
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗБОРИ ПАРТІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ ОБЛАСТІ
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ БРИГАДИ 

ПО СКЛАДАННЮ МАГНІТНИХ ПУСКАЧІВ 
В ОБОЛОНЦІ з комсомольсько- 

молодіжного СКЛАДАЛЬНОГО ЦЕХУ № 202 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ЗАВОДУ 
(БРИГАДИР О. І. САЛАМОНОВА, 

ГРУП КОМСОРГ О. МАМЧИЧ)
Включившись у всенародне соціалістичне змагання 

ва виконання планових завдань XII п’ятирічки, під
вищення технічного рівня і якості вироблюваної про
дукції, колектив бере на 1987 рік такі зобов’язання:

— працювати під девізом: «Творча праця, єдність 
слова і діла, ініціатива і відповідальність кожного 
члена бригади»;

— річний план по обсягу виробництва магнітних 
пускачів 1-ї величини в оболонці викопати до 28 гру
дня 1987 року;

— за рахунок впровадження НОП, зменшення руч- 
н.7(|вапераііій збільшити продуктивність праці у 1,27 
рази;

— забезпечити випуск продукції найвищої категорії 
якості;

— добитися зниження трудомісткості ва 8000 нор- 
мо-годин;

— брати активну участь у громадському огляді 
економії і бережливості, відпрацювати 2 дні на зеко
номлених матеріалах, зекономити монтажних прово
дів. припаю та етикеток на 55 тисяч карбованців;

— суворо дотримуватись правил техніки безпеки, 
працювати без порушень трудової дисципліни;

— підвищувати кваліфікацію робітників, навчаючи 
їх передовим методам праці;

— ліквідувати простої обладнання, добитися коефі
цієнта змінності не нижче 1,2;

— впровадити не менше двох раппропозицій, спря
мованих на скорочення частки ручної праці.

К-МК викликає па змагання бригаду майстра Г. М. 
Перепелиці.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОБГО
ВОРЕНІ І ПРИЙНЯТІ НА ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРАХ КОЛЕКТИВУ.

Відбулися збори партійно- 
господарського активу об
ласті. На збори були запро
шені перші секретарі міськ
комів, райкомів партії, від
повідальні працівники обко
му партії, облвиконкому, 
облпрофради і обкому 
ЛКСМУ, облагропрому, го
лови виконкомів міських, 
районних і сільських Рад 
народних депутатів, голови 
РАПО, райоб’єднань агро
хімії, окремі голови кол
госпів і директори радгос
пів, секретарі парторганіза- 
цій і головні агрономи гос
подарств, керуючі відділка
ми, бригадири тракторних і 
рільничих бригад, вчені на
уково-виробничого об'єд
нання «Еліта», які займаю
ться проблемами зернового 
господарства.

ПІДПИСАВСЯ 5 
СЕРЦЕМ

Я уважно дивився по те
лебаченню телепередачу 
«Пошуковий характер» про 
звітно-виборну комсо
мольську конференцію в 
Переславлі-Заліському, і 
думав, чому тут (та й не 
тільки тут) на повному 
серйозі іде мова про те, 
що молодь не дуже охоче 
вступає в комсомол?

Збори партійно-господар
ського активу області обго
ворили питання «Про захо
ди по виконанню постанови 
ЦК КПРС «Про роботу пар
тійних, радянських і госпо
дарських органів Україн
ської РСР по збільшенню 
виробництва і закупок зер
на у світлі вимог XXVII з'їз
ду КПРС», Пленуму ЦК Ком
партії України від 8 грудня 
1986 року і раніше прийня
тих рішень з цього питан
ня».

З доповіддю виступив 
перший секретар обкому 
Компартії України М. Г. 
Самілик.

В обговоренні доповіді 
взяли участь В. Г. Блідар — 
перший секретар Ульянов
ського райкому партії,

Пам'ятаю як мене прий
мали до Спілки. Було це 
майже перед війною, у 
травні 1941-го. У райном 
комсомолу нам треба було 
іти за 22 кілометри. І бачи
ли б ви, ян я і мої друзі- 
ровеснини Іван Ткачов, 
Марія Клочан, Любов Пру- 
сова. Анастасія Балицька 
бігцем бігли у район.

У 1950 році я став кому
ністом, але з комсомолом — 
запевняю вас у цьому — 
душею залишився на все 
життя. І сьогодні йду на 
комсомольські збори, зу
стрічаюся зі своїми юними 
друзями і усією душею 
вболіваю за номсомол.

Днями з'явився у моло
діжній пресі проект Ста

В. С. Андріяш — бригадир 
тракторної бригади колгос
пу «Росія» Новоукраїнсько- 
го району,. Герой Соціаліс
тичної Праці, В. І. Желіба— 
голова облвиконкому, О. П. 
Молчанов — голова кол
госпу «Шлях до комунізму» 
Долинського району, Ю. Г. 
Целих — перший секретар 
Олександрійського райко
му партії, В. М. Желтобрюх 
— генеральний директор 
виробничого об'єднання по 
сівалках «Червона зірка», 
М. П. Громовий — перший 
заступник голови облвикон
кому, голова обласного аг
ропромислового комітету, 
Я. А. Поліщук — керуюча 
відділком колгоспу «Жов
тень» Новомиргородського 
району, В. І. Ткачук — пер
ший секретар Новгородків- 

туту ВЛКСМ (з пропонова
ними змінами). Я уважно 
слідкував і за пропози
ціями комсомольців, що 
висловлювались у пресі 
раніше, і тепер уважно 
прочитав проект цього 
документу. Усім серцем 
я, ветеран комсомолу, 
підписуюсь під рядками, 
яких раніше не було: «Пе
ребування в комсомолі за 
заявою члена ВЛКСМ мо
же бути продовжене рі
шенням первинної комсо
мольської організації на 
строк до двох років». Я 

ського райкому партії, Л. Й, 
Шліфер — голова колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоар- 
хангельського району, двічі 
Герой Соціалістичної Праці, 
Г. Є. Глухова — голова Доб- 
ровеличківського райвикон
кому, Г. Л. Киснко — дирек
тор обласного науково-ви
робничого об'єднання «Елі
та».

Із заключним словом ви
ступив перший секретар об
кому партії М. Г. Самілик.

В обговореному питанні 
збори партійно-господар
ського активу прийняли ре
золюцію.

В роботі зборів активу 
взяв участь інструктор від
ділу організаційно-партій
ної роботи ЦК Компартії 
України Г. Г. Пономаренко, 

вважаю, що це підносить 
престиж нашої молодіж
ної організації. Примітка 
підтверджує, що чимало 
серед радянської молоді 
тих, хто не хотів би роз
лучатися зі своєю комсо
мольською юністю у 28 
років. Такий мій заповіт: 
візьміть її з собою на все 
життя. У душу, у серце, у 
помисли і діла.

О. КОРНІЦЬКИЙ, 
ветеран партії і ком
сомолу.

Добровеличківський І 
район.

Запитайте в дітей, яке свято найкраще. «Новий рік» — майже одноголосно відповідатимуть вам. «Бо Дід Мороз, бо Снігуронька, бо красуня-ялннка...«. Ьо казка 
наяву. Адже малюки вірять, що Дід Мороз, котрий приходить до них у садочок, справжній-справжнісінький і поспішав він звідти, де вічна зима, спеціально, щоб 
потрапити до них. Тому такі н вимогливі до свого гриму актори музично-драматичного театру імені М. Л. Кропивницького П. М. ОНИЩЕНКО та Є. К. ШУРПО. 
Адже вони «справжні» Діди Морози і прибули у наше місто, щоб відкривати новорічні ялинки. А прикрашати їх допомагають ось і ці Снігуроньки — комсомолки 
С. ДКУБОВСЬКА і Т. РЖЕВСЬКА. Скільки іграшок побувало в їхніх руках! — заздрять малюки, що стоять біля прилавку. І справді, багато. Нині щодня по УТО 
ппоміться новорічних іграшок на 5 тисяч карбованців.

