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< ТЕЛЕГРАМИ В НОМЕР

З успіхом!
За підсумками попередніх
місяців упевнено лідирує у
соціаліст ичному
змаганні
молодих доярок області за
гідну зустріч XXVII з’їзду
КПРС Лідія Куженко з кол
госпу «Союз» Зпам’янського
району. За 9 місяців вона
надоїла 4508 кілограмів мо
лока від кожної корови.
До Дня Конституції ця
цифра зросла — 4600 кіло
грамів молока від корови.
В. ПОНОМДРЕНКО,
інструктор Знам’янсько
го міськкому ЛКС/АУ.

^Трудовий
дарунок святу
Ставши на передз’їздівську вахту «XXVII з’їзду
НПРС — 27 ударних трудо
вих декаді»,
злагоджено
працює бригада формуваль
ників ливарного цеху сірого
чаеуну Кіровоградського ви
робничого об'єднання по сі
валках «Червона зірка», яку
рчолює бригадир Іван Пар
ком. Під час декади, при
свяченої XIII з’їзду РКП(б),
цей колектив
перевищив
виконання плану на 28 про
центів. Працюючи на виго
товленні ливарних форм
машинної формовки, цей
колектив напередодні Дня
Конституції СРСР виготовив
950 форм при нормі 750.
Це — трудовий подарунок
молодих
виробничників
Батьківщині, яка дала їм
право жити і трудитися під
чистим небом.
Наш кор.

злету
Звичайний свіжий огірок взимку чи
ранньою весною сприймається як ма
леньке диво. Він особливо ніжний, аро
матний, немов випромінює тепло жіно
чих рук. що його зростили, радує лю
дей.
Знам’япчанн вже не уявляють собі
святкового столу без свіжого огірка,
помідора, зеленої цибулі в будь-яку по
ру року. 1 не обов’язково завозити їх з
теплих країв. Усе більше вітамінної
продукції постачають городянам овочівниці тепличною комплексу примі
ського колгоспу «Путь Ильича».
Колектив його порівняно невеликий,
але дружний, завзятий. Тут гармонійно
поєднуються вогонь юності і мудрість
старших. Юних представляють комсо
молки Марія Приходчснко, Наталія Сабієр, сестри Надія і Любов Шевченко,
Наталія Токар, Світлана Мельниченко,
груцкомсорг Анатолій Хнрса. До стар
шого покоління
належать Євгенія
Олександрівна «Попатюк, Тамара Іва
нівна Чепурна, Віра Миколаївна Івано
ва, Олена Гаврилівна Зосименко. Очо
лює колектив комуніст Євдокіп Па
насівна Номержицька, агроном — Га
лина Іванівна Дорошенко.
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Часом, у години відпочинку, зринає
пісня, чуються жарти, сміх. Та й чому
не співати, не радіти, коли тут і в мо
рози буяє весна, гаптуючи завяззю з
квітами огіркову огудину, фарбуючи в
червоний колір помідори, спрямовуючи
вгору зелені стріли цибулі. Коли щедро
винагороджує земля за творчу самовіддану працю.
Цього року вже поставили до столу
трудящих близько 950 центнерів ранніх
овочів, внесли в колгоспну касу понад
139 тисяч карбованців прибутку. А ще
ж рік не закінчено. Красуватиметься
продукція тепличників на столах нині,
V дні святкування Радянської 'Консти
туції, а також Великого Жовтня, Но
вого, 1986 року. Тепличному комплек
су близько трьох років. Але колектив
його вже блискуче склав екзамен на
зрілість. Ще в червні завершив вій
напружене завдання п’ятирічки. А на
районному зльоті стахановців наших
днів йому вручено Почесну грамоту
міськкому Компартії України, виконко
мів міської і районної Рад народних
депутатів за постійний пошук, вдоско
налення виробничого процесу вирощу
вання овочів.

...Поїздка до друзів по його, старанно вивчайте, жить, — гой ніколи не ту
змаганню—світловодських розпитуйте, — повчала Єв- жить.
тепличників — обіцяла баНазад повернулися ра
докія Панасівна. — Недар
гато хорошого.
дісні, збуджені, збагачені
.— Добре придивляйтеся ма ж народна мудрість го досвідом. Побували і в кі
до всього нового, передо- ворить: хто з наукою дру- ровоградських колег, по-

радилися з ними. І рясно
проросли
зерна -нового,
прогресивного в серцях
самовідданих трудівників,
покликали вперед. Вирі
шили розширювати асор
тимент тепличних овочів,
перейти4 на безперервний
потік їх вирощування. А
коли ініціативу підтримали
партійна, профспілкова і
комсомольська
організа
ції, схвали їо правління
колгоспу, зрнмпмп стали
перспективи майбутнього.
Так, значно раніше будуть
надходити ранні овочі в
холодну пору року; набір
їх поповниться редискою,
кропом, петрушкою і соус
ними кабачками, які тепер
вирощуються в умовах
експерименту.
Надійні помічники у теп
личниць. Це — лапка слю
сарів у складі комсомоль
ців Віктора ГІопругп, Ана
толія Чепурного та їхньо
го наставника — механізатора-пенсіонсра Захара
Андрійовича Кобзаря. Без
перебійно працюють меха
нізми, вчасно подається
тепло, вода, електричний
струм. То й ростуть ОВОЧ!
на славу.
Нещодавно в теплицях

з'явився другий поверх, де
виструнчилися рядами за
саджені ящики. Світом
прекрасного жартома на
зивають ного дівчата, що
готують сюрприз для учас
ників міської партіпної
партійної
конференції — червоні
тюльпани. Сорт новий —
«апельдори».
Насішіє&і
бульби надіслали квітни
карі Литовської РСР.
— Десять тисяч живих
вогників, приурочених до
знаменних дат, спалахнуть
у наших теплицях, — за
хоплено говорить Надія
Шевченко, відповідальна
за вирощування тюльпа
нів, і замріяно додає: —
Найбільше весняних кві
тів заясніє в лютому, на
передодні XXVII з’їзду
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.
Є у праці крила злету.
Високо піднімають вони
натхненного
трудівника,
іцо дарує людям мир, до
статок, щастя і радість на
рідній землі.
Р. 5. Оскільки комплекс
існує 3-й рік, завдання до
водилося йому на 3 роки.
Це завдання виконано до
строково — у червні.
В. ОСТРОВЕРХОВА,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».

Зна/л’ямський район.
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20 і 22 вересим нинішньо
го року в столиці Мексіки
внаслідок землетрусу заги
нуло і постраждало чимало
людей, зруйновані лікарні,
госпіталі, гостро відчуває
ться нестача води, продук
тів харчування, медикамен
тів.
Комсомольці — учні Олек
сандрійського педагогічно
го училища імені Героя Со
ціалістичної Праці В. О. Сухомлинського, які працюють
нині у колгоспі «-.Україна»
Олександрійського
району
на збиранні овочів, на ком
сомольських зборах виріши
ли відправити потерпілим
від землетрусу свій денний
заробіток. Під цим рішен
ням поставили свої підписи
22 комсомольці. Разом з ни
ми і керівник групи, викла
дач училища В. М. Кондратенко.
Радянський народ завжди
був і лишається інтернаціо
налістом.
Д. ЧИБІСОВ,
ветеран Великої Вітчиз
няної війни і праці.

2 стор.--------------------------------------------- «Мододий
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комунар?»

