І В ЦЕЙ ДЕНЬ
Серед колективів, які
включилися у змагання по
гідній зустрічі Дня ра'дянської демократії — і
комсомольсько - молодіж
на бригада електромонтажникїв-схемників заводу
«Автоштамп» з Олександ
рії (керівник О. Сорокун,
групкомсорг В. Вознюк).
За цим колективом у
нас міцно
закріпилася
добра слава бригади ви
сокоякісної праці. На за
гальних зборах
молоді
виробничники
вирішили
ударно потрудитися і в
День Конституції -СРСР.
Є. БУДАРНИЙ.

Пленум міськкому
ЛКСМ України
Відбувся пленум Кіро
воградського міського ко
мітету комсомолу України,
який розглянув питання
«Про підсумки червневого
(1986 р.) Пленуму ЦК
КПРС і завдання комсо
мольської організації міс
та по мобілізації комсо
мольців і молоді на вико
нання н перевиконання
^завдань XII п’ятирічки»,
про скликання XXXIV мі
ської звітно-виборної ком
сомольської
конференції
та організаційне питання.
Із розглянутих питань
було прийнято постанову.
Пленум звільнив О. Кото
ва від обов’язків другого
секретаря і члена бюро
міськкому ЛКСМ України
у зв’язку з обранням його
секретарем і членом бюро
обкому ЛКСМУ. Другим
секретарем і членом бюро
Кіровоградського міського
комітету ЛКСМ України
обрано М. Цигульського,
У роботі пленуму взяла
участь і виступила секре
тар Кіровоградського мі
ського
комітету партії
А. О. Кошелева.

СЬОГОДНІ
ПОПЕРЕДУ
Підбито підсумки облас-

ногс соціалістичного зма
гання молодих доярок об

ласті за дев’ять

місяців.

Результати свідчать: боротьба Загострюється. А
справа в тому, що багато

доярок

взяли

соціалістичні

підвищені

зобов’язан

ня до дня відкриття

з’їзду ВЛКСМ.

XX

Причому,

по-серйозному у змагання

включились хлопці. Тепер
серед кращих тваринників
і три дояри — Сергій Чур,

Петро

Кондратюк і

Я»

Мазур. Ох, І нелегко буде

дівчатл^наступного року
спростовувати думку,

що

доїти корів — справа жі
ноча!
1 ще одна особливість
боротьби молодих доярок
і доярів. Розрив між чет
вертим і тринадцятим міс
цем по надоях на корову
складає усього 159 кіло
грамів. У цьому можна пе
ресвідчитись, розглянувши
підсумки дев’ятимісячних
надоїв.

Отже, сьогодні попере
ду:

іменї Шевченка Новгородківського району — 3644.
Петро КОНДРАТЮК з
колгоспу імені Шевченка
Ульяновського району —
3626.
Ніна КОТОВА з кол
госпу імені Димитрова Устпнівського району—3606.
Світлана ХИЖНЯК з
колгоспу «Первое мая»
Маловисківського району
— 3584.
Антоніма ЛЮБЦОВА з
колгоспу «Первое
мая»
Маловисківського району
— 3564.
Лідія ДЕМЧУК з кол
госпу «Дружба» Онуфріїв
ського району — 3553.
Тетяна ОСТРОУХ з кол
госпу
імені
Шевченка
Новгородківського району
— 3524.

Лідія КУЖЕНКО з кол
госпу «Союз» Знам’япського району — надоїла
4578 кілограмів молока на
корову.
Марія КОВАЛЕНКО з
колгоспу «Союз» Зиам’янського району — 4515.
Тетяна ЛАДАНЮК з
колгоспу «Мир» ГайворонКатерина ГРАБЧАК з
ського району — 3961.
.колгоспу імені Шевченка
Сергій ЧУР з колгоспу Ульяновського району —
імені XXV з’їзду КПРС 3523.
Онуфріївського району —
Ян МАЗУР з колгоспу
3648.
«Дружба» Онуфріївсько
Раїса X ВАСТА з колгоспу го району — 3489.

І

5, жовтня в Знам’янці
відбулося свято
газети
«Молодий комунар», при
свячене Дню Конституції
СРСР, XX з’їздові ВЛКСМ.
Свято ще не почалося, а
прибулі на нього не нудь
гували: на площі перед
Палацом культури заліз
ничників їх зацікавили ви
ставки кулінарних і кон
дитерських виробів. Тут
же йшла торгівля промис
ловими товарами; прямо в
торгових рядах хлопці в
українських національних
костюмах грали на сопіл
ках і контрабасі — то роз
важав публіку місцевий
фольклорний
ансамбль
«Пролісок», прямо перед
Палацом з популярними
піснями виступав ВІА ва
гонного депо; юрмилися
відвідувачі і в фойє, де
працював кіоск «Союздруку», продавалися кни
ги, демонструвалися ро

боти юних знам’янських „
техніків — мініатюрні ав- 8
томобілі, кораблі, літаки... х
Успішно пройшов тираж д
безпрограшної лотереї.
8
Та ось присутні
зали- °
шають різноманітні вистав- 8
ки і сходяться до Палацу. °
Перший
секретар Зна- 8
м’янського
міськкому З
ЛКСМУ М. Давидов ого? 8
лошує свято відкритим. 8
Покладаються квіти до па- 8
м’ятника В. І, Леніну. По- 8
тім починаються спортив- 8
ні змагання на призи га- 8
зети.
Любителів шахів 8
запрошують узяти участь 8
у бліц-турнірі, і він про- д
йшов настільки блискавич- 8
но, що, коли деякі ба- §
жаючі піднялися на тре- 8
тій поверх, їм залишало- §
ся тільки привітати при- 8
зерів — інженерів ІО. Та- 8
рабанька, П. Макарова, 8
тесляра
А. Тарабанька.. о
Значмо білчше перележ-':ч *і

було с легкоатлетичному •1
пробігу (дівчата 500 мет- < J
рів, хлопці — 1000)
O. Владимирова, О. Зіноватний,
Л.
Карасьова,
P. Вартанов, С. Голованов,
гаченко, ' і
Т. Винник, О. Ткаченко
Н. Дем’яненко, ІВ. Оно- і і
шенко, Г. Туманов... — та
ке представництво і не
дивне, адже цей крос біг
ли близько тисячі учнів
4—10 класів шести знам’янських шкіл? Хто падав прямо на старті, хто
біг із кросовками в руках, хто фінішував за РУку з подружкою — цікаве
було видовище. Пройшли
велопробіг спортсменів з
місцевої ДЮСШ «Колоса»
на призи «МК» та показові
виступи картингістів
зі

(Закінчення на 7-й стор.). Ф

1 жог.ня 3986 року

«Молодий комунар»

2 c?op.

