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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ
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ЗАКЛИКИ ЦК КПРС ДО 68-ї РІЧНИЦІ
КОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

1. Хай живе 68-а річниця Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції!

2. Слава Великому Жовтню, який відкрив нову епоху 
в історії людства — епоху переходу від капіталізму до 
соціалізму і комунізму!

3. Хай живе марксизм-ленінізм — нічно живе револю
ційне інтернаціональне вчення!

4. Хай живе Комуністична партія Радянською Сою
зу—керівна і спрямовуюча сила радянського суспільства!

5. Слава великому радянському народові — будівни
кові комунізму, стійкому і послідовному борцеві за мир!

6. Хай живе непорушний союз робітничого класу, кол
госпного селянства і народної інтелігенції!

7. Хай живуть нерозривна інтернаціональна єдність і 
братня дружба народів СРСР!

8. Слава більшовикам-ленінцям, ветеранам партії, ге
роям Жовтня, всім борцям за перемогу соціалізму!

9. Хай живе у віках безприкладний подвиг радянсько
го народу, який здобув перемогу у Великій Вітчизняній 
війні!

Вічна слава героям, які загинули в боях за свободу і 
незалежність вашої Батьківщини!

10. Трудящі Радянського Союзу! Зустрінемо XXVII 
з’їзд КПРС новими трудовими звершеннями, високими 
досягненнями у всенародному соціалістичному змаганні! 
Будемо працювати ударно, по-стахановському!

11. Трудящі Радянського Союзу! Виконаємо план 
1985 року, успішно завершимо одинадцяту п’ятирічку!

12. Комуністи! Будьте в авангарді всенародного руху 
за прискорення соціально-економічного розвитку країни!

13. Робітники і колгоспники, спеціалісти народного 
господарства! Наполегливо впроваджуйте у виробництво 
передовий досвід, досягнення науки і техніки! Всемірно 
добивайтеся інтенсифікації економіки, підвищуйте про
дуктивність праці!

14. Інженери і техніки, винахідники і раціоналізатори! 
Примножуйте свій вклад у прискорення науково-техніч
ного прогресу!

15. Радянські вчені! Ви перебуваєте на передовій лінії 
боротьби за прискорення науково-технічного прогресу! 
Країна чекає від вас нових науково-технічних розробок 
високої ефективності!

16. Машинобудівники! За вами — вирішальне слово
в технічному переозброєнні народного господарства! 
Швидше створюйте високопродуктивні машини і устат
кування! . . . - .

17. Працівники паливно-енергетичного комплексу! 
Збільшуйте видобуток нафти, газу, вугілля, виробництво 
електричної і теплової енергії!

Активно боріться за виконання Енергетичної програми!
18. Будівельники і монтажники! Підвищуйте ефектив

ність будівництва!
Будуйте економічно і добротно, на сучасній технічній 

основі! Здавайте пускові об’єкти з високою якістю і у 
сірок!

-19, Працівники транспорту і зв’язку! Добивайтеся 
безперебійного перевезення вантажів, високої культури 
обслуговування населення!

20. Трудівники села, всього агропромислового комп
лексу! Наполегливо виконуйте Продовольчу програму, 
збільшуйте виробництво продукції землеробства і тва
ринництва!

21. Трудящі всіх галузей народного господарства! Бе
ріть активну участь у реалізації Комплексної програми 
розвитку виробництва товарів народного споживання і 
сфери послуг!

22. Трудящі Радянського Союзу! Зміцнюйте дисциплі
ну і порядок, підвищуйте організованість на виробництві!

23. Громадяни Країни Рад! Режим економії — закон 
соціалістичного господарювання! Будьте економними та 
бережливими!

24. Трудівники усіх галузей народного господарства! 
Випускайте продукцію високої якості, боріться за честь 
радянської марки!

25. Громадяни Радянського Союзу! Активно боріться 
за утвердження соціалістичного способу життя, кому
ністичної моралі!

26. Народні депутати! Наполегливо вирішуйте питання 
державного, господарського і соціально-культурного бу
дівництва, добивайтеся втілення в життя наказів вибор
ців! .

Хай живуть Ради народних депутатів — справді де
мократичні органи влади!

27. Радянські профспілки! Розвивайте трудову актив
ність, ініціативу, технічну творчість мас, добивайтесь 
дальшого поліпшення умов їх праці, побуту, відпочинку!

Хай живуть радянські профспілки — школа управлін
ня. школа господарювання, школа комунізму!

28. Комсомольці і молодь! Безустанно оволодівайте 
знаннями, культурою, професійною майстерністю! При
множуйте революційні, бойові й трудові традиції партії 
і народу!

Хай живе Ленінський комсомол— бойовий помічник і 
надійний резерв Комуністичної партії!

29. Жінки Країни Рад! Беріть активну участь у вироб
ничому та громадському житті!

Слава жінці-матері!
Мир і щастя дітям \ сієї землі!
30. Славні ветерани! Передавайте молодому поколінню 

свої знання, багатий життєвий досвід! Виховуйте юнаків 
і дівчат полум’яними патріотами нашої Батьківщини, са
мовідданими борцями за справу Леніна, за комунізм!

31. Працівники народної освіти! Вдосконалюйте на
вчання і комуністичне виховання підростаючого поко
ління!

Наполегливо втілюйте в життя реформу загальноосвіт
ньої і професійної школи!

32. Діячі літератури і мистецтва, працівники культури! 
Високо несіть прапор комуністичної ідейності, партійнос
ті і народності!

Створюйте твори, які б утверджували правду життя, 
високі комуністичні ідеали!

33. Радянські воїни! Пильно і надійно охороняйте мир
ну працю нашого народу, історичні завоювання соціа
лізму!

Слава доблесним Збройним Силам СРСР!
34. Хай живе ленінська зовнішня політика Радянсько

го Союзу — політика зміцнення миру та безпеки народів, 
широкого міжнародного співробітництва!

35. Братерський привіт комуністичним і робітничим 
партіям!

Хай міцніють єдність і згуртованість комуністів усьо
го світу!

36. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
Хай живе пролетарський, соціалістичний інтернаціона

лізм! " -—
37. Братерський привіт народам соціалістичних країн!
Хай живуть єдність, співробітництво і згуртованість 

країн соціалістичної співдружності, їх непохитна ріши
мість зміцнювати і захищати завоювання соціалізму, мир | 
на землі!

38. Хай міцніє союз світовою соціалізму, міжнародно
го пролетаріату і національно-визвольного руху!

39. Народи світу! Рішуче боріться проти імперіалістич
ної політики агресії і насильства!

Вимагайте припинення агресивних дій США проти Ні
карагуа!

Добивайтесь виведення ізраїльських військ з усіх за
гарбаних арабських земель, припинення імперіалістично
го втручання в справи арабських країн!

Вимагайте припинення агресивних дій щодо незалеж
них африканських держав, ліквідації ганебної системи 
апартеїду в Південній Африці!

Свободу народові Намібії!
40. Народи всіх країн! Посилюйте боротьбу за усунен

ня загрози ядерної війни, за запобігання гонці озброєнь 
у космосі та її припинення на землі!

Добивайтесь повної ліквідації ядерної зброї!
41. Народи Європи! Боріться за міцний мир і співро

бітництво в Європі, за повернення розрядки!
Добивайтесь ліквідації хімічної зброї на континенті!
42 Гарантування миру та безпеки в Азії — справа 

всіх .азіатських народів! Спільними зусиллями перетво
римо Азію і район Тихого океану в зону миру, добпосу- 
сідства і співробітництва!

43.. Хай живе Союз Радянських Соціалістичних Рес
публік — Батьківщина Великого Жовтня!

44. Під прапором Леніна, під керівництвом Комуніс
тичної партії — вперед, до нових перемог у комуністич
ному творенні!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ компет комуністичної 
ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

м. Олександрія.

Змагання
на
користь

Справді ділова атмосфе
ра трудового суперництва 
між виробничими підроз
ділами та їх КМК на Олек
сандрійському заводі «Ав- 
тоштамп» дас відчутний 
ефект. Соціалістичне зма
гання на честь наступного 
партійного з’їзду, в яке 
включилися всі комсо
мольсько-молодіжні ко
лективи, виявляє резерви

в усьому — як у вироб
ництві, так і б людях.

В авангарді змагання три 
КМК, які очолюють відпо

відно Наталя Демид, Олек
сандр Сорокун та Миро
слав Дем’яник. Перші два 
колективи народилися од
ночасно — у січні 1982-го 
року, тож і біографії їх на 
перший погляд схожі.

