СУБОТНИК

У ДЕНЬ
РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ
—

II молодіжні
колективи
Вільшанського
району
готуються гідно зустріти
Всесоюзний комуністич
ний суботник. Молодь,
безпосередньо зайнята в Н
! сільському господарстві, і
працюватиме цього дня п
па своїх робочих міс- ■
цях — на фермі, у полі. |
Решта ж — керівники В
господарств, вихователі І
дитсадків,
працівники і
сфери обслуговування — І
І прибиратимуть і впоряд-|
ковуватимуть території З
своїх установ.
У промкомбінаті ком-і
сомольсько-молодіжні ко- В
лективи швачок цеху № 1 я
(керівник 10. к. Пусто-1
віт, групкомсорг Ольга В
п Федорова) та цеху № 2
І (керівник Л. М. гіавленВ ко, групкомсорг ВаленВ тина Трохїіменко) зобоI в'язалися в день субот| пика працювати на зекоII номленій сировині. А
КМК кондитерського це
ху (керівник М. І. Бон
даренко, групкомсорг Те
тяна Нестерова) — один
із кращих за підсумками
минулорічного соціаліс
тичного змагання серед
споріднених колективів
області — готує гідний
дарунок до дня ударної
праці. Майстри «солодко
го» цеху зобов’язалися
виробити продукції на
1100 карбованців, що на
400 карбованців більше
запланованого.
М. НЕСТЕРУК,
секретар комсомоль
ської організації Віль.
шанської райспоживспілки.
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називати було б просто не
доречно, дарма, що ось
уже четвертнії рік до ньо
го часто звертаються не по
імені, а поважно: «брига
дир». Та й сам він поспі
шив повідомити, що тіль
ІІОЧАТКУ знайомство ки недавно вийшов з ком
було заочне. У коміте сомольського віку. До ре
ті комсомолу Кіровоград чі, це було єдине, ЩО він
ського заводу радіовнробів імені XXVI з'їзду КПРС
про бригаду токарів № 5
першим сказав своє слово
Георгій Топор. Він заступ
ник секретаря комітету
комсомолу заводу, тож сказав про самого себе, бо
про комсомольсько-моло далі розмова йшла лише
діжні колективи інформа про бригаду, її турботи,
ція завжди під рукою. Са сподівання, радощі й ус
ме так, бо характеристика піхи.
бригади Миколи Павлови
Виявляється, колектив
ча Бардіжа вже лежала має свій день народжен
на столі. З неї можна до ня — 1 січня 1980 року.
відатися, скільки в колек Цю дату всі пам’ятають, і
тиві чоловік, як викопують в перший день нового ро
план, які зобов’язання бе ку хлопці вітають один
руть і так далі. Словесна одного з днем народжен
характеристика Григорія ня. Звичайно, у первісно
була досить короткою. Він му складі бригада не збе
навмисне. був небагато реглася. Залишилося лише
слівним і між іншим ска троє «стариків»: сам Ми
зав, що таких бригад па кола Бардіж, Анатолій Ве
заводі немало. Всі вони личко та Анатолій Нежи
виконують плав, виступа вий. Це кістяк брига дії.
ють з ініціатпвамн, а ось Усього в колективі 9 чоло
після грудневого (1983 р.) вік. Тож ті шестеро, шо
Пленуму ЦК КПРС взялії поступово
прнходилн в
зобов’язання
підвищити бригаду,
перші
уроки
продуктивність праці на отримували у них. Треба
один процент і знизити со сказати, що як і будь-які
бівартість продукції па вихователі, хлопці мають
0,5 процента.
свої методи. «Кидати но
— Але все ж бригада вачка у воду» і чекати,
Бардіжа...
потоне він чи випливе; тут
Ми поспішаємо у цех суворо заборонено.
№ 5, щоб розшифрувати
— Токарів у нас не так
оте «але все ж...».
уже й багато, — говорить
Микола виріс паче з-під Микола, — тож нічого ни
землі. Живі, меткі очі, а ми розкидатися. А ось опі
зовні — суцільний спокій. кунства ніхто не сороми
Відразу ж стало зрозумі ться. Новенькому потріб
ло, що Павловичем ного но створити всі умови.

С

приділити максимум уваги,
навчити його всіх пре-мудрощів,
нічого часу
шкодувати для хорошої
справи, — продовжує бри
гадир. Зате потім кожен
член бригади має право
спитати з нього, адже ко
лектив працює за єдиним
нарядом. І, виявляється,
виховання добротою дає
хороші сходи.
Посвячення в секрети то
карного виробництва про
ходить відразу ж. А їх тут
немало. Спеціаліст, про
йшовшись серед ряду вер
статів, обов’язково помі
тить, що майже на кож
ному з них є якесь додат-

СВІЙ
ковс пристосування, непе
редбачене
конструкцією.
То все раціоналізаторські
винаходи. Хоч і маленькі,
а користь приносять вели
ку. Ось приклад. Па вер
статі, що нарізає втулки,
за зміну можна виробити
в середньому 400 цих де
талей. Невеличке присто
сування дозволило збіль
шити продуктивність пра
ці в 2,5 раза, тепер за змі
ну робітник нарізає 1000
втулок. Не будемо вдава
тись у технічні подробиці,
і з не гак важливо. Голов
на — кінцевий результат.
Або ще приклад. На іншо
му верстаті пристосували
свердло, і тепер за однії
хід каретки викопується
дві операції. Результат —
збільшення, продуктивнос
ті. 1 таких резервів, що до
помагають з успіхом вико
пувати
зобов’язання,

І темп
не зашкоджує
якості

З місяця в місяць переможцем соціалістичного змаган
ня на кіровоградському заводі «Цунрогідромаш» вихо
дить бригада теслярів-бетонників, де бригадиром В, О. Ливетеранами праці ударно трудяться мо5^1^Ук₽ІггАпиган?мсом?льц Володимир КОЗОРІЗ та
Василь БЕРЕГОВИЙ (на знімку).
Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

«План чотирьох з поло
виною років п’ятирічки
виконати до 114-ї річниці
з дня народження В. І. Ле
ніна!» — таке зобов’язан
ня взяла на себе комсомольсько - молодіжна
бригада плавильників це
ху № 8 Світловодського
ордена Трудового Черво
ного Прапора заводу чис
тих металів імені 50-річчя
СРСР,
Можна із упевненістю
сказати, що бригада з чес
тю виконує взяті зобов’я
зання. План січня ниніш
нього року колектив вико
нав на 110 процентів, а лю
того — на 118.
Вже зараз бригада вико
нала завдання за березень
1985 року. Такий темп не
зашкоджує якості.
Сьогодні
кращими з
кращих у бригаді назива
ють Сергія Кочергу, Гри
горія Мигуту, Володимира
Савченка. Перелік прізвищ
можна продовжувати, так
само, як продовжуються
трудові звершення
ко
лективу.

Ю.

