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ПЛАН ДВОХ РОКІВ XII П'ЯТИРІЧКИ —.
ДО 70-ї РІЧНИЦІ ВЕЛИКОГО жовтня

~ ДЕЛЕГАТ XX З'ЇЗДУ ВЛКСМ

ЯКЩО ДІЙСНО—
ПОКЛИКАННЯ
Завітавши на
ордена
Трудового Червоного Пра
пора Світловодський за
вод чистих металів імені
50-річчя СРСР, спершу
звернув увагу на Дошку
пошани. Вдивляюся в об
личчя передовиків вироб
ництва; серед них — апа
ратниця цеху № 3 Галина
Ткаченко.
...Закінчивши
десять
класів Світловодської се
редньої школи № 3, ком
сомолка прийшла на завод
чистих металів. Дівчину
направили до цеху № 3, де
вона й здобула спеціаль
ність контролера-вимірювальника. Із особливим вавзяттям трудиться вона
за обраним фахом.
Галина
дійсно
мріяла
стати апаратницею. Якось
завітала до кабінету
на
чальника цеху № З В. Я.
Шаповала.
Поділилась
своїми планами. — Гаразд,
Галино, спробуємо, — по
годився Володимир Якович.
Наставницею
для
неї
стала член
НПРС
Ольга
Андріївна
Олещенно
—
людина з великим досві
дом роботи. Щирий, але
вимогливий учитель охоче
передавав Галині секрети
свого фаху.
На орденоносному під
приємстві комсомолка тру
диться восьмий рік.
Уже

СЬОГОДНІ
в НОЛЕЙ
На багатьох підприємствах нашої області з почат
ком року введено держприймання продукції. Так по
чався другий рік п'ятирічки і для
виробничників
Олександрійської фабрини діаграмних паперів. Люд
мила ТАРАН (на знімку) працює тут майстром ВТК,
тож прямо пов’язана з цією відповідальною роботою.
Принциповий підхід, високе почуття оідповідальності — це є гарантією того, що штемпель з показнином
високої якості виробів секретар комсомольської ор

Ц ИМАЛО
неприємних
сюрпризів підготувала
нинішня зима. Замела-завіяла польові дороги, ось
уже який день сягають май
же критичних
позначок
тріскучі морози. Для нас,
тваринників, не створює до
даткові незручності:
ме
ханізатори долають не
абиякі перешкоди, аби до
ставити на ферму з кор
мових дворів фураж, до
водиться обмежувати час
щоденних моціонів дійно
го стада. Усе це не могло
не позначитись на продук
тивності тварин: нині ми
доїмо від кожної з 314
корів дещо менше, ніж
відповідного періоду минулого року — по 6,5 кі
лограма молока.
Розповідаю це не для
того, щоб поскаржитись,
звалити все па, так звані,
об’єктивні трудноті. ВреШті-решт, колектив ферми
ходить в передовиках і в
своєму господарстві, і в
районі, а стабілізується
погода. втухнуть морози—
матимемо ми й свої тра
диційні для зимової пори
7—8 кілограмів молока. Та
чи досить цього сьогодні,
в час. грандіозних звер
шень і перетворень у всіх
^сферах: нашого життя? Га

І

І

ганізації підприємства Л. Таран завжди вживає лише
тоді, коли еони відповідають цим вимогам.
Уже два роки після закінчення
Кіровоградського
інституту сільськогосподарського
машинобудування
трудиться на фабриці, кандидат у члени КПРС, і свід
ченням визнання її авторитету є також сьогодні те,
що Людмилу Таран обрано делегатом на XX з’їзд
ВЛКСМ.
Фото В. ГРИБА.

М. ОлеКСаНДрІЯ.

даю, що ні. Поміркуйте утримували ми першість в виться, один в полі не воїн.
самі: навіть при гранично районі, щоразу підтверд
Занепала й селекційна
му напруженні сил надої жуючи закономірність сво робота. Важко зізнавати
мо ми від корови не біль їх успіхів наполегливою ся, але сьогодні в нас на
ше 2650—2700 кілограмів роботою. Пояснити ту по віть місце зооіиженера ва
молока. Стільки ми мали і ру піднесення нескладно: кантне. Отож, відтворен
торік, і позаторік...
на фермі працювало бага ням стада всерйоз ніхто
Кажуть, що основа ви то молоді, йшла навіть не займається. Купуємо
сокої продуктивності — мова про те, щоб надати вряди-годи нетелей в колкормова база. Вона у нас
міцна,, фураж згодовуємо
тільки в підготовленому

СПАЛАХНУТЬ НАД ФЕРМАМИ
ЗІРКИ

вигляді, відповідно до ре
комендацій
спеціалістів
додаємо до щоденних ра
ціонів годівлі корів міне
ральні добавки, концент
рати. Спитаєте, чому ж
тоді чуються в моєму го
лосі нотки приреченості
щодо кінцевих результа
тів? Поясню.
Колектив молочіютоварпої ферми я очолюю по
над два десятиліття. Зна
ли ми часи злетів, були й
падіння. Та особливо за
пам'ятався ’період роботи
десь з початку 70-х років,
коли ферма вперше сягну
ла тритисячного рубежу.
Дві
п’ятирічки
поспіль

колективові статусу ком
сомольсько • молодіжного.
Весело, з вогником працю
вали годі дівчата-дояркн,
вдумливо вели роботу по
відтворенню
молочного
стада молоді спеціалісти.
А потім намітився спад.
Менше стало на фермі
молоді: хто змінив місце
роботи • після декретної
відпустки, його звабило
місто. Одним словом, «по
старів»
наш
колектив.
Сьогодні лише Валентина
Феденкова — молода дояр,
ка. Дівчина мала вже в
своєму активі річні надої
понад 3000 кілограмів мо
лока від корови, та, як мо

госпі імені Карла Маркса,
а вони, на жаль, надії на
високу продуктивність не
виправдовують. Тепер вся
надія на те. що поверну
ться на ферму після на
вчання колишні члени ко
лективу, комсомольці Ва
лентина Слядь і Борис Ку
ліш. Повернуться грамот
ними. вдумливими спеціа
лістами.
А хто ж прийде на змі
ну нашим дояркам Варва-

> МИ
ВІДКРИВАЄМО
ВСЕ НОВІ И НОВІ
ІМЕНА
ЗЕМЛЯКІВПІДПІЛЬНИКІВ. ЗНА
ЙОМЛЯТЬ НАС З НИ
МИ ОЧЕВИДЦІ ТИХ
ПОДІЙ.
(РОЗПОВІДЬ ПРО

рі Петрівні
Лолатенко,
Катерині Іванівні Олексіенко? Адже через рік-пів
тора проведемо ветераніворденоносців на заслуже
ний відпочинок...
З цього приводу згадала
такий випадок. Зустріла
якось в райцентрі колиш
ню свою доярку Людмилу
(прізвища її не називати
му).
— Як справи? — цікав
люся.
— Нічого, — відпові
дає, — працюю в район
ному побуткомбінаті. Тут
молоді багато, цікаво.
Пригадується, на почат
ку масового руху дояроктритисячнпць була добра
традиція: па подвір'ї фер
ми, колектив якої сягнув
такого результату, запа
лювали червоні зірки на
флагштоках прапорів. Як
символ трудової доблесті
Хочеться вірити, ЩО її, цю
традицію, обов'язково бу
де відроджено, і що спа
лахне п’ятикутна зоря на
нашій Фермі.
О. КУЛІШ,
завідуюча молочното
варною фермою Ы® 2
колгоспу імені Леніна,
кавалер ордена «Знан
Пошани».
Петрівський район.

здобула четвертий розряд,
доведені завдання виконує
принаймні
на
110—115
процентів,
продунція
—.
з першого подання.
— Г. Тначенко — нраща
за професією на операції
тонного спаю,
—
наже
майстер А. Г. Салтиков. —j
Неспонійної вдачі, це доб»
ре. Вона освоїла ще три
суміжні спеціальності.

