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ФОТОРЕПОРТАЖ

Відбувся черговий тур районних звітно-виборних комсомольських конференцій. Нотатки наших кореспондентів про те, як пройшли вони у Малій Висці, Олександрівці
та Кіровському районі міста Кіровограда читайте на
2 стор.
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Свято молодої ресіріім

ничого об'єднання «Друк-
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дують кожному

нага

про
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Того дня актовий зал
Кіровоградського
інсти
туту
сільськогосподар
ського машинобудування
став
інтернаціональною
трибуною. Студенти зібра
лися на вечір, присвяче
ний 11-й річниці прого
лошення Лаоської Народ
ної Демократичної Рес
публіки.
Мова, якою говорили
представники різних кра
їн, була зрозумілою всім,
— це мова миру і друж
би. Ті, хто говорив з три
буни, і ті, що були при
сутні в залі, підтримували
прогресивний рух трудя
щих Лаосу в будівництві
нового життя.
Про трудові подвиги
свого народу і соціальноекономічну
перебудову
розповів керівник органі
зації лаоських студентів у
місті Кіровограді студент
КІСМу Пханнавонг Сомліт. Він наголосив, що ла
оський народ почав буду
вати
соціалістичне су
спільство, обійшовши ста
дію капіталізму. IV з’їзд

кінчення року, а отже, і

про напруження

зусиль

для довершення виробни

чих завдань.

Недаремно так зосе
реджено, не
відриваю
чись від верстатів, пра
цюють молоді робітники
комсомольсько - моло
діжного колектизу діль
ниці /леханічної обробки
корпусних деталей. Ста
ранно відшліфовує кожну
деталь фрезувальник Вік
тор Феоктистов (на знім
ку вгорі). Ритмічні, добре
натреновані рухи рук Лю
бові Прусак, Ольги Степаненко, Сергія Бойненка —
і зростають штабелі об
роблених,
підготовлених
до здачі деталей. Лиш на
мить зустрілися бригадир
КМК Микола Гріненко й
групкомссрг Наталя Кова
льова (на знімку в цент
рі). Швидко узгодили ор
ганізаційне питання і зно
ву до верстатів.
Не
передноворічна
штурмівщина останнього
кварталу, а чітко злагод
жений повсякденний ритм
роботи. Молоді робітни
ки щодня фрезують, роз
свердлюють, розточують,
нарізають по 550 і більше
корпусних деталей, дово
дять їх до норм задано
го стандаоту.
Фото В. РУДЕНКА.

«Райком
прозвітує...»
Редакція отримала від
повідь на опублікований
в газеті 26 вересня 1986
року матеріал під таким
заголовком. Другий сек
ретар Новомйргородського РК ЛКСМУ В. Давиден ко повідомив, що стат
тю обговорено на розши
реному
засіданні бюро
райкому комсомолу. Кри
тику визнано правильною.
«1 жовтня 1986 року
бюро райкому комсомолу
розглянуло хід виконання
конкретних рубежів пер
винними комсомольськими
організаціями району за
9 місяців 1986 року. Суво
ро вказано на недоліки по
виконанню конкретних ру
бежів комітетам
комсо
молу Капітанівського цукрокомбіиату, шахти «Новомиргородська», райпобуткомбінату, АТП-10040,
плодовокопсервиого заво
ду, колгоспів імені Шев
ченка, «Жовтень», імені
Чкалова, учительським ор
ганізаціям
Панчівської,
Коробчинської, Мартоніської, Канізької середніх

народно - революційної
партії Лаосу, що прохо
див у листопаді нинішньо
го року, відзначив високі
трудові
досягнення
в
житті народу за 11 років,
що минули після звіль
нення від колоніальної та
імперіалістичної політики.
ЛНДР виступає разом з
братніми
соціалістични
ми країнами за дружбу і
співробітництво між на
родами, проти ядерної
катастрофи.
Пханнавонг
Сомліт наголосив, що Ра
дянський Союз надає ла
оському народові допо
могу, сприяє підготовці
кваліфікованих
націо
нальних кадрів. У вузах,
технікумах,
професійнотехнічних училищах Ра
дянського Союзу здобули
освіту понад 10 тисяч ла
оських громадян, що ус
пішно трудяться в своїй
рідній країні.
Заступник декана по ро
боті з іноземними студен
тами КІСМу Н. П. Мамошина від імені деканату
та навчально-виховної ра-

шкіл. Суворо вказано і
відповідальним працівни
кам райкому, їх зобов’я
зано. буваючи у відряд
женнях, контролювати’ ви
конання конкретних рубе
жів, надавати комітетам
комсомолу практичну до
помогу на місцях.
Зміцнено
керівництво
комсомольсько - молодіж
ними колективами перу
карні, райпобуткомбінату
і шкіряного цеху колгоспу
імені Чкалова. В перукар
ні, де працює КМК, про
ведено комсомольський суботнпк по обладнанню
приміщення.
У газетній публікації
вказувалось,
іцо немає
спортивних майданчиків у
дворах по вулицях Лені
на і Кірова. Напередодні
Дня народження комсо
молу комсомольці й мо
лодь шахти «Новомиргородська» обладнали спорт
майданчики
у згаданих
місцях.
Щодо шефства райкому
комсомолу над відстаю
чою
фермою колгоспу
«Комуніст» слід сказати,
іцо за 10 місяців ниніш
нього року колектив фер
ми справився із планами
по надоях молока на ко
рову. Райком комсомолу
встановив «Приз виклику»
серед КМК молочнотовар
них ферм району на пе
ріод стійлового утриман
ня громадської худоби на
честь XX з’їзду ВЛКСМ,
Ініціатором якого е КМК
підшефної ферми».

ди іноземних студентів
нагородила грамотами за
успішні показники у на
вчанні, активну участь у
суспільному житті інсти
туту деяких студентів з
Лаосу.
Солідарність з трудя
щими ЛНДР висловили в
своїх виступах юнаки і
дівчата з Кампучії, Мада
гаскару, Ефіопії, Афгані
стану,
Монголії, Сірії,
Бангладеш.
Випускник
КІСМу 1982 року Усман,
що тепер приїхав в інсти
тут на стажування з Гві
неї,
привітав лаоських
студентів зі святом їх
ньої молодої республіки,
а також висловив подяку
викладачам, які допомог
ли в оволодінні профе
сією.
У залі звучали пісні
студентів з різних країн.
Цей вечір ще раз проде
монстрував, що молодь
планети готова і єдина у
боротьбі за мир.
Парімол Чандра БІСВАС,
студент з Бангладеш,
третьокурсник КІСМу.

