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/Г
■г А ЗУСТРІЧ увібрала в 
н себе найкращі риси Ін
тернаціонального співро
бітництва молодих хлібо- 
робів двох братніх країн. 
Формування, що успішно 
діє ось уже майже два 
десятиліття, з повним 
правом можна було б на
звати інтерклубом. чи клу
бом побратимів. Та можна 
й інакше — лабораторією 
досвіду. Саме це, останнє 
визначення, найбільш пов
но характеризує атмосфе
ру, що панувала на сімнад
цятому засіданні міжна
родного- клубу.

Знайомий ' журналіст, 
котрий був учасником 
кількох останніх зустрі
чей молодих механізато
рів, відмітив таку особли
вість: контакти колег
стають все більш предмет
ними, діловими, зникла 
зайва парадність, що па
нувала донедавна довкола 
лих. І це закономірно, ад
же глибинні процеси пере
будови охопили всі сфери- 
життя братніх народів. 
Торкнулися воші й моло
діжного руху, економічно
го та науково-технічного 
співробітництва соціаліс
тичних країн, яке включає 
ніші й встановлення пря
мих виробничих зв’язків.

Що хвилює сьогодні мо
лодих працівників агро
промислового комплексу 
Кіровоградщмци та Толбу- 
хінського округу НРБ най
більше? У чому вбачають 
вони шляхи реалізації рі
шень останніх’ партійних і 
комсомольських з’їздів 
своїх країн стосовно рол- 
г-нтку сільськогосподар
ської галузі? Як уявляють 
майбутню діяльність між- 
народного клубу механі
заторів? Відповіді на ці 
та інші запитання почулч 
учасники сімнадцятого 
засідання клубу у висту
пах першого секретаря 
Кіровоградського обкому 
комсомолу Павла МАЛО
ГО, секретаря Толбухі”.- 
ського окружкому ДКСМ 
Стефана ЛІИТОБА, меха
нізатора радгоспу «Устп- 
ківськкй» Устинійсьхого 
району Олександра НІ ВЕ
НЯ, науковою співробіт
ника Інституту пшениці та 
соняшника з м. Толбухіна 
Басила В АС. ЯЛ Є В А, трак
ториста колгоспу імені 
Шевченка Бобрниецького 
району Юрія ПАВЛИЩА,

До нових
Насиченою була про

грама перебування деле
гації Толбіухінського окру
гу НРБ на Кіровоградщи- 
ні. Після пленарної части
ни засідання міжнародно
го клубу молодих механі
заторів болгарські друзі 
відвідали Олександрію та 
Світловодськ. Вони побу
вали на підприємствах та 
в організаціях цих міст, 
зустрілися з комсомоль
цями на вечорах інтерна
ціональної дружби.
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ВІДБУЛОСЯ XVII ЗАСІДАННЯ МІЖНАРОДНОГО 
КЛУБУ МОЛОДИХ МЕХАНІЗАТОРІВ 
«КІРОВОГРАД—ТОЛБУХІН».

голови зериопромислової 
бригади села Болгарєво 
(НРБ) Ангела Ілієва.

П. МАЛИЙ: Сьогодніш
ня зустріч особлива. На
самперед тому, що відбу
вається вона в дні тор
жеств з нагоди національ
ного свята Народної Рес
публіки Болгарії. Важли
во й те, що єднає нас з 
болгарськими побратима
ми спільне прагнення — 
продовжити й примножи
ти славні традиції клубу, 
реалізувати відповідальні 
завдання, поставлені пе
ред молоддю останніми 
партійними та комсомоль
ськими з’їздами. Це зму
шує ПО-ПОБОМУ оцінювати 
набутий досвід, форми і 
методи роботі'.

Поняття «перебудова», 
«прискорення» міцне уві
йшли в наше життя, вони 
визначають діла і помисли 
молодих хліборобів Кірово
град щинн. Опановувати 
нові форми господарював 
иг оволодівати передо
вими методами праці, рі- 
штч.- позбавитися форма- ■ 
лізшу, інших застійних 
явищ — огь далеко не і 
повний перелік спрас, які - 
належить вирішувати вже 
зараз.

Дещо КОМСОМОЛЬЦЯМИ об- І 
ласті вжз зроблено. Моло
ді трудівники сміливо 33- 
кліочають договори на ко. , 
лективний і сімейний під
ряд. застосовують інтен
сивні технології вирощу- ' 
ванни сільськогосподар- І 
сьних культур. Неві еле
менти з’явилися в органі
зації соціалістичного зма- 1 
г-зння. Воно стало більш 1 
дієзим. конкретним. Сча- і 
жімо, 28 КМК області вик
ликали 
ництво 
тиви з Толбухінського ок
ругу.

Відрадний фант: остан
нім часом в області змен
шилася кількість КМК 
майже у півтора рази. Са. 
ме так — факт відрадний, 
адже відсіялися «паперові» 
колективи, котрі більше 
компрометували саму ідею

на трудове супер- 
молодіжні нолек-

зустрічей!
Слід сказати, що цього

річний приїзд болгарської 
делегації до Кіровограда 
на відміну від останніх ро
ків був набагато плідкі- 
шим і кориснішим. І це не 
просто слова. Справа в то
му, що Кіровоградська 
БММТ «Супутник» та Тог,- 
бухінське БМТ «Орбіта» 
скоригували строки пла
нових туристичних поїз
док до нашої країни та
ким чином, аби вони спіз- 
пали з приїздом офіційної

ЖИТТЯ МОЛОД! ЗА РУБЕЖЕМ
БУДАПЕШТ. Питання, по

в’язані з внеском угорської 
молоді у розв’язання акту
альних заздань, висунутих 
на недавньому липневому 
Пленумі ЦК УСРП, перебу
вають у центрі уваги учас
ників третьої республікансь
кої зустрічі молодих ро
бітників, яка відкрилася в

угорському місті Татабанья. 
У ній беруть участь понад 
півтори тисячі представни
ків- молодіжних трудових 
колективів більшості про
відних підприємств Угорщи
ни.

Вони проведуть політичні 
диспути, семінари, засідання 
«круглих столів», на яких
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змагання, 
користі.

молодіжного 
аніж приносили

Стефан МИТОВ: Толбу- 
хінський округ розвиває
ться гармонійно. Особли
во помітних результатів 
добиваються останнім ча
сом працівники аграрного 
сектора економіки. Ніші 
хлібороби посідають пе
редові позиції в країні за 
врожайністю зернових, 
квасолі, льону. Надій мо
лока на корову становить 
4500 кілограмів. У цих ус
піхах — велика частка 
праці молодих трудівни
ків. Вони сьогодні оброб
ляють близько 35 процен
тів землі, доглядають по
над 20 процентів наявно
го поголів'я тварин.