Включившись у соціаліс
тичне змагання за гідну
зустріч 70-річчя Великого
Жовтня, комсомолка зо
бов'язалася
завдання
двох років дванадцятої
п’ятирічки виконати те
до Дня Конституції СРСР.,
Вихід готової продукції
планує підвищити на один
процент.
Ударник комуністичної
праці
Галина Ткаченко
свій досвід роботи вже
передає молодшим.
її самовіддану
працю
високо оцінено: Галина
нагороджена
ПочесвоЮ
грамотою заводу, на ра
хунку комсомолки лодя-.
ки, її фото занесено на
Дошку пошани
підпри
ємства.
М. ВЕНЦКОВСЬИИЙ,
член Спілки журна
лістів СРСР.
м. Світловодськ.

А. Т. СЕНЬЧЕНКА ЧИТАИТЕ НА 2-й стор.).
• У СЕЛІ БІРКИ-1 ВЖЕ
ТРИВАЛИЙ ЧАС ЗА
ЧИНЕНО КЛУБ. ДЕ
Ж МОЛОДЬ ПРОВО
ДИТЬ СВОЄ ДОЗВІЛ
ЛЯ? (2 стор.).
£ З ВИПУСКУ СТОРІН
КИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛІВ
ПРИРОДИ «ЯТРАНЬ».
(З стор.).

Е

«Фотозвинувачення»
Під таким заголовком 20
грудня 1986 року було вмІ=
щено фотознімок: на вулиці
Героїв Сталінграда текла
довгий час вода і мешканці
буднику № 12. корпус 5
змушені були долати «водні
перешкоди», а з настанням
холодів води не стало аов«
сім, зате комунальники роз»
копали траншею, щоб замі
нити труби, та гак і зали«
шили її до самих морозів«

На критику редакції від«
повів директор
обласного
виробничого об'єднання теплових мереж «Кіровоградтеплокомуненерго» С. І. Кер»
нос: «Критика справедлива«
Робота по заміні теплових
мереж і мереж гарячого во
допостачання виконана. Не
доліки по благоустрою усу
нено».
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то своєї юності і ось розшукала Ксенію Петрівну.
Спогади були не веселими.
Багато що тут нагадувало
обом ті події. І ось це ВІК
НО дивиться все туди ж, на
(ту дорогу, якою вели до
комендатури
людей. На
у своїй квартирі. Пам'ятає смерть. Зараз з вікна сидно огорожу, а за нею —
лише двох по прізвищах— школу-інтернат.
Тоді огоро
Чистов і Кольцов. Поліцай жі не було, а в приміщенні
школи-інтернату
була ко
Цуркан стежив за її квар
тирою й одного разу, ко мендатура.
Голубооку
партизанку
ли в кімнаті переховував Олю
поліцаї катували пря
ся партизан, загупав у мо у дворі. Така гарна і
двері. Роздумувати було тендітна була, а витрима
всі тортури, не сказав
ніколи, і раптом прийшло ла
ши жодного слова, заги
рішення, яке врятувало нула.
Те вікно бачило, як вели
їх усіх. Той чоловік ліг на
до комендатури маленьких
ліжко під матрац, а звер дітей, щоб забрати їхню
ху Ксенія Петрівна покла кров для німецьких катів.
Багато згадали тоді Ксе
ла дітей і вкрила ковдрою
(тоді вже вона народила нія Петрівна й Антоніна
й доньку). Цуркан нишпо Олексіївна. Адже таке не
рив по всіх закутках і ні забувається. Роки не ста
як не міг зрозуміти, наче ріють, вони просто йдуть.
ж і бачив... А діти лежали Пригадали, як ганяли їх
фашисти за місто непода
тихо, ніби спали.
Ще про багато інших лік Соколовських хуторів
операцій і диверсій проти копати могили. Сюди нім
фашистів, які
здійснила ці привозили євреїв, вій
група на чолі з А. Т. Сень- ськовополонених і роз
ченком, Ксенія
Петрівна стрілювали. Кров у жилах
не знала. Аж якось одно холола. їх закидали зем
го дня, понад два роки то лею, а вони були ще жи
му, у двір по вулиці Пуш- вими. Люди людей. Ні, та
кінській, де живе Ксенія ке не забувається, скільки
Петрівна, зайшла незна б років не минуло.
Зараз там виріс новий
йома жінка. Але та незна
район
міста Кіровограда.
йома впізнала цей двір і
коли побачила Ксенію Пет Кілька років тому Ксенія
рівну, кинулася її обійма Петріьна вперше з часів
ти.
Це була
Антоніна війни поїхала туди.
Незадовго після зустрі
Олексіївна Вертуноза, у
минулому Гучко. її було чі А. О. Вертунової з К. П.
не так просто впізнати, Сеньченко арцизька «ра
адже тоді, в ті страшні ро йонка» надрукувала стат
ки, еона була ще зовсім тю «Пам’ять». Це були
молодою дівчиною. Моло спогади Антоніни Олексі
про свою воєнну
дою і відважною. Вона ївни
якраз і була в групі А. Т. юність, про товаришів і
Сеньченка разом зі своїм про А. Т. Сеньченка. Цю
братом Андрієм. Він за газету Ксенія Петрівна і
гинув.
зберігає
в
акуратному
Антоніна Олексіївна жи конверті разом з листами
ве нині в Одеській області від Вертунової і малесень
в місті Арцизі. Через ба
гато років приїхала в міс- кою фотографією чолові-

РОКИ НЕ СТАРІЮТЬ
Петрівна дістала
КСЕНІЯ
з конверта акуратно
складену газету,
кілька
листів і малесеньку по
жовклу фотографію. То її
чоловік — Андрій Терен
тійович
Сеньченко, ще
зовсім молодий. Власне,
таким він і лишився у її
пам’яті...
Коли
почалася війна,
Андрій Терентійович пра
цював на заводі «Черво
на зірка». Його, як кому
ніста, разом з деякими
товаришами, було залише
но для того, щоб вони
вивели з ладу певне ус
таткування на заводі до
того, як Кіровоград захоплять фашисти. Але вже
виїхати з міста вони не
встигли. Лишатися на ле
гальному становищі теж
не можна було/ тим біль
ше, що сусід, який жив за
стінкою і чиї двері вихо
дили в їхній з Ксенією ко
ридор, пішов служити по
ліцаєм, став зрадником.
Пізніше Ксенія Петрівна
дізналась,
що
чоловік
знаходиться в селі Роз
долля. Він з’являвся вдо
ма рідко, бо це було не
безпечно. Поліцай
Іван
Цуркан вистежуваа його.
У Роздоллі Андрій Те
рентійович найнявся пра
цювати сторожем у садок.
Щоб німці не відправили
його в Німеччину, спін
кислотою собі руку. Сюди
ж, у Роздолля стала прихо
дити із сином і Ксенія
Петрівна. Зупинялася тут в
Катерини Попно. Називала
себе сестрою Андрія, а п’я
тирічного Віталія навчила
говорити на тата «дядя».
Так треба було. Коли ве
чоріло, Ксенія, Катерина й_
маленький Віталій ішли в

садок. Андрій віддавав їм
яблука, які приготував за
день і говорив, куди іх тре
ба віднести, — під ліс, за
дорогу, там і лишити. Про
биралися через сад обе
режно, адже охороняли
його ще й німецькі солда
ти з вівчарками. Яблука,
які вони лишали у визна
ченому місці, через де
який час зникали.
Пізніше Андрій пере
йшов сторожувати на баш
тан. І жінки так само ж
відносили у визначене міс
це кавуни н дині. Ніколи
не бачили, хто їх забирав.
Розуміли, що то партиза
ни, але вголос про це ні
хто не говорив.
Андрій Терентійович не
розповідав дружині про
свої справи, навіть коли
вона
виконувала деякі
його доручення. Коли йо
му вдавалося проникнути
до себе додому, він сідав
до столу і починав щось
записувати на невеличких
папірцях. їх потім старан
но ховав у манжетах сво
їх штанів, щоб вони постій
но були з ним. Ксенія
Петрівна знала, що коли
чоловік з’явився в Кіро
вограді, для неї буде но
ве завдання. Крім того,
що їй треба було переда
вати записки, діставала ци
вільний одяг. Чоловік яки
мось чином проникав на
територію табору для вій
ськовополонених. Вона ж
у певний день і в зарані
визначеному
місці
по
винна
була перекинути
той одяг через огорожу.
Зрозуміло
було,
що
Андрій Терентійович влаш
товує втечі
полоненим.
Але не розпитувала. Не
запитувала і хто ті люди,
яких вона
переховувала

