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Вісім днів жила Моск
ва святом з дзвінким, як
юність, ім'ям — фести
валь Вісім днів стежив
світ за всім, що відбува
лось у столиці цього гран
діозного свята, — його
дискусіями і зустрічами,
мітингами і маніфестація
ми. Світові було важливо
це знати. Адже в Моск
ві зібрались ті. хто уособ
лює
його завтрашній
день, вік прийдешній
І
форум юних подарував
людству заряд бадьорос
ті та оптимізму Вів став
хвилюючою
демонстра
цією солідарності молодо
го покоління, його ріши
мості боротися за соціа
льну справедливість
і
справжню'свободу, за мир
і дружбу між'’народами
І ось перегорнуто ос
танню сторінку у фести
вальному календарі. З
серпня Москва прощалася
з фестивалем.
Знову переповнені три
буїш Центрального стаді
ону імені В І. Леніна.
Високо піднесений палає
у бронзовій чаші фести
вальний вогонь, жаркий,
як ентузіазм молодості,
чистий, як її помисли. Йо
го світлом була осяяна
зустріч юності планети —
найбільша за всю історію
(фестивального руху, найзначніша акція Міжнарод
ного року молоді.
У центральній ложі ста
діону — товариші В І. Во
ротников, В В Грішиш.
Є К. Лигачов, М. 1 Рпжков, В. ЗІ Чебриков Е. А.
Шеварднадзе, П Н Демічев. В В. Кузнецов, Б М.
Попомарьов, С.Л. Соїіолов. Л М Заііков. В. П
Нвконов, К В. Руїсаков.
Присутні зустрічають їх
тривалими оплесками.
Делегати
фестивалю
прийняли звернення до
молоді і студентів світу із
закликом до молодих Лю
дей усіх країн, незалеж
но від їх політичних, фі
лософських та релігійних
переконань, зробити все
для того, щоб спинити си
ли мілітаризму іі агресії,
об'єднаними
зусиллями
відвернути
катастрофу,
покласти край гонці ядер
них і звичайних озброєнь
па землі і не допустити
її розв'язування в косміч
ному просторі, добитися
загальної заборони і лік
відації ядерної та інших
видів зброї масового зни
щення.
Залишаючи
столицю
Хіі Всесвітнього фестива
лю, заявили делегати, ми
вбережемо найкращі спога
ди про сердечну симпа
тію. солідарність і друж
бу радянських людей.
Унікально широкий за
своїм складом XII Все
світній фестиваль молоді
1 студентів, підкреслює
ться в документі, проде
монстрував спільне праг
нення молодих людей в
усьому світі, які представ
ляясь різні політичні по-

УРОЧИСТЕ ЗАКРИТТЯ XI! ВСЕСВІТНЬОГО
ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДІ I СТУДЕНТІВ
гляди, розвивати контак говорить кубинський кос
ти та обміни і виступати монавт Арпальдо Тамайо
за спільні дії за мир, роз Мендес. — Це поетичний
зброєння, свободу і спра образ Росії, який ми по
ведливість на благо но веземо з собою і будемо з
вих відносин дружби та ніжністю згадувати. Але
співробітництва між наро це і символічний образ
усієї нашої планети.
дами.
Світло й урочисто лу
З глибоким занепокоєн
нає над .'Іужпикамн пе ням і тривогою говорили
редзвін Кремлівських ку ми про цс під час фести
рантів. У ньому чугн го вальних зустрічей, зокре
лос історії, часткою якої ма. з трибуни дискусії
віднині стане й всесвітня «'За мирний космос», про
зустріч молоді і студентів довжував посланець Ост
у Москві, її емблема — рова Свободи
Прекрас
п’ятиколірна ромашка З ний приклад політичної
білосніжним голубом
V мудрості і гуманізму по
серцевині — виникає па казав Радянський Союз.
художньому фоні східної ЛІ.і.і. прийняв рішення в
трибунІї. ПІД Марш про оди ©сторон н ьому поряд ку
Московсьі.-іій фестиваль» припинити ядерні вибухи
на .зелено поле вступають Хотілося б. щоб лідери
стрункі колоші прапоро західного світу, і насам
носців. У такт .мелодії на перед керівництво Сполу
екрані художнього фону чених Штатів, відгукну
тріпоче, пульсує, палах лись на жест доброї волі,
котить розмаїття барв Во яким є заява
товариша
нн так примхливо мінять М. С. Горбачова
Нехай
ся, паче поглядає в дзер земля лишиться вічно го
кало. приміряючи святко лубою для пас 1 для на
ве вбрання, сама веселка, ших нащадків. На землі
її сполохи перекинулись і людей треба жити за люд
на поле: спортсменки, які ськими законами, а не за
вибігли на' зелену сцену, законами
епнбго няні
запросили глядачів на по балівму
казовий урок ритмічної
А святкова вистава
гімнастики.
триває Естафету приймає
У чаші стадіону приглу весел е.
к иттєст ве р д 11 о..
шаються вогні, а з фоно вічно молодо мистецтво
вого скрапа чаче струму цирку Рухається гаро
ють на поло прозоро-бла вою доріжкою строката
китні потоки воли 3 ме кавалькада
—
клоуни,
рехтливої тиші народжу жонглери. велосипедисти
ються чарівні звуки балету наїзники.
перевальцем
’ Іайковського «Лебедине ідуть величезні кумедні
озеро» І ось уже все поле ляльки А цей грюк вза
перетворилось у водну галі з жанру
наукової
гладінь, вкриту легкими, фантастики. З темряви, з
брижами, — це дівчага- нізвідки раптом злітають
танцівшщі грають легкн- високо
над стадіоном,
мп блакитними шарфами. просто до зірок, сріблясті
Наче ожила казка — ви фігурки.
пливають білосніжні ле
Непомітно іі швидко —
беді. Вихоплені з темряви таким є ритм цього кар
стрімким променем про навального видовища —
жектора, вони
здаються міняється рисунок спек
зітканими із світла іі му таклю. Глядачі на трибу
зики. Виступає 'славлена нах підхоплюють добре
балетна трупа Великого знайому мелодію «Під
театру. В цю мить ми не московних вечорів». Для
сподівано .згадуємо пред зарубіжних друзів вона —метний смисл
звичних музичний символ нашої
слів: «Великий театр». країни, для пас — освід
Справді — великий, ве чення рідному дому, Мос
личезний. Завбільшки із кві, Батьківщині. Плав
стадіон. Шедевр світової но кружляє па полі хоро
хореографії, що обійшов вод, а па скрапі - три
балетні підмостки всього буні виникають підмос
світу, ніколи не мав ще ковні краєвиди прекрасні
такої сцени. На п’яти маіі- своєю
тихою
красою.
данчиках, позначених сріб Кожний номер прощаль
листим кругом світла, — ної програми фестивалю
п’ятеро
дівчат-лебедів. — сувенір па пам'ять де
п’ятеро Одетт, п’ятеро зі легатові. Вона так і на
рок великого балету.
А зивається — «Російський
навкруги хлюпоче, жиро сувенір». Нехай запам'л
своїм таємничим життям тають наші гості веселих
лебедине озеро іг.ікої фал скоморохів з балалайка
тастичної краси, яку не .ми і гармошками, дудка
відтворити на жодній те ми іі ложками, хвацьких
атральній сцені! Сміли танцюристів та їхніх ру
вий експеримент, здійсне сявих подружок, які не
ний народним артистом мов зійшли з глянсуватих
СІЧ.’В Юрієм Григорови скриньок Палеха і Мете
чем. приніс величезну ху ри з жостовськііх підно
дожню насолоду гляда- сів, — усе тс, що увібра
чам.
ла в себе картинка роздо
“ Я назавжди збережу льного народного ігрища.
пам'ять
лам ять про це чарівне ви
Яких тільки зображень
довище, -- з ЯЛ УҐ1П1ІППНЯЛ1 ПАМЯПП/и
пкпп »»«.-.У
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/АОЛОДИЙ КСмуніС’ Микол:;
Булаєнко. Зерно від його
комбайна
транспортував
Устинівський
район.
кандидат у члени КПРС
Друге місце с районному Микола Гончаренко.
змаганні комбайнерів зай
ГсясваніЕський
район.
має комсомолець Анато Ударно працюють на за і
лій Панявін з радгоспу
готівлі кормів тракторне і
«Устинівський». Від його
ти член КПРС Віктор Кос
ко/лбайна на тік надійшло ТЯНТИНОЕИЧ Криленко, ком
майже 6 тисяч центнерів сомелець Володимир За
зерна.
бсЕСЬКИЙ, шофери КОМСО
Світлссодськкй район.
мольці Олександр Удови І І
ченко, Володимир г.;
Першим
серед госпо
дарств району збирання м'як, інші молоді корме
ранніх зернових і зерно добувникі- колгоспу «Ук
раїна». Господарство едві ■
бобових закінчив колгосп
«Дніпро». З першого і до чі перевиконало план за і І
останнього дня жнив пер кладання сінажу На 120
шість у змаганні комбай тонн більше проти шину
нерів колгоспу утримував заготовлене сіна