ТУовий рік прийде у кожен дім. Прикрасить свою ялинку і доярка колгоспу імені Шевченка Новгородківського району Р. ХВАСТА. Вона — одна з кращих мо
лодих доярок області. З початку 1986 року вже надоїла 4174 кілограми молока від кожної корови. Нехай і Новий 1987 рік принесе їй успіхи. с

Нехай він стане щасливим. Для всіх! Фотомонтаж в. гриба. t



2 стор. «Молодий комунар» ЗО грудня 1986 року

СЛОВО ПРО ДЕЛЕГАТА ОБЛАСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Шви
Було, як ото завжди бу

ває: гамір, чиїсь репліки, 
гір^тукувания но дошці 
столу (наче це може на- 
дбвго помогти)... І раптом 
-р, несподіване того разу: 
«ЛпценовськййЬ.

Ох і попочервоніти тоді 
ДОВІЮСЯ — ще й тепер! 
іїйручно пригадувати... 
ЦЗ ж треба — перша і 
єдина, як виявилося потім, 
у житті «двійка»!.. Де бу
ло діватися від глузливих 
поглядів і шепоту па зра
зок: «Ну, дайош, «профе
соре»!..». (Звали його од
нокласники так цілком офі
ційно, навіть не позаочі). 
А як ніяково слухала Ла
риса Іванівна його недо
лугі виправдання...

Д взагалі-то любить він 
робити уроки самостійно, 
без примусу. Звісно, тепер 
вже не шкільні, житейські. 
Але тепер пошукати таких 
щиро переконаних у своїй 
правоті наставників. Що ж, 
усе ясно й так: ти вже сам, 
т§бе вже вивели в само
стійне життя.

— Щурко, агов!.. — це 
Володя Пустовіт повертає 
до дійсності. Тямущого та
кії має напарника. Він 
один із старожилів, уже 
чотири роки 
так, лікоть у 
лукоть. Зав
жди виручить, 
крли що. Ко
мітет скоро, 
треба зосере
дитися. ГЇла->•
нових питань, 
як завжди, 
кілька, але ж, 
як не буває 
без емоцій 
його 
кому 
так і в грі ді
ловій, із людь
ми. Мабуть, І

забути ту особливу атмо
сферу підготовки!.. Скла
дала пісню вся творча 
група їхньої середньої 
школи № 9, самі ж піді
брали її музику. І — висту- 
пили. Попри нерви було 
потім головне — задово
лення). А тепер от у за-

Земля АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'К)

комсомольського 
інструментального

в 
улюблс- 

хокеї.

сьогодні гаря
че буде. Нічо
го, аби діло 
було.

Хтось із дру
зів колись 
пробував бу
ло викликати 
на пайвідвер 
тішу відвер
тість — щоб

штрихів
водському хорі — теж хто 
так не знає, може побачи
ти на людях.

От буває так: сядеш і 
думаєш.,, про себе самого. 
Пригадується усе підряд, 
як у калейдоскопі: вечори, 
уроки, концерти, планіркн, 
збори, профілі, які неспо
дівано надійшли. І в тебе 
піднявся настрій. Як і го
диться, пригадується те 
найперш, де ти програв 
або втратив тобою ж ви
значений рівень у своїх же 
очах. От зі школою, ска
жімо, — що не спогад, то 
хцч щоденника сідай писа
ти, щоб не забути.

У 1979-му прийшов на 
завод Олександр Ліще- 
новськнй? Е, ні, сам. По
чав з учня. Для нього вчи
телем був слюсар. Дійсно, 
просто був, а не став.-—На 
місці захотілося вже від-

•л"
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Допомогло це по-іншому 
глянути на себе іі у робо
ту. Може, ріст почався 
вже тоді? Зав. сектором 
обліку в бюро, заступник, 
а рік тому обрали й секре
тарем 
бюро 
цеху.

Клопотів чимало — ра
дощі і невдачі. Ухвалюва
ли оце конкретні рубежі 
на наступний рік. Назва 
зрозуміла, але коли дійшло 
до діла — стоп. Шість 
пунктів, а лише в одному— 
конкретне: «оформити кім
нату психологічного роз
вантаження». Для цього в 
новому цеху їм вже виді
лено й місце, будуть і ма-

до портрета
теріали. Але ж... Розраху
нок буде на актив і його 
самого активність.

Може, через рік щось 
доведеться переглянути. У 
роботі, оцінках. Суджен
нях. Дуже Ліщеновськпй 
хоче повірити, що до ідеа
лу все ближче. Що їх пер
винна станс ще авторитет
нішою. Що замість метода 
переконань люди ітимуть 
назустріч самі і — охочі
ше, що зрештою, звання 
молодого комуніста возве-

їм? *

байдужості не терпить
НИНІ без умілого використання землі, глибоких 

знань властивостей і можливостей грунтів і годі 
сподіватися на високі врожаї.

Про проблеми землевикористання в Маловисків- 
ському районі нашому громадському кореспондентові 
розповідає ведучий інженер-землевпорядник РАПО 
М. М. ГАЙДАРЕНКО.

щиросср Д II о 
сказав, чого він хоче, вза 
галі, до чого прагне. Тоді, 
пригадує, спитав: «А що, 
мрійником здаюся?..». Той, 
не знітившись, спробував 
відверто, по-дружньому 
оцінити. «Якось ти себе 
наче все ще перевіряєш, 
пробуєш, чи іцо...».

Цс ж для всіх інших вів 
просто різальник, та ще 
комсорг «іиструментал- 
ки». А є ж і ближчі при
ятелі, ще ті, зі старого по
двір’я. З юності. Хто знав 
його. З ким співав у шкіль
ному самодіяльному ан
самблі. (Як усім їм не зга
дати того міського кон
курсу політпісні! Не було, 
пригадує, у них пі вишу
каних плакатів, ні ефект
них композицій, але як

чуття власної потрійності. 
І настав день, коли він 
вперше урочисто поламав 
«свій» перший зуб па рі
занні «кругляка»..

Сім років він — робіт
ник. Почесно, кажуть; тим 
паче, — що па одному міс
ці. А більше? Для нього 
досвід — це великі й ма
ленькі перемоги. І гіркі 
образи від іноді не зовсім 
правильних докорів. Ось 
уже кілька разів підміняв 
майстра. Поважає його, 
може, ще й тому, що той 
не посоромився відмовити, 
коли накотила якась хвиля 
перемін і попросився із 
дільниці. Про що сказала 
тоді ного фраза: «А хто ж 
буде у мене план дава
ти?..».

де до нових вершин — 
пізнання й дії.

...А поки що комсорг іде 
на засідання комітету ком
сомолу. Буде одним із 
секретарів, які зведуть 
свої полеміки з єдиною ме
тою — визначитись. Чи 
буде це єдине кардиналь
ним — невідомо. Але, що 
для Олександра ці кроки— 
кроки до мети. І з ведено
го стати, зрештою, і са
мим ведучим. Чим не ціль?

І. КУЦЕНКО.
На знімку: секретар 

комсомольської організа
ції інструментального цеху 
№ 20 заготівельного вироб
ництва заводу радіовиробів 
імені XXVI з’їзду КПРС 

Олександр ЛІЩЕНОВСЬКИЙ. 
’ Фото С. ДУДНИКА, 

В. ГРИБА.
м. Кіровоград.

НОР.: Миколо Миколайо
вичу? Як відомо, нині в 
кожному колгоспі чи рад
госпі є грунтова карта, до 
якої додається описання 
повної характеристики грун
тів, а також — конкретних 
агротехнічних рекоменда
цій щодо поліпшення янос- 
тей землі. ЦІ рекомендації, 
очевидно, повинні врахову
ватись при плануванні сіль- 
госпробіт...

М. ГАЙДАРЕНКО: Безумов
но. Кожен агроном пови
нен твердо засвоїти, що від 
дбайливого використання 
земель, енергійної бороть
би з вітровою і водною еро
зією грунтів у значній мірі 
залежить доля врожаю.

КОР.: Які види ерозії зав
дають грунтам в районі най
більшої шкоди?

