В НОМЕРІ

Гам. де дбають про майбутню зміну, — ось як в рад
госпі «Черноречинський» Томської області — там ні.
коли не виникає надрової проблеми. .Матеріал, при
свячений цьому питанню, читайте на 1 стор.

ТЕЛЕГРАМИ В НОМЕР
БОБРИНЕЦЬКИЙ РАЙОН.
15 майбутніх механізаторів
у складі загону «Нива» Боб,
ринецького
СПТУ
Кг
32
влітну сумлінно працюва
ли у радгоспі
«Оленсіївсьний». Під керівництвом до.
свідчених
наставників
1. Улановський, М. Сирота,
Бондар та інші члени
йагону відзначились на ко
совиці
гороху,
підготовці
грунту до сівби, заготівлі
нормів. Крім цих робіт ви
хованці училища відремон
тували три
трактори.
За
ударну працю загін «Нива»
нагороджений
Почесною
грамотою
дирекції і пар
тійної організації радгоспу.
ГОЛОЕАНіВСЬКИЙ РАЙОН.
З семи комбайнових екіпа
жів, яні працювали у кол
госпі імені Котовського на
збиранні
ранніх зернових,
Чотири комсомольсько - мо
лодіжні, Багато комсомоль
ців працювало на транспор
тування зерна, пожнивних
решток, і ні в чому не посту
палися досвідченим механі
заторам. Зараз комсомольці
Сергій
Воліичак,
Микола

Врятували
врожай
від вогню
Це трапилося
у селі
Підвпсокому
раннім по
хмурим досвітком. Вось
микласник Сергій Пасемко помітив, як з-під ши
ферної стріхи колгоспної
комори тоненькими
чор
ними стрічечками в’ється
димок. Перший, з ким по
ділився побаченим, був
товариш Володя Сливко.
Хлопці зрозуміли одразу
— пожежа! Зрозуміли Іі
те, шо врятувати комору
вдвох їм не вистачить сил.
Кому повідомити?
Хлопці негайно помчали
до завідуючого током Гри
горія Мегеся. Через кіль
ка хвилин про пожежу

Іщенно, Володимир Лободюк,
Сергій Олішевський, інші
молоді хлібороби самовідда
но
працюють на заготівлі
кормів, інших роботах польосого комплексу.

НОВГОРОДНІВСЬКИИ РА
ЙОН. Зразки сумлінної пра
ці на заготівлі сіна на пта
хофабриці
«Новгороднівсьна» показують комсомольці
Віктор Романюк та Віктор
Павлюченко.
На косовиці,
перевертанні валків, копнуванні вони постійно вико
нують норми виробітку на
130 — 140 процентів.

СВІТЛОБОДСЬКИИ
РА
ЙОН. Колгосп «Дніпро» пер
шим у районі закінчив жни
ва, організовано проводить
інші роботи польового комп
лексу. У цих успіхах вели
ка доля праці молодих хлі
боробів,
старшокласників
Павлівської середньої шко
ли. Зараз, наприклад, стар
шокласники
Зоя
Попова,
Світлана Глива, Олег Михай
ленко та інші старанно пра
цюють на току, забезпечу
ють
безперебійну
роботу
зерноочисних машин.

знали завідуючий складом,
голова колгоспу, колгосп
ники. А на тік уже, зави
ваючи, мчала колгоспна
пожежна автомашина.
Пожежники діяли опе
ративно і вміло — зірва
но двері складу, тугий во
дяний" струмінь вдарив у
чорну пройму дверей,
в
глибині якої танцювали
язики полум’я. За кілька
хвилин пожежу ліквідува
ли. Коли розвіявся дим,
виявилося, 1Ц0 горіли міш
ки із соняшниковим насін
ням поблизу макухи, яка
зайнялася сама.
Так Сергій Пасенко
і
Володимир Сливко вряту
вали
насіння, зерно і
склад
свого
колгоспу
«Дружба» Новоархаигельського району.
В. ЗАЛЕБСЬКИЙ,
заступник голови об
ласного правління доб
ровільного пожежного
товариства.

Комсомол, радянські молодіжні організації розви
вають плодотворні зв'язки більше німе з 1350 націо
нальними і міжнародними
молодіжними і студент.
Сьними організаціями 140 країн світу. Матеріал, при
свячений минулому фестивалю, читайте на 2 стор.

Високу спортивну майстерність продемонстрували
юні самбісти Устинівки під час спортивного свята,
на якому був присутній їхній земляк двічі Герой Ра
дянського Союзу О. Ю, Мазуренко (3 стор).

Життя свідчить, що робота з кадрами ефективна
лише тоді, коли вона ведеться системно, вдумливо, з
розрахунком на перспективу.
А яка ж перспектива у господарствах Олександрій
ського району, одного з найбільших в області? Нині
переважна частина колгоспів і радгоспів відчуває
гострий дефіцит молодих рук. Здебільшого серед го
ловних причин нестачі робочої сили на селі назива
ють широкий розмах міграції. Процес, мовляв, об’єк
тивний, тут нічого не вдієш. Та чи завжди відповідає
дійсності така позиція окремих керівників госпо
дарств? Спробуємо розібратися у цьому на прикладі
колгоспу «Ленінським шляхом».
Тривалий час колгосп
очолював Герой Соціаліс
тичної Праці Лука Зіновійович Дубовий, а з 1966
естафету
перейняв від
батька син Мартій. Кол
госп був учасником еиставок досягнень народного
господарства СРСР і УРСР,
нагороджений медалями і
дипломами.
То було кілька років
тому. А тепер? Колгосп
поступово здає позиції.
Молодь не хоче йти працюЕати в господарство.
Віком до ЗО років тут ли
ше 28 чоловік. На обліку в
комсомольській організа
ції
всього
13
членів
ВЛКСМ. Очолює первинну
бібліотекар Тетяна Желез
няк. Можливо, молоді не
створено нормальних умов
для праці і відпочинку?
Чи село неперспективне?
Ні. У колгоспі вдосталь
техніки. Є ремонтна май
стерня, бокси для автомо
білів. На молочному ком
плексі чітко працює до
їльна установка «Ялинка».
До послуг
твзринників
червоний куток, медпрофілакторій,
роздягальня,
душова.
Центральна садиба кол
госпу «Ленінським шля
хом» — село Войнівка —
розташоване у мальовни
чій місцевості, на праному
березі річки Інгулець, за
7 кілометрів
від Олек
сандрії. Асфальтною до
рогою з міста в село ре
гулярно ходить автобус.
Все гаразд тут і в соці
ально - культурному пла
ні: $ 4 магазини, фельд-

Щоб
не сиротіла
нива
Село на кадри багате. А колгосп?
шерсько - акушерський і
комплексний приймальний
пункти, відділення зв'язку,
будинок культури, серед
ня
школа, міжшкільний
навчально - виробничий
комбінат,
бібліотека
з
фондом 10 тисяч книг ди
тячий садок, їдальня, лаз
ня, футбольне поле та ін
ші спортивні майданчики.
У цьому році чотири сім’ї
хліборобів, тваринників за
селяться в нові СВІТЛІ бу
динки, збудовані на кошти
колгоспу. Найближчим ча
сом в село буде підведено
природний газ. Діє водо
провід.
Отже ніби нема ніяких
причин залишати юнакам і
дівчатам село і пускатися
в мандри в пошуках чо
гось кращого. Так, молоді
в селі вистачає І вона не
спішить залишати обжиті
оселі. Лише у Войнівці
проживає 191 чоловік ві
ком до 30 літ, а разом із
селищами Веселе і Комін
терн — 467 осіб. А ось
колгосп серйозно відчуває
нестачу робочих рук.

