
Ш^евогр&деьжа 
(йй’-отк Я. К.

Іна. Л

Виходить з 5 грудня 1939 р. ф Вівторок, 29 вересня 1987 року № 117 (3936). Ціна 2 коп.

Творити—не тільки у свята
Робота комсомольця 

Олега Шевченка вимагає 
великої уваги і точності. 
Він — шліфувальник ін- 

В струментального цеху4

№ 8 заводу «Гідросвла». 
Олег має IV розряд, шлі
фує інструменти підви
щеної складності. Моло
дий висококваліфікова
ний робітник і на субот- 

нику підтвердив свої 
творчі можливості.

На з н і м к у: Олег 
ШЕВЧЕНКО.
Фото В. ВЕРЕТЕННИКОВА.

Маршрути 
«Червоної 
суботи»

Олександрія — Нова 
Прага — Світловодськ. Та
ким став маршрут кому
ністичного суботнпка для 
учнів олександрійського 
індустріального технікуму.

Вересень — місяць ро
біт в колгоспах і радгос-
, . —~--------  

«На

.та

ра-

картоплю!»
В Олександрійському ра

йоні було оголошено 
гальний суботник — «На 
картоплю!». Молодь 
нону ударно потрудилася 
того дня. На полях кол
госпу імені Каліпіиа пра
цювали комсомольці «Сі.іь- 
госпхімії», районного спо- 

пах області, і двісті учнів 
другого і третього курсів 
технікуму, які працюють 
у Світловодському районі, 
оголосили минулу суботу 
днем ударної праці. їх 
підтримали першокурсни
ки, які за кілька днів до 
цього виїхали до Нової 
Праги. Так було розгор
нуто соцзмагання, в яке 
включилися й майбутні 
випускники технікуму, які 
залишилися в рідному міс
ті. Четвертокурсники олек
сандрійського індустріаль
ного працювали в навчаль
но-виробничих майстер
нях, займалися блаю- 
устронм технікуму і міста 

Наш кор.
м. Олександрія.

жпнчого товариства, відді
лу культури, учні місцевої 
школи. Високий трудовий 
ритм панував і на картоп
ляних плантаціях колгос
пів імені Свердлова, імені 
Шевченка, «Росія».

Всього було зібрано 400 
тонн картоплі. Є в цих 
тоннах і внесок молодих.

О. ШИШКА, 
перший секретар Олек
сандрійського райкому 
комсомолу.

ПОДІЯ

ПІД МАРКОВИМИ 
ДУБАМИ

На хуторі Надії — в дер
жавному музеї-заповіднику 
Івана Карпрвича Карпенка- 
Карого — зібралися амато
ри і професіональні акто
ри, шанувальники театраль
ного мистецтва, культпра
цівники, гості, серед яких 
колективи народних само
діяльних театрів з м, Кре
менця Тернопільської та 
м. Новоселиці Чернівець
кої областей Звідси, від 
площі біля меморіального 
будинку драматурга, ш,о 
ховається е тіні вікових ду
бів, театральне свято «Ве
ресневі са/лоцвіти» мало 
вирушити в міста і села об
ласті.

Відбулась театралізована 
вистава (режисер А. Ф. Шу
ба), в якій виступили само
діяльні театральні, хорові, 
танцювальні колективи об
ласті, поети Валерій Гонча
ренко та Юрій Камінський, 
актори обласного музично- 
дра/катичного театру імені 
М. Л КропиЕНицьиого.

К. ПЕТРЕНКО.

ВУГЛЕРОЗРІЗ «Костян- 
тинівськіїй»... Сьогодні 

до цієї будови, без ігере- 
більшення, прикута увага 
всієї робітничої Олександ
рії. Зрозуміло: новобудова 
— єдиний пусковий об’єкт 
тресту «Олексавдріяроз- 
різбуд». до кінця року тут 
належить освоїти мільйо
ні: карбованців.

Вирує життя на буді
вельному майданчику. 
Снують потужні «БслАЗп»,

ЗА ГУЧНИМ
*СТАТУСОМ?

«КрАЗи», напружено тру
дяться будівельники — 
теслярі, бетонники, мон
тажники. Аж не вірпться, 
що два — три місяці тому 
тут все. було по-іншому — 
напував спокій, простою
вала техніка. Нсдивно, що 
іі план восьми місяців бу
дівельники «провалили», 
освоївши на 147 тисяч 
карбованців менше, ніж 
передбачалося. В чому ж 
причина аритмії?

Керуючий трестом «Олек
са пдріярозрізбуд» В. Ф. 
Гук про недоліки розпові
дав відверто, називав речі 
своїми іменами. Як вияви
лось, кілька факторів за
вадили колективові буді
вельників вести роботи 
планомірно. Цс і численні 
зміни проектних рішень, 
які доводилося вносити 
вже в ході будівництва, і 
вкрай, погане матеріально- 
технічне забезпечення і 
слабка інженерна підго
товка. Мені доводилося 
розмовляти з багатьма 
будівельниками, від іпже- 
вера-до робітника. 1 псі во
ші нарікали на проект роз
різу. виконавші інститутом 
«УкчІ ІДІпроект». Дове
лося навіть почути думку: 
проект не відповідає вимо
гам не тс що сьогодніш
нього чи завтрашнього 

дня, а й учорашнього. І 
все ж головна біда — не
стача робочих рук.

В. Ф. Гук про це розпо
відав ІЗ болем, називав 
десятки професій, пред
ставники яких сьогодні 
конче потрібні.

Вивчаючи етап справ, 
аналізуючи доробок колек
тиву, звернув увагу на та
ку проблему: чи ж справ
ді відповідає будова своє
му гучному статусу —

«Всесоюзна ударна ком
сомольська»? На жаль, пі. 
Посудіть самі: із 683 
працюючих лише 200 буді
вельників — люди віком 
до ЗО років, а па комсо
мольський облік поставле
но 126 чоловік. Та й гс ’гра
фів регіонів країни, звідки 
приїхали посланці, досить 
обмежена. По одному бу
дівельнику із Херсона та 
Мурманська, двоє — із Ту
ли, а решта — представ
ники Кіровоградщпнп. І 
поповнення з інших облас
тей чекати не доводи
ться...

Вагоме слово у подолан
ні кадрового дефіциту 
могли сказати студентські 
будівельні загони. Могли, 
та не сказали. Пригадую 
свій перший приїзд на роз
різ (на початку серпня). 
Тоді там працювали чоти
ри студзагони з обласного 
центру: «Дружба» та «Ро
весник» представляли 
К1С.М, «Скіф» — педін
ститут, «Факел» — мед
училище. Студен ги пра
цювали сумлінно. не 
рахувалися з часом Та 
все одно вони не могли 
подолати чималого від
ставання, допущеного на 
об'єкті раніше. 1 тут ии- 
янилося. що трест свідомо 
відмовився від груші по- 

мічннків — студентів із 
Ворошнловграда та учнів 
Гайворонського машино
будівного технікуму. Чо
му? Бо керівники бояли
ся, що не вдасться заван
тажити всіх роботою. Па
радокс та й годі: справ па 
будові хоч відбавляй, ти
сячі карбованців не освоє
ні, а роботи бракує. Пра
вильніше було б сказати, 
що бракувало організова
ності, відповідальності у 

людей, покликаних забез
печувати на будові чіткий 
ритм. Бо її вже згадані 
чотири загони працювали 
у півсили, часто простою
вали через відсутність об
сягів робіт і матеріалів.

—- Ми освоїли за півто
ра місяці 150 тисяч карбо
ванців, — розповідав ко
мандир зведеного студент
ського загону, студент 
КІСМу Віктор Медвідь. 
— Немало, але могли б 
зробити ще більше...

В. Ф. Гуку важко щось 
заперечити. Він згоден із 
студентами, а нерозпоряд
ливість па будові пояснює 
відсутністю матеріалів — 
цементу, цегли, щебеню. 
Замовник —. трест «Укр- 
шахтобуд» — не виділяв 
потрібних фондів. Видно, 
забули там, іцо до кінця 
року належить здати в ек
сплуатацію пусковий ком
плекс першої черги розрі
зу: адміністративно-побу
товий комбінат, їдальню, 
блок ремонтних майсте
рень, очисні споруди, со
рок цкитловіїх будинків...

А тепер давайте повер
немося до того, з чого по
чали розповідь — до рай
дужної картини ударного 
трудового ритму. Він і 
справді панує на будові. Та 
подібні явища, мають ще 
и іншу назву: «штурмівщи
на». І визначення таке 
справедливе Поясню чо
му.

РІЧ у тім іцо взялися 
будівельники по-справж
ньому за роботу тільни то
ді, коли відчули: далі зво

лікати не можна. Сюди 
терміново перекинули чо
тири спеціалізовані уп
равління комбінату «Дні- 
прошахтобуд», три — «До- 
нецькшахтобуду», два — з 
Ворошиловграда, мостоза- 
гін із Чернас, монтажне 
управління з Дніпропет
ровська...

