ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

Вівторок,
■шид.ц—и

ОНЦЕ дзвінко вриває'*•’ ться в дім, іскриться
на вікнах,
мерехтливим
світлом заливає кімнати.
Літо в розпалі, і могутні
липи вже викинули
су
цвіття, напоївши все. Д9вжола
запаморочливим
запахом меду.
Таня мимоволі
/лилується народженням нового
дня, аж подих затамовує

сідок — Любу Туніченко,
Людмилу Жарук, Любу
Дейнеку.

М. П. Задорожній, го
лова правління місцевого
колгоспу «Іскра», показу
вав нові вулиці, розпові
дав про їх .мешканців. Він
не приховував задоволен
ня: для молоді, підкрес
лював, стараємось, і вона
виправдовує надії. На них,
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Ці риси й сьогодні по
трібні, навряд чи знеці
няться вони колись. Але
надія не тільки на них. У
дію включено економічні
важелі.
був
Чого гріха таїти,
час, коли ми дружно захоплювалися мільйонами,
що
лежали
на банківгоспоських
рахунках
дарств. Лежали мертвим

зараз думають про май
бутнє своїх юних
одно
сельців. Захоче хтось, як
Василь Баркер чи Анато
лій Яцкевич, піти у трак
торну бригаду — там зу
стрінуть з радістю, запро
понують нову техніку, га
рантовані заробітки. Зна
йдуться послідовники у
молодого дояра Михайла
Бобровського — будь лас
ка, на фермі чекають мо
лодих рук. А є бажання
вчитися у вузі чи техніку
мі — колгосп дасть
на
правлення, виплачуватиме
стипендію. Цими
пільга
вок. І роботи не припи ми скористалися нинішні
Ліняються й на мить. Нині, студенти Володимир,
скажімо,
асфальтується совенко та Сергій Колоновий відрізок сільських дязєв.
Усі підрозділи
госповулиць — три кілометри,
будується
профілакторій дарства вже кілька років
для працівників
автога- працюють на кінцевий ре
ража, газифікуються осе зультат. І одними з пер
підтримали
нову
лі колгоспників. А на мер-' ших
зі — закладення першої форму організації та оплапраці молоді трудівцеглини нової середньої

молодь

від щастя. Вона поспішає,
ніколи навіть на
годин
ник глянути, а все ж зу
пиняється біля
балкона,
ступає на вологу від ранкової роси підлогу.
З другого поверху село
видно як на долоні. Оба
біч асфальтівки
вишику
валися рівненькими ряда
ми будиночки-котеджі, он
школа, СТйЕОК виблискує
мов дзеркало. А ще зе
лень садків вражає,
не
повторні аромати
літа...
Веселівка
прокидається
• рано. То тут, то там поскрипують хвіртки, хтось
Пора
уже косу клепає,
свій
сінокосна
диктує
ритм життя. їхня вулиця,
Радянська, найбільш люд
на о такій порі. Зрозумі
ло: понад п’ятдесят мо
лодих сімей майже одно
часно поспішають на ро
боту. Хто на тракторний
стан чи в автогараж, хто
на ферму чи птахокомплекс...
Таня БєзЕєрхня — свинарка, а Михайло, її чоловік, — водій. Він, певно, давно
вже в дорозі
(до обласного центру за
будматеріалами ще
на
зорі подався). А вона ру
шить на комплекс через
кілька хвилин, як підійде
автобус.
— Таню, — гукнув хтось
з вулиці. — ПораІ

— Пора, — погодилась,
6 майнула мерщій з хати.
Ми зустріли її біля дво
ру, обгородженого ажур
ним парканом. Миловид
на жінка привіталася
Михайлом Павловичем,
спішила, наздоганяючи

новоселах, практично все
господарство тримається.
І господарство неабияке—
економічно міцне,
бага
тогалузеве. Власне,
тут
все
взаємопов’язане.
І
економіка, і новобудови,
і приплив молодих
сил,
що не припиняється остан
ні роки. Довести це взяв
ся
секретар
парткому
колгоспу Степан Прокопо
вич Масленко.

Ціна 2 (іоо.

вантажем. «Мільйони повинні діяти, працювати на
розвиток
колгоспу»,
—
вирішили в «Іскрі». Так за
кілька років з допомогою
шефів (своїх будівельни-

Робочий девіз
колек
тиву тракторної бригади,
очолюваної Олександром
Ларіоновим,
лаконічний:
«Виробничому
потенціа
лу — найвищу віддачу!».
Комсомольці
розуміють
його по-своєму: повинні
вже в нинішньому
році
зібрати з гектара
понад
ЗО центнерів
зернових,
близько 300 — цукрових
буряків, забезпечити по
голів’я худоби півтораріч
ним запасом кормів. До
речі, молоді кормодобувники одними з перших у
районі завершили
косовицю багаторічних
трев,
повним ходом ведуть за
готівлю сінажу та вироб
ництво вітамінного
тра
в’яного борошна. Трудо
ве
суперництво очолю
ють все ті ж Анатолій Яцкевич та Василь Барнер,
Микола Безверхній.
«Наше село, наш кол
госп. наша продукція» —

За фахом він — бухгалтєр, донедавна очолював економічну
службу
господарства. Отож знає
лік кожному карбованце
ві, витраченому на
соціально-культурний
розвиток Веселівки.

— До 1983 року, коли
почали реалізовувати план
генеральної забудови се
ла, — розповідав Степан
Прокопович, — колгосп
практично не
поповню
вався кадрами. Звісно чо
му: до Кіровограда — ру
кою подати, а там — свої,
міські принади. Соромно
зізнаватися, але довелося
нам навіть середню шко
лу
реорганізовувати
восьмирічку — дітей
вистачало.
У кожному його слові
вчувався
неприхований
біль. Адже стількох молодих господарів
недо
рахувалася щедра
вес елівське нива — агрономів і тваринників, механізаторів... А все чому? Бо
жили сьогоднішнім днем,
у перспективу якщо й за
глядали, то надто несмі
ливо, сподіваючись лише
на ентузіазм, почуття обо
в’язку.
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селі ще й досі обмаль) було зведено п’ятдесят шість котеджів, прокладено п'ять кілометрів
доріг з твердим покрит
тям, реконструйовано ста-

школи. Так, так, у
лівці знову
понад
дітлахів шкільного
минулого
року
було
відкрито дев’ятий
клас.
Керівники колгоспу вже

ча

ники, комсомольці. Вони,
як уже згадувалося, ши
роко представлені на всіх
ділянках
виробництва.
Більше того — задають
тон у змаганні.

так звучать ці слова з вуст
веселівських хлопців і дівчат. I це не престо звич-

на фраза. За нею — усвідомлення особистої причетності, відповідальності
за долю
господарства,
рідного села.

Коли від’їздили з Веселійки, пригадалися слова,
сказані якось
заступни
ком голови облагропрому
В. Д. Соломієнком: «Яким
бачу майбутнє села? Гадаю. воно має бути схожим на Веселівку. Там
органічно поєднують розвиток економіки колгоспу
з вирішенням соціальних
питань. А керівники наді
лені чудовими якостями:
давати вичерпні відповіді
на запитання, які ставить
перед ними життя».
М. ЧЕРНЕНКО,
спецкор
«Молодого
комунара».
Кіровоградський район.
На знімках-, молоді
колгоспниці Галина АЛЕКСЄЄВА та Людмила
ЖАРУК; новобудови Веселів
ки.

Фото В. ГРИБА.

