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^ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р. Ціна 2 коп.

Нинішній рік — рік 70-річчя Великого Жовтня. До 
великого свята готуються радянські люди, все про
гресивне людство світу. Схвально сприйняли Звер
нення Центрального Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу «До радянського народу» і поста
нову ЦК партії «Про підготовку до 70-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції» юнаки і дівчата 
області.

ШЛЯХОМ жовтня, 
ШЛЯХОМ ПЕРЕБУДОВИ

З увагою і зацікавленістю 
прослухавши, вдумливо і 
серйозно прочитавши Звер
нення ЦК КПРС до радян
ського народу, як пред
ставник численного загону 
робітників - червонозорів- 
ців, я з упевненістю хочу 
сказати: ми повністю під
тримуємо революційні
справи партії щодо утверд- 

~~ ження в усіх сферах нашо
го життя гласності і прав
дивості, критики і вимогли
вості.

Крокуючи шляхом Жовт- 
' ня, шляхом перебудови, ми 

розуміємо, що революційні 
перетворення роблять про
цес соціально-економічного 
розвитку суспільства склад
ним і неоднозначним. Та 
ми, робітники, не просто 
свідки, ми — активні учас
ники послідовного втілення 
в життя лінії партії.

ПРАВДИВЕ
Дорогими, правдивими 

словами звертається Цент
ральний Комітет нашої пар
тії до людей: «У будинки 
трудящих прийшов доста
ток. Звичними нормами 
життя стали безплатне ме
дичне обслуговування, дер
жавне піклування про ма
теринство і дитинство, про 
ветеранів війни і праці, 
громадян похилого віку...».

Сьогодні я виховую двох 
дітей. Старший хлопчик в 
школі, менший, Альошка,— 
немовля. Здається, небага
то років минуло, як я впер-

Тому «почуття відпові
дальності за майбутнє об
личчя країни, за долю со
ціалізму» для нас не про
сто слова. Наш КМК елек
трозварників ще минулого 
року підтримав ініціативу 
делегата XXVII з’їзду КПРС,. 
бригадира верстатників Г. І. 
Меншикова і зобов'язався 
виконати п'ятирічку за 4 ро
ки. Підтримали також іні
ціативу колективу термічної 
дільниці механоскладаль
ного цеху N° 18 (керівник 
О. М. Білоус) — «До 70-річ
чя Великого Жовтня — план 
2-х років п'ятирічки».

О. ПОПОВ, 
бригадир КМК елек

трозварників механо
складального цеху № 2 
ВО по сівалках «Черво
на зірка».

м. Кіровоград.

СЛОВО
ше стала матір’ю, але на
скільки підвищилась тур
бота в нашій країні про 
дітей, про молоді сім’ї. 
Не зрівняти сьогодні й ро
дильне відділення нашої 
райлікарні з колишнім. 
Світла будова, ідеальний 
санітарний стан, багата ме
дично-технічна оснащеність, 
увага й повага з боку заві
дуючого відділенням П. Ф. 
Задої/ лікарів, медсестер.

Н. ПАСТУХОВА, 
робітниця.

м. Світловодськ.

КОМСОМОЛБСЬКА ор
ганізація відділу голов

ного технолога (95 юнаків і 
дівчат)—одна з найчисель- 
піших в загоні червонозо- 
рівських спілчан. Особли
во зросла вона за останні 
два роки, адже прийшло 
поповнення із середніх 
спеціальних та вищих на
вчальних закладів. Твор
ча молодь відділу пра

КОЛИ ПРИХОДИТЬ
СОЛІДНІСТЬ
цює з повною віддачею 
сил і знань. Як відомо, 
вся продукція виробничо
го об’єднання з початком 
цього року контролюється 
представниками держ
приймання. Тому, як і ра
ніше, цей час — гаряча 
пора для інженерів, кон
структорів, технологів від
ділів.

Сьогодні -в об'єднанні 
раціоналізації та винахід
ництву приділяється ба
гато уваги. Свої досяг
нення в цьому напрямку 
молоді інженерно-технічні 
працівники присвятили 
всесоюзному комсомоль
ському форуму. Тільки за. 
минулий рік спілчани по
дали 32 рацпропозиції, 
найактивнішим и о новато
рами. стали О. Дудей, 
І. Суворова, І. .Авдрючен- 
ко, Г, Прохницька, Л. Ро- 
дигіна. А Т. Ковальова за 
виконання особистого 
творчого плану посіла 
третє місце в об’єднанні.

Випускниця КІСМу ін- 
женер-конструктор відді
лу роботизації О. Теличко 
на виробництві перший рік. 

Але за короткий період 
вона разом з товаришами 
спроектувала електромаг
нітний та вакуумний за
хвати, шиберний заванта
жувальний пристрій для 
роботів, засоби механіза
ції завантаження дисків 
сошників у мийні машини 
тощо.

Робота у відділі роботи
зації — цікава, бо сучас

на. Проте від молодого ін
женера або технолога во
на вимагає солідних комп
лексних знань. Якщо зви
чайний конструктор відді
лу головного технолога 
має вузьку спеціалізацію 
(по штампах, прес-формах 
та ін.), то інженер-кои- 
структор за цей же час 
повинен займатися робо
тизацією всіх процесів 
водночас.

За останній час Ольга 
запропонувала удоскона
лити один з вузлів мий
ної машини. За її пропо
зицією уже виготовлено в 
металі потрібні -деталі 
вузла. На сьогодні ново
введення —• на стадії 
впровадження.

І останній факт: у 1986 
році при участі інженер
но-технічної молоді у ВО 
«Червона зірка» впровад
жено 14 роботів та мані
пуляторів.

Р. ЛИМАРСЬКИЙ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

ТОВАРИШ БРИГАДА
ДВА РОКИ П’ЯТИРІЧКИ - ДО 70-РІЧЧЯ ВЕ

ЛИКОГО ЖОВТНЯ! XX З'ЇЗДУ ВЛКСМ - ГІДНУ 
ЗУСТРІЧ!

ПІД ТАКИМИ ДЕВІЗАМИ НИНІ ЖИВЕ І ПРА
ЦЮЄ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНА БРИГА- 
ДА РЕГУЛЮВАЛЬНИКІВ ТЕЛЕРАДІОАПАРАТУ- 
РІІ ЦЕХУ № 6 КІРОВОГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ 
РАДЮВИРОЫВ ІМЕНІ XXVI З'ЇЗДУ КПРС.

Бригада Олександра Чор
ного домоглася лідерства 
серед комсомольсько-мо
лодіжних колективів заво
ду. План першого року 
поточної п'ятирічки вико

нали достроково. І в ЦІ 
перші місяці нового року 
колектив не підводить. 
Рада бригади не пропус
кає без уваги жодного ви
падку відхилення від 
прийнятої технології. Ви
могливість і професійна, 
товариська підтримка 
створюють хорошу ділову 
атмосферу, сприяють іні
ціативі, яку неодмінно за
охочують і партійна, і 
профспілкова, і комсо
мольська організації. Іні
ціативи і трудові почини 
схвалюються і знаходять 
підтримку в заводському 
комітеті комсомолу (сек
ретар Євген Ткачов). Бри
гадний підряд об'єднує 
всіх без винятку, приму
шує зрозуміти таку істи
ну, іцо чужих проблем у 
бригаді не буває. Прогре
сивна форма допомагає 
здружити колектив, вихо
вувати в ньому риси то
вариськості, взаємодопо
моги.

Після закінчення проф
техучилища Вячеслав Ке- 
ливапов пішов до лав Ра
дянської Армії, де чесно 
виконував свій інтернаціо
нальний обов’язок у ДРА. 
Там він був прийнятий в 
кандидати, а потім і в чле
ни КПРС. Після цього 
прийшов працювати на 
завод, став членом брига
ди. Звичайно, в нього не 
було практичних навиків, 
не все одразу виходило. 

На допомогу йому при
йшов бригадир. У Михай
ла Добролсжі на початку 
також не ладилося із на
стройкою апаратури. Від 
досвідченого робітника, 
члена ради бригади Юрія 
І гн а тьєв а м а л од ос в і д ч е- 
ному молодому робітнику 
вдалося навчитись тонко
щам виробництва нової 
продукції.

Продукція телерадіо- 
апаратури. яку виготовляє 
бригада, здається з пер
шого подання. Нині 
тут освоюється нова теле- 
радіоапаратура АЦ-3, АЦ-8 
і «Етюд».