РОЗДУМИ НАСТАВНИКА МОЛОДІ

«РОБИ ЯК Я, РОБИ КРАЩЕ ВІД МЕНЕ!»
обов'я
зок кожиої’радянської
ГРОМАДСЬКИЙ

людини — брати участь у
вихованні
підростаючого
покоління. Вдома вико
вуємо своїх дітей, а на ви
робництві
наставництво
над молоддю стало ніби
другою професією.
Механізатором я пра
цюю з 1972 року. Змалку
бачив у цій роботі сіль
ських трактористів, заздрив
їх умінню водити машини.
Для мене, ще малого
хлопчака, вся майстерність
механізатора і була саме
в отому вмінні. Вже коли
сам спробував, що це та
ке — ростити хліб, тоді
зрозумів, що нелегку ви
брав собі дорогу. Нелег
ку, але правильну!
Сьогодні я в такому ві
ці, що знаходжусь ніби
посередниці між молоди
ми механізаторами, й ти
ми, хто присвятив цій спра
ві не один десяток літ
Свого життя. Така «пози
ція» в деякій мірі досить
зручна. По-перше, ще не
стерлися в пам’яті особ
ливості, звички, притаман
ні тим, хто тільки робить
перші кроки на хлібороб
ській ниві. По-друге, з ро
ками стає зрозумілою 1

психологія
досвідченого
механізатора. Не згоден з
тими, хто вважає, що на
ставник — це обов’язково
людина, так би мовити, з
бородою. Специфіка ро
боти механізатора така,
що вже через чотири—
п’ять років набутий досвід
можна і слід передавати.
У
нашій
тракторній
бригаді для цього склали
ся непогані умови. За ос
танні кілька років колек
тив значно оновився. Сьо
годні тут близько полови
ни працюючих — це мо
лодь віком до тридцяти
років. Традиційно кожен,
хто приходить на роботу
(не по наряду, на деньдва, а на постійну) стає
працюзати «на пару»
з
уже досвідченим,
знаю
чим діло майстром. Чого
гріха таїти, не все ще мо
жуть, знають і уміють ті,
хто навчався механізатор
ській справі в профтех
училищі чи на курсах.
Справжні навички, справж
нє уміння приходить лише
на практиці, та й то не
одразу.
Прискорити оцей пере
хід від учня-початківця до
цілком самостійного тру-

дівника і покликаний в
першу чергу наставниіс.
V НАС
в
тракторній
" бригаді кожен,
хто
приходить сюди, не зали
шається віч-на-віч з робо
тою. В суто виробничому
плані йому спочатку слід
опанувати такі види робіт,
як боронування, оранка,
сівба. Добре, коли це
практичне навчання йде
від менш до більш склад
ного. Найчастіше обоє —
і початківець, і наставник—
виконують близькі або од
накові . операції. Тут вже
діє принцип: роби як я,
роби краще від мене. При
виконанні робіт в полі ве
теран, або просто більш
кваліфікований механіза
тор підкаже, а де треба—
покаже, як відрегулювати
плуг, сівалку, як краще за
йти в рядки, допоможе
визначити
оптимальну
швидкість виконання опе
рацій. Взагалі, слід пам’я
тати кожному, хто вчить
молодь, що їй треба біль
ше довіряти, доручати від
повідальну
роботу,
ке
боятися, що хтось наро
бить огріхів. Звісно, перш
ніж довірити, треба знати,
кому і що. В кінцезому

результаті за роботу ви
хованця відповідальність
несе і наставник, але по
ступово, починаючи вже з
перших днів, треба вчити
й самостійності.
Крім професійного ста
новлення підшефного, на
ставнику необхідно піклу
ватись і про виховання мо
рального
задоволення
своєю роботою. І тут слід
пам'ятати, що виховну ро
боту в трудовому колек
тиві здійснює не тільки
наставник. На формування
особистості молодого пра
цівника впливає вся атмо
сферо, яка існує в колек
тиві бригади.
В ЛЮДИНИ така пси
хологічна «слабкість»:
їй обов'язково хочеться,
щоб все, до чого вона має
безпосереднє
відношен
ня, з чим міцно зв’язана,
було найкращим. Тобто
бажане видається за дійс
не. Інколи вихователь, він
же наставник, помиляється,
прагнучи досягти цього
найкращого
надмірною
суворістю, або ж навпа
ки—проводячи «свійську»,
панібратську лінію. Й то
го, й іншого вистачить що
найбільше на кілька днів.

Є

ОСІНЬ НЕ ЗАВАДИЛА
ПРОЛ^ВНМАіДОЩАА...
наром» вікторини,
кон
курси?» — на ці та інші
питання відповіли журна
лісти.
Культурна програма свя
та була підготовлена в
основному знам’янцями.
Виступали учасники агіт
бригади, ВІА «Ровесник»,
молодіжної
театральної
студії «Експромт» із Па
лацу культури залізнични
ків, юні танцюристи, вихо
ванці студії ритмічної гім
настики місцевого Палацу
піонерів. Але були й гос
ті: з Кіровограда — дівчата-манекенниці показали,
якою буде мода 1987 ро
ку («Не бійтеся підклад
них плечей, широких по
ясів, подовжених юбок»);
члени кіровоградської літ
студії «Сівач» В. Сиднін та
С. Коричев прочитали свої
вірші, На свято завітала
група акторів Сухумського
грузинського драмтеатру
імені К. Гамсахурдіа на
чолі з директором та художнім керівником театру
народним артистом Грузинської РСР Г. Г. Кавта-8
радзе.
У рамках усного випускоку газети «Молодий
мунар» глядачі зустрілися
з молодим машиністом
електровоза, членом парт(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Знам'янської станції юних 8
техніків.
§
.
о
Пізніше центр ваги свя- 8
та перемістився у зал Па- 8
лацу культури. І вчасно, бо °
невдовзі линув
осінній 8
дощ. Тут відбулося наго- 8
родження
переможців 8
спортзмагань та конкур- 8
су
політичного
плаката 8
«Не дамо підірвати мир» 8
(тут першими були вихо-д
□анці місцевих спецшко- §
ли-інтернату і комсомоль- о
ці будівельно-монтажного 8
поїзда № 704). Серед на- ;>
город була й така: річна 8
Передплата на газету «Мо- 8
5' лодий комунар».
;

Відбулася прес-конфе
ренція журналістів «МК».
На запитання читачів від
повідали редактор газети
Ю. Сердюченко, завідую
чі відділами М. Шевчук,
Н. Даниленко, В. Бондар,
П. Селецький, Л. Ярмолен
ко, А. Безтака, кореспон
денти 3. Куценко та І. Ку
ценко. В прес-конферен
ції взяв також участь на
чальник служби по роз
повсюдженню преси об
ласного виробничо-техніч
ного управління
зв’язку
Л. М. Ратушний. «З яки
ми цікавими людьми га
зета познайомить читачів
у майбутньому?», «Як го
тується сторінка
«Вітри
ла»?, «Чи будуть влашто
вуватися «Молодим кому-

бюро вантажної
колони
імені 60-річчя ЛКСМУ локомотивного депо станції
Знам’янка П. Білоусом,
представником
Знам’янського відділення Радянського фонду миру ф. ф.
Щербиною; на запрошен-

8
§
§
§
8
8
з
д

ня редакції до знам’янчан
прибуа колишній учасник 8
боїв в Афганістані С. Дзю-§
бинський; потім відбулося 8
урочисте вручення пас-§
портів юним знам’янцям. §
Закінчився усний випуск §

