
Виходить з § грудня <539 р. ф Вівторок, 18 березня 1986 року № 33 (3696). Ціна 2 коп.

Удосконалення плану
вання і управління госпо
дарського механізму дик
туються самим життям. 
На цьому наголошував І 
XXVII з’їзд КПРС. Через 
недоліки на цій важливій 
ділянці роботи безпосе
редньо у. нас в заготовчо- 
пресовому цеху виробни
чого об’єднання по сівал
ках «Червона зірка» за
гальмувався ріст продук
тивності праці. А це, в 
свою чергу, породило та
кі явища, як перестрахов
ка, відсутність потрібного 
економічного мислення.

КОРПУНКТ «мк»

женню трудомісткості. А 
от щодо зниження її за 
рахунок технічних рішень, 
то вони поки що відста
ють і не виконуються.

У цій роботі важливе 
місце займає бригадна 
форма організації праці, 
нею охоплено понад ' 70 
процентів наших робітни
ків.

Нерозв’язаних завдань 
ще чимало, але вирішува
ти їх цікаво. Це і є справж
ня творча робота, спрямо
вана на розумне господа-

Багато хто втратив смак 
до нововведень, у декот
рих з'явилося побоювання 
брати на себе самостійні, 
іноді сміливі рішення.

лінія по виготов- 
деталей, листо-

зована 
ленню 
штамповочний автомат, ви
готовлена і працює ши
берна подача, яка за свої
ми показниками перева
жає навіть роботизовані 
комплекси. Цех і завод 
ведуть роботи по дальшій 
автоматизації виробництва. 
Впроваджено дві. високо
продуктивні абразивні різ
ки, де продуктивність пра
ці удвічі вища порівняно 
з відрізними напівавтома
тами. У стадії впроваджен-

Про Віктора Крила, 
слюсаря ремонтного під
приємства Маловисківсько- 
го районного агропромис
лового об’єднання, гово
рять. що він «народився в 
сорочці». Чи це так, чи ні 
ми не уточнювали, але про 
те, що він класний спеціа
ліст, говорять факти. В ра
йонному змаганні серед 
молодих спеціалістів він 
виборов перше місце. Йо-

ЯК ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ

Зв язківець 
*Віра Декусар

Висока, ставна, з ясни
ми очима, вона радо го
ворить:

— На XXVII з'їзді 
КПРС М. С. Горбачов у 
Політичній доповіді го
ворив і про наші турбо
ти та обоє язки...

І, трішки подумавши, 
додає:

— Від роботи зв'яз
ківців багато залежить. 
[• щоб плани виробничі 
виконувались всюди — 
у полі, на фермах, щоб 
у кожному домі був 
гарний настрій.

Скільки в її простих 
словах щирості й добро
ти!

Щодня п'ять листо
нош несуть колгоспни
кам газети й журнали. 
Несуть в періодиці вісті 
З інших сіл, колгоспів, 
району, області, цікаві 
новини, повчальні статті, 
розповіді про передовий 
досвід... Щомісяця лис
тоноші розносять пен
сії, вручають грошові 
перекази... А хіба можна 
уявити наше життя без 
листів, телеграм від рід
них, що живуть у інших 
місцях, від синів, що 
стоять на варті Вітчиз
ни...

Зразково трудяться 
Наталка Босько, Ніна 
Стоян... А втім, всі п'ять 
наших листонош викона
ли план XI п’ятирічки і 
вже перевиконали план 
перших місяців дванад
цятої.

Душею колективу, йо
го серцем є Віра

Закінчивши середню 
школу, вона вирішила 
залишитись у рідному 
селі. Не лякала п робо
та ні в полі, ні на фермі. 

му присвоєно звання кра
щий за професією. Лідер
ство залишилося за ним і 
на обласних змаганнях, а 
на республіканських зма
ганнях, які проходили в 
Чернівцях, він завоював 
третє місце.

Сьогодні він відточує 
свою майстерність на ре
монті сільськогосподар
ської техніки. Все, що ви
ходить з-під рук Віктора

Як більшість сільських 
дівчат вона не виставля
лась, у гурті завжди бу
ла непомітна, тиха. Та 
люди бачили її любов 
до праці..

Тільки в правлінні кол
госпу повели розмову 
про інше.

— Ти, товаришко ком
сомолко, зрозумій, що 
для села потрібні не ли
ше доярки, а й зв’яз
ківці.

Серйозну, старанну, її 
прийняли у поштове від
ділення. Тоді його очо
лював ветеран праці, 
учасник Великої Вітчиз
няної війни, комуніст 
Іван Андрійович Капти- 
нар. Він прямо говорив:

— Скоро, Віро, піду 
на заслужений відпочи
нок. Все трудове життя 
я був зв'язківцем. Знаю, 
що означає наша профе
сія для людей. Хотів би 
одного — передати сбою ’ 
посаду у добрі, чесні, 
надійні руки... Вчись, Ві
ро, всьому...

Вона вчилась. А її на
ставник, щедрої душі 
людина, як учитель у 
першому класі, вміло 
водив -її рукою.

— До нас, Віро, йдуть 
люди. Хай кожен від нас 
понесе і задоволення, і 
радість...

А потім послали Віру 
й на курси в Миколаїв. 
І як повернулась, Іван 
Андрійович, глянувши на 
оцінки, на характеристи
ку, засіяв.

Не знала, не чула Віра 
тієї розмови. А розмова 
була дуже серйозна: 
про неї, про її долю, її 
шляхи.

— вищий клас якості. Це і 
його кредо, і його хобі. 
Але є в нього ще одна ри
са: коли він чогось, не 
знає, то сміливо і не зні
чуючись йде до тих, хто 
йому може допомогти.

На знімку: Віктор
КРИЛО з наставником Вік
тором СМИРНОВИМ (на фо
то справа).

Фото М. САВЕНКА.
Маловисківський район.

Коли Іван Андрійович 
подав заяву, в районі 
радилися з ним — кого 
призначити на місце на
чальника поштового від
ділення? Були й канди
датури досвідчених, пе
ревірених в роботі лю
дей...

— Послухайте моєї по
ради, — казав Капти- 
нар. — Призначте на моє 
місце Віру Декусар.

— Та вона ж дуже мо
лода!

— Молодість — хіба 
це недолік? Молодість— 
то ж добре!

— Досвіду в неї мало.
— Досвід — діло на

живне. Та й я не стояти
му осторонь. Допоможу 
їй. А вона поведе ро
боту...

Він повторив своє, ви
міряне, вивірене жит
тям:

— Для праці в зв’язку 
потрібні добрі, чесні, 
чисті, надійні люди... Та
кою є Віра.

Так молоду Віру Деку
сар призначили началь
ником поштового відді
лення, вручили великий 
зв’язок великого села із 
усією Вітчизною...

Чемна, ввічлива до 
всіх, старанна сама в ро
боті, старанності вима
гає й від своїх помічни
ків, пам'ятаючи добру 
науку свого вчителя, на- 
ставника-комуніста.

Сьогодні вона вже на
вчає всьому, ділиться 
досвідом із своєю моло
дою помічницею Любою 
Танасюк. Вже й Люба 
побувала на курсах в Кі
ровограді...

І Біра, й її товариші 
працюють душа в душу.

Відділення — одне з 
кращих у районі.

Від їхньої роботи за
лежить виконання пла
нів і хороший настрій 
людей на перемоги в 
житті і праці...

м. СТОЯН.
с. Панчеве, 
Новомиргородський 
район.

І

І СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ
Завдяки глибшому аналізу 
і кращим розрахункам у 
цеху проведена помітна 
робота по вдосконаленню 
системи оперативного ви
робничого планування.

Ніхто не зобов'язував 
працівників бюро органі
зації праці і заробітної 
плати, яке очолює кому
ніст Ю. Л. Дудиловський, 
займатися цим питанням. 
Молоді інженери по орга
нізації і нормуванню пра
ці Валентина Коврижкіна, 
Євгенія Губенко, Людмила 
Михайловіна та Валентина 
Рижкова міркували над 
проблемою удосконален
ня системи виробничого 
планування. Цією трудо
місткою роботою вони 
займалися протягом двох 
місяців. І, зрештою, свої 
розрахунки й пропозиції 
подали на розгляд керів
ництву цеху й заводу. Вті
лення їх на практиці за
безпечило в минулому ро
ці скорочення внутрізмін- 
них витрат на допоміжну 
підготовчу роботу основ
них робітників-відрядни- 
ків із 22—25 процентів за 
зміну до 12 процентів. За
безпечено також приріст 
на 6,7 процента порівняно 
з 1984 роком обсягу ви
робництва при персоналі, 
меншому на 17 чоловік.

