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МИХАЙЛА

ШТЕЦЬКА, ЯКИЙ З ПОЧАТКУ ЖНИВ

НАМОЛОТИВ

кола Омельченко вручив
передовому екіпажу пе
рехідний
червоний вим
пел РК ЛКСМУ.
новгородківсь кий
ВІЛЬШАНСЬКИЙ
РА
РАЙОН. Першість у соціа ЙОН. У колгоспі імені Арлістичному
змаганні мо тамонова сумлінно працю
лодих жниварів району, ють сімейні екіпажі. Бра
що
працюють на СК-6, ти Іван та Сергій Чабанюміцно
утримує комсо ки вже зібрали 3816 цент
мольсько-молодіжний екі нерів зерна. Не набагато
паж Миколи Тимка із кол відстають від них Віталій
госпу імені Ілліча. На йо Костянтинович Поліщук та
го «Колосі» вже
сяють його син Віталій. їхній ви
центнери
п’ять зірочок. Учора дру робіток 3542
гий секретар райкому Ми збіжжя.

ПРЕС-ЦЕНТР
ПОВІДОМЛЯЄ

КОМСОМОЛЬЦІ!

КОМБАЙНОМ

7223 ЦЕНТНЕРИ ЗЕРНА.

СК-6

Дружба зміцнює мир
Фрунзе,
27
липня.
(ТАРС). В умовах ниніш
ньої міжнародної обстанов
ки як
ніколи
важливо
зміцнювати
солідарність
молоді планети в боротьбі
за мир, проти імперіалізму.
Про це говорили учасни
ки
радянсько-індійського
молодіжного
семінару на
тему «Вклад молоді СРСР
і Індії у справу зміцнення
і розвитку радянсько-індій
ської дружби
і співробіт
ництва, в боротьбу за мир,
проти загрози ядерної вій
ни», який проходив у сто
лиці Киргизії
з 23 по 27
липня. Він був організова
ний ПК
ВЛКСМ і КМО
СРСР у рамках підготовки
до XII Всесвітнього фести
валю молоді і студентів.
— Головним
питанням
для всіх пас, учасників зу
стрічі, було
питання про

мир, — говорить один з ке
рівників
делегації гостей,
член парламету Індії СайфУд-Дін Чоудхурі. — Ми з
задоволенням відзначаємо
одностайну рішимість моло
розвивати
ді наших країн
співробітництво в ім’я ми
ру, в ім’я радянсько-індій
ської дружби. Безсумнівно,
чималий вклад у боротьбу
проти
ядерної небезпеки
внесе
і Всесвітній фести
валь
молоді і студентів,
який відбудеться в Москві
наступного року.
Гості побували
на про
мислових
підприємствах
Фрунзе, в колгоспах і рад^
госпах, познайомилися з
республіканською
вистав
кою досягнень
народного
господарства, були прийня
ті в ЦК Компартії Кирги
зії, в ЦК ЛКСМ республі
ки.

ОСОБИСТИЙ
НЕС© К
КОЖНОГО
Хоча
нині
у розпалі
жнива на
хлібних ланах,
однак заготівля
кормів
для громадської худоби
теж постійно в центрі на
шої уваги. Тому ініціативу
трудівників
Новоархангельського, Бобринецько
го та Новоукраїнського
районів
— боротись за
півторарічний запас кор-

О, л SÄ
f ■ ' . А.

ПОВНЯТЬСЯ

ЗАСІКИ

ФОТОРЕПОРТАЖ

З’їжджаїоться автомобілі із золотим зерном до Долннського комбінату хлібопродуктів з місцевих госпо
дарств, Устинівського та частково Бобринецького районів. Біля контрольного містка зупиняються на 3—5 хви
лин. Люда Харченко швидко відбирає проби доставленого зерна. Технік-лаборант Фая Назарчук приймає і оп
рацьовує квитанції. Наташа Токар формує зразки проб. Раїса Мікулінко і Тамара Назарук оперативно направ
ляють наповнені автомобілі до точок розвантаження.
Коли біля контрольного містка приймальної лабораторії створюється пікове напруження, починає працювати^резервіїа лінія прийому. Понад 50 автомашин разом з причепами можуть обробити за годину працівники

... ~ Зараз напружених ситуацій майже не буває, — говорить начальник виробничо-технологічної лаборатоР11 Антошиа Іванівна Михальчук. — За три зміни ми пропускаємо близько 700 автомашин.
НА ЗНІМКАХ В ЦЕН1РІ (ЗВЕРХУ ВНИЗ): технік-лаборант Фаїна Назарчук і пробвідбірниця Наташа
Іокар; води Олександр Онісімчук та Василь Терпелюк; візіровщиця Оля Коваленко.

кормові буряки
на п’ятнадцятигектарній ділянці
і зобов'язались зібрати з
кожного гектара
по 500
центнерів коренів. їх під
тримали комінтернівці. На
двадцяти
гектарах вони
дали
слово виростити
більш як 400 центнерів
кормових
буряків. Для
цього створили
комсо
мольський за
гін із двадцяти
чоловік,
його
очолив секре
тар
KO/ACOмольської ор
ганізації госпо
дарства Вале
рій Тєрещенко.
На формуванні
густоти насад
жень з особли
вим
ентузіаз
мом трудили
ся
члени за
гону
обліко
вець Світлана Бицюк, ін
женер Павло Россочинський,
секретар-друкарка
Катерина Хорощук,
бух
галтер Людмила
Лях та
інші.
Щоб поповнити запаси
кормів,
у господарствах
використовуватимуть ба
дилля із зернової куку
рудзи, бурякову гичку. У
колгоспі «Росія», примі
ром, планується в кінці
літа висіяти ріпак - з тим,
щоб його зелену масу ви
користати для годівлі ху
доби пізньої
осені.
У
дбайливих господарів не
пропадають
і недоїдені
корми — їх вибирають і
переробляють на АВМ.
Важливий етап заготівлі
кормів — скиртування со
ломи. І на цій роботі від
мінно
зарекомендували
себе молоді механізато
ри. У колгоспі імені Ле
ніна,
наприклад, добре
слово кажуть про Віктора
Баранова, Василя Дужонкова, Сергія Баратова, які
працюють на стягуванні
соломи.

турбота
консопольськаї
мів молодь
району під
тримує. Адже, як кажуть,
будуть корми у годівни
цях, буде і молоко у дійницях.
Коли
проходив місяч
ник по заготівлі
кормів,
разом із старшими това
ришами сумлінно працю
вала і молодь. Анатолій
Уткін із колгоспу імені XX
з’їзду КПРС косив зелену
масу і свої денні завдан
ня постійно виконував на
130—140 процентів. На 24
гектарах
замість 16 по
нормі підбирав сіно меха
нізатор колгоспу «Друж
ба» Микола Гладкий. Групкомсорг комсомольськомолодіжного
колективу
водіїв із колгоспу
імені
У XXV з’їзду КПРС
Віктор
Тищенко підвозив зелену
масу до АВМ,
свої зав
дання теж постійно перевиконуваз. Більше трьох
сот тонн сінажу перевез
ли молоді
трудівники із
«Комінтерну» Олександр
ІБіляєв та Олександр Ірклій.