Та є в нас і проблеми. 
Одна з них — низькіїіі за
гальноосвітній і професій
ний рівень більшості мо
лодих хліборобів, керівни
ків, 
пий 
етап

о.

Комсомол зобов’яза- 
вплішути пз таїий 
речей.
ШВЕЦЬ: 

лечтивному 
садженню 
технологій 
щороку має 
1 . ~ , рільничі бригади 1 шість 
колективів ферм нині пра
цюють на кінцевий резуль
тат. Я теж входжу до 
госпрозрахункової брига
ди.

На жнивах-87 комбайном 
«Гон-1500» я виборов пер
шість в районі, довів се
редній результат намоло
тів за день до 100 тонн 
зерна. Міг би зробити й 
більше, якби організація 
прані була досконалішою. 
Дуже часто доводилося пе
реїжджати з площі на пло
щу, долаючи чималі від
стані. Думаю, що групо, 
вий метод збирання хлібів 
малоефективний при зас
тосуванні потужних агре
гатів НОВОГО ПОКОЛІННЯ.

Васил ВАСМЛЄВ: Роль 
науки важко переоцінити. 
Колективом нашого інсти
туту багато зроблено для 
поліпшення селекції, удо-

Завдяки ко- 
підряду, впро- 

інтєневвних 
наш радгосп 
понад мільйон 

карбованців прибутку. Три

сконалення технології ви
рощування пшениці, со
няшника, квасолі польо
вої. Деякі сорти цих куль
тур з успіхом культивую
ться в ряді зарубіжних 
країн.

Переконаний: творчий
пошук — справа молодих. 
Третина наших науковців 
— люди комсомольського 
віку. Новий сорт соняш
ника — «Албена» — нещо
давно відзначено почес
ним дипломом на міжна
родному конкурсі.

ІО. ПАВЛИЩЕ: Пора на
вести лад з організацією 
соціалістичного змагання. 
Часто-густо дізнаємося 
про те, з ким суперничали, 
лише після завершення 
кампанії. І ще: в розподі
лі нової техніки, котра 
надходить до господарств, 
на мою думку, обов’язко
во повніші брати участь 
члени комітету комсомолу. 
А то сучасні агрегати зде
більшого дістаються меха
нізаторам зі стажем...

Ангел ІЛІЄВ: Рекомен
дую колегам з Кіровоград- 
щини спробувати акорд
ний принцип оплати пра
ці. У нас він прижився. Це 
коли молодіжна група от
римує в своє розпоряджен. 
ня певну площу землі і 
техніки на тривалий строк 
(п'ять років). Ми самі пла
нуємо сівозміни, вирішує
мо всі поточні -питання. 
Маємо рахунсн у банку. 
Остаточно розраховуємося 
з державою аж наприкінці 
строку' ” ~ -
практично 
ної опіки, 
працювати 
роблене.

*
У роботі 

тини XVII 
народного 
механізаторів «Кірово
град — Толбухін» взяли 
участь завідуючий відді
лом пропаганди й агітації 
обкому Компартії України 
І. П. ОЛЕФІРЕНКО, сек
ретар виконкому обласної 
Ради народних депутатів, 
голова Кіровоградського 
відділення товариства ра
дянсько-болгарської друж
би В. А. ДОЛИНЯК. за
відуючий сектором сіль
ської молоді ЦК ЛКСМ 
України Володимир ОЛІЙ
НИК.

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

договору. Тобто, 
позбавлені дріб- 
самі вчимося 
І рахувати за-
« *
пленарної час- 
засідання між- 
клубу молодих

КОПМІІ-турБота 
комсомольська!

трудівники колгоспу іме- 
& ні Кірова в дні, коли 

осінь золотить листя на де
ревах і нагадує про недале
ку зиму, не зволікають із за
готівлею кормів. Віднедавна 
ця справа стала першочер
говою в господарстві.

— Відразу після хлібних 
жнив молоді механізатори, 
не збавляючи ритму, вклю
чилися в інші — вересне

ві. Щоб не біути багатослів
ним, поїдьте на поле й по
бачите, як трудяться наші 
комсомольці, на заготівлі 
силосу, — говорить вата
жек молоді Т. Олефіренко.

Юрій Ткаченко ось уже

доручену справу буде, як і 
раніше, хліборобським.

Вадима Кирилюка застали 
біля жатки. Автомобіль 
хлопця заповнений зеле
ною масою кукурудзи. Сам 
водій прочищав радіатор 
машини. Коли завантажу
вався, налетіли тг/ди шма
точки зелені. Шкода, що не 
все попадало в кузов: ві
тер явно завдавав шкоди.

—- Образливо, що є втра
ти. Правда, причина тут 
об'єктивна: як не стараємо
ся під’їжджати ближче до 
жатки, однак, вітер вивіває 
по ходу багато поживного 
корму.

Восени-
із літнім настроєм
ПРАЦЮЄ МОЛОДЬ КОЛГОСПУ ІМЕНІ КІРОВА 
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ.

делегації на засідання 
міжнародного клубу мо
лодих механізаторів «Кі
ровоград — Толбухін». 
Таким чином, механізато
ри і доярки з Болгарії ма
ли можливість безпосе
редньо обмінятись думка
ми, досвідом, секретами 
майстерності з нашими 
сільськими трудівниками. 
Вирішено так робити і під 
час наступних засідань 
клубу.

У неділю делегація Тол- 
бухінського округу відбу
ла в Київ.

— До нових зустрічей,

друзі! — мовив на про
щання керівник делегації 
Стефан Митов-. — Наступ
ного року чекаємо вас в 
Толбухіні!

Під час сімнадцятого 
засідання було підбито 
підсумки творчого кон
курсу на кращу емблему 
клубу. Його переможцями 
визнано художників з Ма
лої Виски Івана Мельника 
та Миколу Секмедина. їм 
вручено 
та цінні 
значено 
Анатолія
шанського району.

почесні дипломи 
подарунки. Від- 
також роботу 
Аринкіна з Віль-

третій рік працює тракто
ристом. Недавно, після не
тривалої перерви, знозу 
сів за кермо Т-40-АМ.

— Коли я, як перемо
жець соціалістичного зма
гання, їздив іу туристичну 
подорож до Румунії, ду
мав, важко буде після від
починку звикати. Та робота 
не терпить зволікань, — 
говорить Юра. — Зараз 
їду на свинотоварний ком
плекс підгортати солому 
до силосної споруди.