НА КОНКУРС
Е І ДОСІ, як тільки ви
падає нагода пройти
ся понад
тою балкою,
прозваною людьми попо
вим урочищем, у нього
таким болем, таким неви
гойним щемом заходить
ся серце, наче повертає
ться давно пережите.
Пасли хлопці колгоспних
коней. Нічне, лк завжди,
хвилювало своєю таємни
чістю, розповідями
біля
багаття, запахом лугових
трав. Згадували
веселого
задерикуватого
гармоніс
та (яний, бач, не одурив,
І цього разу прийшов на
суботнє
ігрища),
нпили
одне
з одного, перекрив
ляючи себе на 'тих танцях
(бо які ж з них, по суті,
ще парубки...). Сміявся, за
дивившись на ті пустощі,
у темному оксамиті неба
місяць. І так було всім то
ді добре!
...А ранок мов би вдарив
прямо в лице страшною
звісткою: почалася війна.

теро втікачів, вибравши
момент, здійснили заду
мане. Вдома
довелося
переховуватись... Коли ра
дянські війська звільнили
Ганнівку, став солдатом і
Волков. З боями армія
рвалася на захід. На збо
рах під час одного з ко
ротких перепочинків прий
няли і Володимира в чле
ни ВЛКСМ; відтоді неве
личка книжечка з силуе
том вождя революції ста
ла для нього не просто
документом, а найдорож
чою у житті цінністю.
І першу кулю, яка ціли
лася Володимиру в серце,
зустріли вони разом.
Це
трапилося під час
ЯссоКи’шинівської операції. Ма
леньке сільце кілька разів
переходило з рук в руки.
Одержавши
поповнення,
батальйон знову потрапив
на передову. Після артпід-
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Палало літо сорок пер
шого. На фронт Володь
ка не потрапив, до при
зовного віку не вистача
ло двох років... Він
ли
шився з окупованому се
лі. Якось, коли вигнали їх
у поле, змушуючи орати,
перезирнулися між со
бою хлопці: «Це ж що,
на ворога доведеться пра
цювати?». Спутали коней
так, що ті не могли ступи
ти й кроку. Угледіз усе
те з бінокль німець, при
мчав бричкою, полоснув
«неслухів» батогом, цьку
вав вівчаркою... Коли тро
хи згодом з іншими юна
ками і дівчатами з Ганнівки зібрали їх, щоб від
правити на роботу з Ні
меччину, вирішили друзі:
«Хай там що, а втече
мо!..».
Пересильний табір для
молоді у селі Благодатно
му (нині Миколаївська об
ласть). Небагатьом удало
ся розміститися а примі
щенні колишньої
школи,
решті довелося ночувати
під відкритим небом. Од
ної ночі розбудиа усіх ді
вочий лемент. Перелякані
зойки
чулися з дівчачої
Кімнати. Схоже було, що їх
не просто полохали, а хо
тіли познущатися (чулося
чужомовне
джеркотання,
крізь яке проривався бру
тальний сміх),
І раптом
всім стало зрозуміло, що
ось зараз там, за перестінком, станеться жахливе й
непоправне; хлопці разом
навалилися на нього й не
вдовзі хисткий та трухля
вий від часу
перестінок
упав під вагою людських
тіл. Гітлерівця-гвалтіаника
прикінчили на місці.

На ранок не забарила
ся ворожа розправа. Во
лодю Волкова, який не був
серед тих сміливців, не
минула екзекуція. Здри
гаючись під нагайкою, та
муючи в собі болісний
крик, заганяючи його на
дно єства езого, покляася він вирзагись звідси,
щоб помститися.
Втекти допоміг охоронець-чех. Показав хлопцям, де можна пробрати
ся непоміченими. І шес-

готовки бійці
займаючи
визначений рубіж, корот
кими перебіжками набли
жалися ДО ЬОрОНкИХ пози
цій. Волков відчув,
ян
цсьохнуло поргід один, а
тоді другий раз.

І

УЗБЕЦЬКОЇ РСР
f.

що зараз Володимир Пав
лович Волков живе у
своєму рідному селі, пе
ребуває на заслуженому
відпочинку. Але не сили
ться комуністові вдома.в
Навіть громадських дору
чень, вважає, йому недо
ешь, тому часом ще пра
цює в колгоспі. Таку вже
він має вдачу. І сьогодні
лишається
максималіс
том в найкращому розу-.
мінні цього слова, вима-а
гаючи від себе снові.а, |
прирівнюючи роки ПИІІІШ- В
ні до важких воєнних.
і]
Щороку не день Пере- й
моги збираються ветера- *
ни в Ганнівці, г.риходяїь і
до обеліска в центрі се- §
ла. Кажуть щоразу
гак: Е
«Підемо хлопціз прові- 8
даємо». І довго стоять там !
у задумі.
Тридцять три роки тому
провіє В. П. Вог.исз пер
ше у своєму житті занят
тя в партійгіс-комссмольській групі колгоспу. Ви
вчали тоді курс з історії
партії. А для нього вона
завжди була тісно пов'я- Я
зана з історією його по- у
коління.
Хоч інформоаа.-іїсть. у *
сучасний період набагато З
зросла, однак потяг до «
всього нового в людях ли
шився. Бо кожен прагне
зрозуміти ту чи іншу по
дію, той чи інший факт
глибше, детальніше. І то
ді приходять на допомо
гу пропагандисти,
ідео
логічні активісти
партії; 6
серед них — В. ГІ. Волков, І
Нині у комплексній шко- І
лі політичної й економія- І
неї профпідготовки
він И
□ еде політичний курс, де З
назнаються комуністи та
комсомольці
тракторної
бригади № 2 колгоспу
імені Ульянова Новоукраїнського району.
Повнокровно, цілеспря
мовано живе Володимир
Павлович. Але
щоразу
щемить, ятриться
болем
його велике сміливе сер
це, тільки випадає нагода
побувати біля балки, яку
й досі люди називають ’
поповим урочищем. При
водив сюди він і своїх ді
тей. А то вночі, у години
безсоння, згадує про ту
балку. Все бачиться чоло
вікові невеликий курінь,
простелена на землі "прос
тенька вдягачка. Чується
далекий кінський тупіт —
так мчав, повертаючись з
району, посильний, котрий
і гукнув йому вперше про
те, що почалася війна.
її шрами в серці солда-1
та не стираються.
І

— Чуєш, Грицю, мабуть,
снайпер пег.ює за мною,—
кинув на ходу товаришеві.
— Ну, то тепер бере
жись. Бо якщо вже вік
обрав ціль, то не відпус
тить, доки свого не до
б’ється.
За третім разе// куля
вп'ялася в землю просто
перед ним, він на ходу
наступив на те місце чо
ботом; за четвертим —
вдарила в груди. Рвонув
машинально на собі гім
настерку — і відчув на
долоні щось гаряче й лип
ке...
А жито саме колос ви
кидало... Як же йому, мо
лодому, сильному, хоті
лося жити! Ковтнув роз
пашілого повітря,
хотів
гукнути, покликати на по
міч. Але з вуст зірвався
шетільки шелестливий
піт.
який
Гриць Михайлов,
біг поруч, все те бачив.
Нахилився над Другом,
торкнув рукою. Той не во
рухнувся. З грудей, пря
місінько з того місця, де
було
серце,
цебеніла
кров. Григорій побіг впе
ред. Після бою він ска
зав командирові про за
гибель товариша. На Ук
раїну пішла похоронка. На
все село голосила Марфа
Волкова, тужачи за си
ном, проклинаючи війну
й Гітлера-нелюда.
Т А ВОЛОДИМИР не за* гинув. Його підібра
ли санітари й здали ледь
живого в госпіталь. У па
латі, де він провів у напівсні-напівмаренні
не
один день, в тумбочці ле
жав і його комсомоль
Н. ГАРАС, 1І
ський квиток,
пробитий
снайперською кулею.
член
Спілки журна- І
Оце така історія. Зали
лістів СРСР.
шається тільки додати. Нозоукраїнський район^^