О. ЛИМОНЧЕНКО,
інструктор Онуфріївського РК ЛКСМУ.

Фото М. САВЕНКА.

У цьому
році комсо
мольці колгоспу імені XX

2 стор

«Молодий

комунар» -------------------------------------------------- 31 липня 1984 року
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Хроніка
студзагонівського
літа
Сторінка для бійців СБЗ і членів трудових

об’єднань старшокласників

ПРЕДСТАВЛЯЄМО ЗАГІН

ми-

3 «КОРЧАГІНЦЯ»!
На вулиці, яка носить ім’я
героя
громадянської
війни
Марка Мокряка, похованого бі
ля Нремлівсьної стіни, майо
рить червоне полотнище. Міс
то
Новоукраїнка.
Нолгосп
«Дружба».
Вона присіла поруч, — спо
чити за день, сяючи усмішкою
і темними, як чорна смороди
на. очима. Відрекомендувалася:
— Праця. Точніше — Безко
рислива Праця.
— Дуже приємно. «Корчагінець». Точніше —
Студзагін
безкорисливої праці
Кірово
градського державного
педін.
ституту імені 0. С. Пушкіна.
Факультет іноземних мов. Ось
наш прапор.
Щиро розсміялися.
Зав’яза
лася жвава розмова.
Валентина Каргва. Втретє на
діла форму бійця третього тру
дового. Ветеран загону.
Сашко Драченко — вперше
після першого курсу
продов
жує традиції «Норчагінця». Чи
тає на
восьми мовах
світу,
працює за трьох.
Тетяна Лихошерст — коман
дир загону.
Крім англійської
граматики, яку штурмує в позаробочнй час,
веде вперед
двадцять п’ять бійців до вико
нання
норми за день на 110
процентів.
Олег Бондаренко — оживляє
срібні струни гітари, влашто.
вує спортивні
змагання, сло
вом, згуртовує навколо сміх і
пісню, азарт спортивної гри і
хвилювання болільнинів.
...1 всі інші,
добрі і праце
любні, які зароблені кошти пе
рерахують до Фонду миру.
На
знімку: день народ
ження у комісара «Норчагінця»
Ольги ГУДИМ.

Фото В. ГРИБА.

ЧИЯ КЛАДКА
ЛІПША
Відбувся конкурс професійної майстерності
серед бійців студзагонів області.

Олег Гусєз і Павло Лупашко вчаться в Кірово
градському будівельному
технікумі, але представля
ють два
різні
СБЗ —
«Бригантина» і «Товариш».
На
конкурс прибули з
одного місця дислокації
загонів —
Липнязького
цукрового заводу.
Сергій Книш і Анатолій
Кондратенко представля
ють «Оріон-84», а Василь
Кутасов та Олександр Діюн — студзагін
«Сучас
ник»
(обидва СБЗ із
КІСМу).
До Марфівки Долинського району, де відбувся
конкурс, прибули найкра
щі загонові муляри, які
повинні
були показати
теоретичну
підготовку,
вміння застосовувати пе
редові
методи праці.
Найголовніше ж — за
певний
проміжок часу
зробити кладку стіни, до
тримуючись при
цьому
всіх правил техніки без
пеки і демонструючи ви
соку якість роботи.

Члени жюрі, до складу
якого входили представ
ники обласного
штабу
СБЗ, голова
місцевого
колгоспу
імені
Щорса
О. М. Собко,
командир
«Сучасника» В. Шавранський (до речі, на одному з

об’єктів цього загону
і
проходив конкурс) з усі
єю строгістю і серйозніс
тю розглядали і теоретич
ні знання, і практичні на
вики хлопців.
І ось підбито підсумки,
відомі імена переможців.
Ними
стали Павло ЛУГІАШКО, Анатолій КОН
ДРАТЕНКО та Олег ГУСЄВ.

Коротко прокоментува
ти конкурс ми попросили
головного
інженера об
ласного штабу студентсь
ких будівельних
загонів
Юрія СУПРУНА:

— Подібні змагання із професійної
майстерності
серед бійців СБЗ проводяться щорічно. Вони допо
магають виявити готовність як окремих членів, так
і всього загону взагалі до відповідальної роботи на
важливих будівельних майданчиках області. Де по
передньо хлопці вчаться будівельного ремесла? Одні,
приміром, як нинішні учасники конкурсу
Анатолій
Кондратенко і Сергій Книш, — під час служби в ар
мії. Учні будівельного технікуму, на виробничих
практиках. Решта — в підготовчий період перед по
чатком третього трудового семестру, до якого, треба
сказати, не в усіх навчальних закладах ставляться
добросовісно. І як результат — нарікання замовни
ків на незадовільну якість виконуваних робіт.
Обласний конкурс завершився. Кращі з кращих
бійців СБЗ — Павло Лупашко та Олег Гусєв пред
ставлятимуть нашу область на республіканському
конкурсі в Обухові Київської області, що відбудеть
ся з 6 по 12 серпня.
Хочу побажати нашим хлопцям тільки призових
місць!
Т. СТОРОЖУ«.

Долинський район.

,

Я В СВІТІ І СВІТ
НАВКОЛО МЕНЕ

«Вікторія» — так нази
вається студентський бу
дівельний загін Одеського
політехнічного інституту,
який споруджує п’ять жит
лових будинків у колгоспі
імені Карла Маркса Кіро
воградського району. Цей
СБЗ можна назвати ще й
інтернаціональним,
бо
добре трудяться разом із
радянськими хлопцями і
дев'ять студентів-іноземців — посланців Мадагас
кару, Мексікц, Перу, Ні
карагуа,
Ефіопії і Зім
бабве. День 19 липня у
загоні був особливий. Пе
ред початком роботи бій
ці зібралися, щоб поради
тися, як краще відзначи
ти п’яту річницю Нікарагуанської революції. Спо
чатку иікарагуанець Араус Каптана Хав’ер Антоніо розповів
про свою
країну, народ, що бореть
ся за свободу,
дсмокра-

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

Чекають світла у Мар’янівці
Студентському будівель
ному загону «Електрон»
Кіровоградського техніку
му механізації сільського
господарства
доручено
реконструювати
лінії
електропередач у
селі
Мар’янівці Маловисківського району.
Немає по
треби доводити, що цю
роботу
треба виконати
швидко і якісно.