У цеху зросла не тільки 
продуктивність праці, а й 
заробітна плата робітни
ків. Важливим фактором, 
який сприяв впроваджен
ню нового в оперативному 
плануванні, є робота по 
упорядкуванню нормуван
ня праці. Усе менше в нас 
у це^у трапляється зани
жених норм, що стриму
ють ріст продуктивності 
праці. І в цьому році за 
рахунок перегляду норм 
ми непогано виконуємо 
планові завдання по зни- 

Покликала комсомольська путівка
На Далекий Схід і п Західний Сибір,

у російське Нечорнозем’я та інші важли
ві економічні регіони країни вирушили 
перші групи бійців Всесоюзного ударно
го комсомольського нагону імені XXVII 
з’їзду КПРС.

Шляхп-дороги багатьох ентузіастів 
пролягли через Москіту. Тут Н березня 
відбувся урочистий мітинг, присвячений 
проводам колективу добровольців.

Широкий діапазон дії студентів: во
ни реконструюватвмуть легендарну Маг-

пітку, споруджуватимуть нові міста; бу
дуватимуть заводи, вестимуть меліора
тивні роботи в Нечорнозем’ї. Об’єкт 
особливої турботи комсомольців - пів
ніч Тюменської і Томської областей.

Говорячи напутні слова юнакам і дів
чатам, ветерани комсомольських будов 
побажали їм на новому місці бути за
рядженими на нове, передове, примно
жити славні традиції новаторства і со
ціальної активності своїх попередників.

(Кор. ТАРС).

Раніше 
дета- 
прес, 
вели- 
часу 

ос-

ція робочих місць. Не бу
ду конкретизувати, як про
ходить ця робота, а зупи
нюся на тому внеску, який 
зробила служба підготов
ки виробництва,
ми ставили дві—три 
лі за зміну на один 
що призводило до 
них втрат робочого 
через переустановку 
настки і викликало зрозу
мілу нервозність робітни
ків. Тому ми змінили пла
нування і почали запуска
ти деталі великими партія
ми. Тепер, як правило, 
планується і виготовляє
ться на пресі одна уста
новка за зміну. Тому ви
вільнився час на якісний 
ремонт технологічної ос
настки. Якщо деталь зро
били до 15 числа на план 
місяця, а запуск буде з 
5—10 числа наступного мі
сяця, то за цей час маємо 
можливість підготувати за
готовки, віддати слюсарю 
в ремонт повністю укомп
лектований штамп. І в ньо
го є час для високоякіс
ного ремонту. Тому сама 
служба підготовки вироб
ництва спільно із 
во-диспетчерським бюро 
може рівномірно

плано-

може рівномірно плану
вати свої змінні завдання. 
Інструментальний цех ре
монтом оснастки, таким 
чином, завантажений мен
ше, і ми даємо йому ре
альну можливість виготов
ляти нові штампи.

Упорядкували ми в по
тік галтовку валогабарит- 
них деталей, вивільнили 
двох робітників. Виготови
ли також 15 стелажів для 
складання великогабарит
них штампів, вивільнили 
виробничі площі, розміс
тивши на них міжопера- 
ційне складування дета
лей.

Нині в цеху діє механі- 

мат і чотири механізова-' 
них комплекси.

Але основний фактор, 
що привів до певних успі
хів в роботі цеху, це вико
нання одного з розділів 
атестації робочих місць— 
по зміні оперативного ви
робничого планування, яке 
сприяло нашим службам 
ефективніше виконувати 
свої обов'язки і планувати 
роботу дільниць. Такий 
приклад. На дільниці по
різни труб у плані вироб
ництва на сьогодні нара
ховується 79 деталей. П'ят
десят дев’ять з них, або
74.6 процента по кількос
ті, — це деталі дрібних 
серій, які потребують 
для закриття їх на місяч
ний план виробництва 
по трудомісткості всього
18.7 процента. Таким чи- 
но/л, нам вдалося скороти
ти номенклатуру виготов
лення деталей у другій і 
третій декадах місяця, за
безпечити високопродук
тивну працю верстатників. 
Зникла звична в кінці мі
сяця «штурмівщина» і на 
цій дільниці. Сьогодні во
на працює 
ням на 70 
ли також 
трудового 
спеціально 
системою
комплексній

Можливо, 
захоче застосувати 
котрийсь із трудових ко
лективів. Стверджуємо: ін
женерно-технічних праців
ників можна і слід залу
чати до цікавішої, творчої 
роботи.

О. ЄГОРОВА. 
секретар комсомоль
ської організації зз- 
готовчо-пресовсго це
ху Кіровоградського 
виробничого об'єд
нання по сіЕапках 
«Червона зірка».

!НВ іа.1 '—/-'їЗЗ

з випереджен- 
тонн. Тут важи- 
зміни в ОЦІНЦІ 

виробітку за 
розробленою 
у наскрізній 
бригаді.
наш досвід 

ще

і
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Після закінчення Кіровоградського профтехучнлн- , 
ща Антоніна КОПУСЬ четвертий рік працює швач- (, 
кою в Голованівському райпобуткомбінаті. Молодий ,, 
майстер верхнього чоловічого і жіночого одягу за > 
відмінну роботу ма? самі подяки. Бо керується дів- , 
дана в роботі єдиним правилом — якісно і вчасно ( 
виконати замовлення. ф°то с- фен енна. (

Пересувна 
філателістична 

виставка,
присвячзяа XXVII з’їздові 
КГірС, відкрилась □ сало- 
ні-магазині «Філателія», що 
в торговельному комплек
сі по набережній Інгулу 
м. Кіровограда. Тут експо
нуються кращі роботи пе
реможців,XII обласної ви
ставки.

Заслуговує уваги робота 
ветерана війни і праці 
В. М. Саржевського «Від
стоюємо мир». Азтор ві
добразив кроки нашої 
партії, народу в боротьбі 
за мир. До книги відгукіз 
зв'язківець М. Г. Мельни- 
ченко записав: «Автор по
слідовно висвітлив тему 
нашої радянської дійс
ності».

Відвідувачі одразу звер
тають увагу на експозицію 
в марках і мініатюрах го
лови міського філателіс
тичного клубу А. Г. Звари- 
ша «Від Ікара до Гагарі- 
на», Автор яскраво пока
зав оснозні етапи виник
нення й розвитку повітро
плавання, авіації і космо
навтики, про здійснення 

віковічної мрії людства лі
тати та вийти в космічний 
простір. Цікавий розділ 
про вклад російських та 
радянських вчених О. Ф. 
Можайського, М. Е. Жу
ковського, Д. І. Менде
лєєва, К. Е. Ціолковського, 
С. П. Корольова та інших 
в цю велику і благородну 
справу. Виставочні стенди 
цієї експозиції демонстру
вались на професійному 
святі працівників у БК 
«Авіатор» вищого льотно
го училища цивільної авіа
ції. .

Оригінальна робота лі
каря О. К. Стемаченка 

«Армія-визволителька». Ха
рактерно, що в експозиції 
на видному місці автор роз
містив марки про радян
ського воїна-визволйтеля, 
які вийшли невеликим ти
ражем в Чехослозаччині 
ще 26 березня 1945 року, 
за два місяці до визво
лення країни від фашизму 
і закінчення Великої Віт
чизняної війни.

Р. ЛЕОНІДОЗ.

Ж ИСТ-СКАРГА в ре- 
** дакцію. Ось у чому 
його суть. Сергій, сти
пендіат колгоспу імені 
Леніна, здобув професію 
механізатора. З його 
Т-74 трапилася поламка. 
Бригадир вирішив поса
дити на трактор досвід
ченого водія, а Сергія 
звільнив від роботи. 
Отак, попрацювавши 
близько півроку в трак
торній бригаді другого 
відділку колгоспу, пішов 
з колективу.

Сергій став працювати 
в господарстві на різних 
тимчасових роботах, як 
кажуть, «на підхваті». 
Він незабаром піде слу
жити в армію. Та чи по
вернеться працювати в 
рідну Гаївку?

