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В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

«ЙРО ІНІЦІАТИВУ ГАЗЕТИ
<ШДИЙДОМУНАР>> ПО РОЗВИТКУ
СІМЕЙНОГОПІДРЯДУ»
Надаючи особливого злачсння виконанню
рішень
XXVII з'їзду КПРС, реалі
зації Продовольчої програ
ми, «Молодий комунар» в
січні-лютому 1987 року вміс
тив цикл публікацій, присвя
чених одній із прогресивних
форм господарювання — сі
мейному підряду. Зокрема,
газета розповіла про перший
досвід впровадження сімей
ного підряду в колгоспі імеіґЛіІевчепка Кіровоградсь
кого району, провела «Пря
му лінію» з головою викон
кому Кіровоградської район
ної Ради народних депута
тів О. В. Деїшсенком, Чита
чі газети одержали відпові
ді на питання, які їх хви
люють, ще раз переконалися
у великих можливостях сі
мейного підряду як однієї з
форм прискорення розвитку
аграрного сектора економі
ки області.
«Молодий комунар» роз
повідає про організацію і
впровадження нової форми
колективного підряду В ІН
ШИХ районах області.
Бюро обкому ЛКСМ Ук
азанії схвалило і підтрима

ло ініціативу газети «Моло
дий комунар» по розвитку
сімейного підряду, широко
му його впровадженню в
усіх галузях сільськогоспо
дарського виробництва об
ласті. Адже впровадження
• нової форми господарюван
ня — це справа молоді.
Рекомендовано міськкомам,
райкомам комсомолу обго
ворити ініціативу у всіх пер
винних комсомольських ор
ганізаціях. Постійно прово
дити організаційну роботу по
залученню до сімейного під
ряду комсомольців і молоді,
школярів.
Комсомольські організації
зобов’язано широко засто
сувати стимули морального
і матеріального заохочення
для тих, хто добиватиметься
найвищих результатів у ви
робництві та продажі дер
жаві молока, м'яса, виро
щуванні зернових і техніч
них культур, використовую
чи метод сімейного підряду.
Редакції газети «.Молодий
комунар» на своїх сторінках
широко розповідати про до
свід. викривати недоліки у
важливій справі впроваджен
ня сімейного підряду.

ОБГОВОРЮЄМО
ІНФОРМАЦІЙНУ
ДОПОВІДЬ
ЦК ЛКСМУ

Лілію

підтримали всі
З великим зацікавленням
знайомилися комсомоль
ці нашої фабрики з Інфор
маційною доповіддю ЦК
ЛКСМ України XXV з’їз
ду ЛКСМУ.
Комсомолка Ліда
Зб
руцька відзначила, що в
доповіді було дуже влуч
но сказано про завдання
докорінного
підвищення
якості продукції.
Про необхідність поліп
шення професійної орієн
тації школярів сказала На
таля Герасим. Вона вважає,
що шефам - виробнични
кам слід більше
уваги
приділяти комсомольським
осередкам шкіл: допома
гати в організації підсоб
них господарств, майсте
рень.
А Лілія Чудникова ви
ступила з ініціативою
в
день відкриття XXV з’їзду
ЛКСМУ відпрацювати
з
найвищою продуктивністю
праці при відмінній якос
ті виробів, Її підтримали
всі спілчани цеху.

С. БАЛЕНКО,
секретар комітету ком
сомолу Олександрій
ської швейної фабрики.

Сьогодні делегат XXV з'їзду ЛКСМ України вирушають у Київ, де післязав
тра розпочне свою роботу черговий форум КОМСОМОЛІ'! республіки.
На знімку: делегати напередодні від’їзду.
Фото і. ЯКОВЕНКА.
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СЛОВО ПРО ДЕЛЕГАТА XXV З’ЇЗДУ ЛКСМ УКРАЇНИ
БІОГРАФІЇ
людини
Я* трапляються такі мо
менти, від правильного ви
рішення яких залежить все
наступне життя.
У Олександра Семенихіна право зробити вибір
випало на липень 1978 ро
ку. Хлопець з дитинства
захоплювався радіо: май
стрував приймачі, розроб
лював власні схеми, вдос
коналював вже існуючі. І

обхідно
додержуватися
визначених строків техніч
ного
обслуговування та
ремонту техніки. У цьо
му резі на поле може не
вийти кілька машин, але у
працездатності інших мож
на не сумніватися. Аврал
користі не приносить. А
якщо відразу кілька ма
шин здобудуть серйозні
пошкодження?
Головний інженер есе-

гаються потрапити до міс
та. Вважаю, що це через
недостатню увагу до них,
в першу чергу з боку кол
госпних керівників. Ще не
сказала свого слова й
місцева ксмсомолія. Якось
під час збор:в хтось ка
зав: «Дайте нам, зробіть
нам, організуйте...» Це не
конкретна розмова. Хто ж
створить
потрібні умови
для молоді, як не вена са-

ВИБІР ОЛЕКСАНДРА
СЕМЕНИХІНА
тому,
закінчивши
школу, особливо не
вагався. Він
був
впевнений, що саме
продовжуючи нав
чання у Харківсько
му інституті радіо
електроніки, повніс
тю віддасться улюб
леній справі. Відніс
документи до при
ймальної комісії й
почав чекати вступ
них екзаменів...
Дитинство Сашка
минуло в робітничо
му селищі Ровеньки,
що на Бєлгородщииі. Мати працювала
економістом в райо
нному
об'єднанні
сільгосптехніка, ба
тько — слюсарем в
колгоспі.
Нерідко
траплялося н так, що
Федір
Семенихін
брав з собою на ро
боту й малого. Саш
ко з
захопленням
вдихав пахощі вес
няного поля, яке від
цього ставало
ще
ширшим в очах п’я
тирічного хлопчика.
Мабуть, саме ЦІ
«картинки з дитин
ства» й переважили
одне з його захоп
лень. тоді у липні
сімдесят восьмого. А
можливо, ще н від
чуття власної
по
треби у
ЯКІЙСЬ
більш
важливім
справі.
— Так я й не став радіоелектронщиком, — прига
дує Олександр Семенихін.
— Успішно склав екзаме
ни в інститут механізації
та електрифікації сільсь
кого господарства, а вже
через
місяць — слухав
першу лекцію.
Після закінчення вузу
молодий спеціаліст вияв
ляє бажання працювати з
колгоспі імені Леніна ообринецького району. Поїхав
туди разом з дружиною
Світланою та малечьким
Дімкою, якому не випов
нилося і двох років. За
пропонували посаду го
ловного інженера — зго
дився.
Колгосп мав непоганий
мапшнно-трпкторняй парк.
Різноманітну техніку для
механізованих сільськогос
подарських робіт. Головна
ж основа раціонального
використання МТП — до
держання правил його тех
нічної експлуатації. Однак
про що важливу функції'!
в колгоспі давно не пам'я
тали. на що й часу не бу
ло Валика кількість робіт
вимагала
максимального
використання техніки. Але
ж кожний трактор КОЖНИЙ
комбайн чи автомобіль М'1'
свою чітку планово-попе
реджувальну систему об
слуговуванпя
Семенихін
доводить
правлінню, що престо не-

таки довів свою лравоіу. ма? Зрозуміло, при нашій
А в червні
1985 року підтримці.
Пригадується, молоді не
його кандидатуру було ви
сунуто на посаду голови було де провести танцю
колгоспу «Рассвет». І його вальний вечір. Семенихін
запропонував:
колгоспники обрали одно
голосно.
— Давайте зробимо са
Так,
двадцятип’ятиріч мі, так як вам подобаєть
ний інженер, ще вчораш ся.
ній студент очолив кол
Всього за кілька комсо
госпне господарство.
мольських суботників ви
— Спочатку було дуже ріс танцювальний майдан
важко, — Семенихін і ни чик, потім відремонтували
ні хвилюється, пригадую будинок культури, оозчисчи той час. — Тільки поча тили занедбаний парк. Усі
комсомольці брали участь
лися жнива. Людей на но
у суботниках.
вому місці не знаю, і са
Усе-таки за короткочас
ма робота -нова й відлові
дальна. Але саме жнива ний період просто немож
й допомогли утвердитись ливо у повній мірі задо
— розвіялось у
декого вольнити усі потреби. Тож
недовір’я до мого моло робота тільки починається
А один з головних прин
дого віку.
До приходу Семеннхіна ципів молодого комуніста
в колгосп, той значився в Олександра Семенихіна —
числі нерентабельних, а че зупинятися на здобуто
ось лише друга половші.і му. Саме через те його
1985 року підвищила цей
показник на три проценти обрано до числа делегатів
Наступний рік дав новий XXV з'їзду
ЛКСМУ від
успіх: рентабельність гос
комсомолі!
Кіровоградподарства стала дорівню
вати вже восьми процентам. щини.
А 1986 рік приніс валовий
С. БОНДАРЕВ.
прибуток колгоспу у пів
тора мільйони карбованців.
Бобринецький район.
Його як і раніше непо
коїть питання про сіяьс-ку
На знімку: голева
нолгоспу «Рассвет»
Бобмолодь:
ринецького району Олек
— Хлопці та дівчата за сандр СЕМЕНИХІН.
лишають колгоспи, намаФото В. ГРИБА.