ка. У грудні 1943 року вона бачила його востаннє.
Пам’ятає, що 10 грудня
німці вивели з Кіровогра
да групу місцевих жите
лів. Якимось чином серед
них опинився і Андрій Те
рентійович. Потім стало їй
відомо, ЩО по дорозі ЇХ
звільнили наші бійці. Це
розповів їй один чоловік,
який був разом із Сеньченком і повертався до
дому в село Олексіївну.
Розповів,
що
коли
їх
звільнили, Андрій Терен
тійович показав у військ
коматі якісь документи,
що ховав у манжетах сво
їх штанів. «І вашого чоло
віка зустріли там дуже
чемно» — цю останню
фразу Ксенія Петрівна па
м'ятає слово в слово. Піс
ля того від Андрія Терентійовича було ще два лис
ти. І більше про нього
сім’ї нічого не відомо.
Він пропав безвісти.
*
«
*
ИНУЛО немало років
після війни. Син Ксе
нії Петрівни вже був вій
ськовим, і ось випадково,
будучи в місті Калінінграді, він побачив на одній
із братських могил викарбуване рідне
прізвище.
Так він зустрівся з бать
ком, якого назавжди за
брала війна.
Яким був його шлях від
Кіровограда до
Калінінграда, з ким він його про
йшов, сім’ї нічого не відо
мо. Можливо, живуть тут
десь поряд люди, які па
м'ятають Андрія Терентійовича Сеньченка, які бу
ли в роки війни його бо
йовими товаришами. Не
хай відгукнуться.

М

3. КУЦЕНКО.

З ТУРБОТОЮ ПРО ЗДОРОВ’Я
Кардіологічний диспансер
обласної лікарні відзначив
першу річницю свого існу
вання. Його створено на ба
зі колишнього кардіологічногд відділення обласної лі
карні, і сам факт організації
диспансеру — конкретна від
повідь на постанову партії
і уряду про дальше поліп
шення кваліфікованої кар
діологічної
допомоги. На
озброєнні медиків —найнові
ша апаратура, різноманітні
лікарські препарати.
Та найголовніша цінність
диспансеру — це його лю
ди. З гордістю називають у
диспансері імена: завідую
чого відділенням Є. М. Подскальнюка, лікарів К. Ф. і
Є. П. Агаркових, медсестер
М. Б. Талапай і Л. О. Тара
сенко.
Медсестра
комсомолка
3. Лнсенко
працює вжа
шість років і за цей час ста
ла
висококваліфікованим

ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ

Чи заспіває Антоніна Кирилівна
або Останній день Бірківського клубу
Ні, руїни Колізею чи па
ніть «Останній день Пом
пеї» ці руїни, звичайно,не
нагадували, хоч' і сказала
мені Тетяна
посміхаіочись: «Милуйтесь нашою
Помпеєю». У скарзі мо
лоді села БІрки і йшлося
про поганий стан клубу.
Відверто кажучи, з приводу подібних скарг ми че
каємо традиційного кон
флікту між завклубом і
молоддю. Ще в Олександ
рійському райкомі комсо
молу нас попередили, що
ніякого конфлікту у Поршобірківському клубі не
має, тому що... клубу теж
немає.
ї ось я разом з Тетяною
Бранко, статистиком рай
кому комсомолу, житель-

кою Бірок 1 стою на руї
нах клубу і пригадую все,
про що довідалась. Клуб
у Бірках 1 знаменитий!
Ні, не тим, пхо співала на
його сцені якась майбутня
солістка Великого театру, і
ніхто з жителів Бірок у
Всесвітньому конкурсі во
калістів участі поки що
це брав, а ось по Україн
ському телебаченню Першобірківський клуб пока
зували. Тільки не в рубри
ці «Алло, ми шукаємо та
ланти», а в сатиричному
об’єктиві.
Несподівана
«слава» не сподобалась
голові колгоспу В. М. Юрченку. І клуб просто-на
просто закрили.
Навіщо? — Хотілось за
питати у Віктора. Михай

ловича? На жаль, зустрі
тися з головою колгоспу
не вдалося. У нього турбот
вистачає, а тут ще іі справді, кореспонденти зачасти
ли! Втім, це вже невдово
лення виявляє Т. В. Чоба
ну, завідуюча
відділом
культури Олександрівського райвиконкому, хоч би
раз, мовляв, щось хороше
написали!
— Але ж у Бірках І не
має клубу, — говорю я. —
Молодь скаржиться.
— Справді,
клуб ми
зруйнували. Є відповідний
акт. Капітальному ремон
ту приміщення не підляга
ло. До речі, у Других Бірках у пас прекрасний клуб.
Правда, зараз там не пра
цює опалення, тимчасово

роботу перенесено у клуб
геологів — це поряд.
Отже, слухаючи Тамару
Вікторівну, слід зробити
висновок: нічого з вами не
трапиться, дорогі першобірковці, якщо походите у
клуб геологів. Далеченько,
Правда. Та, як кажуть,
приємно і корисно про
йтись з морозцем!
Ось у чому проблема.
Зараз у Бірках 1 прожи
ває
більше
п'ятдесяти
молодих людей. Всі вони
працюють у райцентрі, у
Бірках їм справа б зна
йшлася, та ніякого бажан
ня залишатися тут. Таня
Брайко розповіла, що не
давно повернувся з армії
її брат. І вагається: зали
шатися в селі чи пі. Необхідпо вирішувати пробле
му закріплення молоді у
рідному господарстві. А
що думають про це у ко
мітеті комсомолу колгоспу
«Іскра»? Секретар коміте
ту комсомолу В. Курганська сказала: «Ми ’ заці

спеціалістом,
наставником
молоді. Зараз Зоя вннонує
обов’язки
палатної
мед
сестри.
А ось О. Петроаа лише
починає свій самостійний
шлях у медицині. Вона пра
цює у відділенні менше пів
року. Ще багато навчитись
доведеться Оксані. Та ноли
поряд таний наставнин ян
Л. О. Тарасенко, можна з
упевненістю сказати, що все
буде гаразд.
А ось у молодого лікаря
О. 3. Лиса виникли сумніви
з приводу стану одного з
ХЕорих. Тому необхідно про
консультуватись з більш досв:дченими колегами (на фо
то). Тож на допомогу йому
прийшли (зліва направо: за
відуючий відділенням Є. М.
Подскальнюи, головний пі
на;.' Г. М. Крижановська).

С. КОЛЕСНИКОВ,
О. СІНІТОВИЧ (фото).

кавлені у тому, щоб клуб
у Бірках 1 працював. Мо
лоді багато, молодь актив
на. їй потрібно допомогти.
Па жаль, від нас нічого
не залежить.
Нічого не залежить від
комсомольців колгоспу, ні
чого не залежить від жите
лів Бірок 1. А ті, від кого
це залежить, що думають?
Т. В. Чобану повідомила
що клуб у Бірках І почнуть
будувати, тільки погодні
умови дозволять. Мені поназували те місце, на яко
му заплановано споруджу
вати сільський клуб. Поки
ЩО там нічого не робиться,
тому й не дивно, що вете
ран праці А. К. Фуркало
турбується: «ОЙ, щось дов
го вони збираються. Вже
десять разів можна було б
збудувати клуб. Що наша
молодь гірша! Та й сама
я те б заспівала!».
8. ЛЕВОЧКО,
спецкор «Молодого
комунара».
Олександрівський район.