Телеграми в номер

квітки, якій випала честь
стати символом одного з
найбільш масових і благо
родних рухів молоді, —
не доводилося нам бачити
в дні фестивалю! Цього
разу її сплів на полі бар
вистиіі дівочий хоровод.
На художньому фоні ви
никла,
переливаючись
фосфоресціюючими барва,
ми. цифра XII.
Виступає голова Радян
ського підготовчого комі
тету В. М. Мишин. Мос
ковський фестиваль, сна
зав він, переконливо про
демонстрував -тверду рі
шимість прогресивної мо
лоді планети пліч-о-пліч
боротися за мир. демокра
тію і соціальний прогрес
Фестиваль допоміг юна
кам і дівчатам
різних
країн розділенлм мовив
ми бар'єрами, тисячами
кілометрів океанів і сухо
долу, політичними і філо
софськими
поглядами
ближче пізнати і зрозу
міти один одного Допоміг
відчути всю силу інтерна
тональної солідарності
Нас щиро радує, що
XII Всесвітній фестиваль
зібрав такий широкий і
представницький
склад
учасників У дискусіях і
дружніх зустрічах куль
р.ссрсч слави набули е Р.етріеському районі сімейн'.
турних
та
спортивних екіпажі
осоОлиео під час гарячої жнивної пори. У пар:
програмах брали участь з оатьном Миколою Сергійовичем, працює е колгосп
імені 40-річчя Жовтня помічником комбайнера ■ учєнь
делегати з 157 країн сві
СШ Дмитро Щербинсьний.
ту і Західного Берліна, новостародуОсьної
Денні завдання на косовиці озимої пшениці цей екі
представники численних паж завжди перевиконує.
та регіо
На знімку; екіпаж ЩЄРБИНСЬКИХ.
міжнародних
Фото С. АНДРУСЕНИА.
нальних організацій}
Иетрівсььий район
Молодь сама будує своє
майбутнє і бореться за
нього. Вона зв’язує надії
з силами соціалізму, на !
ціонального визволення іі
демократії Ці сили зрос
тають і міцніють. Саме
вопи здатні відвернуті) за
грозу загального вішщен
Практично без д і я л ЫЛ1 м сомольсько; о прожектора»
ня, побудувати
краще
у цю жнивну пору проя по зберігшії«:© зерна. Але
життя в умовах миру, сво
вив себе комітет комсомо рейд цей 40 лусь заплавубоди і справедливості
лу колгоспу імені Мічурі- вали аж па і5 серпня. В
Символічно, що і-. дні
на Усгпнівського району. цей час уже й на токах |
фестивалю
Радянський
А робота ж секретаря ко по всіх підрахунках не за-1
Союз виступив з попою
мітету комсомолу Людми лишиться зерна Кому ж
мирною ініціативою. По
ли Оксешок звелася лише тоді, дозвольте запитати,
чіпіаючн з 6 серпня, дня
до того, що вона віддру буде потрібний цей рейд?
трагедії Хіросімн, в одно
сторонньому порядку за
кувала кілька листів по Ймовірно, що лише для •
дяк сім’ям механізаторів, відмітки про проведений
проваджено мораторій на
зайнятих
на жнивах. захід... Фор".алі .і в ро-|
будь-які ядерні вибухи.
Правда сама Людмила боті пе підмога. Такі рєіі- |
Радянська молодь пере
згадала, що 20 липня бу ди необхідно було прово
копана: тільки така полі
ли проведені загальні ком дити з самого
тика відповідає корінним
початку
інтересам і сподіванням
сомольські збори, де меха жні/8. Тут і контроль за
.усієї
землі,
МОЛОДІ
нізатори брали підвищені використані-; ям пального,
підтримує
соціалістичні зобов'язання збереження зе. на при обй
рішуче
цей
миролюбний курс!
на період
проведення мологі і перевезенні, вико
Ми віримо, що
учас
жніів Але на жать, кон ристання робочого часу,
ІІПКИ Московського фескретних фактів назвати не тощо Нині на колгоспно
тивалю донесуть до ІОНОГО
могла Виконання ж взя- му току’ готується посів
покоління
своїх країн
гнх зобов'язань комітет
правду про
фестиваль,
комсомолу не контролю шій матеріал. На полях 11
про своїх ровесників, ЯКІ
вав їх висвітленням не механізатори культивують
живуть в умовах реально
займався Вікна «Комсо плоті піл озимі- Скрізь
го соціалізму.
польського прожектора» кипить робота і до кожЗ НИХ потрібнші гасло
Ми віримо заявив па
пустують Начальник шта Н.ОЇ
’юрський VI!важний погляд
прикінці промовець. —
бу Комсомольського про
•прожекторист » народновзаєморозуміння.
солі
жектора» Олена Шевчен "О
дозорця. А цей погляд
дарпість дружба, народ
ко працює телятницею; сьогодні
тут відсутній.
жені в дні фестивалю,
зайнята своєю безпосеред
зростатимуть і міцніти
М ІСАВЕНКО,
ньою виробничою сПра«Молодого
муть у бороіьбі прогре
ЕОЮ.
спецкор
енвної молоді світу проти
комунара».
Комітет комсомолу на
небезпеки ядерної ВІЙНИ.
Уствнівс'-кш'і райс
мітив лроиестн рейл «КОМ

ФОРМАЛІЗМ
НЕ ПІДМОГА

«Молодий

2 стор.

б серпня 1985 року

комунар»

Невгасимий факел дружби
ХІГ МОСКВА 1985
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

проти всіх форм соці
ального 1 національного
гніту.
Слово надається секре
тареві - координатору по
стійної
комісії Міжна
родного підготовчого ко
мітету Ж.-К. Кеннеді.
От і закінчується XII
Всесвітній фестиваль мо
лоді 1 студентів, сказав
він. Ентузіазм і довір’я,
співробітництво і дружба
характеризували
нашу
зустріч, на яку прибули
молоді люди різних полі
тичних поглядів з усіх ку
точків землі. Відкритті
підхід один До одного дав
нам змогу серйозно по
працювати, провести від
вертий і плодотворний об
мін думками, який пока
зав, що у пас є
багато

спільних турбот і тривог,
радощів і надій.
Фестиваль переконливо
продемонстрував
готов
ність молодого покоління
взяти на себе свою частку
відповідальності в бороть
бі за ті благородні
цілі,
які ставить розвиток су
часного світу. Спільними
зусиллями ми можемо й
повинні зберегти мир, від
вернути ядерну катастро
фу, перешкодити міліта
ризації космосу. Ми й да
лі будемо зміцнювати на
шу
антиім періал їсти чну
солідарність на благо на
родів і молоді, в інтере
сах справи справедливості
й свободи.
Посланці молоді прак
тично всіх країн світу,
ми встановили нові друж
ні контакти, які сприя
тимуть посиленню взаємо
розуміння між народами.
Музика, спорт, танці ста
ли частиною того свята,
яким ми жили в ці дні,
утворивши хоровод друж
би. що переступив дер
жавні кордони.
Промовець
висловив
спільну щиру вдячність
радянському народові І
молоді, Радянському під
готовчому комітетові фес

тивалю за гостинність,
яку було виявлено по
сланцям юності планети в
Радянському Союзі.
Через кілька хвилин
погасне вогонь фестива
лю, сказав
наприкінці
промовець, але я певен,
іцо вогонь цей залишить
ся у ваших серцях разом
з надією на нові зустрічі.
XI і Всесвітній фести
валь молоді і студентів
оголошується за критим.
Настає урочиста й тро
хи сумна хвилина: опус
кається прапор XII Все
світнього.
Повільно гасне світло.
В центрі поля промінь
прожектора висвічує сце
ну в обрамленні стягів.
Виступає
зведений ан
самбль політичної пісні.
Набатно звучать струни
гітари. З першими акор
дами «спалахнуло» сим
волічне вогнище дружби.
Його шовкові багатоколір
ні «язики» здіймаються у
височінь разом з піснею
борців - антифашистів
«Бандьєра росса». А иа
художньому фоні виникає
портрет юнака з гітарою
з обличчям мужнім 1 від
критим, як у Віктора Ха
ри, легендарного чілійсь-