1 тепер «працює» прин
цип: будь-що здати об’єкт 
в строк! Знайома картина, 
чітка, планомірна робота 
підмінюється штурмівщи
ною!

Я вже розповідав про тс, 
що комсомольців, котрі 
приїхали на «Костяіітіінів- 
ський» з інших областей, 
мало. Та й про них піхто 
не дбає. Скажімо, Василе
ві Жуку ще й досі не ви
платили належних підйом
них, піхто не подбав і про 
влаштування побуту його 
сім’ї. Станіслав Колупаев, 
Олег Усиков і Юрій Чу- 
хлов скаржились па низь
кі заробітки, одноманіт
ність культурних заходів, 
що проводяться па будові. 
Подумалось: ось справжнє 
поле діяльності для штабу 
Всесоюзної ударної! Та за
чекайте з висновками: 
штаб, виявляється, існує... 
На папері. Збирався на 
засідання він ліпне двічі, 
одне з них було організа
ційним

На XX з’їзді ВЛКСМ не
мало було сказано про 
формалізм у комсомоль
ській роботі, необхідність 
рішучої боротьби з цим га
небним явищем Та часу 
після комсомольського фо
руму минуло немало, але 
помітні зрушення якщо й 
сталися, то не скрізь. І 
прикро, що серед тих. кого 
іще не зачепила перебудо
ва. опинилися й олексан
дрійські комсомольці.

В. ЧЕБИШЕВ, 
гірничий інженер.

м. Олександрія.

БІЛЯ 
ВИТОКУ

Один із напрямів роботи 
щойно створеного моло
діжного центру в Кірово
граді — науково-технічна 
творчість молоді. Про 
перспективи розвитку цьо
го напрямку розповідає 
директор центру Олег 
ТРЕТЯКОВ.

Молодіжний центр ро
бить лише перші кроки.' 
Справа це нова, тому да
леко не всі керівники (і 
не Тільки вони) розуміють 
нас. Є кілька напрямків 
роботи. Усі вони дуже тіс
но переплетені між собою. 
Яким бачимо розвиток 
НТТМ? У першу чергу, в 
поєднанні з профорієнта
цією і в зв’язку з потре
бами промисловості. Про
водитимемо свята профе
сій, ярмарки, виставки ро
біт раціоналізаторів і ви
нахідників, конкурси між 
ними. Обов'язково від
криються семінари твор
чої молоді.

Зараз ми маємо роз
роблену анкету, яка по
винна виявити орієнтації 
юні. Збираємось охопити 
нею через комітети ком
сомолу якомога ширші 
кола молоді, щоб найпов
ніше виявити її інтереси. 
Тоді зможемо планувати 
роботу більш конкретно 

Але й нині вже маємо 
деякі намітки. Наприклад, 
створення кооперативно
го конструкторського бю
ро по розробці автомати- 

1 зованих ліній. У відділах 
роботизації, у КБ крупних 

! підприємств міста є люди, 
які зможуть цим займати
ся.

Потрібним, як на ч-щ 
погляд, буде й коопера
тив ПО легкому ремонту 
велосипедів, мопедів, ав
томобілів.

Уявіть собі таке: захо
дите, скажімо, в кафе 
«Юність», а там все, почи-

наючи із вхідних дверей і 
кінчаючи паперовою сер
веткою, гармонійно офор
млене, в одному стилі. Са
ме цим займатиметься 
проектна група «Стиль».

Скоро у міськкомі пар
тії відбудеться нарада 
головних інженерів, керів
ників підприємств. Ми 
одержимо «портфель за
мовлень», з якого вибе
рем те, що нам найбільше 
підходить на сьогоднішній 
день.

Чи маємо власні ідеї? 
Маємо. Нам відомо, що 
існує розробка дитячого 
тренажере для вивчення 
фізики, хімії, електроні
ки. У школах міста й об
ласті він був би як знахід
ка.

У майбутньому, коли на
ші підрозділи (конструк
торські бюро, проектні 
групи) розростуться і зміц
ніють, еони перетворяться 
у локальні центри органі
зації молоді на місцях

Побудована наша ро
бота виключно на стиму
лах, будь-які накази і при
мушування ми вважаєм.о 
зайвими Нині ми — біля 
витоку, яким буде подаль
ший темп розвитку НТТМ
— покаже час.

Хотілося б наголосити й 
на технічній базі для твор
чості молоді Саме від неї 
залежить майбутнє НТТМ. 
Тому, згідно постанови 
ЦК КПРС і Ради ЛУіністрів 
СРСР. ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
від 5 лютого 1987 року ми 
кооперуватимемо на па
йовій участі кошти під
приємств та установ міста 
для розвитку матеріально- 
технічної бази Адже НТТМ
— одна із складових комп
лексної програ.м.и вихован
ня молоді.
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«ХРОНОМЕТР»
Непримиренна боротьба 

з порушеннями трудової 
та технологічної дисциплі
ни, непродуктивними втра
тами робочого часу — ось 
мета Всесоюзної операції 
«Хронометр», яка триває 
нині.

В ході и проведення 
«прожектористи» повинні 
підтримувати тісний зв’я
зок з економічними та 
виробничими службами 
підприємств та організа

АНКЕТА ДОПОМОГЛА
До обласного штабу 

«КП» надійшла анкета 
«Потребує втручання» від 
групи молодих водіїв з 
Новоархангельського ра
йону. У ній повідомляло
ся, що працівниками АЗС 
№ 6 допускаються пору
шення соціалістичної за
конності, правил внутріш
нього розпорядку.

Рейдова бригада переві
рила лист. Факти зловжи
вань підтвердилися. Дійс
но, оператор АЗС № 6 
А. І. Громик державним 
бензином запразляв осо
бистий автотранспорт. При 
перевірці у хапуги вияв
лено неоприбутковані та
лони, надлишки грошей в 
касі. Про виявлені недо
ліки було повідомлено 
адміністрацію Маловис- 
ківського підприємства по

г

п? 
о
<
і-
<
ш
X
<

Потребує втручання
Обласний штаб «Комсомольського прожектора» В 

пропонує вам, шановні читачі, взяти участь в one- { 
рації по виявленню випадків порушень радянсько- “ 
го і трудового законодавства, правил торгівлі, не
трудових доходів, інших негативних явищ. Для 
цього просимо «прожектористів», членів опера
тивних комсомольських загонів, усіх юнаків і дів
чат заповнити анкету-талон і надіслати її на ад
ресу обкому комсомолу: м. Кіровоград, вул. 
К. Маркса, 41, обласному штабу «КП». Або в ре
дакцію газети. ' ;

На ваші сигнали оперативно відгукнуться шта
би і пости «КП», народні контролери, правоохо- і 
ронні органи, журналісти газети. О

АНКЕТА-ТАЛОН £

Прізвище, ім’я по батькові _ __ __
(заповніть при бажанні) ї

Вік_______ ________________________________

Місце роботи, домашня адреса ... .

Виявлено порушення 

Пропозиції ПО усуненню недоліків ._____ __

АНКЕТА - ТАЛОН - -

цій. Це дозволить своє
часно реагувати на пору
шення трудової дисциплі
ни, виявляти втрати робо
чого часу, більш повно 
аналізувати результати ро
боти комсомольсько-мо
лодіжних колективів, мо
лодих робітників.

Під час проведення рей
дів штаби «КП» повинні 
звернути особливу увагу 

забезпеченню нафтопро
дуктами, до якої нале
жить АЗС № 6.

Директор підприємства 
І. М. СОЛОМАХА повідо
мив, що сигнал «прожек
тористів» мав великий ре
зонанс у колективі. За 
грубі фінансові порушен
ня, зловживання службо
вим становищем А. І. 
Громика звільнено з ро
боти. Матеріали перевір
ки обговорені на робіт
ничих зборах.

З часу першої публіка
ції анкети-талона до об
ласного штабу «КП» та 
редакції надійшло ^кри
тичних сигналів. Усі вони 
перевіряються. Про ре
зультати перевірки газета 
повідомить в одному з 
найближчих випусків «До
зорця».

'І • .
«Молодий комунар»

серпня нинішньо- 
У ній йшлося про 
вантажних авто- 
у колгоспі імені 
Жовтня Світловод-

«В ОФСАЙДІ»
Критична кореспонден

ція під таким заголовком 
була надрукована в нашій 
газеті 6 
го рону. 
простої 
машин 
40-річчя 
сьного району. Відзначимо, 
простої не з власної вини. 
Річ у тім, що райагропо. 
стач не виділив господар
ству вчасно акумуляторів.

Як повідомив редакцію 
начальник райагропостачу 
Є. П. Хохленко, очолювана 
ним служба оперативно 
відреагувала на критику. 
Господарству було виділе
но чотири акумулятори. 
Нині всі вантажні автомо
білі зайняті на перевезен
ні врожаю пізніх культур.

«ОПЕРАЦІЯ
ТРИВАТИМЕ»

Під таким заголовком 27 
червня нинішнього року в 
«Молодому комунарі» бу- 

«ПРОЖЕКТОРИСТАМ» НА ЗАМІТКУ

на роботу міського тран
спорту, громадського хар
чування, служб побуту. 
Адже не секрет, що й від 
них залежить продуктив
ність роботи людей, їх 
настрій.