комунар»

2—3 стор.

УДАРНА, БО Б’ЮТЬ?..
Будівництво Криворізького гірничо-збаїачувального

комбінату окислених

руд

оголошено

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ]

Всесоюзною

ударною комсомольською будовою.

Наприкінці жовтня 1983 року п'ять країн — членів
РЕВ — Радянський Союз, ЧССР, НДР, Угорщина н

Румунія — підписали угоду про спільне будівництво

гірничо-збагачувального комбінату окислених

руд.

Тих самих, які на нині діючих комбінатах збагачують
ся ще недостатньо і у великій кількості залишаються

в надрах землі або йдуть у відвали. При введенні в
цію всіх потужностей майбутнього комбінату

він

Мн -Издали Про увагу з
ооку періодичної преси до
факту будівництва комбіна
ту. Навіть про ускладнення
на окремих ділянках будів
ництва пишуть хоч і не реіулярно, зате вагОіМо.
А от про нас не пнеали в пресі, - заявив начальнпк автоколони (в умо
вах будівництва це _ аВтоцс% дирекції
будованого
комбінату Б. О. 1 рнша. —
А іреба було б. і невідомо,
чи одними похвальними епітеїамн вдалося б обмежити-

щороку буде переробляти 33,7 мільйона тонн сирови
ни та виробляти 13,95 мільйона тонн концентрату із
вмістом 61 процента заліза і 12,8 мільйона тони від-

флюсоваиих окатншів. Продукти виробничої діяль

ності комбінату будуть використовувати для потреб
чорної металургії.

Сьогодні поговоримо Про
наших молодих доброволь
ців, які у складі вахт у дві
вміни працюють на різних
Об’єктах майбутнього мета
лургійного гіганта.
Що ж заважає? Як із пи
таннями перебудови в даних
конкретних умовах? Між ін
шим, про цю категорію тут
говорять цілком серйозно.
Що ж, таким чином, із пере
будовою на новобудові?
Начальник штабу будови
Віктор Зінченко у відвертій
розмові сам негативно від
повів па своє ж питання,
чн хотіла б переважна кіль
кість молодих будівельників
із новою вахтою повернути
ся на ударну. Чи не відлякає така відвертість?
Ясно одне: хто хотів пра
цювати, приїхав і працює.
Хто сподівався на легкий
хліб — чи й дочекався за
кінчення вахти. Так, як і ба
гато ще де по новобудовах,
найболючіше тут побутове
питання. Воно не стоїть на
«мертвій» точці, але поки що
це все-таки півміри. Наріка
ли на відсутність тепла, еле
ментарних зручностей тощо
*— на сьогодні вже будівни
ці не мерзнуть, помитися й
відпочити все ж є де.
На
стадії вирішення й програма
культурного дозвілля працюючих на майданчику.
Тут
введено в дію багатоцільо-

І

вий павільйон — у ньому й
тепло, і вільно.
Але життя на будмайданчику — це все Ж ПОКИ ЩО
життя у вагончиках - теп
лушках па двох-трьох чо
ловік. А романтичні почут
тя це викликає лиш напочатку.
Легко зробити занид, що
на те вона й ударна будова,
щоб починати фантично з
нуля, докладати зусиль, щоб
самим же зрушити більшість
проблем з місця. Тану логі
ку можна було б зрозуміти,
був би майбутній комбінат
дійсно десь у тайзі, де справ
ді виникають проблеми, по
в'язані з віддаленістю
від
координуючого центру. Але
ж у нашому випадку май
бутнє металургійне підприєм
ство зводиться
неподалік
крупних промислових регіо
нів. Будова ведеться на те
риторії Кіровоградської об
ласті — це раз. Будують у
переважній своїй більшості
спеціалісти з Кривого Рогу
та інших населених пунктів
Дніпропетровської області —
це два. Усе б нічого, якби
при потребі вирішення від
повідальних питань не по
чиналося традиційне
«Іван
киває на Петра...» У програ
ші ж залишається діло.
І
люди.
Треба, треба... Поки
що
ледь не суцільний майбутній
час. Кого він може втішити?
Двадцять дев’ять інститутів,
які взяли участь у розроб
ці документації для зведен
ня комбінату? Чи вісім бу
дівельних трестів, 56 підпри
ємств та організацій, які по
в'язали свої біографії поки
що на невизначений час із
«дітищем» в степу? А
чи
таке воно рідне для батьків,
це дитя?

Він, авюцех, загублений у
ВТВНу, як, зрештою, Н дея
кі інші об єкти новобудови.
*се ще дуже сире, невизнаЧене; якби не приліплені бі
ля кожного такого майдан
чика побутовки та адмініст
ративні вагончики — вини
кало б навіть відчуття без
ладдя. Справедливо ремст
вує на відсутність автотранспоріу та спричинені
цим
ускладнення начальник шта°У будови В, Зінченко: без
колес тут годі бодай розібраїися в обстановці, що змі
нюєшся — що вже казати
про вплив па неї. Обабіч ди
рекції пасинком (це
вже
третє Місце з початку будів
ництва) тулиться управлін
ня підготовчого виробництва
— ПО . Місцевому, склади.
‘ ЯКоГо ТУТІ
З-за
«ДрАЗа» з являється водій
самоскида заступник секре
таря
партбюро
автоіресіу __
який,
па.
і вдує мо, у Кривому Розі —
Петро Олексійович’ Мельниченко. Встигаємо обміняти
ся короткими Фразами — Є
В нас тут Молодь, є її комсо
мольці, не приховати А те
колективу КОМСОМОЛЬСЬКОМОЛОДІЖНОГО, немає. А тре
ба, щоб був.
Працюємо
ланками — на мікроаатобуР°6о‘а
схо’жпТад,'ЧКаХ’
схохча. Гож визначити якісь
спільні для змагання показ
ники можна, це б допомогло
Ьо поки що дається взнаки’
велика розрізненість викону
ваної роботи, та й із пла.
нуванням нечітко: сьогодні
тут, Завтра, дивись, Кривий
Р,г чи и далі... Та,
бачу
-Хлопці стараються.
— На балансі у нас 130
одиниць автотранспорту —
продовжив розмову иачаль-

инк авгоцеху В. О. 1 ріпна.
— Ну, і трохи більше лю
дей, серед них же й обслу
говуючий персонал. Завдан
ня, які ставлять перед на
ми, виконуємо, інша справа,
якою ціною. Молодь до ЗО
років у пас — ледь не ос
новний контингент. Гори пе
ревертати! Але виходить так,
що це ми повинні робити на
свій страх і ризик. Сидимо
тут, ніби, дійсно, на безлюд
ному острові: керівництво
десь далеко, вряди-годи на
їжджає на планірки. Тому
основною силою по праву
вважаємо вплив своїх гро
мадських
організацій. Є
нарікання на пашу роботу,
вони — переважно такую
характеру: того-то не завіз
або завіз не тоді,
коли
треба. Але ж не все в наших
силах! Можна підучи їй ще
кількох хлопців на категорію
«Д», але прохання до ДА1
так і залишаються прохан
нями. Де ж увага до удар
ної?
Теж проблема — забезпе
чення нафтопродуктами. Бу
ли морози — була й морока,
замерзали дизелі. Ми звер
талися на Долинську нафто
базу, щоо якось знайти ви
хід: солярка ж у нас всесезонна, без додатків, які
б
оберігали від морозів. А гас
(що рятувало
б ситуацію)
вливати до баків забороне
но. То хто ж що порадить?
Сутужно в автомобілістів
й із запчастинами. Було
и
тане, що ішли на фінансові
порушення, щоб тільки ви
вести автомашини 3 неру
хомого стану, але ж це не
діло. Тепер порушень немає,
то з’явилися простої.