Але у брига дії є ще ряд 
складних нерозв’язаних 
проблем. Насамперед, не
обхідно закинути докір 
суміжникам, від яких де
коли надходить неякісний 
монтаж, після чого бага
то часу витрачається на 
регулювання блоків. Не
обхідно замінити застарі
ле обладнання, оскільки 
якість деяких блоків не 
відповідає- сучасному тех
нологічному процесу і 
членам бригади доводить
ся самим виготовляти при
стосування за робочими 
місцями. Це й гальмує 
ритмічність виробничих 
процесів.

Колектив бореться за 
економію кожної хвилини, 
щоб з них скласти години, 
дні, місяці. Бо ж мета в 
бригади — зустріти 70-у 
річницю Великого Жовтня 
виконанням дворічного 
виробничого плану.

Р. ДАЙДАКУЛОВ.
м. Кіровоград.

Помиляється той, хто вважає, що 
боротьба за високий врожай ведеться 
лише в полі. Починається вона ось 
тут, в державній насіннєвій інспекції.

Ще восени почали перевіряти яність 
посівного матеріалу агроном-інспек- 
тор Раїса Григорівна Черникова, тех- 
ніки-лаборанти Ольга Буша, Наталя 
Радковська та їхні колеги з Кірово- 
градської районної насіннєвої інспек
ції^ Діапазон їхньої роботи вражаю
чий, відповідні й вимоги до насіння: 
усе воно повинно відповідати конди
ціям першого класу, мати висону схо- 
жість і холодностійкість. Окремому 
лабораторному аналізу піддаються 
сорти, що можуть бути ураженими 
хворобами та шкідниками.

Протягом зими працівники насіннє
вої інспекції перевірили 79 545 цент
нерів насіння ярих зернових і зерно
бобових культур, 1270 центнерів — 
соняшнику, 2503 центнери — багато
річних трав. Усі 26 господарств ра
йону та дослідної станції «Еліта» те
пер мають повне уявлення про яність 
насіннєвого матеріалу, який збира
ються висівати нинішньої весни. А в 
інспекції роботи тривають: перевірну 
проходить зерно нунурудзи.

На знімках: зліва — агроном- 
інспектор Раїса Григорівна ЧЕРНИ
КОВА; в центрі — правофлангова со
ціалістичного змнгання в колективі 
інспекції технік-лаборант Ольга БУ
ША.

Фото В. ГРИБА.
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«...СЛІД ГРУНТОВНО ПЕ
РЕГЛЯНУТИ ОРГАНІЗАЦІЮ 
СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАН
НЯ МОЛОДІ. ОЧИСТИТИ 
НОГО ВІД ФОРМАЛІЗМУ и 
ПОКАЗУХИ, ЗМІЦНИТИ
ЗВ'ЯЗОК КОМІТЕТІВ КОМ
СОМОЛУ, «КОМСОМОЛЬ
СЬКОГО ПРОЖЕКТОРА» З 
ПРОФСПІЛКАМИ, ОРГАНА
МИ НАРОДНОГО КОНТРО
ЛЮ. ДЕРЖПРИЙМАННЯ В 
БОРОТЬБІ ЗА ПІДВИЩЕННЯ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ».

(З матеріалів XXV з'їз
ду ГіКСМУ).

РОЗІРВАНИЙ ЛАНЦЮГ -wj
Кращої нагоди зустріти

ся з керівниками і спеціа
лістами колгоспу імені 
Калініна годі було й чека
ти: післяобідньої пори усі 
вони зібралися в просто
рому актовому залі кон
тори.

— Потоково-цехова си
стема виробництва вима
гає не лише організова
ності, високої виконавської 
дисципліни, а й міцних 
знань, — пояснив секре
тар комітету комсомолу 
Юрій Ніколаєв. — Тому 
середа — день, відведе
ний для навчання.

У перерві між лекція
ми, які читають керівники 
структурних підрозділів 
господарства та головні 
спеціалісти РАПО, ми роз
мовляли з бригадирами 
усіх чотирьох тракторних 
бригад. Здається, загаль
ний настрій висловив Ва
силь Михайлович Майдан- 
ник:

— Усе, що могли зроби
ти власноручно, зроби
ли, — пояснив він.—Реш
та — «гріхи» партнерів, 
працівників райсільгосп- 
техніки.

Дещо пізніше, побував
ши на тракторних станах, 
зустрівшись з механізато
рами, переважна біль
шість з яких нині зайнята 
ремонтними роботами, 
ми переконалися: брига
дир правий. Перший екза
мен, що знаменує собою 
початок боротьби за вро- 
жай-87, хлібороби Кам'я- 
нечого склали на «відмін
но»: вивезли на поля в 
достатній кількості орга
нічні добрива, провели 
снігозатримання, підготу
вали посівний матеріал 
високих кондицій. Що ж 
до ремонтних робіт, то 
тут в успіху можна було 
не сумніватися — госпо
дарство здавна славиться 
кваліфікованими кадрами 
механізаторів.

Оглядаємо техніку, по
ставлену на зимове збе
рігання ,в третій трактор
ній.

— Полагоджено всі 
культиватори і борони, сі

«Прожентористи» з ВО «Червона зірка» у своїй роботі тісно взаємодіють з ор
ганами народного контролю підприємства. Члени штабу «КП» механоскладального 
Ппкг, грИЖ1пРАе,АПОрТНО' А|ЛЬНИВ* ІГОР КОНЕВЕЦЬ (на фото) та технік-технолог 
Ольга ГРИГОР ЄВА готують черговий випусн, «героями» якого цим разом виступа
ють порушники трудової та виробничої дисципліни. Фото М. КИТРАР

м. Кіровоград.
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валки, виготовлено кілька 
пристроїв для безвідваль- 
ного обробітку грунту 
власної конструкції, — 
впевнено перелічував 
Юрій Ніколаєв. — А он 
там знаходиться = техніка, 
що закріплена за ланкою 
Юрія Піддубного...

На окремому майданчи
ку, припорошеному сні
гом, стоять колісні тракто
ри МТЗ-80 і ЮМЗ-6, гусе
ничний Т-70, дві сівалки і 
два кукурудзозбиральні 
комбайни. Вони хоч завтра 
готові вийти в поле. Влас
не, соціалістичними зобо
в'язаннями механізованої 
комсомольсько - молодіж
ної ланки кукурудзоводів, 
очолюваної лауреатом 
премії Ленінського ком
сомолу Юрієм Піддубним, 
такі ранні строки і були 
передбачені. Це для то
го, щоб решту часу, що 
залишиться до початку 
робіт в полі, використати 
для нагромадження орга
ніки, традиційного зимо
вого навчання, безпосе
редньої участі в очистці 
та протруєнні насіння.

— Інакше й не може 
бути, адже дали слово 
виростити по 60 центнерів 
зерна кукурудзи з гекта
ра, — розповідає ланко
вий. — Поспішали ще й 
тому, що нинішнього ро
ку практично в тому ж 
складі, що й завжди — 
разом з Валерієм Шкіль
ним, Михайлом Кравчу
ком, Віктором Гуменю
ком та Анатолієм Недосту- 
пом — вирощуватимемо 
качанисту на значно біль
шій площі — 138 гектарів. 
Це передбачено потоко
во-цеховою системою.

Трохи згодом, дорогою 
в кормодобувну трактор
ну бригаду, Юрій Ніколаєв 
зі зрозумілою гордістю 
розповів про ще одну 
ініціативу КМК: на ком
сомольських зборах, що 
відбулися напередодні 
XXV з’їзду ЛКСМ Украї
ни, хлопці зарахували до 
свого складу Олександра 
Гречка — односельця, 
котрий загинув, виконую

«Молодий комунар«

чи інтернаціональний обо
в’язок в Афганістані. Весь 
заробіток почесного чле
на колективу вирішено 
перераховувати у Радян
ський фонд миру.

...Івана Степановича Се-
менця, бригадира кормо- 
добувників, ми застали за 
незвичною роботою: ра
зом з кількома механіза
торами він чаклував біля 
токарного верстата,

— Ось так, на ходу до
водиться перекваліфіко
вуватись, оволодівати су
міжними професіями, — 
невесело пожартував 
він. — А все тому, що 
на партнерів надії мало...

