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УКРАЇНСЬКО! РСР
ІЗ листопада
відбулася
шоста сесія Верховної Ради
Української РСР одинадця
того скликання.
У роботі
сесії
взяли
участь член Політбюро ЦК
КПРС, Перший
секретар
ЦК Компартії України В. В.
Щербині,ький, інші керівни
ки Компартії і Уряду рес
публіки.
Затверджується порядок
денний сесії:
1. Про Державний план
економічного і соціального
розвитку Української РСР
на 1988 рік та хід виконан
ня Державного плану еко
номічного
і
соціального
розвитку Української
РСР
у 1987 році.
2. Про Державний бюд
жет Української РСР на
1988 рік та про виконання
Державного бюджету
Ук
раїнської Р-СР за 1986 рік. ,
3. Про хід реалізації ор
ганізаційних заходів Прези
дії Верховної Ради Україн
ської РСР по виконанню рі
шень XXVII з’їзду КПРС і
XXVII з’їзду Компартії Ук
раїни.
4. Про затвердження Ука
зів Президії Верховної Ра
ди Української РСР.
З доповіддю у першому
питанні виступив заступник
Голови Ради Міністрів Ук
раїнської РСР, голова Держплену УРСР депутат Б. П.
Фокін, з доповіддю у дру
гому питанні — міністр фі
нансів УРСР депутат І. О.

Забродім.

У доповідях і виступах
депутатів відзначалось, що
трудящі Радянської України
добились помітних позитив
них зрушень в усіх сферах
економіки
і
суспільного
життя. Практично всі основ
ні завдання
п’ятирічного
плану за два роки будуть
виконані. За 10 місяців 1987
року обсяг
промислового

виробництва збільшився на
процента
4,5
при
річзавданні
но му
3,6
процента.
Значні
перетворення
здійсненоі в агро
промисловому
комплексі.
У цьому році валовий збір
зерна перевищив 50
млн.
тонн. За підсумками року
очікується виконання плану
закупок зерна, соняшнику,
льоноволокна,
картоплі,
овочів і винограду, а також
продуктів тваринництва.
У той же час багато під
приємств і об’єднань пору
шують договірні
зобов’я
зання по поставках продук
ції. Повільно поліпшується
асортимент і якість виробів
легкої промисловості, від

стає від намічених темпів
розвитку система
побуто
вого обслуговування насе
лення. Не вдалось добити
ся необхідного перелому в
роботі будівельного комп
лексу.
Для усунення цих та ін
ших недоліків передбачено
поглиблення інтенсифікації
й підвищення ефективності
виробництва на основі при

скорення
науково-техніч
ного прогресу, розширен
ня масштабів технічного пе
реозброєння і реконструк
ції підприємств,
впровад
ження нового
механізму
господарювання. Основним
джерелом задоволення зро
стаючих потреб народного
господарства в
сировині,
матеріалах, паливі та енер
гії стає ресурсозбереження.
Депутати з задоволенням
відзначали посилення
со
ціальної спрямованості пла
ну. Так,
понад
завдання
п'ятирічки збільшено капі
таловкладення на житлове
будівництво.
Намічено
більш високі завдання
по
виробництву товарів народ
ного споживання і розвит
ку послуг, зростуть витрати
на освіту, науку,
охорону
здоров’я і соціальне забез
печення.
Промовці говорили
про
те, що нова структура дер
жавного плану забезпечує
поєднання інтересів
кож
ного трудівника, колективу
і суспільства.
Перехід з
1 січня 1988 року приблиз
но третини підприємств та
об’єднань на повний
гос
подарський розрахунок
і
самофінансування
підви
щить творчу ініціативу тру
дящих- республіки. Вказува
лось на необхідність
зро
стання ролі місцевих Раду
реалізації напружених зав
дань наступного року і п’я
тирічки в цілому.
(РАТАУ).
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АМУРСЬКА ОБЛАСТЬ. Вперше в історії комсомольських будов на БАМ. обрано
колективний орган керівництва — раду штабу ЦК ВЛКСМ. До неї увійшли шість
чоловік: Юрій Єрман, Павло Зайдфудим, Андрій Конуркін, Володимир Новиков,
Сергій Писарєв, Геворг Шахназарян.
На знімку: обрані «ленами ради штабу С. ПИСАРЄВ — другий секретар
Сєвєробайнальського міські
комсомолу, кандидат у члени КПРС (у центрі) та
В. НОВИКОВ (зліва) член КПГС. відповідальний секретар кабардино-балкарської
республіканської газети «Советская молодежь» у селищі Таксимо,
де живуть
і працюють білоруські будівельники
Фото В. МАТВІЄВСЬНОГО.
(Фотохроніка ТАРС).
\

т РОХИ більше року тому* в нашій газеті було опуб1 ліковано критичний матеріал про колгосп імені
Комсомолу України Номпаніївського району («Хазяй
новитість на терезах економіки», 26 вересня 1986 р.)
Наш кореспондент знову побував у названому госпо
дарстві, поцікавився, які ж зміни сталися з часу, що
минув після першого виступу «МК»?

— Зміни є. Правда, ба тацію; незабаром закла
жаних результатів
вони датимуть
фундамент під
ще не принесли, — роз наступні.
повів секретар парткому
Як бачимо,
слова
про
справед
колгоспу Володимир Пет частнові успіхи
ливі. Вони є. Однак... Гос
рович Чернієнко. — Та спо подарство не справилося з
діватися відразу на поміт запланованими
господар
На
ний ефект від впровад ськими показниками.
запитання, чи не в само
ження бригадного підря заспокоєнні тут
справа,
ду, за яким трудяться ме голова правління колгоспу
ханізатори трьох трактор В. М. Кравченко відповів
так:
них бригад, інших
ново
введень було б надто по
спішно. От наприкінці ро
ку проаналізуємо
вико
нання робіт, сплануємо все,
— Ми постійно прагне
враховуючи нинішні про
мо буквально «вирватись»
рахунку Тоді й порівняє із відстаючих. Самі розу
мо результати.
міємо те скрутне станови
Певні здобутки в госпо ще, в якому знаходимося.
Планували в цьому
році
дарстві є. Навіть,
незва добитися
більшого, та знач
жаючи на ге, що вони не ною мірою нам перешко
можуть поки що вплинути дили поголні умови. Це не
відмовка. Тепер,
навчені
на показники
виконапня гірким ло.-л-пом,
прагнувзятих зобов'язань,
Важ- тимемо покращити
оогаливо, що й колгоспники н’зацію пг-аііі. підвищити
вірять у свої можливості. її поодунтивн-сть. Велику
понлалаємо на
мо
Якщо встигли до зими від надію
лодь. Комсомольців у нас
новити приміщення
пер багато і їм треба якнайак
шої молочнотоварної фер тивніше включитися в пе
ребудову
господарського
ми, якщо ще влітку
на механізму, повністю прой
другій і третій МТФ меха нятися турботами нашого
нізували роздачу кормів, колективу
Самокритично оцінюючи
то є надія, шо темпи ро
біт по покрашенню умов роботу за рік, В. М. Крав
ченко зупинився на голов
праці наростатимуть
споруджується,
скажімо, них упущеннях:
майстерня для
ремонту
— Серед проблем, які
техніки біля першої трак нам заважають добре пра
торної бригади. Не обме цювати, постійно хвилює
жилися й кількома будин найголовніша: нестача ро
ками, зданими в експлуа- бочої сили. Тільки нині за