Всі останні місяці комсо
молець перевиконує зав
дання. Нині він зайнятий на 
скиртуванні соломи, без 
нього не можуть обійтися й 
на заготівлі силосу.

До єаги під'їжджає 
«ГАЗ-53». Через скло кабіни 
бачимо веселу посмішку. 
Це — Олексій Олійних. До 
колгоспу прийшов недавно, 
та вже перевіз з поля до 
споруд понад півтори ти
сячі центнерів зеленої ма
си. Славний початок у хлоп
ця.

За десять днів Володи
мир Пастернак, теж водій 
вантажівки, доставив з поля 
до місця закладання 3500 
центнерів. Хлопець впевне
но тримає першість в со
ціалістичному змаганні.

— Віриться, що Володя, 
як і на збиранні зернових, 
буде в передовиках, — хва
лить хлопця секретер ком
сомольської організації 
Тетяна Олефіренко. — Пе
реконана: він не підведе.

«Не підведе» — це в то
му розумінні, що в меха
нізатора не буде ніяких 
порушень трудової дисци
пліни. що вболівання за

Розповідаючи про свою 
працю, Вадим зауважив, ш,о 
збирання можна проводити 
значно швидше. Одного 
трактора з жаткою явно не 
вистачає. Хлопці про
стоюють, чекають своєї 
черги під завантаження. 
Біля силосної споруди теж 
не вистачає одного трудів
ника. Доводиться декому з 
водіїв «не свою.» роботу 
виконувати. Ні, Вадиму Ки
рилюку це не важко. Про
сто хочеться йому, щоб 
кожна хвилина використо
вувалася продуктивно. Нз- 
віть якщо ПІВГОДИНИ- чи 
чверть години простоюва
ти в чеканні — хіба це ді
ло? Ст В. - Кирилюк і вис
ловив думку землероба, 
який, бачачи навіть неве
лику затримку, не може 
реагувати на це байдуже.

—•Є в нас свої передови
ки і в інших виробничих 
підрозділах. Серед молоді 
ті, хто став переможцем 
на збиранні зернових. Тож 
впевнено можу сказати, — 
запевнив секретар партій
ної організації Василь Олек
сандрович Бебко, — наші 
здобутки на сьогодні до
сягнуті саме завдяки пра
цьовитості молодих меха
нізаторів.

Щоб не бути багатослів
ним, В. О. Бебко назвав де
які цифри. По плану кол
госпу треба закласти 4600 
тонн силосу. За десять днів 
вже заготовлено 3300 тонн. 
Показники, як бачимо, від
радні. Тим більше, що зе
лені жнива тривають.

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

in?--— •’

обговорюватимуть конкрет
ні завдання молоді у справі 
реалізації проголошеної 
УСРП програми суспільного 
і економічного розвитку 
країни Молоді робітники 
зустрічаються з визначними 
угорськими економістами, 
керівниками профспілок, 
міністерств і відомств краї
ни, які докладно інформу
ють їх про розвиток еконо
міки і соціальної сфери, ді
ляться з ними думками про

роль молоді в сучас-яому 
соціалістичному суспільст
ві.

ПРАГА. Спеціальна довід
кова служба почала пра
цювати в Центральному ко
мітеті соціалістичної спілки 
молоді (ССМ) ЧССР. Ті ме- 
та — дати всім бажаючим 
швидку кваліфіковану від
повідь на будь-яке запитан
ня про діяльність ССМ і хід 
підготовки до її IV з’їзду,

яка вступила нині у завер
шальну фазу.

Ключовою темою форуму 
стане роль молоді у пере
будові, її участь у втіленні 
в життя курсу Комуністичної 
партії Чехослсваччини на 
прискорення соціально-еко
номічного розвитку країни. 
Тому важлизою функцією 
нової довідкової служби 
стало збирання пропозицій 
і .критичних зауважень про 
діяльність Соціалістичної

Спілки Молоді та її Цент
рального комітету. Вони бу
дуть враховані ЦК ССМ при 
підготовці документів З'ЇЗ
ДУ-

У роботі служби беруть 
участь провідні працівники 
відділів ЦК ССМ, редакцій 
молодіжних видань «Млада 
фронта» і «Зміна».

ССМ тепер об'єднує у 
своїх рядах 1,6 мільйона 
чоловік.

(ТАРС).
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гай.

ХРОНІКА
Висе стало доброю 

традицією, що майстри 
красного слова звітують 
перед трудівниками,

«Молодий комуна«

Валерій СОРОКІН

НОВЕЛА
теж, біудь

ОСІННІ ЕТЮДИ

шипшина

го-

Фото Г. КОШКА.

Михайло РОДНИЧЕНКО

посвідчен- 
приходьте.

режвдхи
В|,’7^х

СРСР 
Рубан

фор-
закінчені. Про- 
МОЛОДИЙ чоло- 
езяася зз чаш-

я ПІДВОЗИВ його 
дорогою до се- 

яру він торкнув

Господар сидів за пись
мовим столом і пив чай. 
Перед нила парував елек
тричний чайник. І, дмуха
ючи в чашку, підполков
ник маленькими ковтками

не має ніяких

Пробачте, — сказав 
орден?
Що? Ах, орден... Так,

казати? Єдине, чого мечі 
хотілось, це вибігти на
двір і глибоко дихати, ди
хати і дихати. І тоді я 
сказав:

— Може, мені почекати?

взяв по- 
довго чи- 

язи- 
казаз 
знову 
знову

будь 
ласка, молодий чолозіче, 
ось тут...

Я розписався і підпол
ковник промовив:

— Ну ось і всі 
мальності 
щазайте, 
віче, — і 
ку.

І Червона
Дзіннр
1 хто ос
Нілу 
Крі
В

Мамі можна зізнатися, лона все зрозуміє.

— Та я 
чу, аж до

— Ні. Я пройдусь ніш- 
кажуть: 

той

«П

Там
Лося
А листя щохвилини 
За
Заві 
На 
Я че 
А я 
Зае
І

комату, і коли піднімався 
на третій поверх до наго
родного відділу, мене че 
залишало відчуття, що все 
те, що діється, — ВСЬОГО 
лише добре поставлена 
вистава.

Я не міг завчасно знати, 
як буде відбуватися вру
чення мені батьківської 
нагороди, та уявляв с.обі 
тих, кому доручається ця 
делікатна справа.

Може, й можна звикну
ти до такого: пройдіть у 
кімнату номер такий-то, 
почекайте, потім — трива
ле копання в шухляді 
письмового столу, нареш
ті дістається коробочка з 
орденом і формальна пе
ревірка документа завер
шує урочисту хвилину не
звичайного візиту.