Та насправді в’язальниці 
схемних джгутів з бригади 
Н. Демид впевнені, що їх
ній колектив має своє ли
це: класність помножена 
на високу виробничу ди
сципліну дозволила їм 
план п’ятирічки виконати 
до 50-річчя стахановсько- 
го руху. Враховуючи всі 
резерви, виробничниці ви
рішили до початку робо
ти XXVI! з’їзду КПРС вико
нати планове завдання се
ми місяців першого року 
дванадцятої п’ятирічки. 
Нині на їх трудовому ка
лендарі вже лютий 86-го.

Працюють у рахунок на

ступного року й комсо
мольці і 'молодь з бригади 
О. Сорокуна. Електромон
тажники схем у соціаліс
тичному змаганні за гідне 
завершення XI п’ятирічки 
випередили суперників: 
пре виконання п’ятирічно
го завдання рапортували 
ще 9 травня цього року. 
Вчасно переглянули й інші 
плани, зважили на слабкі 
місця. В результаті колек
тив узяв почесне завдан
ня: до 25 лютого наступ
ного року буде виконано 
виробниче завдання оди
надцяти місяців першого 
року дванадцятої п’яти
річки. Сьогодні схемщики 
працюють у рахунок трав
ня 1986 року. Трудове су
перництво триває.

€. БУДАРНИЙ, 
секретар комітету ком

сомолу заводу «Ав- 
тоштамп».

Буряководи нолгоспу «Комуніст» щоооку домагаються добрих врожаїв цукро
вого буряка. Не став винятком і нинішній рік.

Механізатори поспішають швидко і без втрат зібрати вирощене. У другій трак
торній бригаді добре працюють комбайнер РКС-6 Микола Явтушенко, машиніст 
гичнозбиральної машини Микола Шимко. На 110 —115 процентів виконує свої ден
ні завдання водій Сергій Єрьомін. По 300 — 350 тонн буряків за зміну відвантажуй, 
механізатор першої транторкої молодий комуніст Анатолій Тимкевич.

Н а знімну: Анатолій ТИМКЕВИЧ. Фото М. САВЕНКА.
Комланіївський район.
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ВІДГОМІН ЛІТА
ТРУДОВОГО

<с Створення трудових об’- 
т єднань школярів є нині 
т однією з найпрогресивні- 
т ши.х форм роботи у справі 
г комуністичного виховання 
Г учнівської молоді.
\ У травні під керівннц- 
\ тво.м обкому комсомолу та 
\ облвно були проведені 
? рейдн-перевіркн готовпос- 
* ті господарств до прийому 
\ школярів. До участі у пе- 
х ревірках залучалися від- 
А повідальні працівники 
а профспілкових та комсо- 
I .польських комітетів, 
X дідів народного 
X дарства та органів 
X ни здоров’я.
Л Рейд показав, що 
а табори не були своєчасно 
А готові до відкриття. Мате- 
А ріали рейдів розглядалися 
І на засіданнях обласного, 

районних та міських комі
тетів комсомолу. Вжива
лись заходи.

Робочий період у трудо
вих об’єднаннях відкрився 

й стартом літньої трудової 
4 чверті, який перетворився 
} у свято прані.
г У 1985 році практично в 
Ї кожну учнівську виробни

чу бригаду, в кожний літ
ній трудовий табір були 

І зараховані почесними труд- 
армійцями члени підпіль
ної комсомольської орга
нізації «Спартак», котрі 
діяли у роки Великої Віт
чизняної війни у с. Крас- 
ногірц і Головані вс ьк ого

району.
л У кожному трудовому 
X об’єднанні був лроведе- 

, ний день ударної праці. 
І Зароблені кошти перера- 
\ ховані до Фонду миру та 
\ до фонду XII Всесвітнього 
’. фестивалю молоді і сту- 
’. центів у Москві.
а ...У червні 1985 року чле- 
0 ян учнівських виробничих 
р бригад Комишувагської 
р середньої школи Новоук- 
р раїнського району, ІІовго- 
л родкЯ.-ької С11І № 2, Бог- 
Іданівеької СШ № 1 Зна- 

м'янського району і Над- 
лаишой СШ Новоархаи- 
гельЛкого району зверну
лися до всіх ровесників 
області з ініціативою роз
горнути змагання по гід-

від- 
ГОСГІО- 
охоро-

деякі

ній зустрічі XXVII партій
ного форуму під девізом 
«XXVII з’їзду КПРС — 
27 ударних днів протягом 
літньої трудової чверті!».

Це звернення було обго
ворено і підтримано у всіх 
районних, міських комсо
мольських та піонерських 
організаціях.

На високому трудовому 
рівні було проведено тру
дове літо у Світловодсько- 
му, Ленінському м. Кіро
вограда, Олександрійсько
му, Бобринецькому, Гай- 
воронсько.му, Кіровоград
ському районах області.

Усіма трудовими об’єд- 
школярів були 

зобо-
ваннЯМИ 
взяті соціалістичні 
в’язання по виконанню до-, 
говорів.

Організоване соціаліс
тичне змагання за перехід
ний приз ЦК. ВЛКСМ та 
Міністерства освіти СРСР 
«Герої праці — кращому 
трудовому об’єднанню 
школярів» стало дійовим 
помічником у виконанні по
ставлених завдань.

Члени шкільних трудо
вих об’єднань Ленінського 
району 
кожний 
день 
лому 
дів. 
було 
дієтичне 
бригадами у літніх трудо
вих об’єднаннях середніх 
шкіл №№ 5, 6, 16, 22. Та
бір праці і відпочинку 
«Старт-17» СНІ № 5 одним 
з перших підтримав іні
ціативу комишуватців. У 
ході соціалістичного зма
гання всі бригади підтри
мали заклик «XII Всесвіт
ньому фестивалю — 12 го
дин понад норму».

У літніх трудових об’єд
наннях Ленінського райо
ну працювали 12 агіт
бригад, які виступили з. 42 
концертами перед своїми 
товаришами і .мешканцями 
ближніх сіл.

Добре була налагодже
на виховна робота і тру
дова діяльність таборів 
праці та відпочинку Олек-

м. Кіровограда 
свій робочий 

присвячували 
з партійних 

На високому 
організовано

змагання

од- 
з’їз- 
рівні 

соціа- 
між

сандрівського МНВІ\, зо
крема, Івангородської, 
Красносільської, Красно- 
сілківської середніх шкіл. 
Так, члени табору праці і 
відпочинку «Юність» Іван
городської СІП доглянули 
23,7 гектара цукрового бу
ряка, зібрали 1 тонну 200 
кілограмів часнику з площі 
16 гектарів провели видову 
прополку пшениці на пло
щі 100 гектарів. Всього ви
конано робіт на суму 5270 
карбованців. Цікавою і 
змістовною була культур
но-масова робота в таборі.

Як про рівних в профе
сійній майстерності гово
рять доярки першої мо
лочнотоварної ферми кол
госпу імені Куйбишева про 
учениць Михайлівської де
сятирічки Оксану і Люд
милу Олексієнко, Тетяну 
Обдуллу, Тетяну і Оксану 
Коваленко. Олену Литвин- 
чук, які надоїли від за
кріплених груп 17 640 кі
лограмів молока. В цьому 
є. й частка праці 
класннків 
Сергія 
сандра 
підвозили корми на ферми.

Нині підбиваються під
сумки роботи школярів 
трудових об’єднань. Неза
баром стануть відомими 
переможці соціалістичного 
змагання.

старшо- 
і Василя Буші, 
Цимбала, Олек- 
Гіотоцького, які

Наш кор.

ЦеГ-лцнІмои зроблено плітку, моли учні Первоя^Айської десятирічки Ма- 
гоеис&шсьного району допомагали збирати урожгчЯрідному колгоспові «Зо
ря». Смачні обіди готували школярам кухарки Я. І. ТКАЧЕНКО і Г. В. РОД- 
зяй НО.

Фото А. ШЕВЧЕНКА.

ОБИРАЄМО
ДОЛЮ

Говорять: «Не те важ
ливо, ким бути, а важливо, 
яким бути». В нашій краї
ні будь-яка справа почес
на і корисна. Та. щоб ми 
не робили, повинні вклас
ти свою Душу, талант, 
фантазію, адже ми труди
мося для власного щастя і 
щастя інших. Все це пра
вильно, коли говорити вза
галі. А коли мова йде про 
конкретну людську долю? 
Вибір професії — питан
ня дуже серйозне. Влас
не, це вибір долі, своєї 
життєвої дороги.