Твоє свято, юносте!
З і а 4 серпня в ІІовоукраїнці проходив обласний
фестикаль
студентських
будівельних загонів, приСВН’іОНиГГ XII Всесвітньому
фестивалю молоді і сту
дентів. Його учасниками
стяли
загони з Кірово
градського педагогічного
інституту імені О. С. Пуш
кіна. інституту сільсько
господарського
машинобудування та СПТУ -8.
Мешка н ці
район ного
центру із здивуванням ди
вилися на те. як па тери
торії
дитячого садка, де
нині базується загін безк.ірнсної праці «Полум’я»,

Перший день серпня. В
парку культури її відпо
чинку імені В. І. Леніна
обласного центру відбувся
звіг-концерт трудових об'
єднань школярів, присвя
чений XII Всесвітньому.
Павііь сильний дош не за
вадив його успіхові Шко
лярі
не
просто взяли
учасн. в огляді, вони роз
повіли чимало
цікавого
про тс, як працюють і відио*пи ЛЮТІ» у дії: ЛІТНІХ Кйнікут.
Кость КУНАКОВ, ко
мандир табору праці й відпочинку передньої «мори
JS 34 м. Кіровограда:
— Працюємо в Соколівці Кіровоградського райо
ну з 19 липня. Там зустрі
ли фестиваль, там відзна
чали кожен його день
ударною працею й масови
ми заходами. А якщо гово
рит« про результати, то
лише за 2 тижні зібрали
28 тонн картоплі, огірки на
шестигектарному
городі,
сою па півтора гектарах...
Найвищої продуктивності
добилися у День ударної
праці на честь XII Всесвіт
нього. 31 липня. Найкраще
попрацювали бригади Ві
талія Шубіна, Людмили
Гавриленко,
Сіаніслава
Чеканова. До складу ви
робничих бригад
ми за
рахували «троїв легендар

ного «Спартака», а зароб
лені за них гроші

мо до Радянського
миру.

переда
фонду

виростає містечко з наме
тів. Біля них — жовюгарячнх, зелених, червоних
метушилися хлопці і дів
чата у формах.
Скрізь панувала атмос
фера очікування
чогось
незвичайного. І дійсно, об
ласний
фестиваль буді
вельних загонів у ІІовоукраїнці проходив уперше.
Ще до початку свята я
познайомилася з бійцями
сільгоспзагону «Полум'я»
Вони розповіли про своє
трудове літо, про те, як
працюють на полях кол
госпу «Росія», як відпочи
вають. Слухаєш розповіді
Сашко ГОРБУНОВ, ко
мандир табору праці й від
починку СШ № 5 м. Кіро
вограда:
— В колгоспі «Україна»
Знам’янського району за
робили цього літа 19 тисяч
карбованців; здали держа
ві
сільськогосподарської
продукції на 102 тисячі
карбованців.
Частину за
роблених грошей перера
хували до фонду фестива
лю та
до
Радянського
фонду миру.

Після цікавої, змістовної розмови про трудові
діла розпочався концерт
художньої самодіяльності,
в
якому взяли
також
участь піонери профспілко
вих піонертаборів «Сосно
вий бір», «Червоні вітри
ла», представник«* облас
ного табору комсомольсь
кого й піонерського акти
ву «Горн».
Надовго запам’ятались
виступ Ірини
присутнім
Удовиченко з СШ № 14
обласного центру, піонерського хору табору «Сос
новим
бір»,
власні
вірші, присвячені бороть
бі за мир Ольги Квашевич
і Наталки Паленко.
Наступний день фестива
лю, 2 серпня, пройшов для
молодих кіровограддів як
День СРСР. В комсомоль
ських організаціях відбу
лися
політінформації
«Країна Рад — прапоро
носець миру». В молодіж
них колективах відбулися
бесіди про
успіхи нашої
країни в будівництві роз
винутого соціалізму, до
сягнення в галузі науки,
культури, техніки, завдан
ня щодо посилення темпів
розвитку народного госпо
дарства.

дівчат про «свито картоп
лі», про студентський но
вий рік, про веселі карна
вали, про те як попервах
боліло від роботи все ті
ло і як тепер дівчата зма
гаються за перевиконання
денної норми і мимоволі
спадає па думку, що й че
рез роки бійці «Полум’я»
згадуватимуть цей час, як
один з найцікавіших періо
дів у своєму житті...
Після урочистого від
криття фестивалю, на яко
му до його учасників з
теплим словом привітання
звернулася секретар обкому ЛКСМ України II, Анге-

кого поета й революціоне
ра. Тисячі таких юнаків
зробили
пісню
своєю
зброєю в боротьбі проти
насильства і гноблення,
мілітаризму й агресії.
— З хвилюванням слу
хала я зараз ці мужні
пісні, — говорить почес
ний гість фестивалю на
родна артистка
СРСР
Олександра 11 ахмутова. —
Переконана: співати їх
можуть тільки люди силь
ні духом, здатні взяти на
себе нелегку відповідальнісіь за майбутнє нашої
планети.
Я не
вперше
беру
участь у молодіжних фес-.
тнвалях, але, мабуть, у*
жодному
пісня не була
представлена так широко.
Це знамення часу: пісня
потрібна людям, як хліб,
як повітря, як зброя. В
цьому мене ще більше пе
рекопала робота у фести
вальній творчій майстерні
політичної
пісні, якою
мені довірили керувати.
Взагалі,
Московський
фестиваль залишиться в
моїй пам’яті натхненною
піснею на славу миру і
дружбі, виконаною мо
лодими, сильними голоса
ми.

Серпневе
небо
над
Лужниками стає все тем
нішим. Догоряє вогнище
дружби. 1 лише в чаші па
лає фестивальний вогонь.
Зараз до нього прикуті
погляди всього стадіону.
У тиші, що настала, лу
пають
вірші
Роберта
Рождественського:
Спасибо тебе,
фестивальное пламя!
Спасибо за гордую
ясную силу.
Спасибо тебе!
Ты останешься с нами,
ты пашу судьбу
навсегда осветило.
Ты нас согревало,
ты нас возвышало,
тебя пронесем мы
по белому свету
и сделаем все,
чтоб сберечь
от пожара
живую,
родимую нашу планету.
Поволі гасне фести
вальний вогонь. Та що це?
Па темному екрані фону
спалахують, мигають кри
хітні вогники — неначе
Іскри щойно згаслого фа
кела.
Звучить
пісня
«Вальс фестивальних вог
нів». Прожектор показує

луда, право підняти стуфест пвальний
дентський
прапор було надано кра
щим
студзагонівцям
В. Клинку (СЗ «Фести
вальний»), 10. Бистроновському (СЗ «Горизонт),
II. Спориш
(СЗ «Полу
м’я»),
С. Члечку
(СЗ
«Корчагінедь),
Р. Макарннській (СЗ «Факел») та
А. Бсгезі (СЗ «Спектр»),
У програму фестивалю
увійшли конкурси на кра
щий політичний плакат, на
стіннівку- Кращою газе
тою була одностайно виз
нана стіннівка сільськогос
подарського загону «По
лум’я». Відбувся також огляд-конкурс
агітбригад.
Переможцем його стала
агітбригада загону «Корчагінець».

А коли
вже на землю
впали сутінки, спалахнуло
у мальовничому куточку
поблизу річнії студентське
вогнище. Скільки безпосе
редності та гумору було у
самодіяльних імпровізова
них виставах, конкурсах.
Але не тільки жарти та
гумор звучали тут. «Зоря
ний похід по фестиваль
них столицях» — так на
зивалася програма висту
пів художньої самодіяль
ності. Кожен із загонів, го
туючись до висвітлення
того чи іншого фестивалю
молоді і студентів вияви
ли неабияку кмітливість.
Одні розповідали, скажі
мо, про фестиваль у Со
фії, застосовуючи публіка
ції періодичної преси, але
зробивши до викладення

нам співачку, яка повіль
но спускається від брон
зової чаші в темряву ста
діону. І слідом за нею ши
риться,
набирає
сили
шлейф вогнів. Ось воші
вже палахкотять по всьо
му фону. Такі ж вогникиліхтарнки замигали
па
трибунах. Невимовно кра
сиве' й символічне видо
вище: естафета вогню —.
естафета невгасимої друж
би! її приймають
вогні
святкового салюту,
які
сплели над
Лужниками
сяюче барвисте шатро. Тг^
гі, потужні струмені
що залили поле. А над ча^^
шею, де протягом восьми
днів палав фестивальний
факел, виросла й засіяла,
переливаючись кольорови
ми вогнями, багатометро
ва ромашка. Паче в небі
з'явилось ноізе сузір'я!
...На сотні, тисячі вог
ників розсипався фести
вальний факел, щоб юні
посланні планети повезли
з собою його тепле світло
— світло боротьби, Гнідії,
миру. До побачення; фес
тиваль! До нових зустрічей
— за новими адресами
дружби.
(Кор. ТЛРС).