Іти працювати у поле чи
на ферму молоді войнівчани не спішать. Переваж
на більшість з них працює
в Олександрії на підпри
ємствах, в організаціях, ус
тановах.
Виникає закономірне за
питання: а як же трудові
династії, одвічна естафета
поколінь,
коли досвід,
майстерність старших пе
редається спадкоємцем?
— Село я нізащо не за
лишу, — говорить секре
тар комсомольської орга
нізації Тетяна Железняк.
— Хоч я й не звідси ро
дом, а приїхала сюди пра
цювати після закінчення
Олександрійського культо
світнього училища, полю
била його. І нічого нашій
молоді нарікати на орга
нізацію дозвілля. У будин
ку культури
регулярна
відбуваються вечори від
починку, проводяться кон
церти.
Але
часто правління
колгоспу не проявляє пік
лування про молодих, не
довіряє, не вникає в їхні

проблеми. Так, наприклад,
випускник /лісцевсі школи
Микола Скібіцький пішов
працювати в колгоспний
гараж. Дали йому вантаж?
ний автомобіль з тією умо*
вою: відремонтуєш — бу
деш їздити. А коли він
відремонтував — автомо
біль у нього керівництво
забрало і передало до
свідченому водісеі, моти
вуючи тим, що Миколі не
вистачає місяць чи два до
повноліття. Юнак просив
на цей період, поки йому
виповниться 18 років, щоб
дали грузовика комусь із
повнолітніх шкільних -оваришів, які допомагали йо
му ремонтувати. Та > :.хто
не зважив на його прохан
ня.
Подібні факти непооди
нокі. Звісно, при такому
ставленні молодь неохоче
йде в колгосп. Сесє слово
тут може і повинна сказа
ти комсомольська орга
нізація.
Ще МаЛО-ІнІцІоТИЕИ про
являє і сама молодь. І
зарплата підвищиться, і
робочий день /чергуєть
ся тільки тоді, копи значна
кількість спілчан повер
неться обличчям до про
блем господарства, закрі
питься в колгоспі. При за
безпеченні кадрами і еко
номіка господар''" Ей зміц
ніє.
Словом, як правлінню
колгоспу, так і місцевим
молодим людям є над чим
замислитись. Видатний ра
дянський педагог А С.
Макаренко писав що -им
більше вимоги со підлег
лих, тим "більше -репа до
них уваги. Д'йс <о
-ішо
так не гріє душу людини,
як чуйна увага отовність
прийти їй на допомогу.
Тому при вирішенні про
блеми молодих кадрів на
селі мають важливе зна
чення всі фактори: еконо
мічні, соціально-культурні,
психологічні...
К. ПО ПЕЛЬКО.
Олександрійський
район.

«лть Ан ітпг.іііЛ йворонського району механізатори приступили до оранки грунту Під ЗЛО. На цій росоті працюють п ять агреі атів. Фронт роби м т. ;
пєчухайло МелСниі? та І?ииолп ПенЧіми5«ЛЬ Попоп- ПНІ Е°АУТЬ лущення стерні. За ними вносять органічні доОрива на 1-150 в агрегаті з НСО-9 і КСО-Ю Володимир Безниєюн, Мнг
іопн Лесніп РЯБОВОЛИ»? ТЯ
те«па«и ведуть оранну Василь МЕЛЬНИК, Іван БЕЗКОРОВАИНИЙ, Василь ПУСТОВОЙТ. Попереду у змаганні
молоді • ,ехвн;з*>
о ЛУК Яп ІУН,.
На знімну: іде сранна на яяо,
Тенет і фото М. САВЕННА.
Гайворонськиі- район»

2 crop

пропагандйстош

— «Молодий

комунар»

А ЗАВТРА—ЗНОВУ ПОЧАТОК

Наступний навчальний рік у системі комсомольської політосвіти мас свої особ
ливості, гов’язані з нідюювкоіо до XXVII з’їзду КПРС, завершенням нинішньої
і початком нової п’ятирічки. Він ділитиметься на два періоди: передз'їздівськиіі
(з жовтня 1985 по лютий 1986 року) та післяз’їздівський (березень — червень
1986 року). Існуючу структуру системи комсомольського політпавчання буде в
основному збережено.

Т? 1ДІІОВІДІЮ
до зав** дань, поставлених квіт
невим (1985 р.) Пленумом
ЦК
КПРС,
травневим
(1985 р.)
Пленумом Ц1\
Компартії України, X пле
нумом ЦК ВЛКСМ га XIV
пленумом ЦК ЛКСМ Укра
їни навчальний процес ре
комендується організувати
таким чином.
В
жовтні проводиться
три заняття по матеріалах
квітневої о (1985 р.) Плену
му ЦК К11РС та передз’їздівєькнх
документах
—
проектах нової
редакції
Програми КПРС та Основ
них напрямів економічного
й
соціального
розвитку
СРСР на 1986—і990 роки і
на період до 2000 року, і
но обговоренню ходу вико
нання соціалістичних зобо
в’язань комсомольських ор
ганізацій, молодих трудів
ників на честь XXVII з’їз
ду партії.

20 серпня 1985 року

З листопада 1985 по лю
тий 1986 року рекоменду
ється вивчення таких кур
сів; «.Молоді про партію»,
«Соціалістичний спосіб жит
тя й молодь», «Ідеологічна
бороіьба и молодь», «НаукоЕО-технічнпй проірес
і
економіка», «Івоя політич
на культура». Там, де є не
обхідність, вивчаються кур
си «Основи наукового атеїз
му»,
«Основи
правових
знань» та інші. Для молоді
з вищою освітою рекомен
довано
курс «Актуальні
питання вдосконалення- роз
вину тою соціалізму.».
Юнакам та дівчатам, які
навчаються за індивідуаль
ними планами, пропонується
вивчати
твори
класиків
марксизму-леншізму.
На
прям — на використання
марксистсько - ленінського
вчення для аналізу сучас
них
процесів суспільного
життя.

В березні — червні (986
року вивчатимуться матері
али XXVII з’їзду К.ПРС.
На допомоіу пронаї андисгам будуть підгоїовлені на
вчальні плани, програми й
методичні
розробки.
До
проведення занять у цей’
період доцільно залучити
делегатів
з’їздів М1РС,
Компартії України; облас
ної, районних та міських
парт конференцій, партійних,
радянських, профспілкових,
комсомольських
працівни
ків, широкий ідеологічний
актив.
11 О В 1-ІЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
рік рекомендується по
чати із заняття
на тему
«Всі можливості н резерви
— на успішне
виконання
планів і соціалісі інших зо
бов’язань 1985 року, до
стойну зустріч XXVII з’їзду
КПРС». Основне завдання
першого заняття — допо

могти слухачам глибоко ус
відомити
йадзвичаниу
важливість
поставлених
партією
завдань,
спря
мувати кожного на ак
тивну
й
ефективну
участь в передз’їздівському
соціалістичному змаганні, в
обговоренні
контрольних
цифр нової
п’ятирічки, у
виявленні резервів еконо
мічного зростання на кож
ному робочому місці, в
бригаді, на дільниці, під
присмстві.
В школах економічного
навчання
рекомендується
впровадження досвіду по
використанню методу прак
тичних завдань для форму
вання у слухачів навиків
економічного аналізу госпо
дарської діяльності підпри
ємств і виробничих підроз
ділів. Матеріали з цих пи
тань публікувалися в газеті
«Молодь України» у липні
Ц. р. •
Особливу* увагу слід при
діли пі підборові й навчан
ню пропагандистських кад
рів. Складаючії навчальні
плани, слід передбачити іеми з проблем ідеологічної
боротьби й конгрпропаганзвинигаибивввкяиЕшасгя

МОЛОДІЖНІ новини

ВІДГОМІН

W-МОСКВА-ОД5

ФЕСТИВАЛЮ

Пам’
і)
Відспівав, відшумів, від1 вирував XI!
Всесвітній
фестиваль молоді і сту
дентів. Повернулися в рід
ні домівки ного учасники.
Серед них — і машиніст
екскаватора розрізу «Вер(I болозівський»,
молодий
11 комуніст Валентин Рижов.
(І Сьогодні він розповідає
Й про свої враження від пея ребуванни на молодіжно9 му форумі у Москві.