Напевне так і треба. Та 
в мене документа не ви
явилось. Була тільки по
вістка.

Підполковник довго вив
чав повістку, дивився на 
мене, як на якесь диво, 
журливо хитав головою.

— Зрозумійте, молодий 
чоловіче, — промовив він, 
— ми не можемо вручити 
такий орден у випадкові 
руки.

Серед осінніх барв 
якось надзвичайно вража
ють кущі шипшини з чер
воними, пурпурними яго
дами...

Гната Павловича знаю 
давно. До досвідченого 
механізатора горнеться і 
молодь, і його однолітки. 
Все знає, все він уміє, ні 
від кого 
секретів.

Якось 
степовою 
ла. Біля
мене рукою:

Злізу.
зупиніться.

Гіавловії-
хати.

кп. Знаєте, як 
хто пішки ходить, 
довше живе...

Однак зліз із воза Гнат 
Павлович не через це.

Одного давнього зимо
вого дня віл ішов понад 
яром. I побачив невелич
кий кущик шипшини, об
ліплений зграєю щигликів. 
Подумалось: голодні—що 
їм того кущика? Зірвав 
і сам десятків зо два ягід. 
А весною, як зійшли сні
ги, як запарувала 
висадив їх иоиад 
Там ніколи не 
плуг, там росте висока тра
ва. На його радість всі 
зерна зійшли.

Невибаглива й негорда 
шипшина розрослася в 
густі кущі, і в засушливе, 
1 у дощове літо цвіте, 
вкривається рясними пло
дами. Взимку сюди прилі
тають зграйки птахів по
клювати ягоди, перебути 
важку зиму...

Котиться візок.., 
к Котиться візок у поле.

На ньому дід Овсін із ма
леньким онуком Санькою.

ВЄМЛЯ, 
яром, 

ходить

— Це гак, — відказав я, 
— та я ж не випадковий...

— Тим більше. Ви по
винні зрозуміти, що ор
ден — це не іграшка. То
му треба хоч якесь пос
відчення. Інакше... — і він 
розвів руками.

— Виходить мені прий
ти іншим разом? — спи
тав я. — Дочекатися по
вістки і прийти, так?

— Ну... навіщо, молодий 
чоловіче, чекати повістки? 
Ідіть 
ням, 
І всі

зараз за 
візьміть і 
справи... 
А якщо я ме зможу 

сьогодні прийти?
— Ну, це вже ваше ді

ло. Якщо так, то в наступ
ний вівторок — ласкаво 
просимо. Ось так-то...

Я нічого не відповів і 
вийшов з кабінету. Озир
нувся. Підполковник сидіз 
нерушно і мовчки дивив
ся мені вслід.

Я вже було вирішив не 
йти сьогодні до військко
мату. Та згадав материнсь
кі очі після одержання 
повістки, стриманий плач, 
і поїхав додому за пас
портом.

Через півтори години я 
знову піднімався на тре
тій поверх. Постукав у 
знайомі двері і, не чека
ючи відповіді, відчинив їх.

відпивав чай, відкусюючи 
від великого шматка хлі
ба з маслом.

— Вам чого? — запитав 
він неприязно, — у ме-е 
зараз обідня перерва. На 
дверях написано.

— Я паспорта приніс, — 
промовив я, протягуючи 
йому повістку та паспорт.

— Цу та й що, що при
несли? Хіба не можна за
чекати до кінця обіду? — 
Та потім щось згадавши, 
відклав хліб з маслом, по
ставив чашку і сказав. — 
А, це ви, молодий чолові
че. Похвально... похваль
но... Ось бачите. Якщо ду
же бажати... Зараз ми 
миттю все і оформимо.

Я мовчав. А що було

— Хвилиночку, молодий 
чолозіче. Зараз, хвили
ночку. Айн момент. — Він, 
силувано посміхаючисо, 
підвівся, витер ру»ки та ро
та рушником, подивився 
на недопитий чай, зітхнув 
і вимовив безбарвним го- 
лосом( — так ось... Наго
роду, яку ми повинні бу
ли вручити вашому бать
кові, ми вручаємо вам. 
Вона багато до чого зобо
в’язує, молодий чоловіче. 
І ви завжди повинні па
м’ятати тих, хто віддав 
своє життя заради таких, 
як ви, заради всіх, хто в 
мирі живе на нашій пре
красній планеті.

— Це — дуже висока 
нагорода, — уже якось

зовсім недоречно доба
вив він і метушливо по
прямував до столу.

Він зняв чайник з вели
кого коричневого зошита, 
поставив його на підлогу, 
послюняаив пальця і стаз 
гортати зошит, при цьому 
повеселіло мугикаючи 
якусь легеньку мелодію. 
Знайшовши те, що щука^в, 
підполковник довго щось 
записував, при цьому ви
мовивши, — документа 
сюди, — і вказав кивком 
голови на стіл.

Я поклав паспорт.
— Повісточку 

ласка.
Підполковник 

вістку і знову 
тав її, прицмокуючи 
ком. — Так, так, — 
він, — так, так... — І 
записував щось. І 
прицмокував.

Розпишіться,

гак, орден, орд-зн. — 
помацав руками по 

столі, висунув шухляду, 
помацав там і вийняв ма
леньку коробочку з орде
ном.

— Держіть, молодий чо
ловіче. Будьте гідні... Це
— дуже висока честь.

Коробочка була запеча
тана і при підполковнику 
незручно було розкрива
ти ЇЇ та роздивлятися ор
ден, тим більше, ЩО віч 
Т)ут же сказав. — Ну, 
йдіть. Йдіть вже, а то з 
мене перерза закінчуєть
ся

І коли я вже узявся за 
ручку дверей, раптом по
чув:

— До речі, молодий чо
ловіче, з якого року ваш 
батько?

— З двадцять сьомого,
— відповів я І ВІДЧИНИВ 
двері.

І вже тоді, коли вихо
див з кабінету, до мене 
долинуло:

— Да... А мені ось че 
довелося... Н-да... не до
велося. Хвороба, знаєте,
— навіщось, ніби виправ
довуючись, пояснив він.
— А то б я теж... Висока 
нагорода. Дуже висока...

«Зоря комунізму». По

Кіро-

РаЙ(Щу, |лен лї-
ГеРатурВ()ї сту-
д!‘ <(Л0іо>. <^0

Раі,,»нііС|- газети 
закінчетні середньої школи пішла пра- 

ватив місцем|ккодгосп імені Леніна 
тварпінинь^^^рму- в°на — секре- 

7аР коу-омольської організації колгоспу, 
активяій сількор районної газеті!.