М. ГАЙДАРЕНКО: Ерозія 
буває водна і вітрова. В 
нашому районі більш роз
винута і шкодить головним 
чином водна ерозія. Вода, 
стікаючи схилами, може 
утворювати глибокі яри, в 
які щовесни обвалюються 
великі брили грунту, ціл
ком придатного для виро
щування на ньому різних 
видів сільгоспкультур. На 
схилах балок і ярів відбу
вається поступове змиван
ня найродючішого верх
нього шару. Змивають його 
маленькі струмочки води, 
талого снігу та дощів. В ре
зультаті грунти збіднюються 
на гумус та поживні еле
менти, втрачають свою ро
дючість.

КОР.: Як же боротися з 
ерозією? Що МоЖе людина 
Протиставити цьому неба
жаному явищу?

М. ГАЙДАРЕНКО: Для бо
ротьби з глибинною еро
зією (це — коли вода під
миває яри, балки, тощо) на
самперед треба запобігти 
стіканню води в низини, 
для чого рекомендується 
садити полезахисні лісові 
смуги довкруг верхів'я 
ставків, ярів і на їхніх схи
лах. Або ж — на верхів’ї 
ярів спорудити земляні ва
ли. Можна використовувати 
схили й під фруктові сади— 
подвійна користь.

Цілий комплекс заходів 
існує і для боротьби з по
верхневою ерозією. Серед 
них — оранка схилів і сів
ба культур упоперек схи
лу, вирощування непросап- 
них культур тощо.

У нас в районі ведеться 
облік ерозійно небезпечних 
балок. На сьогодні вони 
майже всі засаджені двад- 
цятиметровими смугами. Ці 
роботи □ основному вико
нує Оникіївське лісництво. 
Щороку його працівники 
вживають відповідних за
ходів у середньому на де
сяти гектарах...

КОР.: Десяти? Чи можна 
такі темпи вважати задо
вільними?

М. ГАЙДАРЕНКО: Справа 
в тому, що в лісництві су
тужно з технікою: лише 
один спеціальний трактор. 
Тому й трапляються випад
ки, коли не встигають об
робити землю з осені, а це, 
звісно, впливає потім на 
якість подальших робіт. 
Крім того, несвоєчасно про
водиться догляд за насад
женнями, не завжди склад 
дерезо-чагарникових порід 
відповідає проекту лісоме
ліорації...

КОР.: Серед меліоративних 
заходів в боротьбі з ерозією 
важливе місце відведено по
лезахисному лісорозведен
ню...

М. ГАЙДАРЕНКО: Дійсно, 
чималої шкоди посівам 
сільгоспкультур завдає віт
рова ерозія. Кращим ви
дом боротьби з нею є по
лезахисне лісонасадження. 
Лісові смуги, посаджені на 
певній відстані одна від 
одної, зменшують силу віт
ру, а разом з тим — й ін
тенсивність здування верх
нього родючого шару грун
тів. Лісосмуг в районі чи
мало, тому треба постійно 
доглядати їх, розчищати. 
Цією роботою займаються 
колгоспи і радгоспи, інколи 
сільським трудівникам до
помагають жителі райцентру. 
В минулому році в районі 
розчищено понад 145 гек
тарів лісосмуг. На жаль, 
траплялися зипадки, коли 
робилось це, так би мови
ти, задля «галочки». На
приклад, в радгоспі цукро- 
комбінату одну з лісосмуг 
розчистили лише там, де 
вона наближається до шля
ху. В деяких господарствах, 
навпаки, перестаралися — 
надто розрідили 
ження.

КОР.: Буваючи 
віддалених селах, 
звертаєш увагу на 
зарослі бур’янами, садибні

Ці землі можна було б вико
ристати по-хазяйсьнй. До 
того ж, такі «краєвиди» аж 
ніяк не прикрашають села..,

М. ГАЙДАРЕНКО; Причин 
на цього скоріше така: 
ди перебираються побл^ЧР 
че до центральної садиби 
колгоспу чи радгоспу, і 
земля, яка ще не так давно 
належала їм, автоматично 
переходить в колгоспний 
фонд. Однак не всі госпо
дарники прагнуть одразу ж 
задіяти її, використати ро
зумно, по-хазяйськи.

Винні тут, втім, не лише 
господарства. Справа а то
му, що після викорчування, 
тобто видалення насаджень, 
площу рекомендують обро
бити плантажним плугом, 
який став у нас музейною 
рідкістю. Тільки з цієї при
чини «гуляють» нині десят
ки гектарів, скажімо, в кол
госпі імені Шевченка. На 
жаль, це господарство — 
не виняток.

Основним виконавцем 
робіт по розчищенню від 
насаджень колишніх насе
лених пунктів, окремих по
кинутих садиб є райсіль- 
госпхімія. Так, нинішнього 
року нею розкорчованоіЛ 
близько семидесяти гекта
рів таких земель. І на на
ступний рік заплановані 
подібні роботи — на площі 
п'ятдесят п'ять гектарів.

КОР.: Одним з резервів 
виробництва 
........ " про- 

земель. 
такі

насад-

в малих, 
мимоволі 
покинуті,

Одним 
збільшення 
сільськогосподарської 
дукції є зрошення 
Як використовуються 
площі в районі?

М. ГАЙДАРЕНКО: 
годні ми маємо понад 

тисячі гектарів зрошувальних 
земель. Кошти на будів
ництво зрошувальних си
стем затрачені чималі. Але 
в окремих господарствах ці 
системи використовуються 
далеко не на повну потуж
ність. Такий приклад. В 
1977 році в колгоспі «Про
грес» збудовано зрошу
вальну систему, яка повин
на була б обслуговувати 
двісті гектарів, 
цей час система 
працювала. Два 
районна газета 
ла це питання, однак віз І 
нині там... А

Отже, коротко підс^ує- 
мо: в роботі по бережли
вому використанню земель, 
підвищенню їхньої родю
чості дрібниць бути не мо
же. Земля не прощає бай
дужості. А тим, хто по- 
справжньому, по-хазяйськи 
дбає за неї — платить сто
рицею.

Розмозу вів В. ТІЛЬНОВ. 
Малоеисківський район.

Сьо- 
Дві

Але весь 
майже на 
роки тому 
порушував

5 словно мета — здоров’я
«Соціалістичне суспіль

ство кровно зацікавлене в 
тому, щоб молоде поколін
ня зростало фізично роз
винутим, здоровим, жит
тєрадісним, готовим до 
праці й захисту Вітчизни». 
Ці слова з «Основних на
прямів реформи загально
освітньої й професійної 
ніколи» стали головними у 
відвертій розмові, що 
йшла на обласних педаго
гічних читаннях з актуаль
них проблем фізичного та 
військово - патріотичного

виховання школярів. На 
лекції, організовані відді
лом народної освіти обл
виконкому, було запроше
но усіх причетних до ви
конання комплексної про
грами фізичного вихован
ня підростаючого поколін
ня Кіровоградщини — за
відуючих райвно та міськ
вно, керівників методич
них кабінетів, директорів 
опірних шкіл з фізичного 
та військово-патріотичного 
виховання, позашкільних

закладів, вчителів, трене
рів дитячо-юнацьких спор
тивних шкіл,

З доповіддю виступив 
завідуючий відділом на
родної освіти Кіровоград
ського облвиконкому Б. П. 
Хнжняк.

В кабінеті політичної 
освіти та інформації об
ласного інституту удоско
налення вчителів було ор
ганізовано цікаву роботу 
по обміну досвідом, яку 
провели ведучі спеціа
лісти.

«ЯК ЗУСТРІТИ
НОВИЙ РІК?»

З таким запитанням звер
нулась в газеті за 23 гру
дня до редакції й органі
заторів новорічних вечорів 
молодий лікар обласного 
центру Галина Ярош. Того 
ж дня на наш дзвінок те
лефонну трубну підняв 
перший секретар Кірово
градського міськкому ком
сомолу Минола Цигуль- 
ський:

— Як зустріти Новий 
рік? — перепитав він. —Це 
свято сімейне — виходить, 
в родинному колі.

— Але Галина недвознач
но запитує: а куди ж по
винні подітися ми, молоді 
спеціалісти, хто приїхав за 
направленням до незнайо
мого міста, хто не має ще 
тут близьких друзів?