у видавництва Цв< ЛКСМУ «Молодь»
тальних нарисів «Шурави-*
значит советский».
У центрі твору прозаїка
В. Лубенського «Пустоцвіт»
— доля молодої дівчини,
колишньої сектантки, якій
добрі люди — вчителі, ком
сомольці, друзі — допомог
ли вибратися з полону релі
гійного мракобісся на ши
рокий, сповнений
творчої
праці, світ.
У гостросюжетній повісті
Є. Куртяка «Акція Шталаг325» висвітлюються події
1912 року. На
околиці
міста Рава-Руська на Львів
щині фашисти організували
концтабір для
іноземних
військовополонених.
Під
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що вийде нового
70-річчю ВЛКСМ при
святили свою працю сИдерл юных» співробітники Ін
ституту філософії АН УРСР
В. Барко» і Є. Головаха. В
кинзі йдеться про тенденції
та закономірності процесу
формування комуністично
го ідеалу радянської моло
ді, про громадянську активІіість юних, багато
уваги
Приділяється
висвітленню
духовного потенціалу осо
бистості. З вихованими ком
сомолу України, які з честю
виконували ііпернаціональ|іий обов’язок у Демокра
тичній Республіці Афгані
стан, познайомить
читача
Ібіриик художньо-докумен

____ ____
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пільники з організації «На
родна гвардія імені Івана
Франка»
організовують
втечу талановитого фран
цузького
кінорежисера..,
Про партизанський рух на
Чернігівщині, про мужність
людей, які боролися з во
рогом на тимчасово окупо
ваній території, про
силу
духу і героїзм жителів Корюківки, сім тисяч яких позвірячому були спалені фа
шистами, йдеться на сто
рінках документальної роз
повіді Б. Наріжного «Горо,
бітова заграва». Видання
Ілюстроване фотодокумен-

Урочисте
відкриття
Днів літератури і мисте
цтва Узбецької РС1’ від
булося 3 липня в Палаці
культури «Україна».
Вступним словом вечір
відкрила голова Респуб
ліканського оргкомітету,
заступник Голови Ради
Міністрів Уі’СР М. А.
Орлик. Вона представила
присутнім делегацію Уз
бецької РСР. що прибула
для участі в святі друж
би, побажала дорогим го
1 радісних
стям добрих
зустрічей, великих творчих успіхів.
Керівник делегації Уз
бецької РСР, секретар ЦК
Компартії
Узбекистану
М. X. Халмухамедов у
своєму виступі відзначив,
що нинішнє свято літера
тури і мистецтва має свої
особливості. Воно прохо
дить у рік 70-річчя Вели
кого Жовтня, в умовах,
коли радянський" народ
переживає один з найваж
ливіших етапів справді
революційного оновлення.

викликаного
рішеннями
XXVII з’їзду КПРС. Ра
зом з усією партією, всім
радянським народом наші
братні республіки живуть
у напруженому трудовому
ритмі перебудови, сповне
ні рішимості зустріти юві
лей Жовтня новими ваго
мими результатами в роз
витку економіки, культу
ри, соціальної сфери.
Ленінська дружба на
родів нашої Вітчизни, ук
раїнського
і узбецького,
загартована в спільній бо
ротьбі за свободу, за ш-чву революції. Вона міцні
ла на будовах Дніпрогесу
і Турксибу, пройшла су
ворі випробування у вогні
Великої Вітчизняної вій
ни, знайшла зримйй вияв
у відбудові зруйнованого
війною народного госпо
дарства,
взаємодопомозі
народів у д.:і стихійного
лиха. Говорячи про бра
терство, ми незмінно звер
таємо свій погляд д.-> вели
кого російською народу,
з яким пов'язуємо всі свої

Історичні завоювання і усч
піхи, прирученість до вер.
шип світової культури.
Від імені творчої інте
лігенції гостей тепло ві
тав
народний
артист
СРСР, Герой Соціалістич
ної Праці Д. М. Гнатюк.
Про традиційні зв’язки
узбецької І української лі
тератур, духовне взаємо
збагачення говорив голова
правління Спілки пись
менників
Узбекистану
У. Р. Умарбеков.
Потім відбувся концерт
майстрів мистецтв і ко
лективів художньої само
діяльності Узбекистану.
• урочистому відкрит
ті Днів літератури і мис
тецтва Узбецької РСР* бу
ли присутні члени ГІОЛІТбюро ЦК Компартії Украї
ни — Голова
Президії
Верховної
Ради УІ’СР
В. С. Шевченко, Голова
Ради Міністрів
УР.СР
О. П. Ляшко; Г| секретарі
ЦК Кр'дапартці України
10. II.
Єльченко, І. О,
Мозговий,
голова Укр*
ппофради В. О. Сологуб.
(РАТАУ).

я

Після служби в
рядах
Збройних
Сил СРСР Олек
сандр
Бодоноа
прийшов у відділ
кадрів виробничо
го
об’єднання
«ОлександрІявугілля». Почалася йо
го мирна
трудо
ва робота на шах
ті
«Світлопільська». І так само,
як не шукав собі
легких
хлопець
життєвих шляхів,
виконуючи в роки
армійської служ
би Інтернаціональ
ний обов’язок на
Демокраземлі
Рсспублі»
тичної
ки Афганістан, не
став він їх шука
ти і в шахтарських
буднях. Нині мо
лодий комуніст, ро
бітник
очисного
вибою
«Світлопільської» О. БоДОНОВ — В ЧИСЛІ
кращих
молодих
трудівників
шах
ти.
На
знімку!
шахтар О. БОДОНОВ у вя бої.

Фото Г. КОШКА«

тами. Враховуючи інтерес
читачів, буде
перевидано
книгу В. Яворівського «Віч
ні Кортеліси» — повість про
трагедію цього волинського
селз.
У перекладі українською
мовою вийде один з найпопуляриіших творів відомо
го радянського письменни
ка Ю. Бондарева —• роман
«Берег».
Шанувальники поетичного
слова матимуть нагоду по
знайомитися з новими тво
рами молодих українських
поетів — А. Кос гецького,
І. Римарука, А. Коронеика,
Б. Бунчука.
Наступного
року
поба
чать світ нові збірки сучас
них
українських
поетіз
О. Астаф’єва
«Заручини»,
Л. Горлача «Вибір пам’яті»,
А. Гудкми «Дзвони над Рос
сю»,
А. Каміцчука
<-ХлібСІль»,

Цікаво й багатопланово
будуть представлені зару
біжні
автори.
Найперше
скажу про роман визначно
го французького
письмен
ника XIX століття А. Доде
«Джек»,
Провідна
тема
твору — становлення осо
бистості молодої
людини
в умовах буржуазного су
спільства. В центрі його —
доля французького юнака,
який намагається відстояти
свою людську гідність.
Уперше українською мо
вою виходить роман відо
мого китайського письмен
ника М. Дуня «Веселка».
Головна
героїня роману
красуня Меіі виходи» за
між за багатого купця.але,
зрозумівши, яке «щастя»
чекає на неї в його домі,
втікає і під впливом рево-