коланкя
ЗАПИТАНЬ
І ВІДПОВІДЕЙ)

ВІДРЯДЖЕННЯ
у ВИХІДНИЙ
ДЕНЬ
Працівники
міськсанепідемстанції
попросили
редакцію відповісти на
запитання;
«Службовці
мають два вихідних в тиж
день, Якщо вихідний день
у них співпадає з перебу
ванням у відрядженнях,
але не оплачується як ро
бочий день, чи належать
їм за цей день відгули?
І ще одне запитання.
Якщо службовець вико
нує термінову роботу у
вихідні — повинні оплачу
вати, чи давати відгули за
ці дні?».
На запитання відповідав
завідуючий
юридичною
консультацією
обласної
ради професійних спілок
М. Ф. Дпгало:
— Робота у вихідні за
бороняється. Притягнення
окремих
робітників
і
службовців до роботи в ці
дні дозволяється тільки з
дозволу
профспілкового
комітету підприємства, ус
танов, організацій і в ок
ремих випадках, обумов
лених
законодавством
СРСР і в частині другій
статті 71 «Кодексу зако
нів про працю УРСР».
Притягнення
окремих
працівників і службовців
до роботи у вихідні доз
воляється в окремих ви
падках:
1) якщо потрібно запо
бігти стихійному
лихові,
виробничій аварії чи є по
треба терміново
усунути
її;
2) якщо слід запобігти
нещасному випадкові, зни
щенню чи псуванню дер
жавного,
громадського
майна;
3) для виконання невід
кладних, раніше неперед
бачених робіт, від термі
нового
виконання
яких
залежить подальша нор
мальна робота підприєм
ства, організації в цілому,
чи в окремих підрозділах;
4) для виконання невід
кладних
розвантажуваль
них робіт.
Притягнення робітників
і сі/ужбовців до роботи у
вихідні
проводиться за
письмовим наказом (роз
пер я джен ним) адм і н і сТпг ції
підприємства, установи, ор
ганізації.
За роботу у вихідний
день надається інший день
відпочинку протягом двох
тижнів. Якщо інший день
не можна надати (напри
клад, службовець звіль
няється з роботи тощо),
то оплата за роботу у ви
хідний день нараховується
подвійно
за
правилами
статті 107 КЗПП УРСР
Згідно
Інструкції
про
службові
відрядження в
межах СРСР, виданих на
основі положення Ради Мі
ністрів СРСР від 17 січня
1980 року № 46. на робіт
ників і службовців, яні
знаходяться у відрядженні,
розповсюджується режим
робочого часу і час відпо
чинку ТИХ Об’єднань, під
приємств, організацій, в
які вони відряджені. За
мість днів відпочинку, не
використаних під час від
рядження, інші дні відпо
чинку При
поверненні з
відрядження, не надаються.
Якщо працівник спеці
ально відряджений для
роботи у вихідні чи свят
кові дні, компенсація за
роботу в ці дні виконує
ться
згідно
статті
107
КЗПП УРСР.
Якщо у відрядження по
трібно виїжджати
вихід
ного
дня за
розпоряд
женням адміністрації, то
працівникові по повернен
ню з відрядження надає
ться інший день зідпочинКУ в установленому по-
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З ВИПУСКУ «ЯТРАНЬ» -

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

СПИЛЯЛИ ГОЛУБУ КРАСУНЮ
Ь>ля нашого будинку по
аулиці Червонозорівській
росла гарна голуба ялин
ка. Проходячи мимо неї,
і дорослі, і діти милува
лися красою дерева. По
садили його мешканці на
шого будинку Михайло та
Ліда Доброходови. І ось
перед Новим роком якась
зла рука піднялася на цю
красуню, спиляла її вночі,
по-злодійському. А ялин
ка росла б і радувала
серця людей, прикрашала
б увесь наш двір. Треба
було б знайти того бра
коньєра, щоб відповів по
закону, щоб не простягав
більше рук до народного
добра і дітям заказав би
так робити. Та хай хоч

прочитає про себе в га
зеті й подумає, що наро
бив. І якщо є ще в нього
совість, то хай йому стане
соромно. Хай знає: ми
обурені
тим
негідним
■вчинком,
Кіровограді мріють ба
чити своє місто зразко
вим. У такому місті біля
кожного будинку повин-

ні рости квіти, дерева, і
обов’язок кожного, вва
жаємо, — не нищити їх, а
доглядати й оберігати.
Адже, оберігаючи приро
ду в місті, ми тим самим
оберігаємо його красу.

В!Д РЕДАКЦІЇ. Публі
куючи цей лист, ми почи
наємо розмову про твоє,
молодий читачу, ставлен
ня до природи взагалі і,
зокрема, до її збережен
ня й примноження у твоє
му місті чи селі. Що зро
бив ти чи твої
тоза-

риші для цього? Як ви
боретеся проти тих, хто
завдає шкоди зеленим на
садженням, нищить пта
шині гнізда тощо? З цим
питанням ми звертаємося
і до «голубих» та «зеле
них» патрулів. Чекаємо на
листи.

Мешканці будинку
№ 23 «в» по вулиці
Червонозорівській.
м. Кіровоград.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

ТРЕБА
ПОГЛЯНУТИ Й ВТРЕТЄ
Проблемно - критична
стаття на природоохорон
ну тему називіла'СЯ «По
гляньмо ж уважно і вдру
ге». Вона була надруко
вана у номері за 7 серпня
минулого року. Одержав
ши від завідуючого Бобрннецьким райвно О. В.
Кізяєва відверту відписку
на конкретну пропозицію,
висловлену в статті, ре
дакція повернулася до
розмови в замітці «А де
рева самі не виростуть»
(номер за 29 листопада
1986 року). 1 ось надійшов
ще один лист з райвідді
лу народної освіти. Зда
валось би, після нагаду
вання (другого погляду
на проблему, так би мови
ти) у райвно повинні бу
ли спробувати розібратися
в суті питання, але ж ні,
О. В. Кізяєв знову підпи
сався під чистої води ВІД
ПИСКОЮ.
Щоб не бути голослів
ними, наведемо повністю
листа 0. В. Кізяєва:
«Відділ народної освіти
повідомляє, що школи ра
йону зреагували на стат
тю 'Погляньмо уважно і
вдруге.--. Статтю обговоре
но в педагогічних колек
тивах. Силами учнів по
саджено 3600 дерев та ку

щів по берегах річок та
ставків.
Більші можливості по
охороні природи мають
сільські Ради народних
депутатів і Товариство но
охороні природи. Кращих
результатів по озелененню
місцевості можна досягти
при спільній роботі вище
згаданих організацій та
установ, бо школи не за
безпечуються необхідною
технікою і садівнн.ч мате
ріалом».
Редакція чекала від від
ділу народної освіти не
констатації загальновідо
мого факту про обмежені
можливості школи, а кон
кретних кроків, спрямова
них на встановлення діло
вих контактів учнівських
колективів з «вищезгада
ними організаціями». Що
ж стосується «необхідної
техніки» (певно, йдеться
про лопати), то техніку цю
школярі могли б взяти в
колгоспі чи й у себе вдо
ма.
Залишається лише жал
кувати, що райвно замість
того, щоб по-діловому від
гукнутися па пропозицію
журналістів, що стосує
ться конкретного діла, по
чинає займатися нікому
не потрійною паперотворчісткх Втрачено, як уже

мовилося, ще одну мож
ливість не лише принести
користь рідній природі,
але й залучити до цієї
справи широкі маси шкіль
ної молоді. Невідомо з
якою метою називається іі
«промовиста» цифра 3600
дерев та кущів. Може, та
кі іі були «висаджені» у
звітах райвно, але на бе
регах Г'ромоклеї, про еко
логічні
проблеми
якої
йшлося в статті, зелених
насаджень не побільшало.
І доки йде така жвава пе
реписка між редакцією й
райвідділом народної ос
віти, береги степової річ
ки знаходяться, як і рані
ше. під загрозою водної
та вітрової ерозії.
Хочемо нагадати також
про проблеми річки н Бобрпнецькому
райкомові
комсомолу,
правлінням
колгоспів імеііі Суворова,
імені -10-річчя Жовтня,
імені Шевченка, імені Ча
паева та дирекції рад
госпу «Червоний
земле
роб». їм ми теж адресува
ли згадану тут статтю,
сподіваючись, що спільни
ми зусиллями всіх вдасть
ся врятувати Г'ромоклеіо
від замулення її забруд
нення.
Відділ пропаганди «МК».