Секретар задумався. По
тім відказав:

— Гаразд. Я проінфор
мую редакцію до кінця дня.

Ось яку інформацію отри
мав «Молодий комунар».

Палац культури імені 
Жовтня (виробничого об’єд
нання «Червона зірка») ни
ні ремонтується, тому, зро. 
зуміло, заходи ніякі не пла
нувались.

У міському Палаці куль
тури імені Компанійця 
по ЗО грудня влаштовува
лися новорічні вечор.и 
в танцювальному залі: з ви
ступами художньої само
діяльності, вокально-інст

рументального ансамблю, 
розвагами. Квитки були 
розповсюджені на підпри
ємствах міста.

У кафе «Юність» щове
чора до кінця місяця орга
нізовуються молодіжні зу
стрічі. Квитни також уже 
розповсюджені.

Та нуди ж подітися тим, 
у ного на підприємствах, 
організаціях вечори не 
плануються? Здавалось, що 
так редакція й не зможе 
порадувати однодумців Га
лини Ярош. Але нарешті в 
редакції пролунав ще один 
дзвінок:

— Запрошують майбутні 
авіатори. По 31 грудня 
включно будинок культури 
Кіровоградського вищого 
льотного училища цивіль
ної авіації проводить по 
три новорічних вечора 
щодня (у БК, актовому за
лі навчального корпусу й 
спортивному). Початок — 
о 18.00. 31 грудня зустріч 
Нового року в будинку 
нультури «Авіатор» почи
нається о 22 годині. Запро
шуються усі бажаючі!

й остання приємна но-

дині відкривається Ново

річне свято. Відкриття но

ворічної ялинки, святко

вий фейерверк, виступи 

професіональних І самоді

яльних артистів — ось да

леко не повний

новорічних видовищ, які

запропонує головна пло

ща Кіровограда. А про

б’ють Кремлівські куран

ти, сповістивши про поча

ток 1987 року, і — розпоч

неться новорічне святкове

гуляння з музикою, танця

ми, іграми, змаганнями, 

конкурсами, вікторинами.

Тож поспішайте на свя-

то!

вина: 31 грудня на площі

Імен! С. М. Кірова о 19 го

Щасливого вам 

року!

Наш кор.



ЗО грудня 1986 року «Молодий комунар» З стор.

НА КОНТРОЛІ ГАЗЕТИ
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ВІДПИСАЛИСЯ
«ІЙам Інкогніто»

Нам здавалося, що в репліці, опублі
кованій під таким заголовком 21 Серпня 
1986 року, суть зауваження досить яс- 
Й — нетактовне поводження завідуючої 
магазином № 1 міськплодоовочкомбіна- 
,ту Н, А. Мишко. Але у кількох вищесто
ящих інстанціях, мабуть, не зрозуміли 
Й'ті зауваження, оскільки їхні відповіді 
Сули зовсім про інше. Ну ось, скажімо, 
завідуюча відділом торгівлі міськвикон
кому А, В. Бендеченко пише:

«Сповіщаємо, що завідуючою магази
ном № 1 міськплодоовочкомбінату з 
1083 року призначена Н. А. Мишко. Це 
Йрнзначепня здійснено з урахуванням 
професійних і ділових якостей Н. А. 
Мишко у зв’язку з тим, що магазин № 1 
знаходиться в центрі міста. (Правда, ми 
не-бачимо в цьому логічного зв'язку. — 
Ред.)>.

Далі вона доповіла про виконання і 
перевиконання плану цим магазином. По? 
тім про кадрові проблеми, про склад
ності торгівлі в період масового над
ходження плодоовочевої продукції. 
Сжге, виходить, усе це є виправданням 
грубого поводження продавців і заві
дуючої? Якби план, а покупець усе стер
пить...

До усього директор Кіровоградського 
міського плодоовочевого комбінату М. Є. 
Риченко додає, що у відрядження зав. 
магазином не їздить, і частіше всього вона 
у магазині. (В тому то й справа! Адже 
в описаній у репліці ситуації вона була 
це просто в магазині — в торговому за
лі. Але ж на вимоги покупців покликати 
завідуючу, продавці відповідали друж
но: «її немає». 1 Н. А. Мишко все те чу
ла... — Ред.). До його відповіді додава
лась ще й пояснювальна записка Н. А. 
Мишко, де, як ви розумієте, пі слова про 
згаданий конфлікт, а все більше про 
реалізацію «Такого-то товару на таку-то 
суму...».

Остання інстанція, у яку пас змусили 
звернутися ці відписки — Кіровоград

ський обласний агропромисловий комі
тет. Від заступника голови комітету 
М. В. Єременка ми одержали найкорот- 
Шу але й найконкретнішу відповідь:

«...Завідуючу магазином Н. А. Мишко 
попереджено, що у випадку повторного 
порушення правил торгівлі до неї буде 
вжито заходів адміністративного впли
ву».

«Пам’ятка історії 
чи бакалійний склад?»

Так категорично запитувала газета 
2 жовтня заголовком, турбуючись прф 
дальшу долю Покровської (або як її 
звикли в Кіровограді називати — Кова- 
лівської) церкви, цінного історичного 
пам'ятника архітектури першої половини 
XIX сторіччя. Категорично, бо справді 
ось уже більше двадцяти років знущаю
ться над нею, перетворивши пам’ятку 
на склад-комору для солі й цукру.

Відповідь голови виконкому Кіров- 
ської районної Ради народних депутатів 
м. Кіровограда В. €. Александровича:

— Нині Київським інститутом «Укр- 
проектреставрація» розроблено проект 
реставрації Ковалівської церкви і запро
понований житлово-експлуатаційному 
об’єднанню міськвиконкому для прове
дення реставраційних робіт. Виконком 
Кіровської районної Ради народних де
путатів на адресу об’єднання (начальни
кові В. Д. Кочубею) направив листа про 
необхідність проведення підготовчих ро
біт по реконструкції церкви, а також те
риторії довкола неї.

Ось така вГдпо-Щь. Як кажуть, з пер
спективою на неблизьке майбутнє. Одне 
слово — відписка. Бо хотілось би почу
ти і конкретні дати початку реставрацій
них робіт, і про кошти, які виділяються 
на це... Проект — це добре. І потрібно. 
Але ж треба його нарешті втілювати в 
життя.

Редакція чекає конкретної відповіді і 
від товариша В. Є. Александровича, і від 
начальника житлово-експлуатаційного 
об’єднання міськвиконкому В. Д. Кочу
бея.

і С< Сільмаг 
І на замку»
І Під таким заголовком у 
І газеті 18 жовтня публіку- 

вався матеріал, де йшлося 
про недоліки в роботі Сед- 
нівського роздрібно-торго
вельного підприємства, не
задовільне постачання то
варами магазинів у відда
лених селах Устинівського 
району, серйозні проблеми 
з Кадрами. На нритику від-

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НЕНАДРУКОВАНОГО

ПЕРЕВІРКА В ДВА ЗАХОДИ
Надіншла скарга до ре

дакції від мешканців гур
тожитку № 3 технікуму 
механізації сільського гос
подарства. Про що йшло
ся у ній? Дівчата наріка
ють, що пропускна систе
ма, яка існує в їхньому 
гуртожитку, занадто суво
ра; що побутові умови 
бажають бути кращими. 
Зокрема, електроплити на 
кухнях не працюють, бі
лизну ніде сушити. Одна 
з кімнат вже років три пе
реобладнується на диско
теку.

Копію цього листа Суло 
направлено па ім'я дирек
тора технікуму М. Я. Ова- 
пеика. Відповідь надійшла 
вчасно. У ній говорилося, 
що пропускна система впо
рядкована. Мешканці гур
тожитку пред'являють про
пуск, а сторонні особи — 
паспорт або інший доку
мент. Вхід їм до гурто
житку ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ДО 
21.00.