В СОЮЗІ РАДЯНСЬКОМУ НАШІМ
СЛОВО ВЕТЕРАНА

/ш-ш/w/^*'*/*/»'*'*'*'*'^*'*'*^*'*- СІМ'Я І СУСПІЛЬСТВО
— Звичайно. — говорить глава цього симпатичного
сімейства Василь Криворотнін, — і в місті, і в селі у
сімейному житті існують проблеми одного плану: я
маю на увазі підхід обох до вирішення сімейних
справ. Ми з Катериною за 12 років сімейного життя
десять прожили в місті, але і тоді й зараз у нас ос
новним був гакни принцип: усе навпіл. І радощі, і
труднощі, і прикрощі... Однак мушу сказати, що ни
нішнє наше життя, робота в колгоспі на свииокомплексі, та й удома на городі, справляє свій, особли
вий вплив на стосунки у сім’ї...

ІЗ МІСТА
ПЕРЕЇХАВШИ
В СЕЛО
а

ТИ8НИХ зрушень у цьому М И ЩЕ БАГАТО говоривідзначити — ли про
non дітей, про
non їхня
питанні слід
ІХНв
ще й таке: нині сільська виховання. Катерина поча
молодь
багато охочіше ла розповідати про те, як
йде працювати у тварин турбуються про сільських
ництво. У цьому допомог дітей у дитсадку «Сонеч
ло й впровадження дво ко». Про те, що їхня мо
разового доїння коріз
і лодша — трирічна Люда,
дворазової роздачі кормів повертаючись
щовечора
на
свинокомплексі, що звідти, то віршика нового
дозволило набагато ско- розказує, то казочку, а то
ротиги робочий день пра й наспівує гарної пісеньки.
цюючих.
Доки батьки на роботі, ви

— Мабуть, побільшало
часу й для виховання ДІтем! — цікавлюся у наших знайомих Василя та
Катерини Криворотніх.
— Ви
знаєте, — каже
чоловік, — тут,
мабуть,
скільки б не займався, ча
су завжди не вистачати
ме. Я скажу відверто: не
знаю зараз справи
важ
чої, як виховання. От, зда
валось би, все просто:

хованням малят успішно
займається
молодіжний
колектив колгоспного дит
садка. Коло його доброт
ної двоповерхової будівлі,
у добре впорядкованому
дворі з ігровими майдан
чиками, клумбами й до
ріжками ви побачите найсимпатичніших мешканців
Полівки — її наймолодших
громадян.
— Ким будеш? — запи-

кий саме вплив спразжиття
** ляє сільське

на їхню сім'ю,
я по
тім зрозумів із розмови з
Катериною — передовим
оператором
відгодівельного свинокомплексу кол
госпу «Зоря» Онуфріївського
району (Василь
працює там же у кормоце
ху). Вона розповідала про
те, що турбот у них з пе
реїздом у село побільша
ло — як-не-як обживати
ся довелось на новому
місці. Та й сільські турбо
ти відмінні од міських --взяти хоч би й те, що за
городиною
в селі
не
їздять на базар, а виро
щують її коло хати на го
роді. Але чй то попорати
ся по господарству треба,
чи й квіти на обійсті поса
дити (їхня хата у ці жовт
неві дні в пишних осін
ніх квітах, як у віночку —
заради краси садили) —
всюди Василь за важчу ро
боту береться. Щоправда,
одну монополію дружина
таки лишилз за собою:
готувати їжу... Обоє вва
жають, що це — чисто жі
ноча справа.

самій на кошти колгоспу,
живе чимало приїжджих—
з Нікополя, Кривого Рога,
є навіть сім’я з далекого
Підмосков'я. Всім і село, і
робота в ньому до вподоби...

приніс син зі школи «п’я
тірку» або «четвірку» —
похвалив, поспитав його
про шкільні справи, щось
підказав;
нашкодив — і
покарати треба — розум

На знімках: на рід
ній вулиці (Василь і Кате
рина КРИВОРОТНІ); вихо
ванці колгоспного дитсад
ка..
Фото С. ФЄНЕНКА.

НИНІШНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Недавно воші зустріли
ся в залі центрального
лекторію обласної органі
зації товариства «Знання»

У нашому житті бувають
такі зустрічі, які на довгі
роки висвітлюють будні.

З комсомольцем Воло
димиром Шевченком по
знайомився ще тоді, коли
він був восьмикласником
Олексаидрівської СШ № 2.
Було це так. Після уроку
він підійшов до мене і, со
ромлячись, попросив реко
мендацію для вступу у
ВЛКСМ. Я знав, що він
проявляв і в навчанні, і в
громадській роботі напо
легливість, поведінку мав
зразкову, тому її написав
рекомендацію.
Повірив,
що цей юнак буде справж
нім комсомольцем.
1 час довів — він став
зрілою людиною. Успішно
закінчив середню школу,
гідно служив у прикордон
них військах, де одержав
ряд відзнак за зразкове
виконання завдань коман
дування. Одружився, про
довжує навчання в Кіро
воградському
технікумі
сільгоспмашинобудування.
Так складається життя у
переважної більшості мо
лодих людей нашого су
спільства.
А у Володимирові мене
приваблює ще особлива
риса — чуйне ставлення
до старших за віком. Не
лише до батьків, але н до
тих, хто потребує піклу
вання.
За час нашого знайом
ства ми стали справжніми
друзями. Листувалися, ко-

таєте отого русязого хлоп
чака. І він відповість по
вагом:
— Шофером. Буду на
автобусі возить хлопчиків
і дівчаток. І дядьків... І
тьоть...
Живуть Василь з Кате
но, ясна річ... Та хіба не
Розкинулося село Полів
риною на самому краю
Останнім часом побіль- буває: щойно почнеш із
Полівки, на вулиці Моло шало молодих у Попівці хлопцем чоловічу розмо ка на розлогих берегах
річечки Омельничка, що
діжній, суціль забудованій ще й тому, що більше
зручними котеджами. Ву-. хлопців після служби в ар ву, як дружина одразу жа плине між широких полів
літи — чого, мовляв, ди і густих дібров до самого
лиця їхня давно заасфаль мії залишаються жити в
тину лаєш... І, звичайно, Дніпра. А сам Славутич
тована (як, до речі, май рідному селі. Цього року
же всі у селі), і під’їзд до вже прийшло на роботу в виховання ще тим складне, недалеко, ген за тим по
Невеличка
річка
гаража, де стоїть їхній колгосп і семеро вчораш що діти наші одразу від лем.
власний автомобіль, є — ніх десятикласників. За чувають, коли буваєш не Омельничок, та й вона до
колгоспні будівельники й словами секретаря парт- правий. Із ними не можна дає у Дніпрі води. Невели
про нього подбали. Зага організації
господарства бути ані несправедливим, ке й село Попівка, та є
воно часточкою великої
лом на цій вулиці, забудо- В. С. Бутенка, серед пози- ані нещирим...
нашої держави. Невелика
сім’я у Василя та Катери
ни Криворотніх, та й во
на — часточка нашого на
роду. Підростають біля їх
нього обійстя
дбайливо
посаджені вишні, яблуні й
черешні. Виростають гар
ними, міцними їхні
діти.
Вчаться любити цей степ,
це
село,
маленький
Омельничок і Дніпро —
велику річку нашого на
роду... Життя продовжує
ться. Життя, сповнене бу
денних справ і небуденно
го змісту.
С. ПЕТРЕНКО.

в Кіровоградських інститу
ті сільськогосподарського
машинобудування,
вищо
му льотному училищі ци
вільної
авіації, льотноштурманському
училищі
цивільної авіації, медично
му училищі імені Мухіна
та СПТУ № 8 навчаються
іноземні громадяни з 24
держав світу.