Що за «уроками»
ЗРОЗУМІЛО, ця сумна 

історія про «урок», 
який дав молодому кол
госпнику його керівник, 
видається просто нетипо
вим явищем. Та по мірі 
все більшого ознайомлен
ня з життям Гаївки, її 
мешканцями, впевнюєшся 
в думці, що приклад того, 
як поставилися тут до ме- 
ханізатора-початківця, на 
жаль, не поодинокий. Не 
бажаючи миритися з гру
бим поводженням бригади
ра, протягом одного року 
з бригади крім Сергія 
пішли й інші молоді.меха
нізатори: Микола Коба, 
Володимир Салієнко, Ми
кола Аидріученко, Олек
сандр Ігнатенко, Іван Сав- 
Ченко, Генна дій Каніщев. 
А це ж все трактористи 
другого і третього класів, 
деякі з них вже відпра
цювали в бригаді по п’ять 
років. Ситуація тим незро- 
зуміліша, що саме в мину
лому році місцеві механі
затори перейшли па бри
гадний підряд. Чим же по
яснити таке становище — 
«чисткою» кадрів чи не
вмінням і небажанням 
працювати з молоддю?

Зрозуміло, що першим 
співрозмовником був сам 
бригадир, тепер вже, прав
да, колишній. Скажу від
разу: це людина шанова
на і в селі, і в колгоспі. 
Близько тридцяти років 
віддав цей механізатор 
своїй професії. І тим біль
ше прикро, що саме така 
ліодіша працює з людьми 
по-старннці, дозволяє в ро
боті грубощі і самоправ
ство. Бригадир скаржився 
на недисциплінованість 
молодих механізаторів. Що 
ж, цьому можна повірити, 
але справжніх трудівників 
виховує колектив, приклад. 

вимогливість, батьківська 
турбота старших товари
шів по праці. Звичайно ж, 
легше звільнити молодь 
від роботи, ніж працювати 
над вихованням гідної змі
ни. Ця думка нагадала ось 
що.

Не так давно мені вда
лося побувати в комсо
мольсько-молодіжній трак
торній бригаді № 1 імені 
60-річчя ВЛКСМ колгоспу 
імені Ватутіна. її брига
дир, до речі, нагороджений 
знаком ЦК ВЛКСМ «На
ставник молоді», М. М. 
Смиченко не боїться дору
чати молоді складну тех
ніку, навпаки, разом з ве
теранами бригади виховує 
їх справжніми господаря
ми землі, а ланки створює 
так, щоб в них працювали 

поруч досвідчені і мехаиі- 
затори-початківці. Тут па
нує дисциплінованість і 
взаємовиручка, добре пра- 
цюється всім. А вже й не 
такі великі далі відмежо
вують обидва господар
ства, землі, на яких пра
цюють ці тракторні брига
ди.

І ще один штрих, над 
яким, гадаю, слід замис
литись, хоча він не новий. 
Від механізатора сьогодні 
на селі залежить дуже 
багато. Якщо є воші в до
статній кількості в госпо
дарстві, то це вже поло
вина успіху в боротьбі за 
врожай. Нещодавно на 
звітно-виборних зборах су
сіднього з колгоспом імені 
Леніна колгоспу «Побсда» 
йшла мова про залучення 
в господарство механіза
торів, простій сільськогос
подарської техніки через 
нестачу робочих рук. Про 
це повинні пам’ятати і в 
колгоспі імені Леніна, в 
Гаївці. На сьогоднішній 
день заборгованість госпо
дарства державі становить 
понад три мільйони карбо
ванців. Як же керівники 
колгоспу збираються під
німати економіку госпо
дарства, вирішувати проб
лему молодих кадрів?

САМОКРИТИЧНИМИ 
думками поділився 

секретар партійної органі
зації другого відділку кол
госпу імені Леніна О. М. 
Мазурцов:

— Дійсно, з вини бри
гадира тракторної бригади 
пішло багато молоді. Але 
і моя вина, як парторга, є 
в цьому. На моїх очах по
чав розпадатися колектив. 
Молодих треба вчити, го
тувати до життя. А звіль

няти їх від роботи, стави
тися байдуже не маємо 
права. Успіху треба доби
ватися повсякденною ви
ховною роботою, а не ок
риком чи погрозою. Вва
жаю, що молоді механіза
тори повернуться в брига
ду, в якій тепер буде ор
ганізовано двозмінну ро
боту. Хліборобська весна 
вже не за горами, тож у 
всіх попереду велика робо
та. Не чуркі воин и се й, 
самі зрозуміють, що по
трібні.

Напевно, що хлопці по
вернуться до тракторів. Та 
чи в Гаївку? Беруть сум
ніви.

З кожним роком все 
менше і менше випускни
ків школи вливається в 
трудовий колектив кол

керівника
госпу імені Леніна. Весе
лішає Гаївка тільки у ви
хідні дні, коли багато мо
лоді, яка вчиться або пра
цює в місті, приїжджає 
сюди до рідних. Та й що 
може привабити її сюди 
на постійне проживання? 
Ось що сказав з цього 
приводу голова Гаївської 
сільради М. П. Тесленко:

— Якщо говорити про 
проблеми тракторної брига
ди, то скажу, що в механі
заторів погані умови пра
ці. Будинок механізаторів 
старий і малий за пло
щею. Потрібно робити при
будову, адже немає місця, 
де проводити заходи, ска
жімо, агрономічні заняття. 
До того ж і їдальня для 
механізаторів не працює.

Ну, а про соціальний 
розвиток села і казати ні
чого. З 1974 року у нас не 
зведено жодного житлово
го будиночка, виробничої 
або громадської споруди. 
Нам ще пощастило, що за 
перспективним планом со
ціального розвитку сіл ра
йону в Гаївці намічено 
розгорнути житлове бу
дівництво за державний 
рахунок. Що ж до кол
госпу, то за його рахунок 
на 1986 рік намічено збу
дувати два будинки і від
ремонтувати клуб. Але 
вже кілька років замість 

' будівництва чуємо лише 
обіцянки керівників кол
госпу.

Погані тут справи з роз
витком фізичної культури. 
Якщо в Бсрежипці люби
телі спорту проводять ве
чірні тренування в спорт
залі нової школи, то гаїв-

ська молодь цього позбав
лена.
О І СКАЗАНОГО може 
** скластися уява, що у 
справі створення умов пра
ці і відпочинку для моло

ді сама молодь ні при чо
му. Але ж багато зале
жить і від неь» Не поми
люсь, якщо скажу, що в 
колгоспі імені Леніна ком
сомольська організація 
інертна.

У Гаївці проживає трпд" 
цягь молодих людей. Тіль
ки половина з них стоїть 
на комсомольському облі
ку. Останні відділкові ком
сомольські збори, на які 
прийшли тільки вісім чоло
вік, пройшли тут ще в лис
топаді. На них було роз
глянуто питання постанов
ки комсомольців на облік 
і підготовки до Нового 
року. Ніяких інших питань 
гаївські комсомольці не 
піднімали.

Не кращі справи і в кол
госпній комсомольській ор
ганізації, яку очолює мо
лодий комуніст Михайло 
Капуста. Хоч він і є за
ступником голови колгоспу 
по роботі з молоддю, але 
на ділі його постійно вико
ристовують на інших робо» 
тах. Останні комсомольські 
збори, звітно-виборні, від
булися в колгоспі ще у 
жовтні. Про застій в робо
ті комсомольської органі
зації свідчить і стенд «Ком
сомольського прожектора», 
який постійно зяє порож
нім стендом. Мабуть, ком
сомольські справи в кол
госпі імені Леніна не були 
б такими занедбаними, як
би правління колгоспу при
діляло молоді належну 
увагу. На жаль, позицію 
вичікування зайняв і рай
ком комсомолу.

Л. БУДНИЦЬКА.
є. Гаїзка, 
Кіровоградський район.

ЯКІ Ж ВИ МОЛОДІ
[у ХТО Б міг подумати, 
■* що зустрінуться воин 
туг, далеко від рідкого 
дому, па биваку під Ясса
ми? Дивна і чудесна ви
пала їм зустріч. Військові 
частини, у яких служили 
обидві, стояли поряд, а 
вони й здогадатися пе 
могли про те. («Але, вірте 
пе вірте, — казала мені 
Надія Данилівна, — а в 
мені всю війну жило пе
редчуття, що побачу ко
гось із дівчат, хоч і не 
знала, де саме вони вою
ють»), І от — зустрілися...

