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НОВГОРОДКА. Школярі району взяли
активну участь у суботнику та недільнику
на збиранні городини і дарів садів. За
ці два дні вони мали на своєму рахунку
187 тонн овочів, 24 тонни яблук. Куку
рудзу було підібрано на 85 гектарах
угідь. Відзначились учні Новгородківської СШ № 1. 500 чоловік зібрали 140
тонн цибулі.
ВІЛЬШАНКА.
Напруга на полях не
спадає: йде оранка під зяб, сівба ози-

мих, заготівля кормів, збирання цукро
вих, триває збирання
кукурудзи на
зерно. Школярі Йосипівської середньої
школи, працюючи в колгоспі імені Ле
ніна, успішно замінили трудівників гос
подарства на суботнику і недільнику по
заготівлі овочів. Під керівництвом дос
відчених колгоспників учні 4-х—10-х кла
сів перебирали картоплю. За два дні 130
школярів перебрали 480 центнерів кар
топлі.

ФОТОРЕПОРТАЖ

НЕ ЗАЛИШАЮТЬ
НА ПОТІМ
Бурякозбиральний ком
байн звільнив останню за
гінку 54-гектарної план
тації від буряків. Механі
затори швидко очистили
агрегат в'Д решток і по
прямували на інше поле.
До кагатів рушив буряко
навантажувач СПС-4-Г. Гри
горія Розуменка.
Постійних автомашин у
цей день було негусто. Та
й особливої потреби в
цьому не було. Бо в рад
госпі імені Карла Маркса,
Долинського району, чітко
дотримуючись
графіка
транспортування цукрової
сировини, використовува
ли автомашини, які закін
чили вивезення заплано
ваних
вантажів.
Кожен
водій старався
зробити
після основної роботи 2—З
рейси на бурякопункт. Ро
бота транспорту була роз
рахована так, щоб на на
ступний день у полі не за
лишався накопаний буряк,

М. САВЕНКО.
На знімках: працює
буряконавантажувач; водій
ГАЗ-53 Станіслав
КОЛОМОИЦЕВ.
Фото автора.
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В області триває заго
тівля корнажу. Чимало
районів незабаром прозвітують про' виконання
взятих зобов’язань. Од
нак є іі такі, котрим до
фінішу
крокувати ще
далеко. Серед них і Ноізоукраїнськнй район. У
минулу
п’ятницю наш
кореспондент
побувала
у колгоспі «Мир».

П ОКИ райкомівський газик мчав до села По
мічної, я лодумкл переби
рала варіанти розмови з
керівниками господарства.
Перш за все, запитаю, чо
му такі низькі темпи за
готівлі корнажу (із довід
ки, одержаної у відділі
сільського
господарства
райкому партії, було зро
зуміло, шо колгосп «Мир»
не числиться серед Т1ІХ,
хто ще не приступив до
заготівлі
нього цінного
корму), яку участь у цій
важливій
с і л ьськ огоспо дарській кампанії
бере
молодь. Однак відповідь
голови
колгоспу В. С.
Конфедератсика і здиву
вала, і розчарувала:
— А ми корнажу ще не
заготовляємо.
_ ??
— Руки не доходять.
Зараз стільки роботи зі
бралося — оранка, зби
рання -цукрових буряків,
заготівля силосу — не ви
стачає ні людей, ні техні
ки.
Припустимо, що така ж
напружена
обстановка
склалася сьогодні не тіль
ки в колгоспі «Мир». Але
добрі господарі зрозуміли
відразу, то єдиний вихід
зі становища — проводи
ти всі роботи в комплек
сі.
Як виявилося із розпо
віді
секретаря комітету
комсомолу
господарства
Юрія
Мірошниченка, у
господарстві
створена
комсомольсько - молодіж
на лайка по вирощуванню
зернової кукурудзи, і чле
ни цієї ланки заготовля
тимуть корнаж. Ниві го
тують комбайни па трак
торній бригаді.
Однак там їх не було.
— Поїхали хлопці в по
ле техніку свою випробу
вати. Там їх і шукайте, —
порадили па стані.
Хлопці, тобто Євген До
горяй та Івав Мацола,
яких ми таки розшукали в
полі, ... косили кукурудзу
на
корнаж.
Могутній
«Хсрсопець-200»
йшов
уже другу загінку.

*••» <«*«).
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— Ну і як випробуван
ня?
— Ніби все в нормі.
— А чому так пізно вий
шли в поле?
— Комбайн повий, прий
шов недокомплектовапий,
поки владнали всі пробле
ми із запчастинами, от і
трапилася затримка.
— Хтось із керівників
колгоспу знає, uro ви в
полі?

поповнення,

— Коли готувались їха
ти сюди, на тракторній
бригаді був головний аг
роном. йому іі сказали.
— А приїжджав хтось,
цікавився, як у вас тут
справи?
— Не було НІКОГО.

Неподалік гуркотів те
один комбайн — «Херсо
нець 7».
— Гам Володя Дегеза з
нашої ланки І з ним разом
Шаманський Михайло. /Ма
карович. Уже другий пень
працюють...
Дивна ситуація, чи не
правда? На полі збирають
кукурудзу на корнаж. а
голова колгоспу катего
рично стверджує. що—до
цієї роботи ще не присту
пали. Хоча він як хазяїн
у своєму господарстві по
винен знати про це чи не
.найперший Псино, через
таке «незнання» і працю
вали комбайні! не па пов

«
Недавно на будівництво залізниці Сургут — Уренгой
| — Надим виїхав загін добровольців (командир Андрій
Більницький, комісар Лариса Іщенко), у складі якого
представники Світловодського,
Новоархангельського,
Голоеанівського, Петрівського, Олександрівського ра
йонів, міста Кіровограда. Двадцять вісім посланців на
шої області працюватимуть у складі Всесоюзного заго
ну імені Ленінського комсомолу. Перед відправленням
на важливу народногосподарську будову усім їм були
вручені комсомольські путівки.

На Кіровоградському ви
робничому
об’єднанні по
сівалках «Червона зірка»
відбувся ноннурс
профе
сійної майстерності молодих водіїв електронарів,
присвячений 40-річчю Пе
ремоги.
За умовами
ноннурсу

кожен водій мав пройти
дистанцію за 11 хвилин.
Але, мабуть, хвилювання
стало на перешкоді пер
шим трьом водіям — жо
ден з них не вклався в
норму. І ось успіх — йо
го добивається
один
із
наймолодших
робітників
елентротранспортного це
ху Микола Плюта, Він же
показав і найнращ: знання
з теорії. Чіткі відповіді на
запитання, глибоке знання
техніни безпеки, оснащен
ня елентрокара свідчили
про
високу професійну

іш.
постоявши
трохи,
мчали далі.
Годинник показував по
чаток шостої, коли «Хер
сонець-?» вирушив з поля.
Інший комбайн ще сгояв
біля лісосмуги, однак ста
ло зрозуміло, шо в загін»
ку він уже не заходнтиме.
Пусто було і біля корнажної лінії, куди ми при
їхали близько шостої. Ро
бочий день трудівників,
що її обслуговують, пев
но, закінчився, хоча голо
ва колгоспу і говорив, що
лінія ше повністю ве гото
ва до роботи. Може, поки
ми їздили по господарст
ву, справа владналася. На
жаль, запитати про це не
було у кого.
О. СКИРТАНЬ,
спецкор
«Молодого
комунара».
Новоукраїнський
район.