ЛЮТИЙ СПОРТИВНИЙ
календар змагань, в яких беруть участь
СПОРТСМЕНИ ОБЛАСТІ
З— 8 — зональні турніри чемпіонату
республіки з баскетболу се
ред жінок;
4
—першість України з фехту
вання серед дівчат віком не
старше 1970 року народжен
ня (Дніпропетровськ);
5—8 —чемпіонат УРСР по вирішен
ню шахових композицій (Жи
томир);
5— 8 — республіканські змагання з
гирьового
спорту
серед
команд
спортивних това
риств;
6— 8—-чемпіонат України з легко
атлетичного кросу й бігу по
шосе (Алушта);
6— 8 —спартакіада міст Кіровоградщини з волейболу (Світловодсьи);
Ю—20 — зідбіркові змагання чолові
чого чемпіонату України з
шахів (Мелітополь);
■ 1—15 — першість УРСР з настільного
тенісу серед юнаків та дів
чат 1969 року народження
(Луцьк);
11—16 — республіканські змагання з
Цмюшйишя ЇЗапооіжжя);

13—16 — півфінал чоловічого чемпіо
нату України з баскетболу
(Львів);
15
—республіканські змагання з
велоспорту серед
юнаків
1965—1972 та дівчат 1965—
1971
років
народження
(Алушта);
21—22 — відкрита першість обласної
ради «Колоса» з боротьби
самбо
серед спортсменів
1973—1974 років народжен
ня (Кіровоград);
2|—22 — відкритий розиграш Кубка
обласного відділу народної
освіти з класичної боротьби
(Кіровоград);
21—22 — першість області з боротьби
дзюдо серед спортсменів
1970—1972 років народження
(Кіровоград);
24— 1 — чемпіонат України з баскетберезня болу серед жінок, чвертьфі
нал (Харків);
27—28 — чемпіонат області зі спор
тивної гімнастики (Кірово
град);
27—28 — всесоюзний турнір з хокею
на траві (Шауляй).

З стор.

■^7 ВАШІНГТОНІ та інших
«дружних метрополіях» з
допомогою засобів масової
інформації звучить «мод
ний шлягер»: контрабанда
зброї і наркотиків — це,
так би мовити, «змова ко
муністів».
Називаються і
конкретні адреси «змовни
ків»: Куба, Нікарагуа, Бол
гарія... Представники держдепартаменту та інші офі
ційні особи в інтерв’ю пре
сі називають комунізм «ви
твором диявола» і мало не
головним винуватцем усіх
проблем Америки і Заходу
взагалі. Як відомо, краща
оборона — це
напад, і робки і контрабанди нар
спроба приписати ворогу котиків. В доповіді ЦРУ за
власні вади — дуже дав 1972 рік прямо говориться,
ній засіб. Однак факти що диктатура Сомоси є «ка
свідчать
проти подібних налом переправи героїну
стверджень...
у США».

списку належить і афган«
ським душманам, чиї бази
розташовані у Пакистані 8
яких офіційний Вашінгтон
щедро «підгодовує» гро«
шима і зброєю. У них «особ»

---------------------------------------------- —------------- — З БЛОКНОТА ЖУРНАЛІСТА,

ТАК ХТО Ж «ПІДРИВАЄ
ЗАХІДНУ ДЕМОКРАТІЮ»
Взимку 1985 року тамож
ні власті одного із аеропор
тів
Техаса
затримали
Франсіско Хіролу і
ще
трьох добре відомих уря
довому агентству США по
боротьбі з розповсюджен
ням наркотиків (ДЕА). Це
були пілоти, що займаю
ться контрабандним пере
везенням наркотиків. Прав
да, у всьому цьому нічого
дивного не було: ну за
арештовано четверо зло
чинців — такі події трап
ляються в американських
портах щоденно. Але в цій
справі було дві дуже крас
номовні обставини: «група»
Хіроли спробувала вивезти
із США у напрямку Сальва
дора 320 кілограмів дола
рових банкнот! Не фальши
вих, — а справжніх — на
суму 6 мільйонів. Це най
більша грошова сума, яку
коли-небудь
намагалися
нелегально вивезти із США.
Але ще більш цікавий ін
ший факт: Франсіско Хірола одночасно є адвокатом
майора Роберто Д’Обюссона, організатора «ескадро
нів смерті» у Сальвадорі.
Не треба бути поліцей
ським спеціалістом, щоб
зрозуміти коріння цих 6
мільйонів доларів і уявити,
яку кількість наркотиків за
везли у США для отриман
ня такої суми. Ще прозорі
ші цілі, для яких признача
лись ці гроші.
Невеликий екскурс и іс
торію. В часи таких дружніх
США режимів, як режими
Батісти і Сомоси, а їх на
вряд чи можна запідозрити
в «симпатіях комунізму»,
Куба і Нікарагуа були «зем
лею обітованою» для орга
нізації злочинності, у тому
числі для вироблення, об-

У Парижі на площі Бастілії пройшла масова мані
фестація. За закликом бо
йового профцентру Фран
ції — Загальної конфедера
ції праці — у ній взяли
участь понад 40 тисяч пари
жан. Серед маніфестантів—
робітники
автомобільного
концерну «Рено», страйкую
чі залізничники, поштові
службовці. енергетики. Во
ни рішуче
протестували
проти
соціально-економіч
ного курсу правого кабіне
ту, заявили про своє праг
нення чинити гідний опір
провокаціям
і
шантажу
правлячих кіл.
На знімку: учасники
маніфестації на паризьких
вулицях.
Телефото АП — ТАРС.

Є

Можна пригадати багато
подібних епізодів. «Герої»,
діючі в них, схожі один на
одного, як дві краплі води:
всі колишні чи нинішні «доб
рі друзі» могутнього «пів
нічного сусіда і покровите
ля», асі — маніакальні антикомуністи.
Ось, наприклад, генерал
Альфредо Стресснер,
палач Парагваю. Не дивлячись
на вимогу американських
друзів, він відмовився зни
щити 43 тисячі галлонів хі
мікалій, що використовую
ться у виробництві кокаїну.
Генерал Луїс Гарсія Ме
са, колишній диктатор Бо
лівії, полковник Луїс Арсе
Гомес, міністр внутрішніх
справ і його адміністрації, і
цілий ряд інших військових
і цивільних осіб болівій
ської верхівки я часи дик
татури возвели торгівлю
наркотиками у ранг держав
ної політики, навіть створи
ли спеціальні підрозділи
для захисту... контрабандис
тів.
Праві політичні і військо
ві сили Колумбії з допомо
гою місцевої мафії створи
ли спецзагони під назвою
«Смерть викрадачам» —
для боротьби з прогресив
ними силами в середині
країни і для... надання до
помоги торговцям наркоти
ків. їх жертвами став цілий
ряд прогресивних журна
лістів, політичних і суспіль
них діячів Колумбії, у тому
числі міністр юстиції Лара
Бонілья.
Члени правих екстреміст
ських організацій у Гонду
расі були заарештовані у
1984 році при спробі ввез
ти 380 кілограмів кокаїну у
Флоріду.
Не останнє місце у цьому

ливий внесок» у контрабан«
ду наркотиками. За даними
комісії по боротьбі з нар»
команією при палаті пред«
ставників конгресу США/
душмани переробляють на
пакистанській території ве<
лику кількість опіуму, отри«
муючи з нього героїн. По«
тім він йде головним чином
у США. Спеціалісти/з ДЕА
категорично
запевняють:
бандити щорічно поставля
ють у США до двох тонн
героїну, що становить при
близно 50 процентів всіх
видів наркотиків, які вжи»
ваються в цій країні. Тільки
у Нью-Йорку «борці за сво
боду» збувають 80 процен
тів усього героїну, признач
ченого для вуличного про
дажу.
Навряд чи потрібні при
клади, щоб переконатися
звідки у США надходять
наркотики і хто зацікавле-'
ний у тому, щоб приховати
шляхи їх доставки. На за«
кінчення
можна
навестг«
слова спеціаліста по карно«
тиках у державному депар
таменті США Клайда Тей
лора, який сказав: «У нас
нема ніяких доказів існу
вання комуністичної змови,
метою якої є вживання нар
котиків, як способу підриву
західної демократії».
Такої змови немає і ніко
ли не було. Однак сама
проблема наркоманії дійсно
гостро стоїть у США та ін
ших країнах «західної де
мократії». Більш того, ця
проблема виникла давно. І,
як бачи/ло, існують вагом?
докази того, хто використо
вує наркотики і з якою ме
тою.
В. ВИЛКОВ,

болгарський журналіст.
(Софія-прес — АПН).