— Маріє! — гукнув хтось 
із дівчат-зв’язкісців, — а 
йди-ио сюди, тут тебе ба
чити хочуть!

Вже вечоріло і вона, пі
дійшовші’ до гурту й оки
нувши поглядом дівчат- 

десантників, які прийшли 
в гості (мабуть, на кіно, 
подумала), знизала пле
чима — нікого, мовляв, не 
знаю...

— Ти не пізнаєш мене, 
сестро? — голос був на 
диво знайомий і рідний,— 
Це ж я, Надл...

Тоді вони проговорили 
цілу піч. Висповідалися 
одна одній про все пере
жите й передумане. На
дія — про те, як потрапи
ла до Сибіру разом з се
строю Василиною (було це 
на самому початку війни). 
Як пішла сама в райком 
комсомолу, записалася 
добровольцем. її, вчораш
ню десятикласницю, на
правили на 4-місячиі кур
си радіоспсціалістів Вою
вала спочатку піл Моск

вою... А першу бойову на
городу — медаль «За від
вагу» одержала за бої па 
Дніпрі. Зі сльозами па 
очах згадувала' вона про 
ті важкі бої за крихітний 
плацдарм на правому бе
резі, про героїзм і страж
дання про полеглих бойо
вих товаришів...

Було що розказати й 
Марії. Вона воювала під 
Сталінградом, потім теж 
потрапила на Україну. 
Служила при штабі роз
відки, коли їхня частина 
потрапила в Кіровоград, а 
звідти — на Київщину, до 
Шевченкового краю. Од 
Тарасівни, Де зупинився 
їхній штаб, до рідного 
Шевченкового було яки
хось кілька кілометрів. Як 
же було не одвідати рід-

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

БУЛИ
ню... Відпросилася. 1 не ду
мала й не гадала, а як сту- 
пила на батьківську зем
лю — заплакала. Цілува
ла її, ту землицю...

Не могла тоді знати 
Марія, пе могла її розка
зати рідним про тс, що 
ледве не зустрілася на Кі- 
ровоградщипі зі старшою 
сестрою Марфою. Та — 
партійний працівник, напе
редодні війни була секре
тарем райкому партії в 
Олександрії — в роки фа
шистської навали залиши
лася па окупованій тери
торії для підпільної робо
ти. З підробленими доку
ментами на ім'я В. П. Ді- 
дейко Марфа діяла в Ад- 
жамці, потрапила до еше
лону, який мали відправ
ляти до Німеччини. Чу» 

дом врятувалася, втекла. 
На якомусь хуторі добрі 
люди сховали її, хвору й 
знеможену. Там і зустріла 
світлу мить визволення.

А вже як зустрілися Ма
рія з Надією після війни, 
то тоді лише взнали: під 
Яссами, всього за кілька 
десятків кілометрів од 
місця їхньої зустрічі, пе
ребувала у той самий час 
і ще одна їхня сестра — 
Ольга Данилівна Гаври
ленко...
М ИНІ четверо сестер — 
11 Марфа Данилівна, 
Марія Данилівна, Надія 
Данилівна та Ольга Дани
лівна живуть у Бобршіці. 
У їхню затишну квартиру 
на другому поверсі й при
вела мене недавно доля. 
Розглядав численні бонові 
ордени і медалі всіх чо
тирьох, урядові нагороди 
за добросовісний мирний 
труд після Великої Пере
моги — і пе знав, як ви
словити їм, цим героїчним 
жінкам, своє захоплення,

як сказати про гі почуття. „"^8 
що переповнювали душу.

Але ця зустріч не прос
то врізалася мені в па
м'ять — вона нагадала ще 
й про інше: не вперше оце 
мені довелося взнати про 
Гавриленків із села Шев
ченкового Звенигородсько
го району. Колись там, на 
батьківщині великого Коб
заря, я вже чув про них, 
бачив представлені в екс
позиції місцевого музею 
матеріали, що розповіда
ють про першого голову 
першої на селі сільсько
господарської артілі «Ко
лосок» Д. С. Гавриленка, 
про дев’ятьох його дочок 
і двох сипів.

Були Гавриленки із нан- 
бідніших — безземельних. 
Тому й сприйняли всім -З 
серцем Велику Жовтневу 
революцію. Тому н стала 
найстарша дочка Данила 
Сидоровича Марфа пер
шою комсомолкою на се
лі. Тому й віддавали вона 
та її рідні усі сили для



о? 18 березня 1986 року «Молодий комунар»

намерзне-

розжитися
— розгу-

розвів 
я осо- 

на 
ринку нади-

Наважилися ми якось 
гуртом в одну з субот ви
братись на риболовлю. 
Снасть придбали і оскіль
ки рибалки ми поки що 
нікудишні, за консульта
цією до нашого старшого 
майстра звернулися. «Як 
рибу із напівсонного стану 
виводити, до гачка при
наджувати?» — поцікави
лись.

— А ви мотилем запас- 
л.*Ш) — запитав він.—Ні? 
Тоиавряд чи живого хвос
та побачите, 
тесь, та й годі.

— А де ж 
отим мотилем? 
билися ми.

— Шукайте, 
руками майстер,
бисто минулої неділі 
колгоспному 
бав.

Ще тільки розвиднилось 
у суботу, а ми вже були 
на Критому ринку. Торго
ві ряди пустували. Обсте
жили територію навколо 
ринку. Коли бачимо: че
рез дорогу на тролейбус
ній зупинці перехожі ‘яко
гось дідуся обступили. Він 
раз по раз витягував із 
металевої банки дрібнень
кі червоні личинки кома
рів, насипав їх у коробки 
від сірників і брав по кар
бованцю за дозу. Зраділи 

до нього! Та неспо- 
да£но з'явився чоловік у 
формі сержанта міліції і 
зруйнував наші наміри.

— Спаковуйте, — ка-

З’ЯВЛЯТЬСЯ НОВІ 
ПРОФЕСІЇ
15 БЕРЕЗНЯ ПОЧАВСЯ 
ВСЕСОЮЗНИЙ МІСЯЧНИК 
ПРОФТЕХОСВІТИ

У ці дні СПТУ області 
їідчинили двері для школя- 
зів, щоб ті могли познайо
митися з робітничими про
фесіями. Щороку їх список 
зозширяється. Появилися 
зператори і наладчики вер
статів та маніпуляторів з 
ірограмним управлінням, 
іаладчики автоматичних лі
ній верстатів, наладчики то
карних автоматів і напівав
томатів, оператори елек- 
гроняо-обчислкзвальних ма- 
шинЖ^до. За цими спеці
альностями почнуть підго
товку СПТУ №№ 1 і 17 
м. Олександрії, Знам'янське 
СПТУ № 12, Кіровоградські 
N9 4 та № 6.

У програмі місячника та
кож екскурсії на підприєм
ства, виставки технічної 
творчості учніз ПТУ, кон
курси професійної майстер
ності, вечори, спортиані 
змагання, концерти.

Зорієнтуватися в майбут
ній професії хлопцям і дів
чатам можуть допомогти 
зустрічі з передовиками та 
Новаторами 
викладачами 
СПТУ.

виробництва, 
і майстрами

АЛЕКСЄЄЗА.Н.

аби міцніла Радян
ська влада — влада, яка 
відкрила їм, як 1 мільйо
нам інших простих труда
рів, шлях до щастя.

Та й нині сестри, хоч 
всі вже на заслуженому 
відпочинку, не стоять ос
торонь громадського жит
тя. Ось і недавно найстар
ша з них — Марфа Дани
лівна (їй уже за 80) ви
ступала в Бобрпнецькій 
середній школі на піонер
ському зборі, розказувала 
юним,' як появився у піо
нерів заклик «Будьте го
тові!* і що він означає...

— Дивилась я в очі ма
люкам, відповідала па їх
ні зацікавлені запитання,— 
каже М. Д. Гавриленко,— 
і обтавало переді мною все 
ь£®*жнття. Бачила й себе 
такою ж юною (мені тоді 
ще довелося попоходити 
в наймах у пана, не до 
навчання було — за нього 
взялася вже у зрілому ві
ці), бачила сестер своїх та 
братів, на чию долю випа

же, — діду, хутчіше своє 
добро і йдіть звідси, бо за 
подібну комерцію своєю 
виручкою не розрахуєтеся!