Коментар завідуючого відділом с.льсьнсго госпо
дарства Новоукраїнського райкому партії В. А. Иликачз:
— У тому, що наш район допустив таке велике
відставання із заготівлею корнажу. є багато причин.
Пізно вийшли цього року на збирання силосу, вели
ка недостача транспорту, однак найвагоміша і. пев
но найприкріша причина — слабка організаційна
робота керівників деяких господарств, відсутність
трудової дисципліни. Сюди можна віднести і колгосп
«ЛАир». про який іде мова. Голова колгоспу В. С.
Конфедератенко і секретар парткому В. Г. Плєшко
вже суворо попереджені про неприпустимість тако
го керівництва, на них накладені лартійнїстягнення.
Над цим господарством узяв шефство один із нвйсильніших колгоспів району — імені XX з’їзду
КПРС. Його представник постійно буватиме в «Ми
рі» і надаватиме необхідну допомогу
Щоб посилити темпи заготівлі корнажу в усьому
районі, вирішено створити міжгосподарські загони.
Перший із них уже діє на базі колгоспів імені
Фрунзе, імені Карла Маркса та імені Кутузова. Ще
три об’єднуватимуть по два господарства. Робота
цих загонів — під нашою неослабною увагою.

ЩАСЛИВИЙ-ТРИНАДЦЯТИЙ

Всесоюзний!

ну силу. Двох причепів
явно не вистачало агрега
там, бо поки одного від
правили до траншей, ще
одного взяли до свого
комбайна Євген Догоряв
та Гван Мацола. «Херсо
нець-?», вийшовши із за
гінки,
надовго
застряг
краіі воля — чергова по
ломка. Кілька разів під'ї
жджали автомашини, од
нак роботи не було, і во-

ХТО ВИЗНАЧИТЬ
МАРШРУТ?

ВАХТА ПАМ’ЯТІ

Приймай

Ціна 2 коп.

майстерність юнака, який
усього рік працює на за
воді.
На дистанції — наймо
лодший учасник конкурсу
Павло Чзбаненно.
Участь Павла у конкур
сі — це символічний пере
гук із старшими з його
сім'ї. Обидва Павлові діди
— П. Худояш та П. Ча
баненко — ветерани вій
ни. Не один раз розпо
відали вони внукові
про
подвиги своїх однополчан
у Великій Вітчизняній. А
оскільки
конкурс
було

присвячено 40-річчю Ве
ликої Перемоги, то брав у
ньому участь
Павло з
особливим натхненням. До
речі, це були не просто
змагання, це була справ
жня ударна трудова вах
та. Бо не порожняком га
няли свої епентронари мо
лоді водії. 45 металевих
ящиків для деталей було
відвантажено до 11 години
із
ковальсько-пресового
цеху на майданчик вироб
ничо-диспетчерського від
ділу.
Переможцем став... «но
мер 13» — Володимир Кочкін. набравши найбільше
балі" — 140. Дистанцію
він пройшов за 9 хвилин
59 <-екунд Лоуге місце зай
няв Бопор" Гоодєєв. третє
— Галина к>п»анко.
Л. СЕМЕНЮК.

«Молодий

1 стор.
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ГОСТРИЙ СИГНАЛ

; РІВНЯННЯ
І З БАГАТЬМА
НЕВІДОМИМИ
■

— Алло, Котов слухає.
— Здрастуйте,
Олек
сандре. Хто в райкомі ком.
сОмолу начальник штабу
«Комсомольського
про
жектора»?
— Взагалі-то
перший
секретар райкому Сергій
Мальований,
але зараз
«прожектористами»
зай
маюсь я...
— А коли останній рейд
провели?
— У серпні, — досить
твердо сказав другий сек
ретар райкому комсомолу
О. Котов,
Та коли я попросив чле
на штабу «КІІ» Олек
сандра Ковальчука озна
йомити мене з матеріала
ми останніх перевірок, він
почав
розповідати про
січневий (І),
потім про
червневий рейди.
— Останній рейд «КП»
ми провели 7 вересня, —
підсумував начальник шта
бу «КП», перший секретар
Кіровського райкому ком.

Районні штаби
повідомляють:
СВІТЛОВОДСЬКИЙ РА
ЙОН. Міські «прожекто
ристи» ділом відгукнулися
на недавню постанову ЦК
КПРС «Про дальше поліп
шення роботи транспорту
по обслуговуванню паса
жирів». Спільно з праців
никами ДАІ вони провели
рейд-перевірку по викори
станню пасажирського ав
тотранспорту. З’ясувалося,
що дуже часто і, зокрема,
в години пік, автобуси
курсують по місту без па
сажирів. У день рейду бу
ло зупинено чотири такі
автобуси, які належали
АТП-10012, укрупненому
автотранспортному госпо
дарству виробничого об’єд
нання «Дпіпроенергобудпром», Придніпровському
ремонтно - будівельному
спецуправлінню та комбі
нату твердих сплавів і ту
гоплавких металів. Чітко
пояснити причини такого
явища водії це змогли.
Матеріали
рейду на
діслані керівникам згада
На кормовому полі і на
збиранні цунрових бурянів
комсомольських
дозорців
турбує і справність техніки,
і побут механізаторів. Сьо
годні
одержали завдання
готуватися до збирання со
няшнику. І дозорці на своїх
місцях. Механізаторами в
колгоспі імені Дзержинсьного працює в основному мо
лодь; обов'язок «прожекто
ристів» не тільни проконт
ролювати її роботу, а й до
помогти ділом, коли цього
вимагають обставини.
На
знімку: керівник
поста Анатолій КОНДРАТЕНКО та керівник штабу «Ком
сомольського
прожектора»
Юрій РЕЛЕЙНІЙ
перевіря
ють готовність техніки до
збирання соняшнику.
Фото М. СА8ЕНКА.
Компаніївський район.

сомолу Сергій Мальова
ний. — Його
проводили
звільнені ватажки комсо
мольських організацій ра
йону. Був із ними і член
районного штабу
«КП»
Олександр Ковальчук.
Ось тобі й маєш! Заилу.
талися «прожектористи».
— А де знаходиться вітрина «КП»? — запитав я
«прожектор исті в».
— Немає у нас вітрини.
На звітно-виборній конфе
ренції знову будемо ста
вити питання.
— А хіба не ви самі по
винні подбати про це?
— Мабуть, ми... — ні
яковіючи відповів Сергій
Мальований.
А що з цьою приводу
скажуть міські «прожекто
ристи»?
— Ми неодноразово за
слуховували звіт про ро
боту Кіровського район,
ного штабу «КП» на бю
ро міськкому комсомолу,—
говорить заступник голо
ви міського штабу «Ком
сомольського
прожектира» Микола Махиня. —
Але зрушень немає. Не
знаємо, що й робити...
Коментарі, думаю, тут
зайві.
А. БЕЗТАКА.