цих матеріалів своєрідну
підводку — ретроспективу
Інші співали попурі на те
ми пісень країни, у як^і^.
проходив
передосташЯИЬ,
фестиваль — на Кубі.
от коли вже гітара пішла
по колу, коли залунали
самодіяльні
студентські
пісні — тут вже співали
всі.
Вогнище догорало, але
програма
першого дня
фестивалю не була вичер
пана — па учасників фес
тивалю студентських заго
нів чекала дискотека.
Наступного дня
відбу
лися
спортивні змагання
та нагородження
пере
можців.
О. АНОХ І НА,
спецкор
«Молодого
комунара».

нттм

Дерзання плюс фантазія
Наприкінці цього року у
Москві
на ВДНГ СРСР відкриється
Цент
ральна виставка науково-технічної
творчості молоді, яка підіб’є підсум
ки Всесоюзного огляду НТТМ, що
проводиться з метою забезпечення
масової участі юнаків і дівчат у під
вищенні ефективності виробництва,
прискоренні науково-технічного про
гресу.
Обласна рада профспілок і облас
на рада Всесоюзного товариства ви
нахідників і раціоналізаторів органі-

Ось, наприклад. Лікар,
хірург Г. В. Колечкін пра
цює в обласній лікарні.
Досвід хірурга і своєрідне
технічне мислення допома
гають
новатору знайти
єдино вірне рішення при
розробці того чи іншого
пристрою. Г. В. Колечкін
уже четвертий
раз бере
участь у виставках. ЦК
ВЛКСМ двічі нагороджу
вав
наставника
молоді
Дипломом та знаком ла
уреата Всесоюзного огля
ду. Цього разу він запро.
подував цікаву розробку
самопідйомаика для тяжкохворих, який до поможе
реабілітувати м'язові тка
нини у післяопераційний
період. Цей пристрій зна
йде застосування у хірур
гічних відділеннях ліка
рень. Ного можна вигото.
вити у будь-яких май
стернях. Колечкін — автор
ще кількох пристроїв та
інструментів,
Досить оригінальний при
лад розробив іпженер-кояструктор заводу радіовиробів Віїалій
Фелієнко.
Викорисювуючн що тех-

зували соціалістичне змагання новаторів за досягнення найвищих показників у одинадцятій п’ятирічці. В
області проведено близько тисячі
громадських оглядів, сотні конкурсів,
організовано обласну виставку
на
уково-технічної творчості. Слід зазна
чити, що більшість експонатів молоді
новатори представили разом із до
свідченими наставниками. Майже всі
прилади, пристрої, верстати не готу
валися спеціально на ВДНГ СРСР—
їх відібрало життя.

нічну новинку, лікар зможе проводити пошук біо
логічно активних точок на
тілі людніш. Новатор ра.
зом із медалістом ВДНГ
СРСР інженером-електрйком Я. О. Петрушняпм
розробили аніскоп-біоакус
тик, з допомогою якого
пасічники зможуть слідку
вати за станом бджолиної
сім’ї, тобто визначати са.
мопочуття бджіл. Цікава
і їхня розробка індивіду
ального приладу для елекякий дає
тропунктури,
змогу хворим на різні хро.
знаходити
нічні
недуги
біологічно
безпомилково
активні гочки
Лауреат
Всесоюзного
Лауреат
огляду Н ГТМ іиженермеханік
Валерій
Єфимов
пропонує відвідувачам ви
ставки тренажер Д!тя від
працьовування
реакції
спортсмена стрільця. При
стрій допоможе спортеме,
нам початківцям і розряд
никам підвищувати свою
майстерність,
тренувати
увагу та миттєву реакцію
на мішень. А спортсменрозрядник з настільною

генісу
Анатолій
Кочержеико зробив чудовий по
дарунок суддям ПО спор,
ту: спеціальний стіл суд.
ді-інформатора
дозволяє ■
швидко відображати ра
хунок гра на табло у
будь-який момент змагань
з різних видів
спорту.
Анатолій — також автор
каси шрифтів для гравіру
вальних робіт. Цей
при
стрій може знайти засто
сування на заводах, у ме
ханічних майстернях, цим
зацікавилися
спеціалісти
підприємства, де виготов
ляють гравірувальні вер
стати.
Кращий раціоналізатор
Кіровоградської області ін
женер Олександр Гераси
мов та електромеханік Ми
кола Пилипенко створили
оригінальний стабілізова
ний^ блок запалювання
який охоче придбають ав
толюбителі, що мають намір поліпшити роботу дви.
гунів своїх автомобілів.
Вони ж — автори пробий
ка-шдпкаїора, який допо
може елекірпкам та радіо
аматорам перевірити елек.

грішні ланцюги, резисто.
ри, конденсатори, тран
зистори, знаходити трасу
прокладання
потайної
електричної проводки. Від
мінник винахідництва і ра
ціоналізації ВТВР інжецер-техполог
Анатолій

Дрозденко представив* на
Всесоюзну виставку і При
стрій для швидкого фозмонтувания ніші і рихту
вання колісних лисків-лег
кових автомобілів — ду
же цікава і зручна кон
струкція. Він же — спів
автор набору насадок для
акупресурн до’ серійного
апарату для масажу;
Ще багато різних ціка
вих і корисних для народ
ного господарства прила
дів, пристроїв,
верстатів
представили
на
ВДШ
СРСР новатори Кіровоградщпни. Молоді передо
вики виробництва, комсомол ьс ько- м олол і Ж111 колек
тиви вписали у трудовий
Літопис комсомолу ще оЯ'
пу сторінку, продемонстру
вавши свою творчу май
стерність. Вони гідно під
тримуюсь масовий патріо
тичний рух молоді: «Оди
надцятій
п’ятирічні
—"
ударну
прато,
знання,
ініціативу і творчість мо
лодих!».

М. ЛИТВИНО0,
заслужений раціоналі
затор України, меда
ліст ВДНГ СРСР, ла
уреат Всесоюзних ОГглядів науково-техніч
ної творчості молоді-

кв
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«Молодий комунар»

З стор

ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

Найдавніша аптека
З початку року до редакції надійшло 6.168 листів

ЧИТАЧ, ФОТОГРАФУЄ дитсадка-ясел «Сонечко», діти. А для цього треба

ПЕРШИМИ
ПРИВІТАЛИ
ВИХОВАНЦІ
Аксіома: діти люблять
тих, хто їх любить. 1 лю
бов цю визначають безпо
милково. Тож після зна
йомства з роботою Ніни
Остапенко ще раз переко
нуєшся в тому, що вона
живе з дітьми і для дітей,
Працює комсомолка внхователькою середньої групи

що в самому центрі Усти- багато вчитися...
І вона вчиться: у відмін,
нівки. І працює добре. Про
це свідчить перше місце в ника народної освіти Те
конкурсі професійної май. тяни Дмитрівни Юрченко,
стерності вихователів до яка чверть віку віддала
шкільних закладів району, роботі у дошкільному за.
високе місце в обласному кладі, у своїх колег Н. М.
Іващенко та Л. М. Гри
конкурсі.
щенко, які допомагають їй
Першими з перемогою
вивчати особливості дитя
привітали її дочки Людми
чої психології, шукати ме
ла та Оксанка і всі вихо тоди формування колекти
ванці її групи.
візму у дітей.
— Добре знати вимоги
Люблять її діти, а це —
«Програми виховання в найкраща
нагорода за
дитячому садку» це, без працю.
сумнівно, важливо, — го
На з н і м к у: вихова.
ворить Ніна. — Та важли
віше вміти дати відповідь телька Ніна ОСТАПЕНКО
на будь-яке запитання, з серед своїх вихованців.
яким звертаються до тебе
Фото
С. ФЕНЕНКА.