А потім у хлопця сфор
мується переконання, що
наставник — людина сер
дита, надокучлива, непри
вітна, або ж він не вважа
тиме за потрібне рахува
тися з думкою старшого,
не відчуватиме справжньо
го порадника. Результат
такого
наставництва —
брак. І у вихованні Люди
ни і у вихованні Хліборо
ба у всякому розумінні
цих величних слів. Ду
маю, не слід пояснюва
ти, чим це може оберну
тися.
То як же повинен пово
дити себе наставник з під
шефним? Природно. Так,
як поводить себе людина
щодня на своїй роботі.
Але разом з тим необхід
но створити своєрідну ат
мосферу напруженого, зо
середженого труда і вклю
чити в цей процес ноаачка. Одразу, без розкачки.
А потім уже в процесі ро
боти і навчати: спокійно,
ненабридливо, зрозуміло.
В основному всі, хто
. приходить в нашу механі
заторську сім'ю, нам зна
йомі. Кожен з хлопців на
наших очах виростав, хо
див до школи, багато хто
з них ще в дитинстві встиг
«покопатися» на тракторі
чи побувати в долі в жнив
ну пору. А сьогодні вони
вже господарі землі. І тре
ба дати їм це відчути. А
хлопці обов’язково віддя
чать! Такою, як треба, ро

виступами постійних аатоавто- '
рів сатирично-гумористич
ної сторінки
«Молодого
комунара». Гумореску в !
прозі прочитала знам’янська журналістка В. В.
Островерхова,
дотепні (
афоризми, гуморески, ус-,
мішки, пародії привезли
господарям свята кіровоградці О. Перлюк, С. Ко- 1
лесников і П. Селецький.
Дискотека в Малому за- (>
лі Палацу культури заліз- (
ничників
була останніх» і
акордом цього наповнено- і
го яскравими подіями дня. 1
Сьогодні, під час всена- <
родного торжества, Дня1
Конституції, ми, журналіс ■
ти, згадуємо свято нашої
газети.
що
подарувало

нам радість тісного спіл
кування зі знам’янцями, і
як завжди на свята, ду
маємо про хороше, зокрема і про нові зустрічі з
читачами.
Фото В. ГРИБА.

ботою. Такою, яку ми ба
чимо у Миколи Пономаренка, Олега Шапозалова,
Миколи Затуливітера та
інших. Всі зони міцно вли
лися з нашу сім'ю. Встиг
ли багато Чому навчитися,
стали справді рівними се
ред рівних. 1 що характер
но — хлопці думаючі, а
не просто механічні вико
навці. Якраз такі, якими й
повинні бути ті, хто рос
тить хліб.
Яким повинно
на
ставництво сьогодк/г Точ
нішу відпоаідь, мабуть, мо
жуть дати психологи, пе
дагоги, оскільки найпер
ше — це процес навчан
ня. Думаю, зійдуся з ними
в думці, що наставництво
нині невіддільне ПІД ро
боти в умовах застосузання такої форми організа
ції праці, як колективний
підряд. Третій рік колек
тив
нашої
тракторної
бригади працює на під
ряді. Від того, як спрацює
кожен, залежить кінцевий
результат. А як працюва
тиме наша зміна — молоді механізатори, яким бу
де їхній внесок у загальну
справу, залежить зід нас,
наставників теж.

М. ДАВИДсНКО,
член КПРС, наставник
молоді, помічник бри
гадира
тракторної
бригади № 3 колгоспу
імені Шевченка.
Маловисківський райДО

ЧИТАЦЬКА
КОНФЕРЕНЦІЯ
В обласній науковій біб»

ліотеці імені Н. К. Крупської для вчителів філоло

гів та істориків відбулась

на

читацька конференція

тему: «Роль літератури та
мистецтва в

ідеологічній

на

боротьбі

сучасному

етапі».
В конференції
взяли
участь викладачі Кірово
градського
пе^Аїтитуту
імені О. С. Пуш«-Ж/, кан
дидати філологічних наук,
доценти Г. Д. Клочек, В. П.
Марко, В. Є. Панченко. В
їхніх виступах прозвучала
головна думка про те, що
література та мистецтво
покликані служити інтере
сам народу, бути джере
лом радості й натхнення
для мільйонів людей, ви
ражати їхню волю, почут
тя й думки, актизно допо
магати їхньому ідейному
збагаченню й мо.ральаому
вихованню.
Працівники відділу чи
тальних залів оформили
книжкові виставки: «Ду
ховна культура з боротьбі
ідей» та «У правді життя—
сила літератури».

Учасники

ц^ференціі

познайомилися ^Лредстаз-

леною

тут

літературою,

зокрема, творами О. Чакозського,

С.

Залигіна,

В. Распутіна.

В.

Карпова,

В.

Викова,

Виступаючі,

викладачі педінституту від

повіли на численні

запи-

тання про сучасний літе

ратурний. процес, про роль
книги в житті людини.

Н. І8АХН.ЮК,
старший
бібліотекар
обласної науямрї біб
ліотеки імеЦр Н. К.
Крупськоі.
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ОБОВ'ЯЗОК

ГВАРДІЄЦЬ
Навчаючись у серсдній школі № ІО міста
Світловодська, активіст
дтсаафівської організа
ції Валерій ПмлЦщнц за
хоплювався ЬтрДлецьким
йпортом
"портом, любов до якоЖйхйому’ прищепив корівтік
.лік поч
початкової військо
вої підготовки Десятиріч
ки, учасник Великої Віт
чизняної .війни' Підпол
ковник у відставці А. І.
Камчатний. Отримавши
атестат про середню ос
віту, комсомолець на
вчався у Світловодському ПТУ № 5, де здобув
спеціальність токаря тре
тього розряду 1 диплом
з відзнакою. Це дало
юнакові право для вступу
у вуз. Ставши студентом
гірничого
факультету
Калінінського
політех
нічного інституту,
Ва
лерій з притаманними
йому наполегливістю 1
завзяттям взявся за на
вчання.
Провчившись два мі
сяці, Валерій отримав
виклик з військкомату.
Юнака направили у на
вчальний підрозділ. Тут
. Йому став у пригоді фі-

зичний гарт, отриманий
в школі (займався лег
кою атлетикою): курсант
добре справлявся з усі
ма фізичними наванта
женнями, служачи при
кладом своїм товари
шам.
ГІо закінченні навчаль
ного підрозділу комсо
молець отримав спеці
альність
радіотелегра
фіста і призначення у
гвардійську частину.

З перших же днів служби
командир відділення сер
жант Валерій
Пильщик
відзначився знанням спра
ви, сумлінним ставленням
до техніки, вимогливим до
себе і підлеглих.
Заслуженим авторитетом
користується гвардієць у
своїх однополчан. Вони об
рали його заступником сек
ретаря бюро комсомоль
ської організації підрозді
луЗаступник старшини ро
ти, відмінний бойової і по
літичної підготовки, спе
ціаліст першого класу, Ва
лерій Пильщик свій досвід
і знання передає молодим
воїнам, добиваючись від
них бездоганного знання
техніки, виконання військо
вих статутів.
Сумлінну службу гвар
дійця оцінено по заслузі.
Фото його занесено на
Дошну пошани військової
частини. На рахунку воїна
більше десяти подяк ко-

мандуваиня. А нещодавно
його відзначено коротко
терміновою відпусткою з
виїздом додому.

