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Виходить з $ грудня 1939

СЕРЦЕ ВІДДАВАТИ ДІТЯМ
Багатьох, хто кровно за
інтересований і занепокоє
ний сьогоденням І майбут
нім дітей, об’єднав Радян
ський дитячий фонд імені
В. І. Леніна. Його створен
ня, підтримане мільйонами
радянських людей, знайшло
гарячий відгук у нашій рес
публіці. 19 грудня в Києві
відбулась установча конфе
ренція Українського
рес
публіканського
відділення
фонду.
З доповіддю про завдан
ня і напрями діяльності Ук
раїнського
республікан
ського відділення Радян
ського
дитячого
фонду
імені В. І. Леніна виступи
ла голова оргкомітету фон
ду директор Київського на

уково-дослідного
інститу
ту педіатрії, акушерства і
гінекології, академік АМН
СРСР О. М. Лук’янова.
У виступах учасників кон
ференції — педагогів, ви
робничників, учених, діячів
культури підкреслювалось:
робота по вихованню но
вої людини, її громадян
ському, трудовому, мораль
ному становленню, утверд
женню справді ленінського
ставлення до дитинства по
требує більш активної гро
мадської підтримки. Ці бла
городні цілі і ставить пе
ред собою дитячий фонд.
На конференції виступив
голова
правління Радян
ського дитячого фонду іме

ЗА ВЛАСНИМ
КАЛЕНДАРЕМ
ПРАЦЮЄ КМК
ЦЕХУ № 202
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО
ЕЛЕКТРО
МЕХАНІЧНОГО ЗАВОДУ

Ще наприкінці листопа
да колектив, очолюваний
Тетяною
ОПРЕІО
(на
знімку бригадир вгорі злі
ва), . завершив виробничу
програму другого року
п’ятирічки.
— Ми щомісяця вироб
ляли продукції — коту
шок для магнітних пуска
чів — на 70—75 тисяч кар
бованців при плані 50 ти
сяч, — розповідає брига
дир. — Така стабільність
і забезпечила успіх.
Результат КМК — цей
справді значний, вагомий
успіх, котрий зайвий раз
перекопує у доцільності
впровадження прогресив
них форм господарюван
ня — госпрозрахунку та
самофінансування.
Саме
так, на кінцевий резуль
тат, праіпоє бригада Опрі.

ні В. І. Леніна письменник
A. А. Лиханов.
Відбулися вибори прав
ління і ревізійної комісії
Українського республікан
ського відділення Радян
ського дитячого фонду іме
ні В. І. Леніна. Головою
правління обрана О. М.
Лук’янова.
У
роботі
конференції
взяли участь член Політбюро ЦК Компартії Украї
ни, Голова Президії Верхов
ної Ради Української РСР
B. С. Шевченко, заступник
Голови Ради Міністрів УРСР
М. А. Орлик, завідуючий
відділом ЦК Компартії Ук
раїни Ф. М. Рудич, керівни
ки ряду республіканських
міністерств і відомств, твор
чих спілок.

(РАТАУ).

А ось ще кілька цифр, резерви. Нині продуктив
що свідчать про високу ність праці у КМК на 19
майстерність намотуваль процентів перевищує пла
ниць (у колективі працю нову, його члени зеконо
ють лише жінки), вміння мили з початку року ма
сповна
використовувати теріалів на 54 тисячі кар

Ціна 2 коп.

№ 152 (3971).

Урочисте засідання
19 грудня в Кіровограді
відбулося спільне урочисте
засідання обкому Компартії
України та обласної Ради
народних депутатів, Кіро
воградського міськкому пар
тії та міської Ради народ
них депутатів, присвячене
70-річчю проголошення Ра
дянської влади на Україні і
утворення Української Ра
дянської
Соціалістичної
Республіки.
На урочистому засіданні
була присутня делегація
Башкирської АРСР, а та
кож представники трудо
вих колективів соціалістич
них країн, які споруджують
Криворізький гірннчозбагачувальннй комбінат окисле
них руд в місті Долинській.

бованців. До речі, частина
заощаджених коштів ви
користовується для пре
міювання робітниць та ін
женерно-технічних
пра
цівників.

Відкрив урочисте засідан
ня вступним словом голова
облвиконкому В. І. Желіба.
З доповіддю «Курсом пе
ребудови під прапором Ве
ликого Жовтня» виступив
перший секретар
обкому
Компартії України М. Ґ.
Самілик.
З валким словом до при
сутніх звернулися учасник
організації колгоспного ла
ду на Кіровоградшині, пер
сональний пенсіонер П. Я.
Шорін, свердлувальниця ви
робничого об'єднання по сі
валках «Червона зірка», де
путат
Верховної
Ради
УРСР. лауреат Державної
премії СРСР 1987 року
О. П. Ціповяз, бригадир
тракторної бригади колгос

Нещодавно у колективі
відбулися загальні збори.
На них намотувальниці
одностайно
підтримали
ініціативу
свердловчан:
трудовій і громадській ди

пу «Зоря комунізму» Новоархангельського району, Ге
рой Соціалістичної Праці
В. 1. Моторний, голова Баш
кирської облпрофрадн А. С.
Іхсанов, голова обласної
ради ветеранів війни і пра
ці,
Герой
Радянського
Союзу М. Ю. Єрещенко,
перший заступник голови
об’єднаного комітету Сою
зу
чехословацько-радян
ської дружби
Властиміл
Брда, директор Комишуватської СІП Новоукраїнського
району, заслужений вчи
тель УРСР, кандидат педа
гогічних наук Н. А. Калініченко.
Учасників урочистого за
сідання привітали представ
ники молоді.
Для учасників урочистого
засідання було дано кон
церт.

сципліні — гарантію
лективу.

ко

На
знімках:
спра
ва — бригада у повному
складі; внизу — коротка ви
робнича нарада в перерві.
Фото В. ГРИБА.

---------- 2 стор.
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«Молодий комунар»

ЧИН комсомольські КВИТКИ
кращим учням-старшокласникам, а члени міського
клубу
«Інтернаціоналіст»
НОВИЙ МУЗЕЙ
прикріпили на їх святковий
Під час міської декади одні комсомольські значки. справа не в пій, а в органі,
революційних традицій, яка
На згадку про відкриття зації і проведенні цього
проходила в Олександрії, Музею миру всі присутні важливого заходу.
Ентузіаст ами Вдавилися
відбулося відкриття Музею розписалися у Книзі відві
миру. Пою основу склали дувачів, а потім перед його учні 5 і б класів. Вони не
експозиції, зібрані
черво будинком було посаджено тільки продавали свої «то
вари», але й вдало їх «рею
ними слідопитами. Цей за ялинку.
ламували»,
розповідали тогін ось уже кілька років
О. КОВАЛЬОВА,
варишам, що виручені гропрацює при міському крає
інструктор відділу про
ші будуть передані у ра.
знавчому музеї.
паганди та агітації міськ
дянський фонд миру.
Головні експонати — це
кому партії.
Світлана Мпханлюга, Ірц.
матеріали історичного і біо м. Олександрія.
на
Возшок, Наталка Лаза
графічного плану, речі, по
ренко,
Ольга Швярло, Таця
даровані мешканцями міста,
Красуцька ще й тепер з
ЯРМАРОК
ветеранами війни і праці,
радістю згадують недавній
колишніми воїнами-інтернаСОЛІДАРНОСТІ
день, коли проходив ярма
ціоналістами,
спеціаліста
У Бобринецькій міській рок. Адже ці школярі були
ми, які працювали за кор
восьмирічній
школі
З ініціаторами йоги приве
доном.
З дня відкриття музею того дня було справжнє дения і їм, як нікому, при
минуло кілька днів. Та ще свято:' урочисто, гамірно, ємно, що він перетворився
ярмарок у справжнє свято солідар
й тепер всі, хто були на весело проходив
ньому присутніми, пам'ята солідарності. Діти продава ності.
О. ДЖЕГДЛЮК,
ють урочистість і святко ли речі, виготовлені влас
старша піонероожата
вість того дня. Тоді А. М. ними руками. Ціна іграшок,
школи.
Юнак,
перший секретар інших виробів була доступ
м. Бобринець.
міськкому комсомолу, вру- ною кожному. Та, зрештою,