«Премії на
янтарному
ПОЛІ.
Що
за ними?»
Онуфріївське
районне
агропромислове об’єднан
ня повідомило, що корес
понденцію, опубліковану
під таким заголовком 23
вересня цього року, обго
ворено в колгоспі імені
Комінтерну серед спеціа
лістів господарства та у
тракторній бригаді № 2.
Вчинок
механізатора
М. Петрова засуджено,
рада востаннє його попе
редила.
«Умови соціалістичного
змагання по організації
кукурудзозбирання пере
глянуто. що дало змогу
заготовити 10 422 центне
ри подрібненого бадилля.
У колгоспі імені Леніна
розроблено заходи по мо
ральному й матеріальному
заохоченню працюючих.
Передбачено пункт про
дотримання високої якості
па збиранні кукурудзи та
бадилля»,—повідомив, зо
крема, голова РЛПО М. Л.
Зубкон.
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«Молодий' ЙЬмунар»
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А ДОСВІДУ ПОКИ ЩО МАЛО
Звітна доповідь першо
го секретаря Олександрівського РК ЛКСМУ Н. Бой
ко на 30-й районній ком
сомольській конференції
була критичною і само
критичною. Особливу ува
гу доповідач приділила
комітетів
недоробкам
комсомолу у внутріспілко
вій та ідеологічній ро
боті.
Приміром, за останні
роки з районі не узагаль
нено досвіду
жодного
КМК.
Місцева
газета
«Вперед» має спеціальну
комсомольсько - молодіж
ну сторінку, але мало там
комсомольці
розпові
дають про досвід соцзмагання між молоддю. Не
зжито формалізм і-в по
літосвіті комсомольців. У
колгоспах «Україна», іме
ні Ульянова заняття про
ходять на низькому орга
нізаційному
рівні
при
слабкій явці слухачів. Ма
ло молоді з складі лек
торських груп. Лише за
перше півріччя поточно
го року молодь здійснила
62 обряди хрещення ді
тей. Має місце поширення
серед молоді міщанських
смаків. За 9 місяців 1986
року 18 членів ВЛКСМ бу
ло притягнуто до відпові
дальності за пияцтво, і ли
ше 4 з них виключено з
лаз ВЛКСМ. А районний
штаб
«Комсомольського
прожектора» тут недопра
цьовує — мало проводить
самостійних рейдів, не пе
редає їх матеріалів у ор
гани народного контролю і
внутрішніх справ.
Мало втішного і а орга
нізації дозвілля молоді,
Навіть у районному Будинку культури, як зазначила Н. Бойко, молодь
цікавиться в основному
лише дискотекою. Клуби
за інтересами,
нефор
мальні творчі об'єднання
— нічого цього не чути.
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Виступаючи на VII звіт
но-виборній
комсомоль
ській конференції Кіров
ського району обласного
центру перший секретар
райкому Компартії Украї
ни О. К. Тупчієнко сказа
ла: «Перебудова в район
ній комсомольській орга
нізації іде слабо. Зате ми
добре навчились- критику
вати власні недоліки з
трибуни. А хто ж і коли
буде виправляти їх?».
Ці
слова
найточніше
I’охарактеризували б тон і
хід роботи
комсомоль
ської конференції кіровчан. Хороша її організа
ція, продуманий відпочи
нок делегатів у перерві
(вокально - інструменталь
ний ансамбль виробничо
го об'єднання «Друкмаш»
під керівництвом О. Агури «Гарний настрій», ми
знаємо, створить прекрас
ний настрій). Усе, як ка
жуть, з, великим плюсом.
Але, на жаль, за усим цим
немає щирості. У перерві
між засіданнями я почула
враження делегатів: «Ми
почуваємо себе учасни
ками справжнього діло
вого спектаклю». Не бу
ду приховувати, що мої
співрозмовники цим самим намагались вислови
ти найвищу оцінку орга
нізації самої конферен
ції. Але ж не забуваймо,
що будь-який спектакль
розрахований на видовищність. А тут дуже проси
ться слово «показуха». На
жаль, вона міцно прижи
лась у комсомолі. I сьо
годнішня перебудова
її
поки що мало торкнула
ся. Не треба забувати, що
за конкретним словом
обов’язково повинне бути
діло.
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Не все гаразд і в спортивно-масоаій роботі, прога
лини а цій справі особли
во чітко проглядаються
при призові хлопців в ар
мію: частина не вміє стрі
ляти, плавати...
Доповідач називала по
іменно й конкретних вину
ватців такого стану справ;
секретарів комітетів ком
сомолу господарств і під
приємств, «дісталося» й
другому секретареві РК
ЛКСМУ О. Шишці, секретарю-завідуючій
відділом
учнівської
молоді
Н. Бойко,
зокрема, за
слабку роботу з учителями-комсомольцями, поту
рання формалізму в піо
нерській роботі.
Перший секретар райко
му ЛКСМУ Н. Бойко ска
зала про доцільність ство
рення при райкомі клубу
молодого
механізатора,
наголосила на необхіднос
ті з метою закріплення
молоді на селі організува
ти цілорічну роботу ланок
юних тваринників (у кол
госпах
імені Дзержинського, імені Калініна, рад
госпі «Шляхом Леніна»
успішно працювали юні
пастухи і доярки, але вони
допомагали дорослим ли
ше влітку). Запропонувала
перший секретар запози
чити досвід роботи клубу
інтернаціональної дружби
Олександрівської восьми
річки № 3; підкреслила,
що вибирати комсомоль
ських ватажків слід не за
анкетними даними, а за їх
реальним авторитетом се
ред молоді... В обгово
ренні доповіді логічно бу
ло б чекати від ораторів
не тільки констатації ус
піхів і недоліків, а й оцін• ки пропозицій, висловле
них у доповіді, внесення
своїх.
Секретар комітету ком
сомолу Другого імені Петровського цу.крокомбінату
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І. Ткаченко поскаржився
на те, що іноді членів
КМК без їх згоди адміні
страція переводить на ін
ші ділянки роботи, і під
креслив, що тут необхід
не втручання райкому. До
ярка колгоспу «Україна»,
член поста «КП» Г. Ваку
ленко
запропонувала
скликати в районі семінар
майстрів машинного доїн
ня. Секретар
комітету
комсомолу
Красносільської СШ В. Кришня до
рікнула райкому ЛКСМУ
за те, що не організував
соцмагання між трудови
ми об'єднаннями старшо
класників. Вчителька Бовтиської СШ, голова ра
йонної ради молодих пе
дагогів Л. Шевцева: «Нам
у школі треба пропагува
ти серед учнів досвід від
мінників, тобто розповіда
ти, як удається цим дітям
і добре вчитися, й гро
мадською роботою займа
тися. Бажано, щоб рай
ком комсомолу зі свого
боку якось відзначав робо
ту кращих педагогів».
Що ж, сказано і пра
вильно, і знову ж таки
критично. Та все ж у хорі
різних «Нема», «Не ро
биться», «Треба», «Необ
хідно» і т. д. не прозву
чало голосно «А от у такій-то комсомольській ор
ганізації зуміли налагодиг
ти роботу так...» Так, щоб
усім
захотілося
взяти
приклад з тієї організації.
Окремі успіхи, здебільшо
го виробничі, були, зви
чайно, названі, але зага
лом
часта у виступах і
першого секретаря, й ін
ших ораторів фраза «Не
має досвіду», виходить,
передає реальну сьогод-

9 грудня 1986 року

нішню обстанову в комсо
мольській
організації
Олександрівського райо
ну. Новообраному райко
му слід буде докласти зу
силь набагато більше, ніж
досі, щоб
не довелося
констатувати таку ж кар
тину в кінці наступного
звітного періоду.
Втім, усе ж був показа
ний хороший
досвід —
влаштування масових за
ходів. Саме конференція
була
організована
як
справжнє свято: учасники
а залі співали комсомолиських пісень; у перервах
виступали
учасники піо
нерської художньої само
діяльності, грав ВІА з села
Цвітної; у вестибюлі діяли
ярмарок солідарності, ви
ставка робіт юних техніків;
редколегія
конференції
на чолі з делегатом місце
вим журналістом В. Білошапкою
випустила
дві
стінгазети.
На конференції виступи
ли перший секретар Олек
сандрівського
райкому
партії О. Г. Ладяєза, заві
дуючий відділом комсо
мольських організацій об
кому ЛКСМУ О. Сніжко.
У роботі
конференції
взяли участь
заступник
завідуючого відділом ор
ганізаційно-партійної роботи обкому партії А. Г.
Марченко, інструктор ЦК
ЛКСМ України О. Лазутіна.
л
* *
Відбувся перший орга
нізаційний пленум новооб
раного райкому ЛКСМУ.
Першим
секрет а р е м
Олександр'.зського райко
обрано
му комсомолу
другим —
Н. І. Бойко,
О. Шишку, секретаремзавідуючою відділом учні'вської молоді — Н. М.
Бойко.
Н. ДАНИЛЕНКО.