бригада має немало, бо її
величність ініціатива тут
на першому місці. До цін
ної думки прислухаються,
їй не дають загубитися. А
крім усього, економія і ще
раз економія. Крім мета
левої стружки, інших від
ходів тут не знайдеш.
Ще поряд з ініціативою
та економією на одній схо
динці стоїть дисципліна.
ГЗже так заведено: не по
працював у зміну в повну
силу — лишайся після ро
боти і виконуй свою нор
му. Рада бригади слідкує
за роботою у змінах, а по
тім разом виводять коефі
цієнт трудової участі. Тож
заробітна плата залежить
і від самого тебе, від твоєї
праці.
У кінці розмови я з при
ємністю відзначила, що
почула відповіді на запи
тання, які навіть не поста
вила перед Миколою і йо
го товаришами. Це вияви
лося непотрібним. Просто
їм було про що сказати.
Минулого року, коли на
сторінках нашої газети об
говорювали виступ про
славленого хлібороба В. С.
Андрїяша, па загальних
зборах бригади знайшли
чимало резервів підвн-

характер...
щення виробничих показ
ників.
Про колектив можна ба
гато ще розповісти. Брига
да токарів цеху № 5 мало
чим, на перший погляд,
відрізняється від багатьох
інших' колективів на заво
ді. Але все ж... Як людина
має свій почерк, харак
тер, зовнішній вигляд і не
схожа ні па кого, так і ці
лий колектив, тим більше,
коли він складає, єдине
ціле.
3. КУЦЕНКО,
кор. «Молодого ко
мунара».

СЬОГОДНІ
В НОМЕРІ

Вимога грудневого (1983 р.)
Пленуму ЦК КПРС підвищи
ти додатково до плану про
дуктивність праці на 1 про
цент і знизити собівартість
продукції на 0,5 процента
знаходить усе ширшу під
тримку серед молодіжних
колсктибіе Кіровоградщини.
Матеріал про це вміщено на
1 стор.

Майбутнє належить дітям,
І сьогодні ми повинні готу
вати їх до цього майбутньо
го. Матеріал про обговорен
ня проенту ЦК КПРС про
реформу
школи
читайте
на 2-й стор.

Зал
аплодував стоячн...
(Про гастролі Йосипа Кобзо
на у Кіровограді ви можете
прочитати у випусну '•Дискзалу» на 4 стор.).

З ГЕРОЇЧНОГО МИНУЛОГО НАШОЇ ВІТЧИЗНИ

ЕКСПОНАТИ МУЗЕЮ РОЗПОВІДАЮТЬ...
Багато цікавих експона
тів зберігається в Архан
гельському
обласному
краєзнавчому музеї.
У лютому 1918 року в
Архангельську
відбувся
перший губернський з’їзд
■Рад робітничих; солдат
ських і селянських депу
татів. З нього тут почало
ся рішуче зміцнення влади

У тон час, коли в губернії зміцнювався револю
ційний порядок, імперіа
лістичні кола Заходу готу
валися до захоплення клю
чових позицій на півночі
Радянської Росії. Інтервентам був потрібен Архангельськ. Звідси вони
мали намір розгорнути наступ на Вологду ї Котлас,

ня 1918 року інтервенти
висадилнся в місті. їх
просування по залізниці І
Північній Двіні було зупи
нене революційними заго
нами.
На знімку: шнолярі
Архангельська біля гарма
ти з пароплава «Дсдушка»,
що перетнув шлях англофранцузьким інтервентам
по Північній Двіні.
Фото С. ГУБСЬНОГО.

2 стор.
ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС
ПРО РЕФОРМУ ШКОЛИ

ШЕФСЬКИМ
ЗВ’ЯЗКАМ-МІЦНІТИ
У проекті ЦК КПРС про реформу школи підкрес
люється, що треба створити в порядку досвіду в ряді
міських і сільських районів центри профорієнтації для
організації роботи з школами, учнями та батьками.
У своїй діяльності вони повинні спиратись на між
шкільні навчально-виробничі комбінати, кабінети
профорієнтації в школах, училищах і на підприєм
ствах, знайомити учнів з сучасними професіями, ін
формувати про потреби народного господарства в
кадрах.

Значне місце відводиться
у проекті міжшкільним на
вчально-виробничим ком
бінатам.
У недалекому
майбутньому всі учні, по
чинаючи з восьмого класу,
працюватимуть у комбіна
тах, освоюватимуть най
різноманітніші
спеціаль
ності, закріплюючи теоре
тичні знання на практиці в
навчальних цехах та на
дільницях підприємств.
Проектом передбачено
залучення до трудового
виховання, навчання і про
фесійної орієнтації широ
ких кіл громадськості. Ще
більшого значення нада
ватиметься базовим під
приємствам у залученні
учнів
до
продуктивної
праці.
П'ятий рік у нашому ра
йоні діє міжшкільний на
вчально-виробничий ком
бінат. Тут навчаються учні
Новомиргородських №N2 1
і 2, Мартоніської, Панчівської та Канізької десяти
річок. Матеріально-техніч
на база МНВК дозволяє
виконувати програму з ав
тосправи, хлопці і дівчата
успішно освоюють профе
сії трактористів, токарів,
швачок, товарознавців. Ви
значено і базові підприєм
ства комбінату. Це райсільгосптехніка,
автопідприємство № 10040, район
ні побуткомбінат, споживспілка та деякі колгоспи.
Найкраще виконують свої
обов язки з плані шефства
райсільгосптехніка, колгосп
імені XXII з'їзду КПРС. А
райспоживспілка визнала
кабінет
товарознавства
МНВК своїм структурним
підрозділом,
оснастила
його необхідними мате
ріалами, наочністю.
Райсільгосптехніка
об
ладнала механічну май
стерню, в якій старшо
класники вивчають токар
ну справу. А коли настає

час закріплення теоретич
них знань на практиці, —
школярі бажані гості на
підприємстві: вони працю
ють на робочих місцях по
руч із досвідченими май
страми, .виконують не
складні роботи. Колгосп
імені XXII з'їзду
КПРС
виділив кошти для облад
нання кабінетів тракторної
справи. Тепер у майбутніх
механізаторів є свій трак
тор, зернозбиральний ком
байн. А ще правління кол
госпу багато уваги приді
ляє підготовці механізато
рів з числа учнів, яким на
випускному вечорі в уро
чистій обстановці разом з
атестатом про середню
освіту видають посвідчен
ня тракториста-машиніста,
посвячують у хлібороби.
Проблем у нас теж не
мало. Приміром, досі не
вирішено як слід питання
підвезення учнів до МНВК.
Автопідприємство № 10040
могло б підвозити учнів з
Новомиргорода: за достав
ку старшокласників до
Мартоноші (бо саме тут
розміщений наш комбі
нат) повинні відповідати
колгоспи імені Леніна та
імені Куйбишева. Решту
школярів перевозить ав
тобус МНВК, яким ми ко
ристуємось уже не один
рік.
Щоб комбінат працював
набагато успішніше, я взажаю, в першу чергу треба
зміцнити нашу матеріаль
но-технічну базу, компакт
ніше розмістити навчальні
кабінети, цехи, лаборато
рії та майстерні. Тоді і ре
зультати роботи будуть
вагомішими.