ВІДКРИТО

F

Вісім років здійснює ремонт повітряних
ліній Юрій ТКАЧЕНКО (зліва), який
разом з електромонтером-набельнином
Олександром ГРИШИНИМ трудиться на
Кіровоградській
міській електромережі. Судячи з відгуків їхніх кол.ег, працю
ють вони якісно і оперативно.
Фото В. ГРИБА.

СЛОВО І діло і ФАКТ. Вже не перший
' рік Кіровоградський чавуіноливарний завод випускає
' неочищені стоки па поля
колгоспу «Кіровоградський»
пусту, моркву,
картоплю,
(с. Обознізка). А колгосп
іншу городину, вантажили збирає з тих полів 'уро
її на машини. Працювали жай — може, навіть біль
також на овочевих базах: ший, ніж на незабруднених
чистили капусту, розванта полях. Та чи рівноцінне
жували картоплю . в ката
одержане тут зерно виро
ти...
щеному в нормальних умоЗараз із приємністю зга
1
дуємо ті осінні трудові буд зах? Вчені давно відповіІ дають на це питання нега
ні. Приємно ще й тому, що
шкідливі промисло
наш четвертий курс висту тивно:
ві відходи перекочовують
пив з ініціативою: заробле
із грунту в пшеницю.
ні гроші перерахувати у Ра
...І ЙОГО ПЕРЕДІСТО
дянський дитячий фонд іме
РІЯ. Не в наші дні повело
ні В. 1. Леніна. Це —- біль ся: будується завод, вво
ше 350 карбованців. Нашу
дяться промислові потуж
ініціативу підтримали всі ності, а так звані друго
факультети вузу.
рядні об’єкти — соцкульт
Студенти машинобудів
побуту, .очисні для відходів
ного факультету Кіро
виробництва — залишають
воградського інституту
ся «на потім». Не оминула
сільськогосподарського
така доля чавуноливарний
машинобудування.
завод. Збудували перші

БЕЗКОРИСЛИВИЙ ЖОВТЕНЬ
Щороку студенти

серед

осені виїжджають на кол
госпні поля, працюють на
укладах

сільськогосподар

ської продукції. Багато ро
боти покладається на їхні

руки. Саме цих рук і не ви
стачає сьогоднішньому сіль
ському господарству.

Сту

денти допомагають колгос
пам і радгоспам охоче.

Цьогорічного жовтня ми,
четвертокурсники, на ланах
Господарств
Кіровоград
ського району збирали ка

«АНТЕННА» ТЯГАНИНА

ЧИТАЧ ОБУРЮЄТЬСЯ

стрц розвели руками й
порадили звернутися в
жед, щоб взяти гарантій
ний лист на ремонт ко
лективної антени. Я передав-таки лист В. 1. Гон
чару, який мене запевнив,
що через місяць все буде
зроблено.
Через довгожданий мі
сяць я ввімкнув телеві
зор, але ніяких змін не
сталося. Знову звернув
ся до тон. В. І. Гончара.
Він, ввічливо посміхаю
чись, пообіцяв, що в кін
ці листопада чи, в край
ньому випадку, у перших
числах грудня в мене за
світиться голубий екран.
Але і в грудні нічого не
змінилося.
Через тиждень я зму
шений був звернутися зі
скаргою до заступника
директора
«Побутрадіотехніки» В. В. Савченка.
Мене запевнили, що все
з'ясують
і попередять
про строки виконання за
мовлення.
Минуло ще 6 днів. Те
пер я змушений звертати

ся тільки в редакцію. Ма
же, преса нарешті допо
може працівникам служби
побуту позбутися фор
мального ставлення до
своєї роботи працівників
«Побутрадіотехніки»? Бо,
швидше всього, начальник
із заступником’ навіть не
заглядають
до
книги
скарг та пропозицій і не
роблять відповідних ви
сновків: я вже писав в
скарзі № 13 про недобро
совісне ставлення до своїх
обов’язків тов. В. І. Гон
чара.
В грудні все залиши
лося, як і було. Началь
ство, мабуть, дуже хоче,
щоб клієнти його не за
бували, щоб регулярно
зустрічалися з ним і на
гадували про себе, ходили, вмовляли. А, може,
просто комусь із праців
ників
«Побутрадіотехніки» треба дати хабар,
щоб справа-такн зсунула
ся з місця?

Хочеться мені розповіс
ти про «ІІобутрадіотехніку», роботою якої я вкрай
незадоволення. Моє зна
йомство з цією організа
цією почалося з переїздом
на нове мешкання. Ви
йшло так, що в квартирі
потрібно встановити анте
ну, бо телевізор не прий
має програми централь
ного телебачення. Свою
власну зробити ие дозво
лили,
В перших числах ве
ресня я звернувся із- за
явою до служби ремонту
І встановлення антен. В
призначений день ніхто
не прийшов. Прикро. Я
спеціально взяв на робо
ті відгул. Наступного дня
начальник служби В. І.
Гончар ввічливо пояснив,
іцо дуже багато замов
лень і тому все так ста
лося.
Через днів п’ять з’яви
лися майстри, проклали
кабель до колективної ан
тени, взяли гроші, і... те
левізор як не .працював,
так і не запрацював. Май-

ЗА КОЛЕКТИВНИМ
ДОГОВОРОМ
Щоб добитись значних
успіхів у виконанні пла
нових завдань, підвищити
відповідальність за дору
чену ділянку роботи, ви
коріняти па виробництві
випадки травматизму, з
ініціативи комсомольців та
начальника
видобувної•
дільниці № 2 шахти «ІІовомиргородська» А. Д.
Шкурія між адміністра
цією, профспілковим ко
мітетом шахти і другою
видобувною був укладений

колективний договір про
моральну й матеріальну
відповідальність за стан
трудової дисципліни і тех
ніки безпеки.
Згідно договору члени
дільниці зобов’язані су
воро дотримуватись «Ста
туту про дисципліну й
правила внутрішнього тру
дового розпорядку ш ахти», протягом року не до
пускати випадків прогуі
лів та травматизму,. Якщо ж договір порушиться,

В. ДУБОНОСОВ.

м, Кіровоград.