жання перемогти з бо
ротьбі проти імперіалізму.
Як відомо, бійці сальва
дорського Фронту націо
нального визволення зав
дають у своїй країні від
чутних ударів по диктату
рі, яка тримається лише
завдяки допомозі Вашінгтона. Ми познайомилися з
хлопцями й дівчатами, які
ще недавно на партизан
ських стежках зі зброєю в
руках виборювали право
на краще життя. Врізали
ся в пам'ять також слова

Багато розповіли нам j)
члени делегації Сполуче-д
них Штатів Америки про )
безробіття,
расові й на-а
ціональні протиріччя, проа
жорстоку антигуманну мо-а
раль так званого «вільно-))
го світу», про фальшивур
«демократію» імперіаліс-р
тичної держави — демо-(і
кратію
для грошового^
мішка.
))

ГЛИБОКЕ враження
нар
кожного з нас справи-))
ла й культурна програма.))
Делегати і гості фестиаа-р
лю мали змогу побувати))
у виставочних залах Мо-І
скви, де побачили шедев-J
ри живопису, скульптури,і
відвідали найкращі кон-f
цертні зали. Під час фо-і
руму
молоді виступали
відомі колективи і вико-,
молодих нікарагуанців, які
— такі, наприкнавці,
запевнили учасників фес
лад, як Дін Рід, Лев Летивалю, що захистять сво
боду і незалежність своєї щенко, Анне Весні, Вале-|
рій Леонтьев та інші. Я,і
вітчизни від будь-яких за
разом зі своїми друзями,
зіхань американського ім
побував у Великому
те-і
періалізму.
атрі на балетній
виставі і
«Раймонда».
і

Про загальне враження
од фестивалю можу ска-і
зати одне: це незабутнє!!
XII Всесвітній став і ви-І
значною подією в ЖИТТІ!
ОСК8А зустрічала нас
молоді1
І І ПІ
дуже гостинно.
Дуже цікавою була зу демократичної
Розпо-'
ташувалися в готелі «Ро- стріч з лаосцями. Нас при всього світу, наочно
сія» в зручних, комфорта ємно здивувало те, що ба казав, що юнаки та дів-*
бельних номерах. В готелі, гато, хто з них вміє роз чата планети прагнуть ми-*
мо ру і соціального протре-*
крім нас, жили також де мовляти російською
засуджують спроби*
легації з інших соціаліс вою. Виявилося — вони су,
тичних країн. Потім, у хо- вивчили її на спеціальних реакційних політичних дія-:

на все

$

і ді фестивалю, ми познайо
милися з ними ближче,
подружилися.
Як ви вже знаєте з теле
передач,
фестиваль роз
почався
із
покладання
квітів до могили НевідоI мого солдата. Потім
ми
1 відвідали Мавзолей 8. І.
Леніна. Надовго запам’я
талась перша наша фести
вальна зустріч із молод
дю Фінляндії. Вона засвід
чила, що
молоді фінни
по-дружньому ставляться
до нас,
обстановка була
дуже доброзичливою, сер' дечною. Вона підтвердила
1 готовність юнаків та дів1 ат обох країн зробити все
1 од них залежне для збе
реження миру на землі.
Наші народи зближує дав
нє
співробітництво,
як
економічне, так і культур
не... І подібних зустрічей
було багато.

і
і

4

Залам яталися
години,
прозедені у спілкуванні з
молоддю Сальвадору й Ні
карагуа. Викликало захоп
лення прагнення латино
американських юнаків* та
дівчат до революційного
перетворення світу,
ба

курсах, які повсюди діють
у цій країні. Молодь Лао
су
добре знає
твори
О. С. Пушкіна, Л. М. Тол
стого, радянських авторів.
Це ще більше посприяло
нашому взаєморозумінню.
Не можу
не
сказати
кілька слів про зустріч і з
американською
делегацією. Гості
з-за океану,
побачивши нашу радянську дійсністьь, зрозумівши, в чому зміст і суть
народу,
життя
нашого
що Радянвпевнившись,
ський Союз зовсім не та
кий
«агресивний»,
яким
його стараються зобрази
ти засоби масової інфор
під час
мації на Заході,
бесіди з нами висловили
продовжувати
бажання
боротьбу за мир, за при
пинення гонки ядерних оз
броєнь
у своїй країні.
Пригадуються слова одно
го з молодих американ
ців:

— Ми зрозуміли, що
Радянський уряд стоїть на
твердих позиціях мирного
співіснування з держава
ми
іншого соціального
устрою.

життя
чів Заходу перетворити
Землю й космос на ядер-)
ний полігон.
Особисто я одержав на*
фестивалі величезний за-’
ряд бадьорості, бажання1

принести Батьківщині як
найбільше користі. Повер
нувшись знову на розріз
«Верболозівський», в СВОЮ)
екскаваторну бригаду, до-,
кладу всіх зусиль,
щоб,
ударною працею виправ-)
дати високе звання д®ле-|
гата XII Всесвітнього фес-)
тивалю молоді і студентів, і
ознаменувавши наст/пнийі
з їзд Комуністичної партії
Радянського Союзу ваго
мими трудовими здобут
ками.

8. РИЖОВ,
машиніст екскаватора
розрізу «Верболозівський»
виробничого
об’єднання «Олексаидріявугілля».

Табір
збудували самі
Обласний оздоровчий та
бір «Ровесник» для учнів
професійно-технічних учи
лищ прийняв першу групу
відпочиваючих. ЇІого спо
рудили
на мальовничій
околиці Сум самі учні ЛТУ.
Тут збудовано побутовий
і спальний корпуси, полі гклуб з актовим залом,
спортивний комплекс. Ок
ремі кімнати відведено для
бібліотеки, занять гуртків
технічної творчості і ху
дожньої самодіяльності.
Молодіжний табір функ
ціонуватиме цілий рік. Він

Кожного з нас, хто зай
нятий сьогодні навчанням «
вихованням підростаючого
покоління, не може не
хвилювати небувалий до
нині розмах заіальнопародиої. зацікавленої учас
ті в ііроектуванні сучасно
го обличчя школа. І тому
ми глибоко переконані в
тому, що завдання школи
на сучасному етапі поля
гає у формуванні в кож
ного учня здатності до са
мостійного творчого мис
лення,
почуття відпові
дальності за свою пращо,
усвідомленого потягу до
знань.

Розмовляю з директо
ром Днмитрівської серед
ньої ніколи кавалером ор
дена Трудового Червоного

дії. Провести заняття з про
ти апднсіамн за методикою
вивчення в иОлітшколах ма
теріалів квіт и с його
(1985 р.)
Пленуму
ЦК
КПРС, наради в ЦК КНІ’С
із питань прискорення нау
ково-технічного
прогресу.
Слід ширше практикувати
проведення засідань поліїклубів «Вчимось ) Леніна
мис і еці ву.
Перекопу вата»,
визначити базові школи Для
проведення відкритих за
нять з
пропагандистами,
узагальнення и розповсюд
ження кращою досвіду ро
боти, вивчення іромадсьлої
думки молоді.
В
новому навчальному
році треба ширше викорис
товувати активні форми на
вчання: заслуховування й
обговорення рефератів і по
відомлені. слухачів; розгор
нуті бесіди з постановкою
проблемних ситуацій; ко
монтовані читання першо
джерел; теоретичні конфе
ренції, рольові ігри тощо.
В політичній самоосвіті
пропагандистів,
слухачів
шкіл необхідно підвищити
роль біліотек, кабінетів повамнннвнишмшвйвьєввмя
стане не тільки оздоровчим
закладом, а й центром ма
сово - виховної роботи се
ред майбутніх робітників.
М. ВОРОНЕНКО,
кор. РАГАУ.