Стрункий, змужнілий
за півтора року служби,
підтягнутий
сержант,
груди якого прикрашають знаки «Гвардія»,
«Відмінник Радянської
«Спеціаліст
Армії»,
першого класу», «Воїнспортсмен»
першого
ступеня та інші відзна
ки солдатської доблесті,
переступив поріг рідної
домівки. Наступного дня
гвардієць побував у рід
ній школі, де зустрівся
з керівником
початко
вої військової підготов
ки підполковником у
відставці А. І. Камчат
ці™, учителями. Воїн
виступив перед своїми
молодшими
друзями,
розповівши про солдат
ську службу. В. Пиль
щик закликав школярів
добре оволодівати осно
вами наук, загартовува
ти себе фізично, що так
необхідно майбутнім за
хисникам Вітчизни.
М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ,
завідуючий позаштат
ним відділом оргмасової роботи та військо
во-патріотичної про
паганди
Світловодського міського комі
тету ДТСААФ.

"О И НЕ МОГЛИ не помітити, як 2 жовт
ня покрасивішало наше місто. В
ньому набагато побільшало святкових
кольорів, а саме, білого, яскраво-черво.чого. Це від нарядної форми, яку
одягнули юні ленінці. Так, як це і го
диться на свято •— Всесоюзну піонер
ську лінійку.
0
...У дружині імені молодогвардійця
Сергія Тюленіна СШ № 6 м. Кірово
града йдуть останні приготування до
початку лінійки. Піонерська кімната
схожа на велику казкову рукавич
ку: до. неї постійно заходять хлоп
чики і дівчатка, щоб вкотре вже пере
вірити вивчене ними раніше. Зрозуміпо, хочеться,
щоб все бу
ло
якнай
краще.
Піонервожаті С. В.
Ткач та І. В.
Яско терпля
че поясню
ють, відповідають, наводять останній
«блиск».
І ось нарешті вся дружина (а в ній
900 піонерів) перетворюється у вели
чезну літеру П. Світлана Володимирів
на дає команду:
— Дружина, шикуйсь! Стрункої Го
ловам рад загонів здати рапорти і
піонерське слово!
І поки голови рад загонів звітують
Олені Холодняк — голові ради дру
жини — варто розповісти про неаби
яку важливість і відповідальність ни
нішньої лінійки. Адже на ній візьме
старт заключний етап Всесоюзного
маршу юних ленінців «Революційний
тримаємо крок», присвячений 70-річч:о
Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції. Лінійка — велика подія в
житті кожного загону і дружини. Ад
же вона націлює на важливі піонер
ські справи.
...Рапорти прийнято. І тепер Олена
аналізує здобутки своєї дружини. їх
немало. Юні ленінці шостої десятиріч
ки добре вчаться, зібрали за минулий
навчальний рік 42 тонни металолому
і 14 тонн макулатури. У школі добре
пам’ятають
ярмарки
солідарності,

ВЕЧІР
В МУЗИЧНОМУ
УЧИЛИЩІ
Працівннки телецентру, що діє в Кіровоградському інституті сіль
ськогосподарського
машинобудування, використовують телевізійну техніку для
підготовки не лише навчальних програм, але й політінформацій, лекцій. Відбу
ваються також телезустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, передачі
для любителів дискомузяки.
На з н і м к уі група технічних працівників, яка забезпечує роботу теле
центру.

Фото О. ПЕКАНОВА та В. ШТАНЧЕНКА.

який нещодавно підготу
вали і провели четверто
курсники, сподобався усім:
і гостям, і учасникам. А
самі організатори зайвин
раз
переконалися,
що
будь-який захід можна
провести цікаво і не. шаб
лонно, якщо захотіти і
прикласти максимум умін
ня і фантазії.
Це був вечір зустрічі уч

J с тир.

присвячені Міжнародному року миру4
А в таборі праці і відпочинку, що зна
ходиться в колгоспі «Україна» Кірово
градського району, відмінно потруди
лися десятки юних ленінців.
Не забувають про своїх підшефних—
ветеранів партії, Великої Вітчизняної
війни і праці—юні тимурівці. Вони по
стійно провідують їх, допомагають.
Далі виступає п'ятикласниця Оля
Іванченко. Вона пропонує всім юним
ленінцям дружини включитися в рук
«Піонери — XII п'ятирічці», щоб кон
кретними корисними справами зустрі
ти чергові з'їзди комсомолі'! республі
ки і країни, IX Всесоюзний зліт юних
ленінців.
А ось дру
жина імені
С.
Тюленіна одержує
завдання від
Ленінського
райкому комсомолу, які дає комсорг
по групі середніх шкіл Людмила Ткаченко. Це — вивчати історію комсомолу
Кіровоградщини, а віднайдені цікаві
факти відобразити на шкільному стен
ді, оформленому теж руками піонерів.
Тут варто нагадати, що вже у верес
ні цього року в кожному піонерському
загоні пройшов збір «Наше піонерське
слово». На них школярі намітили, а
якому напрямі протягом навчального
року працюватиме їхній загін й офор
мили це письмово. На основі взятого
піонерського Слова зараз вони одер
жують конкретні завдання.
А ось настав момент вручення наго
род за активну участь на минулому
етапі Всесоюзного піонерського мар
шу. Десятки хлопчиків і дівчаток одер
жують Почесні грамоти школи і РК
ЛКСМ України, вимпели, значки. Скіль
ки радісних усмішок, привітань від од
нокласників й учителів.
...Під чіткий урочистий барабанний
дріб виноситься прапор Дружини.. Лі
нійка закінчується. Піонери поспіша
ють виконувати одержане завдання
нового етапу Маршу.
Т. КУДРЯ.

нів училища з делегатом
XXVII з'їзду Компартії
України, вчителькою Кіро
воградської середньої шко
ли № 11 С. Л. Малицькою.
Програма також включала
виступи ветеранів війни і
праці, що були сюди за
прошені. Кожному гостеві
був присвячений музичний
або художній номер, а ви
конували їх учні училища.
Мистецтво музики по
лягає у здатності ритмічно
іі інтонаційно передавати
емоції, почуття, ідеї лю
дини. Це добре розуміють
викладачі суспільно-полі
тичних дисциплін училища.
Під час занять,а також
при проведенні ось таких
заходів, воші тісно пов'я
зують мистецтво з проб
лемами і завданнями на
шого сьогодення.
О. ПОПОБКІН.

ФУТБОЛ

«Зірка» —
Десна» —2:0
Після гри старший тре
нер чернігівців заслуже
ний майстер спорту Ми
хайло Фоменно скаже:
— Якби не ваш нападаю
чий Михайло Калита, то
рахунок матчу май бути
нічийним.
Уже в середині першого
тайму
цей нападаючий
«Зірни» оволодів м'ячем на
правому фланзі й зробив
точну передачу в штраф
ний майданчик гостей. Ва
лерію Черних залишилося
тільки підправити м’яч у
сітку. А перша хвилина
другої половини гри при
несла новий успіх «Зірці».
Під час матчу було вру
чено призи «Молодого ко
мунара» . переможцям ре
дакційного конкурсу «Фут
больний марафон».
(Наш сор.).