Із стартового диспетчерського пункту служби управління повітряним рухом Кіровоградського вищого
і небо, і літаки в ньому. Звідси молоді дисльотного училища цивільної авіації як на долоні видно і і аеродром,
Олександр КАЗАНКІН дають «добро» на зліт ЯКів іАНін
петчери комсомолець Олег ІЛЮХІН (на передньому плані)
Кіровоградського аеропорту.
Фото В. ВЕРЕТЕННИКОВА.

О. СИДОРЕНКО,
директор міжшкільно
го навчально-виробни
чого комбінату.

Новомиргородський
район.

Ійна Скрипник працює швачкою в Петрівсьному фЬ
ліалі виробничого швейного об’єднання «Унраїна». її
трудовий стаж ще тільки починається. Старанність,
наполегливість і допитливість дозволили їй швидше
опануг»-и премудрості цікавої професії. За працьови
тість і чуйність її поважають в цеху. Молодь обрала
Інну своїм вожаком.
На знімку: секретар комсомольської організа
ції Петрівсьного філіалу швейно-виробничого об’єд
нання «Україна» Інна СКРИПНИК.
Фото М. САВЕНКА.

І

Гадаєте,
звичайна це
справа — сходити в кіно:
прочитав афішу, купив со
бі квиток і за порогом кі
нозалу залишився один на
один з чарівним світом
кінематографа?
Коли б
так! Не знаю, як в інших
містах, а в нашому облас
ному центрі така ззична
для цивілізованої людини
справа, як перегляд кіно
фільму, може бути інколи
ускладнена цілою низкою
непередбачених
причин.
Не вірите? Спробую вас
переконати.
Людно щоранку на ав
тобусній і тролейбусній зу
пинках біля дитячої біб
ліотеки імені А. П. Гайда-

разу ви вже не довіряти
мете тому, що, як-то ка
жуть, чорним (чи черво
ним) по білому написано
на кіноафіші. І перш ніж
запросити в кіно свою
знайому, передзвоните в
кінотеатр і уточните, який
усе-таки фільм іде сьо
годні. Проте це зовсім не
значить, що вашої вчораш
ньої помилки не повто
рить хтось інший. Дирек
ція кінотеатру (і не тіль
ки вищезгаданого, до ре
чі) надійно тримає з таєм
ниці, з якого і по яке чис
ло демонструватиметься
на його екрані той чи ін
ший фільм.
Знову
читаєте
афі

вий
роман»? 18 лютого
відбулась республіканська
прем’єра цього кінофіль
му, а 24 й афішу зняли. До
того ж, усі ці дні нова
картина талановитого ре
жисера П. Тодоровського
демонструвалася лише на
одному-єдиному сеансі і
явно не втримала конку
ренції з «Чорним тюльпа
ном».
— Фільм некасовий, —
відпозіла Лідія Григорів
на, — більше трьохсот
квитків на сеанс продати
не вдалось, а для залу,
розрахованого
на
800
місць, це, безумовно, ма
ло.
Начальника
обласного
управління
кінофікації
Григорія Павловича Радловського наш дзвінок не
здивував:
— Завжди
гак, поки
фільм на екранах — немає

ра. Для одних вона — кін
цева, для інших — поча
ток щоденного маршруту,
ще для когось — місце
пересадки. Та незважаючи
на метушню, не один, пев
но, кине оком на кіноафі
шу напроти зупинки і прочитає, які кінофільми за
прошують сьогодні пере
глянути кінотеатри «Ком
сомолець», «Мир», імені
Дзержинського. О, вияв
ляється в одному з них іде
фільм, зустрічі з яким ви
давно чекали! І ви розду
муєте уже про те, що тре
ба скоректувати чиїсь і
власні плани, а ввечері по
спішаєте до кінотеатру.
Та раптом піднесений
настрій від передбачува
ної зустрічі з новим філь
мом відомого режисера чи
новою роботою улюблено
го актора змінюється гір
ким розчаруванням. Вияв
ляється, замість «Повер
нення Батерфляй», на який
ви поспішали, тут іде сьо
годні, скажімо, «Абдулла».
Ви правильно прочитали
вранці на афіші адресу —
кінотеатр імені Дзержин
ського, назву кінофільму,
сеанси. Проте касир, стри
муючи роздратування, по
яснює вам, що цей кіно
фільм демонструвався два
дні тому, треба було вчас
но приходити, коли вже
так хотіли побачити його.
— Але ж афіша в центрі
міста ще й сьогодні за
прошує на цю стрічку, —
кидаєте козиря.
— Мабуть, забули зня
ти, — чуєте байдужу від
повідь.
Можливо,
наступного

шу, яка, безумовно, міс
тить у собі необхідну ін
формацію. Ну, ось, скажі
мо, таку: «Жовта троян
да», новий художній фільм,
виробництво — Румунія,
кінотеатр імені Дзержин
ського, сеанси... І ще при
надне (для певної вікової
категорії населення): тіль
ки для дорослих. Можете
бути певні, що, прочитав
ши таке на афіші, значна
частина глядачів, котра
аж ніяк не належить до
категорії дорослих, запов
нила того вечора зал кі
нотеатру. Адміністрація ж
його, радіючи за план, ма
буть, ще раз перекона
лася у
непогрішимості
прописної істини: заборо
нений плід завжди солод
ший. А глядачі цього не
складного пригодницько
го фільму, перепитували
одне одного, що ж у ньо
му не слід було бачити
тим, кому ще не виповни
лося 16?
А ось яку історію «кінобігу з перешкодами» по
відав нам дзвінок у ре
дакцію. Молодий схвильо
ваний голос представника
групи студентів Кіровоградського
педінституту
намагався з’ясуватй, чому
так швидко зійшов з екра
ну «Комсомольця», цент
рального кінотеатру міста,
новий фільм Одеської кі
ностудії «Військово-польо

масового глядача, тільки
знімемо — починаються
дзвінки, скарги...
Що ж, можливо. Та, ма
буть, слід зважити на де
які об'єктивні причини та
кого явища: для когось
був незручний час, для ко
гось — день, значна час
тина могла спланувати пе
регляд фільму на вихідні.
Як-не-як, а один-єдиний
сеанс у день не влаштову
вав частину глядачів у буд
ні. А дехто, звиклий до
довготривалого демонст
рування
окремих кіно
фільмів (особливо індій
ських мелодрам, які так
полюбляє місцевий кіно
прокат а значить — і пев
на частина населення Кі
ровограда), не поспішав
потрапляти у число пер
ших глядачів. Та й тради
ційного попередн ення на
афіші «демонструється ос
танні дні» цього разу не
з’явилось. Хоча майже два
тижні ця табличка підга.
няла тих, хто ще не встиг
подивитсь фільм «Знахар»,
який
протягом
місяця
йшов у «Комсомольці» з
аншлагом.
Якось у відрядженні я
запропонувала
десяти
класникам однієї із шкіл
Олександрівського райо
ну відповісти на кілька за
питань стосоано кіно, їх
ніх глядацьких смаків. Від
повіді подавалися у пись