Проте реконструкція лі
ній затягується. Свій ророчий день студзагонівці
починають пізно, в деякі
дні продуктивність їхньої
праці
дуже низька. Не
можна сказати, що хлопці
не хочуть працювати, Як
каже командир «Електро
на» М. Пахалюк, вони їха
ли у Мар’янівку сповнені
бажання продемонструва

ти своє вміння трудитися.
Та на жаль... Бійців «Елек
трона» підводять керівни
ки і спеціалісти
кірово
градської механізованої
колони № 7 тресту «Приморськсільелек т р о м ережбуд», у розпоряджен
ні якої
знаходиться цей
студзагін.
Виконроб
механізова

А Закінчився трудовий
семестр у СБЗ імені Гагаріна
Кіровоградського
інституту сільгоспмашино
будування.
25 хлопців і
дівчат працювали у Тюме
ні на спорудженні тепло
електростанції. Виконую
чи бетонні і мулярні ро
боти, кіровоградські сту
денти освоїли 108,2 тисякі карбованців.
А Членів загону «Торгівля-84» Кіровоградсько
го технікуму радянської
торгівлі можна побачити
у багатьох торговельних
точках обласного центру.
ЗО хлопців
і дівчат пра
цюють поруч досвідчених
продавців. Подяки від по
купців вже мають Женя
Черняк і Галя Проданюк
(магазин № 69), Галя Зелінська (магазин № 47),
Микола Анохін і Вадим
Шевцов (магазин № 99).
А Рівняються на одно
го з кращих молодих ком
байнерів
колгоспу імені
Щорса і всього Долинського району Володимира
Полнська члени мехзагону
«Нива» Кіровоградського
технікуму
механізації
сільського господарства.
Так, Олег
Федченко і
Григорій
Протасов еНи
вою» за день
кладуть у
валки ячмінь на площі 17
гектарів при нормі 14,1.
Відмінно трудяться на пе
ревезенні зерна Юрій По
горелов, Василь Хромов,
Юрій Кудрик. А Ігор Бі
лоруський трактором Т-74
за день злущив стерню на
площі 52 гектари замість
-запланованих 33.

ної колони В. В. Барановський, який керує вироб
ничою діяльністю «Елек
трона», на місці роботи
буває неповний день. Це
тому, що він щодня вран
ці приїздить у Мар’янівку,
а в другій
половині дня
вже вирушає до Кірово
града.
І все ж вихід із даної

тію, незалежність. Потім
Олена Педько, комісар за
гону,
запропонувала за
роблені того
дня кошти
перерахувати
до фонду
допомоги Нікарагуа. Про
позицію було одноголос
но підтримано.
Приклад «Вікторії» не
єдиний в області.
Як не
згадати колективи
чоти
рьох СЗ Кіровоградсько
го педінституту — «Корчагіпець», «Спектр», «По
лум’я», «Факел»
— всі
вони відмінно працюють
на полях господарств ІІовоукраїнського, Маловнсківського і Новомиргородського районів, а заробле
ні кошти надсилають до
Радянського фонду миру.
На третій трудовий се
местр у кожному СБЗ на
мічено три дні
ударної
праці. У липні вже такни
день пройшов. Наступні
відбудуться 1 і 15 серпня.
Все зароблене
студенти
направлять у фонд бла
гоустрою міста Гагаріна
і проведення XII Всесвіт
нього фестивалю молоді і
студентів.
С. ЛУШНИКОВ,
комісар
обласного
штабу СБЗ.

ситуації можна
при ба
жанні знайти. Хоча б за
кріпити за СБЗ кількох
досвідчених
електриків
механізованої колони, які
працювали б
із загоном
постійно.
Одначе так не робиться. Потрібна
справа пу
щена на самоплив. Члени
загону ось уже який день
пробують налагодити ді
лові зв’язки з адміністра
цією мехколони. Поки що
марно.
А в Мар’янівці чекають
світла...
А. МИХАЙЛОВ.

ПІОНЕРСЬКЕ

,

ДЗВЕНЯТЬ
ДИТЯЧІ
голоси
Для того, щоб канікули
не були нудними і надовго
запам’яталися, не обов’яз
ково виїжджати до моря,
в піонерський табір._ І вдо
ма можна провести їх ціка
во. В цьому впевнені юні
кіровоградці, що прожива
ють на Новомиколаївці, по
близу
парку культури
і
відпочинку імені Крючкова.
Робота з дітьми тут спла
нована з урахуванням їхніх
нахилів.
Приваблюють
хлопчиків і дівчаток цікаві
дитячі
ранки,
концерти,
спектаклі, кіносеанси, дис
пути, читацькі конференції,
зустрічі з Героями Радянсь
кого Союзу і Героями Со
ціалістичної Праці, передо
виками виробництва. Запа
м’ятається дітям
недавно
проведені ранок «Знайомст
во з іграми народів світу»,
конкурси малюнків
на ас
фальті «Діти бажають ми
ру», «Піонерське літо».
Великим авторитетом тут
користується дитячий сек
тор, який
об'єднує понад
360 чоловік. За чотири роки
роботи завідуюча сектором
Ольга Шостак здобула за
служену
повагу
і серед
молоді. Завжди людно у
канікулярні дні в гуртках
хорового і вокального співу,
танцювальному, юного кіно
механіка, агітбригаді. Так,
юні кіномеханіки
вчаться
демонструвати кінофільми,
пізнають електро- і радіо
техніку,
слюсарну справу,
техніку пожежної безпеки.
Є клуби
за інтереса
ми «Юний атеїст», «Закон і
ти», «Орфей»
(любителів
мистецтва),
«Жовтеня».
Слід відзначити організа
торські здібності школярів
школи № 3 Лариси Снігуренко, Світлани Коростенко, Лариси Остапчук. Вони
— активісти дитячого сек
тору, на їхньому
рахунку
чимало корисних і цікавих
справ.
Р. ДАЙДАКУЛОВ,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

м. Кіровоград.

Сонячно
у «Сонечку»
У Маловисківській СШ
№ 3 подбали
про літнє
оздоровлення дітей. При
школі працює піонерсь
кий табір «Сонечко», який
очолює вчителька
Лідія
Мефодіївна Шевченко.
Школярі
побували на
екскурсіях
у місцевому
колгоспі «Родина», на під
приємствах
районного
центру, збирають
цінні
лікарські рослини.
Між загонами (а їх тут
чотири) часто проводять
змагання на кращу пісню,
кращий політичний пла
кат. Переможцем пісен
ного конкурсу став загін
імені Гайдара, а по збору
лікарських рослин — за
гін «Турист»,
На шкільному подвір’ї
часто влаштовуються тру
дові десанти, Вони
впо
рядковують квітники, при
шкільну ділянку, слідку
ють за санітарним станом
подвір’я.
О. ВАСИЛЬЄВ.

м. Мала Виска.
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Естрадна співачка з Дніпропетровська, заслужена
артистка УРСР Л. М. Артеменко — давня знайома
кіровоградців. Ось і цього
року вона разом із во
кально-інструментальним ансамблем Дніпропетров
ської філармонії «Водограй» (музичний
керівник
Олександр іщук) вже двічі гастролювала в Кірово
граді. її концерти проходили у приміщенні обласної
філармонії та на стадіоні спортклубу
«Зірка». Сьо
годні на сторінках «Молодого комунара» наш корес
пондент веде з лауреатом Всесоюзних конкурсів ест
ради Д. м. Артеменко розмову про шляхи й тенден
ції розвитку сучасної української естради, про зав
дання і роль артиста як співтворця естрадної пісні.