люційно настроєної моло
ді з усім запалом юної ду
ші поринає в революційну
боротьбу.
Хочеться звернути увагу
читачів на художньо-ЛоКУментальну повість Михайла
Слабошпицького «Душі на
вітрах». Автор досліджу3
особливий соціально-психологічний «зріз» нашої дійс
ності — життя сучасного
дитбудинку з його гостри
ми
морально-етичними проб’
лемами.
Повість «Шхуна «Колумб»
М. Трублаїйі, книга «Хлоп
ці з Вишневого» І. Кирія.
збірник повістей «Світ не
без чудес» І. Абрамова на
лежать до тих книжок, ЯКІ: І
з цікавістю прочитають Яюні читачі, так і їхні батьки.
В. ГОРОДЕЦЬКИЙ,
старший редактор

давництва

ви

ЦК ЛКСМУ

1
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Трепівські «Лужники»
Хто краще працює
на
жнивах, хто має хороші ви
робничі показники на фер
мах, а майстерні? В селі
Трепівці Знам’янського ра
йону на це питання без ва
гань відповідають: голов
ним чином ті, хто постійно
займається спортом.
Ось
для колгоспу «Маяк»
^?го правилом враховува
ти запити фізкультурників
при складанні планів созаціального
розвитку,
твердженні колективних до
говорів. Протягом останніх
років господарство
допо
могло Трепівській середній
школі
стзорити чудовий
спортивний комплекс, який
місцеві мешканці любозно
називають сільськими Нуж
никамиУ 1981 році на кошти
колгоспу було
збудовано
приміщення школи з типо
віше гімнастичним
залом.
ВчТґєль фізкультури
Ана
толій Іванович Андріяшин
порушив питання про ство
рення спортивного містеч
ка «Спритні, сміливі, дужі»,
будівництво якого
оголо
сили учнівською будовою.
Звели малий легкоатлетич
ний стадіон з 200-метровою
кругозою та 140-метровою
прямою асфальтово-бітум
ною доріжкою, гімнастичне
містечко, два
волейболь
них, два баскетбольних та
гандбольний
майданчики,
мале футбольне поле. А
ще — сектори для штов
хання ядра, ями для стриб
ків у дозжину та висоту,
система рукоходів,
смугу
перешкод, які за допомо
гою батьків школярі збуду
вали протягом кількох мі
сяців.

А. І. Андріяшин проводить показові уроки. Гостям подобається спортивний зал: все тут зроблено
зі знанням справи. Разом
із старшокласниками Ана
толій
Іванович встановив
нестандартне
обладнання,
придбане на виділені кол
госпом кошти. Серед обладнання виділяється
гімнастичний снаряд на 24 ро
бочих місця. Складається
він із системи перекладин,
брусів, рукоходів. У зви
чайних умовах такий сна
ряд займає значну частину
залу, але зате легко скла
дається — на це потрібно
не більше хвилини.
Правління колгоспу виді
лило кошти на 25-метрозий
розбірний плавальний

сейн, залучивши до будів
ництва колгоспну будівель
ну бригаду. Вже понад рік
басейн діє. Тут проведено
десятки змагань.
Коли починалося споруд
ження плавального басей
ну, активну участь у його
будівництві разом зі своїми
однокласниками брав учень
Юрій Сіроклин. Нині він—
3
колгоспний
інструктор
фізкультури та сперту.
А, І. Андріяшин та його
колишній учень, безсумнів
ний лідер серед колгосп
них фізкультурників,
підзв’язок,
тримують тісний
складають
плани
занять
та
колгоспних
шкільних
разом
спортивних секцій,
проводять тренування,
ганізовують змагання.

•з*:•
І-Ж

«ТЕЛЕШАХРАЇ»
ТА «ТЕЛЕРОЗЗЯВИ»

ФІЗКУЛЬТУРУ —
ТОБІ І ВСІМ
Петро та Михайло Руди
ки — будівельники, (м до
душі важка атлетика, до
якої залучено чимало од
носельців. Колгоспний шо
фер Микола Чернега тре
нує юних футболістів, а клуб
любителів бігу, членами яко
го стали вже понад 50 шко
лярів, очолює механізатор
В. Козема.
Спортивний
комплекс
Трепівської середньої шко
ли радує серця мешканців
села. Тут працюють шкіль
ні й колгоспні спортивні
секції, діють групи здоров’я, влаштовуються змагання тижневими серіями:
«Тиждень Валерія
Борзо
ва» — зі спринтерського
бігу, «Тиждень Володимира
Куца» — з легкоатлетично
го кросу, «Тиждень Анато
лія Бондарчука» — з ме-

В четвер о шістнадцятій
годині черговий Ленін
ського райвідділу міліції
обласного центру почув у
телефонній трубці неспо
кійний сигнал:
— Обікрали жінку! Ря
туйте!
Допомога прибула швидно. Та вже через лічені
хвилини працівники опе
ративної групи з’ясували,
що крадіжки... не сталося.
Слово «роззява» а різ
номанітних словниках роз
тлумачується
по-своєму.
Але всі видання сходять
ся в тому, що роззява —
людина неуважна. Взага
лі це визначення необраз
ливе. Однак й роззява від
роззяви різниться.
...Об одинадцятій годи
ні дня продавець гастро
ному № 56, що міститься
на розі вулиць Шевченка
та Карла Маркса, Любов
Давидовська
неспішно
торгувала огірками.
— Зважте
кілограмчик, — звернувся до неї
веселий хлопчина
років
двадцяти п’яти у синій в
клітку сорочці,
А ще через деякий час
з натовпу почулося:
— Привіт, Жекаї Скіль
ки зим?
І «синя клітка» кинувся
обіймати приятеля, одяг
нутого в сорочку з черво
ною кліткою.
«Мабуть, давно не ба
чилися...», — подумала
Давидовська,
спіймавши
себе на тому, що мимо
волі розчулилася рапто
вій зустрічі давніх друзів.
Та незабаром «червона
клітка» зник і покупець
почав розраховуватись за
кілограм огірків:
— Колись разом навча
лись. Вадик працює нині
телемайстром — відмін
ний спеціаліст. Але
го
ловна проблема з дета
лями для кольорових те
левізорів, які стали штуч
ним
дефіцитом.
Зараз
при мені є одна деталь
ка, котра Вадикові конче
не
потрібна, Якщо ви
проти, то я залишу її у
вас. Вадик пішов за грішми, а коли прийде — віддайте.
з
півгодини,
Минуло
клітка»
піді«Червона
йшов до Дазидозської й

1ЙДУ •"

тання ядра
молота, а
ще — «Старти надій», змагання «Мама, тато і я —
спортивна сім’я».
Завдяки постійному зміцбази,
ненню спортивної
уміло налагодженій робо|
ті «сільські Лужники» не
пустують. З ранку до піз
нього вечора в спортивно
му містечку лунають дзвін
кі голоси.
Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

с. Трепівка,
Знам’янського району.
На знімках: під час
тренування сільських
во
лейболістів; у плавальному
басейні.
Фото автора.