в по&ії Наталка робить перші кроки. 
І хаії не завжди скоряється перо по- 
чаткукнй поетесі, вірші її щирі і безпо- 
середні, у них пульсує любов ДО рідної 
землі І, звичайно ж, почуття першого 
кохання

Бережинка
З* що іюблю я Бережинку, 

сєіо, мій дивосвіт?
За рідн, затишну домівку
І кр.мицю край воріт.
За що я вдячна Бережинці
1 землянам з мого села?
За те, до тут я по стежинці 
Колись/ юнь свою пішла.

я БеРежинкУ.
Селомітру джене моє?
Що хліб із першого ужинку 
На стілВітчизни віддає.

* * *
•М, Де кринии^к спориш, 
устрігись ми.^Врі мовчиш, 
я мовчу. Нащ^ слова,

Коли сама ДУУ^а співа?
* ї *

За тиночком стежечка, за стежкою 
Ти мене миленькою та й не називай. 
Під моїм віконечком руту не топчи.
Про любов і вірність ніжно не шепчи. 
Десь, колись я чула вже гарні ті слова. 
Знаю ; ой знаю я, що з тих слів бува..

Балакуче з балакучих хло
п’я. На возі — не одна 
в’язка сіна, вербових гі
лок.

Дід О всій колись був 
мисливцем, полював, бро
див полями, по глибоких 
ріллях і зеленій озимині,. 
Траплялось, вертався з тро
феєм, але більше меткі зай
ці показували йому свої 
хвости, відбігали.

Давно вій здав свою 
рушницю: і літа не ті, і но
ги. Але не забував степо
вих просторів і тих, хто 
там живе. Ніхто його не 
зобов’язує, не примушує, 
однак кожної осені він ви
рушає до ліска. Там він 
змайстрував нехитрі 
дівннці для звірів.

І в ті поїздки бере й 
свого чорнявого кучеряво
го онука...

Котиться візок, точаться 
розмови.

— Діду, а вони при
йдуть?!

Обом зрозуміло хто во
ни: косулі, зайці...

— Прийдуть, Сашо. Як 
же їм не прийти! Це тепер 
он СКІЛЬКИ ЇЖІ ДЛЯ НИХ і в 
полі, і в ярах, і в лугах. А 
як зима вкриє все глибо
кими снігами, які запасну 
бідної косулі, в малого 
веприка та зайця? От і 
прибіжать до годівниць 
тамувати голод. Птахам і 
звірятам, Сашо, холод не 
страшний, мають теплі 
шуби — страшний голод...

От 1 лісок. Зупиняються. 
Дбайливо наповнюють го« 
дівшщі запашним духмя
ним сіном, в’ялими вербо
вими гілками...

В осінньому полі най
більш чарують, вражають 
лісосмуги. Щодня вони мі
няють свій колір. Золотис
ті, багряні, де-не-де ще в 
зелених латочках...

Омивали їх весняні й літ
ні доїці, шуміли вони на 
вітрах, охороняли від пи
лових бур пшениці й ячме
ні, зберігали вологу — ви
сокі й горді ясени й клени, 
величні дубки.

І настає день, коли во
ни скидають своє вбрання, 
стають такими прозорими, 
що крізь них видніється 
далечінь, білосніжні села, 
навіть голубі корпуси Но- 
вомиргородського елева
тора й червона труба Ка- 
пітанівського цукрозаводу.

м. Кірозоград.

«Зробив
Вася Чуенко»

Так гласить не зовсім 
каліграфічний напис: «Зро
бив учень п’ятого класу 
Вася Чуєнко». Хто ти, 
який ти, п’ятикласнику?

Посадили лісосмуги, віг- 
ростили їх людські руки. 
Не забувають і тепер: як 
облетить листя, видно па 
стовбурах хатки-птахівни- 
ці. То учні у своїх ШКІЛЬ
НИХ майстернях виготов
ляли їх, щоб і птахи мали 
затишне житло.

Летять воин до своїх 
лісосмуг. Застане люта сні
говиця — ховаються в за
тишні оселі...

Хатки, хатки... Багато їх! 
І он на одній напис: «Зро
бив учень п’ятого класу 
Вася Чуєнко».

Добре діло зробив ти, 
Вася-Васильок!

За осінню неминуче при
нда зима. Іноді м’яка, ма
лосніжна, а частіше холод
на, морозна, з лютими хур
товинами, з пронизливими 
вітрами. Сутужно, важко 
*од! 1 звірятам, і птахам. 
І як добре, що про це не 
забувають люди...

Я НЕ ЗНАВ...

Микола СТОЯН.
с. Панчеав, 
Новомиргородський 
район.

студентами 1 учнями 
обласного центру. Не
щодавно члени Спілки 
письменників 
поети Ляля 
(м. Київ), Микола ' Но
виков (м. Москва), Ва-

лерій Гончаренко і Юрій 
Камінський (м. Кірово
град) та член обласного 
літоб’єднання Петро 
Сиволап побували на 
кількох підприємствах 
нашого міста.

Я не знав, що такс «доля»,
Доки ке побачив зморшки 
На руках моєї матері...
Я не думав, що є слово «треба»
1 від нього не відступитись, 
Якщо хочеш жити по-людському.
А’ жити по-людському, значить,
В ділах і думах своїх
Відштовхуватись від єдиного полюса, 
Що зветься «Совість».

с. Олександрівна, 
Долинський район.

Николай КОЛЯДОВ

Тебе
Я знаю, есть в твоих глазах 
пьянящий омут без обмана, 
И вся душа как на весах 
видна из синего тумана.
И поднимается во мне 
неодолимое стремленье 
тонуть в той синей глубине, 
В пьянящей тайне откровенья.

г. Александрия.
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ЧИТАЛЬНЯ ІВАСИКА-ТЕЛЕСИКА

Телефони
елень!..
дзвонить
і цілий день?., 
зківець телефони 
оводить. 
елень! 
елень’..
обр^^Яь! — 

ка до іюрсука, — 
озері не видно 
ншого, синка?».

«Нумо, без осхраз. 
в мою хатину 
шу хоч би раз.
. Довговухий!
— прийду сама», 

іухавку продмухав
: «Мене нема...».

Чемний Дружок
Ми ® жка усеньке літо 
Вчили іемно говорити.
Мн сіз ли з ним за столик,
Ми з іім бігали до школи...
І Др.Ч°к хоч натомився.
А таь8; чемненьким став.
й годити научився
Дужфрно «р-р-р» і «гав».

Наталчина лялька
Може іули, плаче лялька? 