Члени штабів і постів 
«Комсомольського прожек
тора», котрі візьмуть 
участь у Всесоюзній опе
рації «Хронометр», по
винні тримати під неослаб
ним контролем окрім ди
сципліни й питання удо-

О А СТО районні керів- 
пики, які приїздять у 

наше господарство, 
вуються: «Невже не 
бридне нам возитися 
отими
прожекторами», 
кавками»? Майже що
тижня щось вивішуєте...».

Голова правління кол
госпу В. С. Курашкевнч в 
таких випадках відпові
дає, що має справжніх 
ентузіастів цієї справи.

Штаб «Комсомольського 
прожектора» господарства 
очолює Юрій Лопушенко. 
Збере своїх товаришів по

ди
на- 

З 
«Комсомольськими 

«Блііс-

НА ОСУД 
ОДНОСЕЛЬЦІВ

ДОСВІД

ВИНОСЯТЬ НЕГАТИВНІ
ЯВИЩА ЧЛЕНИ ШТАБУ «КП»

«КП» Леоніда Дмитришина 
і Людмилу Царелунгу, по
радяться разом, де б кра
ще провести рейд, І виру
шають. Якщо виявляють 
незначні недоліки — на 
місці стежать за їх усу
ненням. Юра — досвідче
ний механізатор. Нерідко 
він сам допомагає колегам 
усувати поламки. підка
зує, як провести ту чи ін. 
шу ремонтну операцію.

Одним словом, з рейда
ми у нас усе гаразд: вони 
готуються заздалегідь, за
лучаються до них і керів
ники господарства, спе
ціалісти.

Часто-густо «героєм» 
«Блискавок», «Колючок» 
стає доярка Ольга Воро- 
нівська. Вона приходить в 
нетверезому стані на до
їння, часто запізнюється 
на роботу.

Полюбляє «гостювати» у 
наших випусках і сім’я 
Жученків. Члени цієї ма- 
лошанованої родини про
гулюють, пиячать, 
люди похилого віку, 
через ту оновиту за 
не візьмуться. Хоч 
постійну прописку 
нашому «КП» подавай. По
ки колгоспники бачать їх 
розмальованими карика
туристами, поки соромлять, 
доти й но п’ють. Бсе-тани 
сором пекучий хоч зрідна 
стримує від чарки.

Помічників у членів шта
бу нашого «Комсомоль
ського прожектора» бага
то. Нам приємно, що не
доліки, недоробки не за
лишаються непоміченими. 
Нсдодоїла доярка Настя 
Тісна корів — намалюва
ли. Ні, ми не прихильники 
ображати. Спочатку попе-

Вже 
а ніяк 
розум 
бери і 
їм у

ДІЄВІСТЬ

ло опубліковано матеріал 
обласного штабу «КП». У 
ньому піддавався критиці 
Долинсьний райком ком
сомолу, котрий не зумів, 
як слід, організувати бо
ротьбу «прожентористів», 

ком- 
з пра- 
заліз.

ротьбу 
членів оперативних 
сомог.ьських загонів 
вопорушеннями на 
ничному транспорті.

Як повідомив редакцію 
перший секретар Долин- 
ського райкому комсомолу 
С. Іващенно, кореспонден
цію обговорено на бюро 
райкому ЛКСМУ. Критику 
визнано правильною. Нині 
вузловим комітетом ком
сомолу станції Долинська 
спільно з правоохоронни
ми органами і районним 
штабом «КП» проводяться 
рейди по виявленню кра
діжок та інших правопо
рушень на залізниці. Про 
результати перевірок ре
дакцію буде інформовано 
додатково.

сноналення організації тру
довою процесу, впровад
ження прогресивних форм 
оплати праці, підготовку 
підприємств га організацій 
до прийому на роботу ви- 
пусннинів шкіл та проф
техучилищ, створення їм 
належних умов для висо
копродуктивної праці і від
починку.

О. ШТАДЧЕБКО, 
інструктор відділу ро
бітничої і сільської 
молоді обкому ком
сомолу.

родимо. Та якщо ця без
відповідальність стає звич
ною, доводиться братися 
за олівець.

Часто трапляється, що 
обурюються порушники 
трудової дисципліни, ху
лігани. Доходить навіть 
до того, що зривають стін
нівки, де про них йдеться. 
На це в нас є свій метод 
впливу: не розумієш кри. 
тики, не подобається по
рушнику, щоб бачили то
вариші його погані риси — 
виправляйся. А «КП» у та
ких випаднах випускаємо 
заново і вивішуємо його. 
Тепер він висітиме не тра
диційний тиждень, а цілий 
місяць.

Сзітло нашого «Прожек
тора» таке яскраве і мо
гутнє, що освічує і буден
не життя колгоспників. Не 
вдалося від його променів 
сховатися у своєму будин- 
ку і подружжю Григорію 
та Олександрі Ришкуляк. 
Вчинили вони в себе дома 
бійки: тарілки й банки аж 
до сусідів летіли. Насам
кінець Олександра підпа
лила одяг. Довго потім «го
ріло» це подружжя від 
осудливих поглядів одно, 
сельчан, які, бачачи кари- 
натури на Ришнуляків, 
ганьбили за такий вчинок.

Не буду вдаватися до 
переліку всіх випадків, які 
знайшли відображення на 
сторінках «КП». Скажу 
лише, що таких випусків 
тільки за літо було понад 
десять. Інколи па комсо
мольських зборах дехто 
говорить, що самі себе 
ком промотуємо. Мовля в, 
все погане па видноту чіп
ляємо. Я вважаю, що штаб 
«Комсомольського 
жектора» на вірному шля
ху. Якщо недоліки є, то 
чому про них маємо мов
чати?

На засіданнях комітету 
комсомолу ми обговорює
мо кожен негативний ви
падок. Порушників заслу
ховуємо, накладаємо 
них комсомольські 
нення. Намагаємося 
цювати так, щоб 
антигромадський 
жодне порушення не зали
шалися непоміченими.

Про-

на 
стяг- 
пра- 

жоден 
прояв,

В. БИРЛІВСЬКА, 
секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені 
Богдана Хмельницько
го.

Ульяновський район.

—-----------  29 вересня 1987 року

У КВИТАНЦІЇ 
ЗАЗНАЧЕНО «РІЧНА»

ПЕРЕДПЛАТ А-88

В останній час ртутний стовпчик популярності Н(ур. 
налів «Новий мир», «Дружба народов», «Знамя» поміт- 
но піднявся вгору. Завдяки гостропублщистичним стат, тям про маловідомі моменти недавньо! Істор ї Псре. 
живає піднесення «Огонёк»: дослідження раніше не
доторканих тем підняло й тиражі більшості газет. Ц0 
загальносоюзна тенденція. А що цінавиїь читачів у 
конкретних регіонах? У невеликому аграрному райо.- 
ні, напоинлад? Прихильності передплатників можна 
було б врахувати і нашій газеті-88. Ь цією метою на’- 
ШОГО кореспондента було відряджено в емт Оле^ 
сандрівку.

— «Молодий комунар» на 
сьогодні порівняно З ВІД
ПОВІДНИМ періодом минуло
го року передплатила біль
ша кількість читачів, — 
проінформував секретар 
райкому комсомолу О. Шиш
ка. Цс ж підтвердили й на
чальник відділу по розпо
всюдженню преси райвузла 
зв’язку С. І. Даниленко. На 
сьогодні остаточних цифр, 
ясне діло, бути не може, а 
от деякі минулорічні в зві
тах видалися цікавими. У 
Нижчих Верещаках перед
платили «Молодий кому
нар» всі комсомольці; біль
шість — в Голиковому, Ви
щих Верещаках; у Соснів- 
ці, Родннкївці, Іванівні — 
половина, ще в кількох се
лах — дещо менше, а в 
Кримках, де комсомольців 
25, нашої газети передпла
чено 62 примірники.

Постійно добре йде пе
редплата в селі Підлісному. 
Популярністю і в селах, і в 
райцентрі користується га
зета «Сільські вісті». При
чина? «Міжнародні огляди 
там хороші, доступно, зро
зуміло написані, — сказала 
С. І. Даниленко. — Добір
ка «Вербиченька» всіх ціка
вить, багато вміщується по
рад по кулінарії, веденню 
домашнього господарства, 
городництву тощо. Цим же 
значною мірою приваблю
ють передплатника іі жіно
чі журнали».

ДО СЛОВА. Врахо
вуючи цей фактор, «Мо
лодий комунар» 1988 ро
ку планує приблизно 
вдвоє збільшити кіль
кість таких порад — чи
тайте їх у щомісячних 
тематичних сторінках 
«Клуб молодої сім’ї» та 
«Суботній кур’єр».

Чимало потенційних пе
редплатників цікавиться, чо
му тільки в роздрібний про
даж іде «Кіровоградський 
тиждень» — суто реклам
ний додаток.