Циклуючись
про хліборобську
зміну
Посада заступника голо
ви колгоспу по роботі з
молоддю з'явилась у штат
ному розкладі
колгоспу
імені Котовського Берди
чівського району на '/Жи
томирщині. На цю важли
ву ділянку призначено ви
пускницю
Української
сільськогосподарської ака•
демії Людмилу Орловську.
Вина
стала ініціатором
комплексного плану за
кріплення молоді на селі,

літ освіт и кабінетів і куточків
з
питань методики
контрпропаганди. Перед початком
навчального року
комітети комсомолу повин
ні організувати курси про*
паїандпстів, провести у ве
ресні День пропагандиста,
зустрічі членів бюро МІСЬК
КОМІВ крайкомів комсомо
лу з кращими комсомольсь
кими пропагандистами, де
обговорити актуальні пніаніні підвищення ефектив
ності, практичної спрямова
ності іюлітнав’їапня молоді
на дванадцяту п'ятирічку.
Підготовка до нового на
вчального року її 'забезпе
чення ефективної роботи си
стеми марксистсько-ленінсь
кої освіти молоді треба розглядати як складову части
ну діяльності комсомольсь
ких організацій обласп но
достойній зустрічі
XXVII
з’їзду КНІ’С, по організації
виконання рішень, які він
прийме.8. КАЖАНОВ,
консультант
будинку
політосвіти
обкому
Компартії України,

ааиь-ита

який охоплює багато сто
рін життя господарства.
На кошти передового
колгоспу
впорядковано
громадський центр села»
споруджено дитячий са
док. З’явилась нова вули
ця — Молодіжна, забудо
вана новими будиночками.
В сільському парку облад
нано спортивний комплекс.
До послуг молоді — п’яті,
бібліотек, три
будинки
культури.
Поліпшено умови праці
на
фермах, тракторних
станах. Створений на пе
ріод
жнив молодіжний
транспортний загін з п’ят
надцяти водіїв ію-ударному працює нинішнім лі
том.
А комсомольськомолодіжний колектив, який
очолює Олександр Пушкарюк; — серед лідерів зма
гання тваринників області.
А. ЯНУШЕВСЬКИЙ,
кор. РА7АУ.

МИ—
Прапора Тамарою Павлів
ною Каилій. І вона підтри
мує мене:
—- Школярі лише тоді
працюватимуть з цікавіс
тю па уроках, коли пере
конаються в практичній
значимості праці.

Ще до приїзду в Ди
митрове, ми вже знали1
про те, що в місцевій шко
лі на високому рівні про-1
водиться тимурівська ро-;
бота, організовано шефст
во
над тваринницькимиі
фермами радгоспу імені
Димитрова, на території
якого розташована десяти-

Ю серпня 1985 року

- «Монодий

комунар»

З стор

МЯ; И У Софії»
Васил Андреев — ім
пресаріо. Більш професій
но це звучить «директор».
Еміл говорить про Анд
реева: «Він про мене все
знає». «Все і трохи біль— усміхається Васил
' •Лл'омійович. Вперше возустрілися в і957 році.
4 ^Захворів друг, керівник
* драматичною гуртка Со
фійської гімназії і попро
сив Андреева: «Попрацюй
з моїми хлопчиками, во
ни в мене хороші». Серед
ХЛОПЧИКІВ був І СмІЛ. «Я
Відразу Ж зрозумів, — го
ворінь Андреев, — з цього хлопчика вийде щось
несподіване!» Після закін
чення гімназії Еміл всту
пив до театрального інсти
туту в Софії. Але не за
кінчив його, прийшов на
•
естраду.
— Еміл про цс не шко
дує? — запитую у В. Анд
реева.
— Пі! На естраді
на своєму місці.

він

Справді, серед цілого
^шдзір я прекрасних болгарських співаків, відомих
далеко за межами своєї
країни, Еміл Димитров
відразу ж заявив про се
бе, як про самобутню
творчу індивідуальність.
Спочатку
захоплювався
народною музикою, співав
пісні популярні у своїх
ровесників, згодом почав
А виступати з власними тво
рами. В 1963 роц,і на фес
тивалі в Сопогі ного нісня «Арлекіио», слова якої
написав Васил Андреев,
стала призером. Нічого не
було дивного в зверненні
Еміла до чарівного світу
цирку. Власне, це був світ

ного дитинства, його ра
дощів і смутку. Батьки
Еміла Димитрова — відо
мі болгарські ілюзіоністи.
У веселій і смутній, схви
льованій і ліричній пісні
«Арлекіно» відбився наст
рій тодішнього Еміла, мо
лодого співака і компози
тора. Пісні судилося дов
ге життя, з нею пов'яза
на слава ще однієї співач
ки.
КОР.: — Еміл, а як ви
ставитесь до того, що
Алла Пугачева подарува
ла вашій пісні нове ди
хання?
Е. Д.: — О, я їй щиро
вдячний. Такою долею
можна пишатися. Алла —
ваша найкраща співачка.
КОР.: — А що ви вза
галі думаєте про радянсь’ку естраду?
-Е. Д.: — У вас прекрас
ні композитори, прекрасні
співаки і прекрасні мело
дії.
КОР.: — Еміл, деякі
пісні ви співаєте російсь
кою мовою. До речі, ви
дуже гарно нею володіє
те. Ось «Віща чаклунка»...
Е. Д.: — Це моя пісня,
яку я переклав па росій
ську мову спеціально для
виступів у Радянському
Союзі. Тут я намагаюсь
співати по-російськи, як в
Болгарії — по-болгарськи,
у Франції — французь
кою мовою. Втім, повто
рю відому істину, хоро
ша пісня на всіх мовах
зрозуміла.
Концерні
Димитрова,
які відбулися в кірово
градській філармонії, під
тверджують ці слова. Піс
ні, які він співає болгар
ською мовою, насичені

теплотою, ніжністю, по
чуттям довіри. Еміл спі
ває про дружбу, про лю
бов, про свою трояндову
батьківщину. В цих кон
цертах прозвучало не так
вже й багато пісень, але

кожна пісня йшла від
серця. Незважаючи на
те, що Димитров співає
переважно твори, які на
писав сам, його не наз
веш сучасним бардом. На
самперед тому, що Еміл
виступає з оркестром і
треба підкреслити, що
блискавичній його коїпактності зі слухачами спри
яє контактність зі своїм
оркестром. Має
місце
певне
взаєморозуміння
співака і музикантів у то
му плані, що останні не
«гасять»
соліста. Біль
шість пісень, які співає
Димитров, про любовАтус
і передчуття кохання і
блаженство першого по
чуття і туга за в і раненою
любов'ю: «О любов, куди
ж ти пішла?» Але для
мене незаперечно, голов
ною в репертуарі Димит
рова стала пісня «Моя
країна, моя Болгарія»,
якою він завершував свої
концерти. «Вона дуже по
пулярна в Болгарії, — го
ворить мені Васил Андре

ев, — це*ніби паш другий
гімн».
КОР.: — Еміл, ви час
то буваєте в Радянському
Союзі?
Е. Д.; — Починаючи з
1963 року май
же щороку. Я
люблю Росію.
Почуваюсь тут
як в своїй Со
фії, де мені,
між іншим, зов
сім не часто
доводиться бу
вати.
КОР.: — В
складі
аисамблю виступає ваш син.
Еміл Димитров — молод
ший обрав вашу дорогу?
Е. Д.: — Побачимо. (1о,ки що він навчається о
музичному училищі і ви
ступає зі мною в концер
тах. ...Можна запитання?
КОР.: — Мені? Будь
ласка.

Е. Д.: — Яка вам пісня
найбільше сподобалась?
КОР.:
мо».

— ...«Це я, ма

Мені здалося, що саме
па таку відповідь чекав
Еміл. Відчув іє і ься, що
ця пісня йому особливо
дорога. Здається, вір спі
ває її для тієї єдиної жін
ки, яка в далекому Плевепі огортала його ніжни
ми пелюстками «Колиско
вої». Скільки років мину
ло, якими нелегкими пи
рогами ходив твій син, і
ось повернувся: «Здрас
туй, мамо, це я...»
В. ЛЕВОЧКО.