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО
договорами трудиться до
тридцяти приїжджих пра
цівників. Студентський за
гін у цей час ми не мали
змоги
прийняти.. Різко
«впали» надої молока. Торік від кожної корови в
цей час отримували щодоби по 8,5 кілограма, те
пер маємо по 6,2.
Почувши таке, подумав:
справді, сумбурна карти
на вимальовується: є тут
певні успіхи, люди знають
і бачать свої недоліки, а

ЧИ ЗРУШИТЬ СПРАВА?
справитися з ними не мо
жуть. В чому ж річ?
— Та просто в нас, особ
ливо в керівників серед
ньої ланки, не вистачає
відповідальності за дору
чену справу, — таку від

повідь дала на моє запи
тання секретар
комі'Є’у

комсомолу
господарства
Ольга Донченко. — Частогусто вони не розуміють
людей, не вірять у їх мож
ливості. Після неоднора
зового заслуховування та
ких керівників на партійпартій
них зборах, становище де
що покращилося.
— Трапляється, що тру
дівники лишаються непо
міченими, про них судять
тільки за виконанням пла

ну. Думаю, так не повин
но бути, — ділиться дум-

нами молодий водій Юрій
Чорненький.
Думку свого товариша
по роботі підтримав Сер
гій Сафонов, теж водій'
— Про людс’-кий фак
тор ми чуємо тільки по
телевізору. А про людей
забувати не можна...

І

Молоді трудівники пояс
нили причини інших недо
ліків. Так, надій
молока
впав тому, що не вистача

ло кормів. Прийняти сту
дентський загін можна бу
ло б у тому випадку, як
би забезпечили помічни

Дисертант
Євген
Філіпов

кам належні побутові умо
ви,
опалювали
холодні
приміщення. Думка ком
сомольців вірна: куди ви
гідніше скористатися по
слугами
студентів,
ніж
набирати тих, хто працює
нині за договооами

В дисертації, яку підготу
вав до захисту на звання
кандидата технічних наук
молодий інженер
Євген
Філіпов
ідеться про НОВІ
методи конструювання мо
делей жіночого, чоловічого
та дитячого одягу,
поліп

Перший секретар
Компаніївського райкому ком
сомолу Володимир Нарівний, говорячи
про
кол
госп, зауважив— Стан справ у^дрному
господарстві йде на поліп
шення. Та нас не можуть
задовольнити
надто
по
вільні темпи. Причина, на
мою думку, криється в то
му, що недостатньо вико
ристовується
ініціатива
комсомольців. А вони ж —
активна сила сьогодніш
ньої перебудови. Тим біль
ше, що молоді тут працює
чимало.

шення технологічних про
цесів
виробництва.
Всьо
го чотири
з лишком ро
ки він працює після за

Ю ЯРОВИЙ,
спецкор
«Молодого
комунара».
Компаніївський район.

і

кінчення інституту
на тодбухінському
заводі
імені
Добрі Орлова. За цей час
показав зразки використан
ня потужної техніки, твор
чого співробітництва з ро
бітниками - новаторами.

Кореспонденти
газети
Гадка
Василева та Тодор
Ілієв розповіли і про робо
ту Є Філіпова на новій по
саді — начальника заводсь
кого відділу наукової орга
нізації праці; а в колі сім’ї
він — люблячий
батько,
хороший сім’янин.

Доробок
клубів
НТТМ
У національному оглядіконкурсі
доробку
клубів
науково - технічної творчо
сті МОЛОДІ в м. Пловдиві
толбухінці
демонстрували
14 розробок, рекомендова
них
комісією
окружного
огляду. Серед них є вже
впроваджені у серійне ви
робництво на машинобудів
них підприємствах, -решта
— на стадії впровадження«
Найефективніші
розробки
молодих розвідників
май
бутнього, як тут називають
новаторів, належать клубам
НТТМ заводів ЗЕНА (м. То»
лбухін) та багерів їм. На
варна).
Національний огляд-конкурс засвідчив, що добруджанці зуміли
зорієнтувати
свою творчість на досягнен»
ня високого кінцевого ре
зультату.
Молоді раціона
лізатори
та винахідники |г
ці дні плідно працюють над
створенням нових перспек
тивних механізмів над удо
сконаленням технслої ічних
процесів виробництва, зо
крема — товарів масового
попиту

Добірку за матеріале«
ми
толбухінської ок
ружної газети «Добруджанска трибуна»
під
готував Н. ДОБРІН.

... ■ ..................... .................

—«КРУГЛИЙ СТІЛ» «ми»

УСТРІЧ, що відбулася в Будинку політосвіти обко
З
му партії, було організовано працівниками Бу
динку політосвіти разом з редакціями обласних газет

«Кіровоградська правда» і «Молодий комунар». До
участі в розмові запросили представників облагропрому, облпрофради, обкому ЛКСМ України, обласно
го відділу народної освіти, інституту вдосконалення
вчительських кадрів, завідуючих та консультантів ка
бінетів політосвіти ряду районів області. Розмова за
йшла про проблеми, які нині гостро стоять в політ
освіті трудящих: формалізм у проведенні
занять,
труднощі підготовки пропагандистських надрів та
зміцнення матеріальної бази політичної і економічної
освіти.
Ці проблеми характерні для всіх підрозділів полі
тичного й економічного навчання трудящих, в тому
числі в особливій мірі — для політичного й економіч
ного навчання комсомольців.
Подаючи звіт про розмову за круглим столом, ми
вирішили основну увагу зосередити саме на питан
нях, що безпосередньо стосуються внеску комсомолу
області в нинішню перебудову системи політосвіти,
намічену постановою ЦК КПРС «Про перебудову
системи політичного й економічного навчання трудя
щих» від 15 вересня ц. р.

сто людина працює в од
ному місці, а назнається в
іншому?

Л. Д. ЄГЕЛЬСЬКА, заві
дуюча відділом пропаган
ди і культурно - масової
роботи обкому комсомо
лу:
І як врахувати з органі
зації занять вікові нахили
людей? Приміром, як
у
Компаніїзсзкому
районі
ставляться до дискусійних
клубів?
і. М. НЕЧИТАИЛО: Для
нас організувати такі клу
би було б нелегко. Адже
потрібні лідери — люди,
які могли б «закрутити»

ПОЛІТОСВІТА: ПРОБЛЕМИ І ПОШУКИ

М. Є. СІРИК, завідуючий
Будинком політосвіти об
кому Компартії України:
Перш НІЖ МИ почнемо го
ворити про наші насущні
потреби і проблеми, я хотіз би окреслити коло пи
тань, які варто обговори
ти. Певно, є потреба об
мінятися думками про те,
як оновити форми, погли
бити зміст навчання, вдос
коналити. вихозання про
пагандистських кадрів, нав
чально - методичну базу,
поліпшити партійне керів
ництво марксистсько - ле
нінським
навчанням
з
усьому його розмаїтті...
0. М. НЕЧИТАЙЛО, заві