Не став з'ясовувати пра
вомірність такого наказу 
дідусь і подався геть, а ті, 
хто не встиг придбати ли
чинок, обурилися тим, що 

«живого

то мотиль

риночного

міліція забороняє продаж 
такого безневинного това
ру, який не продається в 
жоднім магазині. Праців
ник міліції зауважив, що 
у громадянина не було 
письмового дозволу чи 
якогось там квитка за міс
це в торговому ряду. Ми 
ж заперечили: якщо про
давцеві скористатися цією 
можливістю,
уже не буде потрібним. 
Бухгалтерія 
правління починає свій ро
бочий день, коли справжні 
рибалки давно вже знахо
дяться на водоймах. Бо 
знають ціну кожній хви
лині вранішнього кльову!

Рибалка-любйтель (за
значаємо, не браконьєр!) 
чим лише не поступиться 
заради суботньої поїздки 
на природу}. Він буде до
годжати дружині й тещі, 
прокинеться з радісним 
калатанням серця у будь- 
який час ночі, мовчки 
протрясеться першим-ліп- 
шим транспортом до міс-

І'

1
1

І
и
і

і

І'

■ І

Iі

Ольга Бабичеза зайшла 
до сусідки по гуртожитку 
Олени Калганової і попро
сила шістдесят карбован
ців до получки. Пояснила, 
що їй невистачає на чобіт
ки. Олена переглянулася з 
двома подругами, котрі 
були у неї в гостях: чому 
ж не дати сусідці? Гроші 
у неї є.

Однак зарплата минула, 
а повертати шістдесят кар
бованців Бабичева не по
спішала. І не відмовля
лась, та постійно посила
лася на матеріальні труд
нощі. Так минуло три мі
сяці. Калганова випадково 
дізналася, що Бабичева 
позичила і в інших дівчат 
із гуртожитку, і з ними та
ка ж історія: не відмовля
лася, але й не віддавала. 
І так прикро стало Олені, 
що сусідка намагається 
обвести її кругом пальця.

Калганова за порадою 
подруг вирішила зверну
тися до суду. Однак на
родний суддя, прочитавши 
заяву, сказала, що справа 
безнадійна, виграти її. 
Олені не вдасться, так як 
неможливо довести факт 
угоди. «Як же так? — зди
вувалась Олена. — Адже 
я давала гроші при двох 
свідках!». Суддя оголоси
ла, що згідно статті 
269-ї Цивільного кодексу 

ло стільки життєвих ви
пробувань...

У Бобринець весна при
ходить разом з весняним 
південним вітром. Прихо
дить вона запахом степу, 
вогкої ріллі, голосом талої 
води... Темнішають поволі 
сніги, яснішають далі. А 
там, дивись, і перші брунь
ки розпукнуться на осоко
рах біля їхніх вікон.

— Надіє Данилівно, — 
питаю на прощання. — А 
коли б довелося спочат
ку... у сімнадцять літ на 
фронт?

— Якби знову? — голос 
у Надії Данилівни рівний, 
тихий. — Мабуть, вчини
ла б так само. Заради то
го, щоб не було більше 
війни, щоб уже нікому з 
людей не треба було бра
ти до рук зброю...

Ми стоїмо навпроти вік-' 
на. За ним березневе сте
пове містечко, яскраве 
сонце, голосний капіж.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
м. Бобринець.

ПОРУШУЄМО ПРОБЛЕМУ
ця призначення. Адже по
переду, як ото казав ко
лись Остап Вишня, • 
починок душі моєї 
христаної»! Але не 
придбати мотиля?

Дехто вважає, що

«від- 
роз- 

: де

Дехто вважає, що оті 
заклопотані дідки мають 
добрий зиск на рибаль-

ському сервісі з мотилем. 
Порадимо таким хоча б 
раз вийти на цей «прибут
ковий» промисел. Новач
кові спершу необхідно ви
значити місце, де водиться 
ця личинка. Можна на
вмання продовбати десят
ки сантиметрів льоду чи 

’ годинами пробовтатися в 
крижаній воді та брудно
му намулі і побачите, 
скільки піймаєте.

Далеко не кожного хви
люють рибальські турботи 
саме в такому розрізі. Наш 
сусід, приміром, не може 
купити дафній для аква
ріумних рибок.

ХВОСТА
НЕ ПОБАЧИШ

ПОЗИЧИЛА ДО ЗАРПЛАТИ
РРФСР договір позики на 
суму більше 50 карбован
ців повинен укладатися в 
письмовій формі. А свідки, 
будь їх хоч сто чоловік, 
не можуть підтвердити 
факту його укладання. Не
обхідна розписка або ін
ший письмовий документ.

Як це, на жаль, нерідко 
трапляється з людьми, які 
не знають закону, Калга
нова з подругами цілий 
вечір затято лаяла «бюро- 
крата-суддю»: «Ось, при
пустимо, я у тебе попро
шу до завтра сто карбо
ванців, — говорила одна 
сусідка іншій, — невже ти 
у мене розписку вимага
тимеш?». «Ні, звичайно, — 
відповідала друга. — Ти ж 
зі мною після цього не 
розмовлятимеш!*'.

Дівчата не праві. Ніхто 
нікому не забороняє віри
ти одне одному і без роз
писок. Але ж у такому ви
падку ведіть грошові спра
ви лише з тими, кому до
віряєте. А якщо ви люди
ну знаєте погано, все мо
же обернутися не на вашу 
користь.
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У Кіровоградському машинобудівному технікумі частина цьогорічних випуск- 
нииів ще готується до державних іспитів та захисту дипломних проектів. А з 1 ба- 
резня уже роз'їхалися за призначенням спеціалісти, що обслуговуватимуть мета
лообробні верстати та автоматичні лінії.

На знімку; дипломний проект захищають Сергій ЯНЧЕНКО та Віктор 
ЩИРСЬКИЯ. Фото Ф. ПЛАХТІЯ,

айіяк

Страждають від своїх 
захоплень також любителі 
співочих пташок. Бажаю
чих придбати собі перна
тих друзів багато. Та за
ведуть канарку чи папугу 
— і мають клопіт: де ді
стати корм, хто прокон
сультує, як доглядати, 
уберегти пташок від хво
рої?

Років десять тому, хто 
пам’ятає, неподалік моста 
по вулиці Карла Маркса у 
напівпідвальному примі

щенні знаходився зоомага
зин. Заповзятливі торго
вельники переобладнали 
його під винний погрібець. 
Звісно, куток живої при
роди не давав відчутного 
виторгу».. Тепер інші часи. 
Щезла з лиця землі «забі
гайлівка», але зоомагази
ну так і не появилося...

У Кіровограді давно 
вже стали традиційними 
обласні виставки кращих 
порід собак. Згадаємо про 
минулорічну, яка відбулася 
на стадіоні заводу радіо- 
виробів у кінці вересня. 
Холод того дня був справ
ді «собачий». Та' ця об-

Щоб зрозуміти необхід
ність вищезгаданого пра
вила, уявімо собі, що його 
не існує. Припустимо, та ж 
Ольга Бабичева вирішила 
зайнятися шахрайством. 
Заручившись згодою двох- 
трьох подруг, вона йде в 
суд і заявляє, що Олена 
Калганова взяла у неї в 
борг триста карбованців і 
не віддає. У Олени в тако
му випадку немає захисту 
проти шахрайства, тому, 
що підтвердити заперечну 
заяву «я не брав» за до- 
допомогою свідоцьких по
казань практично немож
ливо.

Угоди ми складаємо на ' 
кожному кроці. Купити 
ковбасу — угода, проїхати 
трамваєм — угода, пози
чити, сходити в кіно, по
обідати в столовій, взяти 
напрокат телевізор — все 
це з юридичної точки зо
ру угода.

Закон визначає для угод 
повну форму, дотримання 
якої надзвичайне важли
ве. Ці правила не зава
дить знати кожному. Най
складніші, дорогі і відпо- 

станина ніскільки не 
значилася на представни
цтві і масовості видови
ща. Подивитися па вчених 
собак прийшли сотні кіро- 
воградців. Особливо раді
ли діти.

Подобається нам також 
сім’ями в кінці кожного 
літа відвідувати виставки 
квітів у парку ім. В. І. Ле
ніна.

Та хіба згаданими ви
ставками має вичерпува
тися наша з вами фанта
зія щодо спілкування з 
дивосвітом природи? У ба
гатьох містах проводяться 
виставки-конкурси співо
чих птахів, свійських голу
бів, кімнатних квітів, как- 

»
тусів.