S Молодий шеф
:

на урочистих зборах, при
свячених Дню першокурс
ника. Організувала його
міська рада у справах іно
земних студентів. Були в
залі і радянські студенти,
представники
партійних,
комсомольських організа
цій міста, керівники й ви
кладачі навчальних закла
дів.
Відкрив збори заступник
голови Кіровоградського

міськвиконкому, голова мі
ської ради у справах іно
земних студентів В. Суво
ров. Із вітальною промо
вою звернулась до інозем
них громадян секретар
міськкому комсомолу На
талка Васіііа. Вола розпо
віла їм також про справи
і здобутки комсомольців
міста.
І(ау Жюстен з Мадага-

скару, Юрі Нельсовпч Камнаніопі Крупко з Куби,
Петро Жоао Да Круж
(Ангола) у виступах-відповідях подякували Кірово
градом за теплий прийом
і за можливість жити її на
вчатися у нашому степо
вому місті. Потім іноземці
поклали квіти до пам’ят
ника В. І. Леніну, і сфото
графувалися па пам’ять.
С. КАРЛАШ.

м. Кірозоград.

У новому
ІЮМПЛ8КСІ «Перла»
У західній частині ок
ружного центру толбухінці
створюють новий мікрора
йон, розрахований на 6440
жіислів, серед яких буде
чимало молоді. Архітекто
ри столичної організації
«Софіягіроскт», враховую
чи побажання
молодих
добруджанців, передбачи
ли спорудження па 45-гектаріїій площі будинків ви
сотою від одного до шес
ти поверхів. У новому
житловому
комплексі
«Перла» вже підготовлено
для приймання Міністер
ством будівництва ПРБ
1654 кількакімнатннх і 165
однокімнатних
квартир.
Тут гостинно відкриють
двері три об’єднані дитячі
заклади на 700 місць і од
не училище з тридцятьма
класами.
Мікрорайон матиме під
приємства торгівлі, гро
мадського харчування, кі
нотеатр,
кондитерську,
поштове відділення тощо.
Ьдан

з одного листа
«Сердечно дякуємо за
участь у XVII міжнарод
ному конкурсі, котрий від
бувся в м. Шведт на бере
зі річки Одер (Німецька
Демократична
Республі
ка). Було розглянуто ма
люнки ЗО тисяч дітей со
ціалістичних країн—СРСР,
Польщі, Угорщини, Бол
гарії,
Чсхословаччпііп і
ПДР. Президія конкурсу
сердечно дякує за участь
і бажає нових великих ус
піхів у творчості...».
Це — рядки з листа, адрссовапого образотворчо
му гуртку профтехучили
ща імені Стефана Славейкова, що у м. Наварна.
Колективну роботу цього

ли він був па кордоні. І до
армії, і після він, по ве
лінню свого серця, завжди
приходив па допомогу ме
ні саме тоді, коли вона бу
ла справді бажана: чи іщ ,
кріплю полагодити на осй|^
лі, чи паливо пдзаіюснт^р
чи
розчистити
взимку
стежки — словом, брався
за дрібниці, які мені, ста
рому,
уже
видавались
проблемами.

Іноді пптаю-таки: «Во-к
лодю, як ти дізнаєшся, ко
ли потрібна твоя поміч?».
І вік звично сором’язливо
стена плечима: «Та, знає
те, іду і бачу, що я можу
швидше зробити ЦЮ робо
ту. 1 роблю».
Коли я хворів і перебу
вав в обллікарпі, то він
щодня відвідував мене,
підтримував мій настрій.
Книжки приносив, свіжі
газети, а ще добре слово
співчуття. Мене зрозумі
ють, як це бадьорить, ко
ли комусь до тебе небай
дуже.
І радісно стає — міцний
нове ‘‘ндкодініїя мо.тодЦИ
когорта’стійких, чуйних,
принципових людей. Яке
щастя, що вони схожі нф^
нас, хто теж колись б_\в^І
молодим, сповненим мрій
і планів? Добре, то деко
го, зокрема, Володимира
Шевченка, мені пощасти
ло знати особисто.
АА. ДМИТРДЩЕНКО,
ветеран сійни і праці.

емт Олександрізиа.

Р!И
Jа :

гуртка відзначено медал
лю та п’ятьма грамотами.
«Не можна не приєдна
тися, — пише Дп.мптр Апо
столов в кореспонденції
«Нагороди дитячого кон
курсу», — до радості ма
леньких художників Сле
ші Димитровой Віо.тсти
Васплевої, Сміла Атанасо
ва, Галини Дімової, Надії
Попової, Галини Стойкової, Борислава Стоїлова»,

Оператори
з Жиглярців
Доброї слави зажили ви
сокими надоями молока
молоді оператори тварин
ницького комплексу села
Жнглярці. Воші ділять її
з Мілкою Цостовою, котра
очолює цей комплекс, та
керівниками ного дільниць
Гінкою Добревою н Ма
рією Жсковою. Про ЦС
«жіноче
керівництво» в
Тсрвелсько.му АПК гово
рять з повагою. Тут вміло
організовують
виробни
чий процес, впровадили на
дільницях госпрозрахунок.
Ще в Середині ЛИПНЯ КОЛСКІ не; комплексу виконав
свій п'ятирічний план, а до
Дня свободи 9 вересня —план 1985 року.
Газета
називає імена
операторів машинного до
їння, котрі за рік одержу
ють від кожної закріпле
ної корови по п’ять тисяч
і більше кілограмів моло
ка. Цс Пягол Янєв, Пела
Асепова. Любен Атанасов,
Траян Павлов та ін.
Добірку за матеріала
ми газети «Добруджанска трибуна» під
готував Н. ДОБРіН.

7 жозтня 1985 року
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1 СОНЦЕ ДЛЯ НАС, 1 БЛАКИТЬ!
РОЗПОВІДАЄМО ПРО ПРОФЕСІЮ

Тут починається людина
Сталося диво: народилася Людина. Цього дива че Матвеєву про те, як

кали не тільки батьки малого, а й лікарі _ і ті, хто

доглядатиме його у перші тижні житги.— неонатологи
чи, як їх ще інакше називають, мікропедіатри.

І неабиякого уміння, ерудиції, уважності потребує
/А»

професія лікаря-мікропедіатра, щоб був

визначений

точно стан немовляти — адже воно саме не скаже, іцо

його турбує, от і спробуй визнач і, якщо треба, до
поможи малому. Держава потурбувалася про тс, щоб
жодна дитина ііе залишилася без уваги лікаря. Про

професію

неонатолога

розповідає

молодий

лікар

Тамара Олексіївна ТЕРНОВ’СЬКА: ■

г-

У кожного з нас, лмкропе- аання з новонародженими,
діагріз
Кіровоградського урятування від небезпеки
пологозого будинку — Люд дітей, які, за якихось при
мили Красножон, Олександ чин, народилися передчас
ри Рибалко, Василя Посту- но або з малою вагою.
пайла, Людмили Козаленко
І тут на допомогу ліка
та нашої наставниці, мікро- рям приходить сучасне об
педіатра з тридцятий' яти- ладнання. В нашому арсена
річним стажем Лідії Дмит лі і сучасні медикаменти.
Не раз ми, молоді спе
рівни Матзеєзої є спільна
радість — щоденне спілку- ціалісти, розпитували Л. Д.