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

однієї вистави
Тільки що ВОНИ СИДІЛИ у
затишном»/ фойє театру
Млі єн і М. Л. Кропивницько7о і співали прекрасних
грузинських пісень. Во
ни — це дванадцять мо
лодих акторів Сухумсько
го
грузинського театру
імені К. Гамсахурдіа і ре
жисер народний артист
Грузинської РСР Г, Кавта
радзе. Співали зовсім не
за ходом дії; до початку
вистави залишався ще час,
за який я встигла б розповісти про кожного з
дванадцяти і стаття б мог
ла стати груповим порт
ретом молоді колективу
на тлі її рідного театру, у
якому молодим
справді
«всюди дорога». Режисер
Г. Кавтарадзе вваятає од
нією з найголовніших свосправ турботу про мо®!».’одь.
Зрозуміло,
одні

грають більше, інші мен
ше, але ніхто не може по
скаржитися на
неувагу.
Тому й не дивно, що не
раз доводилось почути
і
від них «Якби не! Гогі
Кавтарадзе»...
Вистава «Звинувачення»,
яка зібрала дванадцять
молодих виконавців у те
атральному фойє, де й
почнеться дія, створена
спеціально для них. Авто
ри п’єси не професіональ
ні драматурги. Один з них,
Р. Стуруа, нині головний
режисер Тбіліського
те
атру імені Ш. Руставелі,
другий... сам Г. Кавтарад
зе.
Вистава починається бійною. На очах сторопілого
залу, який не відразу збаг
нув, що бійка у фойє — це
містифікація, «вбивають»
людину. Бурхливий поча
ток. але коли відкриється
завіса, темп переміститься
у сферу розвитку емоцій.

Ми потрапляємо у звичай
ний грузинський дім, де
ченають гостей. На день на
родження Темура (Н. Перцуліані' збираються його
друзі. У кожного з дванад
цяти персонажів однакові
за масштабом ролі, у цій
норотній виставі (трива
лість 1 година 12 хвилин)
немає ні головних, ні дру
горядних ролей. Можливо,
головним міг би стати той,
чиє місце залишилось віль
ним, хто в?ке ніколи не по
трапить до цієї дружньої
компанії. Тільки тепер ста
не зрозумілим бійка, що
передувала дії. Убитий ху
ліганами Гога був другом
цих юнаків і дівчат, його
смерть у кожному з них
відізвалася власним бо
лем. Вони згадують Гогу
добрим словом не лише
тому, що про мертвих по
гано не говорять. Гогі був
справжнім хлопцем, тому Гі
загинув.
З появою на сцені Ота
рі (М. Бренашвілі) дія ні
би електризується допоміжним струмом. Не від
разу стає зрозумілим, чо

му Отарі поводиться
своїми друзями зухвало і
навіть жорстоко, просто
тероризуючи їх. Ну доб
ре, залишимо Отарі, він
був одним з найближчих
друзів Гогі. Але чому всі
вони, нормальні ■ хлопці
(насамперед хлопці), до
зволяють Отарі знущатися
і кепкувати? Тільки з по
чуття дружби, яка у гру
зинів завжди на першому
місці? «Мій друг не може
бути поганою людиною»,—
переконано говорить один
з героїв, Гіга (Н. Чантурія), виправдовуючи пове
дінку кожного. І тоді Ота
рі не витримує... Втім, я
не буду детально розкри
вати зміст вистави, адже
для того, щоб зрозуміти,
треба дивитися. Характер,
стосунки, поведінка люди
ни розкриваються не тіль
ки в словах. Ось у чому
насамперед переконують
нас молоді актори.
У виставі «Звинувачен
ня» виноситься вирок від
ступництву. «Знаю, що асі
ви хороші хлопці, терпіти
не можете підлості, але
боїтеся, свої шкури бере
жете», — гнівно кидає в
обличчя
друзям
Гурам
(Е. Хвічія). Хуліган обра-

жає жінку, злодій грабує
на ваших очах. Але... кон
кретно вас це не стосує
ться, навіщо втручатися.
Знайома філософія «хоро
ших хлопців»? Знайома, бу
демо відверті. Це разом з
тим і відповідь на питан
ня: чому Генує зло, відпо
відь, проти якої вибухає
монологом Отарі: «По яко
му праву виголошуємо тост
за Грузію, за дружбу, за
честь?».
Все закінчиться добре.
І друзі залишаться друзя
ми, простивши навіть Сан
дро (К. Шарабідзе), який
першим мимоволі зрадив
Гогі. Але цей випадок не
мине безслідно.
Кілька сліз про режису
ру і сценографію. Поста
новникам вистави народ
ному артисту Грузинської
РСР Г. Кавтарадзе і 3. Микааа вдалося настроїти
молодих виконавців на по
трібний лад. Тактовно, ро
зумно використали вони
потенційні
можливості
кожного актора, їх моло
дий ентузіазм, юнацький
максималізм, з яким мо
лоді артисти говорили не

лише від імені свої
сонажіа, а й від
власного імені
молодих П
грузинів, що знають ціну у
справжній дружбі. П’єса У
оформлена з чітким ура- У
жуванням побутових дета- «
лей, тобто
сценографу ч
добре відомо, «що на що і
повинно грати». Втім, я не |
знаю, хто придумав фінал у
з обігруванням стільців,
це театральні справи, але і
у виставі ніщо не заважає
дотриманню
сценічного
простору, який необхідний
саме молодіжній виставі з
відповідними ритмічними
асоціаціями.
Все сказане вище да<
змогу зробити висновок
вистава
«Звинувачення»
допомогла нам створити
більш чітке уявлення про
молоді акторські сили ко
лективу. Серед тих, кого а
ми ще не назвали, Лілі
.1
Пана Хуріти, Дж. Паке- І
ліані, Л. Нація, М. Колбая ([
Б. Карчава, Г. Даменія. Всі
вони знайшли свій дім у
Сухумському грузинсько
му театрі імені К. Гамса
хурдіа, і будемо вірити у
їх щасливе акторське май
В. ЛЕВОЧКО. J
бутнє.

Д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — «Все,
що серцю Дороге». Концерт
дитячих художніх колекти
вів союзних республік. 9.10
— Документальні фІльМи.
10.00 — Є. Ісаєв. Поема
«Двадцять п’ята година».
10.25 — Пісні 1 танці паро
дів СРСР. 10.55 — Фільм
«4:0 на користь Тетянки»
12.20 — Фільм-концерт «Всі
клоуни».
12.45 — Мульт
фільм. 13.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Спартак» —
ЦСКА. 15.15 — Політичний
театр. Фільм-вистава Дер
жавного театру ім. Москов
ської Ради. «Суд над суддя
ми». У перерві — 16.25 —
Новини. 18.15
ГГрай,
” гарСьогодні у
монь. 19.15
Фільм «Мій
світі. 19.35
обранець». 21.00 — «Час»,
21.40 — Святковий концерт,
присвячений Дню Конституції СРСР. 22.55 — Сьогодні_У світі.