мовій формі, анонімно (в
щирості їх сумніватися не Ч
варто). І ось на запитан- ня: «Фільм, що найбільше і
вразив за останні рік-два», ']
третина опитуваних назва- і
ла кілька західних кіно- >]
фільмів. Це стрічки «До
скарбів авіакатастрофи»,
«Вожді Атлантиди», «Трьох
треба
прибрати»,
які
байдужі до проблем мо
рально-етичного плану.
А щоб визначити такий
фільм кращим за рік-два
(для шістнадцятирічних це,
погодьтеся, немало, як- л
раз той період їхнього
життя, коли вони намагаю
ться дивитися на світ очи
ма дорослих)... Виходить, її
нічого кращого за цей час «
вони не бачили, чи не хо
тіли бачити.
У районному кінотеатрі, ■]
де було вивішено репер
туарний місячний план, я І
дізналася, що три зарубіж- '
них кінострічки пропону- У
вались увазі глядачів про
тягом місяця, До того ж, і
дві з них випадали на ви- і
хідні. Отже, можна було
не сумніватись, що місце- '
ві старшокласники не про
пустили їх.
Попит народжує пропо
зицію. І навпаки. Слід па
м’ятати про це працівни
кам обласного управління
У
кінофікації, планувати ре
пертуар кінофільмів так,
щоб по-справжньому тала
новиті вітчизняні і зару
біжні кінофільми не зали
шались поза увагою масо
вого глядача, щоб доля
фільму у прокаті не була
чимось на зразок древньоримських ауспіцій — во
рожіння за польотом і кри
ком птахів: буде касовий
збір — демонструватиме
ться кінофільм, не буде —
звиняйте... Пропаганда мо
ральних і духовних ціннос
тей засобами кіномистец
тва має бути цілеспрямо
ваною, високоідейною.
Обов’язок і покликання
кінематографістів — ви
пускати
по-справжньому
художні, талановиті кіно
фільми. Обов'язок і по
кликання працівників кі
нопрокату — сприяти на
ближенню їх до глядача,
сприяти тому, щоб мисте
цтво, шановане мільйона
ми, ще активніше служило
справі виховання нової
людини.
Л. ЯРМОЛЕНКО.

24 березня 1984 року
ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

«Молодий комунар»
Знову подумалось про ін
шу грозу, що може завдати
страшного лиха, одне сло
во, ту, що робить сиротами
дітей, каліками чоловіків,
що вкриває землю згари
щами... Що буде, як вона
прийде? Що робитиму я?
Чи знайду сили піти їй на
зустріч, щоб вернути і сон
це, і цвіт у степах?

Монолог
перший

У «Молодому комунарі» за 1 березня ц. р. було вмі
щено проблемну статтю «Хто ви, музики? Чиї вір» р ЧИТИСЯ в школі, як тоДо редакції надходять відгуки на неї.
~ Сьогодні
~
бі, мені довго не дове
друкуємо деякі з них.
лося. Пригадую, тільки-но

НЕ ТІЛЬКИ
В РЕСТОРАНІ

•4^

Дорога редакціє!
Прочитала у вашій газе
ті статтю «Хто ви, музики?
Чиї ви?». Згодна з тим,
що музика у закладах гро
мадського харчування має
відповідати високим сма
кам. Частенько буваю у
кафе «Сніжинка», Подобається там мені, і моїй
восьмирічній доньці Валі
теж '— вдень у «Сніжин
ку» можна приходити з
дітьми. 1 все було б нор
мально, але музика... Це
щось жахливе — суцільне
виття та гуркіт. Хіба для
дитячих вух така музика?
Скільки я там не бувала, з
динаміків лупали пісні ли
ше зарубіжних ансамблів.
Жодної пісні українською
чи російською мовою не
чула. Певно, ніхто з пра
цівників популярного ка
фе не турбується, як впли
ває такий репертуар на
відвідувачів, які смаки він
у них формує. Поряд із
«Сніжинкою» — школа,
районний Палац піонерів.
Щоразу після занять чи й
на перерві десятки дітей
забігає до кафе і морози
вом поласувати, і музику
послухати. Невже не мож
на зробити так, щоб для
них тут звучала дитяча
музика? Адже у нас стіль
ки прекрасних пісень для
діл ей.
С. ДАШКО,
робітниця фабрики по
ремонту взуття.

м. Кіровоград.
V

ДАВАЙТЕ
ПОМІРКУЄМО
У нашому місті, на мою
думку, ще не створено
умов для відпочинку юна
ків і дівчат. Звичайно, є і
спортивні залп, і палаци
культури, і кінотеатри. Але
давайте пройдемось су
ботнього вечора вулицями
міста і подивимось, де
можна відпочити.
Кафе-морозиво зачиняю-

ться о 20-й годині. У кінотеатрах на вечірні сеанси
у вихідні квитків не діста
неш. їх розкуповують ще
вдень. Прямуємо до Пала
цу культури шахти «Світлопільська». Чудовий зал
на 800 місць, просторий
хол... Ну чим не місце для
відпочинку молоді? Але
Крім танців, тут не відбу
вається нічого цікавого.
Іноді, правда, дають кон
церти заїжджі артисти.
Танці ж проходять на дру
гому поверсі, у коридорі,
де немає навіть стільців.
Ті, хто бажає посидіти,
поговорити, мають іти ку
дись в інше місце. Куди?
У ресторани «Шахтар»,
'«Світанок»,
«Інгулець»,
«Лужок», коктейль-барїі,
«Чебуречну», кафе «Віте
рець»?..
У місті немає жодного
закладу, де можна було б
відпочити без спиртного,
посидіти з товаришем у
затишному приміщенні, ви
пити запашної кави, по
слухати, скажімо, коротку
лекцію, хорошу музику.
Донедавна у нашому місті
була дискотека. Але через
організаційні труднощі пе
рестала існувати. Старо
жили розповідають,
раніше у Олександрії був
театр, у якому, до речі,
грав свого часу і відомий
український актор Гнат
Юра. Був... Чому ж його
немає зараз?
Звичайно, ці питання ви
ходять далеко за коло
проблем, які зачеплено в
статті «Хто ви, музики?
Чиї ви?». Але, певно, при
хильність до низькопроб
ної музики — не тільки в
ресторані, а й взагалі —
починається із наших прорахунків у організації до
звілля молоді, з того, що
комсомольські активісти,
працівники культосвітніх
закладів, закладів громад
ського харчування надто
мало думають про те, який
вплив матиме той чи ін
ший захід, той чи інший
факт життя на виховний
процес. Думаю, тут ми
маємо справу з моральни
ми втратами.
С. ПИЛИПЕНКО.

м. Олександрія.

рівництвом Н. Ф. Ринкової
побував з виставою у тру
дівників першого відділку
господарства.
Мешканцям Ручайків са
модіяльні артисти показа
ли
одноактну комедію
П. Загребельного «Дити
на». Учасники драматич
ного колективу вчитель Білозернівської десятиріч
ки А. М. Жук, виконроб
радгоспу В. І. Ляшенко
Готуючись до огляду од створили переконливі об
ноактних п’єс, драматич рази сучасників.
ний
колектив
будинку
В. ЗАНІЗДРА.
культури радгоспу «Тре
тій вирішальний» під ке Новгородківський район.