Ми без слів зрозуміли, 
що мав на увазі бригадир: 
у другій тракторній брига
ді теж довелося почути 
немало нарікань на неза
довільну роботу райсіль- 
госптехніки. Простоюють 
гусеничні трактори, по
тужні Т-150. Простоюють, 
бо ремонтники з райцент
ру погано забезпечені
запчастинами до них:
поршнями, турбонадува- 
ми,

Іван Степанович допов
нив цей список’: ніде ре
ставрувати барабани, про- 
тирізальні ножі до сило
созбиральних комбайнів.

Вже вкотре нинішньої 
зими доводиться конста
тувати: стосунки партне
рів по РАПО — госпо
дарств і сільгосптехнік — 
все ще далекі від ідеалу. 
Власне, часто-густо вони 
нагадують ланки розірва
ного ланцюга, котрі, -мож
ливо, самі по собі й міцні, 
але купи не тримаються. 
І саме відсутність єдності, 
тісної взаємодії ставить 
під загрозу оперативність 
проведення таких швид
коплинних кампаній, як 
весняні польові роботи.

Рейдова бригада: 
К. ЖОРА — член ра
йонного штабу «Ком
сомольського прожек
тора», М. ЧЕРНЕНКО— 
спецкор «Молодого 
комунара».

Новоархангельський 
район.

ДОСВІД

Почати хоча б 
і з ПіДНіЖКИ
Біля стенду «Комсомоль

ського прожектора» на 
Світловодському ордена 
Трудового Червоного пра
пора заводі чистих мета
лів імені 50-річчя СРСР— 
пожвавлення. Виробнич
ники з інтересом розгляда
ють черговий випуск «К.11».

Цей номер випущено 
після рейду-перевірни умов 
доставки заводчан на ро
боту. дозорці встановили, 
що кількість автобусів не 
передбачена до кількості 
рооїтнинів. Тож фотоапарат 
Анатол.я Плаксієнна за
фіксував, як виробнични
кам доводиться «штурмом 
брати» автобуси, їхати до
дому прямо на підніжках.

Очолює штаб «КП» кан
дидат в члени К11РС, член 
комітету комсомолу заво
ду апаратниця цеху № З 
Ірина Атапіна. Тут 11 чо
ловік. Це, зокрема, вимі- 
рювальніпія цеху № З, 
кандидат у члени К1ІРС 
Світлана Єлесичева, ком
сомольці цеху № 12 ху
дожник Валерій Ларірнов 
та цеху № 3 Тетяна Мінь- 
кова та інші.

Члени штабу використо
вують різні форми глас
ності. Серед них — і «блис
кавки», які вивішуються 
на стенді, і передачі мате
ріалів чергових випусків 
«КП» по заводському ра
діо. Не всякий,, поспішаю
чи на зміну, знайде хви
лину, щоб почитати мате
ріали, що на стенді, а ла
конічне повідомлення по 
радіо почує вже більшість. 
Плюс — виграш в опера
тивності. Справжнім знав
цем справи зарекоменду
вала себе редактор завод
ської радіогазети Людмила 
Дерев'янко. Вона ж бере 
активну участь і у рейдах- 
перевірках.

іак, нещодавно Ірина 
Атапіна, Людмила Дере
в'янко і Валерій Киричен
ко (цех № 9) провели рейд- 
перевірку з дотримання 
рооїтнинами заводу пра
вил вакуумної гігієни. Бу
ли виявлені деякі пору
шення, і в черговому ви
пуску «КП» редактор ра
діогазети про це розповіла, 
внесла конкретні пропо
зиції.

Штаб «КП» тісно спів
робітничає з групою на
родного контролю підпри
ємства, яку очолює кому
ніст 11. к. Логинов.

«Прожектористи» доби
ваються оперативного усу
нення виявлених недолі
ків. Так, ось і недавно во
ни провели реіід-перевірку 
збереженості тепла в при
міщенні головного техно
логічного корпусу. І ви
явили в коридорах протя
ги, у приміщенні низьку 
температуру, як наслі
док — робітники пору
шують вакуумну гігієну. 
За матеріалами перевірки 
було випущено черговий 
номер «КП». Адміністра
ція по-діловому зреагу
вала на сигнал «прожек
тористів», виявлені недо
ліки було усунено.

Поле зору «прожекторис- 
■тів» не замикається на ви
робничій тематиці. Вони 
активно цікавляться та
кож сферою побуту, до
звіллям, навчанням мо
лоді. Наприклад, Ірина 
Атапіна, Людмила Мосто- 
вик та Сергій Маленченко 
провели перевірку побуто
вих умов металургів у мо
лодіжних гуртожитках за
воду, що по вулиці При
морській, №№ 38 та 40. 
«Прожектористи» виявили, 
що тут порушуються сані
тарні норми проживання, 
не працює кімната для за
нять, відсутні загороджу
вальні щити на балконах 
тощо. Матеріали перевір
ки були передані адміні
страції заводу, і незаба
ром недоліки були виправ
лені.

На заводі стало доброю 
традицією проводити ог- 
ляди-конкурси «КП» по 
цехах. В недавньому кон
курсі сатиричних газет 
перше місце здобув штаб 
«КП» цеху № 7, де на
чальником Олена Орлова.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

м, Світловодськ ,
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У
ЖНУчолЖ в^робоч.й шьй- 
ояниі Й рожевощока з мо 
р 1,. (іячина Долоні в неї

• -гі й дівчина тулила до- 
‘“ч° с0- 

моКикла^- 
Ж“.ЮШоїь°. ЇЙ» «»-

ЯКУ ВОНИ мороку мають з 
оцими пиріжками! Та й ка 
жу до неї: ніхто нас не слу
хає. відмахуються РУ нами, 
доки ж ці муки будуть про- 
довжуватись, пішли в р

сивно. < .. . 
ваючн один одного 

бурхливо, цереби--------- — вид-

_ ______ —СЛУЖБА СЕРВІСУ------------«ХОЛОДНІ-ХОЛОДНІ!»
но було, ЩО ті пиріжки 
справді набридли їм гірким 
' ^Комсомолці Таїсі Богай
чук. офіціантці кафе 
«ІОність», майже щодня до
водиться вистоювати на хо
лоді коло лотків з пиріжка
ми по чотири-п'ять і більше 
годин. Що ВДІЄШ — така ро
бота. Але робота роботі різ
ниться. Коли ще в першій 
половині дня пиріжки роз
бирають, то після обіду ДО
ВОДИТЬСЯ лиш відбувати час. 
знаючи, що тільки нерви 
свої псуватимеш. Більше то
го — доводиться кривити 
душею: пропонувати черстві 
пиріжки.

Чому? Хто ж винен 5' ЦЬО
МУ?Кожного дня в кафе 
«Юність» м. Кіровограда до. 
ставляють з пиріжкового 
цеху п'ять ящиків пиріж
ків,' тобто тисячу штук.

— Ось сьогодні за чотири 
години продали 650 штук, а 
більше сил немає, більше не 
беруть, бо в ящиках пиріж
ки черстві, вибачте, як ка
мінь... Кому такі пиріжки ііо. 
трібні — щоб зуби пола
мати?

А ще зовсім недавно для 
кафе «Юність» була розна
рядка ще вища: 2 тисячі 
пиріжків на день.

Сьогодні в підсобному 
приміщенні кафе зібралось 
чимало ящиків з зачерстві
лими пиріжками, які не зна
ють куди подіти. Одне те, 
що не встигають стільки 
пиріжків щодня реалізову
вати (це ж не літо — холод
на зима (1 весна!)—рідко хто 
зважиться підкріплюватись 

«НАРОДНА ВІЧНА ЛЮБОВ»-
так називається філателіс
тична виставка, присвячена 
150-річчю з дня смерті ве
ликого російського поета 
О. С. Пушкіна. Вона експо
нується у виставочному са
лоні магазину «Філателія». 
Автор — В. М. Саржев- 
ський — розказав через 
поштові марки, конверти, 
картки про життя і громад
ську діяльність поета.

Розпочинається експози
ція картками, марками про 
меморіальний музей-квар- 
тиру О. С. Пушкіна в Моск
ві, Арбат, 13, де жив поета 
5 грудня 1830 року після 
повернення з Болдіна по 
15 травня . 1831 року, після 
чого з молодою дружиною 
від’їхав в Петербург. Цьо
му періоду життя присвяче
на поштова картка, на якій 
красується пам’ятник Петру 
Першому і серія марок із 
зображенням портрета 
Пушкіна з рукописом «Мід
ного вершника», портрет 
Петра.