дуючий кабінетом
Компаніїзського райкому пар
тії: Завдання, яке випли
ває з партійної постанови
і яка ми повинні втілю
вати у життя — це збага
тити людей знаннями, по
трібними їм у їхній безпо
середній трудовій ДІЯЛЬ
НОСТІ. Колись ми вважали,
що багато залежить
під

пропагандиста, тепер же
більше зважаємо на
рядозого слухача. Певні по
зитивні зрушення наміти
лися є партійних школах
політосвіти, а от у школах
соціалістичного
господа
рювання їх ще немає — в
основному через те, що
навчання не поз'язуються
із проблемами виробни
цтва, де працюють слуха
чі.
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Запитання: Але чи мож
на за таких умоз менше
дбати про підготовку про
пагандистів? Адже нзм ві
домі факти начотництва,
примітизізації навчання (й
у вашому районі теж) са
ме через низький рівень
підготовленості
деяких
пропагандистів...
І. М. НЕЧИТАЙЛО: Я мав
на увазі насамперед тур
боту про краще технічне
й методичне забезпечення
занять. Приміром, промо
ву М. С. Горбачоза
на
урочистому засіданні
з
нагоди 70-річчя Великого
Жовтня записали на маг
нітну плівку й розіслали в
усі школи. За полтавським
досвідом проведено мо
делювання занять (створе.
Но три моделі), що полег
шить завдання пропаган
дистів, дасть їм
можли
вість впевненіше почува
тися під час заняття, ад
же кожна модель перед
бачає, як пропагандистам
поводити себе в тій чи ін
шій тиловій ситуації.
М. Є. СІРИК: Разом
з
тим залишається на
по
рядку денному йтаке: як
підняти активність слуха
чів?..
В Компанійському
районі цього
пробують
досягти взеденням систе
ми нарахування бзлів при
підбитті підсумків соціа
лістичного змагання. Але
як же пов'язати навчання
із виробництвом, коли ча-

дискусію і вести її на ви
сокому ідейному й мето
дичному різні.

Г. П. ТОЗСТОЛЯК, заакабінетом Олександрійсько
го райкому партії: Справ
ді, під клуби
потрібен
фундамент: умілі кадри,
матеріальна база. З цього
призоду маємо й претен
зії до наших комсомоль
ських функціонерів:
хоч
скільки ми б'ємося
над
вдосконаленням
форм
прозедення занять, з їх
нього боку зацікавленос
ті не відчувається. Де
ж
комсомольський
вогник
нинішньої молоді? Пропо
ную на майбутнє зустріч
завкабінетами й секрета
рів райкомів комсомолу,
де б ми спробували ско
ординувати цю роботу а
масштабах області.
Л. Д. ЄГЕЛЬСЬКА: Дис
кусійні клуби вже створе
но в Кіровському районі
обласного
центру,
в
Олександрівні,
Бобринці,
Голо.занізську.
У грудні
плануємо провести з цьо
го питання семінар других
секретарів. Так
що така
розмова, задля загальної
користі, цілком реальна.

Л. Ф. РОДЮК,
нетом політосвіти
хаягельського
партії: Постанова

завкабіНовоаррайкому

ЦК зму
сила нас об'єктивно поці
нувати те, що маємо, вра
хувати зауваження наших
слухачів (правда, поки що

не всі). На мою
думку,
великої шкоди завдає розособленість політичної та
економічної
освітянської
системи комсомолу, проф
спілки, агропрому...
Не
слід, певно вилучати лю
дей для навчання із ко
лективу, де зони працю
ють. Від цього — шкода
колективному
підрядові,
адже люди не
мають
можливості навчатися на
близьких їм фактах і про
блемах роботи. Тобто —
при комплектуванні
шкіл
слід брати за основу ре
альні умези роботи
лю
дей.
Чому втратився Інтерес
до назчания? Певно, через
відрив його від реальності.
1 тому (це майже те саме),
що зауваження й пропози
ції щодо
вдосконалення
виробництва, вироблені в
ході навчання, рідно вра
ховуються
керівниками
підприємств та колгоспів.

3. 3. КРАМАРЕНКО, на
чальник підвідділу у спра
вах колгоспів з соціальних
питань облагропрому: Ви
хід із цього «зачаровано
го кола» бачу один: ство
рення комплексних шкіл
політичного й економічно
го навчання. Вони й ста
нуть отією фермою,
яку
підказує реальність.
Бо
якщо ділитимзмо
політ
освіту на партійну, проф
спілкову,
господарську,
комсомольську, не врахо
вуючи нових економічних
умбз господєрюзаиня, то
до реальності
не набли
зимося й на крок.
Далі учасники «круглого
столу» обговорили
цілий
ряд питань що стосуються
створення
комплексних
шкіл, навчання пропаган
дистських кадрів, «педагогізації» системи політосві
ти.
вдосконалення
ме
тодології.
Пропозиції
з
цих
проблем
вносили
Т.
М.
Старшинська (Голоаанівсьний райком пар
тії), В. В. Коренюк (Гаиворонсьний райком пар
тії), А. М. Кусков (Інститут
вдосконалення
вчителів),
А. В. Саржевсьний
(обл
вно), О. В. Алснсєсо (Долинський райком партії).
Було докладно обговорено
питання яності й ефектив
ності діяльності універси
тету
марксизму - ленініз
му при Будинку політосві
ти обкому Компартії Украї
ни
зокрема — його за
очного відділення. Загалом
розмова Відзначалася на
ціленістю її учасників на
завдання перебудови політ
освіти.

С. ПЕТРЕНКО.

На
знімку:
пропагандист школи
комсомоль
ського політнавчання Олександрійського електроме
ханічного заводу М. О. ПОГОРЄЛОВ. Слухачі охоче
йдуть на його заняття, мають грунтовні знання
Фото В. ГРИБА

Тут заясніють
галстуки і значки
На мітингу з нагоди від
криття музею історії Олехсандрівського району мо
лода
робітниця
заводу
Другого
імені Пзтрозського
цукрохомбінату Та
мара Архипенко запропо
нувала, щоб
музей став
місцем
проведення ;УрОчистих
молодіжних свяг.
До її думки прислухатись
у райкомі ЛКСМУ, і ось
недавно музей став свід
ком першого такого тор
жества.
Шістнадцятьом кращим
учням
Крас носі лкізської,
Михайлівської, Олександрівської № 1 десятирічок
і Олександрівської третьої
восьмирічки т,ут було Вру
чено

КОМСОМ.ОЛЬСЬ'КІ

квит

ки.
Свято прийому в комсо

мол почалося
літератур
ною композицією у вико
нанні КОМСОМОЛЬЦІВ ДРІУГОЇ
райцентрівсьіхої школи. З
напуттям до нових членів
Спілки'звернулися ветера
ни війни, праці, кол^сомо
лу Г. Я. Жабо ганський і
Н. Ф. Шел-епко,
перший
секретар райкому ЛКСМУ
О. Шишка. Ветерани зру
чили
школярам комсо
мольські квитки.
— У майбутньому,
—
сказав О.
Шишка, — в
музеї появиться стенд про
воїнів - інтернаціоналістів.
Б,уде
підготовлено групу
екскурсоводів. Тіут МОЛОДЬ
зустрічатиметься
зі знач
ними людьми, тут прийма
тимуть у піонери.
3. БІЛОШАПКА,
емг Олександрівна.