Людмила С. не вступила 
до інституту. Були спо
чатку сльози, розпач, по
тім почалися пошуки ро
боти. Звернулась за допо
могою в облвно — їй по
радили вступити до СПТУ 
№ 14. Відважилась. Обра
ла професію швачки. На
вчання захопило. З пер
шої ж стипендії накупила 
безліч журналів мод, по
тім з’явився альбом, де 
замальовувала різні ко
мірці, кишені, рукава, мод
ні силуети пальто, піджа
ків, плашів. Це вже було 
своє, була творчість.

І Людмила більше не 
їжалкувала про інститут. 
Не тому, що розчарува
лась в професії педагога, 
а тому, що ніколи не була 
по-справжньому зачаро
вана нею — поступала «за 
компанію» з подругою. Те
пер у дівчини з’явилась 
мрія —.приносити радість 
людям, творячи для них 
красивий, * елегантний, 
зручний одяг. Можливо 
буде в її житті і навчання 
в технікумі чи в інституті, 
але це буде закономірним 

■ на шляху вдосконалення 
майстерності.

Хто з хлоп’ят не мріяв 
стати моряком чи льотчи
ком, дівчата ж найбільше 
мріють про професію ар
тистки. Це хороші мрії. 
Але час все по (ставить на 
свої місця. Щоб добре 
жити, потрібно ростити 
хліб і будувати красиві 
будинки, варити сталь і до
бувати вугілля, підмітати 

• вулиці і шити одяг — ро
бити ’ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ зов
сім простих і буденних, 
але таких необхідних 
справ. Вчені підрахували, 
що зараз в нашій країні 
більше 400 тисяч різних 
професій. Та, обираючи 
для себе одну з них, да-

вайте не забувати слів 
Олексія • Максимовича 
Горького: «Треба любити 
те, що робиш і тоді труд, 
навіть пайгрубіший, під
німається до творчості».

Мені доводилось зустрі
чатися з відомим у Сибі
ру будівельником Володи
миром Малихіннм. В трид
цять років він став Ге
роєм Соціалістичної Пра
ці. Бригадир, чуйний това
риш, інтелігентна, освіче
на людина.

Орієнтуючи старшоклас
ників на вибір робітничих 
професій, ми часто наводи
мо приклад, як «від прос
того робітника виріс до 
керівника багатотисячно
го підприємства». Сам по 
собі такий приклад непо
ганий. 1 дійсно, перший 
космонавт планети Юрій 
Гагарін і головний кон
структор Сергій Корольов 
починали свій шлях, з ПТУ. 
Але й самі робітничі про
фесії можуть принести лю
дині справжнє задоволен
ня і щастя.

Втім обрати професію 
це ще не все. Сьогодні 
Батьківщині потрібні не 
просто робочі руки, а ви
сококваліфіковані кадри, 
робітники, які спроможні 
на серйозний внесок в при
скорення науково-техніч
ного прогресу, в удоскона
лення форм і методів орга
нізації прані. Закінчуючи 
школу, молодь минає ПТУ 
і намагається пошвіідше 
оволодіти робітничою про
фесією, навчаючись на ко
роткочасних курсах чи без
посередньо на виробництві. 
Як свідчать соціологічні 
дані, ефективність праці 
випускників ПТУ на 15 
процентів’ вища тих, хто 
оволодівав професією у 
виробничих умовах. Сьо
годні з лопатою і ломом 
далеко не поїдеш!

Дорогі” старшокласники, 
обираючи робітничу про
фесію. не забувайте, що 
сучасному робітнику по
трібна хороша спеціальна 
підготовка, адже він від
повідає за успішний роз
виток економіки кр.^Ш, за 
її завтрашній денці’«

< Н. ПТАІ1ІКІКА.
ВІД РЕДАКЦІЇ. Запро

шуємо старшокласників 
взяти участь у розмові про 
вибір професії, поділитися 
своїми л іанами і сумніва
ми. ^пишіть, з преіц^а»- 
пиками яких спеці^^Вос- 
тей хотіли б ви зуст^жися 
на сторінках нашої іазе- 
іи. Чекаємо ваших листів.

Біля пам’ятника загиб
лим воїнам, що у селі Во
лодимирівні Кіровоград
ського району, цього за
тишного жовтневого дня 
завмерли в урочистій тиші 
стар шокл аси и ки м іс цевої 
ш коли.

— За наше, діти, з вами 
мирне сьогодення, за це 
високе й чисте небо по
лягли радянські воїни у 
запеклій борні з ненавис
ним ворогом, — звертає
ться до учнів вчителька 
Валентина Павлівна Кон
дратенко. ректор народ
ного університету пропа
ганди пам’яток історії та 
культури, що діє у серед
ній школі.

За традицією перше за
няття у цьому університе
ті розпочинається з по
кладання квітів до пам’ят
ника воїнам-визволителям 
на братській могилі та обе
ліска односельчанам, що 
не повернулися з фронтів 
Великої Вітчизняної. Чер
воні айстри і жоржини за- 
пломеніли на граніті. 
Хвилиною мовчання усі 
присутні вшанували па
м’ять героїв.

Потім слухачі універси
тету попрямували до світ

лого класу. В. П. Кондра
тенко поздоровила їх з по
чатком нового навчально
го року і прочитала лек
цію ' «Основоположники 
марксизму-ленінізму про 
культурну спадщину та її 
роль у комуністичному бу
дівництві і’вихованні 'Но
вої людини >. У доступній 
формі вона виклала сер
йозний матеріал, вдало ви- 
користовуючи технічні за
соби. Особливо запам’я
тається учням момент, ко
ли зазвучали слова пісні 
«Давным-давно была вой
на». а на екрані з’являли
ся один за одним фрагмен
ти з документального філь
му про боротьбу радян
ських людей з німецько- 
фашистськими загарбни
ками. Останній кадр — не
забутнії! парад Перемоги 
у червні 19-15 року.

Не всі солдати поверну
лися до рідного порогу. 
59 жителів Володимирів
ни назавжди залишили
ся на берегах Волги і 
Дніпра. Вісли й Одера. Зву. 
чать їх імена. Зосереджені 
і навіть суворі обличчя 
школярів. Ось він. ЗРИМ11Й 
зв'язок поколінь! Хіба і в 
них не такі ж прізвища, хі

ба це не їх діди і батьки із 
зброєю в руках захищали 
Батьківщину? Так. їм про
довжувати естафету слав
них справ старших поко
лінь.

Заняття продовжилися у 
народному музеї бойової 
слаЬи. Його експонати без 
слів розповідають про бій
ців і командирів, які виз
воляли село, про воїнів- 
односельців, про трудову 
звитягу земляків: про Ін
тернаціональні зв'язки уч
нів.

Цікаво й змістовно про
йшло перше заняття. Ус
піхів у роботі народного 
університету побажала 
доктор історичних наук', 
заслужений діяч науки 
УРСР, член ради сприяння 
народному музеї бойової 
при правлінні Українсько
го товариства охорони па
м'яток історії та культури 
К. І. Стецюк (м. Київ), яка 
була присутня на цьому 
занятті.

В. ВЛАСЮК, 
старший методист об
ласної організації Ук
раїнського товариства 
охорони пам’яток іс
торії і культури.

ВИ ПРОСИЛИ РОЗПОВІСТИ

«Юнона» та «Авось»
тів відбувається деяке пе- 
реакцентування: крім го
ловної ліні! — любові ге- 
роїе — посилюється тема 
антагонізму пригніченої
Росії та царсьного само
державства.

Розкажіть, будь ласка, 
про колектив, який висту
пав у Кіровограді з хоре
ографічною композицією 
«Юнона» та «Авось». Во
на дуже сподобалася і ме
ні, і всім моїм друзям. Але, 
па жаль, ми не знаємо ні
чого ПрО її ВИКОНаВЦІВ. 
Хто вони! Чому приїхали 
до нашого міста! Чи були 
раніше подібні трактовки 
цього музичного твору!

В. КРОТОВА, 
учениця 9-Б класу 
СШ № 13.

сенського «Юнона» та 
«Авссь». Рок-опера, яку 
написано за твором тала
новитого радянського по
ета, — одна з найпопуляр- 
ніших у молоді. Поетична 
історія кохання доньки 
губернатора Сан-Франціс- 
ко Кончіти Гонсалес і ро
сійського мандрівника, 
держезного діяча Миколи 
Петровича Резанова, що 
мріяв майже 180 років 
тому зблизити Амери
ку та Росію, буде хвилю
вати не одне покоління

Шановна Вікторіє! 
твої запитання відповідь 
дає музикознавець О. Іг- 
натьєва.