Пушкіну в образотворчому 
мистецтві автор виставки 
приділив особливу увагу. 
Репродукція картини ху
дожника М. Ульянова пока
зує поета на балу зі своєю 
дружиною Наталією Гонча- 
ровою. Конверт — скульп
турні пам’ятники Москви— 
так відображена постать ве
ликого поета на конверті, 
пам'ятник якому було від
крито ще в 1880 році.

Перебування поета на 
Кавказі представлено уні
кальною Пушкінською га
лереєю міста Желєзновод-

ПИР:ЖКОМ на ХОДУ, як Це 
буває за тепла), а друге — 
в’ ящики свідомо кладуться 
уже зачерствілі пиріжки, 
вчорашні чи й позав-іо*. 
рашні

Приймають пиріжки в ка
фе директор, адміністраторці 
справно підписують на
кладні. а гроші за зачерстви 
лі, негоди! для продажу пи
ріжки вираховують із офі
ціантів. з тих, хто на моро. 
зі ці пиріжки продає.

— Чому ж- не повернете 
черстві пиріжки назад у ли. 
ріжковий цех? Та й взагалі 
_  хіба можна приймати не
свіжі пиріжки з цеху?

— А цех не приймає. 
в один голос мовили оф(. 
ціантка Таїса Богайчук і м0. 
тоцикліст Петро Коваленко.

— І це щодня у вас таке з 
цими пиріжками?

— Ще з повидлом так-сяк.

1»

— скривилась Таїса, — а ко. 
ли з картоплею чи сиром!.. 
Часто кислий сир, картопля 
сирувата...

Навіть в теплому за. 
тишному кабінеті редак. 
ції незатишно ставало від 
цих розмов. А на вулиці,.. 
Водій мотоцикла Петро Ко-, 
валенко відкинув з коляски 
брезентового фартуха, ні#, 
сунув диктову кришку З 
ящика й дістав пиріжка, Я 
думав, що він дасть мені 
пиріжка в руку, аби я переч 
свідчився, що пиріжок 
твердезний... Але Ііетрц 
мовчки постукав пиріжком 
об крило мотоцикла, аж за-: 
гув мотоцикл й, стрельнув- 
ши на .мене очима, кинув 
пиріжка назад у ящик. І 
попрощався.

Одразу я подумав: недоб
ре він зробив, що отак із 
хлібом... А навздогін думка 
ще й така з’явилась: хіба 
тільки вій у цьому винен? 
Із свіжим, пахучим, рум'Яч 
ним пиріжком вів собі ні» 
коли не дозволив би так 
повестися...

Сьогодні зайшов у проч 
дуктовий магазин «Універ« 
сам», що по вулиці Кірова. 
На виході, біля каси, глибо, 
ченький ящик з баченими 
недавно (й купованими не 
раз. звичайно) коричневими 
сухими й твердими, як ка
мінь. пиріжками. їх дають 
на здачу.

— Свіжі пиріжки? — за« 
питую молоду касирку.

— Вчорашні, — опускав 
очі вона.

В. БОНДАР.
м, Кіровоград.

ська, яка була встановле- 
на ще наприкінці минулого 
століття. Конверт і декілька 
поштових марок з краєви
дами Кавказьких гір.

Пушкін також перебував 
і в нашому місті. З 1924 ро- 
ку ім’я Пушкіна носить Кі< 
ровоградський державний 
педінститут. Його іменем 
названа вулиця міста та 
населений пункт в Кірово
градському районі.

Рідкісний конверт випус
ку 1966 року указує на ад
ресу місця перебування ве
ликого російського поета* 
Ленінград, Мойка, 12. Тут, в 
будинку княгині Волкон* 
ської, поет жив з вересня 
1836 року до дня СВОЄ! 
смерті.

Пушкін і російська музи
ка. Це — теж один з роз
ділів виставки.

На красивій марці із зо
браженням великого про
летарського письменника 
О. М. і орького є слова про 
О. С. Пушкіна, що в його 
«творчестве чувствуется 
нечто вулканическое, чу
десное сочетание страстнос
ти и мудрости, чарующей 
любви в жизни и резкого 
осуждения ее пошлости. 
Ьго трогательная нежность 
не боялась сатирической 
улыбки, и весь он — чудо».

Думаю, що підтверджен
ням цих слів, О. М. Горько- 
1 О про великого російсько
го поета стали експозиції 
виставки.

Р. ЛЕОНІДОВ.
м. Кіровоград.
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РОЗБІГ У МАЙБУТНЄ
П ять Днів, протягом яких 

тривали всесоюзні змаган
ня зі спортивної гімнасти
ки серед вихованців дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл 
та колективів «Юний днна- 
мівець», промайнули немов 
уить. Прикро, що в змаган
нях не орала участі кірово
градка Олеся Дудник—один 
З безперечних лідерів моло
діжної спортивної гімнасти
ки Радянського Союзу. Дів
чинка перебуває в Москві, 
де у складі збірної СРСР 
ул-ується до ризьких між
народних змагань «Янтарна 
колода». Та не потребують 
особливих рекомендацій 
імена інших гімнастів, та
ких як Емзар Пунтушашві- 
лі^Олександр Стеценко, Оле
на Абрашитова, Світлана 
Цанга. Навіть зі скидкою 
на їхній вік.

Не менш представниць
ким був і склад корпусу 
спеціалістів. Олімпійські 
чемпіони Михайло Вороній, 
Людмила Турищева, Олек
сандр Днтятин, Сергій Діо- 
мідов уважно стежили за

юними спортсменами, що 
додало тим особливої від
повідальності за кожну дію 
на гімнастичних снарядах,

В юнацькій командній 
першості найбільш досвід
ченими вважалися москви
чі та ленінградці, Однак 
несподівано до їхньої супе
речки втрутилися харків'я
ни, головним коником яких 
стали вільні вправи. У під
сумку команда Харкова на 
самому фініші обійшла сто
личних гімнастів, посівши
друге місце після ленін
градців. Прикра невдача
спіткала сильну команду
Тбілісі на чолі з її лідером 
Пунтушашвілі. Від грузин
ських спортсменів злету че
кали до самого кінця зма
гань, але ті так і не зуміли 
налаштувати себе. В дівочій 
командній першості пере
могли представниці Білору
сії, які всього на вісім со
тих випередили москвичок.

Та, безумовно, найбіль
ший інтерес викликав ос
танній день змагань, який 
вмістив у своїй програмі

фінали особистих виступів. 
Героєм юнацького турніру 
за програмою кандидатів у 
майстри спорту ставу п’ят
надцятирічний ленінградець

ською програмою перемож
ницями стали: Катерина 
Познякова з Москви (опор
ний стрибок), ленінградка 
Світлана Алейникова (бру-

Олександр Стеценко, який 
тричі підіймався на вищу 
сходинку п'єдесталу,

А ось серед дівчат явних 
лідерів не було. За майстер-

си), киянка Ірина Порубле« 
ва (вільні вправи) та Ірина 
Журавлева . з Череповца 
(колода). За кандидатською 
програмою дві вищі нагоро
ди одержала москвичка Ма
рина Горюнова, ще по од
ній — Ірина Осьмухіна із 
Запоріжжя та Олена Абра- 
шитова з Херсона. Приємно 
відзначити й високе друге 
місце кіровоградкн Оксани 
Линь у вправах на брусах. 
Вихованка тренера Едуарда 
Нечая поступилася пере
можниці п’ять десятих ба
ли, причому у фінальному 
заліку здобула оцінку ви- 
Щу, ніж навіть Горюнова.

Отже, змагання заверши
лися. Вони ще раз підтвер
дили оптимізм динамівської 
школи спортивної гімнасти
ки, представники якої зай
мають чільне місце у цьо
му виді спорту.

С. БОНДАРЕВ,
На знімна х: вільні

вправи демонструє срібний 
призер змагань ленінградець 
Володимир КОНЯЄВ (зліва), 
на колоді — кіровоградка 
Світлана СКРИПЧУК (спра-і 
ва).