* НА КОНКУРС
певних законів
У СИЛУ
зникають старі і з'яв

ляються нові села. І нині
буза
—
про
колишнє
людське помешкання на
гадують хіба забуті гос
подарями, здичавілі садки,
замулені весняними пото
ками колодязі та
стіни
покинутих хат, що встиг
ли осісти під дощами й
вітрами. Давно вже із них
вивітрилися запахи
доб
рого житнього хліба, за
правленого старим салом
борщу,
томленої в печі
ряжанки...
Залишились
жити а людській пам'яті
тільки
назви
колишніх
сіл і хутірців та ще, на
певно, спогади, спогади,
спогади. Про людей, кот
рі жили там.
Веселий хутір, Козачий,
Флорин... Де еони? Немає.
Щодо Стаєрівки, то їй ви
пала ліпша доля. Зникнув
ши з топографічних карт
місцевого значення, вона
есе ж залишилася в жит
ті, ставши околицею вели
кого села Мнноло-Бабанни.
Про Ставрівку говорять
різне. Наприклад, те, що
заснована вона за велін
ням цариці Катерини. Сю
ди було вислано на про
живання сотню
грабіж
ників, бунтарів. От, мов
ляв, і виникло поселення
«ста зорів» — Ставрівка...
Так було чи інакше, од
нак у ту пору, коли в ро
ду Довбенщ^ків з’явився
син Федосій, ЖИЛИ В се
лі
працьовиті,
щирі
й
добрі люди. В поті чола
заробляли вони свій хліб,
раділи
скупим дарункам
Селянської долі, а зде-

більшого — бідували. Як
і для сотень тисяч бідаків,
революція для них стала
переломний
моментом
життя. Ще хлоп’ям
був
Федось, коли революцій
ний народ штурмував у
далекому Петербурзі Зи
мовий палац. Та й саме
слово «революція»
по-

осередок діяв у сусідній
Рощахівці. Тож на збори
чи просто порадитися з
однодумцями ходив Фе
дось за кілька кіломет
рів. Рушав після роботи:
туди — полем, навпрос
тець, та й звідти так са
мо. Додому
повертався
далеко за північ, і в’се ж

попа, та буквально засипа
ли ного запитаннями, які
по суті зводилися до: «Для
чого, отчо, людей обманю
вати?». I батюшка
деся
тою дорогою почав обхо
дити комсомольців...
У ті
дні
допомагали
комсомольці й в органі^
зації лікнепу, хати-читальЧи не найсерйознішим
ні. Бувало, Федосій
чи
противником комсомолехто інший з комсомоль
ців збирав
десяток-другий бажаючих і до пізньої
ночі читав уголос газету
«Радянське
село»
або
журнал
«Безбожник».
Треба сказати,
що їхня
ців стаз
сільський
піп.
пропаганда
мала
неаби
Воно й зрозуміло:
сіль
який
успіх.
ська церква мала колись
Тим часом сільські ба
багато прихожан, а відтак
гатії
ніяк не хотіли мири
і казна її не пустувала.
тися, що
колишні
їхні
Тепер же, з появою клу
наймити
ставали
на
ноги,
бу, дехто почав відходи
перебирали у свої
руки
ти від віри... Однак спра
владу.
Правда,
стріляти
з
ва не була такою прос
активістів
ніхто
не
нава

тою. Батюшку шанували
жувався.
А
от
саботаж
не" тільки люди старі,'а й
став для
них
справою
немало молодих хлопців
звичною.
та дівчат.
Федосій Григорович
ДО
Все це призвело вреш
подробиць пам'ятає рейди
ті-решт до активних дій.
спеціальних хлібних бригад.
Ставрівські атеїсти,
що
Був він одним із організа
торів їх на селі, сам ке
правда, вікна у «святому
рував
їхньою
роботою.
місці» не били, попа бов
Едєнь
і вночі,
вислухо
тунами не обстрілювали,
вуючи погрози. Відбиваю
чись від нацькованих со
(іноді й таке траплялося
бак, розшукували
хлопці
в ті часи по селах). Однак
сховане куркулями зерно.
примудрилась
комсомоВідкопували з ям, знахо.
дили у стінах, в скиртах
лія відвернути від релігії
торішньої
соломи. А' то
багатьох селян.
Примі
якось навіть із криниці виром, у дні церковних свят
тягли. Бо у багатіїв була
така думка: хай, мовляв,
ставили у своєму клубі
краще згниє зерно,
ніж
такі вистави, як «Сватан
голота ним свої поля за
сіє.
ня на Гончарівці», «Запо
Життя цього сивого вже
рожець за Дунаєм»... Лю
чоловіка
— це часточка
дей збиралося на них по
нашої
великої
історії. І а
дивитися — яблуку було
ніде впасти.
становленні сільської Ра
Коли ж десь стрічали
ди участь брав, і колгосп

ли охоче, дружно, і скоро
клуб прийняв перших гос.
тей. Піснею, танцем, щи
рою розмовою вабив до
себе сільський осередок
культури молодь... Згодом
комсомольці ставили тут
п'єси на антирелігійні те
ми, висміювали
у поста
новках місцевих куркулів.

старіє...

справжньому почало від
криватися для нього десь
у середині двадцятих. На
той час у Ставрівці було
організовано
трудовий
колектив по боротьбі із
безробіттям.
Колишні
панські млин
та олійня
стали тим місцем, де цей
колектив працював;
од
ним із учасників колекти
ву став Федосій.
У свої чотирнадцять він
видавався міцним паруб
ком. Роботи не цурався, за
плечі інших на ховався.
Тож цілком зрозуміло, що
на хлопця звернули увагу
перші сільські комуністи
Долинський і Тінга. Дов
гими зимовими вечорами
розповідали вони
Федо.
сієві про революцію, соціа
лізм, комунізм, вождя ро
бітників і селян — Леніна,
їхні розповіді юнак вби
рав серцем; допомагав, як
міг, сільським більшови
кам в агітаційній роботі.
А невдовзі й сам, заручив
шись їхньою підтримкою
й довірою, став
комсо
мольцем.
Треба сказати, що на
той час у Ставрівці ком
сомольців ще не було.
Найближчий спілчанський

нерідко потім дозго не
міг заснути.
Все
мріяв
про нове, щасливе жит
тя, заради -якого вважав
себе готовим багато
на
що...
ОРУЧЕННЯ від осерсд4
ку у Федосія
було

відповідальне і не
таке
для нього просте.
Мав
розповідати
стазрівській
молоді про новини життя
країни, діяльність партії,
комсомолу, про завдання
соціалізму. Не надто умів
він говорити. Та, по всьо
му видно, його щирі роз
повіді
заронили життє
дайні зерна у серця ровесників-односельців. Бо
минуло небагато часу, і в
селі виникла своя
ком
сомольська
організація;
Федосія Довбенщука об
рали її секретарем.
Які то незвичайні були
часи! Ще й сьогодні він із
захопленням згадує спра
ви тих днів. Ото якось на
зборах надумали зробити
в селі нлуб. Облюбували
хатину-пустку і пішли по
під двори скликати охочих
на недільник. Таких зна
йшлося чимало. Працюва