Керівництво адміпістра- 
тивио-господарської части
ни повинно за короткий 
строк відремонтувати елек
троплити. На всіх . повер
хах обладнуються місця 
для сушіння білизни, а та
кож для цієї мети відчи
нені балкони, що виходять 
на двір. Стосовно дискза- 
лу сказано так: «Керівни
цтву адміністративно-гос
подарської частини і клу- 

повів голова правління Ус- 
тинівсьногб районного спо
живчого товариства А. г. 
Снісаренко:

— Критичну публікацію 
розглянуто на розширено
му засіданні правління 
РСТ. За допущені недоліки 
в роботі торговельних під 
приємств Седнівського РТП 
директора М. М. Гуру су 
воро попереджено.

В даний час магазин у 
селі Переможному працює, 
згідно з асортиментним пе- 
реліном усі товари достат
ньої групи завезені. Зобо 
в’язано завідуючу магази 
ном Л. П. Сіналенко дотри 

бу запропоновано приски 
рити обладнання дискзалу 
і ввести його в дію з 1 січ
ня 1987 року». І насамкі
нець доведеться проциту
вати ще одне речення, бо 
воно, мабуть, 1 послужило 
тому, що цю скаргу редак
ція вирішила перевірити 
на місці. Ось воно' «З ме- 
тоїо попередження пору
шень громадського поряд
ку мешканцям гуртожитку
i стороннім особам не до
зволяється створювати на
товпи біля входу в гурто
житок». Цікаво, а як це? Та
ii дуже скидається така ка
зенна форма на відписку 
Тому іі вирішили подітії 
тпся. чи псе так, як папи 
сапо.

Комспдаїгі гуртожитку 
№ З Л. Л. Бондар саме 
провела майстрів, що при 
ходили оглядати електро 
плити:

— Нарешті будемо ре 
монтувати. Ще в 1983 рот 
уклали договір з «Ремпо- 
буттехиікою», та за цей 
час тільки й чуємо: «Зап
частин немає». Звичайно 
не поремонтуєш, коли не
має. Смішно сказати, але 
про ремонт домовилися аж 
із однією харківською ор 
гапізацією.

Що ж, це вже добре, шо 
дівчата готуватимуть ве 
черго на полагоджених 
плитах.

— Кімнат для сушіння 
білизни спеціально немає, 
але обладнаємо ніші, що 
навпроти кожної кухні,

мупатись режиму роботи 
магазину.

Нині при міжшкільному 
навчаї. но • виробничому 
комбінаті і при районному 
споживчому товаристві ор
ганізовано навчання учнів 
по підготовці продавців 
продовольчих I непродо
вольчих товарів.

для цієї мети, — продов
жує Л. Л. Бондар.

Це також відрадно. Ли
шилося запитати, чи й 
справді мешканці гурто
житку зустрічатимуть но
ворічні свята у новому 
дискзалі.

— Та де там, — махнула 
рукою Любов Леонідівна.

Як виявилося, відкрити 
дискотеку в указані стро
ки дійсно нереально. При
міщення все ще переоблад
нується. Уже забули, про-, 
гягом якого часу. Чи то 
два роки, чи три. Питає
ться, чи було це взагалі 
потрібно? А якщо так, то 
чому ж гака халатність? 
Як виявилося, в першу 
чергу це дітшце художньо, 
го керівника М. М. Коляа* 
ського.

Зараз у гурюжитку роз
почато капітальний ремонт. 
Тож, єдино правильним 
буде «за одним рипом» 
покінчити справу і з тим 
приміщенням. Або ж по» 
вернути йому початковий 
вигляд, або ж дійсно зро< 
бити кімнату для вечорів. 
А комсомолі! технікуму 
механізації сільського гос
подарства треба взяти це 
під свій контроль. Ось то
ді ця відповідь вже не бу
де скидатись па відписку,

3. КУЦЕНКО.

ІСТОРІЯ морального падіння 

молодої людини, тракториста 

З селЛ^яодоси Новоукраїнського 

району Миколи Феденюка пов’я

зана з його пристрастю до спирт

ного. 8ін здійснив крадіжку в ма

газині. Двадцятитрьохрічному Фе- 

денюку народний суд виніс ви

рок: позбавлення золі строком на 

ТВЕРЕЗІСТЬ НА КОЖЕН ДЕНЬ

Джинси за дріжджі...
три роки. Правоохоронні органи 

направили Миколу на будівництво 

об’єктів народного господарства.

Феденлк став працювати в Світ- 

ловодську.

Здавалося б, М. Феденюк по
винен був зробити серйозні вис
новки для себе. Та згубна при
страсть не давала хлопцю спокою. 
Він і тут намагався різними спо
собами діставати спиртне. В один 
із літніх вечорів Феденюк своє
часно не повернувся до гуртожит
ку. Де ж він знаходився?

ПРОХОДЯЧИ по вулиці При
морській, Микола запримі

тив в одному з легкових автомо
білів фотографічне приладдя. 
«Зможу продати, будуть гроші на 
горілку», — майнула думка. Зла
мавши замки, Феденюк потяг сум
ку з ^Ксоапаратурою, а потім за
брав із багажника «Жигулів» ще 
й запасне колесо. В іншій машині 
злодій, крім «запаски», поцупив 

ще й авторадіоприймач. В густій 
темряві Феденюк переніс чужі 
речі до лісопосадки, де й прихо
вав. Згодом, знайшовши покупця 
на колеса —- механіка автоколо
ни, який знав, що «запаски» кра
дені, Феденюк здобув перший 
«заробіток», який зразу ж пішов 
на спиртне.

А от прикопаної у лісопосадці 
сумки з фотоприладдям на місці 
не дошукався. її знайшли під час 
ігор діти. Один з підлітків при
знав фотоапарат свого знайомого 
і на вимогу своєї матері повернув 

знахідку власникові. Порожню ж 
сумку знову поклав до схованки.

Значно швидше просунулася б 
справа розшуку злочинця, якби 
знайдені дітьми речі були б від
разу віднесені до міліції.

.Феденюк же, який розрахову
вав на реалізацію предметів фо
тографування, тепер розгубився. 
Вирішив тікати. Минув тиждень з 
дня крадіжки з «Жигулів», і Фе
денюк скоює новий злочин. Сідає 
в залишену власником без догля
ду «легковушку» і їде в Новоук- 
раїнський район, де силою при
мушує допомагати йому неповно
літніх Юрія Циму і Віктора Циму. 
В селі Козакова Балка було ви
крадено з колгоспного току яч
мінь. Збіжжя Феденюк вимінював 
на горілку.

Кілька разів V випивках, влаш
тованих Фоденюиом, брали участь 
молоді глодосиі 19-річний Михай
ло Прядко та Володимир 8ойто- 
вич 1966 року народження

Вони ж і ганяли з Феденюком 
на крадених «Жигулях» у пошу
ках спиртного, Іричі постачальни

цею самогону за крадений хліб 
стала пенсіонерка з Добровелич- 
ківського району М. А, Романен
ко. П'яниці домовилися привози
ти в село дріжджі і вже встигли 
віддати Романенко 6 пачок з 20 
обіцяних, зрозуміло, за спиртне 
Добували ці дріжджі в селі Фур- 
манівці Новоукраїнського району. 
Для цих цілей один із друзів Фе
денюка по пляшці дев’ятнадцяти
річний Володимир Мироненко 
продав джинси...

У справу розшуку крадених ре
чей і транспортного засобу, а та
кож виявлення злочинця включи
лися співробітники Світловод- 
ського міськрайонного відділу 
внутрішніх справ старший уповно
важений відділення карного роз
шуку лейтенант міліції М. 1. Ка- 
/іич, командир взводу шляхово- 
патрульної служби ДАІ старший 
лейтенант міліції А. Н. Стойко, 
слідчий, старший лейтенант міліції
B. Г. Симоненко і старший екс- 
пеот-кримїналіст капітан міліції 
в. І. Шляхта.