Фото В. ГРИБА 
та В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ХТО це відчував на со
бі, мене зрозуміє, 

немає нічого гіршого, як 
зуоний біль! Що тільки 
не кладеш за щелепу, а 
він, клятий зуб, ниє і 
ниє. Отож нічого не вді
єш — доводиться звер
татися до рятівної сто
матологічної клініки, 

Кіровоградка С. П, 
Кузнецова лікувалась у 
третій міській полікліні
ці і якось очікувала свою 
чергу з номерком на 
право прийому до ліка- 
ря-стоматолога.

— Що у вас? — при
язно звернулася до неї 
чорнява, років сорока 
п яти жінка. — Я нічим 
зарадити не зможу?

— Та ось різці почали 
псуватися, — аж стрепе
нулася Світлана Петрів
на, — Вже місяць як сю
ди навідуюсь. Кажуть, 
треба міняти, в поки по
ставлять нові, то часу 
немало спливе,

— Отож так. Цілком 
співчуваю, — підтакува
ла чорнява. — Але є ви- 
хіді — полізла вона до 
сумочки, — Ось потріб
на адреса. Рекоменда
ція. користуйтесь!

На зім'ятому папірце
ві значилась фраза: 
«Олександре Рафаіло- 
вичу, не відмовте цій 
людині!». Нижче нероз
бірливий підпис. Прочи
тавши записку, пацієнтка 
підняла голову. Жінка, 

■ІІ^ка щойно бесідувала з 
нею, вже зосередила 
увагу на іншій особі.

У тісному, перегород
женому шафами каЬіне- 
тику, Світлану Петрівну 
зустрів зрілого віку чо
ловік у білому халаті. 
Він недбало зім’яв па
пірець, який йому про
стягла клієнтка, і про
фесійним жестом вказав 
на крісло. Огляд хворої 
зайняв хвилин п’ять. Ді
агноз був несподіваним:

— Сотню авансом. 
Решту по завершенні 
роботи. Якщо це влаш
товує, то будете гарно 
всміхатися у кінці наступ
ного тижняі

І справді, за чотири 
Дні усе владналося. Хо
ча й довелося розрахо
вуватись грішми, які за
ощаджувала на відпуст- 
'■'■У, жінка залишилась за
доволеною. Лікар запев- 

' нив, що він халтури не 
- уврпить, а зуби викона- 

з чистого золота і їй♦ Н* 3 долота і їй
вистачить їх років на де_
СЯТЬ

Єд..
лану
аін узяв для

то й більше!
з знічувало Світ- 
Четріану: звідки 

її коронок 

скільки золота? По
цікавилася. А він, як од 
набридливої мухи: воно 
тобі треба, хворі прино
сять, ще чимало такого 
добра по скриньках та в 
комірчинах валяється.

ДО ПРИВАТНОЇ прак
тики Олександр Ра

фаїлович Гофман ішов 
довго. Про це свідчить 
його біографія. Ще юна
ком вивчав анатомію у 
медичному училищі, пра
цював на міській сан- 
епідстанції, ветфельдше

ром. Одного разу він 
ледь не зрадив своєму 
обранню, вступив навча
тися в педагогічний ін
ститут, але отямився і 
нинув заочне навчання 
на останньому курсі.

Полтавський стомато- 
логічий інститут Гофман 
закінчив з відзнакою, і 
його направили в рідне 
місто працювати в дитя
чу стоматологічну лікар
ню. Треба підкреслити, 
що спеціаліст зі свотми 
обов’язками справлявся 
непогано, відразу ж здо
був авторитет серед ко
лег. Але перспектива ди
тячого лікаря Айболита 
Гофмана не приваблюва
ла. «Нехай знайдеться 
інший розумний, — мір
кував, — щоб за якусь 
сотню карбованців вко
лювати у таиому гаморі 
і вереску й щоденно по
вертатися додому з го
ловним болем і порожні
ми кишенями!».

Прагнув знайти облад
наний кабінет, у якому 
був би повноправним 
господарем. Гам він зміг 
би виготовляти будь- 
якої складності зубні 
пристрої.

Такий кабінет він на
дибав у медичній частині 
Кіровоградського вищо
го льотного училища ци
вільної авіації. Сподоба
лася Гофману й оточую
ча атмосфера. Добро
зичливість. Відсутність 
конкурентів. Та все ж 
Олександр Рафаїлович 
розумів, що до повної 
реалізації своїх планів 
ще далеко. Спочатку не

обхідно завоювати до
вір'я колективу.

І він старався. Дуже 
старався. Намагався, щоб 
черга біля його кабінету 
була якнайменшою. Не 
відмовлявся від громад
ських і партійних дору
чень. Пізніше ці плюси 
увійдуть до його харак
теристик. В одній із них, 
такій блискучій, що аж 
голова паморочиться од 
гарних слів, Олександр

Рафаїлович характери
зується як людина неза
мінна для училища г го
това на будь-яке само
пожертвування в ім’я 
порятунку кожного із 
членів вказаного колек
тиву!

Якби ж 
папір не 
на ньому 
мовірне за дійсне! «Ве
теран Аерофлоту, удар
ник комуністичної пра
ці», спеціаліст по нічних 
викликах (це за характе
ристикою) незабаром

так... Жаль, що 
червоніє, коли 
видаю/ь ней-

перестав зазирати в рот 
першому-ліпшому кур
санту, а широко відчи
няв двері в кабінет тим, 
хто мав при собі туго 
набитий гаманець або в 
чомусь міг би прислу
житися в майбутньому.

УЛА осінь. Хо- 
лодно, — роз

повідає заготовач міськ- 
коопторгу Валерій Пет- 
ленко, — зайшов я до 
кабінету зубника на Но- 
вомиколаївці. Хтось ме
ні порадив. І поцікавив
ся, чи він не зміг би ме- 
ні поставити два нових
зуба. «Ви потрапили не 
за тією адресою!» — 
відшив мене лікар. По
вернувся я й пішов. Ма
ло що могло бути, не в 
настрої чоловік. Хто я

для нього такий? І все ж 
куди подітись? Пішов до 
нього наступного дня. 
Дивиться на мене зди
вовано, «Недарма, кажу, 
вставиш — скільки треба 
відшкодуюі». Умостив 
мене на крісло. Ікла, ка
же, у тебе здорові — пі
де на них прірва золотаї 
А в скільки обійдеться, 
цікавлюся: «На один зуб 
— сто вісімдесят, а як 
грамотний, то полічи 

сам — на два 360І». Те, з 
якого золота він робив 
зуби, мене ніскільки не 
цікавило.

Більшість з 39 свідків, 
які були пацієнтами 
Гофмана, питання про те, 
звідки брав їх лікар ма
теріал на виготовлення 
зубних протезів, майже 
не цікавило. Люди звик
ли, якщо вони звертаю
ться до медичних уста
нов за допомогою, то ця 
допомога надається в 
рамках закону. І це пре
красна дійсність, адже 
людина в білому халаті 
в нашій уяві завжди по
стає першим рятівни
ком, який винонує свій 
службовий обов’язок в 
рамках державних упов
новажень.

Що цікаво, ніхто з ото
чуючих не бачив, як і де 
Гофман виготовляв зубні 
протези. Всі технічні за
соби для їх обробки і- 
матеріали Олександр 
Рафаїлович сконцентру
вав удома. У службово
му кабінеті він знімав 
мірки для зубів, а вдо 
ма займався виготов 
ленням протезів і ста 
вив їх знову ж на служ
бі. У будинку по вулиці 
Московській, 4а з напів
підвалом знаходились 
два спеціально обладна
них приміщення (може 
позаздрити будь-який 
стоматолог). Чого тільки 
не вистачало для ліку
вання зубів у цій при- 

аатній лабораторії — 
сказати важко. На сто
лику завжди чекали на 
використання акклюда- 
тор і молдінг, ефір для 
наркозу, сепераційні 
диски, шліфувальні кру
ги. Не виникало проблем 
у Гофмана й з наявніс
тю цементу «Вісфат» і 
лаку для покриття зу
бів, тощо. Про те, що 
господар лабораторії 
був людиною небайду
жою до мистецтва, свід
чать стилізований люд
ський череп і чудово ви
конана копія картини 
«Союз Землі і Води» Ру
бенса.