зміцнював, і зипробуван- і
ня війною, як належить, |
пройшов.
Та й нині і в ,
клубі, і в школі
він — |
бажаний гість. Беруть ро1 !
ки своє, та в душі Дов- і
мо- '
бенщук залишається
І
лодим.
зуНещодавно знову
стрілися з Федосієм Г Ри‘
горозичем. Він
згадував {
минуле, показав старень- і
кий знімок, з якого весе- '
ло дивилися молоді ро
бітники того самого ко- ’
лективу по ліквідації без- 'Л
робіття.
Потім,
помов- і
чавши,
мовив у задумі:
«Знаєш, іноді
юність у ;
снах приходить. А то як
згадаю літні ночі.
коли •
ми, комсомольці,
пішки '
йшли на пленум райкому |3
з піснями, жартами,
як із
мріяли, — і наче знову, ||
на маленьку мить,
вертаюсь з молоді літа». І
довго дивиться на хлоп- і,
ців-побратимів на знімку !|
серед яких і сам — тоді і!
Ще чотирнадцятирічний... ;!і

О. ГАВРИЛЕНКО,
член Спілки журна
лістів СРСР.
Ьобринецький райой.
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СЬОГОДНІ

міжнародний день студентів
СПОГАД ПРО ЛІТО

гТАКІ ЩАСЛИВІ
ДНІ РОБОТИ
Студентський загін «Елі-

он», котрий ст.зораний на
базі філологічного

фз-

культету Кіровоградського

^жззного педагогічного
інституту імені О. С. Пуш-

кіна, працював у колгоспі
«Шлях Леніна», що в селі
Успенці

.4
4
4
■)

Онуфріївського

району.

Загоном зроблено чи
мало добрих спраз. Симворічно, що
допомагати
школі доручено нам, май
бутнім вчителям. Це зобоа язуаало ставитися до
кожної дрібниці з якнай
більшою зі цповідальністю.
Тому всяку роботу (біли
І* ли стіни, фарбували підло
гу) ми виконували високо
якісно. Охоче працювали
студенти на колгоспному
^оку. Лі да Покрова, Тая я
Жи р я, Олена Ззлюбське,
їкиз Ткач, Інна Газрилюк,
Валя Козцун, Наталка Косинська, Лариса
Єфременко денну норму вико
нували на 140—150 про
центів. Сумлінно збирали
овочі Віра Саєкко, Ірз Сте
панова, Люда Дякова, Ла
риса Степанова, 8аля Мо
роз, Оксана Валюх та ін
ші.

і
і

і
і

озпам ятаються колгосп
никам і школярам концер
ти студентської агітбрига
ди на тракторній брига
ді нз закритті табору пра-

нашим загоном та комсо
мольцями районної
лі
карні буз
проведений
«Клуб веселих і винахід
ливих».

ЗНАЛА, що він запи
тає про це.
Чому саме про мене
писати? Я нічого особли
вого не зробив.
Знала, але хочу розпо
вісти про Надіра Нурієва, студента третього'курсу Кіровоградського інс
титуту сільськогосподар
ського машинобудування,
активіста,
голову
фа
культетської профспілки,
— Ви мене запитуєте,

Я

тут, на Україні, але мову
знав не так добре. У гру
пі мені допомагали. Хо
роші друзі з'явилися.
Скажіть, Надір, ось
ви хочете стати інжене
ром, а наш час...
—• Даруйте, що пере
биваю: згоден, Інженерів
у нас багато, але справж
ніх
інженерів
бракує.

КАВКАЗЕЦЬ

Дні роботи
пролетіли
швидко і цікаво. Але бу
ли у нас і свої проблеми.

Добровєличківський кон
завод — неве
ці і відпочинку «Чайка», У сервний
полі
перед
ликий,
всього
два цехи. І
городньою
така
кількість
людей,
як у
бригадою, на святі
ср_
врожага. Багато теплих і вдяч нашому загоні, не завжди
них сліз почули Алла Хлі- забезпечувалася роботою.
бович, Тоня Подиряко, Ві Фактично договірні робо
та Добровольсь'ха, які ін ти виконувала лише части
сценізували п’єсу Г. Ківіт- на людей, а решта пра
ки-Оснсз’яненка «Сватан цювала різноробочими.
ня на Гончарівці».
Помістили нас у місцеШкода було
залишати вол-;/ готелі, що для нас
Успенкіу, Дніпро. Сподіва було зовсім
незручно.
ємося приїхати сюди і на По-перше, ввечері ми не
ступного року.
могли провести повноцін
ні збори — не було при
с. воловик,
міщення для штабу, наші
комісар загону «Еяістінгазети вивішувалися у
сн» педінституту імені
вестибюлі готелю. А ска
О. Пушкіна.
жіть, ви можете
уявити
собі студента без пісні?
Онуфріїзський район.
Ми виглушені були час*
¥•
Наш студентський загін тзнько відмовляти соб: У
працював на Доб.роззлич- цьому. Адже в
сусідніх
ківському
консерзному номерах жили люди, ЯК;
зззоді. І хоч у загоні, який приїхали у відрядження, і
нарах о-з уз аз
27 чоловік, заважати їм відпочивати
усі дівчата -— роботи ми — не дозволяла нам соне боялися. Працювали на вість.
совість Ольга Перекос та
Виникли проблеми у нас
Вікторія Челепа з фізмату, і з харчуванням, бо на заІрина Комар та Ольга Тка воді немає своєї їдальні.
ченко з педагогічного фа
Швидко проминуть дза
культету, філологи Наталя семестри нового навчаль
Приходько й Віта Паваєн- ного рок;у. Зараз
важко
ко та багато інших. І хоч сказати, хто поїде на Добусі ми з різних факіульте- ровеличкізський консерзтів, курсів та
груп
—
ний зазод наступного лі
спільна праця й відпочи та. І хотілося б, щоб пе
нок допомогли нем швидред новими будзагонівцяко подружитися.
ми вже не стояли ті про
Всі знають, що студен блеми, які виникли перед
ти — веселий народ, і нами.
вміють не лише
добре
О. КАЧКО,
працювати, а й цікаво від
командир студентсь
почивати. Ми
відвідали
кого будівельного за
краєзнавчий музей, їздили
гону
«Темп».
на екскурсію у Софіїзсьемт Добровеличківка.
кий парк до Умані. Між

.чому я так далеко зіб
рався? Кіровоград
від
мого рідного села Казьяп, що в Уджарському
районі
Азер б а йд ж а 11 у,
справді дуже далеко. Та
що в наш час відстані'
Ви нийте чай, не сором
тесь, -- Надір підливає
мені запашного напою.
— Це звичайний індійсь
кий, — пояснює вій.
Я посміхаюсь. «Звичай
ний індійський» — так
може сказати лише кав
казець!
Надір, а справді, чо
му ви вирішили навчати
ся саме в Кіровограді?
— Ось вивчуся" і поверII ус я в свої краї інжепером. В Азербайджані багаго спеціалістів сільському господарству погрібпо, а саме таких іпститутів немає.
— Легко вам вчитися?
— На першому курсі
було нелегко. Хоч я слу
жив у Радянській Армії