ФУТБОЛ

ОДНОДУМЦІ

скд-«зт»3:1

річка, нагромаджено ціка
вий досвід ідейно-політич«
^•ного загартування учнів.

Серйозно, по-партійно
му, як потребує того ре'
форма школи, ставляться
тут до організації профо
рієнтаційної роботи
та
трудового виховання. З
урахуванням
специфіки
району, конкретних робо
чих місць в радгоспі для
майбутніх
випускників
школи.
Проводячи
роботу
по
орієнтації
учнів
середнього
шкільного
віку- па
сільськогоспо
дарські Професії, В ШКОЛІ
—, не забувають про те, що
* підліток в 12—15 років
>знаходиться в періоді ста
новлення особистості.,В ні
роки формується характер,
спрямованість на трудову
діяльність, своя життєва
позиція. ДІГИ, як відомо,
люблять викопувати прак
тичні трудові справи, коли
вони знають, то їхня пра
ця погрібна іншим, для
всієї нашої соціалістичної
Батьківщини. Наприклад,
той факт, що врожай з
пришкільної ділянки йде в
шкільну їдальню, ил харЧувашія сампх дітей, має
важливе не тільки нрак*
тичне, а п виховне значен
ня.

Учні 7—8 класів у шкіль
сувати цікавими і корис
ній теплиці вирощують гід*
ними справами. 1 хоча всі
ропон і вже передали на
тридцять членів трудового
об’єднання поїхали
на
радгоспну свиноферму бі
ля 400 кілограмів гідро
екскурсію у Вірменію за
понної зелені. Справжніми
кошти, виділені керівницт
господарями землі відчу
вом радгоспу — вихованці
вають себе юннати школи.
пришкільного піонерського
Під керівництвом вчителів
табору «Орлятко» продов
біології 1. В. Соченко та
жують
сумлінну пращо
Г. Г. Єременко гур гнівні
своїх старших товаришів. 1
все роблять для того, щоб
в цьому теж є повчальний
територія школи потопала
момент,
забезпечується
в
квітах. Традиційними
взаємозв’язок і наступ
стали виставки квітів, до
ність з орієнтацією на
організації та проведення
сільськогосподарське
ви
яких залучаються всі учні
робництво. Ще через рікшколи.
два стануть вони членами
В господарстві розумі
учнівської
виробничої
ють, що теперішні школярі
бригади — найкращої в
— майбутні робітники рад
Устинівському районі, яка
госпу. Тому вони приділя
вносить чималий вклад п
ють чимало уваги школі.
його економіку. За осо
Так, зокрема, радгосп
бистий внесок в розвиток
виділив у розпорядження
шкільної виробничої брига
школи 25 гектарів землі,
ди, уміле керівництво про
трактор Т-40. необхідний
форієнтації! пою
робо гою
причіпний інвентар.
• директор
десятирічки в
минулому році була наго
Учні інколи зобов’язали
роджена орденом Трудо
ся вирости ги на кожному
вого Червоного Прапора.
гектарі закріпленої площі
по 450 центнерів кормових
— Освітяни нашого ра
буряків, по 20 центнерів
йону,—розповідає завідую
насіння соняшника,1, обро
чий районним відділом на
бити 5 гектарів картоплі, 2
родної освіти С. Ф. Маку
гектари овочів, ЗО гектарів
ха, — реально відчувають,
гарбузів. 1 слід сказати,
яке важливе значення має
що працюють вихованні
організація прані у вироб
школи в складі табору
ничих колективах, Мікро
праці
і
відпочинку
клімат, традиції, діловий
«ІОйїсть» на совісті.. Пра
зв’язок з бачовш.ами.
вильніше сказати «працю
А. САРЖЕЗСЬНИЙ,
вали», бо ж табірна зміна
інспектор обдано.
закінчилася, однак життя
Устинізський район.
в школі продовжує нуль-

Фінальні
поєдинки
чемпіонату країни з фут
болу серед команд дру
гої ліги, які боряться за
1 — 14 місця, для кірово
градської «Зірки» поча
лися з програшів.
1 ось черговий гур —
зустріч з армійцями Оде
си. «Зірка» вийшла на
поле в дещо ослаблено
му складі.
І все ж паші земляки
з перших хвилин матчу
на всіх лініях повели на
ступ, пробиваючись че
рез захист одеських фут
болістів. 1. СлРа.почеико
завершив атаку — гол!
А через кілька хвилин
помилку допустили вже
захисники
«Зірки»,
і
одесити здолали їх обо
рону.
У другому таймі Б. Мелінян виводить СКА впе
ред — 2:1. За сім хвилин
до закінчення гри армій
ці
забивають
третій
м’яч у ворота кіровоградців.
«Зірка» виступала у
такому складі: О. Дібро
ва,
В.
Самофалов,
B. Димов, М. Латиш,
О. Рябоконь, В. Гаман,
C. Лактіонов, О. Лисковець (І. Мартнненко),
Л. Федоров, Я. Бобнляк,
С. Ралюченко.
Чергову фінальну гру
кіровоградці проведу і ь
па своєму полі 23 серпня
— попи приймають фут•
болістів «Закарпаття».

«БУДЕМО ВЧИТИСЬ
ПЕРЕМАГАТИ»—
СКАЗАЛИ ДВІЧІ ГЕРОЮ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
О. Ю. МАЗУРЕНКУ КОМСОМОЛЬЦІ УСТИНІВКИ,
СКЛАДАЮЧИ ЙОМУ РАПОРТ ПРО УСПІХИ У
ФІЗИЧНІЙ і ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ

Його дитинство пройшло командир полку, атаку&а-,
/.а У ^.лСЬіНИ
затоці
ці
в селі Ленінці У стиків- лий
караван ворожих су-«
ського району. А коли ден, ЯКИМ ІШОВ ПІД СИЛЬ
Олексій Мазуренко закін НОЮ охороною. Гітлерівці
ТОді ще ии.ьше унр.ПИЛИ Оечив школу, то пішов пра регову і нораоеі.ьну артилецювати на шахту. Після р.ю. прорившись через су
роботи вчився в планерній цільний зенітний вогонь,
майстерно
школі, потім — в аероклу штурмовики.
маневруючи, нанесли цілу
бі. А в 1938 му двадцяти серію снайперських уда
Було лотиплено два
літній Мазуренко носіупає рів.
■ ранеі.ирги, два ооиоопх
в школу морських льотчи кораблі і сторожовий на
ків.
тер. Один транспорт пото
командир
ьойова біографія молод пив особисто
полку. А всього за роки
шого лейтенанта О. Мазу*. вінки
відважний льотчик
рейка почалась з перших здійснив лонад ЗОН боно
днів Великої Вітчизняної. вих вильотів, э листопада
1944 рону він був наго
На літаках-торнедоиосццх роджений
другою медал
ного однополчани ви.шали лю «Золота зірка».
з аеродрому, що базувався
У повоєнні роки наш
неподалік Ленін, рада, і прославлении земляк зай
наносили удари по мор мав ряд відповідальних
ських і наземних цілях. постів у військово - мор
Збивши перший «мессерш- ській авіації. Бін часто
мітт» у районі ворожої пе бував в Устннівці, зустрі
реправи на Західній Двніі, чався з однолітками, ком
Олексій Мазуренко отри сомольцями, виступав на
мав подяку від команду уроках мужності в бага
вання і ще з більшою 5 нев- тьох школах району. Ве*
неиістю та її а полеглії віспо лику роботу по аійеьковонабував бонового досвіду. патріотичному вихованню
До кінця року на його молоді проводить генералрахунку було більше 20 майор авіації О. ІО. Мазу*
потоплених ворожих ко рейко, пішовши в запас.
раблів, знищена велика
Цими днями він знову
кількість танків, іншої бо гостював
в
Устинівці.
нової техніки — під час Олексій Юхимович побу
одиночних і групових ви вав на полях колгоспів ра
льотів.
йону, зустрівся з молоди
23 жовтня 1942 року за ми працівниками міліції,
зразкове виконання зав які приймали присягу. 11ід
дань командування, осо час спортивного свята, що
бнету мужність, відвагу і відбулося в
райцентрі,
героїзм він був удостоє комсомольці рапортували
ний звання Героя Радян 11 росла вленом у бойово м у
ського Союзу.
льотчику про те, як вони
Січень 19чн рону. О. Ю.
склали залік з фізичної та
Мазуренно призначається
військово - технічної під
командиром полку. Знову
Ленінградський фронт (до
готовки. Двічі Герой Ра
цього він був деякий час дянського
Сою. у О. 10.
інспектором
штурмової
дав нанутиє
авіації
Військово - Мор- Мазуренко
сьного Флоту). Штурмови слово допризовникам.
ки - гвардійці вдень і вно
Наш кор.
чі наносили Оомоові удари
по ворогові. О. Мазуренко
На знімках: вгорі
—
вчив їх нової тактики бомО. Ю. Мазуренко з КОЛИШ
бометання,
знижуючись НІМИ фронтовиками; вни
до землі, йдучи в піке, і зу—допризовник Олександр
одразу
вражати
точно
Царенко — один з кращих
ціль. У
березні, напри гирьовиків Устинівки..
Фото М. С АВЕН К А.
клад. група «1Л.2», яку вів