Вітаємо
призерів
Підбито'ііідсумкн Все
союзного огляду-конкурсу навчально-виробничої
діяльності сільських ПТУ.
Із жовтня 1982 по гру
день 1983 року тривав цеп
огляд, у якому
взяли
участь колективи
1300
сільських профтехучилищ.
Його мета — підвищення
якості
виробничого нав
чання і
комуністичного
виховання учнів, дальший
розвиток навчальних гос! подарств, зміцнення наві чально-виробничої
бази
\ пту.
Ікг
Колегія Дсржкомітету
СРСР
по профтсхосвіті,
і Колегія Міністерства сільІ ського
господарства
СРСР, Секретаріат
ЦК
ВЛКСМ
і Президія ЦК
профспілки
робітників
сільського
господарства
присудили друге місце в
І огляді-конкурсі Новгород■ ківському СПТУ № 6.

КОР.: — 1973 року ви
стали переможцем всесо
юзного
телевізійного
фестивалю «Молоді голо
си»...
Л. АРТЕМЕНКО:
— На

фестивалі я
виконувала
нову тоді пісню
«Балада
про матір» композитора
Євгена Мартинова на сло
ва
поета Андрія Де
ментьева. І донині
для
мене
це одна з пісень,
які я називаю «своїми».
Певно, стала вона такою
завдяки співзвучності мо
їм особистим
почуттям,
моїм уявленням про жі
ночу душу, про вірність...
Співаючи в самодіяль
ності, я, чесно скажу, зов
сім не
сподівалася про
кар єру естрадної співач
ки. І іро це
лише зрідка
можна
було помріяти...
Але пісні,
особливо на
родні, я люблю,
скільки
сеЬе пам'ятаю.
Мої батьки були геоло
гами. І народилася
я на
Далекому Сході, де в той
час працювала їхня експе
диція. Взагалі
за своє
життя я багато
поїздила
по нашій Батьківщині. Мо
же, тому особливо люб
лю домашній
затишок,
спокій, мелодійну музику
та (хай вибачать мені жін
ки) кухонні турботи, при
готування
різних страв,
шиття...

У таборі комсомольсь
кого і піонерського акти
ву «Горн» почалося нав
чання секретарів комсо
мольських організацій і
голів
рад
піонерських
дружин загальноосвітніх
шкіл області.
Майже місяць школярі
вчитимуться
у табірній
школі комсомольського і
піонерського
активу, де
розглядатимуть
питання
діяльності комітетів ком
сомолу і
їх
секторів.
Значну увагу приділяти
муть ідейно-політичному і
моральному
вихованню,
організації літньої трудо
вої чверті
школярів.
А ще у програмі
нав
чання — здійснення тру
дових десантів, цікаві дис
пути, зустрічі, знайомства...
о. ІВАНОВ,

КОР.: — Здасться, су
часні жінки вважають, що
кухня відбирає у жінки її
неповторну
індивідуаль
ність...
Л. АРТЕМЕНКО; Скорі

п

' І

ше навпаки — якщо вра
хувати, що
більшість із
них не
дуже полюбляє
готувати... Втім, це жарт.
Певно,
що індивідуаль
ність визначається зовсім
іншим. Особистість — це
передусім свій, вистраж
даний, якщо хочете, пог
ляд на життя
і на своє
місце в ньому. Я з часом
дедалі більше перекону

-------------- -

років — це немало для
життя на естраді. Певно,
настав час і для
якихось
підсумків та узагальнень...
КОР.: —

За ці

роки
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юся, що кожна
людина,
займаючись хай малопо
мітною для інших спра
вою, може бути справж
ньою індивідуальністю у
стосунках з людьми і сві
том.
КОР.: — Однак естрад
ний артист завжди в цент
рі уваги, завжди на вид
ноті. Чи можна до нього
підходити із звичайними
мірками!

А. АРТЕМЕНКО: — Ме
ні б не хотілося відпові
дати на це запитання од
нозначно, хоча в принципі
я схиляюся до думки, що
артист — теж
звичайна
людина. Просто він має бу
ти вимогливішим до себе.
Просто він
має
бути
в центрі уваги не в си
лу свого становища артис
та, а в силу свого таланту,
8 силу оригінальності сво
го ліричного
героя на
естраді, його яскравої ін
дивідуальності.
Одразу зауважу: я не
відкидаю традицій. Біль
ше того,
вважаю,
що
справжня індивідуальність

мось, а його
дальшим
розвитком, оригінальною
інтерпретацією...
Не буду говорити, на
скільки успішно, але по
стійно з того самого дня,
як мене, учасницю худож
ньої самодіяльності Дні
пропетровського
трубо
прокатного заводу, запро
сили на роботу до облас
ної філармонії, я намага
лася знайти такий сценіч
ний образ, який був би
лише моїм.
Під час на
вчання в музичному учи
лищі імені
Глінки ще
більше
переконалася в
правильності саме таких
пошуків.
Зрештою, перехід на
професійну сцену для ме
не не означав зміни моїх
симпатій і смаків у мис
тецтві. Але
він створив
умови для
інтенсивної
роботи над собою мені та
моїм колегам (тоді ж ста
ли професіоналами й му
зиканти нашого заводсь
кого естрадного оркест
ру, які склали основу ВІА
«Водограй»), До речі, йо
му щойно виповнилося 10

ваш ансамбль багато гаст
ролював по країні, побу
вав з концертами у Феде
ративній
Республіці Ні
меччині, Монгольській На
родній
Республіці, двічі
— в Народній Республіці
Болгарії...
Л. АРТЕМЕНКО: — Му

шу сказати, що
скрізь
глядачі дуже прихильно
сприйл\али сучасну укра
їнську
пісню, активним
пропагандистом якої
є
наш колектив. Велику пи
тому вагу в наших кон
цертах мають аранжуван
ня українських народних
пісень. В цій дуже тонкій
справі
головне — не
втратити міри,
не вбити
те особливе, що складає
самобутній
український
мелос, манеру виконання.
Заради їх збереження в
концертах інколи зважує
мось на такий крок: деякі
пісні я виконую акапельно.
Взагалі безперестанний
пошук не лише своєї ма
нери, а й своєї пісні — це
для нашого
колективу
продовжує
залишатися
актуальним і нині. Не хо
четься співати пісні-одноденки,
поверхові як за
своїм змістом, так і за
мелодикою. Тому з особ
ливим захопленням
від
криваєш для себе
такі
гарні пісні як
«Зоряна
ніч» Левка Дутківського
на слова Михайла Ткача.
На жаль, з-під пера на
ших композиторів не до
сить часто виходять пісні,
які у такій
же мірі, як
згадана, відповідали б мо
їм уявленням про хорошу
пісню. Мушу вам зізнати
ся: «своїх» пісень у мене
небагато. Крім названих
вище, хочу перш
за все

назвати «Баладу про маль
ви» Володимира Івасюка
та «Два брати» компози
тора Іавриліна
на вірші
Максимова, у яких мене
приваблює перш
за все
драматичний сюжет, яко
му тонко відповідає му
зика твору.
Мені завжди здавалося,
що я тільки тоді
зможу
сказати слухачам
щось
варте уваги,
коли пісня
багато важитиме для ме
не самої, для всього на
шого колективу., Інколи
нам здавалось,
що ми
досягли свого. Але життя
не стоїть на місці.
Воно
розвивається, воно вима
гає й дальшого розвитку,
руху колективу. Це пре
красно, але й дуже відпо
відально.
КОР.: — Ваші симпатії
на радянській естраді!
Л. АРТЕМЕНКО: — Схи