лась лише забруднена проїжджа частина дороги.
Завідуючий нашим буднії- м
ком В. Харитонов неодио- »
разово звертався в 'ЖЕД й
Діти народжуються, вирос та міськвиконком за до V
Все закінчилося
тають, але скільки ми не помогою.
зверталися в ЖЕД № 7 з тим, що авгоиідприємство,
проханням збудувати
для яке міститься поруч з бу
обладнати
них спортивний майданчик динком. хоче
—даремно! Нині умови для на відведеній нам площад
дитячих розваг стали прос ці стоянку для автотран
то критичними. Неоднора спорту.
зово документально й на
Мешканці
будинку
№ 21 Миргородського
словах ЖЕД наголошував,
провулку:
Я. Іванова,
що за нашим будинком та
будинком № 18. що по ву
Л. Дьоміна, Г. Базногоза, Т. Бакаева, Д. Селиці 50-річчя Жовтня, за
лецький, А. Коваленко,
кріплено майданчик, який
В. Остапчук, С. КисеКОЛИСЬ СПІЛЬНИМ.!1, зусилля
>S
льов, Є. Радченко, О. Те
ми було обладнано. Та це
рещенко, О. Легур та
було так давно, що нині з
того майданчика
залишнінші.

майданчик

Що змусило звернутися до редакції батьків, які
мешкають в будинку «"й 21 Миргородського провулку
обласного центру? Наболіле питання про дитячий
спортивний майданчик або хоч якийсь куточок для
школярів...
Якби ми були справжні
ми художниками, то нама
лювали б вам аквареллю
той чудоаий пейзаж, який
був колись біля нашого бу
динку. Ніші ж серед квіту
чих дерев — купи багню
ки, каміння, грунту. Хтось
З^лїжджає і риє землю, за
бувши зарити ями,
хтось
завозить каміння і звалює
на те місце, яке колись було
мальовничим куточком.
Ще минулого літа
наші
діти відпочивали на
ман
данчпку іії затишку пишних
каштанів, грали в рухомі
ігри. Тепер це пустир і зва
лище будівельного сміття.
Під час прокладання тепло
траси від котельної, що по
близу буднику, до новобу
дови театру все по-варвархоча й була
т.можливість хоч трохи обми
нути це місце. Душа боліла,
кола нищили спортмайдан
чик та вишневий садок п’ят
надцятирічної давності.
...Іі к.ала літня пора, по
ра шкільних канікул. Та на.

СПОРТ

:..І

Допомагає
дріяшину,
який
тренує
сільських
футболістів, і вчи
тель
початкової
військової підго
товки А. Н. Корнєєа — він займа
ється із стрільця
ми. Старша піонервожата школи
Л. Кононова про
водить захоплюю
чі заняття з аеро
біки.
залишаюНе
осторонь і
ться
спортколгоспні
Брати
смени.

Вкрали

х

шим дітям немає де прово
дити своє дозвілля, погра
ти у футбол, нарешті, прос
то 'відпочити. До того ж
двір наш, який колись був
прохідним, зараз став ще й
проїзним.
Не
звертаючи
уваги на заборонні знаки,
по єдиній вузенькій асфаль
тованій доріжці снують лег
кові та вантажні автомо
білі.
Меншеньким
трохи лег
ше — їм завезли пісок, в
якому вони граються цілий
день. А що робити школя
рам? Мало того, іцо їм зов
сім ніде пограти в м’яча чи
бадмінтон, їх виганяють з
двору ті, хто вирішив роз
водити квіти (стежка вузь
ка і м’яч частенько потрап
ляє на грядку).
Та діти є діти. Вони зна
йшли собі «затишне» місце
Тут
поруч з котельнею,
даху,
можна побігати на
позаглядати в розбиті шиб
ки. Але ж ці ігри колись
можуть закінчитися сумно!
Майже двадцять років ми
мешкаємо в будинку № 21
Миргородського провулку.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Вже не перший рік в місті ведуться розмови про обладнання спортивних баз за
місцем проживання. Однак вирішення цього важли
вого питання просувається повільно. Більшість існую
чих спортивних майданчиків, що належать ЖЕДам.
не освітлюються ввечері, не використовуються з пов
ного потужністю. Працівники житлово-експлуатацій
них дільниць які мають конкретних шефів, закріпле
них за ними рішенням Кіровоградського місьвиконкому (№ 102 від 4 лютого 1982 року), не завжди
заздалегідь встигають підготуватись до літнього та
зимового відпочинку школярів. «Молодий комунар»
на своїх сторінках вже виступав з цього приводу із
кореспонденцією «Наболіло!» (дивись газету за 4 квіт
ня ц. р.). але якісних зрушень немає.
і ось нове свідчення байдужості до створення умов
спортивної роботи з дітьми за місцем проживання з
боку працівників ЖЕД № 7. Нині на часі — не лоаунги та промови, а конкретні справи. Саме ними й
вимірюється місце кожного з кас в перебудові»

V'
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фепмгСа
розкрив перед її очима
товстий гаманець з численними купюрами:
— Хочу забрати у вас
деталь, яку залишив Жека. Ось вісімнадцять карбованців за неї. Якщо мій
підійде,
спитовариш
тайте чи не зможе він ще
усі,
допомогти, Заберу
хоч би й по п’ятдесят карбованців.
Колесо подій
розвер
талося
швидко. Через
якусь годину перед Давидовською виникла «си
ня клітка». Продавець пе
редала вісімнадцять кар
бованців і слова Вадика.
— У мене випадково є
з собою два блоки: на
кожному з них
по де
сять деталей.
Загальна
вартість триста шістдесят
карбованців. Якщо
вас
не обтяжить, то заберіть
їх усі, а мені дайте гро
ші. Вадик буде через го
дину.
І Дазидовську не «обтя
шахраєві
жило» віддати
триста шістдесят карбоМинула година,
ванців.
друга, третя, але Вадик і
не думав йти. Довелося
дзвонити в карний
роз
шук...
Дуже часто, то тут, то
там доводиться стикатися
з різними шахраями. Але
існують такі головним чи
ном через те, що на бі
лому світі є роззяви —
їхні головні «клієнти». Ще
більш дивно: досить не
рідко шахраям поступаю
ться люди освічені, зі спе
ціальною й навіть вищою
освітою. Шахраї ж у сво
їй більшості — типи при
мітивні, без
захоплень,
навіть баз постійного міс
ця роботи.
— На сигнал людської
біди виїхала у повному
складі опергрупа, — ска
зав мені начальник кар
ного розшуку Ленінсько
го РВВС Я. М. Умрихін.—
Кількох спеціалістів було
направлено в магазин, аби
займатися справою
лю
дини, котра... добровільно
дозволила себе обдурити.
С. БОНДДРСЗ.

ЩО І ЯК ЧИТАЮТЬ ДІТИ?
Сім’я має великий вплив на формування дитинщ
Що ж варто і чого не варто читати людині у віці 12—*
14 років? Одна мати не дає доньці «Педагогічну
поему» А'. С. Макаренка і мотивує свою заборону так:
«Там йдеться про незаконну появу на світ дитини»,
В іншій сім'ї підлітки вже давно прочитали «Декаме
рон» Бокаччо, який стоїть на книжковій полиці бать
ків...