4 стор

ЦТ (1 програма)

27 січня 1987 року

«Молодий комунар»
поміжні алгоритми обчис
лення
вначень функції».
11,05 — Концерт для дітей.
11.40 — Шкільний екран.
8 клас. Російська літерату
ра. «Поезія 0. С. Пушкіну?
музиці». 12.15 — Художній
телефільм
«Фантазії ФаВятьєва». і серія. 13.25 —
овини.
16.30 — Новини,
16.40 — Срібний дзвіночок.
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 17.00 —
Музичний
фільм
«Свято
натхнення», 17.30 — «Колек
тив і п’ятирічка». У гірників
Кривбасу. (Дніпропетровськ).
18.00 — Інформаційний ви
пуск. (Кіровоград). 18.15 —
Наші довідки. (Кіровоград).
18.20 — «На хвилі дружби».
Вокально-етнографічний ан
«Лазгі».
(Кіровосамбль
10.00 — Актуальна
град),
камера, 19.35 — Прямий
зеленої
зв'язок. «Навколо
лампи», 20.45 — На добраніч. дітн! 21.00 — «Час».
21.40 — Продовження пере
дачі «Навколо зеленої лам
пи» 22.25 — Актуальна ка.
мера. Ейч'рчій випуск.

фільм. 19.10 — Проблеми—
пошуки — рішення. Удоско
налення
системи оплати
праці. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Ф. Шуберт. Незакінчена симфонія. 20.50 —
Документальний телефільм.
21.00 — «Час». 21.40 м— Ве
Мухтара .........
Шахано.
чір поезії
.......
ва. 23.05 — Новини.

З 27 січня

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—^
«Час». 8.05 — Відгукніться,
Сурмачі! 8.35 — Фільм «Пня
під сонцем». 10.10 — Грає
В. Семенов (баян). 10.40 —
Новини.
16.00 — Новини.
Ї6.15 — «Будні служби ми
лосердя». Частина 1. 16.45—
логія сімейного життя. 9 кл.
Вас запрошує Свердловський
11.05 — Поезія М. ГрибачоОперний.
17.30 — Новини.
ва. 12.10 — Фільм «Блока17.35 — «Покликання». Те
да». Частина друга. Фільм
лежурнал. 18.05 — Докумен
перший — «Ленінградський
тальний телефільм. 18.35 —
метроном». 14.20
ШколяДітям про звірят. 19.05 —
рам про г
'
фізіологію
і гігієну.
університет сільськогоспо
Психічнн;
іі
розвиток
ШКОЛЯдарських знань. 19.50 —
ра. 14.50 — Новини, 14.55 —
Мультфільми. 19.55 — Нови
«їх.імена забутися не поми. 20.05 — Політичний тевинні». Про дружин декаб
0тр. Телевистава «Чому вбіг
ристів. 17.55 — Новини. 18.00
ли Улофа Пальме?». 21.00 —
— Із скарбниці світової му
«Час». 21.40 — Монологи з
зичної
культури.
Пісні
трагедій О. Пушкіна. Читає
В. Бабочкін. 22.15 — «Кви
Ф. Мендельсона — Бартольток до Москви». Естрадна
ді у виконанні П. Шрайєра,
програма. 22.35 — Баскет А ЦТ (И програма)
18.45 — Хокей. Чемпіонат
бол, Кубок володарів кубків.
СРСР. ЦСКА — «Крила Рад».
періоди. 20.15 - Вечір
Чоловіки. «Хувентуд» (Іспа
8.00 — Гімнастика. 8.35, 2няІ 3казка.
нія) — ЦСКА. В перерві — 9.35
20.30 — Ритмічна
—
Географія.
7
кл.
9.05,
23.10 — Сьогодні у світі.
13.25 — Німецька мова. 10.05
— Учіїям СІГГУ. Астрономія.
Д УТ
10.35. 11.40 — М. Горький.
«Дитинство». 6 кл. 11.05 —
10.00 — Новини. 10.15 — Шахова школа.
12.10 —
р. Фрейдлін. «Сім пейза Фільм «Блокада». Фільм
дру.
жів» Фортепіанні мініатю гнй — «Пулковський мери