4 crop

А ЦТ (1 програма)

б 00 — Час. 8.35 — Кеш.
Цер’г. 9.20 — Науково - популцрннй фільм. 9.50 —
Лісні 1 танці Раджистшп
(Індія). 1-0.26 — Телефільм
«Я вмію стрибати через на
ліожі». 5 серія, і 1.10 — НоКиші. 14.50 — Ноннин. 14.50
— Документальні фільми
телестудій країни. 15.30 —
Маяновськпй з нами. 16.25
— Новини. 16.30 — А. Меліков. «Симфонія № 2». 17.00
— Зустріч школярів з за
служеним працівником сі
льського господарства лі’СР
М. Добровольським. 17.40
Виставка Бураті но. 18.10 —
Концерт народної артистки
Грузинської РСР Е. Вірсаладзе (фортепіано). 18.45 —
Сьогодні у СВІТІ. 19.00 —
Співак народна артистка
СРСР О. Образцова. 19.30 —
Наш сад. 20.00 — Новішії.
20.05 — Телефільм «Я вмію
бтрпбдти через калюжі». 6
серія. 21.00 — Час. 21.35 —
«Зустрічі з Арнадієм РайкІЯнм». Телефільм. 22.40 —
Сьогодні у світі.

А Ут
10.00 — Новини. 10.20 —
Знімається кіно. 11.20 —
Музична мозаїка. 11.30 —
•Гелепост на
будівництві
Олександрійської зрошува
льної системи. 11.45 — Ху
дожній фільм «Остання ре
ліквія». 13.10 — Новини.
13.25 — ФТ. Документаль
на ПОВІСТЬ «Із життя МОЛО
ДОГО директора». 16.00 —
Новини. 16.Ю — Атеїстичні
діалоги. 16.40 — Камерний
Ісонцерт. 17.10 — Третій
трудовий. 17.50 — «День за
днем*. (Кіровоград). 18.00 —
Старти надій. 18.30 — Грай,
бандуро. 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Галузь: до
свід, проблеми. 20.05 — «Ав
тограф?. 20.50 — На добраНіч, діти!» 21.00 — «Час».
21.35 —- Художній теле
фільм «Двоє в дорозі». 22.50
— Новини.

— «Молодий

комунар» ------------------------------------------- 20 серпня 1985 року

ча Програма •— 'нрава коле'
ного». 1В.55 — ФТ. Худрїі:
пій телефільм «Прийдеш
нього віку?. 1 серія. 18.00
— ФТ. Документальний те
лефільм «Біографія?. 18.30
— Чемпіонат СРСР з* фут
болу «Металіст» — «Дин.і
м.о> (Київ) В треріа »День
за днем» [Кіровоград) 20 15
— Актуальна камера. 20.45
— В., добраніч, діти! 21.00
— «Час?. 21.35 — Р. Спчеиеькнй «Чаклунка синіх гір»
Вистава в перерві — Но
вини.

панти» 1Н.35 — Екран по —
її •. - Вгршіпік над міс
шани У ВрнїНсЬі-.'.го телеба ті '.■ > ІЗ.і-о - -Наука і жит
чення 16 55 —_ФТ Худож тя» Ні -'.'і
падін
ній телефільм ■ Прийдеш ня і;«."Кі і'о * Градус
Популярний
нього віку» 2 серія 18.00 іГі.іьм про шкідливість
ал
-День за днем- (Кірово коголізму 18.45 — Сьогодні
град)
18.15 — Телефільм у спічі. 19.00 — Концерт
(Кіровоград) 18 30 — Фільм,
*Котішорул»
концерт • Наша сестра — ансамблю
19 30
-Співдруж
• ■перета» 19.00 —* Актуаль (СРР)
ність:Тележурнал
20.00
на камерїі 19.30 — «Овочі
Новини
20
10
— Теле
на нашому столі». Із циклу фільм -Я вмію стрибати
Дисципліна поставок: міра через калюжі». 9 серія.
відповідальності і честь під 21.00
Час 21.35 - - «Моск
приємства»
20.15 — ФТ. ва. 27—липня
1985 р.» Ре
Музичний фільм < Буковнн- портаж
про
відкриття XII
ькі картинки». 20.45 — Па Всесвітнього фестивалю
мо
добраніч, діти! 21.00 — лоді І студентів. По закіиА ЦТ (II програма)
«Час». 21 35 — Художній
8.00 — Гімнастика. 8.20 фільм 'Неспокійне літо». ченні — Сьогодні у світі
—
Тележурнал ▲ УТ
— Граб Т. Вольська (домра). 22.40
8.40 — «Адреса відома». До «Старт? 23.10 — Новини,
10.00 — Новини. 10.20 —
ну ментальний
те леф і.т ь.м. А ЦТ (II програма)
Виробнича гімнастика. Урок
9.10 — Веселі старти. 9.55
— Гімнастика. 8.20 7. 10.30 — О
Пушкін.
— Співає Р. Ібрагімова. — 8.00
Документальний фільм. II. Чайковський «Євгеній
10.20 — Твоя ленінська біб
ліотека. В. І. Ленін — «Чер
гові завдання Радянської
влади*. 10.50 — Документа
льні телефільми. 11.10 —
Концерт ансамблю Радянсь
кої Армії «.Червона зірка*.
11.35 — Фільм «Подорож
достойних? 2 серія. 12. !0 —
Німецька мова- 13.10 — Ви
ступ дитячого хореографіч
ного ансамблю «Усмішка»
м. Свердловська. 13.35 —
Сім'я і школа. 14.05 — Су
часний радянський теато.
15.20 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.15 — Ф. Шуберт.
Вальси. 18.30 — Чемпіонат
СРСР з Футболг. «Жальгір!с» — «Дніпро». 20.15 — 8.30 — Фільм «Я служу на Он-'ґін». Літературно - му
Вечірня казка. 20.30 — кордоні». 9.50 — «Роби в зична композиція. 11.50 —
«Співдружність». Тележур нами. роби, як ми, роби Художній телефільм «Неспо
нал. 21.00 — Час. 21.35 ’ — краще за нас». 10.50 — кійне літо». 12.55 — Нови
Фільм «Я служу на кордо Концерт художніх колекти ни. 13.10 — ФТ. Документа
ні». 22.55 — Новини.
вів Узбекистану. 11.15 — льні телефільми. 16.00 —
Фільм із субтитрами «Як Новини. 16.10 — < Неспокій,
Іванко • дурник- за чудом ні серця.-. 16.55 — ФТ. Ху
ходив». 12.35 — Іспанська дожній телефільм 'Прий
яова. 13.05 — Грає. Н. Ша- дешнього віку». З серія.
ховська (віолончель). 13.20 18.00 — «День за днем».
— Драматургія і театр. «Я, Оголошення.
(Кіровоград).
А ЦТ (І програма)
Бомарше». 14.20 — Сільсь 18.20 — «Кіровоградіцина
ка година. 15.20 — Новини. спортивна.
(Кіровоград).
8.00 — Час. 6.35 — У сві 18.00 — Новини. 18.20 — 19.00 — Актуальна камера.
ті тварин. 9.35 — <Дочка Документальний фільм. 18.40 19.30 — ' П'ятирічки крок».
Якутії». Фільм - концерт. .— VI Міжнародний фести Назустріч
XXVII з'їзду
10.15 — Телефільм «Я вмію валь телепрограм про на КПРС. Ворошило вградська
стрибати через калюжі». 7 родну творчість «Веселка». область. 20.15 — ФТ. Теле
серія. 11.05 — Новини. «Зірки малійської пісні». фільм <Там на шахті вугіль
14.30 — Новини. 14.45 — 19.00 — Чемпіонат СРСР з ній». 20.45 — На добра
Науково - популярний фільм Пожежно-приклздного спор- ніч, діти! 21. 00 — «Час».