У гостяхсамодіяльні
артисти

почав читати й писати, як
заплакана мати повела ме
не до куркуля Яреська лас
ти худобу. Не забуду ніко
ли того гіркого яшного хлі
ба і морозних ранків. Та з
часом усе змінилося.
Починалась колективіза
ція, вступили й мої батьки
у колгосп, і мені неначе
світ розвиднився. Я, чотир
надцятирічний хлопець, охо
че брався за будь-яке діло,
и жодне не було мені важ
ким, але найбільше подоба
лась робота тракториста.
Пішов на курси, а, закін
чивши їх, повів у поле, як
тоді казали, сталевого коня.
І скільки доброго зробили
ми з ним на ланах. Скільки
зорали нив, посіяли і зібра-

Монолог
другий
ВЖЕ, як ти, Гено,

зна

єш, на пенсії. Мов у
Я
снах тепер чую, як мене
звали Петрусем. Давно на
калинових мостах минула
моя молодість. Недавно по-

3 стор.-----------ламському
шосе,
про
безсмертний подвиг панфіловців написано дуже прав
диво в багатьох книгах.
«Рідну Москву не відда
мо!» — такою була одно
стайна воля кожного з нас—
її оборонців.
Про що згадуєш у най
важчі хвилини життя
на
війні? Найперше — рідний
край, і, звісно, близьких. У
той лютий мороз під шале
ний перестук ворожих ку
леметів і автоматів я бачив
свою Кіровоградщину, її сте
пи та річки. Я знав, що вона
стогне під чоботом фашис
тів і благав долю лиш про
одне: хай над рідним краєм
знову засвітить сонце!
Я помічав, Геннадію, змі-

г===з=з НА УРОК МУЖНОСТІ І
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З чого починається в юнака самостійна дорога в
життя? Про що його думи перед випускним вечором
у школі? Чию науку візьме з собою? Ці питання ви-

1941 року партизанський
загін, до якого з комсо
мольською путівкою всгу-<
пила Зоя Космодем’янська,
перейшов лінію фронту бі
ля Нарофомінська і почав
бойові дії. Знищивши ні
мецький склад з військовим
майном, Зоя раділа успіш
ному виконанню бойового
завдання.
Коли її схопили гітлерів
ці, вони не могли вирвати з
неї жодного слова, крім
імені Таня, котрим назвала
себе. Вранці перед стратою
Зоя скинула навішену на
неї петлю, закликала летрищевців до помсти. Пізніше,
16 лютого 1942 року, Ука
зом Президії Верховної Ра.
ди СРСР за відвагу і іероїзм, виявлені в боротьбі з
ворогом їй було посмертно
присвоєно звання Герої Ра
дянського Союзу.
Це стало відомо піз-: ше,
стало нашою історією. А то-,
ді, коли з боями ВИЗВ9 іЯЛИ

НАПУТНЄ СЛОВО ВНУКОВІ
никали у нас не раз при зустрічах із молодими, з їх
німи батьками, ветеранами Великої Вітчизняної війни.
Ми занотували монологи колишнього фронтовика
Петра Панасовича Галушки. Його напутнє слово вну
кові Геннадію Журавлю.

ли хліба!
Якось припізнилися в сте
пу. Неждано вдарила гроза.
Бувало, радів, коли дощі
поливали землю, коли в
ріст після них йшла зелень.
Тільки того разу гроза була
якась біснувата, зловісна.
Аж над землею проноси
лись сірі попелясті хмари,
били безперестану громи,
небо
навпіл
перерізали
блискавиці. І не те, що як з
відра, а стіною полила зли
ва.
Удень, як ще на безхмар
ному небі світило сонце, до
нас у тракторну бригаду
приїхав з Новомиргорода
лектор. Зібралися ми у ва
гончику. Лектор розпозідав
нам про міжнародне стано
вище. І велику карту Євро
пи почепив на стіні. Палич
кою з гілля клену водив по
ній, пояснював:
— Ось звідки, товариші
хлібороби,
може прийти
війна на нашу землю. З Ні
меччини, де все більше
розперізується клятий фа
шизм...
Я чув, як старі люди роз
повідали про першу світову
війну, про громадянську.
Чув і про Канізьке повстан
ня, про розправу карателів
над селянами. Розстріляли
вони й у нас тридцять чо
ловік, Запам’ятав з дитин
ства односельців на мили
цях чи без рук... Тож і лек
ція стривожила всіх нас.
Невже, думаю я, може все
повторитися і фашист посміє
напасти на нас?
У той день я спушував
міжряддя кукурудзи. Стеб
ла міцні, важкі, світило сон
це, на обрії пропливали ма
ленькі хмарки. Невдовзі всі
тривожні думи й забулись.
Та в дощову грозу вони
знову зринали в серці...

ховав свою дружину —
твою бабусю. Важко нам
без неї... Багато, дуже ба
гато років міряю свою жи
тейську стежку, звідав усьо
го на ній. Та однак я щас
ливий.
Чому? Бо міцніє рідна Віт
чизна, маю сина, дочку, ону
ків. Кого найбільше любить
дід, подібний до мене? Ону
ків! З тобою, Геннадію, я
ніколи надовго не розста
вався, хоч змалку ти з ма
мою живеш у Кіровогра
ді. Не розстаюсь, бо як на
стає літо — приїжджаєш у
село на нашу вулицю Іва
на Франка.
Приїжджаєш і в гості, і на
роботу. Вдень — город, по
ле, а вечори — наші. Коли
ти малим був, то розпиту
вав усе про те, як воював
я, просив згадати щось не
звичайне, щось захоплююче. В моїй пам'яті твої за
питання: «Ну, хоч про те, як
ти з гарматою громив воро
га чи на танку або з «Катю
ші» стріляв?..». А я служив у
піхоті — з першого дня вій
ни і до останнього.
Доле, доле! Солдатські
шляхи. Не знаю, як кому, а
мені на пам'ять не раз спли
вала гроза. Вже 22 червня,
коли ворог зненацька на
пав на нашу Вітчизну, я з
моїми побратимами-панчівцями став на її захист. Про
це я не раз розповідав тобі,
Гено,
згадував
оборону
Москви, в якій брав участь.
Ти влучно назвав цю обо
рону смертельним рубе
жем. Про бої на Волоко-

ГІМНАСТИКА СПОРТИВ
НА. В
Івано-Франнівську
відбулася першість цент
ральної ради товариства
<,ТРУД» із спортивної гім
настики. В складі збірного

колективу
республікан
ської ради ДСТ «Авангард»
виступали вихованці кіро
воградського тренера М. М.
Крячуна — студенти фа
культету. фізичного вихо
вання педінституту імені
0. С. Пушкіна майстри
спорту Віталій Арсеньєв і
Сергій Донець.
Арсеньєв завоював чем
піонський титул за вико
нання вправ на кільцях. А
Донець у сумі багатобор
ства набрав 108,75 бала, що

На приз
«Спартака»
Сьогодні у Світловодську
починається
традиційний
відкритий турнір з мініфутболу на приз пам’яті
героїв підпільної комсо
мольської
організації
«Спартак», іцо діяла в ро
ки Великої
Вітчизняної
війни в селі Красногірці
Голованівського
району.
Перед початком змагань

спортсмени, що треную
ться в дитячо-підліткових
клубах за місцем прожи
вання, познайомляться з
роботою флотилії юних
моряків, побувають у му
зейній кімнаті навчально
го судна «Герої «Спарта
ка», відвідають
Кремен
чуцьку ГЕС.
Цей турнір буде доб
рою репетицією перед фі
нальними стартами на при
зи
клубу ЦК
ВЛКСМ
«Шкіряний м'яч».
Наш кор. .