ЗВІТИ І ВИБОРИ

ЙДКСЛ»
Безперечно,
протягом
В КОМСОМОЛІ
звітного періоду у кіровчан зроблена велика ро
бота. Тільки 46 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів району достро
ково
рапортували про ділився студент
текст
виступу
КІСМу, ження,
виконання п’ятирічки. Сьо Ленінський
стипендіат вона вперше побачила на
годні в районі трудиться В. Мігель. Але ж знову не трибуні.
Виступаючі не раз ви
189 КМК — кількість їх зрозуміло, кому адресу
за звітний період збіль вався його закид, що їх словлювали претензії, що
шилась на 23. І в той же ній технічний навчальний працівники райкому бу
час за останні два роки заклад, як правило, поси вають у колективах рідко.
республіканські
Словом, розмова
ви
на Кіровоградському ви лає на
критично-діловою,
робничому
об’єднанні наукові конкурси студен йшла
«Друкмаш» не створено тів від кафедр суспільних як і планувалася. Та чи
жодного КМК. Але ж за наук. А де ж ваші цікаві всі винесли з неї заряд
віком працюючих це одне інженерні розробки, хо- на дію? Чи заділа вона

з наймолодших
підпри тілося запитати. Щоправ
ємств міста. На жаль, ні да, на думку студентів
якої реакції на це- спра КІСМу, їм могла б допо
ведливе зауваження до могти рада молодих спе
повідача не послідувало ціалістів, яка б координу
у виступі представника вала їхню наукову твор
від комсомольців «Друк- чість у відповідності з
машу». Л. Дорохова зупи потребами
конкретного
нилася на вирішенні проб виробництва. Але ж у
лем дозвілля у районі. КІСМі працює голова мі
Невже і справді, тільки ської ради молодих спе
дозвілля — це те, що най ціалістів Ю. М. Каравайбільше хвилює таку діло ченко. Знаючи Юрія Ми
ву молодіжну аудиторію? колайовича по виступах у
Серед делегатів
кон «Молодому комунарі», ме
ференції близько полови ні здається, він і сам за
ни (208 із 542 присутніх) цікавлений у тому.
Чи
були учні і студенти. Але пробували ж
вирішити
так мало уваги було при студенти цю проблему у
ділено питанням студент себе в вузі? Чи може, по
ського побуту, мікроклі ставивши до відома рай
мату (самому здоровому, ком, вирішили перекласти
як стверджують соціоло це на його працівників?
ги) в студентських і учнів
Багато нарікань і у до
ських колективах. Цікави повіді, і у виступах деле
ми спостереженнями за гатів було на роботу бу
ходом перебудови у влас дівельників. А от виступ
ному вузі, в районній маляра тресту «Кіровокомсомольській
органі градміськбуд» В. Макогон
зації, на мою думку, по- на присутніх справив вра-

кого за живе? Хочеться,
щоб було саме так, І ду
мається, багато буде за
лежати від подальшої ро
боти новообраного райкому комсомолу, Сподіваємось, слово не розійдеться з ділом.
На конференції виступили
перший секретар
с~
Кіровського райкому Ком
партії України О. К. Тупчієнко, секретар обкому
ЛКСМУ О. Котов.
У роботі
конференції
взяв участь зав. сектором
ЦК ЛКСМУ В. Усик.
* ж ж
Відбувся перший організаційний пленум
, і ново
обраного Кіровського РК
ЛКСМУ. Першим секрета
рем обрано С. Мальова
ного, другим — С. Али
мова,
секретарем-завідуючою відділом учнів
ської молоді — Ю. Кова
ленко.
Л. ЯРМОЛЕНКО.

Чого учитись,
як учитись
РО ТЕ, чого вже на
вчилися, чого досягли
П
комсомольці Маловисків-