Весь березень дули холодні зіт
ри. А десь наприкінці місяця на
сірім свинцевім
небі з явилося

I
І

сонце.
Старий Платон, що всю зим/
пролежав у хаті, вигріваючи про
клятий ревматизм,
почалапаз у
двір. Постояв на порозі, наезарився на Рябка, який від весняного
сонця немов з глузду з їхав і те
пер мотався на ланцюгу. До хати
Платон зайшов ніби аж помолоді
лий. І хоч голова йому трохи кру
тилася від свіжого повітря,
вы
швидко сіа до столу, з їв миску
борщу та ще й п змиски каш:.
Одарка, яка було вже й руки
опустила, аж засвітилася радістю.
АЛетушилася по хаті, без потреби
витираючи віхтиком то стіл, а то
й так блискучі каструлі на газовій
плиті і радо поглядала то на ста-

рого, то за вікно.
Метнулася до столу, прибрала
порожні тарілки:
— То що, Платоне, може, ще б

І

1

Долинський район.

і

Бути
місту
на Дніпрі

КЕЛЬМА

чайку?
— Та ні, спасибі! — той позаясно утерся рушником. — Нагоду
вала мене за всю зиму...
— Як ти ж ні крихти й у рота
не брав, — не втерпіла, зронила
сльозу Одарка. — Лежиш, як ма
ленька дитина, та стогнеш. Думала,
вже й до весни не дотягнеш... —
вона тихенько схлипнула.
— Еге, — сказав поважно Пла
тон, — і я так думав...
Устав неспішно з-за столу
та
вже й до ліжка почвалав. А впав
— заснув.
Проспав він добру годину, а як
прокинувся — підійшов до вікна.
— Ой, як добре!..
Рябко, угледівши знадвору ха
зяїна, кинув гасати подсір ям. ди
вився мовчки на вікно, виляючи
хвостом. Старий змахнув йому ру
кою і засміявся: Рябко ще дужче
заметляв хвостом, вітаючи
гос
подаря.
— А хто це там такий, що ги
махаєш? —
підійшла
до вікна
Одарка.
— Рябко, бо хто ж іще? — статечно одказав Платон.
Одарка тихо засяяла: що то роїйбогу,
бить весна з людиною!
що старе, що мале!.. Вона сховала усмішку з куточки уст і не ска
зала нічого, лише за мить потур
бувалась стиха:
— Тобі там не холодно,
коло
вікна?
— Таке скажеж! буркнув Пла
тон, та всеж, від вікна відійшов.
Ходив по хаті — неспішно, на
че знову учився ходити.
— Платоне! — сплеснула рука
ми Одарка, — це що ж таке?!—
Не естиг на ноги спертися — ідеш
погибелі шукати?
— Ти той, стара.., не бурчи! —
посміхнувся у вуса Платон. — Піду

ХРОНІКА
♦ * *

Своїх посланців ударний
будівельний загін імені XXV
в’їзду ЯКОМУ. який буде
працювати на спорудженні
міста Славутич для енерге
тиків Чорнобильської АЕС,
Направила Кіровоградська
обласна комсомольська ор
ганізація. Серед них
—
кращі молоді будівельники,

І
механізатори, демобілізова
ні воїни, які отримали тру
дове загартування в народ
ному господарстві, в Радян
ській Армії. Генеральною ре
петицією перед відправлен
ням добровольців
стала
участь у спорудженні гурто
житку кіровоградського за
воду «Гідросила». Поряд з
ними трудились МЖК заво
ду.
На знімках: (вгорі) члени
будівельного загону від на
шої області перед від'їздом;
(внизу) під час суботннка.
Фото 1. ЯКОВЕНКА.
м. Кіровоград.

ов

Оповідання

Названих проблем — із
постачанням, організацією
роботи та поліпшення
її
умов тощо — силами окре
мих підрозділів не вирішити.
Тому, мабуть, досить діли
ти МІЖ собою сфери впли
ву й діяльності і тому
ж
Долинському райкомові ком
сомолу — хоч
переважна
більшість працюючих на бу
дові спілчан — нетутешні, є
первинні н місцевого форму
вання. А вони так само, як
і криворізькі, не при ділі.
Частина ще чекає змін на
краще, а частина
просто
спостерігає, скільки додат
кових тумаків
одержить
ударна комсомольська.
І. КУЦЕНКО,
спецкор «Молодого ко
мунара».

Євген ЖЕ

5

На заводі
«Гідросила» з
побувала група пнсьмении->
ків у складі Ірини
Євси 2
(м. Харків), Степана Пінчу- <
на (м. Київ).
Володимира <
Папченка і Юрія Камінсь- ;
кого (м. Кіровограді. Перед;
заводчанами майстри слова «
прозвітушілн своїми твора- і
ми. поділилися творчими <
задумами і відповіли - на ’
запитання.
* * *
<
Із учнями Кіровоградсь
кої середньої школи № 19
зустрівся поет Валерій Гон
чаренко. Він прочитав свої
нові вірші, розповів
про
роботу обласної письмен
ницької організації, а та
кож проаналізував твори
шкільних літгуртківців.
* * *
"11*
Перед мешканцями '‘Гур
тожитку заводу «Гідросила -•
виступив лауреат респуб
ліканської комсомольської
премії імені Миколи Островського. поет
Анатолій
Перерва (м. Харків).
* * *
Відбулось чергове занят
тя молодіжної літстудії «Сі
вач» при «Молодому кому
нарі». На ньому обговорю
валась п’єса
Олександра
Перлюка «Карт-бланш» (не
обмежене повноваження).

та гляну, де там
— Який стругленті умен »—
зойкнула Одврка.
— їв кельма ж,
пас та кирочка. — г
позігку.
Інструмент 9ІДГ-•
іднах,
на старім верстіакоа
як прикрутило, ПО :.- и
по
вернувшись 3 робот. Оіу'’
рузав тоді корівник. ^кРа“
щем і намок... іак ('їм під Д°”
йому дітись, отому ству
Кирочка тро“ Зй>зіла
б*

КВІТИ І
монолог
ГРАНІТНОГО
СОЛДАТА
Сняться мені квіти —■
Як весна іде,
Вийшов я з граніту
У погожий день.
Молоде галуззя
Світлу думку будить.
У жита загрузнув
Я по груди.
Поміж юних кленів

роботи, і лезо іі азГ
[ся іржею,
А кельма легко ляг,
Ому в руку, ЗВИЧНО зблисну5ч
вичовгаНОЮ гнучкою 1<рицеі|у
. ільки заБризкана цемен
розчином
ручка шкрябала
і від роРоти пальці, і Пл
піднявши
якусь ганчірку, т
деревину,
Узявши кельму,
ов за поріг. Почвалав до х
ідчуваючи,
що стомився. Аж г,т «сідаі з-за
паркана:

ДИВА
«Усі дива Кахетії довкіл...»
«Я був у Бахчисараї...»
«В садибі Гобілевича Івана

— Здрастуй, Платоч3 одужан
ням!
Змахнув рукою:
— Грішки, неначе, гнявся...
— їо може б, за»- и дО ро
боти? Гараж би треб<1мурувати,
та ще й пригребицю.
Усміхнувся ^іуса:
— Змурую, змурук /ай тіль
ки трохи потеплієї
Зайшов до хати.
Платон і справді Хе стомив
ся. І роздягнувшись. Юву
ліг.
Кельму ж поклав на муті, на під
віконні. І зараз, ловй|і останні
сонячні промені перого
посправжньому веснянопдня, кель
ма пускала зайчики лс.аті і в мі
ру того, як сонце у ані
сідало
все нижче і нижче, тоітайчик пе
ресувався від Платон»ого ліжка
все ближче й ближче^
вікна,
аж доки не скочив у»ір і зник.
Платон спав, натоіений про
гулянкою по хаті й пздвору, тя
гарем старого кожухіи валянок
і, звісно, минулої хво;би, яка за
зиму висотала з ньог;
немало
сил. Та від кедами, иірітої сойьцем, ішло, здавалося, <есь неви
диме проміння, що ювнювало
його за зиму викруч»і
ревма
тизмом суглоби тепл: і
стиха
понознювало старий »ганізм.
Платон дихав іЛХО рівно,
снився йому сусідсь* гараж,
нова пригребиця, і ко-ізспний те
лятник, з якого він подпив восе
ни прямо в ліжко, змщувши на
холоднім осіннім дощіі ще бага
то маленьких і більиіибудов, що
чекають його з кельм®, і ватер
пасом, і кирочкою, шівже
за
зиму трохи взялася й йкею...