Днями 
тецтва і 
творчим 
самблю 
дість» 
профспілок імені Лесі Ук
раїнки міста Одеси.

Керівник поїздки — ін
структор відділу пропа
ганди та культурно-масо
вої роботи Одеського об
кому ЛКСМУ Тетяна Мар
кова мету приїзду колек
тиву до Кіровограда по
яснила так:

— Спорудження 
корпусів ------- ‘
об'єднання 
«Череона зірка» є комсо
мольською будовою. І 
ансамбль «Молодість^ 
приїхав до молоді вашої- 
міста з метою культурно
го обслуговування всесо
юзних і республіканських 
ударних комсомольських 
будов України.

На сцені Палацу культ^||- 

ри імені Жовтня глядачі 
побачили хореографічну 
постановку по опері 
О. Рибникова та А. Возне■

На

і любителі мис- 
познайомилися з 

доробком ан- 
танцю «Моло- 

Палацу культури

як зразок відданості 
вірності. Недаремно 
дянський 
діон Щедрін сказав 
героїв опери: «Є 
людські вчинки, 
красі

1 нових 
виробничого 
по сівалках

та 
ра- 

композитор Ро- 
про 

високі 
які по 

красі своїй та значимос
ті лишаються у свідомості 
поколінь поряд з велики
ми творами мистецтва».

Постановка самодіяль
ним колективом хореогра
фічної композиції за од
нойменною оперою, яка з 
великим успіхом йде на 
сцені Московського теат
ру імені Ленінського ком
сомолу — справа нелегка 
та й дещо ризикована. 
Проте ансамбль та його 
художній керівник Й. М. 
Меркович відмінно спра
вилися зі своїм завданням. 
Вони не тільки цереказа- 
ли сюжет опернД|к твору 
засобами суча^И хо
реографії (що стало вже 
своєрідною традицією у 
музичному мистецтві ---
згадаємо «Кармен-сюїту» 
Родіона Щедріна), але по- 
своєму трактували, пере- 
осмислили його.

На відміну с пери
Рибникова, витр ої в
основному в ліричному 
ключі, у постановці одеси-

Тут Рєзанов — не граф, 
а виходець з простого на
роду, що болісно усвідом
лює дійсність й намагає
ться хоч щось зробити 
для перебудування країни. 
Танець та гра акторів були 
повністю підкорені роз
криттю теми та ідеї твору. 
Суворою мужністю відріз
нявся танець Резанова — 
Володимира Кучменка у 
сценах протесту проти са
модержавства. Втіленням 
юності та любові була 
Кончіта — Ольга Громчен- 
ко. Акторською вдачею 
можна назвати роботу На
талі Іванової у ролі Жінки 
в білому, що символізує 
надію та віру в майбутнє.

Балетна вистава «Моло
дості» є вдалим творчим 
доробком. І це не випад
ково. За 8 років існування 
колектив перетворився на 
єдину дружну сім'ю, що 
разом обговорює репер
туар, ескізи декорацій та 
шиє костюми.

Перед поїздкою до Кі
ровограда були бага.ого- 
динні щовечірні репетиції 
після закінчення трудово
го дня. Колектив ансамб
лю знаходиться у постій
ному творчому пошуку. І 
хоча в окремих сценах ви
конавці технікою поступа
лися перед майстерністю 
професіональних акторів, 
глядачів привабила по
рість та виразність тЬнц 
аматорів. Показово те, Що 
«Юнона» та «Авось» у ви
конанні ансамблю «Моло
дість» є першим прочи
танням опори засобами 
балату на самодіяльній 
сцені.

о. ІГНАТЬЄВД, 
музикознавець.

м. Кіровоград.



І
чизняііпї війни V с. Крас- 
нигірпі Гп.юиинівського 
район\.

У кожному трудовому 
об’єднанні був проведе
нии день ударної прані. 
Зароблені кошти перера
ховані до Фонду миру та 
ю фонду XII Всесвітнього 

фестивалю молоді і сту
дентів у Москві.

...У червні 1985 року чле- І ції учнівських виробничих 
бригад Комншуватської 
середньої інколи Новоук- 
раїнс^кого району. ГІовго- 
родк^'ької С11І № 2, Бог- 
ч.чнівської СШ № 1 Зна- 
м’ямського району і Кад- 
лацьіоії СІЛ Новоархан- 
гельЖого району зверну
лися до всіх ровесників 
області з ініціативою роз
горнути змагання по гід-

Цеб знімок зроблено елітну, коли учні Первомлйської десятирічки Ма- 
> осискСсьного району допомагали збирати уоожгч^рідчому колгоспов: «Зо
ря». Смачні обіди готували школярам нухарни Л. 1. ТКАЧЕНКО і Г. В. РОД
ЗЯНКО.

Фото А. ШЕВЧЕНКА.

■ іручнян одяг. РЮ/К.ІИІЮ 
буде и її ЖИгті і навчання 
в технікумі чи в інституті, 
але не буде закономірним 
на шляху вдосконалення 
майстерності.

Хто з хлоп’ят не мріяв 
стати моряком чи льотчи
ком, дівчата ж найбільше 
мріють про професію ар
тистки. Це хороші мрії. 
Але час все розставить на 
свої місця. Щоб добре 
жити, потрібно ростити 
хліб і будувати красиві 
будинки, варити сталь і до
бувати вугілля, підмітати 
ВУЛИЦІ і шити одяг — ро
би НІ ііе.тнку кількість зов
сім простих і буденних, 
але таких необхідних 
справ. Вчені підрахували, 
що зараз в нашій країні 
більше 400 тисяч різних 
професій. Та, обираючи 
для себе одну з них, да-

3 БЛОКНОТА 
РЕПОРТЕРА

ОЛІВЕЦЬ-
РІЧ СЕРЙОЗНА

Не проста це справа- 
виготовити звичайним 
олівець, який однаково 
необхідний першоклас
никам і завтрашнім ви
пускникам шкіл, студен
там і викладачам, інже
нерам і художникам, сло
вом, практично всім. За
вітаємо ж у цехи єдино
го на Україні спеціалізо
ваного підприємства та
кого профілю ~ Слов’ян
ської олівцевої фабрики. 
Тут панус напружений 
трудовий ритм^ На фаб
ричному конвейєрі звич
ним оку виглядає, ма
буть, лише сам олівець. 
А от як він робиться, ці
ле таїнство. Як і в май
стерні живописця, все 
тут починається з добо
ру необхідних емалей і 
лаків.

— Рецептуру багато
барвної гамм розробля
ють наші спеціалісти, — 
розповідає контролер 
ВТК Г. Ю. Лістрова. — А 
потім на спеціальних аг
регатах з м’якої маси ви
чавлюють. як з пластилі
ну, а після цього наріза
ють тоненькі циліндри
ки — стержні.

Але перш, ніж одягтись 
у дерев’яні «сорочки», 
стержні три доби трима
ють у сушильних каме
рах. Від цього вони ста
ють крихкими і ламки
ми, тобто, на думку спе
ціалістів, — янраз. Тоді 
їх відправляють у сусід
ній цех. де припасено 
м’яку дощечку з сибір
ського кедру: інші поро
ди дерев тут не підхо
дять. Цікава деталь: на 
рік для всієї «олівцевої» 
промисловості країни по
трібні сотні тисяч нубо- 
метрів тайгового велет
ня. Чверть усього обсягу 
споживає фабрика в Сло
в’янську — одна з най
більших серед спорідне
них підприємств.

Коли автомати «зами
кають» стержні у дві по
ловинки футляра, вони 
тут же, на автоматичних 
лініях, фарбуються в різ
ні кольори: червоний, 
жовтий зелений, норич- 
невий... А от як виходить 
олівець «Весна»? Його за
барвлення ніби сонячна 
мозаїка. Причому, скіль
ки не рийся у величезній 
купі олівців, двох одна
кових. навіть схожих за 
кольоровою гамою. не 
зустрінеш.

Колектив Слов’янської 
фабрики щороку постав
ляє в торговельну мере
жу до трьохсот мільйо
нів штук олівців десятків 
найменувань. Продукцію 
з маркою цього підпри
ємства добре знають і за 
рубежем.

Л. СТРІЛЕЦЬКИЙ, 
кор. РАТДУ.

Слое’ ЯНСЬгх,
Донецької області.