Оперативно-слідча група вела 
пошукову роботу спочатку на те
риторії Свїтловодського району, а 
згодом полем її діяльності став 
і Новоукраінський. Тут знайшли 
крадений автомобіль. Підключили- 
ся працівники Новоукраїнського 
райвідділу внутрішніх справ ін
спектор ДАІ лейтенант міліції
C. В. Кузьменко, старший опер- 
уповноважений відділення по бо
ротьбі з розкраданням соціаліс
тичної власності капітан міліції 
Л. А. Власенко, старший слідчий 
старший лейтенант міліції О. А. 
Мигдальський Злодіїв і п'яниць 
затримали. Ось до чого призво
дить вживання спиртного

І. «АРАНТ, 
громадський кореспондент 
«Молодого комунара».

МИТТЄВОСТІ СПОРТИВНОГО РОКУ
За традицією наприкінці року обласний спорткоми

тет визначає кращих спортсменів Кіровоградщини. 
Та, мабуть, ніколи раніше не було так важко відда
ти перевагу комусь із претендентів на місце в запо
вітній десятці...

Вперше увійшла до числа кращих дванадцятиріч
на Олеся Дудник — учениця шостого класу Кірово
градської середньої школи № 16. На всесоюзних зма
ганнях за Кубок Ленінського комсомолу зі спортив
ної гімнастики попа не мала собі рівних.

А ось місце u десятці для пловця Сергія Пальчи
кова вже звичне. Нинішнього сезону його чекав ус
піх на ЇХ літній Спартакіаді народів СРСР, де спорт
смен виборов срібну медаль. У фінальному запливі 
на 200 метрів на спині Сергій змусив дворазового 
чемпіона й рекордсмена світу повоспбірця Ігоря По- 
ляиського працювати на межі сил. Пальчиков ви
йшов на міжнародний рівень швидкості — 2.03.98. 
Сергія включено до складу кандидатів в олімпійську 
збірну країни.

Майстер спорту з легкої атлетики вихованець 
Олександрійської СДЮСШОР Володимир Білокоиь 
нинішнього сезону став переможцем першостей 
країни і республіки серед юнаків. Він повторив ре
корд СРСР на дистанції 110 метрів серед спортсме
нів свого віку. 26 вересня в Дніпропетровську він 
досяг результату 14,18 секунди,

Студент Кіровоградського педінституту майстер 
спорту з велоспорту Володимир Бутковський став 
другим призером чемпіонату УРСР на львівському 
треці.

ІЦедрим на перемоги видався 1986 рік для майстра 
спорту зі стендової стрільби дев'ятнадцятирічного 
Костянтина Мандрика.

У 1985 році авангардівка І-Іаталя Грабар встанови
ла рекорд області на дистанції 200 метрів (24,7 се
кунди). 1 ось новий успіх — рекорд на дистанції 400 
метрів (54,1 секунди). В активі легкоатлетики — пе
ремога в юнацькій першості країни та республіки з 
бігу на 400 метрів й п’яте місце на міжнародних 
змаганнях соціалістичних країн «Дружба»,

Вже традиційно серед правофлангових кіровоград
ського спорту чільні місця займають легкоатлети. 
За підсумками сезону до десятки включено також 
майстра спорту Віталія Бондаря, який виборов зван
ня переможця першості України з бігу на 400 мет
рів. У складі збірної республіки на ЇХ літній Спарта
кіаді народів СРСР він зайняв п'ято місце б еста
феті 4x100 метрів. На рахунку Віталія рекорд об
ласті па дистанції 400 метрів, яку Din подолав за 
46.7 секунди.

Кандидатом до збірної республіки включено май
стра спорту з кульової стрільби Євгена Кузьмина, 
який зайняв друге та третє місця па чемпіонатах 
України

Стабільними результатами радує своїх пшіхіїлшіи- 
ків майстер спорту з плавання Юрій Цимбалюк —- 
рекордсмен області, член збірної команди України.

Збірна України а волейболу стала переможцем IX 
пітш.ої Спартакіади народів СРСР Приємно бачити 
у її складі кіровоградського майстра спорту Володи- 
••ип і .'Іпипрьопл,

С 5ОНДАРЄВ.
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А ИТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.*10 — Оче

видне — неймовірне. 9.40— 
Творчість юних. 10.10 — Но- 
Мини. 15.30 — Новини. 15.40 
!-Уроки Історії. Тележурнал, 

о дня утворення СРСР.

6.25 — Новини. 16.30 —
>1льм — дітям. «Телеграма». 
0.00 —Грає «Ансамбль снри- 
алів Сибіру». 18.15 — Від- 
унніться, сурмачії 18.45 — 
ьогодні у світі. 10.00 —
:аука 1 життя. «Наукові від- 

Ііриття 1986 року». 19.30 — 
Іовиии. 19.35 — Фільм «По- 
эд надзвичайного призна- 
іення». 21.00 — «Час». 21.40 

«Ширше коло». Естрадна 
Вистава. 23.25 — Сьогодні у 
світі.
▲ ут

10.00 — Новини. 10.20 — 
Нінопрограма «Вітчизно моя 
неозора». 11.20 — «Кур’єр, 
ідеї, відкриття, винаходи 
Іонацтва». 12.00 — «Все тобі, 
улюблена країно!». 13.10 — 
Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Документальний
фільм «Михайло Шолохов».
17.20 — Музичний антракт.
17.30 — «Автотранспорт:
правила без винятків». 18.00 

Документальний теле
фільм «Незнайомий диво
вижний світ». 18.30 — Кон
церт радянської! пісні. 19.00 
•- Актуальна камера. 19.30 

«Наші гості». 20.15 — До
кументальний фільм «Непо
вторність». 20.35 — Вечірня 
гімнастика. 20.45 — 11а доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Новини кіноекрана.
22.55 — НовиниА ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Кон
церт. 9.05 — Веселі старти. 
0.50 — Мультфільм. 10,05 — 
Документальні фільми. 10.30
— Фільм «Уроки на завтра».
11.35 — Молодіжний екран.
12.35 — Кіноафіша. 13.20 — 
«рільм-вистава «Буратіно».
14.30 — Новини. 14.45 —
Фільм «Стеленою безкорисли
вої любові:' 16.00 — Нови
ни. 16.05 — Фільм «Рись ви
ходить на стежку». 17.15 — 
Хокей. Передолімпійський 
тернір. Збірна СРСР — збір
на США. 19.15—Мультфільм.
19.25 — Новини. 19.30 —
«Навколо сміху». Вечір гумо
ру в концертній студії Ос- 
танкІНО. 21.00 — «Час». 21.40

Супутник телеглядача.
22.10 — «Сьогодні і щодня». 
Естрадно-циркова вистава.
23.10 — Концерт радянської 
ліспі. 23.40 — Документаль
ний телефільм. 23.50 — *3 
Мовим роком, товариші!». 
Поздоровлення радянському 
народу. 0.05 — Москва. Но
ворічний святковий концерт. 
3.05 — Танці, танці, танці...
8.35 — Ритми планети. Кон
церт артистів зарубіжної 
естради
Д УТ

10.00 — Новини. 10.25 — 
«Мелодії дванадцяти міся
ців». Музична програма, 
і 1.35 — Мультфільм «Сні
гова королева». 12.35 — Кон
церт заслуженого Черкась
кого народного хору. 13.20
— Новини.13.30 — До націо
нального свята Куби — Дня 
визволення. «Острів Свобо
ди — далекий і близький», 
14.00 — Музичні зустрічі. 
15,00 — Для дітей. «Ялинка' 
сміхотинка». 15.30 — Лауре
ати Державних премій УРСР 
1986 року в галузі науки І 
техніки. 16.15 — «Гіталов 
про І'італова». (Кіровоград).
17.15 — Танцювальна сюїта.
17.55 — Художній телефільм 
4Дульсінея Тобоська». 1 се
рія. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.40 — Художній те
лефільм «Дульсінея Тобось. 
на». 2 серія. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Музичний сувенір.
22.30 — Мультфільми для 
дорослих. 23.40 — «Країна 
моя». Документальний те
лефільм. 23.50 — «З Новим 
роком, товариші!». Поздоров
лення радянському народу. 
0.05 — «Щедрий вечір, доб
рим людям». 1.10 — Моло
діжна розважальна програ
ма «Побачення з зірками».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Мультфільми. 8.45 — Росій
ське мистецтво. 9.20 — За
ключний концерт учасників 
Л Всеросійського огляду 
державних ансамблів пісні І 
танцю. 11.10 — «По росій
ських меридіанах». 11.35 — 
Фільм — дітям. «Горобець на 
льоду». 12.35 — Німецька 
Мова. 13.05 — «Грай, гар
монь! >. 14.30 — О Осгров- 
ськиіі. «На всякого мудреця 

доволі простоти». Фільм-ви. 
става. 17.15 — «Наш дім». 
Тележурнал. 17.45 — На ек
рані кінокомедія «Диваки». 
19 00 — Любителям оперети. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— «Співдружність». Теле
журнал. 21.00 — «Час». 21.40
— Концерт фестивалю мис
тецтв «Російська зима».
22.25 — «Оплески, оплески». 
23 40 — Документальний те
лефільм. 23.50 — «З Новим 
роком, товариші!». Поздоров
лення радянському народу. 
0.05 — «На всіх широтах». 
Концерт. 1.10 — Молодіжна 
розважальна програма «По
бачення з зірками».