Роль інженерних праців
ників повинна підвищу
ватись.
— Надір, що тебе тур
бує сьогодні? Які вра
ження від молоді нашого
міста?
Турбує байду/ке
ставлення до навчання
деяких моїх однокурсни
ків. Не може бути хоро
шого спеціаліста, який
закінчить вуз посередньо.
Як цього не розуміють?
Цс питання треба постій
но ставити на комсомоль
ських, профспілкових збо
рах... Враження про мо
лодь міста? Прикро, що
молодь відвертається від
свого, національного. Ногано знають культуру, лі
тературу. Рідко
співа
ють прекрасні українсь
кі пісні. Це моє вражен
ня, винесене зі спілкуван
ня із студентами-українцями. Мені часто докоря
ють товариші: ну, що ти,
мовляв, НОСИШСЯ ЗІ СВО-

їм Азербайджаном. А що
ж ви хочете? Щоб я за
був про своє рідне, щоб
«молився» на Італію чи
Францію? Не розумію,
Ось я вже скільки тут
живу, а звикнути до того, що молодь, крім зару
біжних рок-ансамблів, ні
чого не слухає, нічим не
цікавиться, не можу. Мо
же я перебільшую? ІІе ду
маю, що принесе користь
таке поклоніння перед За
ходом. Нехай мене доля
хоч на’край світу закине,
я не перестану бути азер
байджанцем, не’ зраджу
любові до рідної ВітчпзІІадір говорінь бурхліі, жестикулюючи. Од
не не забуває підлива
ти «звичайний» індійський
чай, запрошує нити. У
кімнаті гуртожитку, де
живе Надір з товаришем,
чисто, багато квітів,-фоі ографій азербайджансь
кої родини Надіра.
— Як звати і
ір? —• запитую
— Аміиа-хала.
гідна, добра.
— А подруга у вас в
Кіровограді є?
— Чесно кажучи, по
ведінка знайомих мені дів
чат не дуже подобаєть
ся. Курять, п’ють. Не. та
кою повніша бути жінка.
Вона ж — майбутня ма
ти.
Такий він. Хтось ска
же —> надто правильний.
А то й додасть —- кавказець: особливі вподобання,
категоричність...
Не поспішайте робити ви
сновки.
Надір -— різно
бічна, багата натура. Я в
цьому переконалась. Ми
багато
говорили.
Про
життя, про літературу.
Надір читав вірші знаме
нитих поетів Сходу: Нізамі, Самеда Вургуна...
Згадували любов Лейлп і
Мсджуна, ІІІнріп і Хосрова...
А на прощання Н. Нарієв..все-таки нагадав: пи
сати про нього ще рано.
Але тут уже я-з ним не
погоджуюсь.
3. ЛЕВОЧКО.
В. ГРИБ (фото].

•х

ЬОГОДНІ молодь, що
навчається, відзначає
5В'іє «професійне» свято —
Жвжнародний день студен
тів. У кожній країні скла
лися свої традиції навчан
ня і відпочинку, свої не
схожі звичаї святкування
17 листопада. Саме про
це ми попросили розло-

знань і покаже тобі вірну
дорогу до істини».
Кожна група студентів
на знак поваги і шари да
рує в цей день своєму ку
раторові невеликий пода
рунок — наприклад, блок
нот і ручку. А потім —
з
мітинги солідарності
борцями за мир, концерти.

рі оцінюються саме
.;а
двадцятибальною
систе
мою). Хорошоїб вважаєть
ся оцінка від 14 і вище,
10 — цс задовільно. А хто
здав на «8—9»
повинен
йти на спеціальну комісію.
Якщо студент всі іспити
склав погано, його зали
шають па повторний курс.

Шагдарин
Оггонбат
(Монголія). Життя в мон
гольських студентів таке
ж, як у радянських, — за
ліки, сесії, лекції, екзаме
ни, вечори за чашкою чаю
(а в пас — кумису). Є в
Монголії і трудові семе
стри. 1 скільки мені не ДО
ВОДИЛОСЬ розмовляти
з

9

І вісти іноземних студентів,
в які приїхали па навчання
У до Кіровограда.
4
Сенгар Вівек Сінгх (Ін
дія). Напевне, для вас
все буде незвичним чи на
віть дивним, але цей день
-Я^зпочилається для індій
ських студентів з молитви
до богині Сарасваті. По
тім, також за традицією,
_ полаються різні солодощі:
барафі, ладу, наприклад.
Лише після цього розпо
чинаються заняття. 1 зно
ву трохи незвичні, бо за
мість викладача за кафед
рою стоять кращі студен
ти вузу. А
викладачі...
відпочивають. І, звичайно,
трішечки допомагають, де
потрібно. Взагалі, викла
дачів у нас дуже поважа
ють, бо вони дають
нам
•їїіааня, і праця їхня вар
та поклоніння. Здавна іс
нує в нас таке прись в'я:
«Якщо тобі потрібно вибирати між богом та виостан’ «латачем, вибери
нього, бо він — джерело

нагородження кращих ви
кладачів
та
студентів.
Свято продовжується
і
ввечері — в університетсь
ких парках біля
вогню
довго не вщухають народ
ні пісні.
Сулуніріно Жанно (Ма
дагаскар). Наші студенти
— народ також дуже ве
селий. Але свято своє зу
стрічають не тільки пісня
ми і забавами, а й суботниками. Так уже повело
ся.
Але мені хочеться роз
повісти про систему ви
щої освіти, яка трохи від
мінна від радянської. Усі
студенти в наших вузах
мають вільне відвідуван ■
ня, тобто можуть не ходи
ти на лекції. І викладачі
за це не сердяться. Добре
знають, що студенти
не
сидять у цей час десь в кі
но чи кафе, а самі студію
ють науки в бібліотеці. І
все це тому, що ой як ва
жко здати на «20» екза
мен (знання в Мадагаска-

Щодо списування. Тут в
нас дуже суворо. Тому ні
хто і не береться за це. А
якщо кого і спіймали, то,
вважайте, йому справді не
поталанило — декілька
років він не допускається
до екзаменів. То хіба вар
то ризикувати?
Аль-Рімаві Лиман (Па
лестина). Зараз я живу в
Йорданії. Тому розкажу,
як святкується день сту
дента саме в цій країні.
Цей день для студентів
Йорданії не лише свято, а
й боротьба. Фестивалі пі
сень. концерти, масові гу
ляння —- свято тільки цим
не-обходяться. 17 ЛІІСГОпала прогресивні студенти
виходять на демонстрації і
мігингн,
івиступають
з
промовами, Найактивніші
випускають
стінгазети,
домагаються розширення
своїх прав, Минулого ро*
ку таку велику демонстра
цію у цей день провели
студенти
університету
«Ярмук».

монгольськими студентами, всі стверджують, що
найкращі, найцікавіші ча
си — це трудовий семестр,
дні, проведені серед мон
гольських степів. Хоча ро
боти завжди вистачає від
ранку до самого вечора.
Які б-утомлені не при
йшли студенти, зразу ж
беруться за гітару. Взага
лі, народні
монгольські
пісні дуже популярні се
ред молоді. Всі разом спі
вають національні
своєрідні пісні хоомій,
протяжкі пісні,
жартують,'І
влаштовують
спортивні
змагання. Особливо попу
лярна вільна боротьба.
В кінці трудового семе
стру — урочисте закриття,
До цієї події готують спе
ціальне блюдо боодог, В
посудину, яка щільно за
кривається, кладуть /м’ясо,
а потім розжарене камін
ня. Через деякий час блюдо
готове. Але їхати назад,
розповідають, так не хо
четься.