при ходити до розв’язання проб
йшла вона до мікропедіат- лем, які іноді виникають. Я
маю на увазі раціоналіза
рії.
торські пропозиції, які вно
У п’ятдесятих роках, коли
сяться самими ж неонатотільки Лідія Дмитрівна по логами.
чала працювати у пологово
Всім нам пригадуються
му будинку, ніяких спеці
альних знань з мікропедіат- перші дні роботи... Вночі
рії інститути не давали. Те пролунав терміновий ви
пер — це окрема наука. клик. У одного з немовлят
Кожне захворювання ново стан здоров'я погіршав. До
народжених описане у чис ранку велася боротьба за
ленних монографіях. Зви життя. І смерть відступила.
чайно, і медична техніка Ми і сміялися, і плакали від
була не на тому рівні, як щастя. А потім, дивлячись
зараз. Проте Лідія Дмитрів як мати годузала своє ди
на згадує, що завжди мік тя, як лагідно пестила своє
ропедіатри робили все, щоб немовля,
кожний з нас
дитина мала шанс на життя. вперше тоді відчув, що зро
Колись ночей не спала бив у ту страшну ніч важ
наша наставниця,
виход ливу справу: допоміг дити
жуючи немовля, яке наро ні вижити і повернув щастя
дилося вагою 900.грамів. матері.
Вона врятувала дівчинку.Та
Якби кожного з нас запи
виросла. Нині вона працює
тали, чи згоден він змінити
у цьому ж пологовому бу
динку — з немовлятами. Не свою професію, ми б відпо
раз ми чули від своєї на віли — ні, тому, що ця ро
ставниці, що дитина, хоч і бота і нас формує як лю
зовсім маленька, варта того, дей, і ми даємо людям ра
щоб її зробити щасливою! дість.
Мабуть саме це спонукає
кожного з нас творчо під

Т. ТЕРНОВСЬКА,
лікар-неонатолог.
J

Якби цьому колективові
виписували паспорт, то’ у
графі «рік народження»
сміливо можна було б ста
ви ти дату «9 травня 1970
року». Бо хоча танцю
вальний гурток Кірово
градського Палацу піоне
рів та школярів імені В. 1.
Леніна виник дещо рані
ше, саме згаданого дня під
час першого концерту до
нього прийшло перше ви
знання і, мабуть, перша
радісна, підкріплена не са
мим лиш ентузіазмом, дум
ка: «Щось виходить!» Го
ді ж доти безіменному ко
лективові буквально вру
чили
назву.
Глядачам
здалося, що для вияву їх
нього захоплення юними
танцюристами
оплесків
замало, і сцена заясніла
голубими зірочками про
лісків. Цю темну мить ус-,
піку так хотілося запам'я
тати, увіковічнптн, навіть
взяти щось від неї у май
бутнє. Тож і взяли — сьо
годні костюми танцюристів
прикрашає
зображення
весняного первоцвіту і бла
китний: напис «Пролісок».
Тепер, озираючись -на
пройдений хореографічним
ансамблем
«і Іролісок»
шлях, можна порівняти
ного з тріумфальним мар
шем, останні (поки що)
урочисті акорди якого —
участь кіровоградців у ди
тячій та культурній про
грамах XII Всесвітнього
фестивалю молоді та сту
дентів у Москві й внступїі
в Артеку. Попередня ж
біографія вмістила щасли
ві хвилини овацій у Крем
лівському Палаці з’їздів,
на ВДНГ СРСР, у Югосла
вії па міжнародному фес
тивалі «Радість Європи»,
де «Пролісок» узяв пер
ший приз, у Болгарії та
години, дні, місяці, роки
праці. Була б вона, однак,
менш результативною без
наполегливості, фантазії,
фізичної
витривалості,
зрештою, — і всього цього
у максимальній мірі вира
ження.
Чому так? Учасники ан
самблю — діти від 5 до
17 років, а як ми звикли
сприймати вихід па сцену
«артистів» цього віку? Під
бадьорливо аплодуємо не
•

стільки за професіоналізм,
скільки за милу дитячу
безпосередність — читай
незграбність, перебільшену
старанність, смішні гри
маси. «Пролісок» же при
вчив публіку оцінювати
свої виступи за «доросли
ми» критеріями. Недарма

УРСР Анатолій Єгорович
Коротков ще задовго до
«Проліска» небезуспішно
проклав першу борозну на
педагогічній
пиві. Коли
служив у армії, його, як
«спеца»
з
хореографії
(танцював колись при Ор
ловському 1 Палаці піоне

ж він супутник заслуже рів), попросили повести
ного самодіяльного ан гурток у підшефній школі.
самблю танцю «Ягрань».
Спробував — сподобалося,
Цей прославлений колек тож потім були і участь у
тив охоче допомагає мо «Ятрані», і педінститут, і як
лодому колезі. Керівник
продовження — «Пролі
«Яграні», народний артист
сок».
УРСР А. М. Крпвохцжа
Один, звісно, в полі не
навіть через пресу поста
воїн, надто ж — коли на
вив «Проліску» п’ятірку з
плюсом. «Пролісок» має і
гучні
титули — лауреат
республіканської
комсо
мольської
премії імені
М. Островського, обласної,
комсомольської премії ІМС*
ні 10. Яновського, має По
чесні грамоти ЦК ВЛКСМ,
ЦК ЛКСМУ, Міністерства
освіти УРСР, Радянського
фонду миру, дипломи між
народних фестивалів та
інші відзнаки. Свою роль в
успіху відіграє ретельний
відбір учасників. Примі
ром, цього року 60 новач
ків було набрано з півто
ри тисячі «абітурієнтів».
Ще важливіший фактор—
те, що ці здібні серед здіб
них діти потрапляють у
хороші руки. Художній ке
рівник ансамблю, заслуже
ний працівник культури

«полі».600 учасників. Тож
лаври успіхів і нелегку но
шу складних репетицій,
гастролей, організаційних
справ ділять із керівником
колеш, відмінники народ
ної освіти Валентина Ми
колаївна Короткова і На
талія Михайлівна Кова
ленко, а також Валентина
Іванівна Джобадзе. 1 по
руч з ними Анатолій Маленко та Ірина Дороговоз — учорашні учасники
«Проліска», завтрашні (на
цс сподіваються) студенти
інституту культури.
Увага до талантів... Що
сюди входить? «Професіо
нальний» глядач назве пе
редусім атрибути успіху—
оплески, букети, усмішки,
комплімент. Toil же, хто
сам має відношення до
самодіяльної
художньої
творчості, у цьому рядх
перелічить і задоволення
господарських потреб ама
торського колективу: за
безпечення
костюмами,
транспортом, апаратурою,
місцем для репетицій... У
цьому відношенні «Пролі
сок» увагою не обділений.
Концертмейстер ансамблю
В. В. Грищенко сказав:
«Паша база — найкраща
в республіці».
Повірте, він не перебіль
шив. Зовсім недавно < Про
лісок» вселився в нове
приміщення,
збудоване
спеціально для нього. Тут
сяіоть дзеркальними стіна