м. Кіровоград.

«Я був (подумати тільки)
= у ханському гаремі...»
«У Кіжах далеко, далеко я

Володимир БАЗИ
«Допоки музик
Київ, «Дніпр
Я сам собі усі путівки виб>
Ах, що там говорить — по
Зате дива — Кіжі там і се
Усі оббігав я і обблукав.

Весна... Ее уж можно разни
Она проталины наклеила, к
И скоро закричат грачи.
И солнце оживит леса н ла
Проклюнулся, как голубой

XI ПАЛАЛО1 ВІРШІВ надіспи Д°
•* редакції кіроаогр^цець М Ноа.
Серед них — присЖічені Вйизні,

Н. Жабокрицька із Знам я»
<ло району прислала дві спробі
•^ити в літературну форму вра

школі, природі, коханню. АпвРа‘
ження вірша справляє лишРАин
— «На цій землі». Решта —
ньо недосконалі,
теми о-."’ННІ»
навіяні книжністю рядки, н^сані

ня і
громадянські думки,
не
від творів мистецтва, та вірш «
нева заметіль» про любов. Т
синтез мови: газета,
кіно, лі
тура, пісня — все стало «буді

___________________ у ДРРКАЛІ

СЛОВА----------------------------

З «поетичіими мечами»
на поеми 'авутин...»
• зба-

збідненою мовою
~~ ;.і’ навряд Ітем-гатять її такі іНЄОЛОГІЗМИ » ла_
іки». «чорн^
чина
но-світлі чоловіки»,
«морі
лека» (?), «зажуравлена»,
осінь», «червонілі світам
ікаВ. Луків із Олександрі'
ршу
вий
початок
лірич
далі
«Вчаться голуби літати». ■
гродівчина збилась на байку
f’POмадила в один вірш
„ без
ху... А в роботі над с
терпіння і самоаналіз1!
вийде.

ним матеріалом».
Але дівчи'
володіє поетичною технікою ’
ряд чи ставила за мету писати
лібром, бо й сама
губиться
який жанр вона втілює свої г
тя? їй треба більше працював

формою, вивчати теорію по«
якщо є прагнення до твормос
У поетичних спробах В. Чор
ра з Нової Праги є риси, що
ваблюють — пісенність і жив
ність. Але ж цього мало.

комунар»

З березня 1987 року

Євген ЖЕЛез/4-----м
^ЯКОВ
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Оповідання
81Гі на
гтоса

гаоляну, де та?л м.й

їиму
про
яв у
»ривіИОГО
і теХЗ-7 4
ЛОДІкру-

писку
ЦІ.
руки
дістю.
греби
а то
1303 ІЙ
а ста-

брала
ще б
іозажагоду-

у рога
эояила
як ма(умала,
іш...

—

ю Плаілу
та
А впав
<у, а як
о вікна.

ору хаЯМ. ДИ
ШЛЯ Юч И
ому руе дужче
я
гос
, що ги
ХО вікна

? — ста
р. то роі’йбогу,
іа схова; не скаЬ потур

о,

копо

нув Ппалдійшов.
юно. на-

ла рукатаке?!—
— ідеш

_л
СТрумеНт!
-думань.,
ла Одарке.
еж зойкну*
— !а кельма ж
пас та кирочка.
Д-вЧчть- Ватерповітку.
пішов у
на старілл вврС-а
и4С,а у кутку,
як прикруТИЛОг по
-Це з осені,
вернувшись з робот? отут, потоді корівни„ и
Якраз му
щем і намок... |а
’
ем під дотись, отому г
гДе
. 5 ИОМУ ДІ‘
^Ум' Єн
-',.
Кирочка тро^я заіРж
^віла
оЖ
роооти, і лезо її
»ся іржею,
А кельма легко лягг
ну, звично зблиснув'' ■’Ому в рузичовганою гнучкою крицекґТільки заоризкана цементним
розчином
ручка шкрябала ві,.аи
боти пальці, і Платон ЛІ ВІД ропіднявши
якусь ганчірку, терНуа
деревину.
Узявши кельму, вИі..
ріг. Почвалав до хати <іов за пощо стомився. Аж тут а ідчуваючи,
уїсіда з-за
паркана-.

— Здрастуй, Платону
ням!

З одужан-

Змахнув рукою:
— Трішки, неначе, п
цнявся...
— і о може б, зав т ч и до ро
боти? Гараж би треба
змурувати,
та ще й пригребицю.
Усміхнувся -^вуса;
— Змурую, змуруй
у тільлай
ки трохи потепліє!
Зайшов до хати.
Платон і справді в же стомив
ся. І роздягнувшись,
нову
ліг.
Кельму ж поклав на по <уТі( На під
віконні. І зараз, ловлячи останні
сонячні промені першого
посправжньому весняного дня, кель
ма пускала зайчики по хаті і в мі
ру того, як сонце у в. ні
сідало
все нижче і нижче, той зайчик пе
ресувався від Платонового ліжка
все ближче й ближче до
вікна,
аж доки не скочив у ц»ір і зник,
Платон спав, натом іений прогулянкою по хаті й по двору, тягарем старого кожуха й валянок
і, звісно, минулої хвороби, яка за
зиму висотала з ньог
немало
сил. Та від ке^ми, погрітої ссав
цем, ішло, здавалося, ікесь неви
диме проміння,
що сповнювало
його за зиму викручеф
ревма
тизмом суглоби тепло -а і
стиха
поповнювало старий с- організм.
Платой дихав ,.чхо
різно,
снився йому сусідськ-и гараж,
нова пригребиця, і кол оспний те
лятник, з якого він потовпиа восе
ни прямо в ліжко, змокнувши на
холоднім осіннім ДОЩІ ' ш’е бага
то маленьких і більших будов, що
чекають його з кельмою, і ватер
пасом, і кирочкою, ЩО ВЖв
зиму трохи взялася й іржею..,

урчи! —
. — Піду

- *

Клавдія БАШЛИКОВА

КВІТИ І ТЕРНИ

монолог

ГРАНІТНОГО
СОЛДАТА
Сняться мені квіти —
Як весна іде,
Вийшов я з граніту
У погожий день.
Молоде галуззя
Світлу думку будить.
У жита загрузнув
Я по груди.
Поміж юних кленів

бтежечка побігла.
Посміхнулася до мене
Хага біла.
1 зійшлись літа.
Повели розмову...
Та уже світа,
Час на чати знову.
Автомат з граніту —
У граніті руки:
Ще снують над світом
Чорні круки.
А уранці-рано

ПАРч>діЯ

ДИВА
«Усі дива Кахетії довкіл...»
«Я був у Бахчисараї...»
«З садибі Гобілевича Івана блукав я»...
«Я був (подумати тільки)
_ у ханському гаремі...»
«У Кіжах далеко, далеко я брів»...

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ,
«Допоки музика звучить»,
Київ, «Дніпро», 1932
Я сам собі усі путівки вибив.
Ах, що там говорить — попоникаа.
Зате дива — Кіжі там і садиби
Усі оббігав я і обблукав.

Доня мене кличе
Крізь дими багряні,
Крізь десятиріччя.