торів. 12.40 - «Доброго вам
здоров’я», і 3.10 — Новини.
16.00 - Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Документальний телефільм
«За рік до Перемоги». 17.30
— «Автотранспорт: правила
без винятків». 18.00 • «День
за днем». (Кіровоград). 18.15
— «Театральне фойє». (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Фахі
вець завтрашнього дня. Із
циклу «Час вирішувати».
.20.15 — Телефільм «Поезія
садів». 20.45 — 11а добраніч,
»іти! 21.00 — «Час». 21.40 —

Д У*
10.00 — НОВИНИ. 10.15 —
Концерт духової музики.
10.45 — Сьогодні — День
Конституції СРСР. Кінопрограма «Вітчизна моя неозо
ра». 11.25 — «В концертних
залах України». 12.25 —
І-Іовинн. 12.35 — Художній
телефільм для дітей. «Роз
повіді про Кешку та його
друзів». З серія.
. . ' 13.55 —
«Вперед, орлята». 14.50 —'
Крупним планом. 15^50 .
скликає друзів».
«Пісня
17.00 - Чемпіонат
............ . СРСР з
хокею: «Динамо» (Рига) —
«Сокіл» (Київ). Спецпрограма з Риги. 19.15 — Актуаль
на камера. 19.45 — «Друзі
хороші мої». Музична про
грама. 20.40 —
■ На добраніч,
діти! 21.00 —- «Час».
------- ------21.40—
Художній фільм «Вдруге У
Кричу». 23.00 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
СпФає і танцює молодість.
8.35 — Документальний те
лефільм. 9.10 — Короткомет
ражні художні телефільми
для дітей «Дімка розсердив
ся».
«Дімка-велогоніцик».
«Дімчин півник». 9.50 —
Мультфільм. 10.10 — «...До
шістнадцяти і старші». 10.55
— Концерт радянської піс
ні. 11.10 — Реклама. 11.15—
Поети про Б. Маяковського.
12.30 — Свято духової му
зики у Пскові 13.00 студентів
КВІІ-86. Зустріч
Московського і ВоронежСЬІ.ЮГО
інжеиерно-будівельних інститутів. 14.45 —
Фільм «Молодо
«Молоде — зелене».
16.20 — П. Чайковський.
Фортепіанний цикл «Пори
року». 17.10 — Кінопанора
ма. 18.50 — «Лін Рід в жит
ті і в пісні». 20.00 — Вечір
ня казка. 20.20 — «Ми бу
дуємо комунізм». Репортаж
із Всесоюзної художньої ви
ставки в Центральному ви
ставочному залі. 21.00 —
«Час». 21.40 — Телефільм
«Весільна подорож
перед
весі.’”’••••■' 22 4Г
Новини.

Д ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час».
8.40 — •
Мультфільм. 8.50 — Фільм
«Мій обранець». 10.15 —
Клу^ 'пдоівннків. • 11.15
Новини
14.30 — Новини.
14.50 — Документальні філь
ми 15.40 — Симфонічні мі
ніатюри з творів радянських
композиторів. 16.05 — Но
вини, 16,10 — Розповідають
наші кореспонденти. 16.40 —
Концерт Гуцульського ан
самблю пісні і танцю 17.30
— Релігія і політика. Іслам
у сучасному світі. 18.15 —
Агропром: сьогодні і завтра
Пооб-теми інженерної служ
би 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Чемпіонат світу
з шахів. Матч-ревапш. 19.05
— Мультфільм. 19.15 —Світ
і молодь. 19.50 — Новини
19.55 — Телефільм «Тьотя
Маруся». 1 серія 21.00 «Час». 21.40 - «Пісні пародів світу». 22.20 — Документальний Фільм «Тобі од
ній плету вінок...», Ппо
творчість С. Єсеніна. 22.40
— Сьогодні у світі. 22.55 Чемпіонат світу з шахів
Матч-ревапш.
'А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
«Крупним планом». 11.20 Науково-популярний фільм
«Приготувався, пішов». Ті.40
— Шкільний екран. 4 клас.
Історія. 12.05 — Концерт з
творів радянських компози-

орган Кировоградского

областного комитета

ЛКСМ Украины.
<'1Г||>|1|||.||<>п,

9.35 — Загальна
біологія.
10 клас. 9.05, 13.00 — Іспан
ська мова. 10.05 — Учням
СПТУ. Суспільствознавство.
10.35, 11.40 — Етика і пси. хологія сімейного життя.
9 клас. 11.05 — Докумен
тальний фільм. 12.10 -- Ек
ран — учителю. Фізика. 9
клас. 12.40 — Ботаніка.. 5
клас. 13.30 — Знай і умій.
Науково-пізнавальна пере
дача для школярів. 14.00 —
Фільм «Ключ без права передачі». 15.30 Новнни.
18.00 — Новини. 18.15
Сільська година. 19.20

ського краю. 15.55 — Нови
ни. 16.00 — Російська мова.
16.30 — «Мелодії екрана».
Грає Ленінградський кон
цертний оркестр під керу
ванням А. Бадхена. 17.05 —
Фільм «Пригоди Толі Клюквіна». 18.15 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
«Вирішується
на місці».
«Особиста позиція». 19.40 —
«Знайомтесь — молоді кіне
матографісти». Короткомет
ражні художні фільми «Ві
зит». «Жарт?». 21.00 —«Час».
21.40 — Концерт з творів
0. Долуханяна в Колонному
залі Будинку спілок. В пе22.30 — Сьогодні у

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 Виробнича гімнастика. 10.30
— «Резерв». 10.35 — Шкіль
ний екран. 4 клас. Музика.
11.05 — Фільм-концерт «Ді
люсь потаємним». 11.40 —
Шкільний екран. 7 клас. Іс
торія. 12.00 — Молодіжна
студія «Гарт». 12.45 — Ху
дожній телефільм «Далекий
голос зозулі >. 2 серія. 13.50
— Новини. 16.Со — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
Художній телефільм «Далекий голос зозулі». 1 серія.
22.45 — Новини.
8.00 — Гімнастика. 8.15___ ... «Інженерні
Телефільм
.
цент
ри. ГЇатонівсфкий варіант».
8.35, 9.35 — Суспільствознав
ство. 10 кл. 9.05, 13.00 —
Німецька мова. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Етика і психоло
гія сімейного життя. 10.35.
11.40 — Загальна біологія.
9 кл. 11.05 — Поезія Едуар
да Багрицького. 12.10 — Ек
ран — учителю. Історія. 7
кл. 12.40—Природознавство.
Птахи восени, 13.30 — Твоя
ленінська бібліотека. В. І
Ленін. «Матеріалізм І емпі
ріокритнцизм». 14.10 0. Гри
боєдов. Сторінки життя і
творчості. 15.00
Новини
18.00 — Новини 18.20 Документальний телефільм.
18.40 — Поезія, Сергій Островой. 19.05 — Музика в
архітектури
пам’ятниках
;
Грає Празькийі камерний
оркестр. 19.50 -— Документальний
телефільм № 1.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Новини. 20.20 — «Взаємо
дія». Про проблеми співро
бітництва
соціалістичних
країн в галузі автоматизації
виробництва. 21.00 — «Час».
21.40 — Фільм «Нічний пат
руль». 23.15 — Поїзний.