Проблеми, про 
сказали, гадаємо, 
було б вирішити

які ми 
можна 

з допо
могою управління торгів
лі, Товариства охорони 
природи і новостворепого 
товариства тверезості, кот
ре поки що як слід не ви
значило своєї позиції в ор
ганізації дозвілля.

Г. БЕЛЬДІЯН, Ю. ЗА- 
МУЛЄНКО, І. ДАНИ
ЛОВ, робітники взут
тєвої фабрики, Д.ТАН- 
СЬКИЙ, громадський 
кореспондент «Моло
дого комунара».

м. Кірозоград.

ЗАКОН І ТИ

с

відальні угоди закон при
писує засвідчувати в нота
ріальній конторі. До них 
відносяться, зокрема, ку- 
півля-продаж житлового 
будинку, заповіт, договір 
даріння на суму більше 
500 карбованців.

Питання про форму угод 
досить складне, і в сумнів
них, незвичайних для вас 
випадках краще поради
тись з юристом. А як же 
бути Олені Калгановій? 
Якщо їй вдасться одержа
ти від Ольги Бабичевої 
будь-якого листа, записку 
або інший власноручно 
написаний ‘ документ, в 
якому та хоча б побіжно 
визнає, що факт позички 
мав місце, такий доку
мент зможе замінити не 
взяту своєчасно розписку. 
Тоді через суд Dona змо
же повернути свої гроші.

л. ніктнський, 
кандидат юридичних 
наук.

матеріалами прес- 
бюлетня «Комсомоль
ской празды».
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1 вівторок, 
25 березня 

матчем між херсонським 
«Кристалом» і тернопіль
ською «Нивою» стартує 
чемпіонат країни з футбо
лу серед клубів другої лі
ги шостої української зо
ни... Календар першого ко
ла затвердили відділ фут
болу Спорткомітету УРСР 
і федерація футболу рес
публіки.

Кіровоградська.«Зірка», 
яка виступає у другій гру
пі, шість матчів' проведе 
на чужих стадіонах і сім 
у себе вдома:

29 березня, субота — 
«Нива» (Вінниця) — «Зір
ка»;

I квітня, вівторок —• 
«Динамо» (Ірпінь) — «Зір
ка»;

6 квітня, неділя — «Зір
ка» — «Закарпаття» (Уж
город);

9 квітня, середа — «Зір
ка» — «Поділля» (Хмель
ницький);

14 квітня, понеділок — 
«Океан» (Керч) — «Зірка»;

17 квітня, четвер — 
«Торпедо» (Запоріжжя) — 
«Зірка»;

22 квітня, вівторок — 
«Зірка» — СКА (Київ);

25 квітня, п’ятниця — 
«Зірка» — «Спартак» (Жи
томир);

З травня, субота—«Крив
бас» (Кривий Ріг) — «Зір
ка»;

6 травня, вівторок — 
«Шахтар» (Павлоград) 
«Зірка»;

II травня, неділя —• 
«Зірка»—«Нафтовик» (Ох
тирка);

19 травня, понеділок — 
«Зірка» — «Шахтар» (Гор- 
лівка»; -

22 травня, четвер—«Зір
ка» — «Новатор» (Жда- 
нов).

Примітка; ігри проводя
ться на полях команд, вка-і 
заних першими.

У селищі Білоаод- 
ську Ворошилозградської 
області закінчився всесо
юзний турнір з гирьозого 
спорту на призи імені Ге
роя Радянського Союзу 
Ф. Г. Уманського, в якому 
взяло участь близько 200 
спортсменіз з 28 команд 
РРФСР, України, Литви, 
Казахстану. Серед них бу
ли і представники нашої 
області — гирьовики Но- 
воукраїнського та Зна- 
м’янського районів. У гру
пах юнаків серед спорт
сменів своїх вагових кате
горій у п’ятірки найсильні- 
ших увійшли Олег Ютиш 
та Леонід Тарасенко. Ви
хованець тренера Олек
сандра Фуженка (село Су- 
ботці Знам’ямського ра
йону) Володимир Блохін 
здобув бронзову нагоро- 
ДУ-Новоукраїнськии май
стер спорту Вілій Ютиш 
переміг своїх суперників 
(вагова категорія 70 кг) на 
турнірі ветеранів.

Командну перемогу з 
цих змаганнях здобули 
сільські гирьовики Воро- 
шиловградщини.

(Р) Збірна облради «Бу
ревісника» стала пере
можцем міжвідомчої пер
шості області з настільно- 

• го тенісу, що присвячена 
100-річчю з дня народ
ження С. М. Кірова. В осо
бистому заліку перші міс
ця завоювали Світлана 
Жук (ДЮСШ N2 3) та Єв< 
ген Янкоз («Буревісник»).



«Молодий комунар» 18 березня 1986 року
дзвіночок. 16.30 — Республі
канська фізико-математична 
школа. 17.05 — Народна
творчість. Світловодські су
веніри. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
17.30 — Агропром: пробле
ми і пошуки. 18.00 — До сто-

фільм. 18.30 — Чемпіонат 
СРСР з баскетболу. Чолові
ки. «Жальгіріс» — ЦСКА. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 

гімнастика. 
21.40 — Те- 
будується». 

Новини.

— Ритмічна 
21.00 — «Цас». 
лефільм «Дім
22.45 — "

19.00 — Людина 1 закон. 
19.30 — Новини. 19.35 —
Телефільм «Циган». 4 серія. 
21.00 — «Час». 21.40 — Чем
піонат світу з фігурного ка
тання. Чоловіки. Довільна 
програма. 22.55 — Сьогодні 
у світі. 23.10 — Пісня-86.А ЦТ (І програма)

8 00 — «Час». 8.40 —Спорт, 
за тиждень. 9-Ю - Дітям 
про звірят. 9.40 — До’сУ”ен' 
тальнии телефільм. 10.10 — 
Телефільм «Циган». 1 серія. 
Л 50 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14'50 — Комуністи
80-х. Документальні фільми. 
15.50 — Концерт ансамблю 
пісні 1 танцю Палацу ліопе- 
Йів м. Красноярська. 16.30— 

овинп. 16.35 — «Сторінки 
історії». «Дні достигання 
вишень». До 115-річчя Па
ризької комуни. 17.20 —
И. Гайдн. Симфонія А« 92 
соль мажор. 17.50 — Два 
світи — дві політики. «Зоря
ні війни- І земні .проблеми». 
18.35 — Мультфільм. 18.45 
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Наука і життя. 19 30 — Но
вини. 19.40 — Телефільм
«Циган». 2 серія. 21.00 —
«Час». 21.40 — Концерт
майстрів мистецтв у Дер
жавному центральному кон
цертному залі. 23.05 — Сьо
годні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Художній телефільм «Кафед
ра». 1 серія. 11.25 — Лірич
ні мелодії. 11.40 — Шкіль
ний екран. 10 клас. Україн
ська література. 12.15 —
Фортепіанна музика. 12.45 
— Новини. 16.00 — Пошти. 
16.10 — Срібний дзвіночок. 
16.-30 — Наука і час. 17.00 — 
Концерт органної музики. 

’ 17.30 — Закон і ми. На конт
ролі — якість продукції. 
18.00 — Населенню про ци
вільну оборону. (Кіровоград). 
18.30 — День за днем. (Кі
ровоград). 18.45 — У нас в 
гостях. Зустріч з працівни
ками видавництва «Мис
тецтво». (Кіровоград). 19.30 
— «Наша гостя — комета 
Галлея». Репортаж з Інсти
туту космічних досліджень 
Аіі СРСР. 20.30 — Телевізій
на нікола спорту. Вечірня 
гімнастика. 20.45 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — Художній телефільм 
«Кафедра». 2 серія. 22.50 — 
Новини.

ЦТ (І програма)
8.00 — «час». 8.40 —в. КІк- 

та. «Російські мініатюри». 
8.00 — Світ і молодь. 9.35 — 
Виступ художніх колективів, 
-лауреатів премії Ленінсько
го комсомолу,-10.05 — Теле
фільм «Циган». З серія. 11.25

А УТ
10.00 — Новини. 10.25 — 

Виробнича гімнастика. 10.35 
— Шкільний екран. 9 клас. 
Фізика. 11.05 — Народні та
ланти. (Світловодськнй ра
йон). (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
11.40 — Шкільний екран. 10 
клас.
12.10 
става 
вини.