Поливальники мимоволі
потужності чавунного лит
тя, житлові будинки. По
стала проблема утилізації
стоків. Було вирішено: збу
дувати відстійник, де зби
рати стоки після проход
ження очистки. А влітку—
використовувати
очищену
воду для поливу прилег
лих полів, засіяних кормо
вими культурами. На це
треба було одержати дозвіл
органів охорони здоров'я
та агропрому. Та цього за
водчани не зробили.
Із часом потужності під
приємства зросли, виросло
й селище довкола нього.
Відходів виробництва її по
бутових стоків щораз біль
шало. Останнім часом вони
постійно проривають колек
тори й заливають сільсько
господарські площі. Ставок-відстійник може вміс

Б. ЄДИНАК,
секретар
комітету
комсомолу
шахти
«Новомйргородська».

тити тільки тижневий об’єм
стоків. Який же вихід зна
йшли на заводі? Дуже прос
тий і «дешевий» — випус
кати бруд на колгоспні по
ля без усякого відстою...
Втім, на цьому горе-раціоналізаторн не заспокоїли
ся. Прилаштували трубо
провід до системи «Вол
жанка» й почали подавати
бруд у ближню лісопосад
ку. Звідти вже відходи са
мі стікають в балку, за
бруднюючи таким
чином
водоохоронну зону водо
сховища. Коли ж і таким
чином не вдалося позбути
ся надміру стоків, їх поча
ли скидати в балку, яка
зв’язана із річкою Сугоклеєю. Безперервно збігає
сюди потік темного кольо
ру, із специфічним запахом.
Втім, сюди ж зливає потро-

«ВИБЕРУ ТІЛЬКИ
МЕДИЦИНУ»
Медпрацівник. Це слово
з давніх-давен викликало
бажання схилити в шано
бі голову перед людиною,
яка володіє найблагороднішою і найгумаинішою
професією...
«Усе, чого шукають в
мудрості, — говорив Гіп
пократ, — усе це є в ме
дицині». Є люди, які слу
жінню улюбленій справі
віддають усього себе, не
уявляють без неї життя.
Саме такою є комсомолка
з села Захарівкп Новоукраїнського району, яка
працює у невеличкому
сільському
медпункті
фельдшером. Стаж її ро
боти вісім років, за цен
час вона зарекомендувала
себе справжнім фахівцем.
— «Індустрія здоров’я»

читач ПОВІДОМЛЯЄ
то колектив дільниці доб
ровільно відмовляється від
20—30 відсотків премію
вання.
Із свого боку, за сум
лінну працю і дисципліно
ваність адміністрація та
профспілковий комітет по
винні якомога ширше ви
користовувати всі засоби
матеріального і мораль
ного заохочення.

ГОСТРИИ СИГНАЛ

М. ГАМОВ,
старший інспектор об
ласної інспекції скоро*
ни природи,
С. ПЕТРЕНКО.

ЧИТАЧ ЗНАЙОМИТЬ
ча медпунктом Л. О. Коиопацька, — я дуже за
доволена. У неї хороший
медичний досвід, будьякого хворого підбадьо
рить, розвеселить. 1, вза
галі, вона не може заспо
коїтися, коли людина тяж
ко хворіє. В будь-який
час, чи то вдень чи пізно
вночі розшукає машину і
відвезе у районну лікар
ню.
Надя брала участь у
районному конкурсі ме
дичних сестер,
нагород
жена значком переможця
соціалістичного змагання
одинадцятої , п'ятирічки,
донор третього ступеня
СРСР. Що ж, для Наді
медицина — життєва ви
сота, покликання і її ви
сокий обов’язок. Обов’я
зок служити людям.

немислима без медичних
ліків та медпрацівників,—
говорить Надія Фрунзе.—
Своєю роботою задоволе
на, бо потрібна односель
цям. 1 якби знову мені до
велось вибирати професію,
неодмінно вибрала б її —
медицину.
Односельці часто захо
дять у медпункт до Надії
Іванівни за порадами, і
вона із задоволенням до
помагає їм. Чимало теп
лих, хороших слів можна
почути на адресу комсо
молки. Вона не тільки в
робочі дні, після роботи,
а іноді н пізно ввечері, у
вихідний
день, відвідує
своїх хворих.
— Надіїними успіхами
в роботі і авторитетом в
Л. САВИЦЬКИЙ.
селі, — говорить завідую Новоукраїнський район.

МОЛОКО З БОЧКИ
Шановна редакціє! Дав
но хочу запитати — чому
не продають молоко в
бочках? Не дивуйтесь, що
таке, здавалось би, дріб
не питання мене хвилює.
Не дрібне. І ви можете
переконатись в
цьому,
якщо підійдете до черги
в молочний гастроном й
запитаєте про це людей.
Я впевнена, що багато з
них віддавали
перевагу
молоку із бочки.
Ні, не подумайте, що

ху свої відходи й домобу
дівний комбінат «Кіровоградважбуду»; є й інші за
бруднювачі — підприємства
прилеглого району...
ПОСТСКРИПТУМ. Обме
жившись цими кількома
фактами (є й інші), спитай
мо: де ж вихід? Він — у бу
дівництві нових очисних.
Робити це треба невідклад
но. Втім, будівництво це
почали ще торік. 1 освоїли
аж... 24 проценти, виділених
коштів. Цього року будову
оголошено пусковою. Закін
чується останній місяць ро
ку. На будові нових очис
них — тихо. Що ж далі?
Знову — бруд на поля?

розфасоване в пляшки, у
пакети (до речі, давно і в
пакетах молока не бачу в
місті) не користується по
питом у покупців. Але ду
же багато людей чекали
щодня молока саме з
бочки. Особисто мені во
но було і жирніше, і смач
ніше. Дарма, що дорож
че, дарма, що треба було
вдосвіта
^тавати,
аби
зайняти чергу. Але я зна
ла: я куплю смачне моло
ко. бідомі були всі точки,

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ
де воно продавалось: як
не на центральному рин
ку, то біля гастроному на
проспекті
Комуністично
му чи біля гастроному в
районі друкарнід.> і
Думаю, що .відповідь
на це запитання чекають
багато кіровоградців. Хай
Дадуть її компетентні лю
ди. Дякуємо заздалегідь.
Г. ПЕТРАШ,
Н. СИДОРЧУК,
жителі м. Кіровограда.

21 грудня 1987 року

«Молодий комунар»

З стор.
ви хотіли б послу
ЩОхати?
— запитав ме

О А ДРУГОМУ
поверсі японської війни, розпов
"я Кіровоградського мі сюджує листівки, виконує Журбинський, який голо
підпільної со- сував за Ленінські декре
ськвиконкому у
галереї доручення
ціал-демократичної групи, ти, розповів про історич
почесних громадян міста бере участь у страйково ні рішення з'їзду.
русі. У 1905 році він
знаходиться портрет Г. І. му
входить до загону само
21 грудня 1918 року від
Кочерещенка. Цього зван оборони, який захищає на булися перевибори мі
селення
Єлисаветграда
від
ня активний учасник ре чорносотенних погромів.
ської Ради; згодом вона

і

дував пізніше
більшо
вик. — Під час промови в
Колонному залі була аб
солютна тиша. Ленін го
ворив неголосно,
тихо,
але мову його було чути
далеко. Цю радість, яка