ри. 10.35 — Шкільний ек діан». 13.35 — Сільська го
ран. 4 клас. Музика. «Казка дина. 14.55 — Новини. 15.00
й музиці К. Г. Стеценка». — «Своєю долею пишаємо
11.05 — «.Доброго вам здо- ся ми». Декабристи в Сибі
ЕОВ
ов я». 11.40
11.4( — Художній ру. 17.55 — Новини. 18.00 —
«Бій на перехрес Для всіх і для кожного. Як
елефільм «Бі
но- поліпшити якість
товарів,
«■і».- 1 і 2 серії. 13.50
йини. 16.30 — Новини. 16.40 18.30 — Наука і техніка.
— Срібний дзвіночок. 17.00 18.45 — Хс-ией. Чемпіонат
На допомогу школі. Ро- СРСР. «Спартак» — «ДіінаЇійсьКа література. Л. М. мо» (Москва). 2 і 3 періоди
олстой.
«Севастопольські
— Вечірня казка. 20.30
оповідання».- 17.30 — «На- 20.15
— - «Співдружність». Теле
родннй депутат». Депутат журнал. 21.00 — «Час». 21.40
ський пост на фермі рад — Фільм «Блокада». Частина
госпу
«Сонячний» Крим друга. Фільм перший — «Ле
ської області. 18.00 — Пер нінградський
метроном».
лини душі народної. (Кірово 23.20 — Новини.
град). 18.35 — Інформації
Ний випуск. (Кіровоград).
}8.50 — Мультфільм. «Не
вловимий Фунтик». (Кірово
град).
19.00 — Актуальна
камера. 19.35 — «Залежить
від нас». Анатомія скарги. А ЦТ (1 програма)
Й0.05 — Грає квартет арф.
20.40 — На добраніч, діти!
7.00 — Ранкова зарядка.
21.00 — «Час». 21.40 — ХуЗожиій телефільм «Фантазія Мультфільм. Музика. 7.30—
•арятьєва». 2 серія. 22.55— «Час». 8.05 — Очевидне —
Актуальна камера. Вечірній неймовірне. 9.05 — Фільм
«Капітанська дочка». 10.40
випуск.
— Новини. 16.00 — Новини.
16.15 — «Будні служби ми
А -ЦТ (II програма)
лосердя». Частина 3. 16.45—
«Комсомолки».
8.00 — Гімнастика. 8.35, «Маршрути
?.35 — Історія. 10 кл. 9.05, 17.15 — Новини. 17.20 — Ви.
ступ
Башкирської
хорової
3.55 — Французька мова.
10.05 — Учням СПТУ. Есте- капели. 17.40 — «...До шіст
стичне виховання. 10.35. 11.40 надцяти І старші». 18.25 —
улюблена
— Основи інформатики і об «Батьківщина
числювальної техніки. 9 кл. моя». Фотоконкурс. 18.30 —
11.05 — В. Маяковський. Вирішується на місці. Держ
Поема «Володимир Ілліч Ле приймання в дії. Телеселекнін». 12.10 — Фільм «Блока топ Єреван — Ленінакап —
20.00 — Новини.
да». Фільм перший. «Лузь- Абовян.
кий рубіж». 14.25 — Новини. 20.10 — Романси па вірші
3 4.#О — Сторінки
історії. 0 Пушкіна. Співає А. ДвіСоюзник пролетаріату. 17.55 шев. 21.00 — «Час». 21.40 —
— Новини. 18.00 — 9-а сту Літературний альманах. 23,00
дія. 19.00 — Музичний кіоск. — Баскетбол. Кубок євро
чемпіонів. Чолові
19.30 — Ритмічна гімнасти пейських
«Реал» (Мадріді—«Жялька. 20.00 — Вечірня казка. ки
Б перерві —
20.15 — «...До шістнадцяти і гіріс» (Каунас).
Сьогодні у світі.
Старші». 21.00 — «Час». 21.40 23 40
— Фільм «Блокада». Фільм
другий — «Пулковський ме А УТ
ридіан». 22.55 — Новини.
10.00 — Новини. 10 15 —
Музична мозаїка. 10 40 —
Телеолімпіада з російської
літератури. 11.40 — Шкіль
ний екран 8 клас, історія.
«Декабрист« і кий рух на Ук
ЦТ (І програма)
раїні». 12 15 — Художній те
лефільм >Фінгалії Фарятьє7.00 — Ранкова зарядка. ва». 2 серія. 13.ЗС — Нови
Мультфільм. Музика. 7.30 — ни. 16.30 - Пошти 16.40—
«Час». 8.05 — Політичний Спібний дзвіноч- к 17 00 — гімнастика. 21.00 — «Час».
театр. «Чому вбили Улофа МіФи і дійсність 17 ЗО — 21.40 — Фільм «Блокада».
дру
Пальме?». Телевистава. 9.00 Республіканська
фізико- Частина друга, Фільм«Іскра».
— Дітям про звірят. 9.30 — математпчна школа. «Сили гий — «Операція
Документальний телефільм. в природі»
18 00 — «Віхи 22.45 — Новини.
30.10 — Новини. 16.00 - Но прискорення» Ручну ппавини. 16.15 — «Будні служ- ціо '— на плечі машин. Пе
би милосердя». Частина 2. редача ПІ 18 30 — Народні
16.45 — «Спорт I особис таланти 19.00 — Актуальна
тість». «Зірки Мельбурнської камера.
19 35 — Прем’єра
олімпіади». 17.30 — Новини. музичного Фільму < Дума».
ЦТ (1 програма)
17.35 — «Будити людину в (Студія
«Укителефільм»).
ЛЮДИНІ». Про досвід роботи 20.15 - «Зустріч у Чорноби
7.00 — Ранкова зарядка.
По моральному вихованню лі»
Журна л їсти- м іжнародмолодших школярів в Кіро ники в гостях у працівпи Мультфільм. Музика. 7.30—
Час».
— Світ І молодь,
воградській області. 18.00— ків А ЕС 20 45
На лобпа. д .10 _ 8.05
Фільм «Така жорсто*Хай завжди буде сонце».
діти' 21 ПО ____“ .
"0 —
II Всесоюзний фестиваль саМолодіжна
модіяльної творчості. 18.40 «Гарт», 23 10 - Актуальна Документальний фільм. 10.25
— Новини. 16.00 — Новини.
1— «З клеймом США» Про камера Вечірній випуск.
16 15 — Росіііська мова.
еаси.іля американської куль
16.45 — Фільм
«Червоний
тури в Європі. 1’10 — Ногалстук».
17.55 — Виступ
?ини. 19.20 — Фільм «Rani- ▲ ЦТ (II програма)
народного хору Палацу куль
анська дочка». 21.00 —
«Час». 21.40 — Конщрт з
8.00 — Гімнастика. 8.35. тури «Ювілейний» Бєлгород
творів композитора а Пет 9.35 - Ознайомлення з на ського вітамінного комбіна
рова. 22.55 — Сьо’юдчі у сьі вколишнім світом. 1 кл. 8.55 ту 18.05 — Російський му
ті. 23.10 — Світ і молодо
— «Дзеркала Ермітажу». На зей. Пейзажний живопис.
уково-популярний
фільм. 18 35 — Тверезість — норма
УТ
9.05. 13.50 — Іспанська мо життя. 19.05 —Новини. 19.15 —
на лива 9.55 — «Хлопчики, швид Фільм ♦ Полювання
....... ........
10.00 — Новини. 10.15 — кість і мрія». Науково-попу сиць». 21.00 — «Час» 21.40
«Український сувенір» 10.35 лярний фільм 10 05 — Уч — Кінопанорама. 23.25 —
- Шкільний екран. 10 клас. ням СПТУ. Історія Рада Еко Сьогодні у світі. 23.40 — Ар
.«Основи інформатики та об- номічної
Вз:н; модо п ом о ги. тисти болгарської естради у
чяслюваяьної техніки». «До 10 35. 11.40 — Етика 1 психо- Москві.

ПО І лютого

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського,

областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

БК 03015.

Обсяг 0.5 друк. арк.

7.00 — Ранкова зарядил
Мультфільм. Музика. 7.30-^
«Час» 8.05 — Грає ансамбле
гітаристів Будинку культі
рн «Салют». 8.30 — Ритмів
на гімнастика. 9.16 -~ Тій
раж «Спортлото», 9.30 <=?.
Будильник. 10.00 — Слулф
Радянському Союзу! И.ОО-1«
Ранкова пошта. 11.30—КлуЦ
мандрівників. 12.30 — Мук
зичний кіоск. 13.00 —- Сілі»,
ська година.
година, 14.00 — «зДЗД
ров'я. 14.45 — Дитячий ГЙ
мористичний журнал «Єра»,
лаш». 14.55 — Всесоюзний
телеконкурс «Товариш піі&
ця» 15.40 — Новини. 16.4Д
— Фільм «Поет і цар», 17.10
- Кіноафіша. 18.00 - МІН»
народна панорама. 18.45 —«
«Золоте колосся». Мульта
фільм. 19.45 — Прем’єра ДФ(
кумептального фільму «Змо
ва проти Країни Рад». Фільм
2 20.10 — Новини. 20.15
Для вас. ветерани. 21.00 у-д
«Час». 21.40 - Телефільм
«Маленькі трагедії». 1 серіЖ
23.10 — Новини, 23.15 -тї
Ковзанярський спорт. СппнЙІ
терське багатоборство. ЧеШ
піонат світу.

1987 року
▲ ЦТ (І програма)

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
В"риб!П!".а гили; стик.' 10.25
— Музичні моменти. 10.35 —
Шкільний екран. 9 клас. Фі
зика. «Електричний струму
металах». 11.05 — Любите
лям балету. 11.55 — Програ
ма «Братерство». 13,25 —
Новини. 13.35 — Вперед, ор
лята! 10.30 — Новини. 10.40
— Срібний дзвіночок, 17,00
— Культура російської мо
ви.
17.30 — «Агропром:
проблеми і пошуки». Тру
дові ресурси Львівщини.
18.00 — Інформаційний ви
пуск. (Кіровоград). 18.25 —
Телевізійний журнал «Дже-

Е

«Молодой коммунар» —

▲ ЦТ (1 програма)

рела». (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.35 —
«Темп». Телерадіопереклик
з проблем науково-техніч
ного прогресу. 20.35 — Ве
чірня гімнастика. 20.45 —
Па добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Музичні зустрічі. 22.40 — Світ поезії.
П. Мовчан. На здобуття дер
жавної премії УРСР імені
Т. Г. Шевченка. 23.00 — Ак
туальна камера.. Вечірній
ВП1ІУС1С