іл 
чі
Ці мокрий ніс, 
ані косички, 

ана спідничка... 
рухайтесь лишень;
і плаче день у день. 
ИТИ? Що робити? 

. ляльку треба вмити,
Розчосі ти, заплести,
В дП’Садочок повести!

Тамара ЖУРБА.

Наталки! 
сліз,

с, |»інівка, 
донський район.

«СІВАЧ» ЗАПРОШУЄ
Завтра (16 вересня) в приміщенні обкому 

консулу відбудеться чергове заняття мі
ської молодіжної літературної студії «С; 
вач». йа нього запрошуються старшоклас 
ВИКИ* Студенти і молоді робітники, які люб 
лять Фасне слово і пробують СВОЇ СИЛИ Ні 
нел*г* • але захоплюючій ниві поезії і про-

*!Оквірші студійців. На обго ареН" ' виноси^»-воє оповідання член С<
?АИИ пРОЗаік Василь Бондао. Крі* 

осН08ч>ят2Пч?НЄНТ,в В о5говоренні твору МО ^..уть 5-«ти участь всі бажаючі.
Початок заняття о 18-й годині.
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«Зоря комунізму». По

15 вересня 1987
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Наталка Д°’ 
Р°ш з села Бе- 
РЄЖинКи КдОО- 
8огйШйьк<-0 
Району чяея лі
тературної сту- 
Дн «Слодо», що 
Л’е при реД8КЦії 
Районної газети 
закінченні середньої школи пішла пра
цювати в місцем^колгосп імені Леніна 
а тваринннцьь^ррму. Вона — секре- 
аР комсомольської організації колгоспу, 

активний сількор районної газети.
в поезії Наталка робить перші кроки, 

1 хай ще не завжди скоряється перо по- 
чаткуючій поетесі, вірші її щирі і безпо
середні. У них пульсує любов ДО рідної 
землі і, звичайно ж, почуття 
кохання.

Бережинка
За що люблю я Бережинку. 
Моє село, мій дивосвіт? 
За рідну затишну домівку 
1 за криницю край воріт. 
За що я вдячна Бережинці 
! землякам з мого села? 
За те, що тут я по стежинці 
Колись у юнь свою пішла. 
За^^ хзє^Я Бережинку, 

атр}-джене моє?
Що хліб із першого ужинку 
На стіл Вітчизни віддає.

«
спориш, 

<Я^)1 мовчиш, 
щб" слова,

Колонка
еоютант

першого

♦
ам, де принт 
устрілись ми.
я мовчу. НащС слова,

Коли сама ду^а $піва?

За тиночком стежечка, за стежкою гай, 
Ти мене миленькою та й не називай.
Під моїм віконечком руту не топчи. 
Про любов і вірність ніжно не шепчи. 
Десь, колись я чула вже гарні ті слова. 
Знаю я, ой знаю я, що з тих слів бува...
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ЧИТАЛЬНЯ ІВАСИКА-ТЕЛЕСИКА

Телефони
Дзінь і ієлєнь!..
І хто не дзвонить 
Цілу' ніч і цілий день?..
Кріт-зв язківець телефони

; В ліс проводить.
; Дзінь-дзелень!
1 ^зінь-дзелень1..,

Jfci.no! Добріші — 
лось гу*ка до стурсутса, — 
Там на озері не видно 
Лося меншого, сипка?». 
А лисиця щохвилини 
Зайцю: «Нумо, без ойраз. 
Завітай в мою хатину 
На гостину хоч би раз. 
Я чекаю. Довговухий! 
А як н", — прийду сама». 
Заєць слухавку продмухав 
І сказа з: «Мене иема...».

Чемний Дружок
Ми Дружка усеньке літо 
Вчили чемно говорити. 
Ми сідали з ним за столик, 
Ми з ним бігали до школи...
І Дружок хоч натопився, 
А таки чемненьким став.
И говоіфтп научився 
Дуже і арію «р’-р-р» і tra8J,

Наталчина лялька
Може чуйи, плаче лялька?

Лксаче фьк* Наталки!
«ЯІ₽?УГЛ1 очі поййсліз, 

у грязюці мокрий ніс, 
І заскубані косички, 
І запя пана спідничка... 
От прислухайтесь лишень: 
Плаче и плаче день у день. 
Шо ронити? Що робити? 
Мабут°, ляльку треба вмити. 
Розчесати, заплести, 
В дитсадочок повести!

Тамара ЖУРБА. с Іванівна,
Донський район.
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І «СІВДЧ» ЗАПРОШУЄ

I
І

Завтра (16 вересня) в приміщенні обкому: 
коМСО^-'У відбудеться чергове заняття мі-і 
сьі<°‘ '^лодіжної літературної студії «Сі- 
ва*і»- ‘а нього запрошуються старшоклас-і 
ЦИКИ> С'Уденти і молоді робітники, які люб-1 

. лять красне слово і пробують свої сили на 
це-ИеГІ'! ' але захоплюючій ниві поезії і гіро- 
ЗИ^УИняИв^гиЖг,рш' С7/Дійців. На обго- 
воРеН ■ "°С-И '^■-305 оповідання член «Сі-
вача,>мях « ДИИ Проза.» Василь Бондар. Крім основу опонентів а Обговоренні твору но. 

зЗДти участь всі бажаючі.
Лопаток заняття о 18-й годині.

I

Майстер сувенірної дільниці кіровоградського заводу •■Металіст» І. ТРЕМБАЧ (на знімну)’ до 70 річного 
ювілею Великого Жовтня виготовив чеканну.триптих «СРСР пропонує мир, роззброєння, співробітництво». 
На ньому — легендарний крейсер «Аврора», події 1917 року, картини сьогодення.

Фото 8. ГРИБА і Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.
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РЕПОРТАЖ ПЕРЕДПЛАТ А-88
Ми переходимо на від

вертість і в мого співбесід
ника п^в$д'| зникають кате-, 
горичні нотки.

До нашої розмови під-ІЗ ГАЗЕТНОГО МАГАЗИНУ
Магазин «Газети, журна

ли, книги» знає кожний з кі- 
ровоградців. Його місцероз- 
ташування в кварталі вули
ці Леніна — однієї з цент
ральних в обласному центрі 
— допомагає цьому. Мага
зин колись був навіть од
ним з центрів... культурно
го життя міста (і в цьому 
перебільшення ніякого не
має). Кіровоград' зростав, 
з'явились новобудови, се
ред яких і кінотеатри, 
і бібліотеки, і будинки 
культури, але тради
ції старожилів збереглися. 
І навіть за умови різкого 
підвищення «культурного 
комфорту» кіровоградціз в 
останні десятиріччя мага
зин, як і колись вабить до 
Себе.