ляюся перед тими артис
тами, які зуміли створити
на естраді образ свого лі
ричного героя, тими, хто
утвердив свою яскраву ін
дивідуальність. Це насам
перед Алла І іугачова, це
Едіта ГІ єха, Йосип Кобзон,
Валерій Леонтьев. Давно
люблю й шаную творчість
ансамблів «Пісняри» (до
речі, в ньому працює і
виходець
з нашого ан
самблю Ігор Пеня), «Медобори», тріо Мареничів...
Однак визнаючи за всіма
ними беперечні достоїн
ства, не хочу повторювати
нікого. Хочу мати своє об
личчя
на естраді. Хочу
відкривати людям пісні з
власного голосу.
Недавно під час гастро
лей у Житомирі нам на
співали кілька гарних ук
раїнських
народних пі
сень. Можливо, вони піс
ля обробки стануть у ряд
тих творів, яких ми весь
час прагнемо? У селі на
Донеччині, де живе моя
бабуся і де я була зовсім
недавно, я відкрила для
себе такі
народні пісні,
які сьогодні навряд чи де
почуєш. І справа не лише
в словах, ай у ритмиці,
мелодиці.
Ось із
яких
джерел
думаю,
треба
творчо черпати
нашим
композиторам
і поетам,
та й режисерам-постановникам концертних
про
грам !
Незабаром
я разом із
«Водограєм» виїжджаю у
гастрольну поїздку
до
Польщі. Отже, попереду
— нові зустрічі, вражен
ня. Незмінним лишається
одне — прагнення «сво
го» голосу і своєї пісні.
Вів інтерв'ю
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
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канни». Теленарис. 15.25 —
Новини.
18.00 — Новини.
18.20 — Концерт хору теле
бачення і радіо Молдавсь
А **
18.45 — «...До
10.00 — Новини. 10.20 — кої СРСР.
і
старші».
Мультфільм
«Бременські шістнадцяти
—
Співдружність.
музиканти». 11.05 — Фото 19.30
20.00
—
Вечірня
казка.
етюд сКнїв».
11.10 — Ху
дожній телефільм «Піна». 1 2и.2и — «По Радянському
і 2 серії. 13.10 — Новини. Союзу». Кіножурнал. 20.30 —
13.25 — Міжнародна студія Наш сад. 21.00 — «Час».
30 — Телефільм «Про те
УТ. 13.55 — «Наші гості». 21.
22.50 — Спорт за тижНародна артистка СРСР Вія бе».
день.
23.20 — Новини.
Артмане.
15.20 — Теле
фільм. 16.00
— Повніш.
16 10 — Грають юні музи
канти.
16=40 — Докумен
тальний
телефільм «Над
хвилями». 17.00 — «Народ
ний депутат». 17.20 — Піо А Цї (1 програма)
нерське літо. 18.00 — «Те
лефільм».
(Кіровоград).
8.00 — «Час». 8.35 — Піс
ХН І5 —
«День за днем». ня далека і близька. 9.20 —
(Кіровоград). 18.25 — Ого Клуб мандрівників. 10.20 —
лошення. (Кіровоград). 18.30 Телефільм «ТАРС уповнова
— Музичний фільм «Весел жений заявити...». 2 серія.
ка». 19.00 - Актуальна ка 11.30 — Новини. 14.30 —
мера. 19.30 — Кубок СРСР Новини. 14.50 — Сільські
Док. фільми.
з футболу. «Суднобудівник» горизонти.
(Миколаїв) — СКА «Карпа- 15.15 — М. Равель. Концерт
ти» (Львів). 2-й тайм. 20.15 № 2 для фортепіано з ор
15.35 — «Поезія».
— Компас туриста 20.45 — кестром.
Абашідзе. 16Д.0 — Нови
На добраніч, діти. 21.00 — Г.
ни.
16.15
—
«Особисто при
«Час».
21.35 — Художній
17.00 — Розповіда
фільм «Крах інженера Гарі- четний».
ють
наші
кореспонденти.
на». 1 серія. 22.45 — Нови 17.30 —
Стадіон для всіх.
ни.
18.00 — Веселі нотки. 18.15
— Док. телефільм «Гаряча
А ЦТ (П програма)
18.45 — Сьогодні
3 00 — Гімнастика. 8.20 робота».
світі.
19.00
— Мульт
— Фільм «Зустрінемось бі уфільм.
19.10 — Зустрічі в
ля фонтану».
9.35 —- Док. молодіжнії«
аудиторії. «Слотелефільм «Золотисті схи во про інженера».
19.50 —
ли», кіножурнал «Сільське Телефільм
«ТАРС

господарство». 10.2а -“ Від жений заявити...».уповнова
З серія.
гукніться, сурмачі! 10.55
21.00
—
«Час».
21.35
—
За

11.15 —
Мультфільми.
співаймо, друзії 23.05 —
Французька мова. 11.55 - Сьогодні
у
світі.
____
12.40 —
Знання — сила.
дітям «Канікули А УТ
Фільм •
------„„
____ вулиці».
на Пустельній
10.00 — Новини. 10.20 —
13.45 — Док. фільми 14.20
питання». За
— Шахова школа. 14.50 — «Ставиться
Гра« тріо баяністів м. Сик листами телеглядачів. 11.05
тивкара. 15.15 —
«Покли- — Концерт дитячої худож
«Мелодії янтарного берега».
Естрадний концерт.

8.00 — «Час». 8.35 — Віт
рило надії. 0.05 — «П’ять
зустрічей на арені». Фільмконцерт. 10.00 — Телефільм
«ТАРС уповноважений за
явити..,» 1 серія.
11.10 —
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — П’ятирічка — спра
ва кожного.
Док. фільми
«Генератор», «Поговоріть а
Сафоновим».
15.30
—
«Життя і книги Олександра
Гріна».
16.20 — Новини.
16.25 — Фільм
— дітям.
«Вершники». 1 серія. 17.30
— Концерт Державного ан
самблю пісні І танцю Казах
ської РСР. 18.00 — Ми бу.
дуємо ВАМ. 18.30 — Мульт
фільм «Лякали
зайці зай
ченя». 18.45 — Сьогодні У
світі. 10.00 — Письменник і
яснття. 10.50 — Телефільм
«ТАРС уповноважений
за
явити...». 2 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Що? Де? Ко
ли? Телевікторина. 22.40 —
Сьогодні у світі.
22.55 —

може
вирости лише на
їхньому грунті. Але в то
му і її сила, щоб її труд
був не просто повторен
ням уже зробленого ки-

ПРАГНУ
СВОЄЇ ПІСНІ

Навчання—
влітку

А ЦТ (1 програма)

— З стор_______

комунар»

Людмила АРТЕМЕНКО:

Л. КУЧЕВСЬКА,
завідуюча
сектором
профтехосвіти обко
му комсомолу.

відділу
інструктор
шкіль,Ьстудентської,
НОЇ молоді і піонерів
обкому комсомолу.