Комусь це, можливо,
здається дивним — музи
ка в бібліотеці. Але постій
ні відвідувачі юнацької
бібліотеки імені О. Бойченка до цього звикли. З
тих пір, як у бібліотеці по
чав працювати відділ мис
тецтв, гут зібрано літера
туру і періодичні видання
з мистецтва. Крім того,
фонд нараховує більше
двох
тисяч
грамплаті
вок, діафільмів та діапо
зитивів.
Основне завдання від
ділу — естетичне вихован
ня юнацтва. Ми намагали
ся знайти нові, нетради
ційні форіїп А роботи, не
просто дати читачам кон
кретну інформацію, а ви
кликати в них інтерес і ба
жання працювати само
стійно.
Крім звичних бібліотеч
них форм роботи — виста
вок,- оглядів літератури,
бесід — вперше ми почали
проводити артотеки — за
ходи, які нагадують вікто
рини. До речі, цю форму
роботи ми запозичили у
своїх колег із Хмельниць
кого. А ось уроки ввічли
вості народилися безпосе
редньо в нашій бібліотеці.
Уроки ввічливості — це
умовна назва циклу захо
дів в основному для стар
шокласників, які повниш
розкрити поняття ..Куль
тура
поведінки». Цикл
складається з чотирьох за-

ми три танцзали, до по
слуг юних артистів кілька
роздягалень, душові, кос
тюмерна. Все світле, чис
те, лросіоре — тут роз
долля рухам, стрімкості,
тут хороша акустика, гут
легко дихати. І тут дуже
добре видно, як реалізую
ться і конституційне право
кожного громадянина на
змістовний відпочинок, і
наше неписане, але не
ухильно виконуване пра
вило «Все найкраще — ді
тям»...
Що ганцює «Пролісок»?
На фасаді його «дому» —
два мозаїчних малюнки:
піонерський
галстук із
*
проліском
га танцюристи
в народних костюмах. Ці
зображення дуже точно
передають провідні геми
програм — тему щасливо
го дитинства і фольклору,
що втілюються в танці
різних народів. Гут і ук
раїнські «Веселі гуцуляга», молдавська «Меруцішка», білоруська «Растрападка», російська «Орлов
ська маганя» і мексікапські, угорські, карело фін
ські ганці, і барвиста ком
позиція <Квітп України»,
де діти різного віку одяг
нені волошками, айстрами,
маками. Нині ансамбль го
тує програму, присвячену
XXV11 з’їзду КПРС. Балет
мейстер і режисер танцю
вальних спектаклів А. Є.
Коротков.
«.Мистецтво ви
магає жертв». —
маючи справу з
тими, хто до мис
тецтва
причет
ний,
мимоволі
шукаєш у них
самих підтверд
ження цієї фор
мули. Учасники
ж «Проліска», як
мені здалося, від
занять
в
ан
самблі
кругом
лише у виграші.
Вже п’ятилітки
легко виконують
усякі нассе, со
те, ку де п’є. які
нам і запам’ята
ти непросто. Г>
результаті
за
нять
класпч-

Музика
в
бібліотеці
нять, відповідно до яких
молодь знайомиться з ети
кетом, культурою побуту,
мови.
1 такі уроки користую
ться популярністю.
Працює у нас і музичнотеатральна вітальня. Ще
в минулому році почали
тут цикл бесід «Поезія і
музика». їх мста — пока
зати, як тісно пов’язані ці
види мистецтва. Ми вже
«пройшли» російську по
езію XIX століт і я, і завдя
ки .музичним ілюстраціям
читачі побачили, як ви
никнення нових поетичних
жанрів — російської піс
ні, елегії, балади — впли
вало на вокальне мис
тецтво.
Великі надії покладаємо
ми на наш клуб любителів
мистецтва «Гармонія >. спо
діваючись, . що в новому
році у нього з’являться і
нові хороші друзі.
М. СМИРНСЗА,
старший бібліотекар
відділу мистецтв об
ласної юнацької б. 5ліотеки імені О. ііойченка.

ним ганцем старші демон :Я
сірують техніку, котріїї ,
позаздрили б і спортсмени. :
Постійне перебування в ру ;
сі формує струнку поставу,
пружну ходу, граціозність
— і гут керівник є взір
цем для вихованців. У ап
самблі діти не тільки тав
цтоють, а й оздоблюють
костюми, вчаться спілку ви
шся, виробляють у собі
активну життєву позицію.
Свідчення її наявності —
«Пролісок» премію імені
тМ. Островського га части
ну коштів від концертів
перерахував у Фонд миру;
діти направили в штабквартиру НАТО листа з
протестом проти гопки оз
броєнь.
Втім, дечим заради мис
тецтва все ж доводиться
поступитися.
Блакитні
«проліскові» бантики в усіх
дівчаток заплетені в косич
ки — ніяких тобі стрижок,
чілок чи інших подихів
вітру моди. «Публіка по
винна бачити, — каже А. Є.
Коротков, — відкриті об
личчя наших дітей, їх ве
селі очі».
Такими їх і бачать шко- ■
лярі і залізничники, шах
тарі і хлібороби, учасники
святкових торжеств, перед
якими постійно виступає
ансамбль. 1 яточі обличчя
ганцюрпсіів — то не сце
нічна маска, а ніддзерка
лення піднесеного стану
душі, «умовленого МОЖЛИ
ВІСТЮ розвивати її демон
струвати свої таланти, тур
ботою старших, щасливим і
дитинством під мнринм не
бом соціалістичної Віт- |'
чнзни.
Такі ж усміхнені облич
чя бачать юні кіровоградці і в залі, і щоразу після
концерту сцена стає ще
яскравішою, ніж була на
початку програми — то н
котрий раз свою ноту в хо
реографічиу
урочистість
вносять подаровані вдяч
пою публікою квіти Про
ліска»...
Н. ДАНИЛЕНКО,
кор. «Молодого ко
мунара».
м. Кіровоград.
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що хочеш бути здоровим. ня. (Кіровоград)
18.25 —
18.15 — Оголошення. (Кіро
20.05 — Телефільм «В остан «День за днем». (Кірово воград).
18.20 — Телефільм.
ню хвилину», 21.00 — «Час». град). 18.40—«Інтенсифікація (Кіровоград).
18.30 — Кон
21.35 — 3 фондів телебачен економіки — завдання все церт. 19.00 — Актуальна
ка
ня. Давид Ойстрах. 22.50 — народне». Виступ заступни мера. 19.30 —• Нові книги.
Сьогодні у світі. 23.05 — ка голови облвиконкому, го- 20.15 — Співає 1 танцює
Футбольний огляд. 23.30 — '»лови планової комісії Е. П. «Молодість». 20.45 — Па доб
д ЦТ (І програма)
Чемпіонат світу з шахів. Ін Рейзвіха. (Кіровоград). 19.00 раніч, діти! 21.00 — «Час».
— Актуальна камера. 19.30 21.35 — Художній телефільм
8.00 — «Час». 8.40 — До формаційний випуск.
— Молодіжна студія «Гарт». «Люди та дельфіни». З серія.
кументальні
телефільми.
20.30 — Естрадний концерт.
9.15 — Творчість юних. 9.35
По закінченні — Новини.
д
УТ
20.45
— На добраніч, діти!
— Сьогодні — День Консти
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
туції СРСР. 10.05 — Пісні і
10.00 — Новини. 10.20 — дожній телефільм «Люди та ▲ ЦТ (II програма)
танці народів СРСР. 10.35—
Фільм — дітям. «Від семи до Фільм-концерт. «Музичні мі дельфіни». 2 серія. 22.50 —
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
дванадцяти». 11.50 — 3 чого ніатюри». 10.35 — Шкільний Новини.
Документальний телефільм.
починається
Батьківщина. екран. 7 клас. Фізика. 11.05
8.35, 9.40 — М. Лєрмонтов.
Фільм-концерт за участю — По музеях і виставочних
А ЦТ (II програма)
• Пісня про купця Калашни
народного артиста РРФСР залах. 11.40 — Шкільний ек
кова». 7 клас. 9.00 — «Орел».
О. Покровського. 13.00 — ран. 10 клас. Українська лі
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Науково-популярний фільм,
Мультфільми. 13.45 — Доку тература. 12.15 — Художній «Генерал .Асланов». Доку 9.10 12.05 — Іспанська мо
ментальний фільм «Співро телефільм «Диктатура». 13.45 ментальний телефільм, 8.35 ва. 10.05 — Зарубіжне обрабітництво — шлях до миру». — Новини. 16.00 — Новини.
14.10 — Грають духові ор 16.10 — «Срібний дзвіночок».
кестри. 14.30 — Телефільм 16.30 — Концерт. 17.10 —
«Квартет Гварнері». 1 1 2 се Спитай
себе. 17.30 — Рух —
рії. В перерві — 15.40 — здоров’я. 18.00 — «День за
Новини. 17.00 — На арені днем». (Кіровоград). 18.20 —
цирку. 17.45 — Клуб манд Телефільм.
(Кіровоград).
рівників. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Кіноетюд. 19.10 18.30 — Фільм-концерт «1п— Мультфільми. 19.30 — термеццо». 19.00 — Актуаль
Фільм «Зворотний зв'язок». на камера. 19.30 — Слово
газети «Правда». 20.00 —
21.00 — «Час». 21.35 — Кон Музична
вікторина. 20.30 —
церт майстрів
мистецтв,
Телефільм
«Дивовижні озе
присвячений Дню Конститу
ції СРСР. 23.25 — Сьогодні ра». 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.35 —
у світі.
Художній телефільм «Люди
та дельфіни». 1 серія. 22.40
— Новини.
д УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
«Сонячне коло». 10.50—Сьо
годні — День
Конституції
СРСР. 11.45 — Художній телефільм «Жива веселка».
12.50 — Новини. 13.05 —
«Братерство». 14.45 — Музіічний фільм «Мир дому
твоєму», 15.05 — Народний
депутат,
15.35 — Концерт.
16.25 — Наші гості. 17.40 —
Кіномеридіани. 18.30 — Ак
туальна камера. 19.00—Чемикчігт СРСР з футболу. «Ди
намо» (Київ) — СКА. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Пам'ятні сто
рінки радянського екрана.
22.20 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.0.0 — Гімнастика. 8.20 —
«Москва». Кіноогляд. 8.30 —
Ритмічна гімнастика. 9.00—
Розповідь про художників.
9.35 — Концерт оркестру ро
сійських народних інстру
ментів Куйбишевського му
зичного училища 10.05 —
Документальний телефільм.
10.35 — Концерт художніх
колективів
соціалістичних
країн. 11.40 — Докумейтальний телефільм. 11.50 — Фільм
«Сільва». 13.10 — Що? Де?
Коли'.’ Телевікторина. 14.30—
Чемпіонат СРСР з хокею.
«Динамо» (Москва) — «Хі
мік». З період. 15.15 —С. Ми
халков. «відлуння». Фільмвистава Центрального те« '1-у Радянської Армії. 17.15
Чемпіонат СРСР з футбо
лу «Кайрат» — «Спартак».
2-й тайм 18.00 — «Дніпро»
- «Арарат». 2-й тайм. 18.45
- - Я тобі проспіваю серена
ду- Концерт 19.10 — 0. Сулейменов.
Поема. «Земля,
вклонися людині». 19.45 —
Вечірня казка 21.00—«Час»
21.Зо — На екрані — кіноко
медія. Фільм «Серця чоти
рьох » 2365
Новини.