Деякі профільні видання 
беруть через їхню стійку ре
путацію цікавих, не знаючи, 
що не менший інтерес мо
жуть викликати публікації 
на цю ж тему в інших ви
даннях, 
зв’язківці 
свого часу був лімітований 
журнал «Здоровье», і коли 
вже всі його примірники 
розібрали, бажаючим поре-

Олександрівські
пригадали, як

СОЛОДКІ ГРУШІ 
ГОРОБИНІНА

Чи ростуть груші на вер
бі — не знаю, а ось у тому, 
що вони виросли на горо
бині, можна переконатися, 
побувавши в саду пенсіоне
ра П. Д. Перепелиці з се
лища Берегомет Вижниць- 
кого району.

Господар підвів мене до 
куща, який розрісся. Я по
дивився вгору і не повірив 
своїм очам. З тоненьких гі
лок звисали великі груші, 
обліплені червоними грона
ми горобини. Петро Дмит- 
рович обережно торкнувся 

І ножицями до корінця і на 
його долоню впав сокови
тий п'ятисотграмовий плід.

— Покуштуйте, — простяг 
мені. Груша була смачною і 
запашною.

— Як же вдалося вам по
єднати таких два різних 
дерева?

— А вони не такі вже різ- J

комейдували журнал «Со
ветский Красный Крест:». 
Згодом люди приходили і 
дякували за пораду. Так пі
дійшли до питання про те, 
що хоч передплата справа 
й добровільна, та агітувати 
за неї треба в інтересах са
мих же читачів.

— Правда, не завжди нам 
вірять, — сказала Світлана 
Іванівна, — думають, на
в’язуємо. — Виступаємо, 
однак, но радіо, в газет 
формуємо, зокрема, 
ни в передплаті, про нові 
видання... Це не завжди 
просто. Скажімо, виходити
ме цього року журнал «На
ше наследие», а про що там 
йтнмс-ться — невідомо.

ДО СЛОВА. Це жур
на,! повостворевого Ра
дянського фонду куль
тури. який займатиметь
ся, зокрема, збиранням і 
збереженням безцінних 
пам’яток вітчизняного 
мистецтва. Про історію 
їхнього створення, по
вернення на Батьківщи
ну вивезених за кордон 
творів, знахідки загубле
них і розповість журнал.

Серед дитячих 
найбільшою 
користується 
правда» 
ко», 
чає

1 Jib
популярністю 
«Пионерская 

. «Зірка», «Малят- 
«Барвінок». Не віїста^ 

для іїередплатників .)Ж 
мітоваиого журналу «За 
рулем». Практично тільки 
на бібліотеки йдуть по
пулярні загалом но країні 
«Советская культура» та 
«Литературная газета». Ці
нується журнал «Наука я 
жизнь» — за інформацію 
про горизонти науки і тех
ніки, життя тварин, якої 
по ^найдеш більше ніде.

Таких відомостей район
на газета «Вперед», зрозу
міло. вміщує небагато 
там більше місцевого мате
ріалу.

ДО СЛОВА. В Олек
сандрійському районі в 
абсолютній більшості пе
редплатних квитанцій на 
«Молоди» комунар» иа-х_ 
писано «річна». Нагадує® 
мо читачам, що і наступ
ного року обласна моло
діжна обійдеться їм у 
2 КАРБОВАНЦІ 40 КО
ПІЙОК НА РІК.

Н. ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

вдався. Серед 
горобинових пе- 
білим полум'ям

господар збирає 
груш з горобини.

ні. Адже горобина і гру^^ 

належать до сімейства ро
зоцвітих.

Тільки після п’ятої спро
би дослід 
дрібних І 
ЛЮСТКІВ І 
спалахнули грушеві суцві 
тя. І ось вже кілька років 
підряд 
врожай 
Гібрид виявився холодостій
ким. Плоди, якщо їх три
мати в сухому, прохолодно
му приміщенні, зберігаю
ться до весни, не втрачаючи 
аромату і смаку. Як зваж.Ж 
ють спеціалісти, робота 
П. Д. Перепелиці може ме
ти широке практичне засто
сування. особливо я гір
ських і передгірних районах-

В. ПЕЛЕХ, 
кор. РАТАУ.

Чернівецька область.
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«Хоч кричи, хоч
головою бийся:
нікого немає поруч, ніхто не 
рядки з листа людини, котра 
непогано. ! все-таки, мабуть, 
песимізм. Головне, чого їй бракує — втраченої Батьків 
щини...

почує, не допоможе». Це 
вважає, що загалом живе 
не з доброго дива такий

Багато кіровоградців 
ще повинні пам'ятати 
Людмилу Шифріну, кот
ра 1978 року виїхала в 
Ізраїль. Довго думала і 
все-таки зважилася. У 
першому шлюбі не по
таланило. Доньку дове
лося виховузати самій. 
Вийшовши заміж удруге, 
щиро надіялася на сі- 

«ЯЬ>ейне щастя. На той 
час, коли на вмовляння 
своїх батьків глава сім’ї 
Євген Шифрін поїхав 
на «землю обітовану» і 
запрошував туди дру
жину, у них уже наро
дився син. До речі, його 
також назвали Євгеном. 
Розмірковувала Людми
ла над своєю долею, і 
чогось самої себе шко
да ставало: молода, не 
гірша від інших. Чого 
має бідувати з двома 
дітьми? Хто їх приголу
бить? Та й, думалося, 

також люди жи-
бить? 
там же 
вуть.

РІДНІ
дивом 
але особливо не наполя
гали, щоб вони залиши
лися. Як можна розціни
ти тодішнє рішення Люд-

й знайомі з по- 
зустріли звістку,

мили і позицію оточую
чих? Тридцятилітня лю
дина влаштовує свою до
лю. Чи 
цьому 
якому 
маємо
деякі з нас? «Ага, — ка
жемо, — он подивіться, 
як на Заході живуть! Он 
погляньте, яке в них те 
та яке інше. Гляньте на 
цю людину, вона корис
туватиметься тими бла
гами». Безсумнівно, рі
вень життя різних верств 
населення в капіталіс
тичних країнах неодна
ковий, є, крім мільйоне
рів та жебраків, непога
но забезпечені сім’ї; 
безсумнівно й те, що 
рівень розвитку науки і 
техніки в цих країнах 
високий. Але безсумнів
но і те, що капіталізм 
тріщить як лід, загни
ває — звідси війни, еко
номічні кризи, безробіт
тя, все г-ОВІ й нові 
ни обирають для 
некапіта лі стичний 
розвитку. Процес 
невідворотний, 
що набуті в школі, 
нікумі чи інституті знан-

вбачає вона в 
«політику»? Ні в 
разі. Як сирий
це ми, точніше,

краї- 
себе 
шлях 

цей 
Шкода, 

тех-

ня законів суспільного 
розвитку люди інколи 
використовують лише 
під час складання іспи
тів, у повсякденному ж 
житті намагаються, від
кинувши теорію, набу
вати практичного досві
ду методом проб і по
милок. У переважній 
більшості випадків не
втішні наслідки не при
мушують себе довго че
кати: «Тепер ви бачите 
(звертання 
ньої сусідки, 
с. Гаївки 
Росії люди злі 
щають 
жаючи 
самі випустили...
му моя 
їхала з 
віка?».

Тепер 
кретного людина 
ходить до узагальнень. 
Звинувачує народ, краї
ну. Приходить розумін
ня того, що у безневин
ного, як тоді 
вчинку, є ще й політич
ний бік. Щоб це зрозу
міти, довелося все пома
цати власними руками...

Село Г аївка Кірово-

до колиш- 
житєльки 

— авт.), які в 
, не про- 

нічого, незва
на те, що мене 

У чо- 
я по- 
чоло-

вина? 
дітьми

уже

Що 
до

ВІД кон- 
пере-

здавалося,

градського району, де 
народилася 
Іванівна, де 
батьки, та й сам Кірово
град, де пізніше працю
вала, звичайно, набагато 
менші від 
не мають
розмаху. Але веселкові 
барви уявлюваного швид
ко змінилися чорно-бі
лою дійсністю. Не 
жаючи поповнити 
постійно воюючої 
їльської армії, 
змушений шукати мож
ливість виїхати з країни. 
Спочатку вдається 
трапити до 
звідти вже до Канади. 
Але й там , 
перебиратися

Людмила 
жили її

Тель-Авіва, 
столичного

ба- 
лави 
ізра- 

Шифрін

по-
Греції, а

доводилося 
і з місця 

на місце. «Чого це ви 
так часто переїжджає
те? — отако, бувало, 
запитую в листах, — го
ворить Харитина Юхи
мівна Дяченко (та ж са
ма сусідка, про яку зга
дувалося). — А вона й 
відповідає: «Де є робо
та, туди й їдемо».