Почесний громадянин Кіровограда
волюційних
подій
був
удостоєний
напередодні
50-річчя Великої Жовтне
вої соціалістичної
рево
люції.
Народився Григорій Іва
нович у 1880 році в селі
Плетений Ташлик Єлисаветградського
повіту
Херсонської губернії (ни
ні — Маловисківсьного ра
йону Кіровоградської об
ласті) у селянській роди
ні, яка через рік переїха
ла до Одеси. Після смерті
батька хлопчик до вось
мирічного віку виховував
ся у батьків матері, після
чого довгі тринадцять ро
ків наймитував у куркулів.
У 1901 році Кочересценка призивають на служ
бу, яку він проходить у
Єлисаветграді.
Демобілі
зувавшись, юнак з труд
нощами
влаштовується
рїзноробочим пекарні.
Під впливом
стар.ших
товариіиів-робітників
Ночерещенко з 1904 року
включається у політичну
діяльність, проводить агі
тацію проти
російсько-

Після повалення само
державства у 1917 році
Григорій Іванович очолює
профспілку пекарів. Його
обирають до Єлисаветградської Ради робітничих
і солдатських
депутатів,
створеної у березні. Зго
дом, як члена виконкому,
Кочерещенка направляють
у села повіту для органі
зації волосних та
сільських Рад. У липні Григо
рій Іванович вступає до
більшовицької
організа
ції.
...Звістка про
збройне
повстання у Петрограді
дуже швидко дійшла до
Єлисаветграда. Як пізніше
згадував Григорій Івано
вич, одразу ж після при
їзду делегатів з II Всеро
сійського з’їзду Рад було
скликано мітинг у місько
му театрі, де лівий есер

КВІТИ ПАМ’ЯТІ
Тут ніколи не в’януть
квіти — полум'яні гвоз
дики, горді троянди, різ
нобарвні айстри, білі хри
зантеми... Дбайливо оформ
лений шкільний куточок:
портрет юнака з відкри
тим обличчям, добрими
довірливими очима, його
особисті речі, листи, но
мери нейтральних газет із
нарисами про нього —
Василя Коваленка, воїнагатернаціоналіста.
Сюди мало не щодня
приходить
жінка — Зі*
иаїда Федорівна
Кова
ленко, мати героя. Тут
відбуваються
урочисті
збори, прийом у жовте
нята та піонери, посвячен
ня в членя клубу «Па
м’ять».
А в центрі села, поруч

із пам’ятником загиблим
воїнам-визволнтслям
—
ще один. Василеві Кова
ленку, який у свої двад
цять років зробив свій
єдиний і чесний вибір.
ІІодвнг нашого земляка
відзначено високими уря
довими
нагородами —
двома орденами Червоно
го Прапора і орденом Чер
воної Зірки.
...Йдуть листи до мате
рі героя-інтернаціоналіста.
Приїздять до неї однопол
чани сина. А то і сама Зіиаїда Федорівна їде до
його друзів: це допома
гає їй хоч на час приглу
шити почуття втрати. Спе
ціально й світлицю при
брала: «Хай для хлопців
буде, коли приїдуть...». А
він, її син, живе у пам’я

була перетворена у вій
ськово-революційний ко
мітет. В цей час член ви
конкому
Кочерещенко
займався продовольчими
питаннями. У січні
1918
року ВРК узяв владу в
місті в свої руки.
У зв'язку з погіршен
ням військового станови
ща, у березні ревком було евакуйовано до Хар
кова, а звідти — до Мо
скви. Григорій Іванович
бере участь в евакуації
цінностей з Єлисаветгра
да.
Під час перебування у
Москві Кочерещенко був
присутнім на
засіданні
партактиву, де йому по
щастило слухати Володи
мира Ілліча Леніна. «Ленін
виступив з великою про
мовою про політичне ста
новище з країні, — зга-

ті людей. Пише до Липовеньок з Латвії прапор
щик Дурнєв, якому Ва
силь у нерівному бою з
душманами врятував жит
тя. Колишній однополча
нин Коваленка говорить в
листі до його матері, що
обов’язково назве свого
сина Василем, а як донь
ка буде, — то Василинбю.
На честь бойового това
риша.
Не можна без хвилю
вання читати й Василеві
листи. В них — громадян
ська зрілість героя, його
людське достоїнство і пат
ріотизм. Так, до сестри
свого товариша Василь
писав, що хотів би роз
почати поармійське життя
на новобудові, щоб все
було з кілочка, з намета.
А ще жалкував, що в ран
ній юності так мало встиг

випала мені в Москві У
1918 році, берегтиму в
пам’яті все життя».
Після громадянської вій
ни до виходу на пенсію
(1951
рік) Кочерещенко
працював на радянській,
профспілковій та госпо
дарській роботі. Був наго
роджений медаллю
«За
доблесну працю у Великій
Вітчизняній війні 1941 —
1945 рр.», неодноразово
відзначався грамотами Кі
ровоградського
обкому
Компартії України. В рік
50-річчя першої російської
революції Григорія Івано
вича нагороджено орде
ном Трудового Червоного
Прапора; йому наоано пер
сональну пенсію Союзно
го значення. У 1967 році
він став навалером ордена
Леніна. А через два роки
Г. І. Ночерещенка не ста
ло. Похований ветеран на
Ровенському цвинтарі об
ласного центру.
С. ШЕВЧЕНКО,
директор
обласного
Держархіву.
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не Микола Павлович.
— Я погано знаю ваш
репертуар... — довелося зі
знатися.
— Тоді хай це буде «Ро
манс» Г. Свиридова.
«Романс» із музики до
пушкінської
«Заметілі» я
слухала лише у виконанні
симфонічного оркестру. І
навіть не відразу повірила,
що хорова капела Палацу
піонерів і школярів імені
В. І. Леніна «Соловейко»,
якою керує ентузіаст хоро
вого мистецтва заслужений
працівник культури
УРСР
М. П. Макода, виконуватиме
саме свиридовський «Ро
манс». Хоч дивуватися, влас
не, немає чому. У репер
туарі цього провідного ди
тячого колективу республі
ки — твори Глінки і Чайковського, українські, російські
народні пісні, твори сучас
них композиторів.

До речі, назвавши капелу
провідним колективом рес
публіки; я не перебільшува
ла. У нас не так багато ди
тячих хорів. Та й взагалі,
жанр цей сьогодні не має
М. П. МАКОДА: А ви не
належної шани. Мимоволі
доходили висновку, що це мітили, що серед основне

І ХОР, І ПІСНЯ...