ПІСНЯ
КОМІСАРА
Наді мною висне
Марево червоне, —
Підхопили пісню
Мужні ескадрони.
Кулями посічено
Молодецьку вроду.
Я вернуся, ДШЧНІІО,
Із походу...
Впала на пороги
Зн.мопька-знма.
З вічності дороги

Якщо читач мій любий хоче знати:
Я був у хана, а шаха і в мулли.
А ви, сердешні?.. Що у вас питати...
Я бачу, що ніде ви не були.
Де я не був: літав, носили коні,
В гаремах млів, заласканий удим,
Ридав, сміявся
І плескав в долоні,
Ледь не пропав,
Вернувся ж — невридим?
Ходив, бродив,Блукав і бігав,
Чвалав і плавав,
Линдав і блудив,
Але, я, бач,
Там не ловив собі гав,
А написав
Чимало всяких див.
Олекса НЕКРАСА.
м. Олександрія.

Дівчино, нема.
Наді мною висне
Яблунева крона.
Доспівали пісню
Мужні ескадрони.

Михайло РОДИНЧЕНКО

БІЛІ КОНІ

колосок
Одцвіли вже щедрі гони,
Тихо журиться душа.
Та сіивае на осонні
Колосок-пташа.
Береже він добру згадку
Про зелений степ.
Він од мене до нащадка
Крізь ВІКИ росте.

Не питай у отави п'янкої.
Чом від вітру вона не шумить.
Бо вже ночі не буде такої.
Що минула. як сонячна мить.
Не шукай солов'їної пісні.
Що в іцас-ти.іі нас мандри ає іа...
Стало тісно нам. стало нам тісно
У просторій колисці села.
І летять білі коні по світу,
Білі копі — то наші літа...
Тільки жаль, що порд первоцвіту
Вже тепер не для нас розквіта.
с. Олександрівна,
Додннськпй район.

ЧИТАЛЬНЯ ІВАСИКА-ТЕЛЕСИКА '

Світлана САМКО

В цьому році ми заводимо нову рубрику для наших
найменших читачів. Тут друкуватимуться оповідання, '
казки, вірші, усмішки тощо, написані спеціально для і
малят.
і і

Ііп_,оноша у вікно
Оаоі Насті стука:
— Телеграму ось
прийміть —
маєте онука.
НіОи крила молоді
виросли від щастя,
і в дорогу почала
лаштуватись Настя,
і іро онука та дітей
в неї тільки и думка.
На гостинець он стоїть
вже четверіа сумка.
До зупинки через силу
дибать довелося.
У автооус ледве влізла.
Тут і почалося:
— Куди, баоо, преш ти
сумки,
соромно дивиться.
Ну, чого оцим старим
дома не сидигься?
І чого ти на мені,
Як на стовпі виснеш?
Як штовхну, то аж
надвір,
бабо, тільки свиснеш.
— Я до тебе, сину мій,
лиш торкнулась трішки...
— Краще, бабо, помовчи,
вчись ходити пішки!
До онука того дня
Настя все ж добралась,
відпочила, і з малим
досхочу награлась.
Та ще довго буде їй
спомин серце ранить,
Бо частенько
люблять в нас
старшим грубіянить.
с. Нова Осота,
Олександрізський район.

Кіровоградський поет Валерій ГОНЧАРЕНКО на- /
писав для дітей веселу розповідь про гостинну мав
почку Марфушу, де малюки дізнаються про те, як,/
вона, відзначаючи день народження, готувала святно-.
вий обід, скликала на нього своїх друзів і що з цьо-, іто вийшло.

Цю оповідь автор назвав « Марфнні іменини». Сьо- 1
І 'і
годні ми друкуємо її початок.

НА ЛІСОВІМ
БАЗАРІ
Сховалась ніч у хмарі,
Знов день цвіте, як мак,
На лісовім базарі
І рик, і крик, і кряк.
Коти, кроти, бурмили
Торгують всяк собі.
Тут продаються крила
Для мухи і сови.
Ось роги із дороги
Поважний лось приніс,
«Не в моді зараз роги»,—
Прокрякав качконіс.
І лось говорить нишком:
«Я задарма віддам.
Візьміть ці роги, мишко,
Вони пасують вам».
І мишка недотрога
Відповіде йому:
«Взяла б я ваші роги,
Але не підніму».
Розмотують жирафи
На довгу шию шарф.
Проходить мавпа Марфа,

Минаючи жираф.
Вона стиска у лапах
В задумі власний хвіст.
Обід готує Марфа,
Бо має добрии хист.
Тому вона купила
У горобця гороху.
Ворона відкусила
Для Марфи сиру трохи.
Придбала мед у бджілки.
Буряк дали кроти.
Скупилася. Ось тільки
Нелегко це нести.
Тож найняла за плату,
За десять калачів,
Вантажників рогатих,
Жучисьок-силачів.
Ще й гусінь-поповзуху —
Чудовий всюдихід,
Три літаки — три мухи
І бабку-вертоліт.
Ось котять попереду
Жучиська бочку меду.
Тримає міцно в лапках
Бідон сметани бабка.
По цілій горошині
Несуть три мухи в хату.
У Марфи іменини.
А це — велике святої
[Далі буде).

м. Кіровоград.
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Н. Жабокрицька із Знам янсько-з ДО
ИМАЛО ВІРШІВ
«аДІсл^
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■лр району прислала дві спроби вті
’ ’ • • Ликов,
редакції кіроаогр^’Іеи=ь і вітчизні
•
лити в літературну форму вражен
,
Серед них — присвячені
ня і громадянські думки, навіяні
, дле врашколі, природі, коханню,лише один
від творів мистецтва, та вірш «Виш
ження вірша справляє
нева заметіль» про любов. Тут —
__ ХУДОЖ— «На цій землі». Решта
синтез мови: газета, кіно, літера
д-ГСрИННІ,
ньо недосконалі,
теми
тура, пісня — все стало «будівельнаписані
навіяні книжністю рядки,
у ДЗЕРКАЛІ СЛОВА------------------------------------

Ч

З «поетичними мечами»
на поеми павутин...»
и и збаЗбідненою

лека» (?), “зажурав*®”
и>».
•
------- св
. „а є цікаосінь»,
«червонілі
св
віршу
Олександр
В. Луків із <.
л7ричном^ліЄ далі
вий
початок
_ - * •' г
н^гро«Вчаться голуби Л1,а^лйк, '
байк/
пспродівчина збилась на
без
ясь°гО
мадила з один вір111
-о не
ху... А в роботі- над .
• самоаналіз,^
терпіння
вийде.
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ним матеріалом». Але дівчина не
володіє поетичною технікою і нав
ряд чи ставила за мету писати вер
лібром, бо й сама губиться — в
який жанр вона втілює свої почут
тя? їй треба більше працювати над
формою, вивчати теорію поетики,
якщо є прагнення до творчості.
У поетичних спробах В. Чорногора з Нової Праги є риси, що при
ваблюють — пісенність і живопис
* ність, Але ж цього мало.

Часто
заради
фальшивої,
умовної красивості зловживає ло
гікою, створює карколомні образи.
Більш реальним і поетичним вий
шов у нього ось цей образ:
А дмухне — подихає вітробіг,
Цвіг додолу падає, наче сніг,
І не зна акація вже й сама,
Чи надворі літечко, чи зима?
Спроби писати вірші роблять
Оля Б. з Маловисківського району,
В. Шокул з
Новоукраїнського,
Л. Зозуля та І. Єременко з Долинського району. Але еони ще недос
коналі.
Наполегливо продовжує освою
вати ази поезії О. Величко. На цей
раз технічний рівень його поетич
них вправ дещо вищий за поперед
ні. Олег спробував розширити свій
тематичний горизонт, написав інтим
ний вірш і байку (хоч про останнє
він може й не здогадується, жан
ру автор не визначав). Але ж ху
дожній рівень все ще низький, ба
гато треба працювати і над мовою,
щоб не «збагачувати»
словник
«відкриттями» на зразок «на земь»
або «когда ж».
Кілька віршованих спроб осмис
лити життя В. Овчаренка з Кірово
града — це лавина слів, думок і
почуттів, з якими ні автор, ні чи
тач не в силах справитись. Автор

не дуже обтяжує себе самокрити
кою, інакше б не випускав з-під
пера такі «демісезонні пейзажі»,
як оці:
В школах зазкзамснились (?) дни
Из косичек выплетались косы
На реке мосты наведены
Не буянят (!) в травах больше
росы.
Прикро те, що чимало цитат і
уривків з присланих творів могли
б вразити нашу «Ахіллесову п’яту»
такі, як «усопшие следы», «замузолят музолями», «у тибя нас аж во
семь, а не только лиш я, и поэтому
мама наградили тебя» або колек
тивний образ літа: «Заснуло літо,
мов дідусь на призьбі», «Літо теп
лими долонями переходить (?) в
осінь», «И детству стало скучно во
дворе, тропой боссое к речке убе
жало...»
Не веселить все це, а засмучує.
Коли переглянути наші попередні
рубрики заочної студії — там знай
дуться ті ж, що й нині претензії,
зауваження, поради. Мабуть, всім
нам, хто намагається писати, треба
не тільки уважніше прислухатись
до чужої критики, до чужого сло
ва, а більш виважувати власне сло
во на терезах самокритики.
А. КОРІНЬ,
член обласного літоб'єднання.