проханим гість
Кожного дня ми звично
беремо в руки свіжі газети
й журнали, знаходимо ці
каві матеріали, оригінальні фотосюжсти. Нас захоп
лює публікація, і ми зов
сім не думаємо про тих,
хто нам приносить щодня
у дім цю радість спілку,
вапия з навколишнім сві
том, із знайомими і незна
йомими людьми. Така у
них, кажуть, робота: бути
непомітним.
І ось я бачу його — на
шого листоношу, його ве
селу лагідну
посмішку.
Це — комсомолець Віктор
Береговий.
Після школи служив у
лавах Радянської Армії,
а як повернувся додому—
влаштувався на роботу в
міське відділення зв'язку.
Нелегко було спочатку:
трсїа знати дільницю, лю
дей, орієнтуватись у періолиці. Роботи Віктор

боявся. Тому здивувався,
коли сумка з кореспонден
цією виявилась у нього
легкою. І здивування своє
висловив колегам. «Все
від тебе залежить», — від
повіли йому.
А тут якраз і передплат,
на кампанія наближалась.
У кожен двір заходив: роз
питував про смаки, запи.
ти, а тоді вже радив, який
журнал чи газету краще
передплатити. Його слуха
лися н дякували. Звідтоді
й поважчала поштарська
сумка.
Коли почали розвозити
кореспонденцію, періодич
ні видання, то доручали
дві дільниці — згодився.
Не міг не згодитись. 1 ось
уже четвертий рік пра
цює. А недавно взяв ще
одну дільницю. Була по.
треба, і хоч знав, що скіль-

ХОЧ ЛИСТА
І НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО
Жителька села Новопавлівкв Маловисківського ра.
йону О. Сергієико у листі до редакції скаржилась:
«Живу я в новому будинку, до якого довго це під
ключали світла. Потім нарешті підключили, та нена.
довго:, погоріло декілька днів і знову погасло. Не раз
я зверталась в електромережу у Малій Висці, у Хме.
льовому, але все марно. А в мене п’ятеро дітей: вве
чері їм треба робити уроки. Та й узагалі... Допомо
жіть повернути світло в нашу хату».
Редакція відправила копію листа в виконавчий ко
мітет Маловисківської районної Ради народних депу.
татів. Ось то відповів нам голова виконкому А. О.
Новицькнй:
.
.
_ Факти, наведені в скарзі, мали місце. Зараз
електропостачання в будинку О. Сергієико відновлено.

ки роботи прибавляється,
клопотів, скільки часу за
бирається — взяв ще одну.
Листоноша мусить кож
ного дня зайти на подвір’я
своїх передплатників. Там
його чекають. Посміхається
Віктор, радіє тим, що його
так гостинно приймають
люди.
1 в колективі він — ша.
кована людина. Ударника
комуністичної праці В. Бе
регового вибрали в редакцію
«Комсомольського
прожектора»
відділення.
Виступає він сміливо в
стіннівці, гострим і добро
зичливим словом сприяє
успіхам колег.
Сьогодні у бригади лис.
тоиош
Маловисківського
відділення
зв’язку нові
завдання - - почалась пе
редплата
періодики
на
1986 рік.
В. КУДРЯ,
працівник друкарні,
м. Мала Виска.

ЧИТАЧ ЗНАЙОМИТЬ

І попереду
ІСПИТИ
В родині Ікаченків зав
жди з повагою говорили
про хліб: з діда-прадіда—
хлібороби. Микола ще ма
леньким часто просився до
батька в кабіну, щоб по
кататись. І завжди в полі
придивлявся: як працю
ють трактористи, як під
бирає покосіі комбайн...
Може, через те й потяг
нувся до цієї правічної
професії на землі — хлібо
робської.
По закінченні восьмого
класу, відчувши, що без
техніки йому вже не бути,
сказав батькові, що всту
патиме до сільського проф
техучилища.
Геипадій
Маркович вибір сина схвалив. Три роки вони з бра
том Анатолієм старанно
вчилися, теоретичні знання
перевіряли й глибше за
своювали на практиці, ко.
ло землі.
На практику Микола по
їхав у рідний колгосп іме
ні Мічуріна, стипендіатом
якого він був. З вдячністю
згадує хлопець свого на
ставника Кузьму Мироно
вича Сухапа.
Разом з наставником
Микола заготовляв корми
для громадського тварин
ництва. Старався. І на
ставник не забував кожно
го разу відзначити, що
працює його підшефний на
совість. Теплі слова дода
вали сили, викликали бажг'їня працювати ще кра
ще.
Після практики Микола
по-справжньому зрозумів,
що насамперед потрібно
мати
міцні
теоретичні
знання. Займався в мате
матичному гуртку, вивчав
правила дорожнього руху,
у вільний час майстрував,
допомагав майстрові
робничого навчання
монтувати
техніку.
нього, групкомсорга,
нялись ровесники.
Комсомольці поважали
свого ватажка за пес.
ність, принциповість, ви
могливість до себе І ДО
них, вчились у нього наполегливості.
Позаду важливі іспити—
державні, випускні. Попереду — ще важливіші:
життєві іспити, хлібороб
ські. Любов Миколи до
землі
допомагатиме
їх
складати впевнено і з ба.
ж диням.

Біографія
Голованіаської аптеки N2 29 почи
нається з років найбіль
шого культурного, науко
вого і соціального підне
сення в Росії. Саме в пер
шій половині XIX століття
процвітав геній М. І. Ло
бачевського, М. і. Пиро
гова, О. С. Пушкіна, Т.! Г.
Шевченка, було відкрито
ряд університетів. І тоді,
157 років тому, в невелич
кому степовому селищі
Голованівську утворилась
аптека. На той час на Ук
раїні їх налічувалось тро
хи більше десятка.
Звісно,
яку незвичну
роль відігравав єдиний на
півгуберніі аптечний за
клад. Тим більше, що ап
текар був тоді не лише
фармацевтом, йому нерід
ко доводилось виконувати
і функції лікаря. Царський
уряд мало турбувало здо
ров'я
населення. Часті
хвороби, епідемії забира
ли чимало людей, особли
во селян. Тільки після Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції за ле
нінськими декретами ме
дичному обслуговуванню
в Радянській країні стала
приділятись чи не найго
ловніша увага. Уже в рік
утворення СРСР штат Голованівської аптеки зріс
до 6 чолойік. Вони обслу
говували лікарню на ЗО лі
жок. А нині в найстарішій
в області аптеці трудиться
24 кваліфікованих фарма
цевти, серед яких четве
ро з вищою і семеро з се
редньою спеціальною ос
вітою. Обслуговують вони
лікарні на 250 ліжок.
Дружний колектив пра
цює зараз в просторому,

збудованому в 1968 році
за типовим проектом приміщений Є тут всі необхідні робочі і підсобні кабінети,
великий торговельний зал, пристосування і обладнання
іня для приготування і зберігання ліКІВ.
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Творчий і енергійний ко- 1
лектив фармацевтів цент- 1
ральноі районної аптеки. 1
Очолюють його молоді
спеціалісти — завідуючий '
В.
Онисько,
заступник
Л. Антонова. Обоє комсо
мольці, беручкі і ініціа
тивні в справі. Роботою
аптеки задоволені відвіду
вачі, менше стало скарг, і і
нарікань на роботу ліку- і
вального закладу.
і
Безвідмовний — так на
зивається метод, за яким
працюють нинііі фармацеа- і
ти Голованівська.
•ка. Завдяки
його впровадженню хвора (>
чи пристаріла людина, ін
валід Великої Вітчизняної
війни може отримати ліки
вдома, а якщо деякі ліки
відсутні, то замовникові
обов’язково повідомлять:
коли аптека зможе задо
вольнити прохання. Адмі
ністрація ж потурбується, 0
щоб якнайшвидше їх за- я
везти.
$
Така форма обслугову- т
вання, уважне ставлення $
до хворих дозволяє ко- $
лективові щорічно справлятися з планами говаро- *
обороту, заготівлі лікар- \
ських рослин, бути попе- А
реду в змаганні з колега- А
ми сусідньої Вільшанки, А
мати високий авторитет у А
жителів району.
А
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С. ПІДДУБНИК.

смт Голованівськ.

Незвичайна пасіка

А. РИБАК.

Новгородківський район.