Згодом обжилися: при
дбали власний будинок, 
автомобіль, є хліб, до 
хліба. Але чогось же та
ки неспокійна душа: 
«Тут горе здається у де
сять разів більшим... Я 
все надіюсь на те, що 
приїду додому... Душа 
моя і серце в Росії, жи
ву думками про Росію, 
про минуле, яке для 
мене зараз як рай... Ма
ленький Женя то все 
хоче на Батьківщину. 
Хоче побачити корову, 
курей, свиней... Чолові
кова мати просить, щоб 
ми приїхали до неї в Із
раїль, бо хворіє вже, та 
ми написали прямо, що 
їхати туди небезпечно 
та й неблизькій світ».

Так, не все можна ку-

КОНКУРС

пити за гроші. Недарма 
Ж у народі побутує стіль
ки приказок та прислів'їв 
про життя . на чужині. 
Навіть про дочку, яка 
вийшла заміж на друге 
село, казали, що живе 
на чужині, порівнювали 
з сизою зозулею. А в 
скільки разів це відчут
тя посилюється, коли 
йдеться про Батьківщи
ну, про відстань у тисячі 
кілометрів, про рідну 
мову, звичаї, пам’ять!..

«Я ніколи не думала, 
що так важко буде по
вернутися додому. Бо 
це не те, що з Кірово
града а Гаївку приїха
ти», — резюмує Люд
мила Шифріна і просить 
батька звернутися у ви
конком, звернутися ку
ди завгодно, аби тільки 
вдалося повернутися. 
Кажуть, швидко казка 
розповідається, та нє 
швидко діло робиться 
Та й взагалі, чи так лег
ко це діло поправити? 
Навіть якщо вина люди
ни перед Вітчизною по
лягає лише в тому, що 
«поїхала з дітьми до чо
ловіка»...

Пригадую заплакані 
очі батька Л. І. Шифрі- 
ної — Івана Кириловича 
Цуркана: «Вона пише, 
що вже продали маши
ну, будинок, город, че
каючи дозволу повер
нутися в Радянський Со
юз. Ночують мало не в 
наметі. Я їй 
поки тепло, 
деш робити 
холодів?».

Ось так. 
отримавши дозволу 
в'їзд, люди продають 
усе з єдиною метою: 
повернутися туди, звідки 
досить безтурботно ви
їхали...

В. АФАНАСІЄНКО.

ІТУРНаРНЕІ

СПОРТИВНЕ ОРІЄН
ТУВАННЯ. В селищі Ку
ріпчино Первомаііського 
району відбувся відкритий 
чемпіонат Миколаївської 
області зі спортивного 
орієнтування. Вдало ви
ступили у змаганнях паші 
земляки. В групі ііайсиль- 
піших па дистанції 10 кі
лометрів з 18 контроль
ними пунктами переміг 
представник спортклубу 
«Зірка» кандидат у май
стри спорту Валерій Гера
щенко. Ного час — 1 го
дина 27 хвилин. Кандидат 
у майстри спорту Галина 
Красюк «підтримала» сво
го товариша по команді, 
перемігшії в жіночій пер
шості.

СТРІЛЬБА. Не перший 
рік радує своїх прихиль
ників студентка факульте
ту фізвиховаїнія Кірово
градського педінституту 
майстер спорту Євгенія 
Агафонова. Тільки в цьо
му році спортсменка пе
ремагала у чемпіонаті та 
першості Центральної Ра
ди «Динамо.-- ’в Москві. І 
ось — новий успіх. В Мін
ську на першості Радян
ського Союзу серед юна
ків і дівчат, виступаючи у 
складі першої дппамів- 
ської збірної, Євгенія 
Агафонова посіла перше 
місце з особистим резуль
татом 589 очок. А у'ко
мандних змаганнях кіро- 
воградка виборола срібну 
і бронзову нагороди.

лдОЛОДІСТЬ душі — саме вона найяскравіша ознака характеру Людмили Яківни Ко- 
ростіної. хоча цього року ровесниці Жовтня виповнилось 70. П’ять років тому 

я представляла нашу землячку з Росії на сторінках «Молодого комунара». Нага
даю, вона авторка кількох дитячих поетичних книг, які вийшли російською мовою 
в Оренбурзі і Москві. У багатьох листах, які я одержую від Л. Норостіної, — гаря
ча зацікавленість суспільним, культурним і літературним життям області. Пише 
вірші, готує радіопередачі, присвячені поезії, багато читає. Що не лист, то й за
питання: «А ви читали?»».

Більшу частину життя провівши в Росії, Казахстані, за рубежем, ця жінна не 
забуває Україну, радіє кожній вісточці з рідного краю.

Про любов і родову причетність самої Л. Я. Коростіної до Долинської, своєї «ма
лої батьківщини » свідчать і Ті спогади. Переклад уривків з них пропоную читачам.

Антоніма КОРІНЬ, 
член обласного літоб'єднання.

Я знала Долинську перших років 
Жовтня. І Долинську 30-х років, коли 
бувала в ній наїздами. Але навіть ті 
короткі проміжки часу залишили в 
пам'яті ніби дві Долинські — старуй 
нову. Рубежі між ними розмило ча
сом, і вже ні в кого спитати, коли була 
та чи інша подія.... Можна тільки здо
гадуватись, пробираючись в лабірин
тах пам’яті, до якого відноситься факт, 
що вразив у дитинстві, як зв’язати 
його з іншими схожими, чи, навпаки, 
відмінними від нього... І чому одне 
забулось, а інше пам'ятається все жит
тя? Найперші 
бачаться ніби 
лише деякі...

враження — епізодичні, 
окремими кадрами. Ось

1. —
ганком висить червоний 

Вітчим по
Над нашим 

стяг, наближається свято, 
їхаз у Миколаїв, повинен ось-ось по
вернутися. А' на селище налетіла банда 
«зелених» — так вони себе називали. 
Бандити, ввірвавшись до нас, волочи
ли маму за коси, допитували, де чо
ловік, — думали, що сховала. Мене і 
сестру, як кошенят, турнули в куток 
Двері і вікна висадили, речі перевер
нули... Чи не тоді я одержала перший 
урок політграмоти?

В той страшний день «зелених» із 
селища вибили робітники-залізнични- 
ки і червоноармійці, що підоспіли.

Уже пізнім вечором, під дощем, ми 
перебирались до тітки, тягли вузли з 
ковдрами і подушками. Флігель, куди 
ми прийшли, весь був у патьоках води, 
з дірявим дахом. Запам’ятався запах 
мокрої глини. Дорослі вклали нас на 
піч, а самі довго розмовляли при ка- 

згадували всіх рід-ганцеві, плакали, 
них.

Побивались за 
шого батька, яку 
якихось далеких 
мерла з голоду.

бабусею, матір'ю на- 
не встигли забрати з 
місць, де вона й по- 
Побивалися й за ін

шою бабусею, маминою матір'ю. Ба
буся Ярина загинула від германської 
бомби, скинутої на херсонський привіз, 
в гущу мирних жителів... Під ці розмо
ви, не такі вже рідкісні в ті часи, ми й 
поснули...

2. —

Годі у Долинській була всього одна 
бруківка — пішохідна, вздовж черво- 
ноцегляних двоповерхових будинків 
залізничників. В одному з них була 
селищна Рада, пошта, .трохи далі — 
невеличка лікарня, аптека. Бруківка, 
місце зустрічей і гулянь, приваблюва
ла і старих, і малих. Поруч — вокзал, 
а там ще цікавіше: приходять і відхо
дять поїзди! Праздз, не зазжди сусід-

син, адже селище освітлювалось гасо
вими лампами і каганцями...

Добре пам’ятаю, як нам проводили 
електрику. Проворні, меткі хлопці ро
били це так весело, що здавалося, на
че вони раді не менш, ніж самі долин- 
чани. На електриків ми дивилися, як 
на чарівників. Коли в домі загоралося 
світло, щастю не було меж.

Пам’ятаю і перше радіо в містечку— 
«газети без паперу й відстаней». Ми 
буквально липли до червоних тарілок 
гучномовців, ловили 
«Говорить Москва!..», 
скоротилися відстані 
світ!

пишу, що це 
а що ти бу- 
з настанням

Ще й

4. —

магічні слова: 
Дійсно, як тоді 
й розширився

Пригадую в Долинській клуб. Здає
ться, він був перебудований із церк
ви. Там влаштовувались вечори, лекції, 
ставились спектаклі артистами-амато-

СПОМИНИ
ПРО ДОЛИНСЬКУ

І
ство з вокзалом приносило радість, 
бувало і горе: тиф, наплив бездомних, 
приїзд загону чорносотенців. Про ті 
часи я знала, на щастя, більше з роз
повідей. А вже за моєї пам’яті люди 
старались спеціально встигнути до по
їзда Був навіть вираз: «зустрічати по
їзд». Не когось там приїжджого (не 
гостя, не свата чи брата), а саме — 
поїзд! Перон, особливо в гарну пого
ду, заповнювала прибрана святково 
публіка. Пасажири, вискочивши на зу
пинці купити щось у станційному бу
феті, шастали в юрбі, перекидаючись 
жартами з місцевими дотепниками. 
І щоразу, коли дзвін відбивав утретє, 
поїзд рушав, а припізнілі стрибали 
на підніжки вагонів, притискуючи до 
себе кульки з вишнями, — щоразу 
якесь невідоме, сумно-веселе почуття 
кликало 8 дорогу й тебе. •

3. -
Пізніше була вимощена вулиця, яка 

вела до вокзалу. На цій вулиці, на міс- 
і ці колишнього млина, поставили вели- 
і( ку кам'яну лавку споживчої коопера- 
9 ції. Там теж можна було довідатись 

про новини, а заодно купити товари 
І першої необхідності, зокрема, керо-

/

рами, любителями. Ми тоді не знали 
слова 
навіть 
лі —
щирої любові, із пристрасним захоп
ленням займались люди сценічним 
мистецтвом. І перші мої враження 
про театр — звідти. Живо пам'ятаю, 
як таємниче маяла-хилиталась розфар
бована ширма, чую запах клею, дере
ва, і ще чогось, властивого кулісам, 
коли ширма плавно розсувається, від
криваючи сцену...