них підприємств і органі
зацій. їх зобов’язано най.
ближчим часом повідоми
ти про вжиті заходи.
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
РАЙОН. Ніші триває бу.
рякозбираиня і транспор
тування цукрової сирови
ни до місць переробки.
Спільний рейд по перевір
ці ходу цих робіт провели
місцеві дозорці — район
ний штаб «КП» і народ,
ний контроль. Завод Дру
гого імені Петровського
цукрокомбінату заплану
вав за рахунок скорочення
втрат цукристості отрима
ти додатково 1,5 тисячі
тонн чистого цукру, і'а буряководи колгоспу «Іск
ра», мабуть, не хочуть допо
могти своїм партнерам
виконати це зобов’язання.
В один із днів перебуван
ня рейдової бригади па
бурякових полях були від
сутні буряконавантажува
чі. Через два дні, навпаки,
нз було транспорту для
відвезення коренів на за
вод. А буряки продовжу
ють в’янути на полях.

тд Е ПОМИЛЮСЯ,
коли
скажу, що від того,
наскільки сумлінною і ді
йовою є робота
штабу
«Комсомольського
про
жектора», багато в чому
залежить і діяльність ком
сомольської організації в
цілому. Адже, якщо про
жектористи вчасно підмі
чають недоліки в роботі
чи громадській діяльності
того чи іншого спілчани
на, дають цьому належну
оцінку
і висвітлюють, у
стіннівці «КП», це дисцип
лінує набагато краще від
умовлянь чи нотацій.
Наш «КП» планує свою
роботу разом із комітетом
комсомолу.
Начальник
■.штабу Володимир Приз—
мій заступник і тому він
завжди в курсі всіх наших
справ. На початку
цього
року питання про роботу
комсомольських прожек
тористів шахти заслухову
валось на засіданні бюро
райкому комсомолу. Були
відзначені позитивні сто
рони, але й указувалось
на окремі недоліки.
Зо
крема,
гозорилося,
що
комітет комсомолу і штаб
«КП» не завжди
вміло
планують свою роботу, що
призводить до поверхово
го висвітлення тієї чи ін
шої теми. Критичні заува
ження ми взяли до уваги.
Тепер прожектористи пе
ріодично звітують коміте
ту комсомолу про свою
роботу.
Нині шахта не справ
ляється з
виробничими
завданнями. І одна з при
чин цього — збільшення
кількості прогулів У літні
місяці. З цим негативним
явищем борються і про
жектористи. На початку
кожного місяця вони ор
ганізовують
спеціальний
випуск, де гострим
сло
вом таврують прогульни
ків, ледарів.
Одинадцять
робочих змін прогуляла у
липні машиніст електрово

за Ганна Візірська, сім —
гірничий майстер
видо
бувної
дільниці
Василь
Турко. Причому
«відзна
чилися» ці спілчани не
вперше. Майже кожного
місяця їх імена значились
у списку злісних порушни
ків трудової дисципліни.
Були з ними індивідуаль
ні бесіди, були розмови
на засіданні комітету ком
сомолу, були, врешті-решт,
покарання. Та всі наші ста
рання розбивалися об сті
ну байдужості, вседозво
леності. Іому
на
най
ближчому засіданні комі
тету комсомолу ми роз
глядатимемо питання про
перебування цих товари
шів у лавах ВЛКСМ.
По одному
прогулові
допустили Олег Гончар та
Сергій Коноваленко. Од
нак трапилось це тому,
що хлопці невчасно напи
сали заяви про надання їм

вільного дня за рахунок
відгулу. Тому я обмежив
ся тільки індивідуальною
бесідою з ними. Молоді
робітники зрозуміли свою
помилку, хоч і довелося
почервоніти перед
това
ришами. Кому ж приєм
но, що твоє прізвище зна
читься не серед тих, ХТО є
гордістю підприємства, а
серед тих, хто тягне його
назад?
ДНІЄЮ з форм робо
ти «прожектористів» є
спільні рейди і фоторейди разом з членами групи народного
контролю
шахти. Питання, які виносяться на розгляд дозорців,
найрізноманітніші,
Наприклад, провели якось
фоторейд
на
території
проммайданчика. Недолі
ків виявили чимало.
Під
кожним фотозвинуваченНЯм зробили гострі і влуч
ні підписи.

Реформа школи передбачає значні зміни в профе.
сійному навчанні. Про них розповів у інтерв’ю нашо.

му кореспондентові заступник начальника обласного
управління профтехосвіти
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Отже, фотогазета — хо
роший засіб виховання, бо
ж недарма у народі ка
жуть: краще один раз по
бачити, ніж сто разів по
чути.

Якщо на тому чи іншо
му об’єкті наведено по
рядок, через усю
фото
картку
пишемо — лікві.
довано. Ось так поступо
во стає видно, хто по-ді.
лезому поставився до на
шої критики, а хто просто
відмахнувся. І таки доби
ваємося
дієвості
наших
виступів. Бо після кожно
го рейду обов’язково —
повторна перевірка з по
дальшим повідомленням її
результатів
адміністрації
шахти.

Про багато добрих справ
комсомольських «прожек
тористів» можна було
б
розповісти. І сьогодні у
членів штабу «КП» Воло
димира Неживенка, Дмит
ра Нестеренка, Віри Микуленко, Євгена Горицького чимало різних наміток
і планів. Завдяки їх напо
легливості і непримирен
ності з'являються чергові
випуски «Комсомольсько
го прожектора».

Ю. МАКАТЬОРА,
секретар комітету ком
сомолу шахти «Новомиргородська».
Новомиргородський

район.

— Перше нововведення
в нашій системі після ре
форми — реорганізація
всіх училищ у СГІТУ. Маю.
ться на увазі не сільські
профтехучилища, а серед
ні. У них учні, що вступа
ють учиїис* після
8-го
класу, одержать через три
роки разом із професією
середню освіту. Для де
сятикласників строк
на
вчання менший — від 1,5
року до шести місяців.

— А чи не замалий це
час для грунтовного ово
лодіння спеціальністю!
— Ні. Півроку вчитимуться лише ті хлопці і дів
чата, які вивчали ази ви
браного фаху у школі, а
також увільнені в запас із
лав Радянської Армії юна
ки, що набули професій
них навичок до чи під час
служби.

Керівникам дільниць, з
чиєї вини трапились
не
приємності, були направ,
лені «тривожні сигнали».
Деякі навіть ображалися,
що «прославили» їх на все
підприємство. А я вважаю,
що робимо ми цілком
правильно. Адже ж бачив
той чи інший керівник непорядки, а заплющив на
них очі. Думав:
нехай,
якось обійдеться. «Про
жектористи» вказали
на
недоліки привселюдно.

А. В. ХОДАЩУК:

и

— Анатолію Васильови
чу, якщо всі училища іме
нуватимуться
СПТУ, як
можна буде розрізнити
навчальні заклади про
мислового й сільськогос
подарського профілів!
— За номерами. Учили
ща від першого по чотир
надцяте готуватимуть май
бутніх працівників заводів
і фабрик, а з тридцять пер
шого по сорокове — спе
ціалістів для колгоспів і
радгоспів. «Незайняті» но
мери розраховані на роз
ширення мережі училищ.