РОБОТА

Михайло РОДИНЧЕНКО

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Художній телефільм «Далекий ГОЛ.ОС зозулі». 1 серія.
11.25 — Ф. Пуленко. Соната
для флейти і Фортепіано.
11.40 — Шкільний екран. 8
клас. Українська література.
12.10 — Час вирішувати.
12.55 — Новини. 13.10 —
«Наука І час». 16.00 — Но
вини. 16.10 — Срібний дзві
ночок. 16 20 — Республікан
ська
Фізико-математичнп
школа. 17.00 — О. Шагінян
«Літнього вечора». Вистава
(Кіровоград). Під час попер
ви — «День за днем», (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Виступ хо
пової капели «Будівельник'
20.00 — Молодіжна сту.л'"
«Гарт». 20.45 — На добп-”'іч
діти! 21.00 — «Час». 21 40 —
Художній телефільм «Дало
кий голос зозулі». 2 серія
22.45 — Новини

Ти приводь мене, совість, до братсьних
могил.
Не давай заспокоєння, дони я житиму;
Оці братські могили — надійний мій тил,
Все життя в них любові і вірності
вчитимусь.
Тут в дитинстві поклявся над вічним
вогнем,
Коли вперше був галстук червоний
пов’язаний,
Що сюди буду йти з чесно прожитим
днем
І ніколи не буду приходить з образами;
Це — мізерність супроти великих імен,
Що на плитах гранітних карбовані
золотом,
Бо я знаю, тут кожне ім’я не німе,
А сурмить у світи непокірно і молодо.
На цей поклик нові покоління ідуть,
Ясночолі, щасливі, злеліяні правдою,
І, як прапор, в'серцях своїх клятву
несуть,
Опромінену дружбою, вірністю братньою.
с. Олександрівна,
Долинський район.
Баскетбол. Кубок європей
ських чемпіонів. Чоловіки.
«Жальгіріс»
(Каунас) —
«Стяуа» (Бухарест). 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Но
вини. 20.20 — Ритмічна гім
настика. 20 50 — «Деталь».
Науково-популярний Фільм.
21.00 — «Час».
21.40 —
Фільм «...1 прекрасна мить
"■'ремоги». 22.55 — Новини

А ЦТ (1

8 00 — «Ч; >. 8.40 — Be■'елі стаоти. 9.25_ — ТелеФільм «Т'.отя Маруся». 2 се
пія. 10.30 — Концерт з тво
рів Ф Ахметова. 11.05 —
Д ЦТ (II програма)
Новини.
14.30 — Новини
14.50 — «Перевірено прак
8.00 — Гімнастика. ’ 8.15 — тикою». Документальні фільДокументальний фільм. 8.35. ми. 15.25 — Пісні кубан

8.00 — «Час». 8.40 —Мультфільм.
9.10 — «Візит»,
«Жарт?». Короткометражні
художні фільми. 10.25 — До
кументальний
телефільм.

Сергей КОРЬІЧЄві

м. Кіровоград,
пуп. Луначарського, 36.

-1.3ЫК0

Індекс 61103.

▲

І

Володимир ДАВИДОВ

ГОРІХ
Вже тяжкохворий батько мій
Садив в дворі горіх.
Неначе йшов в останній бій...
І смерть він переміг.
Осіннього одного дня
Пожовкло все б очах:
Не знищила його війна,
А в мене на руках
Помер, як зранений солдат.
Горіх листки скидав,
Неначе плакав від утрат,
Мов шану віддавав...
Давно немає вже того,
Хто вивів нас в життя.
Нема його. Нема його —
Пішов у небуття...
Та .все ж прийду з роботи я,
Погляну — он горіх...
З шухляди вийму ордени —
І наче на поріг
Він ступить, весело спита:
«Як справи, як життя?
Не вір у смерть —
її нема. Немає небуття!..»
Вже тяжкохворий батько мій
Садив в дворі горіх.
Неначе йшов в останній бій —
І смерть він переміг.
м. Світловодськ.

ЦТ (І програма)
8.00 — «Час».' 8.40 — Рит
мічна гімнастика. 9.10 —
Дитячий гумористичний жур- у
пал «Єралаш». 9.20 — 41-й
тираж «Спортлото». 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу
Радянському Союзу. 11.00—
Ранкова пошта. 11.30—Клуб
мандрівників.. 12.30 — Му«
зичний кіоск. 13.00 — Сіль
ська година. 14.00 — Здо
ров'я. 14.45 — Новини. 14.50
— Документальний теле
фільм. 15.45 --- На концертах
народного артиста
СРСР
Еміля Гілельса. 16.35 — Із
зібрання Держфільмофонду
СРСР. Кіноро.іі Івана ЛІоскніна. 18.00 — Міжнародна
панорама. 18.45 — Мульт
фільм. 18.55 — «Для вас. ве
терани». Музична передача.
19.45—Новини. 19.50—Теле
фільм «Ми, що нижче підпи
салися». 1 серія. 21.00
«Час». 21.45 — Телефільм
«Ми, що нижче підписали
ся». 2 серія. 22.55 — Фут
больний огляд 23.25 — Но
вини

А УТ
10.00 — Новики. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Художній телефільм «Слу
хати у відсіках». 2 серія.
11.55 — Кінопрограма «Лю
ди землю прикрашають».
12.35 — «Карельська каз
ка». Лялькова вистава. 13.15
— «Доброго вам здоров’я».
13.45 — Новини. 14.00
«Катрусип кінозал». 15.(57^^
Сьогодні — День працівник
ків сільського
господар
ства. «Село і люди». 10.00—’
«Слава солдатська». 17.00—,
«Живе слово». Іван Франко
і світова культура. 17.45 —’
Музичний фільм «Пісню вам
дарую я». 18.30 — Актуаль
на камера. 19.00 — Футбол:
«Чорноморець» — «Динамо»
(Київ). 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 2Е45—
«Майстри гумору на СороЧИНСЬКОМу ЯП--- ■'•СМ5>. 23.00
— Новини.

А ЦТ (II програма)

І

10.45 — Світ і молодь. 11.20
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Сільські горизонти.
Документальний телефільм.
15.40 — «Пайрам». Про на
ціональне свято гірської
Шеоії. 16.15 — Новини. 16.20
— С. Аксаков. Сторінки жит
тя і творчості. 17.30 — «По
Іспанії». Кінонарис. 18.00 —
П. Чайковський.
Концерт
для альта з оркестром. 18.25
— Мультфільм. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — «При
скорення». Відповіді на лис
ти телеглядачів. 19.30 — Но
вини. 19.40 — Фільм «Ци
ганське щастя». 21.00 —
«Час». 21.40 — Виступ ор
кестру російських
народ
них інструментів ЦТ і ВР.
програ22.00 — Спортивна
ма. Під час перерви - 22.45
— Сьогодні у світі.
А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Художній телефільм «Слухати у відсіках», і серія. 11.30
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ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
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Уходит в ночь последний самолет,
А я хочу, чтоб эта ночь ушла,
Вот так же величаво и вразлет
6
Раскинув серебристые крыла.
,
И самолет взлетающий красив,
;
Свободный от сомненья и вранья
1
Вот так, о самом главном не спросив, Уходят в полночь лучшие друзья.
1
В далекий путь.
I
Сутулятся усталые дома
В сиянии бессонных фонарей
И кажется, что эта ночь дана,
Чтоб к дальним звездам провожать
друзей...
Не надо звать друг друга в синей мгле,
Пустых обид не нужно ворошить.
На нашей нестареющей земле
Немыслимо совсе/л не уходить.
Так в добрый путь.
г. Кировоград.