не випадково. Зовсім зник
ли з нашого спілкування
ґ «посиденьки», вечорниці, ко
ли люди завдяки хоровій
ставали ріднішими.
Iі пісні
Відчуженість між людьми —
проблема сьогодення. І я
вирішила торкнутися Гі, роз
повідаючи про капелу «Со
МИ,—
ловейко».
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ
Одна з головних турбот
Миколи Навлийяча мапиди
зробити. Мабуть, і через І сьогодні — стабільність ко
лективу.
це життя Василя Кова
ленка є прикладом для
— Коли я сюди прийшов,—
молоді, воно вчить і вихо
розповідає він, — а було
вує.
це вже «давненько», бо
...Крокують вранці учні Ґ скоро святкуватимемо 20ліття хору, не мав таких
до школи імені Василя
Коваленка. Несуть квіти І' труднощів із залученням
талановитих дітей до хоро
до підніжжя пам’ятника
наречені з вулиці Василя
вого співу. Вони самі зна
Коваленка. Із хвилюван
ходили дорогу до «Соло
ням клянуться односельці
вейка». А нині... Уявляєте,
моїми найбільшими недоб
на вірність усьому чисто
розичливцями стають шкіль
му, світлому та мирно
му — тому, за що віддав Р ні вчителі. Що ж тут, зда
валось би, поганого, коли
своє життя їхній земляк
н
їхні учні за межами школи
Василь Коваленко, який у
мають захоплення! Та ці пе
свої двадцять років зро
І' дагоги іншої думки: погано
бив крок у безсмертя.
<’ це, мовляв, на авторитет
О. ШЕВЧУК.
школи впливає; для своєї
с. Липовеньки,
школи
діти нічого не хочуть
Голованівського району.
робити. Ви поговоріть із хо
ристами, вони вам розка
жуть.
І

Перша, із ким я розмов
ляла серед учнів, — Світла
на Непомняща з 4-«В» кла
су середньої школи № 6.
Дівчинка говорила те саме,
що й Микола Павлович: їй
за те, що живе інтересами
«Соловейка»
і
«нехтує»
шкільним хором, не раз до
рікала вчителька. Навіть обі
цяла знизити поведінку. Я
поцікавилася, як Світлана
вчиться, — можливо, хор
їй заважає?
Виявляється,
нормально. («Бувають, прав
да, і трійки»).
Оксана Козлітіна і Наталя
Подиряко живуть у Лелеківському
мікрорайоні, на
вчаються в середній школі
№ 15. Трапляється, запіз
нюються на уроки, а від них
вимагають, щоб не запіз
нювалися та щоб ходили,
знову ж таки, в шкільний
хор.

'Я

серсмн«.«.
Ця зустріч залам • ятається шпнтрнятам
жовтенятам добровеличтвсьної
« у
вАРАНИЦЬКИЙ
разом із Володимиром
ГАНАКОВзавітали колишній
воін-інтернаціоналіст
о
н повітряно десантних військах. Юні добровеличківщ
СЬКИМ, який недавно закінчив
радянську Армію.
_
.
з інтересом слухали їхні розповіді про над
у СТали вже традиційними. Вони — невід’ємна складоПодібні зустрічі у ЦЬОМУ навчальному заклад.
фото 8 МАСЛЕННИКОВА.
аа військово-патріотичного виховання учН!В.

— Таки не розумію пози
ції деяких педагогів, — ди
вується Микола Павлович,—
для яких я ледве не ворог.
Скільки пробував організу
вати базову школу для сво
го колективу, а підтримки і
розуміння у вчительства не
знайшов.
КОР.: У вас це єдина
проблема!
Микола Павлович про
реагував на це запитання
надзвичайно емоційно, ви
гукнувши; «У мене взагалі
проблема гамлетівська —
бути чи не бути?І».
Спробувала
заперечити,
адже «Соловейко» (якщо
пригадати, скажімо, недав
ній ювілейний концерт, при
свячений 50-річчю Палацу
піонерів) — у прекрасній
формі. Досить послухатр
хоч би й твїр В. Шаповаленка та В. Безкоровайного
«Звучить Бетховена сона
та»; не втрачає популярнос
ті
вокальний
ансамбль
«Шкільні роки»; викликає
теплу посмішку виступ під
готовчої групи капели. І рап
том — бути чи не бути? Мо
же, Микола Павлович пере
більш у є?

Звичайно, щодо запізнень,
то тут учителі абсолютно
праві. А 07 щодо шкільного
хору... Чому саме заняття у
«Соловейку» вважають пе
дагоги перепоною для учас
ті дівчаток у шкільному хо
рі! і чому дівчатка не по
винні самі обирати колек
тив, де їм цікавіше! Врешті
.Микола Павлович Макода і
керівники шкільного хору
роблять одну справу, їм би
співробітничати, а не «вою
вати».

го складу — дни різного
віку? Поряд із підлітками—
малеча. Гадаєте, це від хо
рошого життя? Важко стало
підібрати 100 чоловік одно
го віку, бо надто малий ви
бір, от і доводиться «ком
понувати». Не запідозріть
мене в нескромності, але
певен: піду з колективу —
він розпадеться. Справа не
тільки в гому, що дітей не
пускають. Лише через це
не треба було б надто тур
буватися. Гірше, що хорис
тів нам, порівняно з інши
ми колективами, нічим за
цікавити. В інших колекти
вах бувають, приміром, ці
каві поїздки...
КОР.: Знаєте, я не цілком
згодна з цим. Забагато по
їздок — теж не на користь
колективові.
Втрачається
майстерність. В аматорів ви
никають завищені оцінки
власних персон...
М. П. МАКОДА: Я ж на
кажу про багато поїздок, бо
теж проти цього. Але якось
влітку всі разом
поїха
ли до піонерського табору.
Незабутні часи! Наш друг
композитор В. П. Шаповаленко спеціально для цієї
події написав «Табірну про
щальну». Ми її співали із
сльозами на очах.
Може, я вам туг багато
наскаржився зопалу. Але
не можу бути байдужим, бо
«Соловейко» — це справа
мого життя. Задля капели
я відмовився багато від чо
го. І не жалкуюі Тільки ко
чу, щоб був хор і була
пісня...
Лауреат обласної комсо
мольської
премії
імені
Ю. Яновського —- зразкова
хорова капела «Соловейко»
переживає нелегкі часи. V
колективі біля двохсот ді
тей. їм подобається бути
разом. Вони люблять співа
ти. І допомогти'колективові
зберегти єдність — справа
не лише керівника та хормейстерів-репетиторів. Це
справа і шкільних вчителів,
і батьків, і всіх, кому болить
майбутнє культури, суспіль
ства. Це, нарешті, справа й
самих учасників капели.
Зараз
колектив-лауреат
готує нову програму: концерт-кантату Л. Дичко для
дитячого хору та фортепіано
«Слава
робочим профе
сіям», концерт в органному
залі.
А ще — появилася надія
на гастрольну поїздку за
кордон...
Ви бували на концертах
«Соловейка»! Якщо ні, обо
в'язково побувайте.
В. ЛЕВОЧКО,
спецкор «Молодого
комунара».

4 СТОр

22 грудня 1987 року

«Молодий комунар»
Володимир КОБЗАР

З 22 по 27

А ЦТ (І програма)

(ПОДОРОЖНЯ ПОиіСїЬ)

Пам'яті батька
{Продовження. Поч. у №№ за 14, 17, 19,
24 листопада, 1, 5, 8, 10, 12, 15 та 17 грудня ц. р.|.