серпня

ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20
— Фільм «Куди він Подіне
ться». 8.50 — Вудильний.
30.20 — Документальний
фільм «...Справжнє прізви
ще не встановлене». 10.40
— Наука і життя. 11.10 —
Фільм «Подорож достой
них-. 1 серія. 12.15 — Ша
хова школа. 12.45 — Мульт
фільм. 12.55 — Французька
мова. 13.25 — Програма
Красноярської ст'дії теле
бачення. 14.15 — «Олексій
Крнвченя». Фільм - концерт.
.15.15 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.15 — Рух без
небезпеки. 18.45 — «...До
Шістнадцяти і старші». 19.30
— Музичний кіоск. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Між
народна панорама. 21.00 —
Час. 21.35 — Концерт Дер
жавного ансамблю народно
го танцю СРСР. 22.30 — Но
вини.

кестр Москпг.С'ЬКої і-.і.і срі-ат< рії. 20.40
Чемпіонат
світу з велоспорту. 21.00 Час 21.35 — Телефільм -Вестаршої о’брата 22.-10

— ІІОННІЇН

-

’_

А ЦТ (І програма)

Йдіться Cll.IO.ill. 1 і 2 се
рії. 14.45 — - Затока здоров');» 15.00 — Чемпіонат сві
ту з футболу Юніори. Збір
на Ірландії — збірна Бразілії 2 тайм 15 45 — Ніжна,
родниіі огляд 16.00 — На
землі і. небесах і на морі.
16.30 — Виступає вокальнбінструментальний ансамблів
-Сябрп» )7.00 — Чемпіонат?
світу 3 футболу Юніори,Збірна Угорщини — збірна
Колумбії. 2 Тдіім 17.-15 -а
«Здоров'я». 18.30 — Чемпіо
нат СРСР з воднолижноґб
спорту. 19.00 — Документів
льніп'ї телефільм ■ Набереш,
на науки». 19.10 — На фес
тивалі естрадної пісні Г. СдІІШнсенті. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — •• Кореспон
денти ТАІ’С передають». д0.
кументальшій фільм. 20.45
— Чемпіонат світу з вело!
спорту 21.00 — Час. 21.35
— Телеі'.пстава * За законом
совісті». 1 серія

8.00 — Час. б-ЗЗ- -- Вис
танка Буратіио. 9.05 —
«Джерела» 9.35 — До;«умен
тальний телефільм -Мій теп
лий дім». 10.05 — Телефільм
•ЧІ вмію стрибати через ка
люжі». 9 серія. 10.55 — Бі
льше хороших товарів. 11.25
— «-Москвичка. Телсклуб.
12.45 — Світ рослин. 13.30
— «Сім'я і школа»
Теле
журнал. 14.00 — VI Міжна
родний фестиваль телепро
грам Про народну творчість
«Веселіш -. 11.30 -- Новішії.
14.-15 — Телефільм «Вітри
ла». 1 серія. 15.50 — Оче д ЦТ (1 програма)
видне — неймовірне 16.50
8.00 — Час. 8.35
— Новини. 16.55 — Бесіда
шахтаря. Документа.іьп’
політичного оглядача А. іва- дня
фільми. 9.20 — 34-й тираж
щенка. 17.25 — -Співає і «Спортлото». 9.30 — Будиль
танцює. «Молодість. 17.45 -- ник. 10.00_ — Служу
.......... РадяїіМультфільми. 18.30 — Бесі ському Союзу!
11.00 «4
да Ю. Жукова. 19.00 — Чем «Здоров'я», 11.45 — <Раі£піонат світу з футболу. Юні копа пошта». 12.15 — ЗусА
ори. Збірна СРСР — Збірна
радянській земліАвстралії. В перерві — 19.45 річі па Сільська годші.Х'
— Якщо хочеш бути здоро 12.30
Музичний К1ОСШ
вим. 20.45 — «Грає Емілія 13.30 — Клуб
мандрівників
Москвітіпа» (арфа). 21.00 — 1-1.00 — Телефільм
< ВІТрІЛ;
Час. 21.35 — Естрадний 1 5.00
серія.
16.05
—- Сьогод?
ла»
2
концерт. Виступ учасників
культурної програми XII ні — День шахтаря. 16.45
Всесвітнього фестивалю мо - До Дня ніатаря. Концерті
лоді і студентів у Москві. 17.35 — Новини. 17.40 -~
22.35 — Документальний Мультфільм. 18.00 — Міяй
народна папорама. 18.45 -~фільм. 22.55 — Новини.
Веі симфонії П. І. Чайкой*
ського. Симфонія № 4. 19.40
£ УТ
— Новини. 19.-15 — «Москва'.
серпня 1985 р..» Репортаж
10.00 — Новини. 10.20 — Зпро
XII ВсеевГ?*
Ринкова гімнастика. 10.45 нього закриття
фестивалю молоді ї
— ФТ. Телефільми. 1 1.30 — студентів.
21.00 — Часі
"Наука і час». 1.2.00 — 21.35 •— «Здрастуй,
друже^т
«Призначається побачення». Музична
програма
12.30 — «Доброго .вам здо кого і БолгарськогоКазахеьІІ
телеб&’
ров'я». Профілактика алер ченпя за участю Розп
Р»Йх
гічних захворювань. 13.00 баєвої та Орліна Горан^щС
— П. Кальдерон <3 кохан 22.30 — Футбольний біля;
ням не жартують». Вистава. 23.00 — Новини.
В Перерві — Новини. 14.50
А УТ
~
10.00 — Новини. 10.20 -г«
Ритмічна гімнастика. 10.45
— Сьогодні — День шахтні
ря. 11.30 — «Катруенч кі
нозал». 12.30 — НоіяпПЕ
12.40 — Концерт. 14.30 -дУ
ФТ. Художній телефільм
«Прийдешнього ріку». 5 се
рія. 15.30 — «Село 1 людині
16.00 — • Слава солдатськатї
17.00 — Концерт. 17.30
Програма
«Братерство^
19.00 — Актуальна камеру'.19.30 — ФТ. Музичний
фільм «Срібна галявина#;20.00 — Чемпіонат СРСР З
футболу «Шахтар - — «Кай
рат». • 2 тайм. 20.45 -А’
На добраніч, діти! 21 00
«Час». 21.35 — Ху/
дожіїій телефільм «Бубо
нець». 22.50 — Новини.
примітка :
ФТ, «Фестиваль телефіль?
мів». Так позначаються
стрічки, включені в про
граму XII Всесоюзного
фестивалю
телефільмів,
який проводитиметься у
Києві з 24 вересня по в
жовтня 1985 року.