Російська література. 
— «Кнцькнн дім». Ви- 
для дітей. 13.05 — Но- 

......... 16.00 — Повнив. 16.10
— Срібний дзвіночок. 16.30
— Факти свідчать. 17.15 — 
Школа 1 час. 17.45 — Фільм- 
концерт «Настрої». 13.00 — 
За листами телеглядачів. 
(Кіровоград). 18.30 — Музич
ний фільм «В. Рєпіи». 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— Документальний фільм 

", хто діє». 20.15
— День за днем. (Кірово
град). 20.30 — Оголошення. 
(Кіровоград). 20.35 — Телеві
зійна школа спорту. Вечір
ня гімнастика. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00—«Час». 
21.40 — Майстри мистецтв. 
Співає. народний артист 
СРСР Д. Гнатюк. Під час пе
рерви — 22.45 — Новини.

«.’Інше тон

13.15 — Естетичне вихован
ня. Норми комуністичної 
моралі. 13.45 — «Руку, това
ришу Комп’ютер». Науково- 
популярний фільм. 14.05 — 
Новини.
18.15 — 
журнал, 
оперної . .
20.00 — Вечірня

— Новини, 
дім». Теле- 
— Майстри 
М. Каллас. 

. казка. 20.15 
— Народні мелодії. 20.30 — 
Документальний телефільм. 
21.00 — «Час». 21.40 — Те- 

вйі».

18.00 
«Наш

19.00 
сцени.

21X0 . . _
лефільм «Небезпечний 
23.10 — Новини.

До уваги телеглядачів! 
У зв’язку з профілактикою 
передавачів та радіорелей
них ліній Міністерства зв’яз
ку УРСР 22 березня переда
чі Центрального й Україн
ського телебачення до 12.30 
в областях республіки тран
слюватись не будуть.

А ЦТ (І програма)
12.40 — Фотоконкурс

шує Ельдар Рязанов. В а 
рерві — 22.55 — НовиннІ 
А УТ І

13.15 — Новини. 13.25 1 
Художній телефільм «ІЯ 
ган». 4 серія. 14.50 — Са-1 
ричний об’єктив. 15.20 
Солдатські листи. 16.05 І 
«Автограф». І. С. Козлі! 
еький. 16.45 — «Живе сі 
во». Культура мови. 17.30 І 
Кіномозаїца. 18.45 — Скя 
би музеїв України. 19.00 1 
Актуальна камера. 19.35 1 
Сонячні кларнети. 20.50 І 
На добраніч, діти! 21.00 І 
«Час». 21.10 — Крупним пі| 
лом. 22.30 — Новини. 22.1
— К. Менотті «Телефон
Оперна вистава І
А ЦТ (II програм?)

12.30 — Телефільм «Тв 
син, земле». З серія. 13.35! 
Прем’єра фільму-вистаі 
Центрального театру Радя| 
еької Армії «Останнє 
чепня». Авто)> О. Галін.
— Клуб мандрівників.
— Чемпіонат СРСР з 
ного спорт?’. Естафета 
км. Чоловіки. 17.20 —

12.40 — Фотоконкурс «В 
об’єктиві — Батьківщина». 
12.45 — Для всіх і для кож
ного. Уроки економії в по
буті. 13.15 — Чемпіонат сві
ту з фігурного 
Жінки. Довільна 
14.30 — Г 
ку ментальний ___ _____
15.35 — «Про час і про се-

катання, 
звільна програма. 
Новини. 14.45—До- 

.і телефільм.

ЛИІ 
4ХІ 
Твої 

чий вечір народного арти 
та БРС’К композитора І. ЛІ
ченка. 19.25 — Чемпіоні 
СРСР з волейболу. Жінкі 
«Комунальник» (Мінськ) І 
«Уралочка» (Свердловеья 
19.55 — Реклама. 20.00 І 
Вечірня казка. 20.15 — «М 
будуємо комунізм». Репо 
таж із Всесоюзної худо.! 
ньої виставки в Центра І 
йому виставочному за.' 
21.00 — «Час». 21.40—Філі 
♦ Процес Про три МІЛЬЙОНІ. 
22.45 — Новини. і

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

Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Музика. 2 кл. 
Е. Гріг. 9.05, 13.55 — Фран
цузька мова. 10.05 — Учням

• СИТУ. Естетичне виховання.
10.35, 11.40 — Фізика. ~
11.05 — Шахова
12.10 — Російське 
цтво кінця XIX ст. 
13.00 — 1. Бабель, 
гниття і творчості.
Герої М. Шолохова па теат
ральній сцені. 15.05 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.20 
— Ритмічна гімнастика. 
18.50 — Архітектор Л. Руд- 
нєв. 19.20 — 3 скарбниці 
світової музичної культури. 
О. Даргомижський. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — «До
ля моя — хліб». Науково- 
популярний фільм. 20.30 — 
Музичний кіоск.
«Час». 21.40 — 
ветиих». Фільм 
роман». 1 серія. 22.45 — 
вини.

7 клас, 
школа, 
мисте- 
Сєров. 

Сторінки 
14.25 —

В.

З

21.00 — 
«Життя сла- 

« Поштовий 
Но-

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 —Мульт

фільм. 9.00 — Клуб мандрів
ників. 10.00 — Телефільм 
«Циган». 2 серія. 11.20 —
Новини. 14.30 — Повніш. 
14.50 — «Людина1 і приро
да». Документальні фільми.
15.45 — Концерт народного
ансамблю пісні і танцю «Ме
талург» м. Ново-Троїцька. 
16.05 — Новини. 16.10 —
Документальнії)! телефільм.
16.45 — Грає фортепіанний
дует — заслужені артисти 
Латвійської РСР Н. Новик і 
Р. Хараджанян. 17.00 ■ — 
Розповідають паші корес
понденти. 17.30 — Веселі 
нотки. 17.45 — Зустріч шко
лярів з бригадиром слюса
рів КамАЗу делегатом XXVII 
з’їзду КПРС Г. Башташоком-. 
18.15 — Наш сад. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Футбол. Кубок володарів 
кубків. 1/4 Фіналу. «Динамо» 
(Київ) — «Рапід» (Відень). В 
перерві — 19.45 — Повніш.
20.45 — Якщо хочеш бути 
здоровим. 21.00 — «Час». 
21.40 — Чемпіонат світу з 
фігурного катання. Парне 
катання. Довільна програ
ма. 22.55 — Сьогодні у світі

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Художпііі телефільм «Кафед
ра». 2 серія. 11.30—Е. Стан
ковий. Соната «Пікколо». 
11.40 — Щкільїіий екран. 8 
’”,ас- Російська література.

~ 11 КПДР* і за кадром. 13.20 — Новини. 16.00 —
Новини. 16.10 Срібний

Рн

J

16.00 —- Грає на 
артист РРФС.
(скрипка). 16.11

річчя народження
С. М. Кірова. Виступ дирек
тора обласного державного 
архіву С. 1. Шевченка^ (Кі
ровоград). 18.15 — День за 
днем. (Кіровоград). 18.30 — 
Музичний ■ фільм «Б. М. Ля- 
тошинедкий». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 —
О. Петрашкевич. «Сіль». Ви
става. 20.30 — «Телевізійна 
школа спорту». Вечірня гім
настика. 20.40 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Продовження виста
ви «Сіль». 22.40 — Новини.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15— 

Документальний телефільм. 
8.35, 9.35 — Основи інфор
матики 1 обчислювальної 
техніки. 9 кл. 9.05, 12.55 — 
Німецька мова. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Астрономія. 10.35,
11.40 — Історія. 9 кл. 11.05
— «Прості складні істини».
Тележурнал • для батьків. 
12.10 — Ф. Шопен. 13.25 — 
Фільм «Біг». 1 серія. 15.05 — 
Новішії. 18.00 — Новини. 
18.15 — «Співдружність». Те
лежурнал. 18.45 — Співає 
Академічний чоловічий хор 
Калузького хорового това
риства. 19.00 — Сільська го
дина. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Новини. 20.20— 
Документальний телефільм. 
20,30-— Д ія всіх і для кож
ного. Про житлове С 
ництво в м. Чебоксари.------
— «Час». Г‘ 
славетних», 
вий роман*.
Новини.