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
«Час». 8.05 — «Ліс». Науко
во-популярний фільм. 8.35—
И. Гайдн. Квартет до мажор.
8.55 — «3700 над рівнем мо
ря». 9.15 — АБВГДейка. 9.45
— Людина. Земля. Всесвіт.
10.15 — «Поезія». Юрій Левітанськнй. 11.00 — Розмо
ва по суті. «АвтоВАЗ» та
його суміжники. Телепереклик. І2.30 — Екран збирає
друзів. СРСР - УНР. 13.10
— Для всіх 1 ДЛЯ коленого.
■- •“
«Музичний екс13.45
промт». Концерт. 14.00 —
____
________
«Співдружність». Тележур
нал. 14.30 — Новини. 14.45 —
Мультфільм. 14.55 — До юві
лею Великого Жовтня, істо
рії немеркнучі рядки. «Пер
ший учитель». 16.45 — По
трібна Ідея. 17.50 — II Все
союзний фестиваль народ А УТ
ної творчості. Позивні фес
10.00 — Новини. 10.ПЗ Срі
тивалю. 18.20 — Москва Владивосток — Токіо. Теле Ритмічна гімнастика. 10.46
міст 19.50 — Новини. 19.55 — «На хвилі др.ужбії», Вії^
— Телефільм «Комендант ступає камерний ансамбЛр
(Миколйй*
Пушкін». 21.00 — «Час». «Т’аллінбарокко».
21.40 -— Супутник телегля їв). 11.15 - Художній фільт.і'
дача. 22.10 — В суботу вве із субтитрами. «Льодяна
Льодяна бйу£
ОнуА
чері. «На всіх широтах». ка». 12.25 — -В
• Ті майстерні
Концерт класичної і народ художника» -Заслужений
ної музики. По закінченні — дожник УРСР В. Шендєпї?>
Новини.
12 пб — Еовя.-’и 1.3.10
«Карпатські джерела». Ї/Ґу£
зич-гнй фільм ЇЙ 5<) — С/та
А УТ
і люди. 14 55
МультфіЛз'Л
замовлення. 18.00 —
10.00 — Новини. 10 15 — на
с-'Л датська. ;УМ'.порсїш
Ритмічна гімнастика. 10 15 ва
1-.05 — «’мпвс’Лзе.ці.т», Ьота
— Інтерклуб. 11.40 — «Ку PV.na
17.85 ’«ж
р’єр». Ідеї, відкриття, пошу «Гиі-до програма
Вис-тайиГ
ки юнацтва. 12.20 — «Добро 19.00 - глухаря»
Актуальна кауерЖ
го вам здоров'я». 12.50 —
19 35 — Мультфільм ДЛЯ ЙОТ
Новини. 13.00 — Телефільм пос-шх.
«Вгіпкет». 20.80 £у!
«.Біле ведмежа». 13.55 — На добраніч,
21.00 да!
Циркова програма. 14.30 -— «Час». 21.40 —діти!
кадрі і
Сатиричний об'єктив. 16.00 кадром^ 22.45 —В АКТУАЯЬЙЙ
— Суботні зустрічі. (Вклю
чення Одеси та Львова). камера, Вечірній випуск,
16.30 — Кінопрограма «Ди д ЦТ (II програма)
вовижний
світ природи--.
17.00 — Хокей: «Сок!;:» (Ки
їв) — «Динамо»
(Москва).
8,00 — Гімнастика. 8.20 •ЗЯ
Під час перерви — те.іе- Документа тплгпн телефільму
престайм та вечірня гім 8.55 — Російська мова.
настика. 19.15 — Актуальна — Концерт артистів Ноносйі
камера. 19.50 — «Скарби му бірського театру опери ■і’д
9.55 — Програм®
зеїв України». Закарпатська балету.
кераміка. 20.05 — Ж. Бізе. Оренбурзької студії телебіїу
Р. Щедрій. «КарМен-сюїта». чення. 11.00 — Світ 1 мот
20,50 — На добраніч, діти! лодь. 11,35 — Очевидне
21.00 — «Час». 21.40 — Ро неймовірне. 12.35 — Веселі
сійський романс. 22.10 — старти. 13.20 — Фільм-внстед
Новини кіноекрана. 23.25 — ва Московського драматичя
Актуальна камера. Вечірній ного театру їм. М. Гоголі
«Верховний
суд».
Автор’
випуск.
А. Ваксберг. 15.20 — Мульта
фільм. 15.30 - Що? Де? КОТ
А ЦТ (II програма)
ли? Телевікторина.
ФіваЖ
17.50 — Із скарбниці світот
8.00 — Гімнастика. 8.20 — вої
музичної
культурні
Мультфільм. 8.40 — Ритміч С. Рахмапінов 18.40 — Хбі
на гімнастика, 9,10 — Ран кей з м'ячем. Чемпіонат сйй
кова пошта. 9.40 — Наш сад. ту. Збірна Швеції — збірне
10.10 — «Тео Адам загіро- Фінляндії. 2-й тайм. 10.25
шує». Концертна програма Музична мозаїка. 20.00
телебачення НДР. 11.20 — Вечірня казка. 20.15 — Ко&
Світова художня літерату- занярський спорт. Спрннтейг
ра. Ж.-Б. Мольєр. «Мішаннн ське багатобопство. Чемп1<£
у дворянстві». 12.20 —Фільм пат світу. 21.00 — «Час»?
«Час, уперед!». 1 І 2 сепії. 21.40 — Боротьба
вільної
14.45 — Боротьба вільна. Міжнародний тх-пнір. 22.1()
Міжнародний турнір. 15.15 — — Спорт і танці.
«Людина І закон». 15.45 —
■»
Москва. Великий зал кон
серваторії. Державний квар
УВАГА!
тет їм. Бородіна. 17.45 —
Фільм «Портрет дружини
Завтра в приміщенні ре«
художника». 19.10 — Наукодакції газети «Кіровоград«
во-популярний фільм «Збе
регти для нащадків» ЮЗО
ська правда» відбудеться
— Волейбол. Чемпіонат СРСР.
чергове заняття літстудії
Жінки. «Уралочка» — «Ко«Сівач».
ммн.'льнин*. 20.00 — Вечір
ня казни
20.15 — Ковза.
Початок о 18.00 год.
кярс.ьчвй спорт. Спринтепс »ке бпгг.тоборство
Чемп'.мат сгіту 21.00 — «Час».
21.40 — Телефільм «I падав
Редактор
сніг над білими садами». 1 І
2 серії. 23.50 — Новини.
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ОБЛАСНИЙ

АВТОНАВЧАЛЬНИЙ КОМБІНАТ

Проводить набір учнів

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.35.
9.35 — Географія. 8 кл. 9.05,
13.15 — Англійська
мова.
10.05 — Учням СПТУ. За
гальна біологія. 10.35. 11.40
— В. Катаев. «Біліє парус
одинокий». 5 кл. 11.05 —Наш
сад 12.10 — Фільм «Блока
да». Частина друга. Фільм
другий — «Операція «Іскра».
13.45 — Твоя ленінська біб
ліотека. В. І. Ленін. «Від
зруйнування вікового укла
ду до творення нового». 14.15
— Новини
14.20 — Федір
Абрамов. 17.55 — Новини.
18.00 — Клуб мандрівників.
Документальний
19.00

на курси по підготовці
водіїв категорії «ВС»:
з денною формою на
вчання (строк навчання —
5 місяців). Час навчання
зараховується до трудово
го стажу. Учням виплачується стипендія;
з вечірньою формою
(строк навчання — 7 місяців).
Випускникам надається
робота за
спеціальністю

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-53-94; про
паганди, листів І масової роботи —
2-59-82: учнівської молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.

Індекс 61103.

Зам. № 43. Тираж 63 200.

на підприємствах
Мініс
терства
автомобільного
транспорту УРСР у Кіро
вограді та області.

По довідки звертатися
на адресу: м. Кіровоград,
Новомиколаївка,
пров.
Першого січня, 6. Телефо
ни для довідок: 7-24-40,
7-41-46. їхати автобусами
№№ 2, 4, 14, 29 до зупин
ки «Вулиця Колгоспна».

Газета виходить у віпторок»
четвер, суботу
Друкарня Імені Г. М. Димитровд
видавництва
«Кіровоградська правдап
Кіровоградського обкому !
Компартії України
м, Кіровоград, оуп, Глінки, 2\
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