А ЦТ (II програма)'
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Природознав
ство 2 клас. 8.55 — « Колесо
і грунт». Науково-популярнші фільм. У.05. 12.25 —
Французька мова. 9.55 —
Вс. -Вишневський, письменник-комупіст. 10.45, 11.40 —
Ботаніка. 5 клас. 11.05 —
Шахова школа. 12.00 — Фі
нка. 7 клас 12.55 — Сто
рінки історії-. Карл Маркс і
сучасність 13.40 — <1 той,
хто з піснею...». Композитор
.1, Дунасвський. 14.40— І. Тур
генев. Сторінки життя і твор
чості. 15.25 — Новини. 18.00
— Новини. 18 15 — «...До
шістнадцяти і старші». 19.00
'Служу Радянському Сою
зуі». 20.00 — ВечірИя казка.
20.15 — Реклама 20.20 —
Науково-популярний фільм.
20.30 — Музичний кіоск.
21.00 — «Час». 21.35 — Ек
ран пригодницького фільму
■По сліду володаря». 23.05 —
Повний.

а

А ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Фут
больний огляд. 9.00 — Клуб
мандрівників. 10.00 — Теле
фільм «В останню хвилину».
10.55 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — «Комуністи
80-х». Документальні філь
ми 15.25 — Портрет музи
канта. Г. Черни-Стефанська.
15.55 — Новини. 16.00 —
Твоя ленінська бібліотека.
В. 1 .Ленін. «Матеріалізм і
емпіріокритицизм». 16.30 —
Документальний телефільм.
17.20 — «...До шістнадцяти і
старші». 18.05 .— К. Сен-Санс
Другий концерт для форте
піано з оркестром. 18.30 —
У кожному малюнку — сон
це. 18.45 — Сьогодні у світі.
19.05 .— Мультфільм 19.15 —
Це ви можете. 20.00 — Теле
фільм «Смерть на віллі»
21.00 — «Час». 21.35 — Ви
ступ артистів балету 22.00—
А ЦТ (1 програма)
Футбол. Збірна Данії — збір
Швейцарії. 2-й тайм. 22.45
8 00 — «Час». 8.35—Фільм на
«Зворотний зв’язок. 10.05 — — Сьогодні у світі.
«Сюїта для чотирьох труб»
Фільм-концерт. 10.35 — До
кументальні
телефільми. А. УТ
11.10 — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — Докумен
10.00 — Новини. ]0.20 —
тальні телефільми. 15.40 — Пісенне мереживо. 10.35 —
Концерт оркестру народ Шкільний екран. 4 клас. Іс
них
інструментів.
16.15 торія. 11.00 — «Слово за ва
— Новини. 16.20 — Мами ми». 11.45 — Концерт. 12.35
на школа. 16.50 — Пісні і — Новини. 12.50 — Худож
романси Р. Яхіна. 17.20 — ній телефільм «Люди 1 дель
Відгукніться, сурмачі! 17.50 фіни». І серія. 13.55 — Доб— Народні мелодії. 18.05 — його вам здоров'я. 16.00 —
Є. Винокуров «І я був у то Новини. Ю.10 — «Срібний
му поході». Фільм концерт дзвіночок». 16.30 — Бесіда
18.45 — Сьогодні у світі. лікаря. 16.40 — «Народні та
19.00 — Чемпіонат світу з ланти». (Кіровоград). 17.10—
шахів. Інформаційний " ви Телефільм «Гонки по колу».
пуск. 19.05 — «Чим ми мо
17.30 — «Продовольча прожемо допомогти?». Науково- і рама — справа кожного».
популярний фільм про нові 18.00 — «Сонячно коло» Ви
методи лікування алкоголіз- ступає дитячий танцюваль
і/, у 19.15 — Наука і життя ний ансамбль «Струмок».
19.45 — Новини. 19.50 — Як Палац культури імені Жовт

РИЗЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ КОМБІНАТ

при «Саркана

текстильниеце»

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на такі спеціальності:

«Молодой коммунар» —

ЦТ (І програма)