ни у твоєму сприйнятті моїх
розповідей. Якщо раніше
тебе цікавила
стрілянина,
наступи, то тепер ти часті
ше замислюєшся над пере
живаннями солдатів на вій
ні. Ти якось несподівано за
питав:
— Скажи правду, діду, то
бі було страшно?
Що тобі сказати, доро
гий? Справді, на війні ней
мовірно важко. Бу т-і-іо, що
ми щодня рили окопи і
в мерзлому, як камінь грун
ті, і у холодній воді. А чи не
важко за добу здолати у
поході при повній викладці
сорок, п'ятдесят кілометрів?
Та й до цього можна було
звикнути. Важко було з ін
шим. Відступати. Бо бачив
згарища, руїни, закатованих
людей на рідній землі.
Коли ти став комсомоль
цем і показав мені свій
квиток, я, пам'ятаю, від
крив тобі одну дуже важ
ливу сторінку з моєї воєн
ної біографії. Сумна вс.
на — з грози, з тривог. Я
веду мову про те, ян довелося мені брати учасгз у
визволенні села Петрищево...

Монолог
третій
Е5 АВІТЬ коли тільки пч.оа“• казую те, про що ді
знався в Петрищево в і-грший день, коли зама^ »р'в
червоний прапор над сіль
радою, я відчуваю неви
мовний біль. 18 листопада

вище майстерсьного нор
мативу. Він увійшов до де
сятки найсильніших гім
настів.

БОРОТЬБА ДЗЮ-ДО. Cropтивний зал облради ДСТ
«Динамо» два дні був від
даний у розпорядження
борців-дзюдоїстів, учасни
ків особисто-командної пер
шості Кіровоградщини. На
татаглі виступили 50 атле
тів 1963—1966 років на
родження.

Співдружності
міцніти
Ношами соняшнику, ка
чани кукурудзи та інші від
ходи
рослинництва, які
вважалися
непридатними
для силосування, виявили
ся хорошою добавкою в ра
ціон тварин тринадцяти
господарств
Старобешівського району Донецької
області. Після обробки пре
паратом «Літоснл», створе

Петрищево і першими по
бачили невеличкий майдан,
чорну шибеницю, першими
почули
від людей усю
правду про подвиг москов
ської комсомолки. У моєму
серці ще більш запалали
гнів і ненависть до ворога.
Тоді знову-таки пригадав
страшну грозу, свої думи
про місце радянської лю
дини на війні. Приклад Зої
запалював мене всі роки
війни, додавав сил у бо
ротьбі з ворогами.
— Діду, — сказав ти ме
ні якось у розмові, — я хо
чу стати військовим за фа
хом, тож подаю заяву до
військового
училища. Ти
знаєш, я не марную часу,
добре вчусь, гартую себе
фізично. Яке ж твоє напутнє
слово?
Я поринув у згадки, у свою
молодість і, звичайно, у гро
зу Великої Вітчизняної вій
ни, в роки відбудови рідно
го колгоспу та села. Адже
довелося починати мало не
з нуля.
Моє напутнє слово ти,
Геннадію, гучно назвав до
роговказом, хоч я тільки
схвалив твою готовність ста
ти військовим. Твій високий
обов’язок — пильно берег
ти Вітчизну, а якщо треба,
то й захищати її так, як
Матросов і Космодем’ян
ська.
* * ==:
...І лишається ще одне за
питання. Де починаються
витоки патріотичного вихо
вання? Насамперед у нашій
радянській сім’ї. У школі. І
з доброго слова наших по
сивілих ветеранів.
м. СТОЯН,
Н. ДОБРІН.

с. Панчеве Новомиргородського
району —
м. Кіровоград.

Найвищі титули в своїх
вагових категоріях завою
вали
динамівці Едуард
Костенко, Олег Кочегаров,
Сергій Петров, Юрій Іва
нов, представники «Коло
са» Володимир
Долгих,
Юрій Михайлов.
Володи
мир Паргамон.
Звання абсолютного чем
піона удостоївся майстер
спорту СРСР Володимир
Долгих.
У командному заліку пе
ремогу здобули динамівці.

ним в інституті мікробіоло
гії і вірусології імені Д. К.
Заболотного АН УРСР, ці
норми
перевершили
за
вмістом каротину традицій
ні трав’яні «Консерви». Бу
ло визначено господарства,
черговість впровадження,
подано необхідну допомо
гу. В результаті в районі
торік занлали весь силос з
використанням нового пре
парату, що дало можли
вість без істотних затрат
підвищити його якість і по
живність. краще забезпе
чити кормами громадське
тваринництво.
Кор. РАЇАУ.

- 4 стор
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«Молодий комунар»

Пісенні
миттєвості весни

ПРО ЩО СПІВАЮТЬ
ЗАХІДНІ «ІДОЛИ»
нана Маккартні разом з
негритянським
співаком
Уандером, пісенька «Чор
не дерево і слонова кіст
ка» — з невибагливим,але
явно антирасистським сю
жетом.
Активно виступає проти
буржуазної масової куль
тури, розвінчуючи амери
канський спосіб життя, ще
один відомий співак, Брюс
Спрінгстін. Разом з ним
співають пісні протесту
багато й багато інших про
гресивних
виконавців у
стилі поп, рок, диско.., І
головне, очевидно, не в
якій манері виконує музич
ний твір той чи той спі
вак, —* а про що він спі
ває, до чого закликає свої
ми піснями.
Провідна тема прогре
сивної західної пісні сьо
годні — тема миру,
«Я не можу заплющува
ти очі на події, що відбу
ваються в світі, — каже
італійський співак Джанні
Моранді, який з успіхом
гастролював цього року
по нашій країні. — Пісня
покликана передавати на
стрій мільйонів людей. У
мене двоє дітей, і я, при
родно, хвилююся за їхнє
майбутнє. Тому людина,
яка співає, повинна нести
людям добро, і якщо її
голос підхоплять мільйо
ни, — це означає, що вони
поділяють це добро, що
все менше й менше буде
прибічників війни. Вва
жаю, що основною темою
творчості кожного артиста
повинна стати тема миру,
і тому кошти від остан
нього концерту в Радян
ському Союзі я й мої то
вариші з ансамблю вирі
шили передати в Радян
ський фонд миру». У цих
словах відомого співака—
його творче кредо.
Отже, гостра ідеологіч
на боротьба за душі Мо
лодих триває й на царині
музики. Для одних скрип
ковий ключ — ключ до гу
манізму і взаєморозумін
ня, для інших він — музич
на відмичка, з допомогою
якої бізнесмени від естра
ди хочуть вдертися в юні
серця і розтоптати па
ростки добра й совісті. В
чиїх руках виявиться цей
ключ, як його буде вико
ристано — залежить і від
наших з вами смаків, гро
мадянських і мистецьких
Закінчення. Поч. V номе принципів і вподобань.