прямому зв'язку високо,
плинності кадрів на ви
робництві зі слабкою ро
ського району, можна бу ботою по їхньому вихоло судити з фотогазет, ванню, залученню до цівиставок, які прикрашали кавих
комсомольських
в той день міський Буди справа Але чи слід винунок культури. Втім,
на ватити в тому перш за
віть тут йшлося не пише все райком ЛКСМ Украї
про досягнення, а й про ни?
проблеми: приміром, 8
У цьому зв'язку цікавою
стінгазеті, біля якої щора видається розмова з де
зу під час перерви збира легатом конференції, до
лися делегати, висміюва яркою
колгоспу
імені
лись явища, які не відне Ульянова Тетяною Берез
сеш до здобутків: чино ню«.
любство, формалізм, вер
КОР.: Таню, у своему ви
хоглядство... Тобто — все ступі з триоуни конферен
ви більше говорили про
те, що, як говорив у своїй ції
виробничу діяльність ва
доповіді XXXVIII Маловис- шого НМЛ, а от про и зв яківській районній звітно- зон з внутріспілковою ро
не сказали нічого.
виборній комсомольській ботою
Чим це пояснюється.'
конференції перший сек
Т. ЬЄРЕЗНЮК: На ферму
ретар райкому ЛКСМ Ук я прийшла більше двох
років тому, а до цього бу
раїни Іван Хмара, зава ла
вихователькою у дит
жає спілчанам району ус садку. ) мушу сказати, що
і
на
одному, й на другому
пішніше боротися і з ви
не відчувала якогось
сокою плинністю кадрів місці
впливу комітету комсомо
на виробництві, особливо лу на роботу мою та моїх
в сільському господар подруг. Та й про які ком
ініціативи в
стві, і з правопорушення сомольські
масштабах нолгоспу гово
ми серед молоді; через рити, коли у нас навіть
що ще не зжито форма зібрати усіх спілчан на
збори —
лізму у роботі шкіл ком комсомольські
завдання з ряду найважсомольської
політосвіти чих... До того ж нині в
району, діяльності комсо колгоспі немає секретаря
мольських лекторів;
за комітету комсомолу.
Комсомолка Т. Березню«
лишаються доволі гостри
ту
ми проблеми в організа висловила по-своєму
ції дозвілля молоді, у саму думку, яка звучала
внутріспілковій
роботі, й у виступах інженера з
«Кіровограднавчанні комсомольсько колгоспу
ський» В. Черниченка, вчиго активу тощо.
Маловисківської
Що й казати — підстав тельки
для критичної й самокри СНІ № З 3. Савицькоі, ін
тичної оцінки комсомоль структора по спорту з
ської роботи в районі за колгоспу «Победа» В. Петзвітний період виникало риченка, ветерана комсо
немало. Не всі з них мож молу Г. К. Кагани та ін
на було усунути в корот ших товаришів. Більшість
кий строк, без допомоги з них не лише констатува
необхідність цього,
партійних та радянських ли
органів. Однак трапляло але й наводили приклади,
ся й таке, що не поясниш коли комсомольці разом
одними лише об’єктивни з партійними, радянськи
ми труднощами.
ми органами успішно ви
Виступаючи в обгово- рішують важливі завдан
ренні доповіді,
інструк- ня, освоюючи в процесі
тор по спорту колгоспу їх
вирішення
навики,
«Победа» Валерій Петри особливо необхідні у дні
ченко — людина, яку доб великої перебудови в ком
ре знають в області й за сомолі: діловитість, прин
її межами завдяки сталим циповість, наполегливість
високим
досягненням в досягненні мети, уміння
спортсменів села Оникіє- ставити громадські інтере
вого, — з гіркотою кон си вище власних.
статував, що в районі го
Тан, 3. Савицьна розполовний принцип комплек віла про те, як завдяни
допомозі колгоспу «Родису ГП0 — масовість — на на», і не в останню чергу
практиці часто переростає — секретаря комітету ком
в
масовий
формалізм. сомолу господарства Сер
Трача успішно працю
Продовжуючи його дум гія
вав цього року стаціонар
ку, можна сказати й таке: ний табір праці й відпо
старшокласників
формальний підхід є по чинку
зоря-7». Школя
ки що визначальним І в «Ранкова
рі не лише прилучилися
поширенні багатого досві до роботи, але й наддли
ду оникіївських фізкуль відчутну допомогу овочів
никам колгоспу, здійснили
турників
серед
решти цілий ряд цікавих куль
сільських колективів фіз турно-масових заходів у
культури. А досвід цей, селі Краснопілці, де міс
тився
табір: вікторини,
до речі, міг би стати од спортивні змагання, висту
нією з підойм вирішення пи агітбригади... Коротше
вони
навчилися
не лише проблеми дозвіл кажучи,
для себе наповнювати по
ля молодих, але й сприя няття «комсомольська ро
ло б, на думку інших ви бота» конкретним, життє
ступаючих,
зменшенню вим змістом,
У роботі
конференції
числа правопорушень.
Щойно наведений при взяли участь секретар ов"Я
клад свідчить:
учитися кому Компартії України
спілчанам району є у кого. В. К. Дримченко, контроІ не лише в спорті, але й лер-ревізор республікан
у труді: скажімо, серед ського БММТ «Супутник»
комсомольсько ■ молодіж О. Пальонко.
На конференції виступи
них ланок в районі є при
зери обласного соціаліс ли перший секретар Марайкому
тичного змагання. Правда, ловисківсьного
Г. С.
констатував у своїй допо Компартії України
віді і. Хмара, забезпечити Ружин та секретар обкогласність їхнього
соціа му ЛКСМ У країн и Н. Анлістичного змагання, рай- гелуца.
* * *
■
ном не зміг.
Відбувся перший органі
З розмови на конферен
ції випливає й такий важ заційний пленум новооб
ливий висновок: аналізува раного Маловискіаського
ти обстановку, знаходити райкому ЛКСМ України.
«больові точки»
комсо Першим секретарем обра
мольські актизісти Мало- но I. Хмару, другим —
висківського району вже О. Воронюка, секретаремнавчилися, а от активно завідуючою відділом уч
впливати на них вміють не нівської молоді — 3. Зазавжди. Приміром, у до водову.
П. СЕЛЕЦЬКИЙ. W
повіді наголошувалося на
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ЗУСТРІЧІ І ЗНАХІДКИ
Поетична пошта редакції
останнього часу — це де
сятки імен, сотні віршів,
прагнення наших читачів
(авторів заочної студії «Сі
вача») озватися до лю
дей словом високим, по
етичним. Серед
авторів
віршів і давні шануваль
ники газети, і ті, хто впер
ше написав листа до ре
дакції.
Три добірки віршів на
діслав Віктор Ненько
з
Олександрійського району.
Він уже друкувався
на
шпальтах «Молодого ко
мунара». На жаль, цього
разу в його доробку сло
ва обганяють думку. Чима
ло у віршах і смислових
неточностей, красивостей.
Поезія — то концентра
ція думки, почуття.
Від
криття нового в, здавалось
би, буденному. Цю істииуЖнзву захотілось би на
гадати багатьом авторам
нашої студії. Адресуємо
її і Надії Савенко з Долинського району. Як
і
Віктор, вона листується з
газетою досить часто. В
краш.их віршах
Надії
пульсують щирі почуття.
Шкода лише, що авторка
не знаходить їх поетично
го еквіваленту і тому прос
то розказує, що вона по
чуває, до чого прагне. А
відтак під пером народ
жується не поезія, а пере
кази.
Серед старих знайомих
— авторів нашої студії —
бачимо Тетяну Андрушко
з Малої Виски. В її дороб
ку вірші про красу при
роди, почуття дружби та
любові. Авторка “прагне,
зокрема, передати словом
красу золотої осені. Але
невміння вкласти багатст
во почуттів у строгі рам

ки вірша видно і в смис
лових неточностях, і в
слабкому римуванні, і □
закучерявлених образах;
«золотисто - огненные
двери» осені...
Багатослів'я, псевдокрасивості натомість
емких
поетичних образів, хиби в
римуванні характерні
й
надісланим до редакції
.творам М. Сухова з Новомиргорода, Д. Чибісова,
М. Турла, В. Овчаренка з
Кіровограда, Т. Салової з
Новоукраїнського району,
В. Сироєжко з Олександ
рії, В. Андрониченка
зі
Знам’янського району та
інших авторів.
Всі вони, як правило, у
своїх віршах торкаються
важливих тем. Це — бо
ротьба за мир, подвиг ра
дянських людей у бороть
бі з наслідками аварії на
Чорнобильській АЕС.
Негусто, на жаль, і зна
хідок у царині
лірики.
Більшість авторів співають
з чужого голосу. У віршах
вчуваються прямі запози
чення чи принаймні сильні
мотиви популярних пое
тів. І знову — багатослів’я.
Вот пришла снова ночь,
Ночь, как та, что была.
Все такие же звезды
И такая луна.
Або ще:
Всю жизнь надеяться
должны:
Кто любит нас —
полюбим мы.
Надеемся и мы на вас,
Что вы полюбите и нас.
Легкописом
відзнача
ються й твори О. Ликтей
з Помічної, О. Мартиненко зі Знам’янського райо
ну, В. Онищенко та Г. Щер
бини з Кіровограда.
Спасибо, что ты
появился!

Со мной, как
во сне, — наяву.
Спасибо, что ты
не приснился.
Спасибо, что вновь
я живу!
Ці рядки — кращі
в
доробку Н. Ткаченко з
Олександрії. Можна назва
ти їх зразковим написом
на фотографії — за мотив
і рівень версифікаційної
^виразності авторки.
І
все ж, для Надії це
—
удача. Бо в цих
простих
словах — ціла гама почут
тів, найповніше розкрито
в останньому рядкові.
Народнопісенністю, щи
рістю відзначаються кра
щі вірші В. Лашкула з Бобринця. Шкода лише,
що
в окремих віршах відчу
ваються досить
сильні
впливи майстрів
слова.

Кіровоградець Р. Любарський пише про пошуки
свого місця в ЖИТТІ. М. Колядов з Олександрії при
свячує схвильовані рядки
спогадам дитинства. В. Лав
ров зі Світловодська зай
мається поетичним дослід
женням теми «Людина се
ред людей». В кращих їх
ніх віршах відчутне тепло
авторського
світосприй
мання, прагнення говорити
своїми словами...
Хочеться побажати всім
учасникам заочної студії
пліднішої роботи
над
словом. Роботи, яка дала
б їхнім віршам таку силу,
щоб упевнено передавали
ся й найтонші порухи душі
людської, й усі барви сві
туЄ. ЖЕЛЄЗНЯКОВ,
член бюро обласного
літературного
об’єд
нання.

Дванадцятого грудня у
театрі «Резонанс» Кірово
градського
педінституту
прем’єра. Новий спентанль
Жана Реньяр «Єдиний спад
коємець»
присвячується
30-річчю народного театру.