«Услден» — це не та чиста белетристика, яку ков
тають залпом і невдовзі забувають; за жанром книж
ка ближче до есе, а чи до такої літератури, як, ска
жімо, «Сповідь» Руссо. Проживши близько трьох ро
ків у пустельному місці, у хижі, поставленій власно
руч, Г. Торо переконався, що людина перевантажує
своє життя всілякою зайвиною, сказати б, засмічує
різним дріб'язком, забуває головніші цінності життя,
відходить од природи. Адже (за Г. Торо), що, влас
не, треба людині? Дах над головою, їжу, одежу. Усе
в мінімальній кількості, без тих надмірностей, якими
грішимо мало не всі ми, обростаючи майном і реча
ми, наче салом чи товстезною нечутливою корою. •
Здійснивши свій експеримент, Г. Торо повернувся
до звичного цивілізованого життя, наголосивши, що
кожен має обирати свій шлях у житті. Але я настіль
ки захопився книжкою, що не звернув уваги на цей
висновок і почав мріяти про яку-небудь хатину в
глухому селі чи в лісі. У Грушківському лісництві
мені пощастило знайти покинуту лісникову хату. Я
вибрався туди з наміром пожити на самоті якийсь
час, але протримався там лише два дні. Я поїхав
звідти так швидко тому, що мені там нічого було
робити, я нудився там від безділля, хоч поруч були
ліс, природа і такі інші принади, за якими тужить
сучасний городянин. Згодом я зрозумів, що, на від
міну від Г. Торо, приїхав на все готове: не будував
собі, як Г. Торо, домівку, не ловив, як він, рибу на
обід, не шукав, як він, інших способів прохарчувати
ся, прожити, проіснувати, — іцоб уже потім, на
дозвіллі, вдатися у філософію. Я скопіював Г. Торо,
і, як кожна копія, мій варіант виявився гіршим, ніко
му, передусім мені самому, не потрібним. Я змуше
ний був відступити, щоб після кількох років шукань
і роздумів знайти свій шлях...
Не дожидаючи, поки як слід висохне випрана оде
жа, бредемо далі, орієнтуючись по Дніпру,. який
видніє ліворуч. Сонце знову починає припікати, ми
допиваємо рештки теплої води, сподіваючись, що в
найближчому селі, до якого рукою подати, — нап’є
мося свіжої. Але село виявляється цілим містечком і
заходити просити воду в багатоповерховий будинок
не дуже хочеться. Терпимо ще, вибираючи місце для
ночівлі на березі Дніпра серед високих верб і пи
таємо в тутешніх любителів купання, де можна на
брати питної води.
— Он там, у Козацькому. Або о джерелі, під го
рою, — відказують нам.

І село з такою гучною назвою, і джерело — по
другий бік дамби, яка перетнула шлях Дніпру.
Я згадав оте, перше на нашому шляху, джерельце
за Тарасівною, — яке б не помітив, якби не мокрий
слід на землі, стік до Інгулу. А тут Із землі вирива
лася ціла річка, немов подолавши всілякі перешкоди,
спішила з’єднатися з могутнім батечком Дніпром.
Так, там, за Тарасівною було інгульське джерело, а
тут — дніпровське. Різниця між ними пропорційна
різниці між обома річками. І вода в дніпровському
джерелі була іншою — смачнішою, а вже такою кри
жаною, що аж зуби ломило. Я пожалкував, що не
взяв до джерела дітей. Пожалкував, але привести
вже не зміг, часу було обмаль; до того ж почалася
мжичка, треба було мерщій поставити палатку і на
збирати гілляк, поки вони не намокли. На щастя, па
лива вистачило, і ми встигли усе зробити, розташу
вавшись під крислатою вербою, перш ніж дощ по
ряснішав.
9.

Уранці — дорога через греблю Каховської ГЕС.
У цьому місці протягом цілого кілометра людина і
природа виразно протистоять одне одному.
Дамба у наші дні стала завузькою для автотранс
порту, а тут ще й ремонтні роботи, які у нас чомусь
полюбляють робити, скажімо, не в нічний час, а саме
в години пік, коли автомобілів стає на дорогах біль
ше, ніж людей, — і машини їдуть повз нас з чере
пашачою швидкістю, обкурюючи пилюкою та вихлоп
ними газами.
Під самою греблею, унизу, — клекіт спіненої води,
чайки над хвилями; запаморочення в голові від од
ного погляду вниз, здивовано-злякане дитяче «Ух
ти!» І мимовільний потиск їхніх рученят у СВОЇХ до
лонях.
(Далі буде).

7.00 — «90 хвилин». 8.35—
Телефільм «Загін спеціаль
ного призначення». З серія.
9,45 —Документальний фільм.
10.15 - Новини. 1600
Новини. 16.15 — До Дня
енергетика. Документальний
телефільм. 17.15 — Новини.
17.20 — Питання теорії.
17.50 — С.
Рахманінов,
«Дзвони». Симфонічна
по
ема для солістів, хору і сим
фонічного оркестру 18 ЗО Хвилини поезії. 18.35 — Сьо
годні у світі. 18.50 - На
шляхах
радикальної ре
форми. 19.20 ■ Хокей. Між
народний турнір на приз га
зети
«Известия'.
Збірна
Швеції — збірна СРСР 2 і З
періоди.
21.00
«Час».
21.-10 — Проікектор перебу
дови, 21.50 — Андрій Возн'есенськнй. Думки
уголос.
23.20 — Сьогодні у світі

А ЦТ (І програма)

7.00 — «90 хвилин». 8.35—
Телефільм «Загін спеціаль
ного призначення -'. 4 і 5 се
рії. 11.00 — Новини. 16.00 —
Новини. 16.15 — Свято на
ціонального мистецтва на
родів Крайньо»': Півночі і
Далекого Сходу. 16.45 —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050 МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 02651.

1937 року

«...До шістнадцяти і стар
ші». 17.30 — Новини. 17.35
— Новатори
і консервато
ри. Реставрація і збережен
ня пам’яток історії і куль
тури. 18.35 — Документаль
ний фільм «Командарм» із
циклу «Вони були перши
ми'. Про видатного радян
ського воєначальника і. Уборевича. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Мультфільми.
19.20
На шляхах ради
кальної реформи. 19.50 —
А УТ
Телефільм «Загін спеціаль
17.35 — Для школярів. «Зе ного призначення». 5 серія.
лений
вогник». 18.15 — 21.00 — «Час». 21.40—Про:
Об'єктив розповідай. (Кірово жектор перебудови. 21.50 —
град).
19.00 — Актуальна У нас в Останкіно. 23.20 —
камера. 19.35 — «Стосується Сьогодні у світі.
кожного». В передачі бере
участь міністр житлово-ко- А УТ
му нал ь но го
гос п ода р с т на
10.00 — Новини. 10.15 —
УРСР В. Д. Плошенко. 20.45 Фільм-концерт
«Станси».
— ІІа добраніч, діти! 21.00— 10.35 - Шкільний екран.
«Час». 21.40 — Прожектор 9 клас. Історія. 11.00 — Му
перебудови. 21.50 — М. Стель зичний відеофільм
«Моно
мах. .Чотири броди». Теле- лог про кохання». 12.10 —
вистава. 2 частина. 23.20,— Новини. 12.30 — Республі
Актуальна камера. Вечірній канський
телефестиваль
випуск.
піонерської пісні. 16.30 —
Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 — Респуб
ліканська фізико-математйчна школа. 17.30 — Україн
ські наспіви. 17.40 — День
А ЦТ (І програма)
7.00 -- <90 хвилин». 8.35— за днем. (Кіровоград). 17.55
(Кіро
Телефільм «Загін спеці і.ч>- — Слайдохвилинка.
ного призначення». 4 серія. воград). 18.00 — Село І лю
9.55 — Роби з нами, роби як ди. (Кіровоград). 18.30 —
ми, роби краще за нас. 10.55 Електроніка у виробництві.
— Новини. 16.00 — Новини. Де шукати програмність?
16.10 —- 11. Гайдн. Концерт (Кіровоград). 19.00 — Акту
камера. 19.35 —
для віолончелі з оркестром альна
до мажор. 16.40 — Новини. «Темп». Гелера діопереклик
науково-техніч
13.45 —
Документальний з проблем
фільм. 18.15 — Наш сад. ного прогресу. 20.35 — Від
18.45 — Сьогодні у
світі, повіді на запитання гляда
19.00 — Мультфільм. 19.10 чів «Суботніх зустрічей».
— На шляхах радикальної 20.50 — На добраніч, діти!
реформи. 19.40 — Телефільм 21.00 — «Час». 21.40 —Про
«Загін спеціального призна жектор перебудови. 21.50—
чення». 4 серія. 21.00 — М. Стельмах. «Чотири бро
«Час». 21.40 -- Прожектор ди», 4 частина. 23.20 — Ак
перебудови.
21.50 — Кон туальна камера. Вечірній
церт артистів Московського ВИПУСК.
театру оперети. У перерві А ЦТ (II програма)
— 22.50 — Сьогодні у світі.
8.00 — Гімнастика. 8.15—
«Сільське
господарство«.
А УТ
8.35. 9.35
.10.00 — Новини. 10.15 — Кіножурнал.
4 кл. 8.55
Концерт. 11.05 — Кінопро- Природознавство.
«Боги як люди». Науковограма «Наш сучасник». 11.40 —
фільм.
9.05.
— Шкільний екран. 8 клас; популярний
13.55 — Іспанська мова.
Російська література. Ліри 9.55
«Антибіотики — охока О. С. Пушкіна. 12.05 — ропі —здоров
'я». Науково-по
Художній телефільм «Замах пулярний фільм.
10.05 —
гіа ГОЕЛРО». З серія. 13.20 Російське мистецтво.
Дере
— Новини. 16.30 — Новини. в'яна архітектура 10.35
—
16.40 — Срібний дзвіночок.
Салтиков Щедрій. «Каз
17.00 — Культура російської М.
ки». 9 клас. 11.05 — «При
мови, Підсумки
телевікто- ватний
випадок із життя...
ріпіи. 17.45 — Концерт ди плазми».