— Розширюватиметься,
певно, і діапазон спеціаль
ностей...
— Звичайно. Нині в учи
лищах області можна на
бути більше ста професій,
а згодом до них додаду
ться ще й такі: верстатник
широкого профілю, опе
ратор верстатів з про
грамним управлінням, на
ладчик ковальсько-пресо
вого обладнання з про
грамним управлінням, спе
ціаліст по обслуговуванню
промислових
роботів-маніпуляторів і засобів малої
механізації.

— Роботи в Кіровограді!
— Так. Нам уже подали
заявки на підготовку фа
хівців по експлуатації ро.
бототехнічних
пристроїв
виробниче
об’єднання
«Друкмаш» і завод «Гідросила».
Випускатимуть
таких спеціалістів училища
тоді, коли ці підприємства
допоможуть створити на.
вчальну базу.

— А як узагалі розви
ваються контакти ПТУ і
базових підприємств!
— Одразу після прийнят
тя постанови про реформу
профшколи були розроб
лені заходи по співробіт
ництву училищ і підпри
ємств. Що намітили зро
бити? Хотіли б, аби базові

заводи допомагали учили
щам придбати новітнє об
ладнання. А то виходить
так: в училищі хлопці й-*у
дівчата працюють на вер
статах, що морально старіли, потім
приході®®
на роботу й одразу поч^Т
нають переучуватися —
там устаткування новітнє.
Будівництво навчальних та
побутових корпусів, май
стерень, зводять зокрема,
для
кіровоградських
СПТУ-4 виробние
об’єд
нання по сівалках «Черво
на зірка», для СПТУ-6 —■
зазод «Гідросила». Появ
ляться нові приміщення в
училищах
Новоукраїнки,
Устинівки, Бобринця, Новгородки.

— Досі ми говорили
про училища промислово
го ухилу. А що цікавого в
тих, із тридцятими номе
рами!
— Багато хто,
мабуть,
бачив
по
телепрограмі
«Час» випробування ком
байна «Дон». Це універ
сальна машина, здатна зби
рати пшеницю,
кукурудз”
ю, кукурудз'^^
подрібнюва
нД^
соняшник,
г
солому тощо; «Дон» ма?
гідравлічне управління, з
яким може справитися
і
школяр — настільки легко
підкорюються важелі. Такот, один такий комбайн
уже проходиіь
випробу
вання у бригаді О. В. Гіталова (колгосп
імені
XX
з’їзду КПРС Новоукраїнського району). Туди по
їхали два майстри вироб
ничого навчання із ПТУ
— вчитимуться
водити
«Дон», а на «Ростсільмаші»
наш представник знайоми
тиметься з теоретичною
частиною. Потім вони пе
редадуть свої знання ін
шим, і при запуску «До
ну» в серію ми готувати
мемо
комбайнерів для
нього. Для навчання май
бутні механізатори одер
жать 300 нових тракторів і
45 автомобілів з подвійним
управлінням.

— Анатолію Васильови
чу, у постанові про рефор
му школи йшлося про
зв’язок навчання з життям,
конкретніше — про якнайраніше прилучення молоді
до справжньої роботи. Як
із цим справи в училищах
Кіровоградщини!
— За нарядами наші уч
ні відправляють у різні
кінці країни верстати, ле
щата,
молотки, ножівки
власного виробництва.
У
всіх училищах виготовля
ють для своїх потреб ін
струмент.
Учні
восьми
сільських ПТУ мають свої
поля, на яких самі вирощу
ють і збирають урожай.

Бесіду вела
Н. ДАНИЛЕНКО.

Зустріч з читачами
АІИНу/ІОІ II Я ІIIЛЦІ у гості до учнів середньої школи
Аг 1о м. Кіровограда завітали начальник обласного
аіентства «Союздруку» Л. М. Ратушний, редактор об
ласної молодіжної газети «Молодий комунар» 10. М.
Сердюченко і завідуюча відділом учнівської і студент
ської молоді «МК» т. Б. Кудря.
пігпаг
ДаЖЛИВу Р°ЛЬ у житт| кожної людини віПРОХ.°ДИТЬ передплата в нашій області,
НИНАМ п м молодіжні видання, повідомив старшонласПИНмпыгД
Р?ТУШ””И. Працівники редакції коротко зу
пинилися на Історії створення «Молодого комунара»,
розказали, над якими проблемами працює газета.
тлрГвСТ|РчитачШТВ0РИЛаСЯ У щиру’ ДРУЖНЮ Розмову газезоиРпрмлР
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Лист
із майбутнього
— Кили виросту великим і навчуся писати, я
напишу листа мамі. Про
те, що дуже її люблю і
чекаю її. Яка моя мама?
Красива. А яка ж буває
мама?.. Тьотю, якщо мо
жете, знайдіть мою ма
му! — в
оченятах —
тільки прохання. Ні смут
ку, ні гіркоти. А ще на
дія, що дорослі обов’яз
ково допоможуть хлоп
чикові відшукати пайкращу від усіх маму.
— Як звуть тебе?
— Василько...
■ Де ж шукати маму
маленького
Василька,
коли вона залишила ще
немовлям дитину серед
чужих людей? Ці люди й
виростили хлопчика. Тепер він уже першокласник. Змахнув крильцята,
ми та й вилетів з дому,
який став майже рід.
ним — дитячий будинок,
який ніколи ДО кінця не
замінить рідної оселі.
— Якби я міг писати,
я б написав мамі про те,
що дуже люблю, коли
мені читають книжки...
А ще б намалював свою
черепаху. Ось цю, фла
нелеву.
Маленька синя черепа
ха у кумедному чепчику
лежить на малій долоні.
Милий хлопчику, щас
ливий ти, якщо віриш у
те, що твою маму заці.
кавить ця іграшка... Ад
же сім років, від самого
дня народження, її не за
цікавив власний син...
Як тільки переступаєш
поріг, де живуть ці діти,
відразу
наштовхуєшся
на
десятки
поглядів.
Майже фізично відчу
ваєш на собі їхній дотик.
Насторога і чекання сві
тяться у тих сірих і карих, зелених та блакит
них віконцях.
— Може, то моя ма
ма? — читаєш у погля
дах.
Від кожного доросло
го вони чекають любові
до себе, адже так мало

СТУДЕНТИ —
ФЕСТИВАЛЮ

Л

У фонд XII Всес
вітнього фестивалю мо
лоді і студентів пере
рахували бійці студент
ських будівельних заго
нів вузів
Ворошиловградщини гроші, зароб
лені за дні ударної праці
під час літнього семест
ру. На багато адрес про
лягли маршрути моло
дих романтиків, які ос
воїли понад 20 мільйонів
карбованців на об’єктах
газопроводу Уренгой —
Ужгород, будівництві і
ремонті
тваринницьких
ферм, підприємств, шкіл,
лікарень.