На знімну: сцена з
вистави. У ролі Жеронта
(на знімку зліва) нерівний
театру В. ДЕЙНЕИІН. У ролі
Ераста - 0. КРАМАРЕН
КО.
Фото В. ВАЛЬКЕВИЧА.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ДЛЯ НЬОГО ПИСАВ ГЛІНКА
150 років тому відбула
ся прем’єра опери М. І.
Глінки «Іван Сусанін», де
виступав наш земляк ві
домий оперний
співак
О. Петров.
Осип Андрійович Петров
народився в Єлисаветграді 3 листопада 1807 року.
Вже з раннього дитинства
він спів^А-У церковному
хорі, граУла народних ін
струментах,
балалайці,

гітарі, а потім і флейті,
кларнеті, фаготі,
кон
трабасі. Та дядько,
у
якого Петров проживав,
заборонив подібні заняття,
і хлопчик співав на само
ті у полі.
Нотної грамоти Петров
вивчився у військового ка
пельмейстера Бехмапа, а
в
дев’ятнадцятирічному
віці він дебютував в опєі

рі - водевілі К. Кавоса
«Козак - віршотворець»
в єлисаветградській труні
Жураховського.
Після цього Петров всту
пає до труни 1. Штейна,
яка гастролює па півдні
Росії. Вже в ці роки ви
являється
різнобічність
артистичного таланту спі
вака. Велике значення для
цього має спілкування з
Михайлом Щепкішім
у

Надсилаючи нову
до
бірку віршів, Леонід Дмитришин написав у
листі:
«Не шукаю для своїх ряд
ків запаморочливих обра
зів, а пробую розбудити
душу ровесників роздума
ми про такі вічні поняття,
як людяність, товаристскість, доброта. Тим, з чого
й починається людина».

ВІЧНЕ
Нічого нам святішого нема
Над землю цю,
поорану вінами
й безмежність сонячну,
що нами
Минуле з вічністю єдна.
Життя до хвилі віддаси
За солов’їв над рідним
краєм.
Ми прилітаєм-відлітаєм,
їм полишивши голоси,

ВЧИТИСЬ
ГОВОРИТЬ
Давайте, люди,
вчитись говорить,
Щоб слово співрозмовника
почути,
Щоб радість і біду його
відчути,
Давайте, люди,
вчитись говорить.
Давайте, люди,
вчитись говорить.
А щоб почутим буть уміти,
То власну душу треба
зрозуміти,
Давайте, люди,
вчитись говорить.
Давайте, люди,
вчитись говорить,
Бо слово кожне —
то безсмертя мить.
Щоб черствістю
безсмертя не затьмить.
Давайте, люди,
вчитись говорить.

-З стор
Перша збірка. Вихід на

широку поетичну дорогу,
З чим прийшла до чита

чів наша землячка з Олек

сандрії Клавдія Башлико-

ва? Скажу відразу — із
справжніми поезіями (кни
га «Чисті роси»,

м.

Дні

пропетровськ, «Промінь»,

1986 р.). Поетичний набу

ток здібної

поетеси

—

немов чисті росинки

на

голубій парості красного
письменства.

КОЛОСОК
БЕЗСМЕРТНИЙ

її не вимолиш у бога,
її не спишеш із платівки,
Вона раптова, неначе стогін,
Один — і тільки.
Втамуєш біль ти разом
з нею,
Шпурнеш у простір
І раптом гримне
над землею,
Лунка, як постріл.
Розсипле блискавки
4
гарячі,
Здола безкрилля,
І світ відкриється незрячим,
Який створив я.
А може просто тихі рими
Шепне з сторінки, —
Неповторима. Невідділима.
Моя. І тільки.

Полтаві, яке сприяє ство
ренню Петровим цілого ря
ду оперних образів. Спі
вак працює в харківсько
му, одеському, миколаїв
ському, курському теат
рах, а 1830 року на запро
шення оперного режисера
М. Лебедєва приїздить до
Петербурга, де займається
у Кавоса. Тоді ж Петров
дебютує в партії Зарастро
(опера Моцарта «Чарівна
флейта») в Петербурзько
му оперному театрі,
на
сцені якого він працює
.майже п'ятдесят років.
...Роботу над
оперою

«Іван Сусанін» М. 1. Глінка почав наприкінці 1834
року.
Глядачі, що зібралися у
Великому театрі 9 грудня
1836 року, побачили
у
той вечір незвичайну ви
ставу. Воші почули глибо
ку російську музику, а
не стандартну стилізацію,
як нерідко траплялось до
цього. На сцені діяли не
умовні герої, а живі люди.
Музика передавала
ду
шевну красу скромного ге
роя, здатного у важку го
дину на подвиг в ім’я ви
соких патріотичних ідеа

В ЧАС ВИРІЮ

Анатолій КРИМСЬКИЙ

ПОЕЗІЯ

Лірик, усе бачене — ли
хе й прекрасне — про
пускає вона через власне
серце. На чистій душі її
ліричної героїні — жод
ної темної плями. Чи не
від того в її віршах так
багато сліпучого світанко
вого сонця, цвіту. Чи не
від отого невідворотного
захоплення красою народ
жується прагнення твори
ти красу, доброту.
То
,лірична героїня
книги
купає сина □ любистку і
м’яті, як з незапам'ятних

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

До своєї поетичної збір
ки Клавдія
Башликова
йшла нелегко. Так склада
лася її поетична
доля.
Але тим більше
мусить
бути віри в її справді гли
боке захоплення поетич
ною творчістю, відданість
справі і мрії, яка прийшла
колись до дівчини в дале
кі, ще юні літа.
До книги узійшло чи
мало віршів, які друкува
лися в періодичних видан
нях. Ось один із перших
— «На чатах». Співана-переспівана ця тема — про
воїна, відлитого в бронзі.
Клавдія Башликова сказа
ла про це по-своєму. Іі
воїн — хлібороб, людина
від землі і нелегкої пра
ці. Йому і в воїнському
безсмерті хочеться
Зняти каску, піти
через луки.
Біля хати
підправить тини
І онука узяти
на руки.
Героїзм усього поколін
ня поетеса передає гро
тескно, в кращому розу
мінні цього слова. Пое
тична правда у вірші «Як
вмирав у полі син» під
німається до легендарнос
ті:
Як вмирав
у полі син,
Від пілотки зірку
відірвав
Кинув її
В небо синє,
Щоб чужинець
Зірку не стоптав.
Лірична героїня віршів
Клавдії Башликової .
—
плоть від плоті того слав
ного покоління, що здо
було перемогу у Великій
Вітчизняній війні. Спорід
неність та духовна.
Як
дочка бійця отого, що не
дав на поталу ворогові
червоної зірки, вона пе
реживає за сина: щоб на
віть і в дитячій грі він не
смів здаватися в полон.
Клавдія Башликова пи
ше стисло, прагне точно
го слова. Її чуття й дум
ки ніби відчеканені на мі
ді:

Вже журавлиними ключами
Від Бугу літо відліта,
Бринить над тихими полями
Незрима туга золота.
Та кличе нас у даль,
за обрій,
Де линуть журавлі малі.
І не печально нам, а добре
Лишатись на своїй землі.
с. Данилова Балка
Ульяновського району.

Я подаю бійцям
Водиці свіжої,
А удовиця
Плаче край вікна,
Лише для неї,
Молодої, ніжної,
В той день
Не закінчилася війна...