ЧИТАЧ ПРОДОВЖУЄ РОЗМОВУ

СУЧАСНА ЛЮДИНА: ЯКА ВОНА?
24 серпня 1985 року у 

«Молодому-комунарі» був 
вміщений матеріал Н. Ко 
лосок «Кому бути ліде
ром?». До редакції поча
ли надходити листи, у яких 
читачі висловлюють свою 
думку про проблему лі
дерства. Так, скажімо, 
Олег Шаповал з обласно
го центру пише: «Прочи
тавши матеріал «Кому бу
ти лідером!», я подумав, 
що то про наш клас напи
сано. Бо в нашому класі 
теж с юнак, схожий на 
того Віктора, про якого 
йдеться у матеріалі. Він 
хоче стати артистом і то
му навіть одягається, як 
артист. На уроки ходить у 
шкіряному піджаку і джин
сах, а на шкільний вечір— 
у білому костюмі. Він по
добається всім нашим дів
чатам. Вчиться на «відмін
но» і вчителі про нього 
кажуть: «Сергій — гор
дість нашої школи». Якось 
наш клас мав прибирати у 
школі. Хлопці — у дворі, 
а дівчата у класі. Ми 
швидше закінчили свою 
роботу і хтось запропону
вав піти допомогти дівча
там. Всі погодилися. Лише 
наш «артист» відмосився. 
Він сказав, що це буде 
несправедливо, бо своє 
завдання він виконав. А хі
ба лідер має бути таким!».

Отже, виявляється, Вік
тор з публікації Н. Коло
сок — тип, який зустрічає
ться не так уже й рідко. 
Хто ж виховує таких «пес
тунчиків»? На це запитання 
відповідають Андрій та 
Олена Д. з Кіровограда. 
Вони пишуть: «Ми прочи
тали у вашій газеті мате
ріал «Кому бути піде- ’ 
ром?». Не розуміємо, на
віщо обговорювати такі 
питання. У нас один син. 
Він ходить у 5 клас. МИ з 
дружиною маємо високий 
заробіток. Так що ж, ми 
не повинні купувати сину 
гарні речі тільки тому, ще 
в інших їх немає! Яке нам 
діло до того, що хтось не
зручно себе почуває без 
джинсів : без магнітофо
на! Ми можемо їх купити 
своєму синові, і купили. І 
що ж тут поганого! Хлоп
чик з магнітофоном буде 

лідером, якщо не в класі, 
то серед групи своїх това
ришів. Нехай привчаються 
бачити красиві речі, ціну
вати їх. Адже ии погоди
теся зі мною, що серед 
дорослих навіть дуже ро
зумні люди, але які не 
вміють жити [тобто забез-

1. Сучасна людина — хго вона? Чи вважаєш ти се
бе людиною сучасною? Якщо так — поясни, які у те
бе є підстави до цього. Якщо ні — скажи, чого тобі 
не вистачає, щоб вважатися сучасною людиною.

2. Чи могли б жити у наш час Джульєтта і Тетяна 
Ларіна? Як би ти ставився до кожної з них?

3. УявИ себе художником. Яким би ти намалював 
портрет Е.іочки Людожерки із славнозвісного рома
ну І. Ільфа та Є. Негрова? Чи знайшов би її. модель 
серед своїх сучасниць? Якщо зможеш, намалюй цей 
портрет або опиши його.

4. ‘-Іи вважаєш ги своїх батьків людьми сучасними? 
Хто, на гній погляд, більш сучасний ти чи вони? 
Аргументуй свою точку зору.

5. Що означає вислів «уміє жити»?
6. 11а що сучасна людина повинна витрачати свій 

вільний час? Якщо у тебе він є — це тебе турбує?
7. Які геми, на твою думку, мають порушуватись 

на стотинках Вітрил»? Запропонуй гему, яка тебе ці
кавить.

Шановний читачу! і
11а будь-яке з питань ти можеш відповісти у пись

мовії! формі. Не забудь вказати своє ім’я, прізвище, 
ьік, район. При бажанні можеш прислати свою фото
картку. Па конверті зроби позначку «.Дискусія». Най
цікавіші, найорнгінальніші відповіді ми будемо вмі
шувати у наступних випусках «Вітрил». Отже, чекає
мо твоїх листів, друже!

печуаати свою сім’ю усім 
необхідним і т. д.| не в 
пошані. Про таких навіть 
кажуть: «розумний ду
рень».

Так, хлопець наш неак
тивний і вдома не нав'я
зується із допомогою. Так 
ми й самі цього не хоче
мо. і перед нами, і перед 
ним інша мета. Нехай Сер
гій краще вчиться. Стане 
хорошим спеціалістом, то
ді ніхто й не згадає про 
’•'с _ чоактивність у школі. 
Тільки хочеться, щоб го
ловно було у сина — умін
ня жити, добиватися сво
го, бути у достатку. Я 
впевнений, що всі ви ба
жаєте своїм дітям такого 
ж щастя, може не на сло
вах, а поду/дки.

Все ж ми з дружиною 
вирішили не писати свого 
прізвища. А можна було 
б. Я своїх поглядів не хо
ваю, та не хочу, щоб те
ревенили сусіди та співро
бітники».

Відгукнувся на публіка
цію і Олександр Таранен- 

ко, учень 8 класу з села 
Богданівна Знал«’янського 
району. Він пропонує: 
«Комсомольцям класу тре
ба піти у похід. Я думаю, 
там зразу стане видно, 
хто що вміє. Тоді всі й 
побачать, хто ж справжній 
лідер — Гена чи Віктор.

й впевнений, що Гені 
буде легше в житті після 
школи, бо він все вміє ро
бити сам. Гадаю, що су
часній людині інакше й не 
можна. Я теж допомагаю 
вдома. Влітку з батьком 
ми будували гараж...».

До редакції надійшов 
лист і від Ірини Г. з міста 
Олександрії. Дівчина пише 
про те, як повівся з нею 
хлопець, який за її слова
ми, дуже нагадує Віктора 

із матеріалу ««Кому бути 
лідером!». «Якось запро
понували йому піти у кіно. 
Так він наступного дня 
про це, сміючись, розпо
вів усьому класу. Невже 
йому — сильному, краси
вому, сучасному невідомі 
поняття про честь? Якби 
Тетяна Ларіна жила у наш 
час, то вона не ризикну
ла б сучасному Онєгіну 
написати листа. Бо про її 
почуття він би роздзво
нив по усьому світу».

Про «сучасних» дівчат 
пише у своєму ЛИСТІ до 
редакції і Лариса Пунжан 
з обласного центру. Вона 
розповідає гірку історію 
про те, як дівчата з 8-Є 
класу знущаються з но
венької Тані тільки через 
те, що вона ходить до 
школи у старенькій фор
мі. «У нашому класі всі 
сучасні — лише одна як 
опудало» — заявляють ті 
дівчата.

Отже, яка ж вона на
справді, сучасна людина? 
З цим питанням я зверну
лася до учніз 9 «А» класу 
Кіровоградської серед
ньої школи № 6.

Олексій ГОРА: Я вва
жаю, що ознакою сучас
ної людини має бути на
самперед всебічна обізна
ність, а не зовнішні атри
бути.

Ірина ЖДАНОВА: Су
часна людина — це люди- 

•на коректна, яка користує
ться своїми знаннями для 
досягнення мети, а не ви
хваляється ними.

Люда СТЕПУР: А ті дів
чата з 3-Є, про яких напи
сала в листі Лариса—пре
красні моделі для портре
ту Елочки Людожерки.

КОР.: А як має ставити
ся сучасна людина до ре
чей? Точку зору Андрія та 
Олени Д., які купили маг
нітофона сину-п'ятикласни- 
ку, щоб той з його допо
могою вибився у лідери, 
як ви розцінюєте?

Лариса КАЖАНОВА: Ті 
батьки навіть прізвища 
свого не вказали, бо зна
ють, що не праві. Не праві 
вони не в тому, що магніто
фона купили, а в тому, як 
пояснили цю покупку.

Шановний читачу, про
понуємо взяти участь у 
дискусії на тему «Сучасна 
людина, яка вона?». 

прбці-ніів вища тих, хто 
оволодівав професією у 
виробничих умовах. Сьо
годні з лопатою і ловом 
■далеко не ііої іеш!

Дорогі" старій оклпе н нкя, 
обираючи робітничу про
фесію. не забувайте, що 
сучасному робітнику по
трібна хороша спеціальна 
підготовка, адже він від
повідає за успішний роз
витої; економіки xpJBk. ні 
її завтрашній день.1Н|

> Н. ПТАШКІгЖ.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Запро
шуємо старшокласників 
взяти участь у розмові про 
вибір професії, поділитися 
своїми планами і сумніва
ми. /^пишіть, з п [набав
никами яких спеиі^Кос- 
тей хотіли б ви зусйтися 
на сторінках нашої газе
ти. Чекаємо ваших листів.