8.00 -- «Час». 8.35—Фільм
По сліду володаря». 10.00 —
Мультфільми. 10.30 — Теле
фільм «Смерть на віллі».
11.30—Новини. 14.30— Нови
ни. 11.50 — Документальний
телефільм 15.40 —Виступ ху
дожніх
колективів КНДР.
16.05 — Новини.
16.10 —
«.Покликання». Про спеці
альності залізничник^. 10.40
— Концерт заслуженого ко
лективу Литовської РСР. ан
самблю пісні і танцю «Нямунас» Каунаського політех
нічного інституту. 17.10 —
Веселі старти. 17.55 — Грає
квартет арф. 18.15 — Ленін
ськйй університет мільйо
нів. Праця — суспільство —
людина. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Чемпіонат сві
ту з шахів. Інформаційний
випуск. 19.05 — Якщо хочеш
бути здоровим 19.20 — Світ
і молодь. 19.55 — Новини
20.05 — Телефільм
«Нічна
знахідка».
21.00 — «Час».
21.35 — «Вийти переможця
ми із бою злого...». 22.15 —
Сьогодні у світі. 22.30 —
Концерт народного артиста
СРСР Є Нестеренка і акаде
мічного оркестру російських
народних інструментів ЦТ і
ВР. 23.10 — Чемпіонат світу
з шахів Інформаційний ви
пуск.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок-». 16.30—
Республіканська фізико ма
тематична школа. 17.00 —
Телепост на реконструкції
Дніпропетровського коксо
хімічного заводу. 17.15 —
Камерний концерт. 17.30 —
Літературний театр М. Цвс.
таєва. «Мій Пушкін». 18.00—
»Деці, ла днем». (Кіровоград)

зотворче мистецтво. «Шедев
ри Дрезденської галереї».
10.35 —В. Жуковський. 11.35
— Наука і життя, 12.35 —
«Заводи майбутнього». Науково-популярйин
фільм.
12.55 — «Криниця». Телена
рис. 13.40 — Фільм «Суворе
чоловіче життя». 15.10 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Сільська
година.
19.20 — Баскетбол. Чолові
ки. 1/16 фіналу. «Жальгіріс»
(Каунас) — «Слойиафт» (Братіслава).
20.00 —> Вечірня
казка. 20.15 — Ритмічна гім
настика. 20.45 — Докумен
тальний телефільм. 21.00 —
«Час». ’21.35 — Телефільм
«Наприкінці літа». 22.45 —
Новини.

А ЦТ (І програма)

орган Кировоградского

ТКАЛЯ. МОТАЛЬНИЦЯ. ОПЕРАТОР МАШИН
Приймають без екзаменів дівчат віком від 15
років з освітою за 8—10 класів.
Для вступу необхідно подати такі документи:
заяву, документ про освіту, свідоцтво про народ
ження або паспорт (з відміткою про виписку), ме
дичну довідку, 2 фотокартки.
Строк навчання від 2 до 6 місяців,

м. Кіровоград,

еул. Луначарського, 36.
БК 00586.

Обсяі 0.5 друк. арк.

\

Індекс 61103

,

;

8.00 — «Час». 8.35 — До
Дня працівників сільського
господарства. Документальу
пі фільми. 9.20 — 41-й тирані
«Спортлото». ' 9.30—«Будиль
ник». 10.00 — Служу Радян
ському Союзу!». 11.00—Здо
ров’я. 11.45 — Ранкова пош
та 12.15 — Зустрічі на ра
дянській землі. 12.30—Сі ЛІД
ська година. 13.30 — Музич!ний кіоск. 14.00 — Чемпіо
нат світу з художньої Г1мг
настики.
14.45 — Концерт
радянської пісні. 15.05 -Т.
Мультфільми. 15.35 — Нови*,
ни. 15.40 — Клуб мандрівни
ків.. 16.40 — Якщо хочеш бу
ти здоровим. 16.55 — Всі
симфонії П. Чайковськогд'.
Симфонія А» 5. 18.00 — МІЯінародна панорама. 18.45 —
Мультфільм.
19.00 -- «Від
усієї душі», 21.00 — «Час»,
21.35—«Надзвичайний рейс».
Про спеціальну антарктичну
експедицію
на криголамі
< Владивосток» до иауковОскспедиційного судна «Ми
хаил Сомов». 22;05 — Фільмконцерт «Від серця до серця.
Співає Бісер Кіров». 22.35—
Новини. ,

8.00 — - Часе. 8.35 — Спі
ває фольклорний ансамбль
м.-Ленінграда. 8.55 — «Пер
лина Гвінейської затоки».
Кіноварне. 9,25 — Товари,
послуги, якість. 9.55 — Кон
церт духових оркестрів МВС.
10.40 — Телефільм «Р три
ікс» замовк навічно». 11.45
— Образотворче мистецтво.
12.15 — -Співає і. Сохадзе».
Фільм-концерт. 12.45 — Чем
піонат світу з художньої
гімнастики. 13.40 — «Сім'я і А УТ
школа». Тележурнал. 14.10 —
VI Міжнародний фестиваль
10.00 — Новини. 10.20 —
телепрограм про народну Ритмічна гімнастика. 10.45
творчість «Веселка». 14.30— — Музичний фільм «Ранко
Новини. 14.45 — «Письмен вий заспів». 11.25 — В май
ник і життя».
15.45 —
художника. 11.55 —
Фільм — дітям. «Мій Гене стерні
на замовлення.
рал». 1 і 2 серії. У перерві — Мультфільм
13.05
—
Новини. 13.15 —
1(5.50 — Новини. 18.00 —' У
світі тварин. 19.00 — Чем Сьогодні — День працівни
піонат світу з шахів. Інфор ків сільського господа)їства.
маційний випуск. 19.05 — 15.00 — Здрастуй, пісне!
Мультфільми. 19.35 — Нови 16.00 — «Слава солдатська».
ни. 19.40 — Концерт, при І 7.00 — Науково-популярна
свячений Дню працівників програма «Дивосвіт». 17.45
сільського
господарства. — «Сонячні кларнети-. Ко
21.00 — «Час». 21.35 — На лективи художньої самоді
скрапі — кінокомедія. Фільм яльності Херсонської .облас
«Свинарка і пастух». 23.00— ті. 19.00 — Актуальна каме
Чемпіонат світу з шахів. Ін ра. 19.30 — Концерт. 20.00-т
формаційний випуск. 23.10 Чемпіонат СРСР з футболу:
— Виступ фольклорного ан «Чорноморець» — «Арарат».
самблю < Елькаїїділь» (Іспа 2-й тайм. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час»'.
нія). 23.45 — Новини.
21.35 — Художній телефільм
• Доки не нипав сніг». 22.50
— Новини.
А УТ

А ЦТ (И програма)
8.00 — На зарядку ставай!
8.15 — 'У кожному малюп'ку — сонце». 8.30 — Ритміч1на гімнастика. 9.00 — Росій
ська мова. 9.30 — Докумен
тальні телефільми. 10.00 —
Концерт ансамблю народної
музики Білорусії «Свята».
11.00 — Фільм —дітям. «Без
страшний атаман». 12.15 —
Програма Омської студії те
лебачення. 13.15 — Чемпіо
нат світу з вільної боротьби.
14.00 — «Чотири клоуни під
одним дахом». Фільм-кон
церт. 14.55 — Розповідають
наші кореспонденти. 15.25 —
VI Міжнародний фестиваль
телепрограм про народну
творчість < Весе.п;а «Остро
ви фієсти» (Філіппіни). 15.45
Телефільм «Білий шаман»,
і серія. 16.55 — Мультфіль«
ми. 17.15 — Світ і молодь.
17.50 — «Долина сонця і лі
сів.'. 18.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: - Динамо»
(Москва) — «Жальгіріс». 2-й
тайм. 18.45 — Видатні ра
дянські композитори — лау
реати
Ленінської премії.
19.30 — «Слово про дружбу».
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Співає К. Бустоманте (Ісгапія). 20.50 — Документаль
ний телефільм. 21.00—-Час».
21.35 — Фільм . Відряджен
ня».
•
<
Наступний номер «Молодого
комунара»
вийде 10 жовт
ня ц. р.
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А ЦТ (1 програма)