віків повелося в нашому
народі, то гаптує вітами,
червоними квітами'сороч
ку милому. І все найкра
ще, що бачить довкола,
вона відобразить у тому
гаптуванні, відобразить і
красу свою душевну.
А
все те твориться для то
го, щоб хтось поруч з нею
став ще прекраснішим, ще
добрішим.
— Одягни, Іванку,
і
Мою вишиванку:
Стань біля воріт,
Як вишневий цвіт.
Окремі вірші написані в
народнопісенному стилі,
не кожному поетові
це
під силу, і далеко не кож
ний насмілиться.
У першій своїй книжці
Клаздія Башликова — ціл
ком зріла, зі своїм голо
сом, зі своїми переконан
нями, зі своїм громадян
ським «я» поетеса.
Го
ловний герой книги — лю
дина труда, яка безмеж
но любить Радянську Бать
ківщину, не шкодує за неї
життя у жорстокому бою.
Мир, праця, поле, сад —
усе це для ліричної геро
їні книги — найвища ду
ховна цінність, бо все це
невід'ємна частина того,
що ми вкладаємо в понят
тя великої і малої Батьків
щини.
А щоб читач ще
раз
переконався в справедли
вості високої оцінки до
робку нашої землячки, хо
чу свою думку підтверди
ти рядками з книги:
Тихо так навколо,
)
Жниво ледь бринить, —
Залишуся колосом
На землі я жить.
Може час зітерти
Бронзу, камінь — все...
Колосок — безсмертний,
Бо життя несе.
Сподіваюсь, що вдячні
читачі не залишаться бай
дужими до першої пое
тичної книжки Клавдії Баш
ликової, візьмуть у свої
серця все краще з неї.
А. ЗАГРАВЕНКО,
член Спілки журна
лістів СРСР.
м. Знам'янка.

лів. Недарма Глінка ви
значив свій твір як «віт-,
чпзняну героїко - трагіч
ну оперу». Партію Сусаніна виконав О. Петров.
Петров стан першим ви
конавцем партії Руслана в
опері «Руслан і Людмила»,
яка створювалася компо
зитором спеціально в роз
рахунку на голос співака.Співробітництво Петрова з
Гліпісою поглибило
май
стерність артиста.
Осип
Петров етап одним із за-,
сновників російської
ВОкальної школи.
О. ЛЕЙБЕНЗОН.

«Молодий комунар»

4 стор.

- 9 грудня 1986 року

А УТ

А ЦІ (І програма)

ПРИГОДНИЦЬКА ПОВІСТЬ
(Продовження. Поч. у №Н° 118, 121, 122, 123, 125,
128, 131, 132, 134, 138, 144 за 2, 9, 11, 14, 18, 25 жовт
ня, 1, 4, 7, 18 листопада, 2 грудня ц. р.).

Тепер за шкіру коли-не-коли ніби хто крижинок
сипоне, як подумає, чим все це може закінчитись.
До смерті — за гратами. Думав, може допоможуть
втекти за кордон. Та ба: кому там потрібен старий
розвідник? В рідній же країні він просто зрадник,
шпигун... Ще донедавна й уваги на такі дрібниці не
звертав би, але тепер, коли виникла загроза викрит
тя... Шкода було дітей, онуків. Вони ж нічого ие
знають...
Зятя виключать з партії, знімуть з роботи. Дочка
теж навряд чи втримається в торгівлі. Внучку в шко
лі зацькують. Аякже: внучка шпигуна, ворога на
роду...
Треба щось придумати, не можна ж отак сидіти й
чекати, поки за тобою прийдутьі І розраховувати
треба, мабуть, на найгірше: чекісти все знають і сте
жать за ним. Можливо отой молодик на вулиці при
ставлений до нього. Не дарма ж він стовбичить там
уже з півгодини.
Зінціо нараз стало невимовно жаль себе, відчув,
як щокою скочується сльоза.
— Дідусю, ти плачеш? — почув раптом. Поруч
сяяла посмішкою Олеся.
Зінець змахнув шорсткою долонею сльозу.
— Ні, сонечко моє. То пилинка в око потрапить
Взяв онуку на руки. Схоже, тепер він твердо знав,
що йому робити.

СЛІД
Старший уповноважений карного розшуку Микола
ІстРменко поспішав ділитися радістю. ЗДйетЬёБ, На
решті, поталанило. Все-таки в Карого, думалось, від
чуття сліду практично безпомильне. Може, Не зав
жди вдається йому відразу втрапити на нього, та
Обов’язково якась версія виводить на слід. Як і цьо
го разу. Після невдачі з фотороботами група поча
ла працювати у двох напрямах. Перший — лінія пе
реклички, друга — технологія. Істоменку випало зай
матися обома паралельно. І ось, схоже, вони натра
пили на слід.
Істоменко по черзі обходив заводи, з яких витіка
ла інформація. Інформація не секретна, технічнотехнологічна, проте шкоди державним інтересам
завдано чималої. Та й ще постраждала престижність
наших патентних органів.
Вже на другому заводі він вхопився за цікавий
збіг фактів. Спочатку наштовхнули його на цю дум
ку на заводі нітроемалей.
Поважна сивокоса жінка з бюро раціоналізації та
винахідництва неквапом дістала з шухлядки столу
папку з газетними вирізками:
— Тут ось про наших заводських умільців пишуть...
Про нову технологію в статті навіть не згадува
лось. Втім, подумав старший лейтенант, і ця заміточ
ка могла б для спеціаліста стати добрим навідником.
Він попросив вирізку.
— Беріть, — погодилась жінка. — В мене ще є.
Не так часто про наш завод преса згадує, тим біль
ше про раціоналізаторів.
Підпис під невеличкою заміткою Істоменку нічого
не говорив, хоч він знав майже всіх журналістів
обох обласних газет. Це ж прізвище, Д. Шерстенко,
він бачив уперше.
На другому заводі Істоменко про всяк випадок за
питав, чи не писала про їхніх винахідників газета.
Виявилось, що писала. Знали навіть хто — Антипович.
На третьому — теж, але знову автор новий — Г. Вла
сенко якийсь,.. І оперативник почав було сумнівати
ся у вірогідності першого припущення. Тим більше,
що згодом виявилося: обидві обласні газети досить
широко висвітлюють рух раціоналізаторів не тільки
в Полтаві, айв області, це засвідчили солідні пере
ліки матеріалів на цю тему, які підготували в обох
редакціях на запит слідчого Карого.
— І есє ж варто поцікавитись авторами публікацій
з заводів, які нас цікавлять, — пригадалось, сказав
Карий.
Цим і займався сьогодні старший лейтенант.
Карого застав у кабінеті. Він зосереджено розгля
дав фотографії. Завваживши - збуджено-радісного
оперативника, запитав:
— Невже натрапив на слід?
Це ти натрапив, я тільки твій наказ викону
вав... — посміхнувся Істоменко.
(Далі буде).

8.00 — «Час».
8/10 —
Мультфільм. 9.00 — «Ска
жіть їм правду». Телевпстава. 10.15 — Виступає ор
кестр народник інструмен
тів м. Прокоп’свська. 10.40
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50— ■''кументальні філь
ми соціалістичних країн.
15.25 — «Вітчизни гідний
спи». Про життя і творчість
М. Некрасова. 16.25 — Но
вини. 16.30 — Стадіон для
всіх. 17.00 — Зустріч шко
лярів з Героєм Радянського
Союзу льотчиком-космонав
том СРСР О. Серсбровим.
17.45 — «І від Росії їх не
відокремити». Музична пе
редача. 18.15 — «Держприй
мання: боротьба за якість».
Репортаж із Всесоюзного
ІІДІ метрологічної служби.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Мультфільм. 19.10
— Документальний фільм.
20.00 — Новини. 20.05 —
ПІспя-86.
21.00 — «Час».
21.40 — Крупним планом —
людина. 23.00 — Сьогодні у
світі.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского
областного комитета

316050. МПС,
Кіровоград,
вул. Луначарського,
ВК 00932,Обсяг 0,0 друк, арк.