У французькому містечку Р’яні відкрито музей... кіш
ки. Його створило подружжя Мюллер. Вони зібрали по
над 10 тисяч експонатів, які розповідають про цих тва
рин і про ставлення до них людини у різні часи. Де
монструються картини, літографії, марки та інші зобра
ження старої приятельки людини. Особливий інтерес 
серед експонатів викликає мумія кицьки часів єгипет
ського фараона Рамзеса II.

Американці Олин Фрік та Джон Геск’ю, натхнені роз
повідями про багатющі скарби, які піднімали якісь щас

МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ
Кулькові авторучки час

то виходять з ладу через 
тріщини корпусу на .місці 
виходу стержня. Відремон
тувати ручку легко. Треба 

Відмі-.ниця Компаніївської середньої школи Наталка ФЕСЮК часто сідає за підручники разом з батьком. Але 
кожен займається своїм. Наталка готується до уроків, а в Дмитра Павловича (якого в колгоспі імені Дзержинсько- 
го знают.» як хорошого ветлікаря) розгісча. сУ третій начальний рік у Одеському сільськогосподарському 
інституті. • Фото І. КОРЗУНА.

іторіииин ііимдпи —« ін
структор відділу пропа
ганди та культурно-масо
вої роботи Одоського об
кому ЛКСМУ Тетяна Мар
кова мету приїзду колек
тиву до Кіровограда по
яснила так;

— Спорудження нових 
корпусів виробничого 
об’єднання по сівалках 
«Червона зірка» є комсо- 
мольською будовою. І 
ансамбль «Молодість^ 
приїхав до молоді вашогі? 
міста з метою культурно
го обслуговування всесо
юзних і республіканських 
ударних комсомольських 
будов України.

На сцені Палацу культур 
ри імені Жовтня глядачі 
побачили хореографічну 
постановку по опері 
О. Рибникоза та А. Возне-

тільки нагріти кінець 
пластмасового стержня 
більшого діаметра і надіти 
на корпус, який тріснув. 

фічної ко/лпозиціі за од
нойменною опорою, яка з 
великим успіхолч йде на 
сцені Московського теат
ру імені Ленінського ком
сомолу —• справа нелегка 
та й дещо ризикована. 
Проте ансамбль та його 
художній керівник Й. М. 
Меркович відмінно спра
вилися зі своїм завданням. 
Вони не тільки і^реназа- 
ли сюжет опернЯЖ твору 
засобами сучві^т хо
реографії (що стало вже 
свосрідною традицією у 
музичному мистецтві — 
згадаємо «Кармен-сюїту» 
Родіона Щедріна), але по- 
своєму трактували, пере
осмислили його. ..

На відміну і-|Жопери 
Рибникова, еитрі^Жної в 
основному е ліричному 
ключі, у постановці одеси-

ливчики з дна моря і про ті скарби, які ще не знайдені, 
вирішили і собі випробувати долю. Пірнали декілька ро
ків. Щось знаходили, але загалом нічого серйозного. 
Спочатку не звернули вони уваги на рештки старого ко
рабля, який покоївся у шістдесяти милях від острова 
Гаїті. Про всяк випадок порадилися зі спеціалістами. 
І виявилося, що це один з кораблі^/Колумбової ескад
ри «Пінта», який потонув через вісім літ після відкриття 
Америки.

* * *
Здається, нарешті винайдено дієвий засіб захисту 

аквалангістів від акул. Винайшов його американець Рон 
Тейлор, пригадавши добре забуте старе: лицарські до- 
спіхи. Із ста п’ятдесяти тисяч сталевих кілець була виго
товлена кольчуга, в неї вдягли дружину винахідника і 
відправили її прямо до пащі акули. Доки акули жували 
дружину (вона, на щастя, виявилася їм не по зубах), 
славний лицар фотографував їх за цим заняттям.

Після цього обтиснути і 
обрізані лезом.

* .* *
У деяких моделей кросо- 

вок е «слабке» місце: вар
то спіткнутися — і пі
дошва біля носка відри
вається. Щоб уникнути 

шис костюми.
Гіерод поїздкою до Ні 

ровогради були багатого- 
динні щовочірні репетиції 
після закінчення трудово
го дня. Колектив ансамб
лю знаходиться у постій
ному творчому пошуку. І 
хоча в окремих сценах ви
конавці технікою поступа
лися перед майстерністю 
професіональних акторів, 
глядачів привабила д 
рість 7а виразність танЦ'Ч 
аматорів. Показово те, иФ 
«Юнона» та «Авось» у ви
конанні ансамблю «Моло
дість» е першим прочи
танням опери засобами 
балету на самодіяльна^ 
сцені. *

О. ІГНАТЬЄВА, 
музикознавець.

м. Кіровоград.

цієї неприємності, .можна 
на підошву і верх кросовок 
наклеїти (клей «Момент», 
«Суперцемент», «Н-88» та 
ін.) смужку резини від 
автомобільної камери.
[За матеріалами журна
лу «Наука і життя»}.
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А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35—Мульт

фільми. 9.05 — Фільм «Сви
нарка і пастух». 10.30—Кон
церт. 11.15 — Новини. 14.30 
— Новини. 14.50 — Докумен
тальні фільми. 15.30 — На
родний артист СРСР компо
зитор М. Заринь. 16.00 —
Новини. 16.05 — Лірика
М. Лєрмонтова. 16.45 — Ви
ставка Буратіно. 17.15 —
Програма телебачення ФРН. 
18.15 — Наш сад. 18.45 —
Сьогодні у світі. 10.00—Чем
піонат світу з шахів. Інфор
маційний випуск. 19.05 —
Мультфільм. 19.15 — Нови
ни. 19.20 — Іїінороман «Вог
ненні дороги». Телефільм 
«Туркестан, що бореться». 
.Частина 1. 21.00 — «Час». 
21.35 — Про балет. Хорео
граф Михайло Фокін. 2'2.45 

Сьогодні у світі. 23.00 — 
Чемпіонат світу з шахів. Ін
формаційний випуск.

♦ Людина і закон?. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Балада долі». 
Теленовела. 20.10 — Естрад
ні ритми. 20.40 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Художнії! телефільм 
- Американська трагедія», 
серія. 22.50 — Новини.
А ЦТ (II програма)

з

же.вної' премііі СРСР Б. Ка
домцевнм. директором від
ділення фізики плазми ін
ституту атомної енергії 
ім. Курчатова. 18.00 — Лс- 
НІНСЬКИЙ університет міль
йонів. «Два світи — дві по
літики». 18.30 — Веселі нот
ки 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Чемпіонат світу 
з шахів. Інформаційний ви-

А, ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний ’фільм. 8.35, 
0.40 — М. Лєрмонтов. «Мци- 
рі». 7 кл. 9.10, 12.40 — Іспан
ська мова. 10.15 — «Влади
восток». Науково-популяр
ний фільм. 10.35,

’4. УТ
10.00 — Новини. 10.20 —

Камерний- концерт. 10.35 — 
Художній телефільм «Амери
канська трагедія». 1 серія. 
11.40 — Шкільний екран. 6 
клас. Російська література. 
12.20 — Науково-популярний 
кіноогляд «Резонанс». 13.20
— Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок. 
16.30 — Концерт. 16.40 —
«Червоненька квіточка». Ви- 
става для дітей. 17.45 —
День за днем. (Кіровоград). 
18.00 — Телефільм «Будні 
одного району». 18.30—Кон
церт. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Хокей: «Сокіл» 
(Ки'їа) — «Хімік» (Воскре- 
сенськ). 2 і 3 періоди. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00— 
♦Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Американська тра
гедія». 2 серія. 22.45 — Но
вини.

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм 
8.35, 9.35 — Географія. 7 кл. 
9.05. 13.00 — Німецька мова. 
10.05 — Учням ПТУ. Астро
номія. 10.35. 11.40 — Загаль
на біологія. 9 кл. 11.05 — 
Сім’я і школа. 12.10 — Бота
ніка 6 кл. 12.30 — Учням 
ПТУ. Естетичне виховання. 
13.30 — Школярам — про 
фізіологію і гігієну. 14.00 — 
«На уральській півночі». На
уково-популярний фільм. 
14.10 — Драматургія і театр. 
В. Розов і його герої 15.10— 
Новини. 18.00 — Новини. 
18.15 — Документальний те
лефільм. 1820 — Сільська 
година. 19.30 — Товари, по
слуги, реклама. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Міжна
родна панорама. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм «Кож
ний день лікаря Калиниико- 
вої». 23.05 — Новини.