тячої художньої самодіяль ний фільм. Науково-популяр
11.15 — Лижний
ності. 18.15 — День за днем. спорт. Всесоюзні
змагання
(Кіровоград). 18.30 — Доб «Краспогорська
лижня».
рого вам здоров'я. (Кірово 12.25 — Фільм «Випадок
з
град).
19.00 — Актуальна
практики». 14.25—
камера, 19.35 — «На ‘шляху газетної
18.00 — Новини.
перебудови».
Білоцерків Новини.
18.15 — Ритмічна гімнасти
ський шинний завод. 20.10 ка.
— «Наука і техні
— Концерт. 20.40 — ні- ка». 18.45
18.55 — Реклама. 19.00
поанопс.
—
Телеафіша. — «9-а
студія». 20.00 — Ве
20.45 — На добраніч, діти! чірня казка.
20.15 — «-Для
21.00 — «Час». 21.40 — Про всіх і для кожного».
На шля
жектор перебудови. 21.50 — хах радикальної реформи.
М. Стельмах. «Чотири бро 20.45 — Грає Е. Грач (скрип
ди». Телевистава. З части ка). 21.00 — «Час». 21.40 —
на. 23.20 — Актуальна ка Прожектор перебудови. 21.50
мера. Вечірній випуск.
— Фільм «Біля краю поля».
А ЦТ (II програма)
23.00 - Новини.
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Науково-популярний фільм
«Через десять років». 9.35—
М. Ломоносов — літератор.
9.30, 13.40 — Німецька мо
ЦТ (І програма)
ва. 10.05 — Учням СПТУ. А 7.00
— «90 хвилин». 8.35—
Астрономія. 10.35, 11.40 — Телефільм
«Загін спеціаль
Загальна біологія. 9 кл. ного призначення».
5 серія.
11.05 — Поезія М. Луконіна. 9.45 — «У небі і на
12.10 — Фільм «День весіл Десять років з життя землі.
Чкаля доведеться
уточнити».
10.50 — Новини,
14.10 — Новини. 14.15 — лова».
-- Новини. 16.15
Програма КІровського теле 16.00
Філософські
«Круг
бачення. 18.00 — Новини. лий стіл» забесіди.
матеріалами
18.15 — Із скарбниці світо міжнародної наукової
кон
вої
музичної
культури.
«Великий Жовтень
П. Хіндеміт. В. Бріттен. 19.00 ференції
1 сучасність». 17.00 — Весе
— Баскетбол.
Відбірковий лі
старти. 17.45 — Новини.
матч чемпіонату
Європи. 17.50
— Мультфільми. 18.15
Збірна
СРСР — збірна — «Чекання».
Франції. У перерві — 19.40 М. ТаривердГєва Моноопера
на вірші
— Вечірня казка. 20.40 — Р. Роїйдественського.
18.45
Співає народна
артистка — Сьогодні у світі. 19.00
—
РРФСР
М.
Владимирова. 1-Іа шляхах радикальної ре

21.00 — «Час». 21.40 — Про форми.
19.20
—
Докумен
жектор перебудови. 21.50—- тальний фільм. 19.40 —'
Телефільм «Випадок з га Фільм «Спека». 21.00 —«Час».
зетної практики». 23.20 — 21.40 — Прожектор перебу
Новини.
дови. 21.50 — «Балет. ба
лет. балет...». 23.00 — Іптерсигпал. 23.35 — «Погляд».
Вечірня
інформаційно-му
зична програма.

«Молодой коммунар» =

На украинском языке.

грудня

Індекс 61103.

тії України і Верховної Ра
ди Української РСР. при
свячене 70-річчю проголо
шення Радянської влади на
Україні і утворення Україн
ської РСР за участю пред
ставників партійних, радян
ських, громадських органі
зацій. трудящих міста Киє
ва, Київської області і вої
нів Радянської Армії. Свят
ковий концерт. Трансляція
з Палацу культури «Украї
на». Під час перерви — Ак
туальна камера. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Художній
фільм »Щорс». 23.40 — Ак
туальна камера.
Вечірній
випуск.

8.30 — Ритмічна гімнасти-,
ка. 9.00 — Ранкова пошта
9.30
Світова художфі
культура.
«Європейська
мистецтво
епохи
Відрою,
жеиня». У. Хогарт. 10.35
Документальний телефільм.
11.00
Виступ ансамблю
«Гетве» Палацу
культури
профтехосвіти Латвійської
РСР. 11.15 — Лижний спорт,Всесоюзні змагання «Край»
ногорська лижня». 5 км.
Жінки. 12.10 — Фільм «КФ
тастрофу
не
дозволяю!
13.30--КВН. Зустріч команд
Московського і Дніпропет
ровського
університетів.
15.50 —
Документальний
телефільм. 16.20 — Програм
ма Пермської студії телеба
чення. 17.05 — Фільм -4
дітям.
«Голуба
стріла»,17.55 — Здоров'я. 18.40 —'
Хокей. Чемпіонат світу се
ред
молодіжних команд.
Збірна ЧССР — збірна СРСР.
2 і 3 періоди. У перерві —.
«Якщо хочеш бути здоро
вим». 20.05 — Вечірня каз
ка. 20.20 — Концерт Г. Гродберга (орган). 21.00 —«Час».
21.40
Прожектор перебу
дови. 21.50 — Фільм «На ва
гу золота». 23.10 — Новини.