«Молодий

ньої самодіяльності. 11.30 —
Художній телефільм «Крах
інженера Гаріна». 1 серія.
12.40 — Новини.
12.50 —
Компас туриста.
16.00 —
Новини. Мі.ІО — Грає тріо
баяністів. 16.35 — «У нас в А ЦІ (1 програма)
колективі». 17.50 — «День
Шановні товариші! Ранко
за днем». (Кіровоград), іь.00 вий
3-ї серії худож
— Корисні поради. 18.30 — ньогоповтор
телефільму «‘1АРС
Естрадна мозаїка. 19.00 — уповноважений
заявити»,
Актуальна камера. 19.30 — що демонструється
по 1
Факти свідчать.
20.00 — загальносоюзній
програмі
Камерний концерт. 20.40 — ЦТ 2 серпня
о 10 годині,
На добраніч, діти. 21.00 — буде здійснено о 14.50 по
«Час».
21.3а — Художній програмі Українського те
телефільм «Крах інженера лебачення.
Гаріна». 2 серія.
22.40 —
8.00 — «Час». 8.35 — Док.
Новини.
фільми. 9.15 — В концерт
ному залі — школярі. 9.45
А ЦТ (II програма)
— Мультфільм «Вітер про
10.00 — «ТАРС упов
8.00 — Гімнастика. 8.20 — запас».
новажений
з се
Док. фільми. 8.40 — Теле рія. 11.10 —заявити...»
Новини, 14.30
фільм «Про тебе». 9.55 — — Новини.
11.50
—
Кому
Виставка Буратіно. 10.25 — ністи 80-х. Док. телефільмі;
Тележурнал
«Сім’я і шко
партком», «Зем
ла».
10.55 — Мультфільм «Товариш
Ханамова». 15.40 — Ша
«Баранкін, будь людиною». ля
хова
школа.
16.10 — Нови
11.15 — «Покликання». Про ни. 16.15 — Фільм
— дітям
підготовку спеціалістів для «Вершники» 2 серія. 17.30—
морського флоту. 11.45 — Концерт ансамблю народно
Пошта «Природознавства». го танцю «Зебо».
18.00 —
12.15 — Фільм — дітям «...До шістнадцяти і стар
«Четвірка із співів». 13.20— ші». 18.45 — Сьогодні у сві
Німецька
мова. 13.50 — ті. 19.00 — Наука 1 яснття.
«...До шістнадцяти і стар 19.30 — Концерт радянської
Телефільм
ші». 14.35 —
Антуан де пісні. 19.50 —
Сент-Екзюпері.
Сторінки «ТАРС уповноважений за
явити...» 4 серія.
21.00 —
життя і творчості. 15.20 — «Час».
21.35 — Чемпіонат
Новини.
18.00 — Новини.
18.20 — «Земля сибірська». СРСР з футболу. «Динамо»
— «Спартак-». 2
«ЯмальськІ хроніки». Пере (Мінськ)
тайм.
22.20 — Сьогодні у
дача 1. 18.50 — Народні ме світі. 22.35 — «Душа моя ті
лодії. 19.00 — Чемпіонат єю ж любов'ю повна...» Лі
СРСР з футболу.
ЦСКА — тературно-музична компози
«Динамо» (Тбілісі). У перер ція.
ві — 19.45 — Вечірня казка.
Мультфільм «Мауглі». 21.00 А УТ
— «Час».
21.35 — Фільм
«П’ятеро з неба». 23.05 —
14.45 — Програма пере
Док. телефільм «Художник дач. 14.50 —
Телевізійний
Рузи Чарнєв». 23.20 — Но десятисер і й ний
художній
вини.
фільм «ТАРС
уповноваже-

нпй заявити». З серія. 16.00
— Новини.
16.10 — «На
родні таланти». 16.45 — КЬ
иопрограма «Вітчизно моя
неозора». 17.20 — «Олівецьмалювець». 17.45 — «Екран
пошани Українського теле
бачення». М. А. ІКуравльова
— оператор Новоукраїнського
міисгосподарського
підприємства.
(Кіровоград
на Українське телебачення).
18.00 — Концерт фортепі
анної музики. 18.30 — Ак
туальна камера.
19.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу.
«Динамо» (Київ) — «Шах
тар» (Донецьк). 20.45 — На
добраніч,
діти. 21.00 —
«Час». 21.35 — «Незабутні».
Олександр Корнійчук. 22.35
— Чемпіонат СРСР з фут
болу. «Чорноморець» (Оде
са) —
«Дніпро». 2 тайм.
23.20 — Новини.

А ЦТ (11 програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Фільм
«П’ятеро з неба».
9.50 — «Задзвеніли
канклес, заспівали
бірбінес».
Фільм-концерт. 10.20 — Док.
телефільм «Якщо
хочеш
світ побачити». 10.45 — Ро
сійські билини і казки в му
зиці. 11.55 — «Знай 1 умій».
12.40 — «Мамина школа».
13.10 — Іспанська
мова.
13.40 — Програма Саратов
ської студії телебачення.
14.30 — Фільм із субтитра
ми «Місто прийняв». 15.45
— Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — «Земля сибірська»,
«Ямальські хроніки». Пере
дача 2. 18.50 — Док. фільм
«На захист хліба». 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу.
«Чорноморець» — «Дніпро».
У перерві — 19.45 — Вечір
ня
казка.
Мультфільм
«Грпб-теремок».
21.00 —
«Час». 21.35 — Телефільм
«МІжліття» (НДР). 22.55 —
Новини.

4 стер,--------------------------- —-------------- «Молодий

комунар»

31 липня 1984 року

3. Як ти вважаєш: чи достатньою мірою газета від
повідає на питання, які хвилюють молодь?

Анкета читача «МК»
Дорогий читачу!
Завтра в країні починається передплата на газети
і журнали на 1985 рік. Як повідомило обласне агент
ство «Союздруку», до проведення цієї
важливої
кампанії в області готові 2,5 тисячі пунктів перед
плати, близько 6 тисяч громадських розповсюджува
чів преси і майже 500 відділень зв’язку.
Стань і ти учасником передплати. Сподіваємося,
що наступного року ти одержуватимеш і свою об
ласну молодіжну газету. За час, звідколи ти вперше
перегорнув сторінки «Молодого комунара», у тебе
напевно склалася про газету,
її публікації власна
думка. Поділись нею з нами. Твої поради, зауважен
ня, пропозиції ми врахуємо, складаючи перспектив
ний план на наступний рік, міркуючи над тим, яким
бути «Молодому комунару-85». Ми хочё'мо.. почути
від тебе відверту думку. Тому
можна в анкеті не
вказувати свого прізвища.
1. Який рік ти передплачуєш «Молодий комунар»?

4.

Про що б ти хотів прочитати у нашій газеті?

5. Міг би, на твою думку,
«Молодий комунар»
стати серед молоді популярнішим, ніж є? Якщо так,
то підкажи: які розділи, рубрики слід запровадити
газеті?
6. Чи задовольняє тебе тематична сторінка «Клуб
молодої сім’ї»? Чому?_____________
7. Твої пропозиції щодо суботніх номерів «Молодого комунара» ________ _____________
8. Твоя думка про оформлення газети
Коротко про себе:
Вік ____________ __ Професія _____ __ _
При бажанні можеш вказати свої прізвище^ ім’я
та по батькові _ ______________________
Заповнену анкету
виріж і надішли в редакцію.
Якщо ти хочеш ще щось додати — просимо. Можеш
відповідати на окремому аркуші паперу.
«Молодий комунар» чекає твого відвертого, щиро
го слова, читачу. Заздалегідь дякуємо тобі за участь
в анкетуванні.

