий 
кестр. Свої 
кестр обов’язково 
шував маршем «Прощання 
слов’янки». Бадьоро, весе-

духовий
виступи

біля 
грав 

ор- 
ор- 

завер-

музикаптп розійшлп-
ІІазпваю вихованців 

Стенаненка «майбутні- 
музнкангами», тому, то 

му-

рспсти- 
гралл 

мелодія 
Навіть

ІІ1ІІІ стрілець». Мов вихор 
закружляв в оркестрі при 
виконанні «Музичної кар
тинки» Б. Мокроусова з кі
нофільму <• Невловимі мес- 
ІІІІКЇІ» з широким музич
ним рефреном «погоні».

«Наступного разу. — 
сказав Станіслав Макаро
вич, закінчуючи репети
цію, — не забудьте ноти 
«Прощання слов’янки». А 
мені поЯСнпв, що в берез
ні до Кіровограда приїде 
"--- ’-------------й дитячий

днпло-
Магнітогорський 
духопий оркестр, 
маїгг Всеросійського огля- 
ду-конкурсу творчих ко
лективів. У зведеному кон
церті оркестри виконають 
спільно кілька речей, в то
му числі і «Прощання сло
в’янки».

У кожного з вас, певно, 
«на слуху» цеії прекрас
ний твір для духового ор
кестру. Нехай це буде лі
ричним відступом нашої зі 
Станіславом Макаровичем

ло, мужньо,-лірично звуча
ли баси і тромбони, альти 
і ударні...

Духовий 
прикро, що 
звучання 
електронікою.’ Духових ор
кестрів стає все менше.

«Я перекопаний, — гово
рить Станіслав Макарович 
Степаненко, — ню надмір
не захоплення електроні
кою мине. Для мене осо
бисто духовий оркестр — 
не дитинство. Важке, по
воєнне, в якому було всьо
го. Але згадка про'почуту 
музику полкового ор
кестру ніколи не забуде
ться. Я намагаюсь і своїм 
вихованцям заронити то 
думку».

Побувавши на репетиціях 
і концертах духового ор
кестру «Зміна», я зрозумі
ла, що ці ДІТИ, звиклі до 
сучасних ритмів, можуть 
оцінити красу, зрозуміти

оркестр... Як 
сьогодні його 
приглушується

тс, що дороге для людей 
старшого віку, іншого по
коління. А це так важ
ливо.

Керівник оркестру розпо
вів, як побудована робо
та в ньому. Почула про 
експеримент. Справа в то
му, що певний час було 
важко організувати робо
ту гуртка. В оркестр при
ходили діти, які з тих чи 
інших причин булл не 
охоплені іншими, більш 
«престижними» заняттями 
(балет, гімнастика, плаван
ия). Тільки навчиш їх чо
гось, як їм' вже час про
щатися з дитячим ор
кестром. І тоді Станіслав 
Макарович запропонував 
створити на базі серед
ньої школи спеціалізовані 
класи, де майбутніх учас
ників оркестру навчати
муть ритміки, образотвор
чого мистецтва. Вже три . 
роки існують такі класи і 
експеримент, безсумнівно, 
приносить свої плоди. «Ви 
бачили, — сказав Степа
ненко, — біля валторністів 
сиділи два хлопчики. Во
ни лише в третьому класі, 
але вже вільно читають 
ноти, володіють інстру
ментом, я зміг підсадити їх 
и «дорослий» оркестр. 
Уявити не можу, як рані
ше ми до цього ке доду
мались. Тепер, коли наші 
вихованці залишатимуть 
оркестр, па їх місце при- 
ходнтнмуть інші, ми не 
відчуватимемо труднощів».

Оркестр «Зміна» живе 
своїм цікавим, напруже
ним життям. Музиканти 
багато виступають з кон
цертами. І не лише в об
ласному центрі. Гастролю
вали вони в Златоусті, Че
лябінську, на Південному 
Уралі. Цього літа побува
ли в Азербайджані. Теп
лим спомином залишились 
для них бакинські зустрі
чі. Тут, беручи участь у 
концерті «Дружба», кіро- 
воградці подружилися з 
учасниками духового ор
кестру бакинської школн- 
інтериату, яким керує пре
красний музикант Р. Б. 
Азімов.