Все мені тоді здалось прекрасним— 
і п'єса, і костюми, і гра акторів. Але 
не тільки мені. Глядачі так плескали, 
що мало не погасили лампи, — це бу
ло ще до електрифікації. Який енту
зіазм

«самодіяльність», сухуватого й 
насмішкуватого. А ось любите- 

це точно. Не з обов’язку, а із

володів людьми!

5. —
саме й час сказати про щирість 
земляків, дружелюбність. Мова,

Тут 
моїх 
рясно оздоблена меткими українськи
ми слівцями, так і ллється прямо в ду
шу. Де почуєш тепліше співчуття, де 
отримаєш щирішу пораду?..

Із часом я зрозуміла, що доброзич
ливість, доброта завжди притаманні 
істинним трудівникам.

В 30-х роках комсомольці залізнич
ного вузла і цегельні взялися посади
ти парк. Допомагала вся Долинська 
Роботи вистачало, земля була тверда, 
як камінь, заросла бур’янами, захара
щена відвалами шлаку. Мене ще й то
ді дивувало — як на цьому пустирі 
все ж виріс парк? Вузький він був, за
те алеї йшли аж у степ. Влаштували 
хлопці посеред парку навіть фонтан
чик, який на великі свята викидав уго
ру тугу цівку води...

В парку у вихідні грав духовий ор
кестр, йшли кінофільми. Можна собі 
уявити радість Долинської! Збирався 
народ ще завидна, на спортивних май
данчиках. Грали в футбол і волейбол 
доти, поки було видно м’яч...

На цегельному заводі, в невеличко
му залі, інколи влаштовувались танці 
Проходили вони теж весело і дружно, 
танцювали залюбки, а потім розтіка
лись по завмираючих вулицях з него
лосними піснями. Ніхто з жителів не 
ремствував, не дорікав, чого, мовляв, 
розспівались?! Долинська любила піс
ню і приймала її завжди і скрізь.

ковт- 
біль- 
бать- 
бага- 
війна

7. —
Востаннє я була в Долинській у 1938 

• році, перед заміжжям. І якщо я про 
щось жалкую в житті, так це про те, 
що в круговороті справ і турбот, 
нувши воєнного лиха, не знайшла 
ше можливості побувати на своїй 
ківщині, поклонитися землі, якій 
то чим зобов’язана. Знаю, що
важко притоптала мою Долинську, що 
в садочки заповзали прокляті хресто- 
виті танки, і давно нема старих, розки
дистих яблунь, рясних вишень, а, го
ловне, нема тих людей, чиїми руками 
піднімалось селище. Знаю, що живуть 
в Долинській добрі люди — нехай во
ни будуть щасливі, хай цвіте І росте 
тепер уже місто Долинська, хоч не за
бути нам тих втрат, які стукатимуть в 
серця, поки ми живі.

Людмила КОРОСТІНА.
м. Курськ.
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А ЦТ (ї програма)
Профілактика передавачів

16.00 — Новини. 16,15 — 
«Зелений острів Мадагас
кар». Кінонарис. 16.40 — Ве
селі старти. 17.25 — «В. 1. 
Ленін. Останнє підпілля». 
Науково - популярний фільм. 
17.45 — Новини. 17.50 —
Програма телебачення Ні
дерландів. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — До 70-річчя 
Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції. Радянсь
кий Азербайджан. Програма 
Азербайджанського телеба
чення. 21.00 — Час. 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50
— Телефільм «Рембрандт», 
(Нідерланди). 23.35 — Сьо
годні у світі.

£ У»

16.30 — Новини. 16.40 —
Срібний дзвіночок. 17.00 — 
Музичний фільм «Тбіліські 
мелодії». 17.30 — «Народний 
депутат». Допомога літнім 
людям. 18.00 — -ВЕРЕСНЕ
ВІ САМОЦВІТИ». (Кірово
град). 18.45 — Фільм-кон-
церт «Співаночки мої». 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— До 70-річчя Великого
Жовтня. Прем'єра телепмста- 
ви «Лицарі революції». Юрій 
Коцюбинський. 20.30 — Ве
чірня гімнастика. 20.40 —
«На добраніч, діти». 21.00 — 
Час. 21.40 — Кіноетюд
«Міст над Петровською але
єю». Телеафіша. Погода на 
завтра. 21.50 — Концерт за
служеного артиста УРСР 
М. Мозгового. 22.55 — Акту
альна камера. Вечірній ви
пуск.

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин» . 8.35

— Мультфільм. 8.55 — У сві
ті тварин. 9.55 — Веселі 
старти. 10.40 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.15 —
«...До шістнадцяти і старші». 
17.00 — Новини. 17.05 — До
кументальний телефільм 
«Мільйон Хіросім». Про VII 
конгрес Міжнародного руху 
«Лікарі світу за відвернен
ня ядерної війни». 17.55 — 
Фотоконкурс Батьківщина 
улюблена моя». 18.00 —
Спортивна програма. Фут
бол. Європейські кубки, в 
перерві — 18.45 — Сьогодні 
у світі. 21.00 - Час. 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50
— Супутник телеглядача. 
22.20 — Сьогодні у світі.
22.30 — Продовжена т • т 
тивної програми.

▲ ут
10.00 — Новини. 10.15 —

Художній фільм «Одружений 
холостяк». 11.40 — Шкіль
ний екран. 9 клас. 12.10 — 
Є. Гуцало. «Жінки є жінки». 
Телевистава. 13.10 — Нови
ни. 13.25 — Екран молодих.
16.30 — Срібний дзвіночок.
17.00 — «Комуністи 80-х».
Садгірський райком партії. 
17.25 — Музичний фільм
«Все про тебе...». 17.55 —
Осінь у Архангельському. 
Етюд. 18.00 — «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ». (Кіровоград). 18.15 — 
ТЕЛЕПОСТ НА БУДІВНИЦТВІ 
КАНАЛУ ДНІПРО - ІНГУ
ЛЕЦЬ. (Кіровоград). 18.30 — 
Сонячне коло. 19.00 — Ак
туальна намера. 19.35 — «і 
тільки музика...». 20.35 —
Вечірня гімнастика. 20.45 — 
«На добраніч, діти». 21.00 — 
Час. 21.40 — Музична мо
заїка. Телеафіша. Погода на 
завтра. 21.50 — Новини ні- 
ноекрана. 23.10 — Актуаль
на намера. Вечірній випуск.

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

Документальний фільм. 8.35, 
9.35 — Суспільствознавство. 
10 ил. 9.05 — Німецька мова. 
10.05 - Учням СПТУ. Етика 
і психологія сімейного жит
тя. 10.35. 11.40 - М. Гоголь. 
«Тарас Бульба». 6 кл. ц.05
— Науково-популярні філь
ми. «Море з подвійним 
дном». «Рожевий вітер».
12.10 — Сільська година.
13.10 — Твоя ленінська біб
ліотека. В. І. Ленін. «Мате-
Йіалізм і емпіріокритицизм».