2. Які публікації «МК» тобі запам’яталися?
Якщо
забув автора і назву матеріалу, згадай хоча б суть

ФУТБОЛ

«Радист»—
«І0кстильник»-5:1

Культармійці колгоспу імені Шевченка Новгородківського району своїми ви
ступами вносять заряд бадьорості в роботу хліборобів, радують їх у короткий
обідній перепочинок веселою піснею, бадьорим танцем та дотепним словом. Ви
ступи побудовані головним чином на місцевому матеріалі.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час. 8.35 — «Сонцю і вітру назустріч». Піо
нерський концерт. 9.05 —
Док. фільми. 9.50 — Мульт
фільм «Учень чарівника».
10.10 — Телефільм сТАРС
уповноважений заявити...».
4 серія.
11.15 — Новини.
14.30
— Новини. 14.50 —
Док. фільми
Литовського
телебачення. 15.40 — Росій
ська мова. 16.10 — Новини.
16.15 — Вчені — агропро
мисловому комплексу Під
москов’я.
16.45 — «Цей
фантастичний світ». 18.00
— «Народна творчість». Телеогляд. 18.-15 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Проблеми —
пошуки — рішення. 19.50 —
Телефільм «ТАРС уповнова
жений заявити...». 5 серія.
21.00
— «Час». 21.35 —
Фільм-концерт
«Зустріч з
музикою І. Дунаєвського».
22.35 — Сьогодні у
світі.
22.50 — Док. телефільм «Ви
сота Тамари Викової».

А УТ
10.00 — Новини 10.20 —
Виробнича
гімнастика.
Урок 2. 10.30 — «Перлини
душі народної».
11.05 —
Музичний фільм «Концерті-

«Молодой коммунар» —

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Ви
ступ фольклорного ансамб
лю університету м. Гвадала
хара (Мексіка). 9.05 —
«Більше хороших товарів».
9.35 — 31-й тираж «Спорт
лото».
9.45 — Телефільм
«ТАРС уповноважений за
явити...» 5 серія.
10.50 —
«Наука і техніка». 11.00 —
Коло читання. 11.45—Ти па
м’ятаєш, товаришу... 12.45
— Док. телефільм «Справа
всього
життя» Із циклу
«Люди великої долі». 13.15
— Телеклуб «Москвичка».
14.30 — Новини.
14.45 —
Тележурнал
«Сім’я і шко
ла». 15.15 — Розповіді про
художників. І. Рєпін в ко
лекціях Державного Росій
ського музею. 15.45 — «То
вариш пісня». Всесоюзний
телеконкурс. 16.30 — Бесіда
політичного оглядача В. Бе
кетова. 1.7.00 — Мультфільм
«Ну, постривай!». Випуск 5
1 6. 17.20 — Новини. 17.25 —
У світі тварин. 18.25 — Док.
телефільм «Біль і гнів Саль
вадору».
19.25 — «Незви
чайний концерт».
Фільмвистава Центрального теат
ру ляльок під керівництвом
С. Образцова.
21.00
—
«Час».
21.35 — Танцюють
Н. Павлова
і В. Гордєєв.
22.25 — Новини.
22.35 —
Естрадна програма.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Художній телефільм «Крах
інженера Гаріна». З серія.
11.25 — Доброго вам здоро
в'я. 11.55 — Фотоетюд «Ук-

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

вул. Луначарського, 36.
БК 01195.

Обсяг 0,5 друк, арк.

ші земляки учасників чем
піонату України з літако
вого спорту, який старту
вав на
Федорівському
аеродромі ДТСААФ, Кіроградського району. На
нинішній чемпіонат прибу
ли збірні команди Ворошиловградської, Донець
кої, Київської, Кримської,

На знімках: ' С.
біля
ЯК-52 — майстер спорту
міжнародного
класу
□ небі —•
Л. МОЧАЛІНА;
у енладі
Чудова трійка
Є. ПРОЗОРОВА, М. ВЛА___
ДИКІНА і В. ГРАДОВСЬКОГО.
Фото В. КОВПАКА.

В. ШАБАЛІН.

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ З 31 ЛИПНЯ
піопат СРСР
зі стендової
стрільби.
21.00 — «Час».
21.35 — Фільм
«Діти Дон
Кіхота». 22.50 — Новини.

Кіровоградської, Одесь
кої областей та міста Се
вастополя. Взяти участь у^
змаганнях виявили також,
бажання команди Ленін-4^
града та Литовської РСР.
На урочистому відкрит
ті чемпіонату було нема
ло глядачів. їхній інтерес
зрозумілий, адже востан
нє найсильніші льотчикиспортсмени України зби
ралися в
Кіровограді 20
років тому. У
програмі
нинішніх змагань — три
вправи, в яких спортсме
ни повинні продемонстру
чітко
вати своє вміння
час у
розподіляти свій
повітрі, здійснювати зліт
і
посадку,
виконувати
складні фігури пілотажу.'
Відразу після урочисто
го відкриття
чемпіонату
відбулися показові виступ
пи
найсильніших
його
учасників.
Спортсмен^
продемонстрували високу ’
майстерність,
чіткість і
точність у виконанні фі
гур. Кіровоградську збір-.-^^
ну в показових виступах
представляв льотчик- інст^
руктор Кіровоградського
авіаційно - спортивного
клубу
ДТСААФ Сергій
Олійник, який легко виконав ряд складних фігур.

на ви

У третьому турі другого
кола чемпіонату республі
ки
з
футболу
серед
команд
нолективів фіз
культури кіровоградський
«Радист» на стадіоні «Піо
нер» зустрічався з черні
гівським «Текстильником».
Нагадаємо, що
перший
поєдинок цих суперників
у місті на Десні закінчив
ся з рахунком 2:0 на ко
ристь ніровоградців.
У звітному матчі повну
Ігрову і територіальну пе
ревагу мали наші Земля
ни. Вже на другій хвилині
Толкіпер «Текстильника»
змушений був
вийняти
м’яч Із сітки своїх воріт
після удару Вячеслава Ко
закова, який
завершив
красиву комбінацію завод
чан.
«Радист» переміг — 5:1.
Маючи в своїй копилці
п'ятнадцять очок Із двад
цяти можливих І найбіль
шу кількість забитих го
лів (двадцять) наші зем
ляки продовжують ліди
рувати в четвертій ЗОНІ.

Фото М. САВЕНКА.