Наталя
БОРИСЕНКО

П'ятирічпий Петрик гу
ляє з бабусею в сквері, де
діти із снігу .чіплять вели
чезні білі кулі і ставлять їх
одна па одну.
— Що це вони роблять?
— тикає він пальчиком у
гурт веселих хлоп'ят.
— Снігову бабу.

— ОН
Ой як цікавої а
А в неї і
теж будуть сніжні онуки? '
— Ні, — сміється бабу- /
Лип««*,
І
ся, — такого не буває
тоді '
- А кому ’її вонч
'і
казочки ,розповідатиме?“
— Нікому. Вона їх прос- /
то не знає
знає.
.1
Петрик якусь МИТЬ МОВ- І
чить. а потім знову смикає і|
бабусю за рукав і довіряй- ,
во їй говорить:
знаю
— Тепер я с..
... чому в 1
неї не буде внуків.
І
— Чому?
— Тому що снігова баба
не вміє розповідати казо-чок.
1

м. Кіровоград.
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З березня 1987 року

«Молодий комунар»

і

А ЦТ (8 програма)
7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
Час 8.05 — Документальний
фільм. 8.30 — Учитися у Ле
ніна Тслсекскурсія ДО му
зею «Кабінет-квартира В. 1.
Леніна в Кремлі». 9.00 —
(Телефільм «Кінець світу з
наступним
симпозіумом».
1 серія. 16.15 - Докумен
тальний телефільм. 18.45 —
4 Хай завжди буде сонце».
П Всесоюзний
фестиваль
самодіяльної творчості. 17.20
Новини. 17.30 — Чи зна
єш ти закон? 18.15 — Нау
ка і життя. 18.45 — Сьогодні
у світі. 18.55 — Університет
сільськогосподарських знань.
Економіка господарства і соціальннй розвиток
села,
19.45 — Телефільм «Кінець
світу з наступним симпозіу
мом». і серія. 21.00 — Час.
21.40 — Журнал
«Бурда»
/ФРН) представляє... 23.40—
Сьогодні V світі.
А ут
10.00 — Новини. 10.10 —
Важка атлетика.
Кубок
дружби. 10.35 - Шкільний
екран. 9 клас. Основи інфор
матики та обчислювальної
техніки. 11.05 — Музичний
фільм «Всього сім
струн».
11.40 — Шкільний
екран.
8 клас. Фізика. 12.10 — «Доб
рого вам здоров'я». Твере
зість — норма життя. 12.50
Художній телефільм «Муж
ність» 7 серія. 13.55 — Но
вини. 16.30 — Новини. 16.40
• Срібний дзвіночок. 17.00
г— Харківська двозмінна —
в дії. 18.00 — Музичний
фільм «Я з тобою не проща
юсь». 18.30 — Головна лап
ка. Обговорюємо проект За
кону СРСР про
державне
підприємство
(об'єднання).
18.45 — Музичний фільм «Ве
чірня пісня». 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — Вели
кому Каменяреві присвячу
ється. Відеорепортаж з уро
чистого вечора у колонному
залі Будинку спілок. 20.15 —
Прем’єра телефільму, 4Вер
20.35
ховина».
22.2" — Вечірня
гімнастика. 20.45 — На доб
раніч. діти. 21.00—Час 21.40
-Великому Каменяреві при
свячується. Концерт. 23.05 —
Актуальна камера. Вечірній
випуск. 23.35 — Чемпіонат
СРСР з баскетболу «Шахтар»
(Донецьк) — -Жальгіріс (Ка
унас).

& ЦТ (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
Час. 3.15 — Телефільм «Кі
нець світу з наступним сим.
позіумом». 1 і 2 серії. 11,05
— Новини. 16.15 - Виступ
ансамблю пісні і
танцю
«Твер» Палацу
культури
профспілок м. Калініна. 16.50
— Новини. 16.55 — Докумен
тальний телефільм. 17.15 —
« ..До шістнадцяти і'старші»,
18.00 — Футбол. Кубок євро
пейських чемпіонів і/, фі
налу. «Бешикташ- (Туреччи
на» — «Динамо (Київ).
У
перерві — ]8.45 — Сьогод
ні V світі. 19.45 — Народні
мелодії.
20.00 — Новини.
20.05 — Телефільм «Кінець
світу з наступним симпозі
умом». 2 серія Частина 1
21.00 — Час. 21.40 — Теле
фільм «Кінець світу з нас
тупним симпозіумом». 2 се-,
рія. Частина 2. 22.30 — Спор
тивна програма. У перерві —
23. І*» — Сьогодні у світі

А. УТ

10.00 — Новини. 10.15 —
Новини кіноекрана. 11.40 —
Шкільний екран. 9 клас. Ук
раїнська література. 12.15—
Важка атлетика.
«Кубок
Дружби».
12.45 — «Темп».
Телерадіопереклик з проблем
науково - технічного проте
су.’ 13.45 — Новини. 16.30—
Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 — Наука і
час. Республіканський теле
конкурс винахідників і раці
оналізаторів. 17,45 — інфор
маційний випуск.
(Кірово
град). 18.00 - Телефестиваль. присвячений
70річчю Великої Жовтневої со
ціалістичної революції «Вія
Дніпра до Бугу». Новоархан.
гельський район
(Кірово
град). 18.55 — Наші довідки.
(Кіровоград). 19.00 — Актуальна камера 19.30 - 'Гелепресклуб «Зворотний зв’язок». З участю голови Кіро
воградського міськвиконко
му М. І. Москаленка. (Кіро
воград). 20.45 — Телефільм.
(Кіровоград). 21.00 — Час.
21.40 — Завтра — відкриття
XXV з'їзду ЛКСМУ. - Слово
тобі, делегат». Телепереклик
із циклу «Прямий зв'язок»
23.00 — Актуальна камера.
Вечіпній випуск.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8 35. 9.35 — Основи інформа
тики і обчислювальної тех-

піки. 10 нл. 9.05, 14.30 — Ні
мецька мова. 10.05
—
«Амурські бувальщини». На
уково-популярний
фільм.
10 35 11.45 — Музика. 2 кл.
11.05'— Етюд про Ф. Тютче
ва. 12.15 — Телефільм «Кар.
мелюк». 1 і 2 серії. 15.00 —
Новини. 18.00 —Новини. 18.15
— Із скарбниці світової му
зичної культури.
Ф. Ліст.
«Прелюдії», «Мрії кохання»,
«Танець смерті».
19.00 —
9-а студія. 20,00 — Вечірня
казка. 20.15 — Для всіх і для
кожного. 20,45 — «Батьків
щина улюблена моя». Фото
конкурс. 20.50 — Докумен
тальний телефільм 21.00 —
Час. 21.40 — Волейбол. Чемпіоиат СРСР. Чоловіки. <Ди
намо» (Московська область)
—«Автомобіліст» (Ленінград).
22.30 — Телефільм «Кармелюк». 2 серія.

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
Час. 8.05 — Телефільм «Кі
нець світу з наступним сим
позіумом». 2 і 3 серії. 11.05
— Новини. 16.15 — «Нові
пригоди кота в чоботях».
17.40 — Новини. 17.45—«По
шуковий характер».
Про
з'їзд ЛКСМ Узбекистану.
18.15 — Наш сад. 18.45 —
Сьогодні у світі. 18.55
—
Мультфільм. 19.05 — Як оби
рають директора. 19.45
Телефільм «Кінець світу з
наступним симпозіумом». З
серія. 21.00 — Час. 21.40 —
Крупним планом — людина.
22.55 — Сьогодні у
світі.
23.10 — «Молоді голоси». Ан
самбль «Театрон».