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (І програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15—
Документальний фільм? 8.35.
9.35 — Географія. 8 клас.
9.05, 13.50 — Англійська мо
ва. 10.05 — Науково-попу
лярні фільми
«Російська
зима», »Вибір». 10.35 — Іс
торія. 7. клас. 11.05 —
Науково-популярний фільм.
11.15 — Лижний спорт. Все
союзні змагання
«Красногорська лижня». 12.40 —
Фільм «Біля краю поля».
14.20 — Новини. 14.25
—
Діалог з комп'ютером. 18.00
— Новини. 18.15 — Сільськії
година. 19.15 — Звучать нерехтські ріжки. 19.25
Гандбол. Чемпіонат
СРСР.
Чоловіки. СКА (Мінськ) —
ЦСКА. 20.00 — Вечірня каз
ка.
20.15 — Міжнародний
фестивн-лр телепрограм на
родної творчості. «Веселка».
Хору Фішера — 40 років.
20.40 — Документальний те
лефільм. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Фільм «Шан
таж» 23.15 — Новини.

7.00 — «90 хвилин». 8.30—2!
Ритмічна гімнастика. 9.15—
Тираж «Спортлото». 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу
Радянському Союзу! 11.00—'
Ранкова пошта. 11.30
Клуб мандрівників. 12.30 —
Музичний кіоск.
13.00 —
Сільська година. 14.00 —
Здоров’я. 14.45 — Зустріч у
концертній студії Останкіно
з народним учителем СРСЇ*,
директором Сахнівської се
редньої школи Черкаської
області
0.
Захаренком.
16.20 — Міжнародний фес
тиваль телепрограм народ
ної
творчості
«Веселка».
«Весілля в Дабпке». (Руму
нія). 16.50 — В гостях у каз
ки. Фільм «Крижана внуч
ка».
18.00 — Міжнародна
панорама. 18.45 — Концерт'
колективів самодіяльної ху
дожньої творчості радян
ської міліції. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Футбольний
огляд. 22.50 — Новини. 22.55
— «Роздуми у стилі «ретро».
Народний артист Азербайд
жанської РСР Тофік Кулієв.
А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Ритмічна гімнастика. 10.45
— «Адреси друзів». Зустрічі
школярів Києва і Алма-Атн.
11.-15 — Кіноекран ДАІ.
Погода.
(Експрес-інформцція).
11.50 — Художній
фільм із субтитрами. «По-,
верней ня з орбіти ». 13.15 —
Новини. 13.25 — Музичний
фільм «Веселка». 13.50 —
Видавництво «Будівельник»
пропонує. Програма
пере
дач. 13.55 — Село і 'люди.
14.25 — «Імпровізація». Ес
традна програма. 14.55 —’
Слава солдатська. 15.55 —
Мультфільм на замовлення,
17.00 — Міжнародний теле
міст. 18.15 — Таланти твої,
Україно. 19.00 — Актуальна
камера. 19.35 — Художній
телефільм «За сімейними
обставинами». 1 серія. 20.10
— Музичний етюд. Телеафі
ша. Погода. (Експрес-інфор-.
мація). 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.40—'
Прожектор перебудови. 21.50
— Художній телефільм «За
сімейними
обставинами».
2 серія. 22.55 — Актуальна
камера. Вечірній випуск.

А ЦТ (І програма)

7.00 — «90 хвилин». 8.35 —
Джерела. 9.10 — Чого і чо
му. Передача для дітей. 9.40
— Документальний теле
фільм. 10.15 — Людина.
Земля. Всесвіт. 11.00 — Роз
мова по суті. «Турбота на
кожний день». 12.30 — Фес
тиваль Індії в СРСР. 12.55—
Для всіх і для коленого.
13.25 — Мультфільми. 13.45
— «У країнах соціалізму».
Тележурнал. 14.30 — Нови
ни.
14.40 — Міжнародний
фестиваль телепрограм на
родної творчості «Веселка».
«Старик і Корелла». (Гре
ція). 15.15 — Очевидне —
неймовірне. 16.15 — 1 жар
тома, і всерйоз. 16.45 —
Грає В. Крайнев (форте
піано). 17.00 — «Резонанс».
До
підсумків
радянськоамериканської зустрічі на
найвищому рівні. 18.15 —
«Роки. Покоління.
Пісні».
Музична передача. 19.15 —
Кінопанорама. 21.00—«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — В суботу вве
чері. Вас запрошує вар'єте
«Тропікано». (Куба). 23.05 — А ЦТ (II програма)
Мультфільми для дорослих.
14.15 — Камера диви
23.45 — Новини.
ться у світ. 15.10 — Міжна
родний фестиваль телепро
А УТ
творчості
10.00 — Новини. 10.15 — грам народної
Ритмічна гімнастика. 10.45 «Веселка». «Старий і Ко— Музичний фільм «Укра релла». (Греція). 15.45 — У
їнські посиденьки». 11.25 — світі тварин. 16.45 — Галаоперної
«Доброго
вам здоров’я». концерт майстрів
18.00 — Докумен
Проблеми «Швидкої
допо сцени.
моги».
12.25 — «Револю тальний телефільм. 18.20 —'
цією покликані». Передача «Пісні композитора В. КрйФ і л ьм -кон церт.
II. 12.55 — Новини. 13.05— вил єва »,
З концертів
українського 18.40 — Реклама. 18.45 -—
фрнду культури. 14.25 — Телефільм «Перехідний вік».
казка.
На шляхах республіки. По 20.00 — Вечірня
года . (Експрес- і перорм а ц і я). 20.15 — Якщо хочеш бути
14.30 — «До джерел краси». здоровим. 20.30 — Волей
Чо
«Дитяче етнографічне свя бол. Чемпіонат СРСР.
ЦСКА — «Іскра».
то». (Чернівці). 15.40 — Зу ловіки.
стрічі в Олімпійському залі. (Одинцово). 21.00 — «Час».
16.40
«Ялинка — без при 21.40 — Прожектор перебу
год». Телеафіша (Експоес-ін- дови. 21.50 — Фільм «Се
формація). 16.45 -- Худож рафим Полубіс та Інші жи<
ній телефільм для дітей. ■гелі Землі». 23.15 — Но
«По секрету всьому світу». вини.
1 і 2 серії. 18.45 — «Скарби
музеїв України». В. Ченаиюк. Комсомольський осе
УВАГА!
редок на селі. 19.00 — Ак
Завтра в приміщенні
туальна камера. 19.35 —'
обкому комсомолу
від
«Тільки музика». 20.40 —
будеться чергове занят
Кіноанонс. Телеафіша. (Екстя МІСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ
прес-інформація). 21.00 —
Літстудії «Сівач».
«Час».
21.40
'
—
Прожектор
А УТ
Початок -> о 18-й го
перебудови. 21.50 — Впер
10,00 — Новини. 10.15 — ше на
дині.
екрані художній
Документальний фільм «Ра Фільм
-Побачення». 2.3.05—
дянська Україна». «Ми і Актуальна
камера. Вечірній
час». 12.10 — «Рівна серед випуск.
рівних».
12.55 — Новини.
13.10 — Новини. 13,55 — А ЦТ (II програма)
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