Прочитав
публікацію ЧИТАЧ ПРОДОВЖУЄ
«Про справи поштарські»
РОЗМОВУ
(«МК» за 6 червня ц. р.) І
-------------------------------хочу своєю думкою підтвердити правильну пози- ГіОЧ ИНОТИ*****
цію газети,
Я користуюсь послугами
поштового
відділенню
зв'язку № ЗО (мікрорайон
Черемушки). Там працю
ють сумлінні, ірудолюбиві люди. І не винні ВОНИ 9 треба доставляти її натому, що, як і в поштово самперед у найвіддаленіму відділенні № 31, дово
диться доставляти газети, ші відділення зв’язку. То
думатиме
журнали, кореспонденцію ді диспетчер
мешканцям своєї дільниці серйозніше про те, як йо
му ефективніше викорис
пізно ввечері.
Причина, по-моєму, од товувати наявний транс
на: графік завезення пош порт.
ти з головного поштамту—
Г. РОЖИНСЬКИЙ,
неправильний.
Мабуть,
житель м. Кіровограда.

з

периферії

У будь якому довіднику
по бджільництву можна
прочитати що чистопород
ним розведенням україн
ської степової бджоли зай
маються І в бджолорозпліднину Кіровоградської
області. Дмитрівсьна між.
господарська
станція
бджільництва, до якої ми
завітали, є одним з таких
господарств. На пасіці мо
лодого
майстра-бджоляра
Олександра
Зайця
135
бджолосімей. У пасічному
будиночку на видному міс.
ці бачимо госпрозрахунко
ве завдання на 1985 рін.
Пасічник
зобов'язався
одержати по 54 нілограми
меду від ножної бджоло
сім’ї відбудувати 560 но
вих стільникових рамок
але головне — це виведен
ня і реалізація бджолиних
чистопородних маток: по
плану їх 750 штук.

Шість років працює на
матновивідній пасіці
мо
лодий бджоляр Онрім ОС
НОВНОЇ роботи — виведен
ня маток він власноручно
виготовляє нуклеуси під
ставки, рамни різного при.
значення.
Сконструював
пристрій для натягування
дротуу на
— -------------------рамках прилад
необхідДля підтримання
< „ .
ної температури у переносному ящину удоскона
лив деякий інвентар
Велику допомогу надає
Олександрові його поміч
ник Микола Зелинський.
Молоді
бджолярі добре
розуміють важливість спра
ви, яну вони роблять.
М, ЯКОВЕНКО.
На знімку: бджоляр
Олександр ЗАЄЦЬ на па
сіці.
Фото автора.
Знам'енський район.
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ЗУСТРІЧ ДЛЯ ВАС

Зернам потрібен засів
В народному історнко-краезнавчому .музеї села Кам'янечого Новоархангельського ранову одінь із стен
дів відкривається словами:
Кам’янечс, Кам’янече —
Крутояр-гора...
Це — рядки з вірша Віктора Погрібного. З них,
власне, м почалося іце в шкільні роки особисто для
мене знайомство з творчістю Віктора Олексійовича —
публіциста, поета. В його творчому доробку сьогодні
— документальні та документально-художні розпові
ді про героїв Великої Вітчизняної І і рудового фрон
ту, нариси про степовиків, кращих
людей нашого
краю, численні статті та есе- ї звичайно ж, вірші, які
В. О. Погрібний писав усе життя (нині у видавницт
ві «Промінь» готується до друку збірка його віршів
«Стукайте, птахи, у вікна») Більше десяти років очо
лює Віктор Олексійович обласне літературне об’єдмания.
НОР.: Творчість — жур
налістська, літературна —
це завжди до певної міри
таємниця, щось глибоко
особисте. Однак неможли
обов’язнова вона и без
'
вого... Без ЧОГО. ЯН БИ думасте?

ворогові, пснавндіги сішка
колишнього куркуля, який
знущається над тобою, бо
твій батько до війни був
у да р и и ком,
брв га .тиром
рільничої бригади...
Любити — матір, її піс
ню,
любити батьківську
домівку, розлогі береги іі
дзеркальні плеса Висі, ввсої-е степове небо... Мені
пригадується, як вразила
відомого
українського
письменника Леоніда Тендюка,
нашого земляка,
краса села Матусівки (це в
Маловнсківському районі).
Він тоді сказав, що в тако
му краї мають пароджува-

Віктор
ПОГРІБНИЙ:
Найперше — без громадявськості. Для мого по
коління
ПОКОЛІННЯ
«дітей війни», цс сло
во сповнено особливого,
я б сказав, класового зміс
ту. Воно говорить нам про
вміння .побити й ненавиді
ти. Ненавидіти ворога, фа
шиста,
який
плюндрує
твою землю, ненавидіти за
проданця, який підсобляє

тись пости. І справді, по
вертаючись думкою до
свого дитинства, я зна
ходжу в житті моїх земля
ків чимало такого, що свід
чить про поетичний склзд
душі. І найперше — цс
знову ж таки паша непов
торна, роздольна українсь
ка пісня.
Десь па стику оцих двох
світів — поетичного, ди
тинного Й жорстокого, ЕОрожого нам фашистського
— її народилося* для мене
особисто розуміння отієї
громадянськості, тієї кла
сової свідомості...
КОР.: Певно, ці г.очуття
надихали вас і в дні на
пруженої роботи над зби
ранням матеріалів
про
спартаківсьне підпілля?

Віктор
ПОТРІБНІШ:
Трудноті у пошуках свід
чень подвигу героїв <Спар
така». які мені видало про
водити разом з групою кі
ровоградських жу реалістів
у семидесяТі роки, існува
ли найперше тому, що од
часу тих подій минуло чи
мало весен. Випадок підка
зав напрям пошуків — па
суді над зрадниками Бать
ківщини вперше прозвуча
ло ім’я «.Спартака» Ми
постаралися зробити все,
аби подвиг народний не

було забуто, аби визнання
Вітчизни прийшло ДО ЮШІХ
підпільників...
Напередодні
30-річчя
Перемоги «Молодий кому
нар» вперше падрукупа»
.документальний нарис •'Не
скорений «'.Спартак». Гіого
одразу
н сред р ук у в ала
«Кіровоградська .правда»
й республіканські газети.
Потім був великий парне
під назвою -’Нескорені» в
«Комсомольской правде» її
в
документальна новіш ь
журналі «Україна».
Однак мушу сказати, що
для
увічнення
героїк
•Спартака» зроблено ніс
і:с все. Нині я збираю
геріалн про молоди?: пат
ріотів сусіднього з Красногіркою села Свірвсве, де
в роки війті діяла велика
група підпільників. її чле
ни Борис Шаталюк, Іван
Перепелиця та інші були
по-звірячому
зак-а говані
фашистами. Так що попе
реду шс чимало роботи.

звичайної, героїчної долі.
Жиггя подарувало мені зу
стрічі з людиною героїчної
долі Арсен гієм Гаджамаиом, Олексієм Єгоровпм-Героєм Радянського Со
юзу, я.кіііі
був актив
ним
учасником
Сло
вацького
національного
повстання, — командиром
1-ої Чехословацької пар
тизанської
бригади (ця
людина, до речі, за життя
була нагороджена
чехо
словацьким орденом сво
го імені)... Такі знайомства
бггоіо дають розуму іі ду •
ші вони змушують брати
ся за перо,
відкладаючи
ибіїс всі іішіі справи.
МОР.: Ми з вами на по
чатку нашої розмови го
ворили г.ро те, що спону
кало до творчості, А коли
з'явилися перші рядки?