УСМІХНИСЬ!

ФРАЗ И
0 На екзаменах ОДНІ
студенти знають, що на
жуть, інші — кажуть, що
знають.
0 Якщо я не хочу ачитис я о інституті, то це
зовсім не означає, що я
не буду до нього всту
пати.
0 Одержані знання за
буваються швидше,
ніж
одержана за цей час стипендія.

0 Чи варто запитувати
студента, а якого есе на
писано на обличчі?
0 Несправедливо: сту
дентові ставлять оцінки за
те, що з нього не раз іще
спитає життя.

® У гонитві за модою
можна відстати від життя.
Q Екзамен — це супе
речка, в якій народжується на істина, а оцінка.

0 Обміняюсь

люб'яз-

Оголошення -носгями' (/Колекціонер,
& Здам екзамени, якщо
приймуть.
Абітурієнт,

@ Придбаю
уроків життя.

розклад

Студент,

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Здавна студентство
славилося
винахідлпвістю 1 кмітливістю,
Думаємо, не втратило
цих рис 1 няні. Тому
пропонуємо вам дати

своє тлумачення сло
вам: СЕМІНАР, ГУР
ТОЖИТОК, ЗАЛІКО
ВА КНИЖКА.

Чекаємо листів!

4 стор
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«Молодий комунар»
Володимир КОБЗАР

(ПОДОРОЖНЯ ПОВІСТЬ)
Пам'яті батька
(Продовження. Початок у № за 14 листопада).
...Ген далі була ще одна сторона. Але туди я не
вглядався. І не тому, що застувало передмістя. Там
я жив найдовше, цілих десять років. Там були бать
ки і могили моїх родичів. То був тил, який прикри
вав мене надійно і міцно. Там була сторона, яка
яавжди кріпила мій дух.
2.

Втім, чи й оглянулися назад чумаченята Андрій і
Роман, мої супутники по мандрівках? Щоб з тугою
чи радістю оглянутися в минуле, треба його мати, а
за їхніми спинами лишилися лічені дитячі літа. І так
вони щомиті прагли новизни, так квапилися в май
бутність, що бачили позаду лише матір, яка виряд
жала їх у подорож, уособлюючи в собі те найдо
рожче, з чим вони на певний час розставалися.
Подорож мала початися кількома днями раніше:
ми вже налаштувалися йти, коли раптом виявилося,
що Андрій ледь помітно шкандибає. «У чому спра
ва, Андрійку?» — спитав я, -терпнучи від поганого
передчуття. «Натер...», — промимрив він, кліпаючи
очима. «Ану, покажи!». Він квапливо роззувся. Во
дянка на п'яті була завбільшки з квасолину. Годі
було сподіватися, що рана заживе по дорозі,'_і ми
■того разу мусили «повертати оглоблі» назад.
На цей раз Андрій взув босоніжки, і довгождана
подорож почалася. Без найменшої зажури помахав
ши матері на прощання, діти наввипередки помчали
вперед. Чималенький рюкзак (звідки стільки набра
лося?) ще не гнув мене донизу, як обридливий горб.
Я крокував за дітьми жвавий, сповнений райдужних
надій, втішаючись самою думкою про той шлях, який
стелився нам під ноги, радіючи, що діти відважили
ся піти разом зі мною. 1 просто — що був погідний
сонячний ранок, що пахтів живицею і різнотрав'ям
Сосновий бір, уздовж якого ми йшли, що буяло літо,
а ми всі троє (тьху-тьху) були живі-здорові.
Через кілька кілометрів мій рожевий настрій лоп
нув, як велика мильна бульбашка, — на Андрійковій
нозі з'явилася друга водянка. Хоч-не-хоч я мусив
замислитися: позаду всього кілька кілометрів і — та
ка халепа. Знову вертатися, як три дні тому? Верта
тися повз сосновий бір, який духмянів так поетично
й оптимістично? Вертатися, визнавши хоч і тимчасо
ву, але — поразку?..
Відчуваючи історичну важливість моменту, діти
принишкли. Молодий чумак Андрійко винувато по
глядав на мене, хоч якою могла бути його вина в
тому, що він мав ніжну дитячу шкіру і набув саме
через мій, батьківський недогляд, ще одну водянку?
— Що ж будемо робити, чумаки?
Вони змовчали, залишаючи право вирішувати за
мною,
отаманом, довіряючись мені
повністю,
безоглядно.
■— Синку, ти підеш босий?
Андрійко ожив, заворушився і щиро запевнив:
Піду!
Діти готові були йти в подорож хоч на край світу;
Я це знав, це додавало сили і впевненості, але ж І
шкода було їх, їхніх ніг, їхнього здоров'я. .
Тепер я намагався йти так, щоб під босі синові
ноги траплялося якнайменше скла, скалок, камінців
та іншої всячини, якою рясно засіяні сучасні шляхи
й обочини. Саме халепа з водянкою змусила зверну
ти на це увагу, і за час подорожі я зайвий раз пере
конався, що наші дороги — скарбниця запчастин,
якими, проте, ніхто ніколи не скористається, і які
гідно оцінять, мабуть, лише прийдешні покоління
археологів. Поки ми йшли асфальтом, за Андрійкові
ноги я не потерпав. Але ж незабаром ми мали ви
йти на призабуті шляхи — як вестиметься йому там?
Майже одразу за Кіровоградом починався степ,
Той степ, який маємо на увазі, коли говоримо про
його неозорість і безмежність. Знамениті гоголівські
списи степу здавалися мені раніше гіперболою, але
по кількох роках мандрів малими річками КіровоГрадщини я зрозумів, що надмірного перебільшен
ня в його порівняннях не було, адже навіть зараз у
степах трапляються хоч і крихітні, але справжні
остріеці отого первісного степу, який викликав за
хоплення у Гоголя. І вже перші кілометри подорожі
ще раз підтвердили незнищимість природи, показали
її приховану, часто непомітну (надто — упередже
ному поглядові) красу. Ту красу, якої дехто з моїх
земляків не помічає, на жаль, під самісіньким своїм
носом, упиваючись радше чимось чужим, екзотич
ним, ніж не менш захопливим, гарним, що є тільки
у нас, довкола нас і більше ніде.
(Далі буде].

ХА-ХА!
Навряд чи
втримається
від сміху читач, уотрий
упізнає цю молоду людину
ще до того, як прочитає у
текстівці її прізвище. Тут —
обличчя артиста
Москов
ського театру на Таганці
Леоніда ЯРМОЛЬНИКА, воно
серйозне, але як реготала
публіка під час його весня
них гастролей у Кіровогра
ді, коли виступав разом із
колегою
Борисом Хмель
ницьким! Хто не чув мі-

ніатюри М.
Жванецьного
про танк — уже майже кла
сики сучасної
радянської
сатири? Автор, виконуючи
її, «бере» інтонацією, міміною і майже статичною по
зою. Ярмольник — інтона
цією, мімікою І ртутною ди
намікою. У пластичності ті
ла й обличчя, мабуть, і нриється головна причина ко
мічності актора у ніно. Най
краще, здається, виходять у
нього дурники і простачки.
Уявіть на хвилинку, що на
цьому знімну Леонід опустив
кутики рота, підняв брову,
сминнув щоною...