вони зазнали її від своїх
батьків.
Тут, де живуть ці
хлопчики і дівчатка, не
має нічого незвичайного.
Дитячий майданчик у
дворі, як і в усіх до
шкільних закладах, об
ладнані кімнати для за
нять та відпочинку. Все
тут звичайне, крім шля.
хів, які привели цих ма.
лят до Кіровоградського
дитячого будинку. Для
кожного з мешканців
цього закладу життя по
чалося з трагедії, яка
розігрувалася в кожного
по-своєму, але головний
мотив її був один —
безвідповідальне
став
лення батьків до своїх
обов’язків.
Тут немає повних си
ріт. В кожного з цих ма
лят є хоч хтось із бать
ків. Проте вони або не
хочуть самі виховувати
свою дитину, або їх по
збавлено
батьківських
прав рішенням народно
го суду. А дехто з батьків-зозуль навіть користь
для сйбе вилучає з ди
тячого горя. Так, скажі
мо, зайвими в своєї ма
ми виявилися сестрички
Наталка, Світлана та
Інна
Бригіди.
Мати,
пристроївши дочок до
дитячого буднику, живе
на... аліменти, які спла.
чує на дітей їхній бать
ко. Факт дивний, проте,
на жаль, не завжди пра
цівники прокуратури ці
кавляться такими ділка
ми від дитячого лиха. А
варто було б матір, яка
відмовилася сама вихо
вувати дітей, примусити
платити аліменти дер.
жаві.
Весело граються діти
на майданчику, високо
злітаїоть гойдалки, сміх,
гамір — ніщо не нагадує
тут про трагедію ста
тридцяти сиріт при жи
вих батьках. Та лише
вночі, коли гомін стихає,
чується іноді тихе схли
пування з-під ковдри.
Тоді на дитячу голівку

лягають лагідні теплі
руки няні. Цей дотик за
спокоює дитину, вона
вдячно тягнеться до пес
тощів, які не так часто
їй перепадають, і заси
нає. Можливо, їй сни
ться мама. Мила лагідна
мама.
А чи снився мамі хоч
раз Василько Какора?
Вона пішла з пологово
го будинку, «забувши»
там сина. А хлопчик че
кає. йому було б ЩО
розповісти мамі про своє
життя. Але він нічого не
сказав бн про свою са
мотність, яку хлопчик
приховує навіть від себе,
по-дитячому наївно за
певняючи всіх, що його
мама незабаром прийде
за ним.
А та не поспішає. І то
му, певно, ще не скоро
з’явиться зовсім
чужа
людина, яку Василько
назве мамою. Адже за
документами він не си.
рота. Отже, всиновити
його ніхто не може. Згід.
но зі статтею 106 Кодек
су законів про шлюб та
сім’ю батьки, які протигом року не цікавилися
дитиною,
автоматично
втрачають на неї право і
відповідним
рішенням
суду це офіційно закріп
люється. А що ж роби-

ти, коли мама знаходи
ться «у бігах»? Чому
фотографії Олени Ва
лентинівни Какори, ко
лишньої працівниці ЖКК
комбінату «Кіровоградважбуд» і таких, як во
на, не з’явилися у віконці «їх розшукує мілі
ція»? Цс питання адресується
працівникам
прокуратури і комісії у
справах
неповнолітніх
Ленінського
райвикон
кому.
Коли батько, скажімо,
іде з сім’ї, залишаючи
дитину і ухиляється від
сплати аліментів на неї,
то оголошується навіть
всесоюзний розшук. Йо
го знаходять і примушу
ють сплатити все на.
лежне дитині сповна. Чо
му ж пс шукають матір,
яка залишила своє маля
напризволяще. За кра
діжку грошей чи майна
людина несе покарання.
А за крадіжку дитинства
у власного сина чи доньки матн-зозуля, виходить,
не несе ніякої відпові
дальності?
Ігорю Т. більше «по
везло» з мамою. Праців
ники дитячого будинку
змогли-таки її знайти і
переконати, щоб вона
офіційно заявила про те,
І що відмовляється від

фами. Але серед тих, хто
допомагає осиротілим ді
тям якнайкраще влашту.
вати побут та відпочи
нок, не тільки шефи.
Так, скажімо, иідтри.
муючн ініціативу киян
«Усі підприємства міс
та — шефи дитячого будинку», відгукнулися уч.
ні середніх шкіл №№ ЗО
га 34, кулінарного учи.
лнща. Вони тепер беруть
участь
у суботннках,
граються.з дітьми, готую,
ться з ними до свят. Для
дитбудинківців
праців
ники станції юних ту
ристів та обласного Па.
лацу піонерів організува.
ли гуртки юних краєзнав.
ців, юних регулювальни
ків та «Умілі руки». Ди.
рекція Кіровоградського
м'ясокомбінату кожного
року виділяє спеціальну
бригаду для проведення
ремонту приміщення ДИ.
тячого будинку. Комсо
мольці заводу «Червона
сина. Фактично ж вона й зірка» виготовили облад.
давно вже звільнила се.
наиня для спортивного
бе від цього. Тепер хлоп,
залу та заготовки для
чик житиме у людей, які
занять з ручної праці.
стали йому рідними. Які
Підприємства міста пере
його люблять. У нього
раховують дитячому бу
тепер є нова мама. А
динку гроші на влашту
його товариші по дитя,
вання дозвілля малят
чому будинку все ще че-/
тоще.
кають, доки їхні батьки
Але ще чимало проб,
згадають про них і візь.
лем стоїть перед працівмуть додому.
пиками Кіровоградського
дитячого будинку. Од.
цією з найгостріших є те,
що тут немає свого автобуса. То.^у діти дуже
рідко виїздять на екс
курсії по місту, не кажу,
чи вже й про більш від
Добро — категорія фі
далені куточки. Отже,
лософська. Воно є най.
чому б працівникам від
більш узагальненою фор
ділу народної освіти Лемою розмежування та
пінського району та рай.
протиставлення того, що
виконкому не потурбу
' має позитивне й нега
ватись про те, щоб авто,
тивне значення. Добро
бус для дитбудинку був
вимірюється тільки діла
виділений?..
ми людніш, тим, що во
Днями до дитячого бу.
на робить, аби подолати
динку прибуло попов
лихо. Доброта. Чим винення. Трирічні малята,
мірюється
вона?
На
привезені з будинку не.
жаль, такої одиниці ще
мовляти, дружно плака
не винайдено. Але діти
ли, потрапивши до пової
як ніхто відчувають і ви
обстановки. Віднині їм
промінюють її, якщо їх
тут жити. Незабаром і
навчити. Так, доброти
воші проситимуть своїх
вчать. Вчать вихователі
виховательок.- «Знайдіть
і няні, які своє життя
мою маму!».
присвятили
маленьким
О. АНОХІНА,
підранкам. Вчать їх і зов
спецкор «Молодого
сім чужі дорослі люди.
комунара».
Діти їх називають ше-