но». 11.20 — Художній те.
лефільм «Крах
інженера
Гаріна». 2 серія.
12.25 —
«Погляд у майбутнє». Пер
спективи використання ре
сурсів Чорного моря. 13.05
— Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — «Країна Комсомолія». 16.40 — Науково-попу
лярний фільм. 17.00 — Кон
церт Державного симфоніч
ного оркестру Литовської
РСР. 17.30 — Телефільм
«Фрукти, овочі та троянди».
17.45 — «Телепост на удар
ній будові». 18.00 — Доку
ментальний
телефільм
«Кожного дня і все життя».
18.30 — Музичний
фільм.
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Напад на літак».
Теленовела. 20.05 — «День
за днем». (Кіровоград). 20.20
— Сатиричний
об’єктив.
20.45 — На добраніч, діти.
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Крах ін
женера
Гаріна». З серія.
22.40 — Новини. 23.00 —
Світ поезії. 0. Кольцов.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Док. фільми «Точний вибір».
«Внуки «непокірних». 8.45
—Фільм «Міжліття». 10.05—
Чемпіонат СРСР зі стендо
вої стрільби. 10.35 — Кон
церт дитячої художньої са
модіяльності в м. Зелена Гура. 11.25 — Театр
одного
актора. 12.40 — Фільм «За
пах землі». 13.55 — Англій
ська мова. 14.25 — «Співа
ють
козаки». Фільм-копцерт. 14.55 — Г. Бакланов.
По сторінках творів. 15.40
— Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — «Земля сибірська
«Ямальські хроніки». Пере
дача 3. 18.50 — И. Брамс.
Скерцо мі бе-моль
мінор.
19.00 — Сільська година.
20.00 — Вечірня
казка.
20.20 — Док. фільм «У нас
такі дівчата». 20.30 — Чем.

ЛІБОМ-СІЛЛЮ

шитих рушниках, бу
Х
кетами квітів привітали на
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раїиська кераміка». 12.00 —
«Призначається побачення».
Естрадна розважальна пере
дача. 12.30 — Новини. 12.40
— Концерт ансамблю Мос
ковського балету на льоду.
14.40 — Морська слава Віт__ літературчіізни. 15.25
ний театр. О. Іваненко.
«Вільний вечір». 15.50 —
«Наука і час». 16.20 —
А. Крісті. «Свідок звинува
чення». Вистава.
19.00 —
Актуальна камера. 19.40 —
,:t.
«День за
днем». (Кірово(Уг"""
____ — «Автограф».
град). 19.55
Народний артист УРСР. диди
ригент Г. Карапотян. 20.4а
— На добраніч, діти. 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній
телефільм «Крах інженера
Гаріна». 4 серія.
22.40 —
Новини.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15
— Якщо хочеш бути здоро
вим. 8.30 — До Дня заліз
ничника. Док. фільми. 9.05
— Ритмічна
гімнастика.
9.35 — Муз. передача «Ран
кова пошта». 10.05 — Люди
на. Земля. Всесвіт. 10.50 —
А. Алексія. «Підем у кіно?»
Фільм-вистава Московсько
го театру юного глядача.
12.20 — Клуб мандрівників.
13.20 — Програма
Ленін
градської студії телебачен
ня. 15.00
— Міжнародний
огляд.
15.15 — И. Гайди.
Дитяча симфонія. 15.30 —
Народний артист
СРСР
М. Ульянов читає І розділ
романі' О. Пушкіна «Євгеній
Оиєгін».
Фільм-концерт.
16.25 — Прем'єри
наших
друзів. 16.50 — Від усієї ду
ші. Зустріч
з колективом
працівників
ПівденноУральської залізниці. 18.45
— Музичний кіоск. 19.15 —
Здоров’я. 20.00 — Вечірня
казка. 20.20 — Док. теле
фільм «Сарн Чічек». 20.30 —
Чемпіонат СРСР зі стендо
вої стрільби. 21.00 — «Час».

океан».
18.00 — ІО. Едліс,
«Де твій брат, Авель?» Тёлевистава. І частина. 19.00
-г- Актуальна камера. 19.30
— 10. Едліс. «Де твій брат.
Авель?» Телевистава. 2 час
тина. 20.30 — Грані пізнан
ня. Золота скарбниця. 20.50
— На добраніч, діти. 21.00
А ЦТ (І програма)
— «Час». 21.35 — До 90-рІЧ8.00 — «Час». 8.35 — Кон чя з дня народження О. Дон- -хцерт Орловського народного женка. Худ. фільм
«Арсе
ансамблю пісні і танцю нал». 23.10 — Новини.
профспілок.
8.55 — Док.
фільми Латвійського телеба А ЦТ (II програма)
чення. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Радянсько 8.35 — Док. фільм «Почути
му Союзуі 11.00 — «Здоро майбутнього поклик». 9.00-дв’я».
11.45 —
«Ранкова Російська мова. 9.30 — Док.
пошта». 12.15 — Зустрічі на телефільм. 10.00 — Концерт
радянській землі.
12.30 — Державного камерного ор
«Сільська година». 13.30 — кестру СРСР. 11.00 — Тсле,Музичний
кіоск. 14.00 — внетава «Алдар-Косе 1 всі,
Фільм — дітям «Червоний всі, всі» — за мотивами ка
півень Плімутрок». 15.05 — захських народних казоі{.
— Ііауково-популяріНовини. 15.10 — Клуб манд 12.10
рівників.
16.10 — Мульт ний фільм «Морський запо
— Концерт
фільм
«Ну, постривай!». відник». 12.25
Випуск 7 і 8. 16.30 — Сьо Великого дитячого хору ЦТ
годні — День залізничника. 1 ВР. 12.55 — Художній тё17.00 — Сильні, спритні, ве- лефільм «Людина на полуд
селі... 18.00 — Міжнародна станку». 14.00 — Танцює ан
панорама. 18.45 — «Прий самбль «Чинар». 14.35 -—
міть наші поздоровлення». Розповідають наші корес
Муз. передача до Дня заліз понденти. 15.05 — Фільм";ничника.
19.35 — Фільм концерт «Народний артист
«Фігаро — тут,
Фігаро — СРСР М. Ульянов читає 2
там» (Італія). 21.00 — «Час». розділ роману О. Пушкіна
21.35 — Футбольний огляд. «Євгеній Оиєгін». 15.55
22.05 — «На естраді В. Ви Художній телефільм «Муж
нокур». Фільм-вистава. 22.55 ність». 2 серія.
17.00 •У’
— Новини.
Чемпіонат СРСР з футболу.
ЦСКА
—
«Арарат».
18.45 —
А УТ
оХтинк
кіноглядача'.
10.00 — Новини. 10.20 — 19.30
— «Далеке-близькей«Загартуйте дитину». 10.50 Док. телефільм
музей—
Художній
телефільм садибу І. Рєпіна про
«Пенати»'.
«Крах інженера Гаріна». 4 20.00 — Вечірня
казка.
серія. 11.55 — Сьогодні — 20.1а — Концерт ансамблю
День залізничника. 13.15 — «Вераси». 21.00 — «ЧасЛ
Новини. 13.25 — Концерт Із 21.35 — Телефільм «Супе1
творів Моцарта.
14.25 —
«Село I люди». 14.55 — Для речка для двох» (ЧССР).
дітей художній
телефільм
«Стара фортеця». ' 4 серія,
16.00 — «Слава солдатська».
Редактор
17.00 — У ритмі
танцю.
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
17.30 — Телефільм
«Бачу

21.35 — Телефільм «Шукай
те жінку». 1 1 2 серії.
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