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Тслефільм «Наприкінці літа».
9.45 — Російська вокальна
лірика XVIII ст. 10.15 — Те
лефільм «Нічна знахідна».
11.10 — Документальні теле
фільми.
11.40 — Новини.
14.30 — Новини. 14.45 —
Доку м е 11 тальки й те лефі л ьм.
15.15 — Ф. Ліст. Угорська
рапсодія № 6. 15.25 — По Іс
панії. Кіпопарис. 15.50 —
10.00 — Новини. 10.25 —
Новини. 15.55 — Російська
гімнастика.. 10.50
мова. 16.25 — Цей фантас Ритмічна
— Фільм-концерт. 11.30 —
тичний світ. 18.00 — «Спів «Доброго вам
здоров'я».
дружність».
Тележурнал. 12.00 —«Призначається поба
18.30 —
Веселі
нотки. чення». 12.30 — Художнії!
18.45 — Сьогодні у світі. телефільм «Люди та дельфі
19.05 — Чемпіонат світу з
З серія. 1 і 2 фільми.
художньої гімнастики. 19.50 ни».
14.35 — Новини. 14.50 —
— Новини.
19.55 — Теле «Наука
час». 15.20 — Сати
фільм «Р три ікс» замовк ричний і об'єктив.
15.50 —
навічно». 21.00 — «Час». «.Автограф». Дорогами
21.35 — «Ану. дівчата!». 16.40 — Документальні пісні.
фільКонкурс трудівниць сіль
XI Всесоюзного
ського господарства Красно ми-призерн
фестивалю
телефільмів.
дарського краю. 23.15—Сьо 17.45 — < Пісня скликає дру
годні у світі.
зів». 18.45 — Скарби музеїв
України. 19.00 — Актуальна
камера. 19.30—Наші прем’є
А УТ
ри. Телефільм «Поєднання
10.00 — Новини. 10.25 — енергії».
— Співає во
Виробнича гімнастика. 10.35 кальний 20.00
«Явір».
— Шкільний екран. 7 клас. 20.50 — Наквартет
добраніч, діти!
Історія. 11.00 — Фільм-кон 21.00 — «Час».
21.35
—
Ф. М.
церт. 11.10 — Художній тевський. «Злочин і ка
лефільм «Люди та дельфі Дос'го<
ра».
Вистава
В
перерві
—
ни«. 2 серія. 12.25 — Нови Новини.
ни. 16.00 — Новини. 10.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30 —
Атеїстичні діалоги. 17.00 — А ЦТ (II програма)
Телефільм. 17.15 — С. Рахманінов. «Соната». Концерт.
8.00 — Гімнастика. 8.15—
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.20 — Оголошен Якщо хочеш бути здоровим.
ня. (Кіровоград). 18.30 — 8.30 — Наш сад. 9.00 — Ран
кова пошта.
9.30 — Доку
Звучить російський романс. ментальні
телефільми 10.00
19.00 — Актуальна камера.
—
Чемпіонат
СРСР
з горо19.35 — «П’ятирічки крок».
спорту. 10.30 — До
Назустріч XXVII з’їзду КПРС. доіниого
Кримська область. 20.20 — кументальний екран. 1.1.30 —
Телефільм «Кримський се «Любителям старовинної му.
заслуженого
зон». 20.50 — На добраніч, зики». Концерт
Латвійської РСР
діти! 21.00 — «Час». 21.35— колективу
камерного
оркестру
Лат
Концерт майстрів мистецтв і
філармонії. 12.00 —
художніх колективів Крим війської
Програма
Казахського
теле
ської області 22.30 — Теле- бачення. 13.00 — <3 піснею
егляд «Футбол-хокей». 23.00 по життю».
Кіноконцерт.
~ Новини.
13.45 — Стадіон для всіх.
14.15
—
Документальний
те
А ЦТ (II програма)
лефільм. 14.45 — «Чарівний
8.00 — Гімнастика. 8.15 — стрілець-». Романтична опера
Документальний телефільм. К. Вебера. 17.45 — Хокей.

НАША АДРЕСА:

областного комитета
Па украинском языке.

— Музика. П. Чайковськиїі.
9.35. 12.30 — Німецька мова.
10.05 — Учням ПТУ. Астро
номія. .Місяць. 10.35, 11.40 —
М. Гоголь. «Тарас Бульба»-.
6 клас. 11.05 — «Сім'я і школа>. Тележурнал. 12.10 —
Природознавство. З* клас.
13.00 — Науково-популярний
фільм.
13.10 — Радянське
образотворче
мистецтво.
С. Коиенков. 14.00 — Драма
тургія М. Горького. «Варва
ри». «Дачники». 15.00 —
Етика і психологія' сімейно
го життя. 15.30 — Новини.
18.00 — Новини. 18.20 — До
кументальний
телефільм.
18.30 — Управління соціаліс
тичною економікою. 19.00 —
Документальний телефільм.
19.15 — Міжнародна панора
ма. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Міжнародна това
риська зустріч з хокею з
м'ячем. Збірна клубів СРСР
— «Ботгік» (Швеція). 2 тайм.
21.00 — «Час». 21.35—Фільм
•Сім наречених єфрейтора
Збіг с;;» 23.10 - Новини.

ЦСКА — СКА. 2 і 3 періоди
19.15 — «По країнах і кон
тинентах».
Документальні
фільми. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Здоров'я. 21.00
— «Час». 21.35 — «Сергій
Єсепін».
Документальний
фільм. 23.05 — Повний.

8.35, 9.40 — Історія. 4 клас.
9.00, 13.10 — Англійська мо
ва. 9.30 — «Нові вироби тех
ніки. Вакуумні вимикачі».
10.05 — пошта
передачі
«Природознавство».
10.35,
11.40 — Історія. 7 клас. 11.05
— Поезія Я. Смелякова. 12.10
— Загальна біологія. 9 клас.
12.40 — Географія. Карпати.
Крим. Кавказ. 13.40 — Сус
пільствознавство. «Народо
владдя». 1-1.10 — «Так гар
тувалася сталь»'. 14.55 —
«Електроніка і ми». 15.25 —
Новини.
18.00 — Новини.
18.20 — Клуб мандрівників.
19.20 — VI Міжнародний
фестиваль телепрограм про
народну творчість «Весел
ка». -Ритм». (Сірія). 19.45 —
Вечірня казка. 20.00 — Хо
кей. «Торпедо» — «Динамо»
(Москва). «Хімік» — -Спар
таке. Переклик. 21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт у
Державному Великому те
атрі Союзу РСР, присвяче
ний 100-річчю з дня народ
ження Узеїра Гаджибекова.
Но закінченні — Новини,

Зам. Ко 533. Тираж 57 500.

Дирекція.

Газета виходить V вів горок.
четвер і суботу.
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«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
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