А ЦТ (І програма)
3.00 — «Час». 8.35 — Коп

б

пуск. 19.05 — Світ і молодь 
19.40 — Новини. 19.45 — Кі- 
пороман «Вогненні дороги». 
Телефільм «Туркестан, що 
бореться». Частина 2. 21.00— 
••Час». 21.35 — Документаль
ний екран. 22.35 — Сьогодні 
у світі. 22.50 — Чемпіонат 
світу з шахів. Інформацій
ний випуск.
Л УТ

16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. (Кірово
град па Республіканське те
лебачення). 16.30 — Респуб-

І. Тургенев. «Батьки і діти».
9 кл. 11.05 — Пошта переда
чі «Природознавство». 12.10
— Географія. 6 кл. 13.10 —
Фільм «Не забудь... станція 
Лугова». 14.35 — В. Овєчкін. 
По сторінках творів. 15.20 — 
Новини 18.00' — Новини. 
18.20 — Шахова школа.
18.50 — Документальний те
лефільм. 19.00 — «Наша се
стра оперета». Фільм-кон
церт. 19,30 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Но- 
вини. 20.20 — Реклама 20.30
— Ритмічна гімнастика. 21.00

стан, що бореться». Части
ла 2. 10.25 — Зустріч школя
рів з лауреатом Ленінської 
і Державної премій СРСР 
Б. Кадомцевнм, директором 
відділення фізики плазми 
інституту атомної енергії 
ім. Курчатова. 11.10 — ГІіспі 
М. Блантсра у виконанні 
А. Днішева. 11.50 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 -- До
кументальний телефільм. 
15.20 — Концерт народного 
хору профспілок м. Тули. 
15.40 — Російська мова.
16.10 — Новини. 16.15—Сьо
годні і завтра підмосковного 
села. 16.45 — В гостях у каз
ки. Телефільм «Зоряний 
хлопчик». 18.15 — Людина і 
закон. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.05 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 19.35 — 
Новини. 19.40 — Кікороман 
«Вогненні дороги». Теле
фільм «Моя республіка». 
Частина 1. '21.00 — «Час».
21.35 — Концерт учасників 
радянської делегації на XII 
Всесвітньому фестивалі мо
лоді і студентів у Москві.
23.35 — Сьогодні у світі.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний телефільм 
8.40 — Образотворче мис
тецтво. Російське мистецтво 
XIX ст. А. Вепеціанов. 9.20— 
• Кантемирівці». Науково-по
пулярний фільм. 9.35, 13.00
— Англійська мова. 10.05—
Пошта передачі «Природо
знавство». 10.35, 11.35 —
6. Пушкін. «Пісня про’віїцо- 
го Олега». 5 кл. 11.05 — На
ука і життя. 12.05 — «Урадь- 
ський казкар». Про життя і 
творчість П. Бажова. 13.30— 
Радянські письменники про 
Велику Вітчизняну війну. 
14.20 — «Після уроків». Те
лежурнал. 15.05 — Повни*.«- 
18.00 — Новини. 18.20 
«Звучить арфа». Ф1лі>м-іЯЦ|р 
цер'т. 18.30 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Сокіл» — 
«Динамо» (Москва). В перер
ві — 19.55 — Вечірня казка. 
20.45 — Документальний те
лефільм. 21.00—«Час». 21.35
— Фільм «Хомут для Маркі
за». 22.50 — Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Виробнича гімнастика. 10.35. 
— Шкільний екран. 5 клас 
Музика. 11.05 — Музичний 
фільм «Розквітає рута-м’я- 
та». Іі.40 — Шкільний ек
ран. 10 клас. Російська літе
ратура. 12.15 — Художній те
лефільм -Американська тра
гедія». З і 4 серії. 14.45 —
Новини. 16.00 — Новини. 
16.10 — Срібний дзвіночок.

ії

повняться
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Науково-популярний фільм 
«Шукай спільника в приро
ді». 8.35. 9.35 —Історія. 5 кл. 
9.05, 13.05 — Французька мо
ва. 10.05 — Учням ПТУ. Ес
тетичне виховання. 10.35, 
11.40 — Фізика. 7 кл. 11.00— 
Шахова школа. 11.30 — На
уково-популярний фільм. 
12.05 — Загальна біологія. 
10 клас. 12.35 — Радянське 
образотворче мистецтво. Ра
дянський пейзажний живо
пис 20 — 30-х років. 13.35 — 
Сторінки історії. Пам'ять 
серця. 14.20 — С. Маршак. 
По сторінках творів. 15.10— 
Новини. І”"? "__
18.15 — « ...До шістнадцяти і 
старші» 19.00 — **" 
кіоск. 19.30 — 
СРСР з хокею: „ ___
(Москва) — ЦСКА. 2 і 3 пе
ріоди. В перерві — 20.05 — 
Вечірня казка. 21.00—«Час». 
21.35 — Телефільм «Інша». 
По закінченні — Новини.

18.00 Новини.
РЛузичиий 
Чемпіонат 
«Динамо»

А НТ (І програма)
8.00 — «Час». 3.35 — Ви 

ставка Буратіно. 9.05 — Кі- 
нороман «Вогненні дороги». 
Телефільм «Туркестан, що 
бореться». Частина 1. 10.45
— Клуб мандрівників. 11.45
— Новини. 14.30 — Новини. 
14.50— «Перевірено практи
кою». Документальні філь
ми. 15.35 — «Весна у го
рах». 16.00 — Новини. 1(3.05
— Творчість Юрія Олеїні. 
16.50 — Стадіон для всіх. 
17.20 — «...До шістнадцяти і 
старші». 18.05 — Науково- 
популярний фільм -І ліку
вати. й виховувати» Про 
лікування хронічного алко
голізму. 18.15 — «Наука і 
життя». Академія наук Ка
захської РСР. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Відбір- 
иовий матч чемпіонату світу
3 футболу. Збірна СРСР —
збірна Ірландії. В перерві— 
19.45 — Новини. 20.45 —
Якщо хочеш бути здоровим. 
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт майстрів мистецтв. Пе
редача з Киева. 22.45 —
Сьогодні у

А УТ
10.60 —

Телефільм
10.35 __
4 клас. Музика. 11.05 — На
уково-популярні фільми. 
11.40 — Шкільний кран. 8 
клас. Російська література. 
12.15 — Художній телефільм 
«Американська трагедія». 2 
серія. 13.25 — Новини. 13.40 
—- Кіномеридіанн. 16.00
— Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок. )6.3О— Неспокій, 
ні серця. 17.10 — Музичний 
фільм «Українська баркаро- 
ла»,- 17.30 — «Продовольча
програма — справа кожно
го». 18.00 — Телефільм. (Кі
ровоград). 18.10 — День за 
днем (Кіровоград). 18.25 —

з Киева, 
світі.

Новини. 
«ІДУ ДО 

Шкільний
10.20 — 
орача», 
екран.

І

Закінчився обласний дво
денний семінар молодих лі
тераторів Кіровоградщп- 
нн. Започаткувався він 
пленарним .зсіданням в 
обкомі комсомолу, який 
відкрив теплим вступним 
словом секретар обкому 
ЛКСМ України ГІ. Малий. 
У своїй доповіді відпові
дальний секретар Кірово
градської письменницької 
організації В. Є. Панченко 
розповів про творчий на
буток пост: -, і прозаїків об
ласті, численні звіти май
стрів красного слова пе
ред трудівниками міст і сіл 
нашого краю. Володимир 
Євгенович наголосив па 
особливій місії молодих 
авторів, які поповнюють 
лави своїх старших колег. 
Па них покладається від
повідальність за високоху
дожні і високоідейні тво
ри про наше радянське 
сьогодення і найактуальні
шу тему двадцятого віку— 
тему миру і дружби між 
народами землі.

Іїа семінарі з вовною 
віддачею працювало чо- 
їпри поетичних і прозових 
секцій, якими керували 
місцеві письменники В. Гон
чаренко. Г. Кличек, Т. Жур
ба, Ф. Непоменко і Ю. Ка- 
мінськнй. В обговоренні 
творів початківців взяли 
участь гості, члени Спіл
ки письменників СРСР 
ІО. Сердюк (м. Київ), 
В. Корж і В. Міщенко 
(м. Дніпропетровськ).

На семінарі були відзна
чені твори П. Селецького,
A. Корінь,
B. Бондаря 
град), • Ю.