Чи всі батьки цікавляться сьогодні читанням дітей?
Як правило-, керівництвом дитячим читанням займаю
ться тільки бібліотекарі. Ще часто в формулярах під
літків можна зустріти записи бібліотекаря такого зміс
ту: «Бібліотеку відвідує рідко, книгу не любить» чи
«Кпиіи лише переглядає і не вміє передати їхній зміст»
своїми словами. Чимало дітей люблять читати лише
розважальну чи пригодницьку літературу і читання
сприймають як розвагу. Чому так?
Напевно тому, що серйозне читання — це робота
думки А цього навчилися далеко не всі.
Кілька років працює наша бібліотека над системою
залучення до керівництва читанням батьків. Різні фор
ми випробували. Намагались співробітничати з бать
ківськими університетами, а з минулого року запрова
дили в бібліотеці «День батьків». Працівники бібліоте
ки знайомлять дорослих із золотим фондом світової
дитячої літератури, методикою керівництва дитячим
читанням, організацією сімейного читання тощо.
Тут теж хочеться висловити й кілька «але». На пер
ше заняття ми запросили (персонально) 50 батьків, а
прийшло 8. І все одно розмова була цікавою, бо при
йшли мами й тагусі наших кращих читачів.

Ми поцікавились, хто керує читанням дітей молод
шого шкільного віку, і почули досить багато відповідей
такого змісту: «читаю разом з мамою», «тато цікавиться
змістом прочитаного», «якщо книга складна, допомагав
дідусь», «незрозуміле пояснює старша сестра» тощо.Тож давайте, шановні батьки, дідусі й бабусі, частіш©
відкривати дітям прекрасний світ.
С. МИХАЛЬОВД,
директор обласної бібліотеки для дітей
Імені А. И. Гайдара,

7 липня 11987 року

«Молодий комунар»
22/10 — Сьогодні у світі.
22.55 — «Це ви можете».
7 91! !1 °
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'Д ЦТ (І програма)

7.00 — Райкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
«Час». 8.05 — Фільм «Чому
вони не попросили Еванс?».
1 серія. 9.15 — М. Горький.
«Фома Гордєєв». Фільм-вистава. У перерві — 10.55—
Новини.
Іб.і.’О — Новини.
16.15 — «Дітям про звірят».
16.45 — Поради чемпіонів
спортсменам - початківцям.
17.25 — Новини. 17.30 —
Концерт Державного ансамб
лю танцю Латвійської РСР
«Дайле». 18.10 — «Два парткомп... два підходи».
Про
роботу парткомів Мінчормету СРСР і Міпавтопрому
СРСР в умовах перебудови.
18.45 — Сьогодні у світі.
19(10 — «Тверезість — нор
ма життя». 19.45 — Новини.
19.50 — Фільм «Чому вони
не попросили Еванс?». 1 се
рія 21.00 — «Час». 21.40 —
«У нас в Останкіно». За лис
тами телеглядачів. Випуск 1.
22.40 — Сьогодні у світі.
22.55 — Баскетбольний ог
ляд
А

ут

10.00 — Новини. 10.10 —
Доброго нам здоров’я. «Що
ми знаємо про СНІД?». 10.45
— Художній фільм «Пароль
'— «Готель «Регіна». 12.20 —
Новини 12 35 — Село і лю
ди. 13.05 — Народна твор
чість. Барви Петрнківського розпису. 16.30 — Нови
ни
16.40 — Телевізійна
школа спорту. Уроки пла
вання
16.50 -- Назустріч
сесії Верховної Ради УРСР.
«Народний депутат». Благо
устрій міст 1 сіл на Донеч
чині, 17.20 — Дні літератури і мистецтва Узбецької
РСР на Україні. Концерт
Майстрів мистецтв
Узбекйстану. 18 00 — День за
днем. (Кіровоград). 18.15 —
Телефі льм «Дзеркала Ермітпжу». (КіровограгО. 18 25—
(Кіровоград).
Наші довідки.
......
18.30 — Естрадний концерт.
19 00 — Актуальна камера.
19.35 — Екран молодих. Від
верта розмова. Кіровоград
ський інститут сільськогос
подарського
машинобуду
вання (Кіровоград). 20 45 —
Тїа добраніч, діти! 21.00 —
«Час- 21.40 — Життя сла
ветних.
Художній фільм.
«Стратити немає можливос
ті». 23.00 — Актуальна каме
ра Вечірній випуск.

А ут
10.00 — Новини. 10.10
«Стосується кожного», На
запитання телеглядачів від
повідають заступник міністра
легкої промисловості УРСР
В. В. Польський. перший за
ступник міністра автомо
більного транспорту УРСР.
В. М. Рева, заступник
ністра торгівлі УРСР М.

«Час». 8.05
Фільм «Чому .
вони не попросили Еванс?».
2 і З серії. 10.10 — Новини.
16.1.0 — Новини. 16.10 —
«..До шістнадцяти і стар1ИІ*. 16.55 — ААДо
V/»'.'
’кумевталь< <1.-10ний фільм. 17.30 — Новини.
17.35
«За словом — ді- •
ло». ІІро. проблеми підгоТОВкИ кадрів для установ
культури. іВ.05 — «Людина
і закон» 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — Наука і
життя. 19.45 — Новини.
19.55
Фільм «Чому вони

Чемпіонат СРСР. «Спартак»
— «Шахтар». У перерві —
19.15 --- Вечірня казка. 20.15
— 'Співдружність». Теле
журнал. 20.15. —. Співає ан
самбль «Смерічка», 21.00 —
«Час*. 21.40 — Фільм. «Довга дорога до себе». 23.00 —
Важка атлетика. Чемпіонат
СРСР. 23,45 — Новини.

А ЦІ (І програма)