Індекс 61103.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—“
Документальний телефільм.
8.35. 9.40 — М. Лєрмонтов:
«Бородіно». 4 кл. 9,00, 13.40
— Англійська мова. 9.30
«Вибір». Науково-популяр
ний фільм. 10.05 — Учням
СИТУ. Загальна біологія.
10.35, 11.40 — В. Нороленкф,
«Діти підземелля». 5 кл.
11.00 — Мамина школа.
11.30 — Науково-попул/Л^ій
фільм. 12.16 — Екран —
талю. Суспільствознавство.
10 кл. 12.40 -- Контрольна
для дорослих. 14.10 — Золо
та полиця. В. Астаф'єв. По
сторінках творів 14 55 —.
Новини. 18.00
Новини.
18.20 — «Москва». Кіноогляд.
18.30 — Господарський ме>
ханізм: шляхи перебудови у
світлі рішень XXVII з'їзду
КПРС. 19.30
«Співдруж
ність». Тележурнал. 20.00 —'
Вечірня казка. 20.15 - Но
вини. 20.20 — Баскетбол. Кубон європейських чемпіо
нів. Чоловіки. «Задар» (Юго
славія) — «Жальгіріс». 21.00
— «Час».
21.40 — Фільм
«Пальто для Ірепи». 22.50 —
Документальний телефільм.
23.00 — Новини.

грудня

1986 року
Будинку кіно». Передача
перша. 22.з0 _ Новини.

А. ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний фільм. 8.35,
9.35 — 'Ознайомлення з на
вколишнім світом. 1 кл. 8.55
_ ' «Загадки зоряного неба.
Наша кругла Земля». Науко
во-популярний фільм. 9.05,
-12.50 — Іспанська мова.
9.55 .— 'Вулиця Герцена».
«Ленінський проспект». На
уково-популярні фільми із
циклу «Подорож по Москві».
10,35, 11.40 — Зоологія. 7 кл.
11.00. — Поезія М. Асеева.
12.05 — «Уроки історії». Те
лежурнал.
13.20 — Фільм
«Післямова». 15.00 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.20 —
Ритмічна гімнастика. 18.50
— Із скарбниці світової му
зичної культури. Ф. Шопен.
24 етюди. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Новини. 20.20
— Чемпіонат світу з ганд
болу. Жінки. 21.00 — «Час».
21.40 — Фільм «Надзвичай
не доручення». 23.30 — Новини.

А ЦТ (І програма)

8.00
«Час». 8.4р 7/ До
кументальний
телефільм.
9110 — Зустріч школярів з
Героєм Радянського Союзу,
льотчиком - космонавтом
СРСР О. Серебвовнм. 9.55—
Народні мелодії. 10.10 —
«Пошуковий характер». 10.40
—. Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Сільські горизон
ти». 15.40 — Російська мо
ва. 16.10 —' Новйни. 16.15—’.
«Російський музей». «0. Вецеціанов. В. Федотов і ху
дожники їхнього часу». 16.45
-і* Мультфільм. 17.40 —'
Грають лауреати всесоюз
них конкурсів Т. Мурзина і
А. Гаценко (баян). 18.00 —'
«Держприймання:
бороть
ба за якість». 18.30 — Якщо
хочеш бути здоровим. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00
Романси С. Рахманінова спі
ває Т. Новикова. 19.15 -/
Телефільм «Міно з Тампере
просить поради». 21.00 —'
«Час». 21,40 — Творчий ве
чір композитора ~ В. Шаїноького в Колонному залі
Будинку спілок. В перерві—
22.45 — Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
— Авторський коііцерт за
служеного діяча мистецтв
УРСР композитора І. Карабиця. 13.05—Для дітей. «Дя
дечко клоун та мишеня Мицик». 13.55 — «Агропром:
економічний експеримент».
Передача третя. 14.25 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.10
■— Срібний дзвіночок. (Кіро
воград на Республіканське
телебачення). 16.30 — Девіз:
відвага, мужність І честь.
17.30 — «Державне прийман
ня продукції: курс якість».
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.10 — «Народні
таланти». Танцює «Конва
лія». (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —
■ Залежить від нас». Бороть
ба з марнотратством. 20.00
— Б. Лятошипськии. «Укра
їнський квінтет». 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — «Зустрічі в
Будинку кіно». Передача

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільсьної молоді — 2-53-94; про
паганди, листів І масової роботи —
2-59-82: учнівської молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.

• На .украинском языке.

друга. 22.50 — Новини. 23,15
— Світ поезії. С. Рудакї
ський.

З 9 по S3

— Для дітей. «Пригоди Буратіно». 18.00 — 'Закон і
ми». Отрута. Про боротьбу
з наркоманією. 18.30 —
10.00. — Новини. 10.20 — Естрадні ритми. 19.00 — Ак
Телефільм «Чабан із Кані- туальна камера. 19.30 —
меха». 10.35 — Шкільний
екран. 7 клас. Фізика. 11.05 «Турбота про якість». З цик
— Доброго вам здоров'я. лу «Дисципліна поставок:
11.35 — Слово — пісня. міра відповідальності і честь
П. Мирний і народна пісня. підприємства». 20.20 — Ка
12.55 — Художній телефільм мерна музика. 20.35—«День
«Інспектор Гул». 1 серія. за днем». (Кіровоград). 20.45
14.00 — Новини. 14.15 —
«Агропром: економічний екс _ На добраніч, діти! 21.00
перимент». Передача перша. — «Час». 21.30 — ІО. Федь16.00 — Новини. 16.10 — кович «Запечатаний двірСрібний дзвіночок. 16.30 — ник». Вистава. В перерві —
Па концертах фестивалю ка 22.20 — Новини. .
мерної музики в Ялті. 17.15
— Документальний фільм.
17.30 — «Державне прийман А ЦТ (II програма)
ня продукції: курс—якість».
18.00 — Документальний
8.00 — Гімнастика. 8.15—
фільм «Родом із Зоряного». Документальний телефільм.
18.30 — Музичний . фільм 8.35, 9.35 — Основи інфор
«Натхнення».
19.30 — <3 матики 1 обчислювальної
людьми і для людей». 20.00 техніки. 10 кл. 9.05! ІЗ.ІО-Т1
— Науково - популярний Німецька мова. 10.05 — Уч
фільм «Лабораторія — оке ням
СПТУ.
Астрономія.
ан». 20.45 — На добраніч, 10.35, 11.40 — М. Некрасов.
діти! 21.00 —' «Час». 21.45— «Мороз, Червоний ніс». 6 кл.
Художній телефільм «Інспек 11.05 — Науково-популяр
тор Гул». 2 серія. 23.00 —' ний ф)льм. 12.10 — Екран
Новини.
учителю. Історія. 10 кл.
12.40 —’ Географія. 5 кл.
13.40 —' Твоя ленінська біб
А ЦТ (II програма)
ліотека. В. І. Ленін. «Нова
економічна політика і Зав
8.00 — Гімнастика. 8.1$-р дання політосвіти». 14.10 -г
Документальний телефільм. Новини.
18.00 — Новини.
8.35. 9.35 — Історія, 10 кл. 18.20 — Виїзна
редакція
9.05. 12.50 —' Французька програми «Для всіх
і для
мова. 10.05 -7 «Шановні то ножного» на ВДНГ 0РСРвариші інженери...». Науко 18.50 — Виступає ансамбль
во-популярний фільм. І0.?5. народної музики «Кобзарі»
11.35 — Географія. 6 клйр.
Вінниці. 19.00—Сільська
11.05 — Шахова школа. М.
година.
20.00 — Вечірня
12.05 — Музика. Д. Шоста казка.
20.15 — Новини. 20.20
кович. 13.20 — Сторінки Іс
торії. «Карл Маркс 1 сучас 7=7 Чемпіонат світу з ганд
ність». 14.05 — «Золота по болу. Жінки. 21.00 — «Час».
лиця». Денис Давидов. 15.10 21.30 — Телефільм «Доку
—' Новини. 18.00 — Новини. мент «Р». З серія. 22.45 —
18.15 — «...До шістнадцяти Новини.
і старші». 19.00 — Музич
ний кіоск. 19.30 — Реклама.
19.35 —‘ Вечірня казка. 19.50
—' Баскетбол. Кубок волода
рів кубків. Чоловіки. ЦСКА
— «Віллербан». (Франція).
2-й тайм. 20.30 — Ритмічна А ЦТ (І програма)
гімнастика. 21.00 — «Час».
.
м.-,«
У
8.00 — «Час».
8.40
21.40 — Телефільм «Доку
... (9.40 —' Фільм
мент «Р». 2 серія. 22.55 — світі тварин.
«Вдови». 11.05 — Новини.
Новини.
14.30 - Новини. 14.50 —'
«Союз науки і праці». Доку
ментальні фільми. 15.30 —'
Миті танцю Заміри Давлетмуратової. 16.15 — Новини.
16.20 — Розповідають пащі
А ЦТ (І програма)
кореспонденти.
16.50 —
Мультбіільм. 17.00 — Кубок
8.00_ «Час». 8.40—Мульт європейських чемпіонів з
фільм. 9.00 — Клуб мандрів шахів. Фінал. 17.15 — «...До
ників. 10.00 — Веселі стар шістнадцяти І старші». 18.00
Наш сад. 18.30 —' Кубок
ти. 10.45 —’ Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — «Перевіре європейських чемпіонів з
но практикою». Докумен шахів. Фінал. 18.45 — Сьо
тальні фільми. 15.20 — Ви годні у світі. 19.00 — ■ Буді
ступ художніх самодіяльних вельник». Держприймання:
колективів Литовської РСР. боротьба за якість. 19.30
15.55 —' Новини. 16.00 __ Співає капела хорового то
«Знай і умій». Науково-піз вариства Камчатської об
навальна передача. 16.30 — ласті.
19.50 — Докумен
Прелюдії И.-С. Баха виконм- тальний телефільм. 20.50 —
ють народний артист РРФСР Кубок європейських чемпіо
Т. Докшйцер
(труба) та нів з шахів. Фінал. 21.00 —
О. Цинтиньїп (орган). Фільм- «Час». 21.40 — Кубок євро
концерт. 16.55 — Камера ди пейськії:: чемпіонів з шахів.
виться у світ. 18.00 —’ «За Фінал. 21.50 — Контрольна
словом —‘ діло». Екологія для
дорослих. 22.50 — Ку
культури. 18.30 — Яктпо хо
чеш бути здоровим, 18.45— бок європейських чемпіонів
шахів. Фінал. 23.00 — Сьо
Сьогодні У світі. 19.00 __ згодні
у світі.
«Пошуковий
характер».
Звітно-виборна комсомоль
ська конференція в Переславлі-Залеському. 19.30 — А УТ
Фільм «Вдови». 21.00 —■
10.00 — Новини. 10.20 —
«Час». 21.30 — Футбол: Ку
бок УЕФА. 1/8 фіналу. «ФК Братерство. 11.50—Ю. ФедьТіроль» (Австрія) — «Спар кович. «Запечатаний двір
так» (Москва). В перерві — ник».
Вистава. 11.35
22.15 —' Сьогодні у світі.
Комп'ютер. Передача дл’я