ередача 1. 13.50 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.15 —

«Вічний вогонь Краснодо
на». Документальний фільм. 
18.35 — Музичний кіоск. 
19.05 — Реклама. 19.10 — 
Документальний телефільм. 
20.00 — Вечірня казна. 20.15
— «Співдружність». Теле
журнал. 20.45 — «Хто ти бу
деш такий». Теленарис. 21.00
— Час. 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Фільм 
«Легенда срібного озера».
23.25 — Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35

— Мультфільм. 8.55 — Доку
ментальний телефільм. 9.55
— «Місячний вальс». Фільм-
балет на музику I. Дунаев- 
ського. 10.40 — Новини.
16.00 — Новини. 16.15 — До
кументальний телефільм. 
16.45 — Дітям про звірят.
17.15 — Новини. 17.20 —
«Прикарпатські самоцвіти». 
Концерт. 17.50 — Наш сад.
18.20 — Хвилини поезії.
18.25 — До національного 
свята Китаю — Дня прого
лошення Республіки. «Подо
рож до Китаю». 19.25 — Те
лефільм «Виконуючий обо
в’язки». 21.00 — Час. 21.40
— Прожектор перебудови. 
21.50 — Документальний те
лефільм «Щоб був театр». 
Про творчість народного ар
тиста СРСР, лауреата Дер
жавних премій С.РСР, голов
ного режисера МХАТу О. Єф- 
ремова. 23.05 — Сьогодні у 
світі. 23.15 — До Міжнарод
ного дня музики. Концерт 
майстрів мистецтв.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Народні мелодії. 10.35 —
Шкільний екран. 10 клас. 
Фізика. 11.05 — Художній
фільм «Непереможний».
12.15 — Грані пізнання. 
«Зірке око Землі». 12.45 — 
Новини. 13.00 — «На шляху 
перебудови». Кооперативні 
кафе. 16.30 — Новини. 16.40 
— Срібний дзвіночок. 17.00 
— У майстерні художника. 
17.40 — Співає В. Пивова
ров. 13.00 — ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. 
(Кіровоград). 18.15 - НАШІ 
ДОВІДКИ. (Кіровоград). 18.20
— МУЛЬТФІЛЬМ. «ПРО БІЛУ 
ТРОЯНДУ, ЯКА ВМІЛА ЧЕР
ВОНІТИ» (Кіровоград). 18.30 
— Фільм-концерт «Закарпат
ський хоровод». 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 — З 
концертів XI Всесоюзного 
музичного фестивалю «Золо
та осінь». Виступає держав
ний ансамбль танцю РРФСР 
«Берізка». 20.35 — Вечірня 
гімнастика. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — Час.
21.40 -• Кінонарис «Природа 
і людина: в пошуках гармо
нії». Телеафіша. Погода на 
завтра. 21.50 — Молодіжна 
студія «Гарт». 23.20 — Ак
туальна камера. Вечірній 
випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35, 
9.35 — Навколишній світ. 
1 кл. Школа і мої товариші. 
8.55 — «Заповідними стеж
ками». Науково - популяр
ним фільм. 9.05 — Іспанська 
мова. 9.55 — науково-попу
лярний фільм. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Історія. 10.35,
11.40 — Біологія. 7 кл. 11.00
— Поезія М. Асеева. 12.05
— Фільм «Легенда срібного
озера». 13.40 — Твоя ленін
ська бібліотека. В. І. Ленін. 
«Матеріалізм і емпіріокрити
цизм». Передача 2. 14.10 — 
Новини. 14.15 — Програма 
Грузинського телебачення. 
18.00 — Новини. 18.10 -
Ритмічна гімнастика. 18.40 
— Із скарбниці світової му
зичної культури. Я. Сібеліус. 
Симфонія № 2 ре мажор. 
19.30 — Спідвей, Міжнарод
ні змагання «Золотий шо
лом». 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — За безпеку руху.
20.20 — Для всіх і для нож
ного. 20.50 — Документаль
ний фільм. 21.00 — Час.
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Фільм «Прос
ти мене, Альошо». 23.20 — 
Новини. 23.30 — Волейбол. 
Чемпіонат Європи. Чоловіки. 
Збірна Франції — збірна 
СРСР.

ний зв'язок. Підсумни шніль- 
ного випусну програми 
«12-й поверх». 10.45 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.15
— Філім «Зимородок». 17.30
— Новини. 17.35 — «Покли- 
нання». Тележурнал. 18.00— 
«Близьний Схід: це стосу
ється всіх». Теледискусія у 
Женеві. 19.00 — Телетеатр 
мініатюр. «Поротні історії». 
19.25 — Новини. 19.30 — До 
Дня учителя. Зустріч у Кон
цертній студії Останніно з 
народним учителем СРСР, 
директором шноли - інтерна
ту № 2 Владивостока М. Ду- 
бініним. 21.00 — Час. 21/40
— Прожектор перебудови.
21.50 — Знайомтесь — мо
лоді кінематографісти. Ко
роткометражні художні
фільми - дебюти. «Несила- 
духа, фільм - балет «Незла-

года». 23.10 — Сьогодні 
світі. 23.25 — Вечірня 
формаційно - музична про
грама для молоді.

У 
Ін-

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Виробнича гімнастика. 10.25
— Документальний фільм 
«Бабусі... бабусі...». 10.35 — 
Шкільний екран. 7 нлас. 
Музика. 11.05 — Художній 
фільм із субтитрами «Нака
зано взяти живим». 12.30
— Новини. 12.45 — До 70- 
річчя Велиного Жовтня. 
«Живе слово». У братній 
Естонії. 13.30 — Молодіжна 
студія «Гарт». 15.00 — До 
Дня учителя. «Сім’я і шко
ла». 16.30 — Новини. 16.40
— СРІБНИЙ ДЗВІНОЧОК. (Кі
ровоград на Республіканське

V
■М

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35 — 

Телефільм. «Виконуючий 
обов’язки». 10.10 — Зворот-

«Молодой коммунар» — 
©рган Кировоградского 
©бластного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке. БК 01508.
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КРОКИ
ІСТОРІЇ

Покровська церкєа. Ме
ні дорікають: 
можна про неї 
То, може, після 
публікації щось змінило
ся? Може, реставраційні 
роботи закипіли?

Олег Третяков, дирек
тор щойно створеного мі
ського молодіжного цент
ру, якось дивно посміх
нувся:

— За моєї пам’яті церк
ва вже років 15 у такому 
занедбаному стані. Доб
ре, що її віддали нашому 
центру. Відремонтуємо, 
влаштуємо тут зал камер
ної музики, виступатиме 
ансамбль «Барокко». Бу
де в церкві і музей.

Покровська церква — 
визначна пам’ятка 
тектури в нашому 
її необхідно зберегти...

У такому настрої я й пі
дійшла до Покровської 
церкви.

«Куди веде ця вулиця? 
До храму? Ні? Тоді наві
що вона потрібна?!».

Пам’ятаєте, це — з «По
каяння». І кожен з нас 
розуміє, що мовиться про 
храм душі нашої, про ви
соку духовність, до якої 
все частіше приходиться 
добиратися завулками. Як 
і до Покровської церкви, 
що сиротливо стояла, з 
усіх боків оточена багато
поверховими будинками. 
Потрапити всередину не 
становило труднощів ні 
для мене, ні для тих юних 
кіровоградців, які тут об-

скільки 
писати?! 
першої

архі- 
місті

САМОЇ

НАША АДРЕСА:
316050. МПС,
м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

Індекс 61103.

телебачення). 17.00 — Доку
ментальний фільм «Між пів
нічним полюсом та еква
тором». 17.15 — «Перебудо
ва і кадри». 17.45 — «УРОКИ 
ТРУДОВОГО ЛІТА». (Кірово
град). 18.15 — «Тверезість — 
норма життя». 18.30 — ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ. (Кіровоград). 18.45
— НАШІ ДОВІДКИ. (Кіро
воград). 18.50 - ТЕЛЕФІЛЬМ 
«ДЗЕРКАЛА ЕРМІТАЖУ». (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на намера. 19.35 — Худож
ньо - публіцистична пере
дача «Ситуація». 20.45 —
«На добраніч, діти.». 21.00
— Час. 21.40 — Кіноекран
ДАІ. Телеафіша. Погода на 
вихідні. 21.50 — Телевізійна 
школа господарювання. 
22.50 — Актуальна намера. 
Вечірній випуск. 23.20 —
Відповіді на запитання гля
дачів «Суботніх зустрічей».

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

Документальні фільми. 8.35, 
9.40 — Історія. 4 нл. 9.00 — 
Англійська мова. 9.30 —
Науково-популярний фільм. 
10.05 - Учням СПТУ. Сус
пільствознавство. 10.35, 11.40 
О. Пушкін. «Пісня про віщо
го Олега». 5 кл. 11.05 — Наш 
сад. 12.10 — Фільм «Прости 
мене, Альошо». 13.35 — Зу
стрічі з О. Гріном. 14.20 —
Новини. 14.25 — Сторінни
історії. «Не підлягає забут
тю». Про Тегеранську 
ференцію керівників 
союзних 
18.00 — 
Концерт 
лю пісні
18.45 — ____ ____
19.45 — Вечірня казка. 20.00
— Теніс. Кубок Девіса. Збір
на СРСР — збірна Швейца
рії. 21.00 - Час. 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50
— Запрошує телетеатр. 
Ж. Сіменон. «Метре і стара 
дама».

ського драматичного театру 
ім. О. Абеляна «Хаос». Автор 
А. Ширванзаде. 13.55 — Рек
лама. 14.00 — Фільм «Казна 
мандрів». 15.45 — Здоров’я. 
16.30 — «Навколо сміху». 
Вечір гумору в Концертній 
студії Останніно. 18.00 —І 
Футбол. Чемпіонат СРСР. 
ЦСКА — «Дніпро». 19.45 —!
Вечірня казка. 20.00 — Те
ніс. Кубок Девіса. Збірна 
СРСР — збірна Швей
царії. 21.00 — Час.
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Телефільм 
«Дім батька твого». 11 2 се
рії. В перерві — 23.00 —.
Новини.