А УТ

10.00 — Новини. 10.10 —
Документальний фільм «До
вір’я молодим». 10.25
—
Концерт молодих виконавців.
11.35 — Шкільний екран. 9
клас. Російська література.
12.10 —’ Ставиться питання:
на трибуну XXV з’їзду ЛКСМ
України'.
12.30 — Футбол.
Кубок європейських чемпі
онів. і/, фіналу -Бешикташ»
(Туреччина) — «Динамо» (Ки
їв). В перерві —Новини. 14.15
—Телефільм «Рожевий ві
тер». 14.35 —Говорять делега
ти XXV'з’їзду ЛКСМ України.
14.50 — Музичний додаток
до «Молодіжної студії «Гарт».
15.55 — Важка атлетика «Ку
бок Дружби» (Львів). 16.30 —
Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 — Республі
канська фізико-.математична
школа. Фізична
олімпіада.
17.30 — «Улюблені твори Ілліча»,- Концерт. 18.00 — «Го
ловна ланка». Обговорюємо
проект Закону СРСР
про
державне підприємство (об’
єднання). 18.15 — Музичний
Фільм «Зустріч». 18.30 —
Актуальна камера.
19.00 —
Концерт для делегатів XXV
з’їзду ЛКСМ України. Тран
сляція з Палацу культури
♦ Україна». 20.45 — На доб
раніч. діти. 21.00 — .Час.
21.40 — На XXV з’їзді ЛКСМ
України, 22.00 — Художній
фільм «Добровольці». 23.35—
Актуальна камера. Вечірній
випуск.
Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8,15—
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Ознайомлення з
навколишнім світом. 1 кл.
8.55 — » «Науково-технічна
творчість молодих електро
техніків». Науково-популяр
ний фільм. 9.05. 14.35 — Іс
панська мова. 9.55 — Науко
во-популярний фільм. 10.05
Учням СПТУ. Історія. 10.35.
11.40 — Л. Толстой. «Війна і
мир» 9 кл. 11.05 — АБВГДейка. 12.10 — Телефільм «Кармелюк». 2 і 3 серії. 15.10 —
Екран — учителю. Ботаніка.
5 кл. 18.00 — Новини. 18.15
— «Людина, Земля. Всесвіт».
18.45 — Баскетбольний ог
ляд. 19.15 — Народні мелодії.
19.30 — Хокей.
Чемпіонат
СРСР. - « Спартак» — «Крила
Рад». З період. 20.15 — Ве
чірня казка. 20.30 — Ритміч
на гімнастика. 21.00 — Час.
21.40 — Телефільм «Кармелюк» 3 серія.

Час. 8.15 — Жива природа.
9.15 — Телефільм
«Кінець
світу з наступним симпозіу
мом». З серія. 10.30 — Нови
ни. 16.15 — Документальний
фільм. 16.25 — Творчість на
родів світу. 16.55 — Урочис
ті збори, присвячені Міжна
родному жіночому дню
8
Березня. Трансляція з Вели
кого театру Союзу РСР. 18.15
Здрастуй, музико! 18.45 —
Сьогодні у світі. 18.55
—
«Батьківщина
улюблена
моя». Фотоконкурс. 19.00 —
До ювілею Великого Жовтня,
історії немеркнучі
рядки.
Фільм «Член уряду». 21.00—
Час. 21.45 — «Ану. дівчата!».
23.45 — Сьогодні у світі.
А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Виробнича гімнастика. 10.25
— Музичний фільм «Соняч
ний зайчик». 10.35 — Село і
люди. 11.05' — «Чарівне
дзеркало». Лялькова виста
ва .12.05 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 13.00 — Важка
атлетика. «Кубок дружби».
13.30 — Новини. 16.30 — Но
вини. 16.40 — Срібний дзві
ночок. 17.00 — Тележурнал
«Джерела».
(Кіровоград).
17.40 — інформаційний ви
пуск. (Кіровоград). 17.55 —
Урочисті збори і
концерт,
присвячений Міжнародному
жіночому дню 8
Березня.
Трансляція з Жовтневого Па
лацу культури міста Києва.
В перерві — Актуальна ка
мера. 20.45 — На добраніч,
діти 21.00 — Час. 21.45 —
Вперше на екрані УТ музич
ний фільм «Перікола». 23.05
— Актуальна камера. Вечір
ній випуск,
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — Географія. 8 кл.
9.05 — Англійська
мова.
10.05 — Учням СПТУ. Сус
пільствознавство.
XXVII
з’їзд КПРС про економічну
політику КПРС на сучасному
етапі. 10,35. 11.35 — Музи
ка. 1 кл.
11.05 — Мамина
школа.
12.05 — Телефільм
«Кармелюк». З і 4 серії. 14.40
— «Олександр Понришкін».
Документальний телефільм.
18.15 — Вища школа: проб
леми перебудови. 18.45 — Ви
ступ молодих
виконавців.
19.00 — Сільська
година.
20.00 — Вечірня казка 20,15
— Це ви можете. 21.00 —
Час. 21.45 — Телефільм «КармелКЖ». 4 серія

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
Час 8.05 — «Чого 1 чому».
Передача для дітей. 8.35 —
До Міжнародного жіночого
дня 8 Березня. Документаль
ні телефільми. 9.50 — Кіноетюд'«Квіти». 9.55 — «Хоро
води «Берізки». Концерт хо
реографічного ансамблю «Бе
різка». 10.30 — Легка атле
тика. Чемпіонат світу. 11.00
— Батьківський день — су
бота. 12.30 — Документаль
ний телефільм. 13.25 — «За
без’ядерний світ». За_ під
сумками форуму. 13.55 —
Мультфільм. 14.00 — «Спів,
дружність».
Тележурнал.
14.50 — «Для всіх 1
для
коленого», про
проблеми
громадського харчування в
Москві. Талліні. 15.35 — Всі
люблять цирк. 16.10 — Оче
видне — неймовірне. 17.15—
Концерт баяністів і акордео
ністів Москви і Ленінграда.
18.25 — Фільм «Апиа Пав
лова» 1 серія. 19.40 — Но
вини 19.45 — Фільм «Анна
Павлова». 2 серія. 21.00 —
Час. 21.40 — У суботу ввече
рі. «Ширше коло». 23.30 —
«Ви з ними вже
зустріча
лись».
А ут
10.00 — Новини. 10.45 —
Ритмічна гімнастика. 11.15—
«На хвилі дружби». Висту
пає Державний
ансамбль
танцю Дагестан «Лезгінка».
11.50 — Журналу «Дніпро»
— 60 років. 12.50 — Важка
атлетика. «Кубок дружби».
13.20 — Доброго вам
здо
ров’я. 13.55 — Для дітей. Ху
дожній телефільм «Петько у
космосі». 15.00 — Суботні зу
стрічі. (Включ. Донецька. Сім
Д ЦТ (І програма)
ферополя). 16.30 — Л. Укра
7.00 — Ранкова зарядка. їнка. «Лісова пісня». Виста
Мультфільм. Музика. 7.30 — ва. 18.45 — «Скарби музеїв

«Молодой коммунар»

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского
областного комитета

316050. МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

ЖСМ Украины.
На украинском языке.

БИ 03068.

Індекс 61103.