У багатьох вже стало 
звичкою починати робочий 
день саме з його відвіду
вання.

Читач чекає, поспішає, 
хвилюється. Його не ціка
вить «журналістська кух
ня», в якій щодня вариться 
наш брат-журналіст. Голов
ні читацькі орієнтири — 
об’єктивність, оперативність, 
всеобізнаність. І при обо
в'язковій умові: «Щоб було 
цікаво!». Від цього з кож
ним днем зростає читаць
кий рівень. «Газета, яка не 
встигає за життям — вми
рає» — значення цих ле-

нінських слів а час перебу
дови підвищилось. І тому 
просто необхідно постійно 
вивчати свого читача.

...Дівчина купила «Моло
дий комунар». Представ
ляюсь їй, знайомлюсь. У 
відповідь:

— Тетяна. В цьому році 
поступила до інституту сіль
госпмашинобудування. При
їхала з Волинської області. 
Чому купила вашу газету? 
Подобається. Так, просто 
подобається. Кіровоград- 
кою стала лише місяць то
му, але встигла познайоми
тись з деякими цікавими 
публікаціями. Єдине заува
ження — їхня нерегуляр
ність, а це дуже важливо. 
Однак, думаю, що не поми
лилась, передплативши «Мо
лодий комунар» на наступ
ний рік.

А ось хлопець в спортив
ному костюмі «обминає» 
увагою газету, купивши ли
ше «Советский спорт» і 
«Спортивну газету». Зрозу
міло, що цікавиться спор
тивним життям.

— Який вид спорту най
більше полюбляєш!

— Футбол, хокей, баскет
бол...

— А на матчі з участю 
«Зірки» ходиш!

— Аякже! Раніше й сам 
тренувався у футбольній 
школі... Нині «Зірка» пога-

но грає. А про причини не
вдач майже не пишуть.

— До речі, з сьогодніш
ньому номері «Молодого 
комунара» вміщено розмо
ву старшого тренера «Зір
ки» з читачами газети.

Хлопець розгублено зай
має місце в черзі і, сховав
ши до сумки обидві спор
тивні газети, розгортає 
«Молодий комунар». На 
жаль, його більше не ціка
вить нічого, крім футболу..

— Зрозумів, що ви пра
цюєте в друкарні, — пред
ставляється мені запитан
ням бригадир слюсарів за
воду радіовиробів Анатолій 
Зозуля.

— В редакції.
— А хіба це не одне й 

те ж? Адже і журналісти, і 
працівники друкарні роб
лять спільну справу — 
«роблять газету».

— Це так.
— Якщо відверто, то 

«Молодий комунар» читаю 
дуже рідко. Пригадую, як у 
нас на заводі «ходив по ру
ках» номер з матеріалом 
про новгородківського «фо
толюбителя». Прочитали усі, 
але цей успіх вважаю ви
падковим.

— А «Вьщий . поверх», 
«Панель», «Замах на робко- 
ра» хіба не чули!

— Читав... Але невже це 
з «Молодого комунара»?

ключається продавець ма
газину Ф І1І. Мотхіна:

— Ви знаєте, буває так, 
що й через годину після 
відкриття магазину вашої 
газети вже бракує на при
лавку. Просто дивуєшся, що 
читачам стає відомо про 
новий цікавий матеріал. Але 
трапляється й інше. Всі га
зети розберуть, а «Молодий 
комунар» залишається на 
самоті. Причина—непостій
ність в якості публікацій, 
поверховість деяких мате
ріалів.

...Наші розмови з читача
ми продовжувались. Думки 
деяких з них були проти
лежними і тому виникла по
треба статистичного опиту 
відвідувачів газетного ма
газину:

— в опитах взяли участь 
ЗО чоловік;

— вік — 18—29 років;
— на питання «Чи подо

бається вам газета!» пози
тивно відповіли —, 18, нега
тивно — 6, стільки ж зали
шались без твердої думки;

— серед них рівно поло
вина передплатила газету 
на 1988 рік, семеро ще не 
встигли цього зробити, інші 
взагалі передплачувати не 
будуть.

Було висловлено претен
зії, побажання, зауваження, 
пропозиції. Всі вони, зви
чайно, будуть враховані ко
лективом редакції при пла
нуванні газети-88.

С. БОНДАРЕВ.

-«02» слухає...
Чергова частина Ленін

ського районного відділу 
внутрішніх справ міста Кі
ровограда — важлива і від
повідальна ланка підрозді
лу, від роботи якого зале
жить дуже багато. Найго
ловніше — попередження і 
викриття злочинів.

Чергова частина...
Телефонний пульт. Кім

ната для затриманих. На 
стінах оперативні карти ра
йону, міста. Працює теле
тайп. А за всім цим пиль
ний погляд оперативного 
чергового .відділу старшо
го лейтенанта міліції Юрія 
Поліщука.

— Як проходить чергу
вання?

— Сьогодні напружено. 
Тільки до дев'ятнадцятої го
дини здійснили понад 
двадцять виїздів на місця 
подій. Є затримані за ху
ліганство, дрібні крадіжки. 
Двох доставлено у нетве
резому стані з ресторану 
«Весна» за порушення гро
мадського порядку.

...Швидко входить схви
льоване подружжя: загу
бився син шести ооків.

Шукають його вже понад 
дві години.

В ефір летить чітка 
команда оперативного чер
гового. У пошук включили
ся наряди патрульно-пос
тової служби, дружинники 
опорних пунктів правоохо- 
рони, інспекція у справах 
неповнолітніх. А вже через 
годину подружжя Іващен- 
кіа щиро дякує працівни
кам міліції: хлопчика знай
дено.

Телефонний дзвінок.
— Слухаю... Оперативний 

черговий старший лейте
нант міліції Поліщук... Ва
ше прізвище?.. Повторіть... 
Працюєте на заводі «Друк- 
маш»...

А ще згодом вже по ра
ції:

— Увага! По вулиці Шев
ченка, біля магазину «Юний 
технік», вчинено крадіжку. 
Із рук громадянина Г. не
відомий, застосувавши фі
зику силу, вирвав магніто
фон «Протон-402» і побіг у 
бік вулиці Червоногвар- 
дійської. Оперативна гру
па, на виїзд!

Група у складі оператив
ного уповноваженого кар

ного розшуку Володимира 
Лобанова, слідчого Воло
димира Гончара, дільнич
ного інспектора Камаля 
Гурбанова виїхала на місце 
злочину. З’ясувавши прик
мети злочинця, оператив
ний черговий Ю. Поліщук 
негайно зорієнтував черго
ву частину Кіровського 
РВВС, котра блокувала ймо
вірні шляхи відходу злодія. 
Через кілька годин його 
було затримано. Ним ви
явився експедитор АТП- 
13555...