А УТ

«Молодой коммунар» —

ЛКСМ Украины.

10.00 — Новини. 10.20 —
Науково-популярний фільм
«Раз слівце, два слівце».
10.35 — Шкільний
екран.
8 клас. Російська літерату
ра. О. С. Пушкін і Україна.
11.05 — -Наші гості». Мос
ковський камерний балет.
11.40 — Шкільний екран. '8
клас. Українська література. І. Я. Франка. 12.10 —
Художній
телефільм «Ін
спектор Гул». 2 серія. 13.25
— «Агропром: економічний
■експеримент». Передача дру
га. 13.40 — Новини. 16.Об —
Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок. 16.30 — Пісеньки
білої зими. 16.50 — Твере
зість — норма життя. 17.00

школярів. 14.20 — Для ді
тей. Танцює «Пролісок». (Кі
ровоград на Республікан
ське телебачення). 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Колектив і п’ятирічка. Жданівський порт. 17.00 — Рес
публіканська фізико-матсматична школа. Вектори і
тригонометричні формули.
17.30 — Ліричні наспіви.
17.45 — Екран пошани ук
раїнського
телебачення.
18.00 ’— Кінопрограма
«У
світі прекрасного -. 18.30 —
Сонячне коло. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Кон
церт. 20.00 — Молодіжна
студія «Гарт-. 20.45 -- На
добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — «Зустрічі в
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А ЦТ (І програма)

і

8.00 — «Час». 8.49 — До,«
кументальний
телефільм.
9.10 — Чого і чому. 9.40
«По музеях і виставочних
залах». Живопис імпресіо
ністів. З Вашінгтонської на«
ціоиальної художньої гале
реї. 10.10 — За безпеку
ху. 10.15 — Як ми відпг
ваємо. 10.45 - ' Про час
про себе». Поетична антоло
гія. Ілля Сельвінськнй. 11.00
— Батьківський день —‘
субота. 12.25 - - «ГІеремож;
ці». Зустріч ветеранів Пів
нічно - Західного
фронту.
13.45 — Світ рослин. 14.30
— Новини. 14.45 — Очевид
не — неймовірне. 15.45 •£'
«Для всіх і для кожного». Як
забезпечити споживача ово
чами круглий рік. 16.45 =5
Мультфільм. 17.05 — «9-й
студія» в гостях у колектй?
ву заводу «Красный проле“
тарнії». 18.40 — До ювілею
Великого Жовтня. Історії
немеркнучі рядки. Фільм
«Похмурий Ранок». 20.30
Фільм-бадет «Карнавал» на
музику Р. Шумана. 21.00 /7
«Чао. 21.40 — Б суботу вве
чері.. Молодіжна програма
«Веседі хлоп'ята -. 23.05
Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 ==?
Ритмічна гімнастика. 10.50 .
— «На хвилі дружби». 11.20
—
Науково - популярний
Фільм. 12.05 — Мультфільм.
12-20 — Доброго вам здо
ров’я. 13.00 — Новини. 13.16
— Естрадний коннепт., 13.55
— І-Іаука і час. 14.2г.® «АФ
тограф». Народний Артист
УРСР І. Пономаренко. 15.15
— Худфжній фільм «Ду.м'сі
про козака Голоту». 16.45т?!
В. Катаев. «Дорога квітів/Вистава. 18.45 —' Скарби
музеїв України. 19.00 — Акг
туальна- камера. 19.30
«Сонячні ііларнети». 20.45—
На добраніч, діти! 21.00 4?
«Час». 21.45 — Художній
телефільм «Адам одружую
ться з Свою». 1 серія. 22.50
— Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8,20
«Далекий Схід-. Кіножурнал.
8.30 — Ритмічна гімнастика-?
9.15 —' Ранкова пошта. 9.45
—' «Світова художня кул§
тура». М. Горьки - «Барва»
ри». «Дачники». 10.45 —
Молоді голоси оперної сце«’
іїи. 11.10 —' Клгб мандрівнії;
ків. 12.10 — Фільм-вистава
Московського драматична^
го театру на Малій Бромній«
«Лунін, або Смерть Жаі
на...». Автор Е. Радзінськиіі;
14 20 — Самбо-86. 14 50
«Слідство ведуть .зЛИгОКТЬ;
«Пожежа». Телевис-л^2. 16.30
— Музична передача для
юнацтва з Колонного залу
Будинку спілок. 18.15 — До«
кумептальнпй
телефільмі18.25 — Що? Ле° Колн? Т&’
левікторпка. 20.00 -- Вечі^
пя казка. 20.20 — Чемпіонат
світу в гандболу. Жінки.
21.00 — «Час». 21.40—Фільм
«Наспеддін в Бухарі». 23.00
—’ Документальний фільм.
23.20 — Новини.
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