Віктор
ПО 1 РІВНІШ:
Писати почав, ще навчаю
чись у школі з сусідній з
■'Чатусівкою Мар'я-нівці, а
згодом ■— у Великій Висці
та в Кіровограді, де закін
чив 10-іі клас. Мабуть, мої
перші кроки в журналістиі.і не були незвпчаііввмії,
несхожими на і роки іііцїих
початківців.
А от деякі
спроби художньої творчос
ті паїл'яіи.і й дорогі донн
ім
KÖF.: Як випливає з на
шої розмови, ваш інтерес
Піс.’;:і деечтг.річкв я на-,
до життя героїв Еслиної
Вітчизняної війни не ви ЕШ'ВСЯ В Київському уіЙ'
версиісгі на
факультеті
падковий?
уриглістикн, .те доля зве
Віктор
ПОТРІБНІШ:
Вії: вистражданий. 1 по ла еке з однолітками, —
;0мими письменнитім, мене завжди цікавили іш.і
люди високого духу, не- ■■ і’.-і; Борисом Олійником,

Миколою Сомом, Тамарою
Коломієць...
Тоді ми всі
друкували вірші в універ
ситетській багатотиражці.
«За радянські кадри»... Ці
лий рік мені пощастило
жити на квартирі разом з
незабутнім Василем Симонепком
—
людиною
кришталевої чистоти, вели
кої душі іі безмежної від
даності рідн’ому народові.
У нього можна . було по
вчитися вимогливості до
себе, до своїх віршів.
Згодом - в Кіровограді,
і"
разом з Валері ч Юр'еіпім,
Володимиром БазилсьсьГончарснким. Валерїєм
ком займалися оргащзацЦ
ЄЮ діяльності постійної
секції обласного іігоб'єднашій. Саме голі. наприкінці 60-х років, народила
ся іі наша літературна мо
лодіжна студія "С.інач-...
Пригадую слізна велико
го Івана Франк.« про те,
що майстерність приходить
■лише ДО ТОГО, ХіО своє обз.арування збагачує робо
тою. Певно ці слова стосу
ються не лише літератур
ного таланту, але іі всякого
—- доброго, потрібного ЛЮ
ДЯМ. У світі багато високо
го, прекрасного. . вітлого.
Світ стоїть на -ервах доб
ра. Але зернам потрібен
заеїв — тоді вони пророс
туть новим, ще більшим
добром Про де я не СІ ом
ліоюся знов і чши; нагад
вати молодим
П. СЕЯЕЦБКИЙ.

•Ч»-Т -Т. "С-Ч' •<'..<..

ГД ЦТ (І програма)
^£.00 —
«Час». 8.35 —
Мулітфільмп. 9.05 — --Місто
в веленому степу.». Доку
ментальний телефільм. 9.25
— «Новосілля*. Телевистава
Із циклу «Спеціальний ко
респондент». 11.20. Новини.
’14.(10 — Новини 14.50 —
■Дону ментальні
телефіль
мі!
Естонського
теле,
бачення ■ Робітнича совість»,
«Валга».
15.35 — -У світі
пушкінської поезії». 16.25 —
НовПнп. 16.30 — Умілі руки.
17.00 — -Щоб поле не збідні
ло». 17.30 — Концерт із тво
рів £1—А. Моцарта. 18.00 —
Наука і життя. 18.30
Вере.чі нотки. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 «Жнла-була
людина».
Документальний
/Телефільм про шкід.іибість
£лкргдлізму. 19.15 — Парод
ій мелодії. 19.30 — Науковопопулярний фільм ••До сузір'я Миру». 19.50 — Но ВИ
нй. 20.00 - «Із КОЛОТОГО
_______
фонду ЦТ». Народний артйст СРСР М.
.............
Плотников.
2100. «Час». 21.35 — Камера
дивиться у світ. 22.45 —
Сьогодні у світі. 23.00
уемпіонічт Європи з водних
видів ейорту. Стрибки У во
ду. Плавання.
УТ
10.00 —■ Новини. 10.20
Виступає хор російської
ні«.ні
харківського заво
ду -.Серп і молот». 10.50 —
•Художній фільм • Коли я
стану нелетнем».
12 15 «У нас в колективі» 12.45
Каме]
ний
концерт.
13.15
,«*
Міжнародна студія УТ.
13.45
15 — Новини. 16.00 —
Повніш. 16.10 — ЇЧузичний
фільм. 16.-10 — Зустоічі з
•юнгою
Юрко: і 17.25 Фільм концерт 18.00 — Народини
депутат. 13.30 —
Музичний телефільм 19.00
Актуальна камераі 19.30 —
Кіиомеридіакн.
20.20 «День за днем» іОголошення. (Кіровоград). 20 45 —
На добраніч
ді/іти! 21.00
«Час».
21.35 — X’. дожній
телефільм
■ Чорний замок
серія.
Ольшансьь'ші ■> 2
22.40 II« Гни 23.00 —
Концерт
'X ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика 8.15 —
«Клітина і отр-.та». Натконопопулярнин фільм. 8.35 —
фільм • Москва, любое моя».
І серія. '10.05
~
— Будильник.
10.35 — Маленький концерт.
10.55 — Є. Ісаєв. • Вбив мислипець журавля». Поема.
11.25 — Телефільм - Хвилі
Чорного моря» 1 сепія 12.30
— «■ГГок пикания» Про професйо иаїїа.чнка р о бот и по
ваних ліній і верстатів з

числовим програмним уп
равлінням. 13.00 — фран
цузька мова. «13.45 — Програ ма Всі ю шиловградської
студії телебачення. 14.50 —
«,Ступи назустріч другу»,
іуузтяо-літературна компо
зиція. 15.20 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — Чемпіо
нат СРСР з легкої атлетики.
19.15 -•_•.. До шістнадцяти і
старші». 20.00 — Вечірня
-казка. 20.15 — Міжнародна
панорама
21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм -.Бути
братом». 1 серія. 22.50 —
Документальний фільм. 2300
— Нониня

А

ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.35 — На
уково-популярні
фільми.
9.05 — «іВеі люблять цирк».
9.35 — Клуб мандрівників.
10.35 — Концерт Державно
го заслуженого ансамблю
народного танцю -Бахор»
Узбецької РСР. 11.10 Нови
ни 14.30 — Новини. 14.50 —
Науково-популярний фільм
- Атомна енергетика СРСР».
15.15 — «У світі пущкінської поезії». 16.05 — Новини.
16.10 — Фільм
• Голубий
портрет*. 17.35 — Співає
Р. Ібрагімова. 18.00 — - •••До
шістнадцяти і старші». 18.45
Сьогодні V світі. 19.00 —
Твори О Глазунова. 19.40 —
Новини. І §.45 — Телефільм
«Документ «Р» за одноймен
ним романом І. Уолеса. 1
серія. 21.00 .Часі. 21.35 —
Міжнародна зустріч з Фут
болу. Збірна СРСР — збірна
Румунії. 23.05 — Сьогодні у
світі. 23.20 —Чемпіонат Єв
ропи з водних видів спорту.
Стрибки у воду. Плавання.
Водне поло. Збірна Італії —
збірна СРСР.
А УТ
10.00 — Новини 10.20 —
Кіиомередіанп. 11.10 — - На
родні талантй» 11.40 —
Художній телефільм «Чор
ний замок Ольшанський».
1 і 2 серії.
Новини
гг. 13.50 —
> — Г.
.
..
популярних фільмів. 15.05
— «Небезпечна
казка».
Лялькова вистава 16.00 —
Новини. 16.10 — Телефільм
«•Табунники». 16.35 — ••Тве
резість — норма
життя».
16.55 — Музичний фільм
17.30 — «Продовольча про
грама — « права кожного,)
18.00 — Телефільм. 18.30 —
Д. Шостакович. Сонатя Для
віолончелі і фортепіано. 19.00
— Актуальна камера. 19.30
-Діти Ванюшина». Вистава
20.35 — Музичний антракт.
20.40 — На добраніч діти!
21.00 — Час». 21.35 Про
довження вистави
-Діти
Ванюшина». 22.40 — Нови-
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ни. 23.00 — Любителям джа ник і життя»’. Література і
критика. 22.35 — Сьогодні у
зу.
світі. 22.50 — Чемпіонат Єв
ропи з водних видів спорту.
А. ЦТ (П програма)
Стрибки у йоду. Плавання.
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
-На вулиці Миру». Концерт. ä ут
8.45 — Телефільм • Бу ти
Новіші;. 16.1') —
16.00
братом». 1 серія. 10.00 — концерт
16.50 — КінопроСім’я і школа. Тєлеясурнал. грама.
17.25 — Концерт
10.30 — Мультфільм. 10.50
.... —
17,45
- «Екран пошани Ук
— Документальний
теле раїнського
фільм. 11.20 — Телефільм 18.00 — Закон-телебачення».
і ми. 18.30 • Хвилі Чорного моря». 2 се
19.00 — Актуальна
рія. 12.25 — Німецька мова. Концерт.
камера
19.30
—
-’Запрошує
13.00 — Концерт. 14.00 —
актора». 20.35 —
•Знання — сила. Тележурнал. Будинок
-День
за
днем».
(Кірово
14.45 — Програхїа Чувась град) 20.45 — На добраніч,
кого телебачення. 15.25 — діти!
Час».
21.35
21.00
—
---л<
лг' —
Новини. 18.00 — Новини. Худо;кній фільм
18.20 — «Таллінськпй Палац музикант», 22.50 —«.Сліпий
H
oduкультури І спорту ім. В. І. ня.
Леніна».
Документальний
телефільм. 18.30 — Чемпіо А ЦТ (II програма)
нат Європи з водних видів
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«•порту. Водне поло. Збірна
СРСР — збірна Іспанії. 19.00 Творчість юних. 8.45 — До
телефільм
— Сільська година. 20.00 — кументальний
Вечірня казка. 20.15 — Му • Волзька твердиня». 9.15 —
зичний кіоск. 20.45 — Доку Телефільм • Бути братом». 2
ментальний телефільм 21.00 серія. 10.20 — <1 Ільф і
— -Час». 21.35
— Теле Є. Петров. Сторінки життя і
фільм.
-Бути братомл 2 творчості». 11.15 — Мульт
серія. 22.40 — Новини
фільм. 11.35 — Телефільм
«Хвилі Чорного моря» 3 се
рія. 12.10 — Іспанська мова.
13.10 — Людина. Земля. Все
світ. 13.55 — «Таран». Фільм
із субтитрами 15.15 — Но
вини. 18.00 — Новини 18.20
А ЦТ (І програма)
—
Науково - популярний
У фільм про шкідливість алко
8.00 — «Час». 8.35
світі тварин. 9.35 — Веселі голізму
18.30 — Шахова
старти. 10.20 — Телефільм школа. 19.00 — Більше хо
«Документ ->Р». 1 серія. 11.35 роших товарів. 19.30 — Рит
Новини. 14.30 — Новини. мічна гімнастика.- 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Но
вини. 20.20 — Чемпіонат
-Весна в горах». 16.05 — світу з мотокросу. 21.00 —
Новини. 16.10 — До 80-річ- - Час». 21.35 — Фільм «Ство
чя революції 1905—1907 рр ри бій». 22.50 — Новини.
г Росії. Твоя ленінська біб
ліотека. В. 1. Ленін.
- Дві
тактики соціал-демократії в
демократичній
революції».
16.40 — Фільм -Я ваш ро
дич». 17.45 — Пісні В. Левашова. 18.15 — Аграрно- А ЦТ (І програма)
промисловий комплекс: про
8.00 — «Час». 8.35 —
блеми і перспективи. Перевахта миру».
дача 1. 18.45 — Сьогодні у •Океанська
світі. 19.00 — Світ і молодь. Науково-популярний фільм
8.55
—
-Мелодії
рідного
19.45 — Телефільм «Доку
мент «Р» 2 серія. 21.00 — краю». 9.25 - Мультфільми.
10.10
—
Телефільм
-Доку
«Час». 21.35 — «Письмен-