В. ЛЕВОЧКО.
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25 ЛЮТОГО
д ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Пре
м’єра документального філь
му «Земля у нас одна». 9.05
— П. Чайковський. Симфо
нія № 4. 9.50 — Відкриття 
XXVII з’їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу. 
Трансляція з Кремлівського 
Палацу з'їздів. По закінчен
ні — О. Бородін. Симфонія

2 «Богатирська». 15,20 — 
Фільм — Дітям. «Мандат». 
16.15 — «Пісня у серці моє
му.». Кіноконцерт. 17.30 — 
«Співаю мою Вітчизну». По
етична композиція". 17.50 — 
«Хай пісні за руки візьму
ться». Концерт. 18.15 — «Ми 
будуємо комунізм». Репор
таж із Всесоюзної художньої 
виставки у Центральному 
виставочному залі, присвя
ченої XXVII з'їзду КПРС. 
18.55 — «Хоровод дружби». 
Виступ народних.колективів 
союзних республік. 19.40 — 
Прем’єра худояснього теле
фільму «Той, що не має чи
ну». 2 серія. 21.00 — «Час». 
22.30 — Майстри мистецтв— 
лауреати Ленінської премії
— делегатам XXVII з'їзду 
КПРС. Концерт.
£ ЦТ (II програма)

8.00 — «Родом з дитин
ства». А. Платонов. «На зорі 
туманної юності». 9.05 — 
II. Чайковський. Симфонія 
№ 4. 9.50 — Відкриття XXVII 
з'їзду Комуністичної партії 
Радянського Союзу. Транс
ляція з Кремлівського Па
лацу з’їздів. По закінчен
ні — О. Бородін. Симфонія 
№ 2 «Богатирська». 18.00— 
Новини. 13.15 — Ритмічна 
гімнастика. 18.45 — «-.До 
шістнадцяти і старші». 19.30
— Чемпіонат світі' зі спід
вею. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Поезія. В. Маяков- 
ськиіі. 21.00 — «Час». 22.30
— Фільм — призер XI Все
союзного фестивалю телеві
зійних фільмів «Колискова 
з лялькою»

нс заперечує: 
,.... ....  . вчитель повинен

бути озброєний всіма галу
зями знань, повинен постій
но поглиблювати і розши
рювати свій кругозір, але у 
всякому випадку він завжди 
володіє більшою сумою не
обхідних знань і досвіду, 
ніж учень-старшокласник. 
Справа в тому, що не нотд 
вчанкя, а виховання перед
усім робить Із людини лю
дину, і тут постає питання: 
якими повинні бути вихова
телі — педагоги й батьни, 
щоб із-під їхніх рун не ви
ходили в життя конформіс
ти, формалісти, бюрократи, 
люди з морально-емоційною 
глухотою.

Театр і життя... Вони 
взаємозбагачуються тоді, ко
ли життя розвивається за 
законами краси і справед
ливості, а театр — за зако
нами реалістичного мисте
цтва, коли і актор, і худож
ник, і режисер віддані цьо
му високому мистецтву. 
Але, як писав А. В. Луна- 
чарський, «перш за все тре
ба бути громадянином і лю
диною, здатною розуміти, 
бачити і слухати всі звуки 
та барви навколишнього 
життя, тему що сама твор
чість живиться ними».

Р. ЛИМАРСЬКИЙ.
' ....