Зерна
добра

...Тоді їх було шістдесят,
НА ЗДОБУТТЯ ОБЛАСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ ІМЕНІ
Шістдесят хлопчиків та дів
ю. яновського
чаток, які двадцять п’ять
років тому вперше пере
ступили поріг художньої
школи, яка щойно відкри
лася у Кіровограді. Чи ду те, що нас оточує. Худож є чимало колишніх її ви ставках, які проходили в
мали вони, що через ба. ник — це не стільки май пускників. А ті, хто не по Угорщині, Чехословаччигато літ у ці самі стіни стерність, скільки стан лю в’язав свого життя з мис ні, Німецькій Демократич
прийдуть і їхні діти, щоб дини. Скільки справжніх тецтвом, залишилися все ж ній Республіці, у Фінлян
навчитися відчувати пре майстрів пензля, членів художниками у душі. Ці дії, Югославії та у Швей
красне і передавати свої творчих спілок сьогодні із люди, ким би вони не пра царії на Всесвітньому кон
почуття •’На папері чи по вдячністю згадують своїх цювали, ніколи не стануть курсі «Юність у вік елек
лотні? У школи вже є свої учителів Ю. С. Іващенка байдужими до прекрас троніки», організованому
традиції, своя історія, свої та Л. І. Бондаря, які пра ного.
ЮНЕСКО.
ветерани.
Сьогодні тут цюють із дня заснування
Кіровоградська дитяча
Протягом багатьох ро
вчиться більше двохсот закладу.
ків роботи юних кірово- художня школа активно
учнів.
Викладачі
Г. Л.
За чверть століття близь градців експонуються на пропагує дитячу творчість
Печников,
О.
А.
Гу- ко 800 учнів одержали республіканських, всесо у нашому місті. Уже стали
ренко, Л. Л. Ходак більше свідоцтва про закінчення юзних та зарубіжних ви- традиційними зустрічі ви
двадцяти років виховують художньої школи. Кожний ставках-конкурсах.
Про кладачів школи з колекти
у своїх учнях художників. четвертий із них продов їхні успіхи переконливо вами підприємств та за
Адже замало навчити лю жив навчання у вищих та свідчать грамоти, дипломи кладів міста, учнями і ви
дину правильно передава середніх спеціальних за та медалі, які одержали хованцями дитячих садків.
ти пропорції, чи, скажімо, кладах. Серед тих, хто ви вихованці Кіровоградської Колектив школи надає їм
достовірно
зображувати кладає у школі сьогодні,
художньої школи на ви допомогу в організації за

ШКОЛА ПРЕКРАСНОГО

нять гуртків образотворчо
го та декоративно-при
кладного мистецтва, у про«
веденні міських та облас
них конкурсів дитячих ро
біт. Добре налагоджена й
виставочна робота.
Високому рівню вико
нання
дитячих
робіт
сприяє й приклад викла
дачів. Адже роботи І, В.
Смичека, Л. Г. Кир’янової,
В. В. Калинки викликають
значний інтерес в учнів.
Нині готується кілька
виставок, найбільшою се
ред яких буде ювілейна.
У ній братимуть участь ви
кладачі, учні та випускни.
ки минулих років. Цією
виставкою буде підбито
підсумки зробленого шко
лою та її учнями за 25 ро
ків.
О. ЛЕБЕДЄВА.
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А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Ве
селі старти. 9.20 — Фільмконцерт «Кордебалет». 9.50
— Фільм «Як жити без те
бе». 11.00 — Новини. 14.30
— Новини. 14.45 — Сільські
горизонти.
Документальні
фільми. 15.40 - Чого і як
навчають п ГІГУ. 10.10 —
Новини. 10.15 — На землі, в

небесах і на морі. 16.45 —
Документальний фільм «На
роди хочуть миру». 17.15 —
Закарпатські візерунки. Пе
редача з Ужгорода. 17.45 —
Поезія. В. Воков. 18.15 —
ІптенсифікаЦія-90. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільми. 19.30 — Наш
сад. 20.00 — Документальний екран. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Вічний
поклик». 12 серія. «Долі люд
ські». 22.55 — Сьогодні у
світі.
А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
«Погляд у майбутнє». Архі
тектура села. 11.05 — «На
ші гості». Народна артистка
СРСР Вія Артмане. 12.30 —
Концерт. 13.15 — Новини.
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30ДокументальниЙ телефільм.
J6.45 — Партитура. 17 20 —
Атеїстичні діалоги. 17.45 —
Музичний фільм. 18.00 ’—
Олівець-малювець. 18.30 —
Музичний фільм. «Пісні во
линських озер». 19.00
Актуальна камера. 19..'!0 —
Маршрутами
Довженка.

20.45 — На добраніч, діти1
21.00 — «Час».
21.35 —
«Владивосток-,
рік 1918».
22.50 — Новини.

23.00 — Документальний те Чемпіонат світу з шахів.
лефільм. 23.15 — Новини,
І нф ор м а цін н ий випуск,

А Ут

д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
«Кустанай». 8.35. 9.35 — Історія. 5 клас. 9.05, 13.30 —
Французька мова. 10.05 —
Учням ГІТУ. Естетичне вихо
вання. Людина і природа.
10.35 — Д. Дефо і його кни
га «Робінзон Крузо». 11.05
— Шахова школа. 11.40 —
О. Толстой. «‘Російський ха
рактер». 12.10 — Географія.
0 Клйс. 12.40 — Природо
знавство. 2 клас. 13 00 —
Історія. 6 клас. 14.00 — Най
давніші пам’ятки мистецтва.
14.30 — В. Жуковський^
15.30 — Новини. 18 00 — Но
вини. 18.15 — «...До шістнад
цяти 1 старші». 19.00 — Слу
жу
Радянському
Союзу!
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Грає Київське фортепіан
не тріо. 21.00 — «Час». 21.35
— Концерт Дерясавиого ест
радного оркестру Вірменії.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Мульт
фільм. 8.45_— Клуб мандрів
ників. 9.45 — Телефільм
«Денний поїзд». 11.20 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— П’ятирічка — справа
кожного.
Документальні
фільми «На одних з партій
них зборів», «Горизонталь
якості». 15.15 — Грає ор
кестр російських народних
інструментів
«Калинка».
15.40 — Розповідають паші
кореспонденти. 16.10 — Но
вини. 16.15 — « „До шіст
надцяти і старші». 17.00.
19.05 21.35. 22.50 — Міжна
родні зустрічі з хокею і фут
болу з участю радянських
к&ЙанД. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Чемпіонат сві
ту з шахів. Інформаційний
випуск. 21.00 — «Час». 22.20
— Сьогодні у світі. 22.35 —

10.00 — Новини. 10.20 —
Студія «Золотий ключик».
11.30 — Телефільм «Ворота
слави». 11.40 — Шкільний
екран 7 клас. Музика. 12.10
— Новини. 12.25 — Концерт
ний зал «Дружба». 13.00 —
Художній телефільм «Влади,
восток, рік 1918». 16.150 —
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — Насе
ленню про цивільну оборо
ну 16.50 — «У майстерні ху
дожника». 17.20 — «День за
днем». (Кіровоград). 17.30 —
«Продовольча програма —
справа кожного». 18.00 —
Корисні
поради.
18.30
— Грає заслужений артист
УРСР П. ГІолухін. 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —
«Слово за вами». 20.15 —
«Народні таланти». (Кірово
град). 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.35—
Художній фільм «їх знали
тільки в обличчя». 23.05 —
Новини.