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Кон

церт з творів И. Штрауса.
9.30 — «Новорічний етюд». 
Вірші російських і радян
ських поетів. 9.50 — «Веселі 
нотки». 10.50 — До націо
нального свята Куби. Про

грама телебачення Куби. 
11.50 — Мультфільм. 12.00 — 
Хокей. Передолімпійський 
турнір. Збірна Канади — 
збірна СРСР. 14.00 — Доку
ментальний телефільм. 14.15
— Новини. 14.35 — Фільм
«Казка, яку розповіли вно
чі». 15.50 — «Хочу все зна
ти». Кіножурнал. 16.00 —
Концерт російського хорео
графічного Фольклору. 17.00
— Новини. 17.05 — Мульт
фільми. 17.35 — Фільм «Іван 
Васильович міняє професію».
19.10 — Новини. 19.15 —
«Пісня-86». Заключний вечір 
Всесоюзного телефестивалю 
в Концертній студії Останки
но. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Продовження заключного ве
чора «Пісня-86». По закін
ченні — Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
«Український сувенір». Кон
церт. 10.45 — «Адреси дру
зів». Телеперекляк школярів 
Києва і Мінська. 11.45 —
«Світ поезії». Хосе Марті. 
12.05 — Мультфільм на за
мовлення. 13.05 — Новини.
1.3.20 — Художнім телефільм 
«Сільва». 1 серія. 14.20 — 
Вокально . інструментальний 
ансамбль «Апельсин», 14.50
— Новорічний хоровод. 15.35
— «Майстри гумору». По 
сторінках передачі. 17.00 — 
«Білосніжна і семеро гно
мів». Балет для дітей. 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— Художній фільм «Ще люб
лю. ще сподіваюсь». 20.50— 
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.45 — Молодіжна 
студія «Гарт». 23.20 — Акту
альна камера Вечірній ви
пуск
А ЦТ (11 програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Документальний телефільм. 
9.00 — Ритмічна гімнасти
ка. 9.30 — Телефільм «Зви
чайне диво». 1 і 2 серії. 11.50
— Народні мелодії. 12.05 — 
Фільм — дітям. «Викраден
ня». 13.30 — Кубинські рит
ми. Виступ Гаванського 
фольклорного ансамблю 
«Арагон». 13.55 — А. Цагаре- 
лі. «Ханума». Фільм-вистава 
Ленінградського академіч
ного Великого драматичного 
театру ім. М. Горького. 16.15
— Фільм «Будинок у колоні, 
альному стилі» 17.35 — Ба
лет П. Чайковського «Лус- 
кунчик». Вистава Державно
го Великого театру Білору
ської РСР. 19.30 — Докумен 
талый фільми 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Мульт
фільми для дорослих. 20.40 — 
«Російська зима». Науково- 
популярний фільм. 21.00 — 
«Час» 21.40 — «Старовинний 
детектив» Телевнстава.

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

уково-популярний фільм 
«Мещерська сторона». 9.05 
— Чого і чому Передача для 
дітей 9.35 — Документаль
ний тблефільм 10.15 — У 
світі тварин. 11.45 — Для 
всіх і для кожного 12.20 — 
«Батьківщина улюблена 
моя», Фотоконкурс. 12 25 —

В гостях у казки. Телефільм 
«Таємниці Снігової Короле
ви». і серія. 14.00 — Нови
ни. 14.20 — Телефільм «Та
ємниці Снігової Королеви». 
2 серія. 15.30 — Фільм-кон- 
церт. «У колі героїв Толсто- 
го». 16.50 — Мультфільм.
17,30 — Новини, 17.35 —
«Зірки оперної сцени». 18.35
— «КВН-86». Зустріч студен
тів Московського хіміко-тех- 
нологічного інституту І Оде
ського університету. Під час 
перерви — 19.40 — Новини. 
21.00 — «Час». 21.40 — Те
лефільм «Подорож мосьє 
Перришоиа». За одноймен
ною комедією Е. Лабіша.
22.55 — Новини. 23.00 — Но
ворічні поздоровлення країн 
Інтербачення.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Ритмічна гімнастика. 10.45— 
Художнііі телефільм для ді
тей. «Стара фортеця». ] се
рія. 11.50 — Інтерклуб, 12.50
— Карнавал мелодій. 13.55
— Новини. 14.05 — «Серпан
тин». Молодіжна розважаль
на програма. 14.45 — «Ком
пас туриста». 15.30 — Ху-

3. ЗО грудня
1986 року 
по 4 січня .
1987 року

дожній телефільм «Сільва».
2 серія. 16.50 — Студія «Зо
лотий ключик». Зустріч з 
майстрами цирку на льоду.
17.45 — «Дрібниці» в дзер
калі^. Гумористичні мініатю
ри. 18.15 — «Друзі хороші 
мої». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.35 — «Алі-баба».
Лялькова вистава для до
рослих. 20.35 — Вечірня гім
настика. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Кіномозаїка. 23.00— 
Актуальна камера Вечірній 
випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Ранкова пошта. 8.50 — Рит
мічна гімнастика. 9.35 —
Фільм — дітям. «У чеканні 
чуда». 10.45 — Світова ху
дожня культура. Російські 
народні календарні пісні.
11.15 — Хокей. Передолім
пійський турнір. Збірна 
ЧССР — Збірна США. 13.15 
— Грає оркестр легкої музи
ки Литовського телебачення 
1 радіо. 13.45 — О. Уайльд. 
«Як важливо бути серйоз
ним». Телевнстава. 15.15 — 
■»Візьмемося за руки, друзі». 
Концерт. 16.45 — Наш сад.
17.15 — Документальний 
фільм. 17,45 — Це ви може
те. 18.30 — «Все починається
3 кохання». 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Розповіді про 
художників. Ренато Гуттузо. 
21.00 — «Час». 21.40 —
«Репетиція оркестрів». Ве
чір у Концертній студії Ос- 
танкіно. У перерві — Доку
ментальний телефільм

А ЦТ (і програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Рит

мічна гімнастика. 9.10 — До
кументальний телефільм.
9.30 — Будильник. 10.00 — 
Служу Радянсьісому Союзу! 
11.00 —Ранкова пошта. 11,30
— Здоров’я. 12.15 — Дитя
чий гумористичний кіножур
нал «Єралаш». 12.30 — Му
зичний кіоск. 13.00 — Сіль
ська година. 14.00 — Клсб 
мандрівників. 15.00 — Хо
кей. Передолімпійський тур
нір. Матч, за 3-є місце 17.00
— Мультфільм. 17.30 — Но
вини. 17.35 — Джерела. 18.05
— «Вільгельм Пік». Докумен
тальний телефільм. 18.45 — 
Всесоюзний телеконкурс 
«Товариш пісня». 19.25 —
Мгльтфільм. 19.30 — Фільм 
«Прохіндіана, або «Біг па 
місці» 21.00 — «Час» 21.40
— Телефільм «Балет від пер- 
тої особи». Частина І. 22.30
— Новини. 22.40 — Теле
фільм «Балет від першої 
особи» Частина II.
А УТ