В. І. Леніна в Кремлі». 16.55 
— В. Кікта. «Російські мі
ніатюри». 17.15 — Наука і 
життя. 17.45 — С. Про-
коф'єв. Концерт № 3 для 
фортепіано з оркестром. 
18.15 — Щоденник XXVII 
з’їзду КПРС. 19.00 — «Зимо
ві візерунки». Пісні і танці 
пародій СРСР. 19.20 — Світ 
і молодь. 19.55 — Прем’єра 

худояснього телефільму «Той, 
що не має чину». З серія. 
21.00 — «Час». 22.00 — Теле- 
концерт «Сторінки музичних 
вечорів». 23.10 — Сьогодні 
у світі. 
А ут 

10.00 —
Українські 
Шкільний 
11.05 
неї музики. 11.40 — Шкіль
ний екран. 8 клас. Російська 
література. 12.10 — Концерт
ний зал «Дружба». 13.05 — 
Новини. 16.00 — Новини. 
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Музичний фільм 
«Чоловіки, які співають». 
17.00 — В колективі делега
та XXVII з’їзду КПРС, бри
гадира тресту <-ОДЄСЦИВ1.:^_ 
жнтлобуд» Г. В. КалмтчГ
17.30 — Для старшокласни
ків. «Товариш». Урок миру, 
18.00 — День за днем. (Кіро
воград). 18.15 " .
(Кіровоград). 18.20- — Кон
цертний зал «Дружби». Ви
ступає державний оркестр

РСР. ’ (Кіровоград). 
Актуальна камера.

— Співає народний ар- 
СРСР А. Мбкренко.

— Сеанс документаль- 
і науково-популярного 
20.45 — На добраніч, 
21.00 — «Час». 22.00— 

фільм

Новини. 10.20 — 
наспіви. 10.35— 
екран. 0 клас. 

Любителям опер-

ЛКСМ Украины.

Па украинском языке. БН 01093

НАША АДРЕСА:«Молодой коммунар» 

орган Кировоградского 

областного комитета
316050. МПС,

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.

Обсяг 0.5 друїг. арк,-

А ЦТ (І програма)
26 «ЛЮТОГО

8.00 — «Час». 8.50 —
В. Гаврилів. Замальовки для 
фортепіано и чотири руки. 
9.15 — «Той, що не має чи
ну». Художній телефільм. 
1 серія. 10.30 — На XXVII 
з'їзді КПРС. 10.45 — Грає 
дует домр — Л. Вахрушева 
і В. Зелений. 11.05 — Пре
м'єра документального те
лефільму «Екіпаж». 1-1.30 — 
Па XXVII з’їзді КПРС. 15.00 
— Для радянської людини. 
Документальні телефільми. 
15.55 — «Інтернаціонал».
Про міжнародний пролетар
ський гімн. 16.20 — «Учити
ся у Леніна». Екскурсія в 
музей. -Кабінет і квартира
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Оголошення, 
18-20- — " 

цертнйй зал «Дружби».
1 оркестр 

народних ‘інструментів Кир
гизької РСР. С"'---- -
19.00 
19.30
тист 
19.15 
ного 
кіно, 
діти! 
Художній фільм «Магіст
раль»! 23.25 Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Документальний телефільм. 
3.35, 9.35 — Географія. 7
клас. Природа Уралу. 9.05. 
12.55 — Німецька мова. 10.05
— «Покликання». Тележур
нал. 10.35, 11.40 — Музика. 
1 клас. П. Чайковський. «По
ри ролу». 11.05 — «Прості 
складні істини». Тележурнал 
для батьків. 12.10 — Г. 
ланов. По сторінках творчу
13.25 — Академія наук 
СРСР — XXVII з'їзду КПРС.
14.25 — Етика і психологія 
сімейного життя. 18.00 — 
Новини. 18.10 — Докумен
тальний кінофільм. 18.30
— Музичний кіоск. 19.00
— Мультфільми. 19.35 —
Виступає Зразково-показо
вий оркестр Комендату
ри Московського Кремля. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Чемпіонат світу з ганд
болу. Чоловіки. Збірна Юго
славії — збірна СРСР. 20.50
— «Ярославський портрет».
Документальний фільм про 
м. Ярославль. 21.00 — «Час». 
22.00 — «Людина на своєму 
місці». Художнії: фільм.
23.35 — Новини

23.25
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