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30 —
З
по 12
«Час». 8.00
Фільм. «Чому
вони не попросили Еванс?».
З серія. 9.10 — «Пісні бать
ківщини Сергія Єсеніна».
липня
9.55 — Світ і молодь. 10.30
— Новини. 16.00 — Новими.
16.15 — Фільм. «Смок і Ма
люк». 2 серія. 17.40 — Но
вини. 17.45 — «Російський
музей». Об’єднання «Світ
мистецтва» і «Спілка росій
ських художників». 18.15—
«Наш сад». 18.45 — Сьогод
Родь. 11.15
художній не попросили Ьваїїсї». З се- ні
у світі. 18.55 — Універ
фільм «Серед білого дня». рія. 21.00 — «Час». 21.40—
продовжен- ситет економічних знань.
з
12.45 — Новини кіноекрана. «Розмова
14.00 — Новини. 16.00 — ням...... 22.50 — Сьогодні у Учасники червневого Пле
Кінонаиора- нуму ЦК КП?С про перебу
Новини. 16.30 — Народний світі. 23.05 • - ................
депутат.
17.10 — «Браво, ма. Спецвипуск. XV Міжна дову суспільного виробникінофестиваль у цтва. 19.255 — Фільм «Солодбравушки*. Відеофільм про родний
ка жінка». 21.00 — «Час».
цирк. 17.45 — День за днем. Москві;
21.40
Пісня 87. 23.40 —
(Кіровоград). 18.00 — Акту
Сьогодні у світі.
альна камера. 18.30 — До А УТ
70 річчя Великого Жовтня.
Закриття Днів літератури і
1(1.00 — Повіти. 10.10 — ▲ ут
мистецтва Узбецької РСР в «ГІорн року». Музична проУкраїнській РСР. Концерт грама.
11.05 — Художнііі
10.00 — Новішії. 10.10 —
дружби. Трансляція п Па фільм «Прощай, зелень лі- Виробнича гімнастика. 10.20
лацу культури «Україна». та». 12.30
Новини. 12.45 — Мультипанорама. 11.20—
20.45 — На добраніч, діти! —
програма «Незабутні».
Конкурснаі
Скульптор
21.00 — «Час».
21.40 — «Комп’ютер». 16.30 — Но- Г. Кальрчеико. 12.00 — Но»♦♦♦«♦♦♦♦♦♦«♦♦♦««♦«♦««‘«♦«♦•«♦♦♦♦♦««♦♦»«Є»
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фунт робота?». 19.00
Футбол. Чемпіонат СРСР.
«Дніпро» — «Динамо» Київ).
8.00 — ГіМ'щісіпюі. 8.20 ЗЩ
У перерві — 19.45 — Ве Фільм «Солодка жінка». 9
чірня казка. 20.45 — Висту — «Ранкова пошта» 10.25
пає жіночий хор «Іскра» — Ритмічна
гімнастика
Палацу культури
заводу 10.55 — Світова художіщ
Спогади
прп
їм. Володимира Ілліча. 21.00 культура.
— «Час». 21.40 — Фільм. Вс. Гаршина. 11.55 — СпІйає
«Секунда на подвиг». 1 і 2 С. Чумакова. 12.25 — Філйй.
серії. У перерві
22.45 —; «Старшина». 13.50 — ФілЙм;
Новини.
концерт «Співай, молодістйі
14.20 - Документальний те
лефільм 15.05 — Всесвітні
літні студентські ігри. 16.35
Чеська філармонія — мо
лоді. И. Сук. Сюїта «Казка»;.
С Прокоф’єв. Концерт № і
для фортепіано з оркестром.
А ЦТ (і програма)
17.25 — Зустріч з Ч. Айтм/гтопим у Концертній студи
7.00 - Ранкова зарядка. Останкіно. 18.45 — За бейМультфільм. Музика. 7.30— пеку руху. 18.50 — «Вал%1
«Час». 8 05 «Чого і чому». балет, балет ..». 20 00 —
Передача для дітей. 8.35 — чірня казка. 20.Е’ — »Здо
Свято радянської пісні, му ров’я». 21.00 - «Час». 21,40
зики. танцю. 9.25 — Доку — ТелеСрільм. «Призначен
ментальний фільм. 9.55 — ня». 23.05 — Новини.
«Для ВСІХ І ДЛ!! кожного».
Як обміняти квартиру? 10.30
— «Вище, скоріше, далі».
Документальний телефільм.
11.30 — Розповідь про III
Всесоюзний фестиваль мо
лодіжних вистав 13.00 — А ЦТ (І програма)
Очевидне —неймовірне. 14.00
— «Співдружність*. Теле
7.00 — Ранкова зарядка
журнал.
14.30 — Новини.
Музика. 7..’їо_і
14.50 — Репортаж з Чорно Мультфільм.
биля. Спільне виробництво «Час». 8.05 — «Мезені. — :3а.
слово». Науково пб*
«П'ятий канал». (Телебачен повідне
пулярний фільм. 8.30
ня Італії 1 АПН). 15.35
Грає Московська інструмен Ритмічна гімнастика. 9.15-Г
Тираж «Спортлото». 9.30
тальна капела. 15
1Т 55
~~
«Після Рейк’явіка. Плануван «Будильник*. 10.00 — С>^-Радянському С'.йіЛо
ня н і 90-1 роки*. Про пер- жу
спективи скорочення стра- 11.00 — «Ранкові' пОіита».
тегічних озброснь СРСР і 11.30 — Клуб мандрівників
СІНА. 16.25 — До ювілею 12.30 — Музичний кіоск.
Великого Жовтня, «Історії 13.00 — Сільська
година.
немеркнучі рядки». Фільм 14 00 — «Здоров’я». 14.45-4.!
«Голова». 1 і 2 серії
Дитячий гумористичний ніг’Ожурнал «Єралаш». 14.55 а/
с о0(
«Покликання». Тележурнал.
15.20 — Всесоюзний телецонкурс. «Товариш пісня»
16 10 — «Наш дім». Теле
журнал.
16.55 - «Непід
владні часу*. Музична про
грама. 17.30 — Мультфіль
ми. 18.00
Міжнародна па
норама. 18.45 — Фільм «При
годи Алі-Баби і сорока роз
бійників». 1 і 2 серії. 21.00
— «Час». 21.40 — Футболь
ний огляд. 22.25 — Кінопанорама. Спец, випуск. XV Між
народний кінофестиваль у
Москві. 23.10 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика.. 8.20 —
Концерт Уральського росій
ського народного хору. 8.40
— Документальний
теле
фільм 8.55 — «Будильник».
9.25 — Фільми «Бумеранг».
«Зелена лялечка» 10.25
10 55
Російська мова
Французька мова 11.25
Мультфільми 11.45 — Фільм
— дітям. «Розповіді про
Кешку і його друзів» 2 се
рія. 13 00 — «Оповідання ра
дянських письменників чи
тає
.заслужений
артист
РРФСР А Kvr-пов». Фільмконцерт. 14 15 — Програма
Оренбурзької студії телеба
чення. 15.15 — Новини. 18.00
— Новини 18 15 — Ритміч
на гімнастика. 18 45 —
«Сільська година». 19.45 —
Виступає квінтет акордеоніс
тів «Концертино» 20.00 —
Вечірня казка 20.15 — « До
шістнадцяти і старші». 21.00
— «Час» 21.40 — Фільм
«Рикша». 23 20 — Новини.

А ЦТ (І програма)

Ж
На лебединому плесі.

А ЦТ (II програма)

Вперше на екрані УТ. Ху
дожній фільм «Прощай, зе
лень літа». 23.05 — Актуаль
на камера. Вечірній випуск.

А ЦТ (II

програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
«Місячний вальс». ФІльмконцерт. 9 00 — «Лаборато
рія — океан». Науково по
пулярний Фільм 9.50 —
Грає оркестр УВВ МВС
СРСР.
10.20 — Телефільм
«Я тебе ненавиджу* 11.35
— Мультфільми
12.05 —
Фільм — дітям. «Розповіді
про Кешку і його друзів».
З серія. 13.25 — Німецька
мова. 13.55 — Шахова шко
ла. 14.25 — Програма Чечено-І пруського телебачен
ня 15.20 — Новини, 18.0(1 —
Новини 18.10 — Із скарб
ниці світової музичної куль
тури. Г Малер. Четверта
симфонія соль мажор. 19.15
— «Для всіх 1 для кожно
го». Про удосконалення ро
боти ощадкас і розширення
кредиту
дія
населения.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Музичний кіоск. 20.50 —
Документальний фільм. 21,00
— «Час». 21.40 — Естрадна
“
вистава
«Ширше коло».
23.30 — Повніш

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільми. Музика. 7 ЗО —
«Час». 8.05 — Фільм «Чому
вони не попросили Еванс?».'
1 і 2 серії. 10 15 — «У світі
тварин». 11.15 — Повніш.
16.00 — Новини. 16.10 — На
родна творчість. ТелеоглЯД
16.55 — « А л ж і рс.ькя мозаїка »
Програма телебачення АчжІру 17.15 — Новини. 17.20 —
Філософські бЄ'-ІЗП Червне
вий Пленум ЦК КПРС: теорія
і практика
перебудови».
18.00 — Світ і молодь 18.35
— Мультфільм 18.45 — Сьо
годні у світі. ЮОО — Л. Бет
ховен. Увертюра «ІСоріолап»
19.10 — «Перебудова; крок
наступний’ Зустрічі з учас
никами червневого Плену
му ЦК КПРС. Передача 2.
19.55 — Повніш. 20 00 —
Фі.іьм «Чому вони не попро
сили Еванс?* 2 серія 21 00
— «Час». 21.40 — «Запро Д ЦТ (І програма)
шення на вечір». Герой Со
ціалістичної Праці народний
7.00 — Ранкова CZ".zz.:'
зарядка.
артист СРСР Є Лебедев. Мультфільм. Музика. 7,30

орган Кировоградского
областного комитета

ЛКСМ Украины.
"

.