А ЦТ (II програма)8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науково-популярний фільм
сЄрмакові лебеді». 8.35, 9.35
— Астрономія. 10 клас. jB.Oo.
12.35 — Німецька
мова»
10.05 — Учням ПТУ. Історія.
Курс
на
колективізацію.
10.35 — Лірика В. Брюсова.
11.05 — Наш сад. 11.35 —
Урок мужності. Участь бере
Герой Радянського Союзу
генерал-лейтенант
авіації
Л. Жолудев. 12.05 — Геогра
фія. 5 клас. 13.05 — Иоган Себастьян Бах. 13.50
— За сторінками підручни
ка. «Зустріч з минулим». З
історії Київської Русі 14.40
— Драматургія М. Горького.
«Міщани». 15.30 — Новини.
18.00 — Новини. 18.15 —.
Грає ансамбль солістів ро
сійського
народного
ор.
кестру
ім. В. Андреева.
18.40 — Науково-популярні
фільми про шкідливість ал
коголізму. 19.00 — Сільська
година 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.25 — Ми будуємо
БАМ. 21.00 — «Час». 21.35 —
Телефільм «Перелітний птах
у протоці». (НДР).

4 crop,

«Молодий

комунар»

Л ЕДВЕ помітний порух
** руки оператора і ось
вже плавно опустились на
вікна штори, нечутно по
пливла вгору важка заві
са,
райдужним багатобарв'ям засвітились вогні
рампи, з глибини сцени
зазвучала мелодія... Авто
матика прийшла не тільки
в
зал клубу «Товариш»
Полтавського
педагогіч
ного інституту, а й у чис
ленні кабінети, лаборато
рії, аудиторії і студії цьо
го вузу. І все це — справа
рук самих студентів, об'
єднаних у клуби ’за інте
ресами.
— Завдяки їх створен
ню нам вдалось згуртува
ти
людей,
захоплених
спільними
інтересами,
розвинути їх здібності, --говорить
четверокурсник
загальнотехнічного
фа
культету Анатолій
Воро
ній. Він — оператор моні
тора світломузики
сту
дентського кафе «Ворсклянка»,
яке
капітально
відремонтували, оформи-
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НА СТУДЕНТСЬКИХ МЕРИДІАНАХ

ПІД ДАХОМ
ДОМА ТВОГО
ли і обладнали технічними
засобами самі
вихованці
вузу. Багато з них тепер,
як справжні майстри, вмі
ють класти стіни з цегли,
штукатурити,
теслювати,
столярничати, фарбувати,
малювати — словом, ро
бити все, що може стати
їм у пригоді в самостійній
роботі в школі.
«Факультетами
еруди
ції» називають тут вісім
клубів
за
інтересами.
Члени кожного з них дві
чі на місяць виступають з
своєю програмою, за під
готовку
якої відповідає
спеціальна
ініціативна
група. Такі засідання—чу
дова школа для завтраш
ніх учителів.

СПОРТ

Г. В. Івасенка Валерій Малашенков — нині
учень
Харківського
спортінтернату «Трудових резервів».
За
підсумками
восьми
етапів змагань він мав
неабиякий здобуток і став
срібним призером, поступившися першістю
лише
Андрію Саченку з харків
У
Криму
фінішувала ського «Темпу».
Це вже не перший ус
XXXII республіканська ба
гатоденна
велосипедна піх Малашенкова — на
гонка на приз газети «Мо вчаючись у Харківському
спортінтернаті, він виграв
лодь України».
всесоюзний
особистий
Успішно виступив вихо
чемпіонат серед юніорів.
ванець
олександрійських
тренерів В. П. Іванини та
В. ШАБАЛІН.

Сходження
Валерія
Малашенкова

Є

світовий

Олі мпійськ 11 й
чемпіон
Явно Русєв визнаний кра
щим спортсменом Болга
рії. Він виграв змагання
штангістів «Дружба-84» у
категорії до 67,5 кілогра
ма, покоривши в двобор-

Мушкетери,
У спортзалі обласної ра
ди ДСТ «Спартак» почала
ся республіканська пер
шість юніорів з фехтуван
ня
Любителям цього виду
спорту
нагадаємо імена
найспльніших у минулоріч
ному чемпіонаті: рапірис
ти Сергій
Хотсслков та

На знімку: біля пам’ятника загиблим ЕОЇнамодносельцям, учасникам Великої Вітчизняної війни У
селі Коржеуци Бричанського району Молдавії.
Фото Б. КАПНІНА і А. ЛИКОВА.
Фотохроніка ТАРС.

зитсрів, поетів, читців, пе
регляди фільмів
вузів
ської кіностудії. «Планета»
об'єднала тих. хто
ціка
виться питаннями світової
політики. Свої
програми
також у «Атеїста», «До
призовника»...
—Доповнюючи один од
ного, клуби відкрили пе
ред
студентами широкі
можливості
для збага
чення різнобічними знан
нями
поза
навчальною
програмою. — говорить
проректор
інституту по
ідейно - виховній роботі
М. В. Нещадіна.
Адже
сьогоднішній
студент
прагне не тільки змістов
но відпочити, а й, спіл
куючись з колегами, знай
ти відповіді
на питання,
які його хвилюють. Керів
ництво вузу всіляко спри
яє творчому
зростанню
наших вихованців.

Особливою популярніс
тю користується педаго
гічний клуб «Товариш», де
детально вивчаються ме
тоди роботи видатних ви
пускників
інституту
—
А. С. Макаренка, В. О.
Сухомлинського. інших ві
домих педагогів, прово
дяться
зустрічі з пред
ставниками
вчительських
династій, конкурси і дис
пути
з участю батьків,
Широким є діапазон ді
яльності також інших клу
бів. Наприклад, у літера
турному «Глобусі» часті
гості письменники. Цікаво
проходять
вечори, при
свячені творчості майстрів
світової культури, конкур
си, самодіяльних компо-

В. МУЗИЧЕНКО,
кор. РАТАУ.

СЦЕНА НА ПАЛУБІ
Мурманськ —

Цілий місяць палуба
суден, що йдуть Північним
морським шляхом, буде
своєрідною сценою для
кращих самодіяльних ар
тистів
вузів Дніпропет
ровська. За маршрутом

до

бою?

Валентина
Прокопенко
(Киї£), шпажисти Сергій
Кравчук (Київ) та шабліст Ігор Абрамян (Хмель
ницький). А кіровоградець
Сергій Колотуха, виступа
ючи у змаганнях шаблістів, виборов торік срібну
нагороду.

Норільськ

проліг шлях студентських
агітбригад міста.
Свою
концертну програму сту
денти присвятили

40-річ-

чю Великої Перемоги.

О. Островський.
«Бан
крот», комедія.
21 вересня,
п’ятниця.
II. Ссмепова. «ГІіч па ко
лесі», комедія-лубок.
22
вересня,
субота.
Б. Шоу, музика Ф. Лоу.
«Моя чарівна леді», мю
зикл.
23
вересня,
неділя.
В. Константішов, Б. Рацер.
Музика В. Дмитрієва «Ро
сійський секрет», музична
комедія.
24 вересня, понеділок.
О. Дударєв «Поріг», дра
ма.
Початок вистав о 19.30.
КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ
20 вересня.
Музичне
училище. Вечір фортепіан
ної музики. Лауреат між
народного конкурсу Юрій
Смнрнов-Твсрськой.
Початок о 20.00.
«ВЕРЕСНЕВІ
САМОЦВІТИ»
XIV свято театрального
мистецтва.
22 вересня. Хутір Надія.
Урочисте відкриття свята.
Театралізована вистава.
Початок об 11.30.