ЖЕРб-ЛА, з яких Гоф
ман постійно черпав

матеріали для своєї ро
боти, слідству точно 
встановити не вдалося. 
У своєму зізнанні (ціка
во, що покаяння в своїх 
гріхах до і офмана при
йшло за два дні до за
тримання і офіційного 
звинувачення у злочин
них діях) Олександр Ра
фаїлович стверджував: 
золото він отримував від 
своїх вдячних пацієнтів 
або скуповував у вигля
ді ювелірних виробів у 
місцевих крамницях. Гак 
чи інакше, під час обшу
ку у нього було виявле
но чимало коштовних 
перстнів, сережок, ку
лонів, ланцюжків, плас
тинок — таких, що в 
системі ювелірторгу ще 
пошукати варіоі Одні з 
них, звичайно, менш цін
ні, перетворювалися в 
лом, відповідний робо
чий матеріал для виго
товлення протезів, ІНШІ 
служили для жіночих 
прикрас, зберігалися на 
слушний час. Як би то 
не було, Гофман нама
гався йти назустріч сво
їм замовникам, і вони 
не залишались невдяч
ними перед ним.

Колишня дружина 
Гофмана Людмила Олек
сандрівна пригадує, що 
десь із 1975 року у них 
на квартирі почали по
являтися коштовні речі, 
дорогі вдяганки. Якось 
Олександр повернувся 
додому на потриманому 
«Запорожці». Поцікави
лась: звідки «манна не
бесна»? Відмахнувся 
жартом: під лежачий ка
мінь вода не гече. А 
взагалі у свої справи, як 
першу, так і другу дру
жину намагався не по
свячувати, здебільшого 
фінансові питання у ро 
дині вирішував самостій
но, враховуючи й гастро
номічні закупки.

З розширенням «нлієн 

тури» Гофман почав жи
ти з розмахом. Через рій 
у нього вже були но
венькі «Жигулі». Щоліта 
подружжя Гофманів від
правлялось відпочивати 
на узбережжя Чорного 
моря, побувало в Болга
рії ,за туристичними пу
тівками.

...Нині, коли Гофмана 
притягнули до відпові
дальності, Людмила
Олександрівна привсе
людно обурюється його 
поведінкою, ганьбить за 
злочинні дії. Чи не піз
но? Тепер тільки вика
зує себе в ній давня об
раза, мовляв, щось при
ховав, щось не додав. У 
спогадах про розлучен
ня далеко не щирими 
залишились ці двоє. Він 
доводить, що залишив 
на прощання десяток 
килимів' та інших цінних 
речей на десять тисяч 
карбованців, вона кате
горично спростовує йо
га слова. Запевняєг що 
то все наклеп, речі при
дбані кровним трудом, 
за рахунок заощаджень. 
І все ж, перемагаючи 
скромність, Людмила 
Олександрівна розпові
дає, що в 1978 році чо
ловік подарував їй на 
день народження пер
стень з чотирма діаман
тами. А напередодні Но
вого року знову підніс 
сюрприз — золоті се
режки «Світлофор» за 
1800 карбованців! Тоді 
ще не знала вона, що 
цей широкий жест озна
чав своєрідний відкуп, 
Бо Гофман’ вирішив 
створювати новий зати
шок з особою вдвоє мо
лодшою за неї. Коли це 
сталось, Людмила Олек
сандрівна не могла по
скаржитись на матері
альну скруту. Уже той 
факт, що від реалізації 
одного із коштовних 
перстнів вона справила 
сину весілля, свідчить 
немало.

Не шкодував на пер
шу сім’ю ні речей, ні 
грошей Олександр Ра
фаїлович і, певне, що не 
від природньої щедрос
ті. Він чудово розумів: 
перша дружина в будь- 
який момент може щось 
набалакати зайве з Істо
рії його приватної прак
тики. І намагався доби
тися її мовчання відчут
ними подачками. Ні в 
чому він не відмовляв 
своїй дочці-старшоклас- 
ниці, яка постійно хизу
валась перед ровесника
ми імпортними обнов
ками.

Д. ТАНСЬКИЙ, 
журналіст. 

(Закінчення буде).
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А ЦТ (і програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Телефільм
«До розслідування присту
пити». «Версія». 1 серія. 
9.10 — Документальний- те
лефільм. 9.25 — Новини.
17.00 — Новини. 17.10 — «Ді- 
£ям про звірят». 17.40 —

окументальний фільм. 18.35 
- Сьогодні у світі. 18.45 — 
Університет сільськогоспо
дарських знань. Інтенсив
ні технології в рослинництві. 
19.30 — Новини. 19.35 —
«Коли верстався номер...». В 
гостях у «Литературной га
зеты». 21.00 — «Час». 21.40 
— «Музика романтизму. В 
ансамблі з Ріхтером». Пре
м’єра фільму-концерту з 
циклу «Грудневі вечори». 
22.50 — Сьогодні у світі. 
23.05 — «Візьмемось за ру
ки. друзі». По закінченні — 
23.45 — Шаховий випуск. 
Матч претендентів на зван
ня чемпіона світу.
А УТ

10.00 — Новини. 10.10 — 
Народні таланти. 10.35 —
Шкільний екран. 4 клас. Му
зика. 11.05 — 
здоров'я. 11,40 
«кран. 10 клас, 
література. 12.15 — Відпові
даємо на ваші 
13.00 — Новини.
Концерт симфонічного ор
кестру Кримської філармо
нії. 16.30 — Новини. 16.40 — 
Срібний дзвіночок. 17.00 — 
Фільм-концерт «Натхнення». 
17.30 — На допомогу школі. 
18.00 — «Тверезість — нор
ма життя». Алкоголь і трав
матизм. (Кіровоград). 18.30 
— «Головна ланка». Обгово
рюємо проект Закону СРСР 
про державне підприємство 
(об’єднання). 18.45 — Фільм- 
концерт «Інтермеццо». 19.00 
— Актуальна камера. 19/35 

І*— «Стосується кожного». Ве
дучий професор В. І. Сенчен
ко. 20.30 — Вечірня гім
настика. 20.40 - На добра
ніч. діти'. 21.00 — «Час». 
21.40 — Худ нісяій телофільм 
«Дім батька твого». 2 серія. 
22.50 — Актуальна камера. 
Вечірній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
«Останнііі фаетон». Науково- 
популярний фільм. 8-35д 9.35 
— Музика. 6 клас. 9.05 —
Французька мова. 10.05 — 
Учням СПТУ. Естетичне ви
ховання. 10.35, 11.40 — Ос
нови інформатики і обчис
лювальної техніки. 9 клас. 
11 05 — Російська мова.
12.10 — Телефільм «Дивний 
шлюб». 1 і 2 серії. 14.30 — 
Новини. 18.00 — Новини. 
18.15 — Ритмічна гімнасти
ка. 18.45 — Документаль
ний те.чефільм. 19.35 — «До
рога в нікуди». Про шкідли
вість наркоманії. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — «...До 
шістнадцяти і старші». 21.00 
— «Час». 21.40 — Телефільм 
«Дивний шлюб». 2 серія. 
22.50 — Музичний експромт, 
83.05 — Новини.

Доброго вам 
— Шкільний 

Українська
запитання.

13.15 —

туальна камера. Вечірній 
випуск.
А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Документальний телефільм. 
8.35, 9.35 — Суспільствознав
ство. 10 кл. 9.05 — Німецька 
мова. 10.05 — Учням СИТУ. 
Астрономія. 10.35 — «Дев’я
тий вал». Науково-популяр
ний фільм. 11.05 — Перечи
туючи К. Паустовського. 
12.00 — Телефільм «Дивний

— Срібний дзвіночок. 17.00
— Республіканська фізикд,-
математична школа. 17.30— 
Наука 1 час. 18.00 — Теле
фільм «Єреван». 18.30 —
«Головна ланка». Обговорює
мо проект Закону СРСР про 
державне підприємство (об’
єднання). 18.45 — Співає на
родна артистка УРСР 
Л. Юрченко. 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — Л. То
ма. « Михай ло-придибайло». 
Прем’єра теленовели. 20.05

иат СРСР. у Перерві — 20.15 
— Вечірня казка. 21.00 —
.«Час». 21.40 Ваша думка.
22.35 — Новини.