Фото Г. КОШКА.
ва. 18.20 — Грає, О. Вінниць
кий (скрипка). 18.40 — Хви
лини поезії. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Чем
піонат світу з шахів. 19.05—
Концерт артистів балету.
20.10 —
Документальний
фільм. 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови.
21.50 — Телеміст СРСР —
СЛІД. Зустріч депутатів Вер
ховної Ради СРСР з члена
ми Конгресу США. По закін
ченні — Сьогодні у світі.

З S7 по 19
А ЦТ (І програма)

І

7.00 — <90 хвилин». 8.35—
Футбольний огляд. 9.20 —
«В. 1. Ленін. Сторінки жит
тя». Прем'єра
багатосерій
ного телефільму «Революція
захищається». Фільм 1. «Ве
ликий і страшний був рік
вісімнадцятий». 10.30 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.15
— «Пісні наших батьків».
Концерт учасників дитячої
художньої
самодіяльності.
17.00 — Релігія і політика.
17.30 — Новини. 17.35 —
Мультфільми. 17.50 — Хви
лини поезії. 17.55 — Шко
ла: проблеми
перебудови.
18.15 — Документальний те
лефільм.
18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — Чемпіонат
світу з шахів. 19.05 — Кон
церт. 19.35 — Мультфільм.
19.45 — Новини. 19.50 —
«В. 1. Ленін. Сторінки жит
тя». Прем'єра багатосерій
ного телефільму «Револю
ція захитається». Фільм 1.
«Великий і страшний був
рік вісімнадцятий». 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21-50 — Теле
міст «Москва — Делі». 23.20
— Сьогодні у світі.
д ут
10.00 — Новини. 10.15 —'
Музичний фільм «Співаноч
ки мої». 10.35 — Шкільний
екран. 6 клас. Російська лі
тература. 11.05 — Доброго
вам здоров'я. 11.35 — Со
нячне коло. 12.00 — Нови
ни. 16.30 — Новини. 16.40 —
Срібний дзвіночок. 17,00 —
«Мости єднання». Соціаліс
тичне змагання харківських
моторобудівників
з будівальниками союзних рес
публік. 17.30 — Вперше на
екрані УТ документальний
фільм «Ілля Чанчавадзе —
сторінки життя». (До 150-річчя від дня народження).
1830 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.45 — «Там,
де Ягрань круто в’ється».
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — Сто
сується коленого. У переда
чі бере участь міністр побу
тового обслуговування на
селення УРСР А. Я. ГІЛЬ.
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 —'
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А УТ

«З української класики».
КІноопера «Запорожець за
Дунаєм». 23.00 — Актуальна
камера. Вечірній випуск.

Д ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35 —
Народні мелодії. 8.50 — «В. І.
Ленін.
Сторінки
життя».
Прем'єра
багатосерійного
телефільму «Революція за
хищається». Фільм 1. «Вели
кий і страшний був рік ві
сімнадцятий». Фільм 2. «Ко
ли буря досягла шаленої си
ли». 11.10 — Новини. 16.00
— Новини. 16.15 — «Чого і
чому». Передача для дітей.
16.45 — «Портрет сучасни
ка». Документальні
теле
фільми. 17,25 — Новини.
17.30 — «...До шістнадцяти і
старші». 18.15 — За словом
— діло. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — «Для вас, ве
терани». 19.45 — «В. І. Ле
нін. Сторінки життя». Пре
м’єра багатосерійного теле
фільму «Революція захи
щається». Фільм 2. «Коли
буря досягла шаленої сили».
21.00 — «Час». 21.40 -- Ппожектор перебудови. 21.50 —
На екрані — кінокомедія.
«Стережись
автомобіля»,
23.20 — Сьогодні у світі.
23.35 — Чемпіонат світу з
шахів.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —’
«Піноккіо». Вистава для ді
тей. 11.45 — Село І люди.
1255 — Новини. 13.10 —
«Світ кінофантастики». Ху
дожній фільм «Зоряне від
рядження». 14.25 — Старти
надій. 16.30—- Новини. 16.40
— Срібний дзвіночок. 17.00

— Кінопрограма «У світі су
часного кіно». 17.30 — Зву
чить
російський романс.
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — По му
зеях і виставочних залах.
Усипальниця Раєвських. (Кі
ровоград). 18.50 — Наші до
відки та фотохвилинка. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — Прем’єра
телефільму «До вас прилітає
пегас». 20.00 — На шляху
перебудови. «Повернення до
Феодосії». 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «Екран моло
дих». Проблеми молодіжно
го центру. (Кіровоград).

10.00 — Повний. 10.15 —
Художній фільм «Скарга».
1І.30 — Концерт. 11.40 —
Шкільний екран. 9 клас. Ро
сійська література. 12.15 —
Студія «Золотий
ключик».
13.10 — Новини. 13.25 —
«Київський парус». Телена
рис. 16.30 — Новини. 16.40
— Срібний дзвіночок. 17.00
— Республіканська фізикоматематична школа. 17.30
— Музичний фільм. 17.45 —
На допомогу школі. Музика.
18.20 — «День за днем»ч«вг
ровоград). 18.30 — «З ім'ям
революції». Зустрічі в те
атральному музеї. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.35 — Концепт. 20.35
— Кіноекран ДАІ. Телеафіша. Погода. 2''.45 — На доб
раніч. діти! 21 00 — «Час».
21.ТО — Ппожектоп перебу
дови.
21.50 — Молодіжна
студія «Гарт». 23.20 — Ак
туальна камера
Вечірній
випуск.

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (II програма)

7.00 — Ранкова інформа
ційно-музична
програма.
7.30 — Телеміст
СРСР —
СПІД. Зустріч депутатів Вер
ховної Ради СРСР з члена
ми Конгресу СПІД. 9.00 —
«В. І. Ленін. Сторінки жит
тя». Прем'єра багатосерій
ного телефільму «Революція
захищається». Фільм 2. «Ко
ли буря досягла шаленої си
чи». 10.10 — Новини, 16.00 —
Новини. 16.15 — «Перебудо
ва: досвід і проблеми». До
кументальні фільми. 17.10—
Фільм-концепт «Флуєраш».
17.40 — Новини.
17.45 —
Мультфільм. 18.05 — Сьо
годні — День
ракетних
військ і артилерії. Виступ
Головнокомандуючого ракет
ними військами стратегічно
го призначення — заступни
ка міністра оборони СРСР
Героя Радянського Союзу
генерала армії Ю. Максимо

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35 — Народні промисли.
9.35, 13.30 — Іспанська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ.
Історія.
10.35 — Біологія.
7 кл. 11.00 — Фільм «Стере
жись автомобіля!». 12.30 —
Іспанська мова. 13.00 —
вини. 13.05 — Фільм «В
ідуть тільки «етапний». 18.<ю
— Новини. 18.15 — Клуб
мандрівників. 19.15 — Фут
больний огляп 20.00 — Вечіоня казка. 20.15 — Музич
ний кіоск. 20 45 — Докумен
тальний фільм. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор
пепебудопи. 21.50 — Фільм
«Поиватне життя». 23.30 —
Новини.
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