Деякі музиканти зали
шилися вірними традиціям,
закладеним ще в шістде
сятих роках бітлами. Це ті,
хто намагається знайти ви
хід із соціального й мис
тецького тупика. Широко
відомий рух, пізніше об'єд
наний під спільною назвою
«Рок проти правих», що
свого часу прислужився
боротьбі з расизмом. Піз
ніше була створена «Антинацистська ліга», куди
входили передові молоді
музиканти. Відомо, що у
Франкфурті-на-Майні і на
віть у Мюнхені — цитаде
лі неофашизму — концер
ти під девізом «Рок проти
правих» призначались ор
ганізаторами на той же
час, що й вбориська нео
нацистів, і коричневі зали
шалися без глядачів. Тоді
вже правим — «не до
жартів». Тоді гуркіт ор
кестрових барабанів за
глушував вибухи бомб і
постріли терористів. Бур
жуазія в цій боротьбі про
ти прогресивних співаків і
ансамблів не гребує ніяки
ми засобами. Згадаймо ще
раз Джона Леннона, вби
того обдуреним маніяком.
Дженеральд Клерк, автор
статті «Смертоносна ілю
зія», опублікованої в журналі «Тайме», вказав моти
ви вбивства. Автор зазна
чає, що для вбивці Джон
Леннон, котрий відійшов
од соціальної незрілості,
псевдореволюційної де
магогії ранньої творчості
«Бітлз», звернувся до по
літичних аспектів реаль
ного життя, — «перетво
рився в грізного обман
щика». Він зруйнував ілю
зії ідолопоклонництва, по
казав у своїй творчості
жорстоку, але неминучу
правду: крім поп-музики,
ще є й гонка озброєнь, і
расова дискримінація, й
експлуатація людей праці,
і багато іншого. Це й ви
кликало люту реакцію пра
вих...
Інший музикант з ан
самблю «Бітлз», Пол Маккартні, також потрапив у
«чорні списки». Його пла
тівка «Перетягування ка
ната» викликала обурення
расистів. Особливо не до
смаку виявилася їм, вико

рах за 9 січня

та 25 ліо-

С. КИЧИГІН.

«Молодой коммунар» —

Концертини зал облас
ної філармонії в ці дні
відданий у розпорядження
московських гастролерів—
до Кіровограда приїхали
народний артист РРФСР,
лауреат премії Ленінсько
го комсомолу Посип Коб
зон та інструментальний
ансамбль «Час» (керівник
Олексій Євсюкрв).
И. Кобзон включив до
програми виступів пісні
--різних років на громадян-,
сі.ку і ліричну тематику.
Присутні у залі люди стар
шого покоління повертали
ся думками у минуле під
«Пісню військових корес
пондентів» і танго «Стом
лене сонце», що його не
стомлюється слухати вже.
третє покоління любителів
музики; багатьом прига
дався відомий цикл Аркадія Островського «А у нас
у. дворі», коли прозвучала
пісня «Минуло три роки»;

Три белых коня
ПІСНЯ З ТЕЛЕФІЛЬМУ «ЧАРОДІЇ»

Музыка Е. КРЫЛАТОВА
Стихи 10. ЭНТИНА
Остыли реки и земля остыла,
И чуть нахохлились дома.
Это в городе тепло и сыро.
Это в городе тепло и сыро.
А за городом — зима, зима, зима!
ПРИПЕВ:
И уносят меня, и уносят меня
В звенящую снежную даль
Три белых коня, эх, три белых копя:
Декабрь и январь, и Февраль.
Зима раскрыла снежные объятья.
И до весны всё дремлет тут.
Только ёлки в треугольных платьях
Мне навстречу все бегут, бегут, бегут.
ПРИПЕВ.
Остыли реки и земля остыла.
Но я замерзнуть не боюсь.
Это в городе я все грустила,
Это в городе я все грустила.
Л за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь!
ПРИПЕВ.

МУЗИЧНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Д у тбіліській студії
всесоюзної фірми грамза
пису «Мелодія» готується
до випуску пластинка, ку
ди увійшли кращі пісні,
виконані за останні два
роки популярною співач
кою Тамріко Гвердцителі.
Д Нова програма ан
самблю «Круїз» називає
ться «Подорож на повіт
ряній кулі». До неї вклю
чені оригінальні циркові
та естрадні номери.
Д Московський ВІЛ «Са
моцвіти» закінчує роботу
над новою театралізова

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 05198.

Н. ДАНИЛЕНКО,
В. ГРИБ [фото].

ТОВАРИШ ПІСНЯ

У СЕБЕ

ВДОМА
Розповідає М. Плахов, ди
ректор Хмелівського будин
ку культури:
— Пам’ятаю, як зараз:
підходжу до будинку куль
тури і ще здалеку чую го
лос — чистий. сильний,
приємного тембру. Звідки
він, думаю, з’явився — чи
не артист який у гості заві
тав? Заходжу й бачу: си
дять мої хлопці та дівчата
півколом і дивляться на чо
ловіка у кирзових чоботях і
куфайці, а той співає... Гар
но співає.
Зараз хмелівчанам важко
уявити собі свій інструмен
тальний ансамбль без Ана
толія Іванова, а самого Ана

толія — без задушевної піс
ні. Мені пригадується пер
ша зустріч з ним. У Хмельо
вому проходив великий кон
церт з пагоди відкриття Все
союзного фестивалю народ
ної творчості, присвяченого
40-річчю Перемоги радян
ського народу у Великій Віт
чизняній війні. Чимало само
діяльних артистів ’годі бра
ло в ньому участь. Гарно
співали, завзято танцювали.
Але коли на сцену вийшов
Анатолій Іванов, по реакції
залу, по обличчях присутніх
можна було бачити, як че
кали односельці саме його
виходу, його співу:
НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Хліба наліво, хліба

орган Кировоградского

На .украинском языке.

промайнули в пам’яті за
хоплюючі кадри телефіль
му «Сімнадцять мпттєвостей весни» під час вико
нання пісні Мікаела Тарпвердієва «Миті».
Під кінець концерту
П. Кобзон виконав дві піс
ні, присвячені Володими
ру Внсоцькому, і пісню
«Жур а вел ь» українською
мовою, що дуже сподоба
лася публіці. Вона овація
ми зустріла «День Пере
моги» Давида Тухмаиова.
А коли зі сцени пролунали
слова з пісні Олександри
Пахмутової «Солнечному
миру — да, да, да! Ядер
ному взрыву — нет, нет,
нет!», увесь зал дружно
встав — то був як знак
згоди із цим пристрасним
закликом до миру на пла
неті.