шлюб». 2 І 3 серії. 14.05 — 
Новини. 18.00 — Новини. 
18.10 — Із скарбниці світо
вої музичної культури. Тво
ри Н. Пеганіні виконують 
С. Стадлер і камерний ор
кестр Литовської РСР. 19.00
— Сільська година. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Му
зичний кіоск. 20.45 — Доку
ментальний телефільм. 21.00
— «Час». 21.40 — Телефільм 

З серія.«Дивний шлюб».
22.40 — Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час»,. 8.05 — Фільм «Зай
чик». 9.25 — Новини. 17:00 
— Новини. 17.10 — Докумен
тальний телефільм. 17.40 — 
«...До шістнадцяти і старші». 
18.25 — Документальний
фільм. 18.45 — Сьогодні у

звання чемпіона світу. 8.10 
— Жива природа. 9.10 —
Світ і молодь. 10/10 — Но
вини. 17.00 — Новини. І7.10 
—Фільм «Дорогий хлоп
чик». 18.30 — Пошта - цих • 
днів. 18.55 — Сьогодні у 
світі. 19.05 — Прес-'клуб.
Комуністична преса світу 
про зміни в радянському 
суспільстві. 20.05 — Новини. 
20.10 — Фільм-концерт «1 
пробуджується поезія в ме
ні». 21.00 — «Час». 21.40 — 
Фільм «Танго нашого дитин
ства». 23.10 — Сьогодні у 
світі. 23.25 — «Музика на
ших сучасників». Про імпро
візацію.
А УТ

10.00 — Новини. 10.10 — 
Виробнича гімнастика. 10.20 
— Телефільм «Прискорення. 
Пошуки резервів». 10.35 — 
Шкільний екран. 9 клас. Фі
зика. 11.05 — Концерт ка
мерної музики. 11.40 —
Шкільний екран. Російська 
література. М. Шагіпян. «Чо
тири уроки у Леніна». 12,10 
— Художній телефільм «Дім 
батька твого». 1 і 2 серії. 
14.,35 — Новини. 14.45 —
Молодіжна студія «Гарт». 
16.15 — Музичний фільм - 
«Тема для 
Новини, 
дзвіночок, 
російської 
Концерт 
«Кредо». 18.00 
80-х». Партійна організація 
Кіровоградського заводу 
«Гідросила». (Кіровоград). 
18.30 — Інформаційний ви
пуск. (Кіровоград). 18.45 — 
Світловодські сувеніри. /Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — 1 тільки 
музика. 20.50 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — «Монолог про ко- 

.... .................. ....... хання». Музичний- відео- 
—“Телефільм «Дивний шлюб».’ фільм-за участю народної 
З і л серії 14.25 — Новини, артистки УРСР Софії Рота- 
18 00 — Новини. 18.15 - До-, ру. 22.50 — Актуальна ка- 
кументальпнй фільм. 18.25 мера. Вечірній випуск. 23.20 
- Літературні читання. 19.00 — Художня гімнастика. Ку-

З 17 по 22
березня

1987 року

— Концерт популярної сим
фонічної музики. 20.35 —
Вечірня гімнастика. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 —
— «Час». 21.40 — Молодіж
на студія «Гарт». 23.10 —
Актуальна камера. Вечірній 
випуск. 23.40 — Міжнарод
ні змагання з художньої 
гімнастики на кубок УТ.
А ЦТ (И програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальні фільми. 8.35. 
9.35 — Загальна біологія. 
10 кл. 9.05 — Іспанська мо
ва. І0.05 — Учням СПТУ. 
Чуття сім'ї єдиної. 10.35, 
11.40 — Етика і психологія 
с'імейного життя. 9 кл. 11.05
— Шахова школа. 12.10 — 
Природознавство. 4 клас. 
12.30 — Фізика. 8 кл. 1300

студія 
Музичний 

і органа». 16.30 — 
16.40 — Срібний 
17.00 — Культура 

: мови. 17.30 —
джаз-ансамблю 

«Комуністи

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — -Концерт духо
вого оркестру штабу Черво- 
нопрапорного Білоруського 
військового округу. 8.35 — 
«Чого і чому». Передача для 
дітей. 9.05 — Життя в мис
тецтві Мікслаиджело. 9.50— 
-- «Народна творчість» Те- 
леогляд. 10.35 — Докумен
тальний фільм. 11.05 — Піс
ня далека й близька. 11.50— 
Літературний альманах.
13.00 — Для всіх і для кож
ного. Торгівля без черги. 
Тслепереклик: Москва —
Вільнюс — Одеса. 14.00 —
«Співдружність». Тележур
нал. 14.30 — Новини.. 14.\)
— До ювілею Великого 
Жовтня. Історії немеркнучі 
рядки. Фільм «Піднята ціли
на». 1 серія. 16.35 — Інсти
тут людини. Чоловік і жін
ка. 17.40 — Концерт Закар
патського народного хору. 
18.25 — Мультфільми. 18.50
— Репортажі з СРСР. Участь
бере американський журна
ліст Філ-Донахью. 19.50 —
Новини. 19.55 — Телефільм 
«Відмінний гіпс». Із серії 
«Парад шахраїв». (ПНР). 
21.00 — «Час». 21.40 — У су
боту ввечері. Музичний 
ринг. Естраднії програма за 
участю М. Боярського. 23.00
— Новини. 23.05 — У світі 
Штрауса.
А УТ

13.05 — Новини. 13.20 — 
Доброго вам здоров'я. 13.50
— Театр і час. 15.00 — Су
ботні зустрічі. 16.30 — Наші 
гості. 17.15 — Майстри гу
мору — жінкам. 18.30 —
Мультфільм «Леопольд і зо-

Спорт і особистість. 11.50 
«Хороводи «Берізки». Коїн 
церт Державного хореограф 
фінного ансамблю «Берізка», 
12.25 — Фільм «Слідством 
встановлено». 13.55 — Му-, 
зична передача для юнацтва. 
16.05 — Хронікальн  о-доку- 
ментальний фільм «Обличчя 
нашої пам'яті». 16.55 —
Мультфільм. 17.05 — «Хочу 
сказати». 17.30 — Фехтуван
ня. Чемпіонат СРСР. 18.00—’, 
Футбол. Чемпіонат СРСР. 
«Зеніт» — «Динамо» (Моск
ва). 2-й тайм. 18.45 — М. Ра- 
євський. «Життя за Вітчиз
ну». 19.40 — Документальні 
телефільми. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Здоров’я.
21.00 — «Час». 21.40 — За
прошує телевізійний театр. 
Вистави Анатолія Ефроса. 
«Сторінки журналу Печорі« 
на».' За романом М. Лермон
това «Герой нашого часу», 
23.10 — Новини.

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (І програма)
7.00 —■ Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30 -ч»! 
«Час». 8.00 — Шаховий ви
пуск. Матч претендентів на 
Звання чемпіона світу. 8.10 

Телефільм «До розсліду
вання приступити». «Вер
сія». 2 серія. 9.15 — До Дня 
Паризької комуни. Кінопро- 
грама. 9.40 — Новини. 17.00
— Новини. 17.10 — ФіЛЬМ- 
концерт «По прочитанні Длн- 
те», Ф. Ліст. «Фантазія-со- 
ната». 17.35 — Наука і жит
тя. «Новатори 1 консервато
ри». 18.50 — Сьогодні у сві
ті. 1.9.00 — Футбол. Євро
пейські кубки. 1/4 фіналу. 
Й0.45 — Співає і танцює мо
лодість. 21.00 — «Час». 21.40
— Футбол. Європейські Куб

ани. 1/4 фіналу. 23.10 — Сьо
годні V світі. 23.25 — Світ і 
молодь.
А УТ

10.00 — Новини. 10.10 — 
Концерт. 10.40 — Село і лю
ди. 11.15 — Звучить музика 
А. Вівальді. 11.40 -- Шкіль
ний екран. 8 клас. Російська 
літературі 12.20 — Новини.
16.30 — Новини1. 16.40 —
Срібний дзвіночок. 17.00 — 
Музичний Фільм
жартома». 17.30 — «Агро
пром- проблеми і пошуки». 
Кормова база тваринництва 
па Закарпатті. 18.00— Теле
фільм «Дрібниці життя».
18.30 — «Закон і ми». Про
філактика пияцтва та алко
голізму серед підлітків. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — Атеїстич
ні діалоги. Правда 1 вигаДки 
про Почаївську лавру. 20 05

Вперше на екрані' ^Т.
Документальний фільу «Пі
раміда». 20.40 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час». 
01.40 — 3 української му
зичної класики. 23.00 — Ак-

«Тільки

На знімку? виступає ансамбль «Усівчанка» (керівник Володимир Чорний) із Палацу культури 
шахти «Світлопільська» — дипломант обласного огляду колективів художньої самодіяльності. 