■М1'

кон- 
трьох 

держав у 1943 р. 
Новини. 18.15 —
Поліського ансаглб- 
і танцю «Льонок». 
Клуб мандрівників.

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 

Чого і чому.
9.00

А ЦТ (І програма)
7.00 _ «90 хвилин». 8.30

— Ритмічна гімнастика. 9.15
— Тираж «Спортлото». 9.30
— Будильник. 10.00 — Слу
жу Радянському Союзу! 11.00
— Ранкова пошта. 11.30 —
До 30-річчя запуску першо
го у світі штучного супут
ника Землі. Документальний 
фільм «Прелюдія старту». 
12.05 — С. Єсенін. «Пісня 
про великий похід». 12.30 — 
Музичний кіосн. 13.00 —!
Сільська година. 14.00 Здо
ров’я. 14.45 — «Єралаш»^^ 
14.55 — Фільм «Дайте наД^» 
мужчин!». 16.10 — Концерт 
майстрів мистецтв і творчої 
молоді Грузинської РСР у 
Центральному концертному 
залі. 18.00 — Міжнародна 
панорама. 18.45 — Спортив
на розминка. 18.50 — Здрас
туй, Москва. Заключна ви
става II Всесоюзного фести
валю народної творчості. 
19.35 Мультфільм. 19.45
— Новини. 19.50 — «Круп
ним планом — людина». 
Учитель, якого чекають. 
21.00 - Час. 21.40 - Про
жектор перебудови. 7.1.50
— Футбольний огляд. 22.35
— Фестиваль Індії в СРСР.
Грає Чітті Бабу. 22.55 — Но
вини. 23.00 — Волейбол,
Чемпіонат Єєропи. Чоловіки. 
Фінал.

8.30 
Передача 

для дітей. 9.00 — Людина. 
Земля. Всесвіт. 9.30 — Доку
ментальний телефільм «Вер
шник революції». Із циклу 
«Вони були першими». Про 
С. М. Будьонного. 10.30 —
«Наукова фантастина і май
бутнє людства». 11.00 — До 
Дня учителя. Батьківський 
день — субота. 12.30 — Для 
всіх і для кожного. 13.00 — 
«На Пісенній вулиці». Кон
церт хору російської пісні 
ЦТ І ВР. 13.25 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 13.55 — 
хвилини поезії. 14.00 — До
кументальний 
14.30 — Новини.
«Телеміст СРСР 
«Разом до Марса».
До ювілею Великого Жовтня. 
Історії немеркнучі рядки. 
Фільм «Старі стіни». 17.35 — 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм народної творчос
ті «Веселна». «Цибульний 
ринок у Веймарі». (НДР). 
18.15 — Мультфільм. 18.25 — 
«9-а студія». 19.25 — Нови
ни. 19.30 — Фільм «Провина 
лейтенанта . Ненрасова». 
21.00 — Час. 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — 
Пісня-87.
Чемпіонат 
Фінал.

А УТ
10.00 — 

Ритмічна 
— Мелоді' 
краю. 11.40 — Аукціон ідей.
12.20 — Звучить російський 
романс. 12.45 — Доброго 
вам здоров’я. 13.15' — Нови
ни. 13.25 — Концерт дитя
чого театру пантоміми 
м. Тбілісі. 13.55 — На шля
хах республіки. Погода (екс
прес - інформація). 14.00 — 
Науково - популярний фільм 
«Канва життя». 14.50 — Ху
дожній телефільм для дітей 
«Острів скарбів». З серія. 
15.55 — ВДНГ УРСР у жовт
ні. Погода (експрес-інфор- 
мація). 16.00 — Студія «Зо
лотий ключик». На арені 
цирку. 17.00 — Суботні зуст
річі. Неприватна розмова 
про торгівлю. 18.30 — Фільм- 
концерт. 18.45 — Скарби 
музеїв України. 19.00 — Ак

туальна камера. 19.35 «Мако
вий вир». З циклу «Через

: обставини, що склалися».
20.20 — Музичний фільм. 

: 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 - Час. 21.40 - «У сві- 

, ті цікавого» Телефільм 
«Кристали». Телеафіша. По- 

: года на завтра. 21.50 — До 
; 70-річчя Великого Жовтня, 
і «Кіно знайоме і незнайоме».
23.05 — Актуальна камера. 

' Вечірній випуск.
■ А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Стрибки на лижах з трамп- 

; ліна. Чемпіонат СРСР. 9.05 — 
Ранкова пошта. 9.35 — Рит- 

: мічна гімнастика. 10.05 —
«Перечитуючи Маяковсько- 
го». Фільм - концерт. 11.10

■ — Фестиваль національних 
театрів країни. Прем’єра

А фільму - вистави Кіровакан-

І

І
телефільм.

14.40 — 
США».

15.55 -

любували собі місце для © 
куріння. ф

Чи не пора б організу-? 
вати в церкві комсомоль- © 
ський суботник, щоб ви-Х: 
мести з приміщення вся- £ : 
ких мотлох, замурувати* 
вікна і двері цеглою, щоб* 
всередину ніхто не ПО- Ф 
трапив, доки не будуть © 
проведені реставраційні © 
роботи зовні. -

Недавно до редакції ♦ 
звернулися учні СПТУ о 
№ 9. Серед багатьох пи- $ 
тань прозвучало і таке: ? 
«Коли нарешті розпочну-? 
ться роботи у Покровській ? 
церкві? Можливо, потріб-? 
на допомога?». При ба-? 
жанні молодіжному цент-$ 
ру не треба шукати по- £ 
мічників. Вони са^лі вас | 
шукають. Викладач Кіро- І 
воградського педагогія- $ 
ного інституту, ветеран 1 
Великої Вітчизняної війни І 
Т. В. Жарких пропонує від- $ 
крити фонд допомоги па- © 
м’ятникам історії і архі- £ 
тектури Кіровограда: $

—> Я сама, — говорить і 
вона, — перерахувала б І 
певну Суму, з умовою, що І 
їх витратять на пам’ятни- © 
ки історії і архітектури X 
міста, зокрема на Покров- 2 
ську церкву. Боляче диви- 2 
тися на її занедбаність. Га-2 
даю, це зробили б бага-2 
то городян. <>

Автори підтримують 2 
пропозицію нашого чита-2

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —

Ритмічна гімнастина. 10.50 
— Сьогодні — День учите
ля. 11.35 — Зустрічі в олім
пійському залі. 12.35 — «Ін- 
терклуб». 13.25 — Новини. 
13.45 — Концерт ансамблю 
«Ватрівчани». 14.15 — Пого
да. Програма передач (екс
прес - інформація). 14.20 —: 
До 70-річчя Великого Жовт» 
ня. 15.00 — Село і люди. 
15.30 — «Імпровізація». Ест
радна програма. 16.00 —і 
Слава солдатська. 17.00 —
Погода (експрес - інформа
ція). 17.05 — Мультфільм на 
замовлення. 18.00 — Чем
піонат СРСР з футболу. «Ме
таліст» (Харків) — «Динамо» 
(Київ). 19.45 — Актуальна 
намера. 20.20 — Листки з 
альбома. 20.40 — На добра
ніч, діти! 21.00 — Час. 21.40— 
Кіноанонс. Телеафіша. Пого
да на завтра. 21.50 — Ху
дожній фільм «Коли стають 
дорослими». 22.55 — Акту
альна камера. Вечірній ви
пуск.

чв.
В. ЛЕВОЧКО, 

В. ГРИБ (фото].

0.05 — Волейбол. 
Європи. Жінки.

Новини. 10.10 — 
гімнастика. 10.40 
,“ії возз’єднаного

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ста

вай. 8.20 — До Дня учителя. 
Документальні телефільми.
9.20 — Із скарбниці світової 
музичної культури. А. хачаї 
турян. 10.25 — Програма Ка
захського телебачення. 11.40
— у світі тварин. 12.40 —
Як ми відпочиваємо. 12.55 чА 
Прем'єра — науково - по-*^ 
пулярного фільму «фрідріх 
Цандер. Повернення». 13.05
— «Коли співають солдати». 
15.45 — До 70-річчя Велико
го Жовтня. «Сторінни радян
ського мистецтва». «Літера
тура і театр». Фільм 7. 1645
— «Зворотний зв'язок».
17.20 — Міжнародний фес
тиваль телепрограм народ
ної творчості «Веселка». 
«Цибульний ринок у Вейма
рі». 18.00 — Футбол. Чемпіо
нат СРСР. «Торпедо» —' 
«Спартак». 19.45 — Вечірня 
казка. 20.00 — Теніс. Кубок 
Девіса. Збірна СРСР — збір
на Швейцарії. 21.00 — Час. 
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Телефільм
«Уроки французької». 23.10
— Новини.

УВАГА!
Завтра в приміщенні 

обкому комсомолу відбу
деться чергове заняття 
міської молодіжної літе
ратурної студії «Сівач».

Початок — о 18 годині.

ФУТБОЛ: «БУКОВИНА»
- «ЗІРКА» — 3:0.
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