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского
областного комитета

316050. мпс.
м. Кіроногргд,
вуя. Луизчарсьного, 36.

На украинском языке

БК 00499.
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«Молодой коммунар»
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Обсяг 0.5 друк. арк.

,с; -і’ 2 серія. 11.25 —
Нотки. 14.30 — Новини.
•Для радянської
І.-!«« -Документальні
людвшгю."« "' льми 15.35 — Російська мова. 16.05 — Ритми
Індії. 16.35 - Новини. 16.40
слон» (Ін—• Фільм • Білий
_
дія). 1.7.55 — Концерт з творів Д Шостаковпча. 18.45—
Сьогодні у світі. 19.00 —
«•Світлячок».
Мультфільм,
19.10 — Наш сад. 19.40 —
Новини. 19.45 — Телефільм
-Документ • Р». З серія. 21.00
•- -Час». 2J.35 — Заспівай;
мо доузіі 23.20 — Сьогодні
у світі. 23.35 — Чемпіонат
Європи " водних видів спор
ту. Плавання.
А УТ
10.00 — Новини, і 0.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
- Діти Ванющина». Вистава.
12.50 — Концерт. 13.20 —
Новини. 13,35 — Художній
телефільм. »Віталій Біанкі».
16.00 — Новини. 16.10 —
Концерт. — 16.40 — Кінолрограма. 17.40 — Музичний
фільм. 18.00 — Телефільм
»•Любов ще може бути». 18.30
Фільм концерт «Інтродук19.00 — Актуальдія»,
камера.
19.30
—
па
»П’ятирічний крок».
На
зустріч XXVII з'їзду КПРС.
Вінницька область. 20.15 —
• Футбол — хокей». 20.45 —
11а добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35
— Концерт
майстрів мистецтв і худож
ніх колективів ВІННИЦЬКОЇ
області. 22.35 — Новини.
22.55 » Світ поезії» Т. Коло
то і оці,
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
• Пошук продовжується». До
кументальний
телефільм.
8.35 — Фільм - Створи бій».
9.45 — Концерт Братіслагіськогс ісатлсрного оркестру.
10.00 — -'Дива оптики». 11ах коло-популярний
фільм.
10.15 — - Загальна біологія».
■ Біологія? Це дуже просто».
10.45 — Мультфільми. 11.15
— Грає Ю. Казаков (баяв).
,11.35 — Телефільм -Хвилі
Чорного моря». 4 серія.
12.35 — Англійська мова.
13.05 — - Давайте створимо
оперу». Музичний телефільм
за однойменною
оперою
Б. Бріттена. 14.25 — про
грама Кіровської студії те
лебачення. 15.15 — Новини
18.00 — Новини.
18.20
Мамина школа.............
18.50 .
«Наука і техніках Ківожур<ог.п - Клуб мандр7р.
над. 19.00
нинів. 20.00і — Вечірня казка. 20.15 -—• Розповіді про
художників.
Скульптор
П. Клодт. 120.-15 — «ЛисаДокументальниіі
'телефільм. 21.00 — -«Час».
«Час»"
21.35 — Телефільм • Сліди 13го апостола». із серії -Телефон поліції 110>. 22 35 _
Новини.
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А ЦТ (І програма)
12.40 — Сьогодні — День
фізкультурника.
12.50 —
Пісні радянських компози
торів. 13.05 - Сім’я і шко
ла. 13.35 — VI 'Ііжнародпий
фестиваль телепрограм про
народну творчіств •Весел
ка», «Зірки малійської піс
ні (Малі). 13.55 — Т Кузовлева. «Жива вода». Поема.
14.15 — Мультфільм. 14.30
— Новини. 14.45 — Бесіда
політичного оглядача Г. Пряхіна. 15.15 — Очевидне —?
неймовірне
16.20 — Нови
ни. 16.25 — Мультфільм.
16.35 — Зустріч молоді з по
літичним оглядачем Ф. Сейфуль.Мулюк'овим. 16.00 -дЧемпіоиат СРСР з футболу
••Спартак» — -Дніпро». 19.45
Якщо хочеш бути здоровим.
20.10 —• НовпІіи. 20.15 —
■Спорт, любов і «ііантазія».Кінокоігцерт. 21.00 — «Час».
21.35 — Пісні і танці циган.
22.45 — Чемпіонат Європи з
водних видів спорту. Пла”
плавання,
вання. Синхриипс
“
Водне поло. Збірна СРСР —
збірна Угоршийн. 23.30 1ІОвпни.
▲ ЦТ (II програма)
Гімнастика. 8.15
8.00
— Якщо :очсні бути здороним. 8.30 — Ранкова пошМультфільми.
та. 9.00 — ___
9.20 — Ііроірама Якутсько
го телебачення. 9.55
-З
Переможці. 11.15 — •-•Де
бют». 11.40 — -Солдат і
тей. 13.00 — Людина -- гос
подар па землі! 14Д10 — Кіиопанорама 15.30 -- Міяснародшій ог^яд. 15.45 —
Стадіон для всіх. 16.15 -ті
----Конкурси...
Фестивалі.,
годинників.
17.25 — ТелеКонцерти...
. ... 17.15 — Музика
фільмі . Зелений
"
фургон». 1
і• 2 се
серії. 19 45 — Вечірня
казка. 20.00 — -Чемпіонат
СРСР з футболу. «-Динамо»
(Мінськ) — «Динамо» (КЦ*
їв). 2 тайм.
20.45 — До’{У;
ментальний телефільм. 21.00
— ••Час». 21.35 — Фільм
•’Виконуючий обов’язки».

УВАГА І
Завтра в приміщенні
обласної бібліотеки для
юнацтва Імені Олександ
ра БоЖенка відбудеться
чергове заняття міської
літстудії Сіг-ач».
Початок- о 18-й годині.
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