_ . Фото С. ФЕНЕННА.м. Олександрія.

Відповіді на кросворд, вміщений у «МК» за 5 лютого ц. р
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Акимов. 6. Бодлер. 10. Іран. 

11. Нордкап. 12. Вата. 13. Ахілл. 17. Аттіс. 19. Болі
вія. 20. Спілка. 21. Гірчак. 25. Ашхабад. 26. Варан. 
27. Атака. 30. Гобі. 32. Енцелад. 33. Анди. 34. Ка
лібр. 35. Аналіз.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Акав. 2. Аміни. 3. Адепт. 
4. Верв. 7. Арахіс. 8. Адажіо. 9. Аттіка. 14. Лемпі- 
ра. 15. Горкуша. 16. Вінітар. 18. Тоналіт. 22. Етанол, 
23. Банкет. 24. Аркада. 28. Гелій. 29. Ідеал. 31. Імам.-’ 
33. Анід.

світі. 18.55 — Наш сад. 19.25
— Новини. 19.30 — Зустріч 
у Концертній студії Остан- 
кіно з заслуженим учите
лем школи РРФСР С. Лисен- 
ковою. 21.00 — «Час». 21.40
— Вечір балету у Великому 
театрі, присвячений 40-РІч- 
чю творчої діяльності Ю. Гри
горовича. У перерві — 22.40
— Сьогодні у світі. По закін
ченні — 00.05 — Шаховий 
випуск. Матч претендентів 
на звання чемпіона світу.
А УТ

10.00 — Новини. 10.10 — 
Футбол. Європейські кубки 
1/4 фіналу. (Відеоповтор від 
18 березня). 11.40 — Шкіль
ний екран. 8 клас. Україн
ська література. 12.10 — Но
вини. 16.30 — Новини. 16.40

— Ритмічна гімнастика. 19.30 . боТс
— «Співдружність». . Теле
журнал. 20.00 — ..Вечірня 
казка. 20.15 — «Право на 
диплом». Про участь моло
дих інженерів У сільському 
будівництві в Нечорнозем’ї. 
20.45 — Народні мелодії. 
21.00 — «Час». 21.40 — Те
лефільм «Дивний шлюб». 
4 серія. 23.00 — Новини.

ШШ
А ЦТ (І програма)

7.00 — Ранкова зарядка. 
Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.00 — Шаховий ви
пуск. Матч претендентів на

Українського телеба
чення.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35, 
9.35 — Історія. 4 клас. 9.05 
— Англійська мова. 10.15 — 
«Місце зустрічі вказати не 
можна». Науково-популяр
ний фільм. 10.35. 11.40 —
Географія. 5 клас. 11.05 — 
Мамина школа. 12.10 — Те
лефільм «Дивний шлюб». 
4 серія. 13.30 — Новини.
18.00 — Новини. 18.15 — Об
говорюємо проект Закону 
про державні підприємства 
(об’єднання). 19.10 — Кара- 
калпаксьна сюїта. 19.15 —
Документальний телефільм, 
19.40 — Теніс. Чемпіонат 
СРСР. Фехтування. Чемпіо-

лота рибка». 18.45 — «Скар
би музеїв України». 19.00— 
Актуальна камера. 19.35 — 
Сонячні кларнети. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Художній 
фільм «Випадок з Полині- 
ним». 23.15 — Актуальна ка
мера. Вечірній випуск. 23.45 
— Художня гімнастика. Ку
бок Українського телеба
чення.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
Науково-популярний фільмНауково-популярний фільм 
«Портрет без рами». 8.30 — 
Ритмічна гімнастика. 9.00 — 
Ранкова пошта. 0.30 — Ма
мина школа. 10.00 — Світо
ва художня культура. И.-С. 
Бах. 11.00 — Документаль
ний телефільм. 11.20 —

«Молодой коммунар» - 

орган Кировоградского 
областного комитета

ЛКСМ Украины,
На украинском языке.
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7.00 — Ранкова зарядка. 
Мультфільм. Музика. 7.30—! 
«Час». 8.00 — Науково-по-; 
пулярний фільм. 8.10 —
Концерти наших друзів. Піс, 
ні і танці Болгарії. 8.35 —■! 
Ритмічна гімнастика. 9.20—! 
Тираж «Спортлото». 9.30 —1 
«Будильник». 10.00 — Слу
жу Радянському Союзу! 
її 00 — Ранкова пошта'.
11:30 — Клуб мандрівників. 
12.30 — Музичний кіоск. .
1300 — Сільська година. 
14.00 — Здоров'я. 14.30 —Ч 
До ювілею Великого Жовт-: ■ 
ня. Історії немеркнучі ряд
ки. Фільм «Піднята цілина». 
2 і 3 серії. 17.45 — Грає
Р. Раннап. 18.00 — Міжна-. 
родна панорама. 18.45 —І
Мультфільм. 19.05 — «Тайм 
ГО1ІІ РобіНЗОГІИ». Про СІМ’Юйк. 
Ликових, яка піввіку жив«^ 
далеко від людей. 19.55 —! 
Новини. 20.00 — Зірки іс
панської опери. Альфреда 
Краус. 21.00 — «Час». 21.40
— Телефільм «Сімнадцять 
миттєвосте!! весни». 1 серія. 
22.50 — Футбольний огляд
23.35 — Новини. По закін
ченні — 23.40 — Шаховий 
випуск. Матч протендеитів 
на-звання чемпіона світу.
А УТ

10.00 — Новини. 10.10 —<1 
Ритмічна гімнастика. ]0.40
— Концерт. 11.10 — Кіно- 
альманах «Горизонт». 11.45
— Живе слово. 12.30 — Кой-,
церт старовинної музики. 
13.00 — Грані пізнання.
13.45 — Документальний
фільм. 14.05 — Мультфільм 
на замовлення. 15.00 — Се
ло і люди. 15.30 — Імпровй 
зація. Естрадна програма, 
16:00 — Слава солдатська. 
17.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Динамо» (Київ) — 
«Арарат». 18.45 — Співає
H. Яремчук. 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — Леся 
Українка. «У катакомбах»’.- 
Телевистава. 20,25 — Пре
м'єра науково-популярного 
фільму «Не мені одному»^
20.35 — Вечірня гімнастика-. 
20:45 — На добраніч, діти! 
21:00 — «Час»: 21.40 — В 
концертних залах України,
22.35 — Актуальна камера« 
Вечірній випуск. 23.05 
Чемпіонат СРСР з гандболу.- 
Жінки.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай! 
8.15 — Документальний теле-з 
фільм. 8.35 — Російська мо« 
ва. 9.05 — Із скарбниці cßi« 
тової музичної культури.
I. Стравінський. Інструмент 
тальні TBopH.-9.45 — Прогрій 
ма Українського телебачеій 
ня. 11.15 — Фільм-вистава 
Ленінградського театру 
ім. Ленради. «Люди і прірі 
страсті». 14.15 — Відомі тваь
gn. Відомі виконавці. Тво)*« 

.-С. Баха і А. Вівальді.-14.55 
— Баскетбол. Чемпіонат? 
(-РСР. Чоловіки. «Жальгіріс» 
— ЦСКА. 16.40 —Світ і молодь, 
17.40 — Жива природа. 18.40 
— Спортивна програма: Те
ніс. Чемпіонат СРСР; легка 
атлетика. Чемпіонат світу. 
пп°'С: ВолеЙбол. . Чемпіонат СРСР. Чоловіки. «Автомобй 
ліст» — «Радіотехнік». У гіс-: 
рерві — 20.00 — Вечірня каз
ка, 21.00 — «Час». 21.40 ті 
Авторський вечір народної 
артистки СРСР Г. Жубанової;

УВАГА!
Завтра в приміщенні 

редакції газети «Кірово
градська правда»' відбу
деться чергове заняття 
літстудії «Сівач».

Початок о 18.00.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Газета виходить у вівторок, 
четвер, суботу.

Друкарня Імені Г. М, ДимитровЦ) 
видавництва 

«Кіровоградська правдал 
Кіровоградського обкому 

Компартії України , 
м. Кіровоград, вуп. Глінни, 2«
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