А. Іванов має неабиякий
авторитет серед своїх одно
сельців. 1 не лише як хоро
ший співак чи як механіза
тор (працює не перший рік
на сталевій
машині). В
А. Іванові людей приваблю
ють перш за все щирість,
прямота, вміння жити від
крито.
І пісні вів любить співати
такі ж — про степ, про прибілля, про вірність. Вперше
він прийшов до сільського
будинку культури років сім
тому — одразу, як пере
брався жити у Хмельове,
йшов з роботи, почув, ЩО
репетиція в клубі, та й за
йшов послухати, як співають
хлопці та дівчата...

Обсяг 0.5 друк. арк.

ною концертною програ
мою «Гра у чарівний тир».
До неї увійдуть пісні
Ю. Маликова, В. Пресня
кова, С. Бєлікова.
Д На XIV Міжнародно-,
му фестивалі популярної
музики в Токіо Гран-прі
був присуджений угорській
групі «Неотон фемілі» за
пісню «Час минув».
Д Група «Лийся, пісне»

направо
Хліба на щастя, хліба
на славу...
Нині аматори сцени Хме
льового
підготували нову
програму, з якою у ці дні
виступають перед трудів
никами сіл району. В кон
цертах цих бере участь і ін
струментальний
ансамбль
під керівництвом М. Плахо
ва. В складі колективу —
0 Великий — лікар за фа
хом. вчитель М. Слобода, ви
кладач
музичної
школи
Є. Григор’єв, старшокласник
В. Ковальов та інші. В кон
цертах, як завжди, співає й
А. Іванов. За останній час
у його репертуарі появили
ся нові пісні: «Доки не піз
но» 0. Пахмутової на вірші
М. Добронравова,
«Рідна
земля» Г. Мовсесяна на сло
ва Р. Рождественсьного. «Хай
щастить» (музика І. Поклада, слова В. Крищснка).
С. ПЕТРЕНКО.

Маловисківський район.

підготовила до випуску на
фірмі «Мелодія» новий мінь
йон. Туди увійшли пісні
молодих
композиторів
В. Матсцького і В. Семе
нова на вірші поетів В. Сауткіна, І. Кохановського,
В. Дюніна.
Д Дочка Л. Пугачової
Крістіна записала пісні
«Пароплави» і «Хай гово
рять» на музику І. Ніколаєва та вірші М. Танича.
Д Останнім часом поміт
но зріс інтерес до італій
ської естради. У цьому
плані любителів музики
може зацікавити випуще
на «Мелодією» пластинка
Рікардо Фольї «Колекція».
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ПОНЕДІЛОК, 26 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Робц
з нами, роби, як ми, роби
краще за нас. (НДР). 9.35 —
Грає
народний
артист
РРФСР А. Тихонов. 10.05
Фільм — дітям. «Вулиця мо
лодшого сина». 11.40 —
Фільм-концерт
« Григорій
Майборода». 12.35 — Нови
ни. 1-1.30 — Новини. 14.50
Сільські горизонти. Доку
ментальні фільми. 15.25 —•
Вступаючи в ряди робітни
чого класу. 16.10 — Новини.
16.15 — Тележурнал «Звйьу,
дар». 17.00 — Документальне
іній фільм «По Бангладеш».
17.25 — ГІ. Чайконеькнй.
• Дитячий альбом». Виконав
ці — Великий дитячий хор
ЦТ і ВР та учні музичних
шкіл. 17.50 — Мамина шко
ла. 18.20 — Діла і л оди. Ре
зерви економії. Про досвід
роботи промислоцг.:: підпри
ємств України. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Чем
піонат світу з фігурного ка
тання. Показові виступи.
21.00 — «Час». 21.35 — Ка
мера дивиться у світ. 22.40 —
Сьогодні у світі.

А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Доброго вам здоров’я. До
нори. 10.50 — Телефільм «Ми.
нижчепідписані», і серія.
12.30 — Фотоетюд «Весна».
12.35 — Чемпіонат СРСР з
гандболу. ЗІІ (Запоріжжя)—
СКА (Мінськ). 13.05 — Нови
ни. 13.20 — Екран молодих.
«Сучасник». 14.00 — Фільм
для дітей. 15.05 — - Бойова
слава». (Кіровоград). 15.55
— Оголошення.
(Кірово
град).
16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Телевізійна
олім
піада з російської літерату17.05 — Комуністи 80-х.
Йи.а спорудженні
Кримської
ЛЕС. 17.35 — Естрадні мело
дії. 17.45 — На порядку ден
ному. 18.00 — «Інтерклуб».
(Кіровоград). 19.00—Актуалг>-\
на камера. 19.30—Чемпіонат
СРСР з хокею: -.Сокіл» —
«Спартак». 2 і 3 періоди.
20.45 — На добоаніч. діти!
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт народної
артистки
УРСР Г. Циполи. У перерві—
Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальний
Фільм
«РРФСР». 8.40 — Фільм
«Лялька з мільйонами». 10.05
— Наука і життя. 10.35
Російська мова. 11.05 —
Програма Тюменської студії
телебачення. 12.10 — Мульт
фільм «Най. най. най...».
12.30 — «Листи з Фронту політрука В. Г. Лугініна». І3.05
— Музична передача для
юнацтва в Колонному залі
Будинісу спілок. 15.15 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15
— Це ви можете. 19.00 —
Служу Радянському Союзу!
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Міжнародна панорама.
21.00 — «Час». 21.25—Фільм
«Гадюка». 23 15 — Новини.
ВІВТОРОК, 27 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Кон
церт ансамблю «Ритми ди
тинства» Палацу культури
«Москворіччя».
9.05
—
Мультфільми. 9.35 — Науко
во-популярний Фільм. 10.05
— Телефільм для дітей «Три
ляпаси». 11.10 — «Слухайте,
якщо хочете...». Фільм-кон
церт. Старовинні романси і
вальси у виконанні народної артистки СРСР Л. Зикіної. 11.50 — Зустріч школя
рів з Героями Радянського
Союзу, льотчиками-космо пан
тами
В.
Биковським
і
3. Иеном (ІІДР). 12.30 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
—Документальний телефільм
«Щоденник і пам'ять». 15.25
— Концерт ансамблю пісні й
танцю «Весна» м. Кіровогра
да. 15.45 — Твоя ленінська
бібліотека. В. 1 Ленін. «Як
організувати
змагання?».
16.10 — Новини.
16.15 —
Фільм «Капітанська дочка».
17.55 — Документальний те
лефільм «Ліцензія на вбив
ство». Автор Ф. Сейфуль-Мулюков. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Наука і життя
19.30 — Ф. Шопен. Балада
соль мінор. Опус № 23. ви
конує Дані- Тхаіі Шон (В'єт
нам). 19.50 — Телефільм
«Довга дорога в дюнах». 5 се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 -7і
Міжнародний день театру.
22.40 — Сьогодні у світі.
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