В. Яшан (м. Мала Виска), 
II. Природної (емт Добро- 
величківка) та інших. По
над тридцять молодих лі
тераторів звітували своїми 
віршами, оповіданнями, гу
моресками і навіть паро
діями. Жанрова палітра 
була надзвичайно розмаї
тою. І все ж, як відзнача
ли керівники семінару, ба- 
і.ігьом нашим початківцям 
бракує елементарної тех
ніки в роботі над словом, 
< ерйозпого підходу до те
ми. Дехто з учасників се
мінару легковажить вдум
ливим ставленням до влас
ної творчості, внаслідок 
чого з’являються з-під їх
нього пера гладкоппсиі 
твори, в яких живі квіти 
підміняються паперовими, 
а саме життя — копією із 
прочитаних книг.

На цьому творчому фо
румі серйозна розмова ве
лася про те, що молоді лі-

і ера і ори ще .мало пишуть 
про трудові будні кол
госпників і робітників, 
проблеми дозвілля і вихо
вання, па темп моралі то
що.

Учасники семінару по
бували в музеї Юрія Япон
ського в селі Нечаївці Ком- 
паніївського району. До 
підніжжя пам’ятника авто
ру знаменитих «Вершни
ків» поклали квіти лауреат 
премії 
Віктор Корж, пост 
днміір Мітенко і лауреат 
премії імені 10. Японсько
го Т. Журба.

Обласний дводенний се
мінар молодих літераторів 
Кіровоградщини завершив
ся у Компаніївці. У буди
нок культури прийшли ша
нувальники красного сло
ва, щоб послухати вірші 
гостей і кіровоградських 
поетів. Вечір відкрив сек
ретар райкому партії В. М.

імені А. Малишка
Во.іо-

ВІЄВСЬКПЙ. Потім своїми 
творчими доробками зві
тували А. Корінь, Л. Ка
люжна, 10. Рспейнпк, 
С. Коричев та інші.

іїа цьому ж вечорі • в 
урочистій обстановці був 
підписаний договір між 
Кіровоградською пись
менницькою організацією 
і трудівниками Компаніїв- 
ського району, в якому кі
ровоградські митці зобо
в'язуються періодично зві
тувати перед хлібодарами 
і тваринниками району 
своїми новими творами, а 
також тримати шефство 
над початкуючими автора
ми Компаиіївки.

На цьому вечорі був 
присутній завідуючий від
ділом пропаганди і агітації 
обкому Компартії України 
І. П. Оліфіренко.

б. ВАСИЛЕНКО.
На знімку: учасники 

семінару біля обкому ком
сомолу.

Фото В. ГРИБА.

>

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Кіно- 

роман «Вогненні дороги ... Те
лефільм «Моя республіка». 
Частина 1. 9.50 — «Ти пам'я
таєш. товаришу...». 10.50 — 
Рух без небезпеки. 11.20 — 
Обличчя друзів. 12.05 —
По музеях і виставочних за
лах. Музсй-садиба Кусково. 
12.50 — Світ рослин. 13.35 — 
VI Міжнародний фестиваль 
телепрограм про народну 
творчість «Веселка». «Коро
лева рукоділля». (Фінляндія). 
14.00 — «Сім’я і школа». 
14.30 — Новини. 14.45—Оче
видне — неймовірне. 15.45 — 
Фільм — дітям. «Марка 
ни Гопделупи». 16.50 — 
вини. 16.55 — Це ви можете; 
17.40 — Мультфільми. 18.00
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «Спартак» — «Динамо» 
(Київ). 19.45 — Новини. 19.53
— Телефільм «Небесні лас
тівки». 1 серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Небесні 
ластівки». 2 серія. 22.40 —ИЬ.
Документальний телефі.-іьм?^ 
• Заповідник на Каспії». 22.50
— Новини. 22.55 — Чемпіо
нат світу з шахів. Інформа
ційний випуск.

А УТ

В. Сидніна, 
(м. Кірово- 

Репейника 
(емт Компавіївка), О. Нс- 
kpacji (м. Олександрія),

А ЦТ (І програма)

10.00 — Новини. 10.20 —• 
Ритмічна гімнастика. І0.45-— 
Концертний зал «Дружба?. 
11.15 — «Доброго вам здо
ров’я». 12.00 — Призначає
ться побачення. 12.30 — КІ- 
поальманах «Горизонт». 
13.05 — Новини. 13.20 —
«Сонячне коло». Співає хор 
«Веселка» Великовисків- 
ської середньої школи. (Кі
ровоград на Республіканське 
телебачення) . 13.45 — «На
ука і час». 14.15 — Худож
ній фільм для дітей. «Зеле
ний острів». 15.20 — Люби
телям джазу. 15.50 — «За
кон вічності». Вистава Київ
ського театру драми і коме
дії. 18.05 — Естрадна - мо
заїка. 18.4о — Скарби музеїв 
України. 19.00 — Актуальна 
камери. 19.30 — Телегурнір 
«Сонячні кларнети». 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 —
• Час» 21.35 — ..Автограф». 
22.40 Новини

А ЦТ (II програма)
3.00 — Гімнастика. 8.15' -

Якщо хочеш бути здоровим.
■ 8.30 - До Дня працівників

корт оркестру народних ін
струментів профспілок
м. Смоленська. 9.10 — У сві
ті тварин. 10.10 — Докумен
тальні фільми. 10.50 — Му
зика і поезія. 11.20 — Нови
ни 14.30 — Новини. 14.50 — 
Документальний телефільм. 
15.40 — Концерт Державно
го ансамблю пісні і танцю 
«Тюльпан» Калмицької АРСР,
16.15 — Новини 16.20 
Образотворче мистецтво. 
«Російське мистецтво почат
ку XX ст.>. С. Чсстняков.
17.15 - - Зустріч школярів з 
лауреатом Ленінської і Дер-

лікапська фізико математич
на школа. 17.00 — Народна 
творчість, 17.20 — «Девіз: 
відвага, мужність і честь». 
18.00 — «Курс — науково- 
технічний прогрес». (Кірово
град). 18.25 — Пень за днем. 
(Кіровоград). 18.40 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
З людьми і для людей. 20.20 
—• Концерт ліричної пісні. 
20.45 — Іїа добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Амери
канська трагедія». 4 серія. 
22.50 — Новини.

— «Час». 21.35 — Фільм 
тобою і без тебе». 22.55 
Новини.

8.00 — «Час». 8.35 — 
уиово-популярпі фільми. 9.10 
— Кіяоромап «Вогненні до
роги». Телефільм «Турке- \

16.30 — Любителям оперети. 
17.00 — Документальна кі- 
нопрограма. «Сучасне село- 
пошуки 1 проблеми». 17.35 — 
«У нас у колективі». 18.00— 
День за днем. (Кіровоград) 
18.15 — Телефільм. (Кірово
град). 18.30 —• Телефільм 
«Загрібний». 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — «П’п-

,сР°,г>- Назустріч XXVII з’їзду КПРС. 20.20 — 
Музичний фільм «Квартет». 
2?--5Р — На добраніч, діти! 
21.00 — -.Час». 21.35 — Кон
церт. 22.30 — Новини.

харчової промисловості. До- 
иументальві фільми. 9.05 — 
Рапког» пошта 9.35 — Про- 
ірама Грузинської студії те
лебачення 11.05 — На землі, 
г, небесах і на морі. 11.35 — 
Концерт ансамблю пісні і 
танцю ордена Леніна Забай
кальського військового ок
ругу. 12.00 — Фільм «Пере
вірено — мін немає». 13.25 — 
Документальний телефільм. 
13.45 — «Пригощаю гороби
ною». Фільм-концерт за тво
рами О. Яшина. 14.50 —:
Мультфільми 15.35 — Спор
тивна програма; чемпіонат 
Європи з автокросу: чемпіонат СРСР з водноімоторіюго 
спорту. 16.40 — «Від серия 
до серця». Співає Біесі) Кі
ров. Фільм-концерт. 17.10 — 
Клуб мандрівників. 18.10 — 
Художні короткометражні 
Фільми для дітей, «б у мене 
ДРУї», «У селі Загадкіне?. 
18.55 — Здоров’я. 19.40 .— 
Вечірня казка. 19.55 — Чемпіонат СРСР з Футболу: 
«Жальгіріс» — «Динамо» 
(Мінськ), «Динамо» (Тбілісі)
— «Дніпро». 2-й тайм. 21.00
— «Час». 21.35 — Суботній 
концерт Великого СНМірОИІЧ- 
ного оркестру ЦТ і ВР У І1Ч" 
донному залі Будинку спі
лок.

В. о. редакторе 
В, ДФАНАСІЄНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На ’украинском языке.
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