Д ЦТ (II програма)

А ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.35 — Мульт
фільми. 8.55 — Рідні наспі
ви Передача з Києва. 8.25
— Клуб мандрівників. 10.25
т- Телефільм »Я вмію стри
бати через калюжі». 6 серія.
11.15 — Новини. 14.30 —
Новин п. 14.50 — «П'ятиріч
ка — справа кожного?. До
кументальні фільми. 15.30— Концерт Молдавського
ансамблю музики і танцю
«МІоріца». 15.55 — Новини.
16.00 — «Воєнне дитинст
во?. За творами В. Ланової.
36.55 — Грає В. Климов
(скрипка). 17.25 — Стадіон
для всіх. 17.55 — Докумен
тальний телефільм «Росій
ська пшениця*. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільми. 19.30 — Світ
1 молодь. 20.05 — Новини.
20.10 — Телефільм «Я вмію
стрибати через калюжі». 7
серія. 21.00 — Час. 21.35
Джазова панорама. 22.30 —
Сьогодні у світі. 22.45 —
Документальний фільм про
роботу реставраторів «Віків
дотик»

'X УТ
10.00 — Погини. 10.20 —
Мелодії 1 ритми Індії. 11.20
•— Художній
телефільм
4Дноо в дорозі». 3.2.35 —
Новини. 12.50 — ФТ. Доку
ментальні телефільми. 16.00
— Новини. 16.10 — «Пісен
не мереживо». Фільм - кон
церт. ’ 16.25 — «Продоволь-

8.00 — На зарядку ста
вай! 8.15 — У кожному Ма*
люнку — сонце. 8.30 р.($
Ритмічна гімнастика.
Російська мова. 9.30 — АР»
Хітектура села. 10.00 — МК5’ме и та л ьпий
те ле ф і л
10.15 — Концерт з творий«
И. Брамса. 11.05 —
ментальний телефільм. 11.31)
~~ «У світі тварин* 12.30 ~—
«’До побачення, літо». 13.10
— «На чиїй вулиці свято7>
Про культурно - спортивні
комплекси Молдавської РСР«
Над Інгулом.Фотоетюд С. ФЕНЕНКА.
І-1.00 — Співає. Г Каукайте.
— Мультфільми. 154)0
«ЕОМ на службі інформа ту. 19.30 — Шахова школа. 21.35 — Концерт майстрів — «Сатиричний об'єктив*. 14.25
— «Найдовший день». Му?
ції». 15.0а — «Поезія», Та 20.00 — Вечірня казка. 20.15 мистецтв і художніх колек 15.20 — «Інтерклуб». 16 10 зична
передача 13
рас Шевченко. 15.40 — Кон — Ритмічна гімнастика. тивів Ворошиловградської — «Академік В. М. Глуш- циклу естрадна
«Нори року». 16.05 —т
ков». Теленарис. 16.50 ’ —
церт органної музики. 16.30 20.45 — Документальний області. 22.35 — Новини.
ФТ. Художній телефільм Телефільм «Д'Артаньян 1
— Новини. 16.35 —• «...До фільм. 21.00 — Час. 21.35 —
«■ прийдешнього
піку». 4 три мушкетери». З сері?
шістнадцяти і старші». 17.20 Телефільм «Запасний варі А ЦТ (II програма)
серія. 18.05 — Концерт 'хо 17.15 — Світ і молодь.
— До національного свята ант». 23.00 — Новини.
8.00 — Гімнастика. 8.20 ру кра'шського телебачен — Чемпіонат світу з вел2*
Румунії. Програма Румунсь
— «Родео». Документальний ня і радіо. 18.35 — Муіьт- спорту. 18.10 — видатні ра
кого телебачення. 18.15 —
фільм.
8.30 — Телефільм фільм «Історія однієї ляль дянські композитори •— лаХ"
«Аграрно - промисловий
Ленінської премії«Запасний варіант». 9.55 — ки». 18.45 — Скарби музеїв ренти
комплекс: проблеми і пер
«Моя
професія
— взуттьо України. 19.00 — Актуаль. Д. Кабалепський. «Про ріДЦУ
спективи». 18.45 — Сьогод
вик». 10.25 — Концерт ди на камера. 19.30 — Ф'1\ Ху- землю». Кантата для дитя^
ні у світі. 19.00 — «Людина
тячого ансамблю «Даугаві- дожіїій »телефільм «Третій чого хору і симфонічного
і закон». 19.30 — Докумен А ЦТ (І програма)
оркестру. 18.45 — Чемпіо
пя>. 10.50 — «Знання — си
тальний фільм «Маньчжурія,
8.00 — Час. 8.35 — Зуст ла». Тележурнал. 11.35 — у П'ятому ряду». 20.40 — нат СРСР З ВОДНОЛИЖНОГО
На
добраніч,
діти!
21.00
—
Серпень 45...». 20.00 — Но річ школярів з заслуженим Телефільм
спорту. 19.15 — «Давай по
прийде
21.35 — В. Холдак думаємо».
віти. 20.05 — Телефільм «Я працівником сільського гос серпень». 12.40«Ось
Документальний
— Англійсь «Час.»
«купальські
буваліші»
-теподарства
УРСР
М.
Добровмію стрибати через калю
телефільм. 19.40 — Ф<?РТ< .*
ка мова 13.10 — «Наш сад».
в перерві —’ цо
ПіанпІ
твори
О. Скрябіна >
жі». 8 серія. 21.00 — Час. вольськлм. 9.15 — М. Тео- 13.40 — Драматургія і те левнетава.
21.35 — Інтернаціональний доракіс: пісня завжди з на атр. «Я. Бомарше». 14.50 — вини.
С. Рахманіпова
1іПЬ0.”?;а
В. Берзон. 20.00 — Вечірін»
вечір поезії. В перерві — родом. 10.05 — «Будинок в Фільм - концерт. 15.20 —
казка. 20.15 — МПкнароЛ£
22.25 •— Сьогодні у світі.
якому зберігають Ідеї». На Новини. 18.00 — Новини. А ЦТ (II програма)
вий турнір з регбі. Збір’.’«4
уково - популярний фільм. 18.15 — VI Міжнародний
— Гімнастика. 8 15 СРСР-1- збірна ПОль’Ч?д УТ
10.25 — Телефільм «Я вмію фестиваль телепрограм про ~ 8-00
Якщо хочеш бути здоро- 21.00 — Час. 21.35 — ТеЛвнародну
творчість
«Весел

стрибати
через
ісалюжі».
8
10.00 — Новини. 10.20 —
/«8'30 “ Грйв М- Р°>|{- вйстава «За законом сов’ь«Пісні Мейсіки». 18.40 ^п
Любителям хорового співу. серія. 11.15 — Повний. 1 1.30 ка».
ьов (балалайка). 9.00 — По
'
11.05 — «Маленький Мук». — Новини 14.50 — «Кому — «Життя для книги». Нау МУзеях 1 виставочних залах. ті». 2 серія.
Вистава для дітей. 12.20 — ністи 80-х» Документальні ково - популярний фільм. 1П ПЄ ~ п и.анк°ва пошга.
ФТ. Документальні фільми. телефільми. 15.45’ — Росій 19.1)0 — Мамина школа.
“ ПрогРама Вірмен
ська мова. 16.15 — Новини. 19.30 — Естрадний концерт. ського телебачення. 11.25
13.15 — Коли на планеті
В. о. редактора
20.00 — Вечірня казка. ~
господарі діти. 16.00 — Но 16.20 — «Сьогодні і завтра
”апДРІвпнків. 12/25
В.
АФАНАСІСНКО«
вини. 16.10 — «Народні та підмосковного села». 10.50 20.15 — Грає камерний ортелефільм «Завтра почи-
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