України». Ф. Васильєв. «Пей
заж з барками». 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 — «Со-!
нячні кларнети». Самодіяль
ні художні колективи Хер
сонської області. 20,45 —
На добраніч, діти. 21.00 —
Час. 21.40 — Молодіжний бал
у Палаці спорту для делега
тів XXV З’ЇЗДУ ЛКСМУ. 23.10
— Актуальна камера. Вечір
ній випуск.
А ЦТ (II програма)
8.00 —' Гімнастика. 8.20—
Виступ ансамблю «Смерічка».
8.30 — Ритмічна гімнастика.
9.00 — Ранкова пошта. 9.30.
— Телефільм «Кармелюк». 4
серія. 10.45 — Здоров’я. 11.30
— «І жартома, 1 всерйоз». Са
тирична передача. 12.00 —!
Фільм «П'ять вечорів». 13.40;
— Мамина школа. 14.10 —'
Мультфільм. 15.00 — Чеська; ;
філармонія — молоді. Д:к.
Гершвін. Концерт для фор-; ;
тепіано з оркестром фа ма- •
жор. ]5.50 — О. Бєлінський.;
«П’ЯТИЙ ДеСЯТОК». ФІЛЬМ-ВИ.’
става Ленінградського теат-1
ру ім. Ленради. 17.45 — «Діа->
лог» Дискусія з питань ра-І
дяисько-амеїщканських від- ■
посип. 18.25 — Спортивна!,
програма. Баскетбол. Чем-'
піоиат СРСР.
Чоловіки.!!
«Жальгіріс» — ЦСКА; ков-;
занярський спорт. Чемпіонат'
СРСР; всесвітні зимові сту-; ;
дентські ігри.
Підсумкова
передача. В перерві — 20.00! !
— Вечірня казка. 21.00 — •
Час. 21.40 — Ф. Зуппе. «Га-'
латея». Прем'єра
вистави;
Московського театру оперо- ■
ти.
:

БЕРЕЗЕНЬ СПОРТИВНИЙ

А ЦТ (1 програма)

Календар змагань,
в яких беруть участь
спортсмени області
змагання зі стендової стрільби в програмі
маршу міст - героїв (Одеса);
*
1—6 — півфінал першості України з баскетболу
серед чоловічих команд;
6—8 — відкритий традиційний турнір з гандболу,
присвячений жіночому Дню 8 Березня (Кі
ровоград);
‘
'
9_14 _ першість Центральної ради спортивного
товариства «Динамо» зі спортивної гімнас
тики (Кіровоград);
14-15 — першість області з класичної боротьби
серед спортсменів 1971 — 1972 років на
родження (Кіровоград);
20-27 — чемпіонат УРСР з окремих видів гімнас
тичного багатоборства (Харків);
23-28 — республіканський турнір боксерів,-при
свячений пам'яті 68 моряків-десантпнків (Миколаїв);
25-26 — відкрита першість обласного відділу на
родної освіти з класичної боротьби серед
спортсменів 1975—1976 років народження
(Кіровоград);
26— 29 — першість республіки з боротьби самбо се
ред борців 1973—1974 років народження
(Кривий Ріг);
27— 29 ~ спартакіада міст Кіровоградщини з нас
тільного тенісу (Знам’янка);
27—29 — півфінал жіночого чемпіонату УРСР з
баскетболу.
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7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
Час. 3.00 — «Хай живе сюр
приз». 8.30 — Ритмічна гім
< •.
настика. 9.15 —
Тираж
«Спортлото». 9.30 — Будиль ССС
777Г/7
:<22Х£
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — Ран
ПІДСУМОК БЛІЦ-КОНКУРСУ
кова пошта, 11.30
Клубі
мандрівників. 12.30
Му-!
зичний кіоск. 13.00
Сіль- ■
здо-:
ська година. 14.00
ров'я. 14.45 — Легка атлети-;
ка. Чемпіонат світу. 1о.45— ■
Наш дім. 16.30 — В гостях у;
На початку лютого на шись до нього, потрапив
казки. Фільм «Три горішки,
для Попелюшки». 18.00
—;
ша газета оголосила фут у ворота. Яке рішення по
Міжнародна панорама. 18.45
больний
бліц-конкурс винен прийняти арбітр у
— Синхронне плавання на;
який викликав чималий ін даній ситуації?
приз журналу
< Советская
женщина». 19.20 — Мульт-;
терес. Про це свідчать
3. Вкажіть результат фі
фільм. 19.30 — Телефільм ■
численні листи любителів нального
матчу Супер
«Мій ніжно любимий детск-!
футболу, які отримала ре кубка між «Динамо» та
тин». 21.00 — Час. 21.40 — ■
Святковий концерт, присвя
дакція.
«Стяуа».
чений Міжнародному жіно
Нагадуємо запропоно
Ось правильні відповіді:
чому дню 8 Березня.
вані запитання:
А УТ
1. Цей гравець — Генна1. Цього гравця
тоді
10.00 — Новини. 10.15 —
добре запам'ятали кіро дій Єврюжихін. 20 квітня
Ритмічна гімнастика. 10.45—
воградські
прихильники 1966 року, виступаючи на
Рідній Вітчизні спасибі за
наше щасливе
дитинство. • футболу. Під час матчу кіровоградському стадіо
11.45 — Концерт. «Хоробрий
першості Радянського Со- ні проти «Зірки», саме він
кравчик». Вистава. 12.25 —
Естрадний концерт популяр- !
них мелодій. 13.05 — Нови-'
ни. 13.20 — Художній фільм
із субтитрами «Лев Гуровпч ;
Синичкін». 14.50 — Село і
люди. 15.30 — Імпровізація.
О
■ • ж
Естрадна програма. 16.00 —
* •
• •
Слава солдатська. 17.00 —
Ви нам писали.
Музична
програма за листами жінок.
17.45 — Телефільм «У мов
чанні глибин». 18.05—Мульт
фільм на замовлення. 19.00—
Актуальна камера. 19.35 —
Майстри гумору — жінкам.
в а о
20.45 — На добраніч, діти.
а а а
- □ а □
21.00 — Час. 21.40 — Впер
ше на екрані УТ. Художній
Фільм «Зимовий вечір в Гаг
рах». 23.05 — Актуальна ка
мера. Вечірній випуск.
юзу з футболу проти став головним постачаль
А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай! ■ «Зірки» він зробив дві ником ювелірних передач
8.20 — «Наша Олександра!! «ювелірні» передачі сво своїм партнерам. Додамо
Володимирівна».
Докумен
їм партнерам і ті сповна
тальний телефільм про ко-!! використали їх. Мине ли також, що тоді Єврюжи
хін грав за ленінградське
лишню льотчицю, нині вик- ;
ше кілька сезонів і 24 «Динамо».
ладача доктора економічних,
наук, професора О. В. Ар-; ; травня 1972 року у Барсе
2. У вказаній ситуації
хангельську. 8.40 — Фільм •
лоні в фінальному матчі
«Ми жили по сусідству». 9.55;
арбітр
матчу
повинен
Кубку
володарів
кубків
— Реклама. 16.00 — Росій
призначити
кутовий
ська мова. 10.30 — Програ-;
проти шотландського клу
ма Свердловської студії теФутбу «Глазго Рейнджерс» л(«Правила гри -у
телебачення. 11.30 — Теле-!
цей форвард буде захи бол», правило ХНІ, пункт
фільм «Співуча Росія». 13.50.
— Показові виступи учаснн-; ; щати кольори /московсь 12).
ків Всесоюзного
конкурсу
кого «Динамо». Пригадай . 3. «Стяуа» — «Динамо»
виконавців бальних танців,!
вказаного — 1:0.
те прізвище
14,50 — Документальний те-'
лефільм. 15,50 — Мультфіль-!
футболіста, а також коСаме такі відповіді
ми для дорослих. 16.20 —
«Акробатка Тамара Лязгіна».! ! манду, за яку він висту діслала до редакції читач
кіровоградка
Фільм - концерт. 16.45 —
пав у матчі проти «Зірки». ка газети
Музична мозаїка. 17.20 — !
Валентина ЖЕЛЕЗНЯК2.
Атакуюча
команда
Спортивна програма. Нов- ■
порушує правила
біля едипа, кому вдалося вірзанярський спорт. Чемпіонат
СРСР; лижний фрістайл. Чем
штрафного
майданчика по відповісти на всі загінпіонат СРСР, Підсумки вис
суперника. Суддя призна тання бліц-коикурсу.
тупу радянських тенісистів у
чає в її бік вільний удар. ІЙ буде вручено книгу
США. 18.40 — Мультфільми.
19.00 — Жива природа. 20.00
Гравець, що виконує удар, Олега Блохіна «Екзаменує
— Вейірня казка. 20.15 —
'
вирішив
відіграти м'яч футбол».
Із скарбниці світової
му
своєму воротареві. Та че
зичної культури. І. Страпіпрез помилку голкіпера
ський «Петрушка». 20,50 —
Документальний телефільм.
м'яч, навіть не доторіснувРедактор
21.00 — Час. 21.40 — Фільм
«Три тополі на Плющисі».
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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