10.00 — Новини 10.15 —
Ритмічна гімнастика. 10.45
— Художній телефільм для 
дітей. « Стара фортеця». 2 се
рія 11.35 — «І образ ми
лий...». 12.05 — Короткомет- 
оажний художній телефільм 
«Зигзаг» 12 35 — Доброго 
вам здоров'я 13.05 — 3 ук
раїнської класики І. Карпен- 
кп-Карий «Безталанна» Ви
става Піп час перерви — 
13.50 — Новині!. 15.30 
Село і люди 16.00 — Слава 
солдатська 17.00 — Перли-

ни душі народної. 17.45 — 
Катрусин кінозал. 18.45 —
«Скарби музеїв України». 
Г. Яблонська. «Весілля». 
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — «В опереті як в 
опереті». За участю артистів 
Київського театру музичної 
комедії. 20.35 — Вечірня гім
настика. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Київське «Динамо»: 
золота вершина-12. 23.00 — 
Актуальна камера. Вечірній 
випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай.
8.20 — Концерт. 8.50 — На
уково-популярний фільм 
«Подорож до Коломия». 9.10
— М. Зощенко. По сторінках 
творів. 10.00 — П. Чайков- 
ський. Симфонія № 4. 10.45
— Об'єктив. 11.15 — По му
зеях і виставочних залах.
11.45 — Фільм-концерт «Ан
самбль «Ергирон». 12.15 — 
Розповідають наші корес
понденти. 12.45 — «Пригоди 
Робінзона Крузо, моряка з 
Иорка». 13.55 — Телефільм 
« Народжена революцією». 
Фільм 8-й — «Перевертні».
15.30 — Очевидне — неймо
вірне. 16.30 — Мультфільм.
16.40 — Художня гімнасти
ка. Міжнародні змагання.
17.25 — Джазова панорама.
18.45 — «Будівництво і архі
тектура». Кіножурнал. 18.55
— Фестивалі... Конкурси...
Концерти... 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Реклама.
20.20 — Із скаобниці світо
вої музичної культури. 
С. Рахманінов. Концерт №2 
для фортепіано з оркестром. 
21.00 — «Час». 21.40 — «Зні
малося у 'Галлі ні».

А ЦТ (1 програма)
7.05 — Гімнастика. 7,15 — 

Маленький концерт. 7.30 — 
«Час». 8.00 — Музичний ка
лейдоскоп 8.30 — Тираж 
«Спортлото». 8.40 — «Я — 
Сіверко». Виступ народного 
ансамблю танцю. 9.05 —
Фільм — дітям. «Парад — 
аллє». 10.25 — Новини. 15.30
— Сьогодні у світі. 15.45— 
Фільм — дітям. «Моріц з 
афішної тумби». 16.55 — Но
вини 17.00 — Російська мо 
ва. 17.30 — «...До шістнадця
ти і старші». 18.15 — Робіт
ничі збори. Держприймання: 
боротьба за якість. 18.55 — 
Хокей. Передол Імп і й ськнй 
турнір. Фінал. Під час перер
ви — Новини. 21.00—«Час».
21.40 — «Ми співаємо вір 
ші». Зустріч з Тетяною і 
Сергієм Нікітінимн. 23.05 — 
Сьогодні у світі. 23.20 — «У 
сучасних ритмах». Концерт 
естрадно-симфонічного ор
кестру ЦТ і ВР.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Виробнича гімнастика. 10.25
— Художній телефільм для 
дітей. «Стара фортеця». З се
рія. 11.30 — «Ви нам писа
ли». Музична програма. 12.15
— Новини кіноекрана. 13.30
— Новини. 16.00 — Новини.
16.30 — «Слово в слово». Му
зичний фільм. 16.55 — Олі- 
вець-малювець. 17.30 — «Аг
ропром: проблеми і пошу
ки». 18.00 — Телефільм.
18.30 — «Чому зима буває». 
Фільм-концерт. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 — Ви
ступають артисти болгар
ської естради брати Аргіро- 
ви. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 — 
Б. Янівський. «Олеська бала
да» Вистава. 23.20 — Аісту- 
альна камера. Вечірній ви
пуск.
А ЦТ (II програма)

8.15 — Гімнастика. 8.35— 
Документальний телефільм. 
9.05 — Пісні станиці Калвт- 
веиської Ростовської облас
ті. 9.25 — По музеях і виста
вочних залах. Музей-садиба 
Кусково. 10.05 — Фортепіан
ні твори Ф. Шопена виконує 
С. Бунін. 10.35 — Фільм — 
дітям. «Увімкніть північне 
сяііво». 11.55 — Англійська 
мова. 12.25 — Мультфільми.
12.55 — Концерт заслуженої 
артистки РРФСР Л. Рюмі- 
ної. 13.25 — «Автограф».
Літературна вікторина для 
старшокласників. 14.50 — 
Новини. 17.45 — Новини. 
18.00 — Людина. Земля. Все
світ. 18.20 — «Байки Криле
ва і жартівливі пісні». Фільм- 
концерт. 19.35 — За безпеку 
Руху. 19.40 — «У місті свя
то». Про свято «Еребуні» в 
Єревані. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — «Муза XX сто
ліття». Телебачення як вид 
мистецтва. 21.00 — «Час».
21.40 — Фільм «Дамське 
танго». 23.05 — Докумен
тальний телефільм. 23.25 — 
Новини.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ
Шановні читачі! Кіровоградський магазин перед® 

платних видань вручає своїм передплатникам чергові 
томи:

1. Сергій Аксаков, том 3;
2. Павло Загребельний, 

том 2;
3. Вільям Шекспір, том 5;

4. Археологія УРСР, том 2;
5. Ілюстрована історія 

Москви, том 2;

До уваги батьків!
Пустощі дітей з вогнем — причина частих пожеж. 

Вони завдають чималої шкоди; згорають громадські 
будівлі, власне майно, іноді жертвами пожеж Стають 
самі діти.

В с. Нерубайка Новоархангельського району від 
загорання килима, який безтурботні батьки залишили 
на печі, в котрій палав вогонь, загинуло двоє малят^.

В с. Глинську Світловодського району батьки а&ДО. 
шили без нагляду в квартирі двоє малюків. Діти гра® 
лися сірниками, від чого загорілися речі. Дітей вряту* 
вати не вдалося.

Під час пожежі в с. Піщаний Брід Добровеличків« 
ського району загинули мати і її трирічна донька. 
гинули лише тому, що нетверезій жінці заманулося за» 
палити цигарку вночі у ліжку.

БАТЬКИ! НЕ ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇХ ДІТЕЙ БЕЗ 
НАГЛЯДУ!

Дорослі повинні пояснювати дітям, до чого можуть 
призвести ігри з сірниками, неправильне поводження й 
електричними та іншими нагрівальними приладами.

Стежте за тим, щоб діти не гралися сірниками, не 
розпалювали багаття на подвір’ях та поблизу будівель#

Не дозволяйте дітям стежити за розпаленими печа« 
ми, вмикати телевізори та інші електронагрівальні при« 
лади.

Дотримуйтеся протипожежних правил і вчіть цього 
дітей!

Продавці магазинів! Не продавайте дітям сірників 
і цигарок!

Відділ пожежної охорони УВС облвиконкому.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 6

Оголошує додатковий
прийом

із осіб, звільнених в запас 
із лав Радянської Армії, які 
бажають здобути спеціаль
ність у групі зі скороченим 
строком навчання (6 міся
ців) за спеціальностями: 

токар, 
електромонтер, 
електрозварник.

6. Іван Стаднюк, том б;
7. Леонід Жариков, том 8?
8. Джон Голсуореї, том б)

9. Бібліотека фантасті» 
ки, том 20;

10. Бібліотека українська? 
літератури, книга 19 (Леся 
Українка).

учнів
Учні забезпечуються сти

пендією — 70 карбованців 
на місяць і гуртожитком.

Звертатися на адресуй 
м. Кіровоград, вул. Декаб, 
рястів, 26. Телефони: 4-05-11* 
4-04-34.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
, Ня украинском языке.
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