рекорд
стві 337,5 кілограма. Дру
ге місце посів співвітчиз
ник Русева Олександр Впрбанов, .який у додатково
му підході встановив но
вин світовий рекорд у по
штовху — 200 кілограмів.

О

ТЕАТР
Гастролі Дніпродзсржинського російського музич
но-драматичного театру в
приміщенні Кіровоградсь
кого музично-драматично
го театру ім. М. Л. Кропивницького
18 вересня,
вівторок.
В. Константішов, Б. Рацср
музика
В.
Дмитрієва
«Нічний незнайомець», му
зична комедія.
19 вересня,
середа.
Б. Шоу. Музика Ф. Лоу.
«Моя чарівна леді», мю
зикл.
20
вересня,
четвер.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ 3 18 ПО 21 ВЕРЕСНЯ
школярів з народним учите
лем СРСР. директором се
редньої школи с. Кам'яноСтепового Воронезької об
ласті А. М. Івановим. 17.45
— Шахова школа. Клас роз
рядників. 18.15 — Наука і
життя. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Мультфільм.
19.10 — Світ 1 молодь. 19.55
— <Т1ро балет». З історії
шедеврів світової хореогра
фії. Балет А. Адана «Жізель».
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «ВІЧНИЙ поклик».
Фільм другий. 1 серія. «Вог
нем хрещені». 22.40 — Сьо
годні у світі.

А УТ
4 ЦТ (І програма)
3.00 — ««Час». 8.35 — До
побачення, літо! Кіиоконцерт
для школярів. 9.10 — Теле
фільм «Перелітний птах у
протоці.«. 10.15 — Копцертз
творів И. Штрауса. 11.00 —
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальний те
лефільм ■«Новина Полісся».
15.40 — Концерт Празького
камерного оркестру, 16.10—
Новини. 16.15 — Так гарту
валася сталь. Сторінки жит
тя і творчості М. Островсьного. 17.00 — Зустріч

16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30 —
Республіканська ф і знко-математична школа. «Гологра
фія». 17.00 — Наш друг —
спорт. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення).
17.40—Фільм-концерт «Жар
тівливі мелодії». 18.00 — Те
лефільм. (Кіровоград). 18.15
— «День за днем». (Кірово
град). 18.30 — «Обрій». (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.40 — Пропа
гандист. 20.05 — Кінопрограма. 20.45 — На добраніч,
Діти! 21.00 — «Час». 21.35 —

«Молодой коммунар» —

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науково-популярний Фільм
«Федір Федорович Федоровський». 8.35. 9.35 — О. Пуш
кін. «Капітанська дочка».
7 клас. 9.05, 12.20 — Іспан.
ська мова. 10.05 — Механі
ка і механізація виробни
цтва. 10.35, 11.35 — Зооло
гія. 7 клас. 11.00 — Теле
журнал «Сім’я і шііола».
12.00 — Науково-популярний
фільм «Народження велет
ня». 12.50 — М. Лєрмонтов.
Сторінки життя і творчості.
13.50 — Фільм з субтитрами.
«Подарунки по телефону».
15.25 — Новини. 18.00 —
Новини.
18.20 — Мамина
школа.
18.50 — Докумен
тальний телефільм «Коваль».
19.00 — Програма Узбець
кого телебачення, 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Кі
ножурнал «По Радянському
Союзу!». 20.30 — Більше хо
роших товарів. 21.00—«Час».
21.35 — Концерт, присвяче
ний відкриттю II фестивалю
художньої творчості Народ
ної Республіки Болгарії в
СРСР. 23.05 — Новілій.

8.00 — «Час». 8.35 — Зу
стріч школярів з народним
учителем СРСР. директором
середньої школи с. Кам'я
но-Степового Воронезької об
ласті А. М. Івановим. 9.20 —
Концерт народного ансамб
лю «Дружба» (Болгарія). 9.40
— У світі тварин. 10.40 —
Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — Документальний те
лефільм «Калуга. Віки і го
дини». 15.10
Твоя ленін
ська бібліотека. В, І. Ленін.
«Лист до американських ро
бітників». 15.40 — Новини.
15.45 — Російська мова.
16.15 — Документальний те
лефільм «Час визволення».
16.45 — В гостях у казки.
«Акмаль дракон і принце
са». 18.15 — Ми будуємо
ВАМ. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Чемпіонат світу
з шахів. Інформаційний ви
пуск. 19.05 — Мультфільм
«Хочу Місяць». 19.25 — Ві
раж. Молодіжно-спортивна
передача.
21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Вічний
поклик». Фільм другий. 2 серія.
«Опалене кохання».
22.40 — Чемпіонат світу з ша

вул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
БК 04267.

Обсяі 0.5 друк арк

10.00 — Новини. 10.20 —
.Виробнича гімнастика. 10.30
— Кінопрограма. «Наш су
часник». 11.20 — Концерт.
11.40 — Шкільний
екран.
10 клас. Російська літерату
ра. 12.10 — Худо-ясній фільм
«їх знали тільки в обличчя».
13.40 — Новини. 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок».
16.30 — Культура
російської мови. 17.00 —
Телефільм. 17.15 — «Орієн
тир». 18.00 — Телефільм. (Кі
ровоград). 18.20 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.35 —
«Робітник».
(Кіровоград).
18.55 — Оголошення. (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна
камера. 19.40 — «Нові кіш.
ги». 20.20 — «Ви залиши
лись солдатами». 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час«. 21.35 — 3 концертів
Всесоюзного музичного фес
тивалю «Золота осінь». По
закінченні — Новини.

А ЦТ (II програма)
0.00 — Гімнастика. 0.15—

Індекс 61103

Зам. № 496.

Науково-популярний фільм
«Силуети російського бале
ту». 8.35. 9.35 — Історія.
4 клас. Льодове побоїще.
9.05 12.40 — Англійська мо
ва. 10.05 — Фізика і техні
ка. 10.35. 11.40 — Герої ро
сійських билин. 5 клас. 11.05
— Науково-популярні філь
ми. 12.10 — Історія. 8 клас.
Велика французька револю
ція. 13.10 — Мистецтво ста
родавнього Сходу. 13.40 —
«Моїм молодим друзям». По
сторінках творів М. ІТришвіпа. 14.25 — Сторінки історії.
Плоди мюнхенської змови.
15.25 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.15 — Кубок СРСР
з хокею з м’ячем. «Єнісей»
Красноярськ) — «Динамо»
(Алма-Ата). 2-й тайм. 19.00—
Клуб мандрівників. 20.00 —
Вечірня казка. 20.20 — До
кументальний фільм «Іван
Федоров, друкар Москвітіп».
20.30 — Грає лауреат між
народних конкурсів В. Єресько. 21,00 — «Час». 21.35—
Чемпіонат СРСР з військовоприкладного багатоборства.
22.20 — Концерт Великого
симфонічного оркестру ЦТ 1
ВР п Колонному золі Будинку спілок. 23.16 — Новини.
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д УТ

А ЦТ (І програма)

316050, МПС.

орган Кировоградского

На украинском языке.

хів. Інформаційний випуск.
22.55 — Сьогодні у світі.
23.10 — Концерт-пісня.
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