будів- 
. 21.00 

21.40 — «Життя 
Фільм «Нопгго- 

. 2 серія. 22.50

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 

Фільм «Золоте ‘руно». 10.05
— У світі тварин. 11.05 —
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — Документальні філь
ми телестудій країни. 16.00
— Шахова школа. 16.30 —
Новини. 16.35 — С. Про- 
коф’єв. Концерт Асв 2 для 
фортепіано з оркестром соль 
мінор. 17.15 — До 25-річчя 
польоту 10. О. Гагаріпа. 
Космічний вік. Сторінки лі
топису». Фільм 4. «Космо
дром. «Інтеркосмос». 18.15— 
За словом — діло. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —Світ 
і молодь. 19.35 — Телефільм 
«Циган». З серія. 21.00 —
«Час». 21.40 — Літературний 
альманах. 22.50 — Сьогодні 
у світі. 23.05 — Маленький 
концерт.

А УТ
16.00 — Повніш. 16.10 

Срібний дзвіночок. 16.30 
Республіканська фізико-ма- 
тематнчна школа. Фізичні 
основи телебачення. 17.10 — 
Атеїстичні діалоги. 17.50 — 
Музичний антракт. 18.00 — 
Кінопрограма «У світі пре
красного». 18.30 — Грають 
юні музиканти. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 — Те
лефільм. (Кіровоград). 19.45 
— День за днем. (Кірово
град). 20.00 — Молодіжна 
студія «Гарт». 20.45 — ІІа 
добраніч, діти! 21.( 0 —«Час». 
21.40 — Художній фільм «Ніч 
на четвертому колі». 22.55— 
Лауреати Державної премії 
УРСР імені Т. Г. Шевченка 
1986 року. в. Забаштансьиий. 
«Світ поезії». 23.15 — Повн
іш.

А ЦТ (II програма)
8.00 -г Гімнастика. 8.15— 

Документальні фільми. 8.35, 
9.35 — Загальна біологія. 10 
кл. 9,(>5. 12.45 — Іспанська 
мова. 10.05 — Учням СИТУ. 
Історія. В. 1. Ленін. «Чергові 
завдання Радяїгської влади». 
10.35. 11.35 — Природознав
стві). 1 кл. 10.55 — Наш сад. 
11.25 — «Багатоверстатне 
обслуговування». Науково- 
популярний фільм. 11.55 — 
Сторінки історії. «-Материн
ська слава*. 13.15 — Фільм 
«Біг*. 2 серія. 15.05 — Но
вішії. 13.00 — Новини. 18.20 

Документальний теле-

м. Кіровоград,

БК 00616. Обсяг о б друк. ари.

еул. Луначарсьного, 36.

316050. МЛС,

ЛКСМ Украины.
На украинском языке

«Молодой коммунар» 

орган Кировоградского 

областного комитета

KisU" .V ■<

— Повніш. 14.30 — Повніш. 
14.50 — «Сільські горизон
ти». Документальні теле
фільми. 15.30 — Російська 
мова. 16.00 — Грає ансамбль 
віолончелістів Державного 
симфонічного оркестру 
СРСР. 16.25 — Новини. 16.30
— «Знання, — сила». 17.00— 
Фільм «Брат героя». 18.10 — 
Документальний телефільм 
18.45 — Сьогодні у світі.

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

Документальний телефільм 
8.35, 9.35—Географія. 8 клас. 
9.05, 12.35 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ. 
Фізика. 10.35. 11.40 — Фізи
ка. 8 клас. 11.05 — Поезія 
Михайла Луконіна. 12.10 — 
історія. 7 клас. 13.05 — На
уково-популярний фільм.

НАША АДРЕСА:

індекс 61103.

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

мічна гімнастика. 
«Загадки атмосфер»Гйл*1-' 
рів», 
фільм

Всю зиму, та и у берез
ні, доки лежить сніг, виста
чає клопотів у працівни
ків дендропарку «Веселі 
Боковеньки», що в Долин- 
ському районі. Потурбува
тися про «здоров’я» на
саджень, про корм для ди
ких тварин, проаналізува
ти зроблене й подбати про 
день завтрашній дендро
парку — всі ці завдання 
вирішують в першу чергу 
вони.

На знімка х: дирек
тор дендропарку «Веселі 
Боковеньки» П. БАДАЛОВ 
із молодшим науковим 
співробітником Р. КАР
ПИ НСЬКИМ та старшим 
лаборантом К. БАДАЛО- 
ВИМ під час лабораторно
го аналізу врожаю горіхів, 
зібраних торік; корми для 
диких звірів закладає у го
дівниці лаборант В. ПРО- 
ТАЩУК.

Фото С. ФЕНЕНКА.

бе». Поетична антологія. 
Е, Багрицькпй. 15.55—«Спів
дружність». Тележурнал. 
16.2з — Новини. 16.30 —
Очевидне—неймовірне. 17.30 
— Фільм «Берег». 1 1 2 серії. 
19.45 — Спортивна розмий 
на. 19.50 — Новини. 19.55— 
Чемпіонат світу з фігурно
го катання. Довільний та
нець. 21.00 — «.Час». 21.40— 
«У колі друзів». Вас запро-

Науково-популярної 
. 9.20 - 12-й тпраї

«Спортлото». 9.30 — Будил! 
ник. 10.00 — Служу Радя’1 
сы.ому Союзу! 11 00 — Раї] 
нова пошта 11 ЗО — К.г і 
мандрівників. 12.30 — МІ 
знчішіі кіоск. ІЗ.00 — Сі.іі 
ська година. 1-1.00 — Зустрі 
чі на радянській землі. 14.1
— Художні фільми паро! 
ного нігтиста СРСР кінор! 
жисера С. Герасимова. «Ма| 
нарад».
родний
В. Климов
— Новини. 16.15 — В гостяЯ 
у казки. «Крабат — ученИ 
чаклуна». Мультфільм. 18.0И
— Міжнародна панорам«
18.45 — Чемпіонат світу ■ 
фігурного катання. Показ« 
ві виступи. В перерві -■ 
19.30 — Повніш. 2100 -■
«Час». 21.45 — 3 фондів т« 
лебачення. Співає і розпонЯ 
дає народна артистка СРСЯ 
К. Шульженко. 22.50 -■
Футбольний огляд. 23.20 -■ 
Новини.
Д УТ

10.00 — Новини. Ліф -І 
Ритмічна гімнастці
— Доброго вам здоров'Л
11.20 — Пісня скликає дрЛ
зів. 12.10 — Село і люд» 
12.40 — Новини. 12.50 -1
Художній фільм із субтитра! 
ми. «Петля Оріона». 14.10-1 
Грані пізнання. 14:55 —1
Мультфільм на замовлення! 
16.00 — Слава солдатська! 
17.00 — Футбол: «Динамс! 
(Київ) — «Нефтчі». 18.45 • З 
Музичний антракт. 19.00 -1 
Актуальна камера. 19.35 -| 
«Слово — пісня». М. Стель| 
мах. 20.50 — На добраніч] 
діти! 21.00—«Час». 21.-15 —І 
Художній телефільм. «Вечорі 
ниці». 23.10 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай]
8.20 — Фільм «Процес пра 
три мільйони». 9.25 — Доку] 
ментальний телефільм. 9.3а
— Грає заслужений артнеї
РРФСР Б. Феоктистов (бала] 
лайка). ІО.ііО — Мамина 
школа. 10.30 Програма 
Українського телебачення; 
11.55 — Російська «а
12.35 — Телефільм- вій
син. земле». 4 серія? 
Розповідають наші 
пондепти. 14.00 
мозаїка, 
тальннй 
піонат 
спорту.
Жінки. ___ ...____ _____
15.25 — Документальний те-І 
лефільм. 16.25 — Світ і мої 
,’іодь. 17.00 — У світі тва-1 
рин. 18.00 — Чемпіона!
СРСР з футболу: • Торпедо»! 
(Москва) — «Динамо» (Тбі-і 
лісі). 2-й тайм 18.45 — Рек
лама. 18.50 — Із скарбниці 
світової музичної культури. 
Г. Ф. Гендель. Ораторія 
«Самсон». В перерві—20.00 
— Вечірня казка. 21.00 —
«Час». 21.45 — Фільм <Хтс 
убив Рашель К.»

норесі 
Музична 

14.35 — Докумен) 
фільм. 14.45—ЧемІ 
С.РСР з лижного 
Естафета 4;<5 км 

15.15 — Мультфільм!
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