"

------------

вини. 16.40 — Телевізійна
школа спорту. Уроки пла
вання. 16.50 — «Лошарик».
Лялькова вистава. 17.40 —
Документальний телефільм
'Азовське море». 18.30 —
«Тверезість — норма жит
тя». Боротьба з пияцтвом 1
самогоноварінням. 18.45 —
Музичний фільм «Народні
мелодії». 19.00 — Актуальна камера. 19.35 — «Вас
вітає «Юність». Концерт.
(Кіровоград). 20.25 — День
за днем. (Кіровоград). 20.40
— «Барви літа*. Сляйдохвилинка. (Кіровоград). 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час», 21.40 — Молодіжна
студій «Гарт». 23.10 — Актуальпа камера. Вечірній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
«Скільки почуття у наспіві
рідному».
Фільм-коццерт.
8.50 - .Документальний телеФІльм. fl.20 — Поради
чемпіонів
спортсменам-початківцям. 10 00 — Іспанська мова. 10.30
Фільм.
«Жінки жартують всерйоз».
11.55 — Мультфільми. 12.15
— Концерт випускників кла
су Ю Ялкелевича Московської деожавпої копсерваВсесвітні літторії. 14.25
пі студентські ігри. Переда
ча з Югославії. 15.25 — Но
вини 18.00 — Новини, 18.10
— Фільм-концерт «Танець
дружби* 18.30 — Футбол.

БК 02/529.

ВНИИ,
12.15 — Молодіжна
студія «Гарт». 16.30 — НоВНИИ, 16.40 — Телевізійна
школа спорту. Уроки плавания. 16.50 — Кінопрограма «Міста Радянської УкРаїнп». -17.30 — Наука 1 час.
18.00 — День за днем. (Кі
ровоград). 18.15 — Теле
фільм «Взяв би я бандуру».
(Кіровоград). 18.25 — Наші
довідки. (Кіровоград). 18.30
— Актуальна камера. 19.00
— Чемпіонат СРСР з фут
болу. «Дніпро» (Дніпропет
ровськ) — «Динамо» (Київ).
20.45 — Па добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Ху
дожній фільм «Ми звинува
чуємо», 22.45 — Актуальна
випуск.
камера. Вечірній
23.15 - Відповіді па загштання глядачів «Суботніх
- Чемпіозустрічей». 23.30
_
пат СРСР із сннхронного
плавання.
А ЦТ (І! програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальний телефільм.
«Сільська хора». 9.10 —
Філі м. «Довга дорога до се
бе» 10.30 — Народні моти
ви в творчості зарубіжних
•композиторів Дж. Герпівіп.
11.30 — Фільм —дітям. «Пан
гімназист» 12.45 — Англій
ська мова. 13.15 — «Мами
на школа». 13.45 — Всесвіт
ні літні студентські ігри,
15.15 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.10 — Ритмічна
гімнастика. 18.40 — Доку
ментальний фільм. «Почім

рурві — 18.15 — Новини.
18.30 — Міжнародний фес
тиваль телепрограм народ
ної творчості
«Веселка».
«Корсіканські пісні» (Фран
ція). 19.45 — По сторінках
передачі «Навколо, сміху».
21.00 — «Час». 21.40 — «В
суботу ввечері». «Держконцерт СРСР представляє’...».
23.20 — «До і після опівно
чі». Інформаційно-музична
передача.

А УТ
10 00 — Новини. 10.30 —’
Ритмічна гімнастика. 11.00
— До 70-річчя Великого
Жовтня. «Люди твої, Украї
но». 12.10 — Доброго вам
здоров’я. 12.40 — Телевйстава < Останній відвідувач».
15.00 — Суботні зустрічі.
16.30 — Кіно без гри. 17.35
— «Дивосвіт». Великі проб
леми малих річок. Черемош.
18.20 — «Скарби музеїв Ук
раїни». М. Врубе.пь. Майолі
ка. 18.35 — Концерт оркест
ру народних інструментів І
тріо бандуристок Україн
ського телебачення і радіо.
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — «Сонячні кларне*
ти*. 2-й Всесоюзний фести
валь самодіяльної народної
творчості трудящих, при
свячений 70-річчю Великого
Жовтня. 20.45 — На добра
ніч діти! 21.00 — «Час»
21.40-Художній фільм <-Міі
звинувачуємо». 2 серія. 22.40
— Актуальна камера. Вечір
ній випуск. 23.10 — Чемпіо
нат СРСР з синхронного
плавання.
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Фотоетюд В. ГРИБА.

10.С0 — Новини. 10.15 —'
Ритмічна гімнастика. 10 45
— Музичний відеофільм.
«Разом з І. Дунаєвськіпл».
11.40 — Художній
н.'ільМ
«Ташкент — місто хлібне».
13.20 — Повніш 13.25
Прем’єра телефільму <
полог біля червоної риски».
13.55 — Катруснн кінозал.
15.00 — Село і люди 15:30
— Імпровізація
Естрадна
програма. 16.00 — Слава
солдатська. 17.00 — Концепт
тріо Мареничів 18.05 — До
70-річчя Великого Жовтня.
«Сторінки наукового літопи
су» Академік В. 1. Вернадськнй. 18.30 — 3 піснею в
серці.
19.00 — Актуальна
камера. 19.35 — Зустрічі в
олімпійському залі. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Тільки музи
ка. 22.40 — Актуальна ка
мера. Вечірній гінііуси. 23.1.0
— Чемпіонат СРСР з син
І хронного плавання

8.00 — На зарядку ставай!
8.15 — Російська мова. 8.45
— «Наука і техніка». Кіїйїжурпал. 8.55 — Програма
Та дж и ц ького телебаче1і п-'^
9.45 — До Дня рибалки. ПмВ'
ііументальні
телефільм«^
10.2.» _ і3 скарбниці світо
вої
музичної
культури.
Д. Шостакович. Концерт № 1
Для Фортепіано з оркестром.
11.10 — Фестиваль націо
нальних театрів
країни.
«Карагоз».
Фільм-виСтаВ(1
Державного Казахського те
атру драми |М лі Ауезова.
І-оО — Мультфільм. 13.10
— «Знайомтесь, зарубіжний
Цирк». 14.00 — До 70 річчй
великого Жовтня. «Сторінки
радянського мистецтва. ЛІ*
ігВ?пУра 1 теаТР» Фільм Ііпоп ~ <У світі тварин»,
іо.ои — Міжнародний фес
тиваль телепрограм народ
ної творчості «Веселка»
«Коре папські пісні». (Фран1615 ~ Документаль
ний телефільм. 16.45 — Все,-’
ія'лУ Лі?,иі студентські Ігімгд
«майстри мпстецтпЯР
Народна
артистка СРСг
А Роговцева. 20 00 — ВСчірпя казка. 20.15’ — Світ 1
^олодь. 20.50 — Науковопопулярний фільм «ІІлане91 ’’еиидпмок» 2100—«Час»,
го лпГ
З ТО,10
сшту». 22.30«Жених
- новини.
7*« < ~ "Концерт лип ляльпрогРамаР,ТО',‘’ ЕстраД”а
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