(Кіровоград, на Республікаиське телебачення). ___
16.35 —
Кінопрограма «у світі пре
красного». 17.15 — «Колек
тив і п’ятирічка». 17.45 —
«Пісенне мереживо». 18.00
— «Вперед, орлята!». 18.30
— Фільм-концерт «Шовкова
косиця». 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Сокіл» —
«Спартак» (Москва). 2 і 3 пе
ріоди. Під час перерви —
«День за днем». (Кірово
град). 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.40—
Художній телефільм «Слуха
ти V відсіках». 1 серія. 22.50
— Новини
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний фільм. 8.35.
9.35
— Музика. 7 клас.
"
М. Глінка. ______
..............
Вальс-фантазія.
9.05. 12.55 — Англійська мо
ва. 10.05 - Учням СПТУ.
Загальна
__________10.35.
___ _
біологія.
11.40 — О. Пушкін. «Дубров-

ЧАША АДРЕСА:
316050

А ЦТ (І програма)

л

Одійдем всі, та, поки ми живі,
Вклоняймось сонцю, вітру і трасі.
1 кожний на житейському посту, Десятою россю вмизшись поту,
Виконуймо велику чи просту,
Призначену нам долею роботу.
Бо що — робота? Заповідь людська,
Єднання міст від роду і до роду.
Роботу творять: не лише рука,
А розум, серце і душа народу.
Коли ж, мов тля, людину точить лінь,—
Не підсоблять ніякі тут Пегаси.
Зостануться борги для поколінь,
І їх ніхто ніколи не погасить.
Почуєш часом: скільки не роби...
Так, ми—лиш люди, та не біймось втоми.
Не роботи роботи, не раби —
Господарі роботи — ось ми хто ми!
Гіпноз роботи...
Все життя — сеанс.
Перерви в ньому — жодної години!
Робота — траса, наш духовний транс,
І транспорт наш — в продовження
Людини!
с. Долинівка,
Гайворонського району.

Зам. № 544.

Тираж 60 500.

1986 року

— 0. Арбузпв. «Винуваті».
Вистава.
14.10 — НовинИ.
16.00 — Новини. 16.10
Срібний дзвіночок. 16.30
Фільм-концерт. 16.50 — На
ука і час. 17.20 — «Вітчиз
на». 18.00 — Телефільм «Іс
торія кохання». 18.30 — Му
зичний
Фільм
«Співас
II. Рожкова». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Со
нячні кларнети». 20.50
;
На добраніч, діти! 21.00 -Н
«Час». 21.40 — Художній те
лефільм «Слухати у відсі
ках;-. 2 серія 22.15
Нови
ни.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний фільм. 8.35
— 0. Купрін. Сторінки жит
тя 1 творчості. 9.20 — Музи
ка. П. Чайковський. 10.20—
«Червоний, художник». На
уково-популярний
фільм.
10.30 — Наука і життя. 11.00
— Дж. СвіФт. Сторінки жит
тя і творчості. 12.00 — Ек
ран — учителю. Загальна
біологія. 9 клас. 12.30 — Іс
торія. 4 клас. 13.00 — Фізи
ка. 10 клас. 13.30
РОС1Йська мова. 14.00 — «Що ти,
ліс, задумався...», Науковопопулярний фільм. 14.20 —:
Людина.
Земля. Всесвіт.
15.05 — Новини. 18.00
Новини, 18.20 — .Докумен.
тальний телефільм. 18.30
Наш сад. 19.00 — Клуб ман
дрівників. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 - Незабутні му
зичні вечори. 21.00 — «Час».
21.40 — Телефільм «Довге
відлуння у горах». 1 і 2 се
рії. —
23.50 — Н” :ч:іи.

Леонід НАРОДОВИИ

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Кон
церт оркестру народних ін
струментів Українського те
лебачення і радіо. 9.10 —
Телефільм «Тьотя Маруся».
1 серія. 10.15 — Очевидне—
неймовірне. 10.25 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
«Наш сучасник». Докумен
тальні фільми. 15.30 — На
родні мелодії. 15.40 — Ша
хова школа. 16.10 — ІІови
ни. 16.15 — Веселі старти.
17.00 — «Світло над Байка
лом». Співає К. Базарсадаєв.
18.00 — «...До шістнадцяти
і старші». 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.05 — «За словом
— діло». Про підвищення
ефективності роботи авто
транспорту. 19.40 — Мультфільми.
19.50 — Новини
19.55 — Телефільм «Тьотя
Маруся». 2 серія. 21.00 —
«Час». 21.40 — «Крупним
планом — людина». Зустріч
з кінорежисером М. Литвяковпм. 23.00 — Сьогодні у
світі

жоетня

ський». 5 клас. 11.05 — Наш
сад. 12.10 — Екран — учи
телю. Природознавство. З
клас, 12.30 — Зоологія. 7
клас. 13.25 — Твоя ленін
ська бібліотека. В. І. Ленін.
«Матеріалізм і емпіріокри
тицизм». 13.55 — «Розмова
про покликання». Науковопопулярний фільм. 14.15 —
Драматургія і театр. О. Островський. «Гроза». 15.С
5.00 —
Новини.
18.00 — Новини.
Документальний
18.20 фільм. 18.30 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Динамо»
(Москва) '4* «Торпедо»,. У
ічірня
перерві — 19.55 — Вечі
«Час».
казка. 21.00 — <-Ч
---- 221.40
— Фільм «Лише одне життя». Про норвезького мані громадського
дрівника
діяча Ф. Нансена. 23.10 —
Новини.

ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТА

д ЦТ (II програма)

«Молодой коммунар» —

Ня

7

«Молодий комунар»

4 CTCpj.

8.00 — На зарядку, ставайі 8.20 — Телефільм «Довге відлуння у горах», 1 і 2
серії. 10.30 — Російська мо
ва". 1100 — Розповідають
наші кореспонденти. 11.30—
Із скарбниці світової му
зичної культури. Ф. Шуберт.
Симфонія № 9. 12.20 —.
Мультфільми. 13.00 — Чем
піонат СРСР з хокею: «Ди
намо»
(Москва) — «Спар
так». 15.15 — «Слідство ве
дуть ЗНАТОКИ». «Пішов і не
повернувся».
Телевистїжа.
17.05 — Очевидне — неїі»
вірне. 18.15 — Концерт ар
тистів балету. 18.45 — Світ
і молодь. 19.20 — Чемпіонат
СРСР з баскетболу. Чолові
ки. ЦСКА — «Динамо» (Мо
сква). 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Міжнародні зма
гання з кінного спорту.
«Пардубицький
стіплчез».
21.00 — «Час». 21.45 — Кон
церт Державного симфоніч
ного оркестру СП 1 Дири
гент ІО. Симонов
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