...Йшла четверта година 
ночі, коли черговий прий
няв повідомлення, що в 
сквері Трудової слави неві
домий, побачивши працівни
ка міліції, кинув свої речі і 
втік. Виникла підозра у кра
діжці.

На місце події виїхав опе
ративний уповноважений Во
лодимир Лобанов та поміч
ник чергового Станіслав 
Шпильовий У кущах було 
виявлено магнітофон, касе
ти, інші речі Сумнівів не за
лишалося — крадіжка. Оці
нивши дії злочинця, зійшли
ся на тому, що він непога
но орієнтується в районі, 
досвідчений, вміло замітає 
сліди, намагаючись зникну
ти. Га не врахував головно
го: варіант його можливих 
дій був уже опрацьований 
черговим нарядом, через

СЛУЖБА: ДНІ І НОЧІ 

що затримання стало, як-то 
кажуть, справою техніки. 
Крадієм виявився такий со
бі Шеїн, людина, яка ніде 
не працює. Тієї ночі він 
здійснив крадіжку в кафе 
«Золотий півник» по вули
ці Карпа Маркса.

— А як відбувається роз
гляд особи затриманих?

— Підстави, мотивуван
ня, правомірність затриман
ня, з'ясування особи, цілий 
ряд інших моментів — усе 
це наша безпосередня ро
бота.

— Яку допомогу отри
муєте від громадян міста?

— Без такої допомоги 
нам не обійтися Наведу 
приклад. Із «Будинку одя
гу» повідомили, що невідо
мий чоловік намагався ви
нести пальто, І його затри
мали самі працівники ма
газину. Громадське втру
чання — основа нашої ро
боти.

І зчбву телефонний дзві
нок: на вулиці Полтавській — 
бійка!

...Співробітники міліції 
спішать до машини, аби 
встигнути випередити ли
хо...

В. ЯКУНІН.

«КОЛИСКОВА»
НА ТЕМИ
МОРАЛІ
Літо й початок осені — 

гастрольна пора в більшос
ті театрів. Водночас їда 
підготовна нових вистав. 
«Над чим працюють кро- 
пивничани?» — з таким 
запитанням звернувся наш 
позаштатний кореспондент 
В. КОБЗАР до режисерів 
Кіровоградського обласного 
українського музично-дра
матичного театру імені 
М. Кропивницького.

0. НАТЯЖНИЙ: Мене 
ще студентом привабила 
своїм •романтизмом п’єса 
французького драматурга 
Е. Росгапа «Сірано до Бер- 
жерак». Я підкреслюю, її 
романтизм, хоч сам 
•Top fir’iVianiiB твір як сет 
роїчну комедію. У центрі 
п’єси, написаної ще в 1897 
році, реальна історпчіщ 
особистість — відомий 
фр.'іііїіузьїопї пост і мисли
тель XVII століття Сіраііо 
де Бержерак, людина не
залежних політичних пог
лядів, невгамовного тем
пераменту, матеріаліст, 
який не знайшов визнаний 
серед своїх сучасників. 
Е. Росган дещо відступає 
від біографії Сірано де 
Бержерак а. приділяючи 
значну увагу жертовному 
коханню героя до красуні 
Роксапп.

М. ГОРОХОВ: Наша 
творча група закінчує ро
боту над «Провінціалка
ми» Я. Стельмаха. Кро- 
пивничаїїи вдруге зверта
ються до драматургії цьо
го автора — у 1982 році 
була поставлена його п’єса 
«Гра на клавесині». Но
вин твір Я. Стельмаха 
приваблює тою мораль
ною проблематикою, яка 
хвилює тепер багатьох на
ших сучасників, занепо
коєних проявами бездухов
ності в нашому суспільст
ві. Роздвоєність, конфор
мізм, цинізм, — цими не
привабливими рисами як 
хворобою наділені (хто 
більше, хто менше) всі 
герої п’єси. Втім, негідни
ками їх не назвеш. На 
перший погляд це цілком 
добропорядні люди, але 
в кожного тягар компро
місів із совістю, іцо вреш
ті принижує людську гід
ність, руйнує особистість.

С. РОЩИН: Мені, но
вачкові в театрі Кропив- 
іпіцького, доручено поста
новку «Колискової» су
часного татарського дра
матурга Т. Міішулліна. 
Виставу двічі показувало 
ЦТ, але я певен, що інте
рес до п’єси не вичерпав
ся, оскільки її -проблема
тика залишається надзви
чайно актуальною. На пер
ший погляд, це «жіноча» 
п’єса, якщо мати на ува
зі тільки дійових осіб. Але 
проблеми сучасної сім’ї, 
егоїзм сучасної молоді аж 
ніяк не дрібниці, і саме 
про не мовиться в п'єсі. 

Виступаючії недавно в «Лп- 
тературной газете», Т. Мін- 
цулліи слушно підкреслив! 
«У своїх ’ п’єсах я завжди 
виступав (можливо, комусь 
це і здасться смішним) за 
жіночність жінки. Чи не 
перекладаємо ми на її 
плечі нестерпну часом но
шу? Те, що їй не під силу 
і фізично, і психологічно, 1 
морально? У всьому цьо
му мені бачиться пору
шення якогось життєвого 
балансу. Чи не за раху
нок того, що мп зняли 
якусь частину відповідаль
ності з чоловіків?» Я ціл
ком поділяю таку думку 
драматурга і збираюся вті
лювати її у виставі. Але 
вистава • не тільки про це, 
— як завжди, коли йдеть
ся про людські почуття, — 
і саме тому, я сподіваюся, 
вона зацікавить читачів 
«Молодого комунара».

Jfci.no
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21.50 — Художній телефільм 
«Транзит». 2 серія. 22.55 — 
Актуальна камера. Вечірній 
випуск. 23.25 — «Листи З 
альбома». Музична програ
ма.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15— 

Документальний телефільм. 
8.35, 9.35 — Основи інфор
матики 1 обчислювальної

технікн. 10 кл. 9.05. 13.25 — 
Іспанська мова. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Курс на Індустрі- 
алізацію. 10.35, 11.40 — Біо
логія. 7 кл. 11.00—АБВГДей. 
ка. 11.30 —' «Який він — 
грибний дощ?». Науково-по
пулярний фільм. 12.05 —
Телефільм «Картина». З се- 
рія. 13,55 — Новини. 14.00— 
Програма Кемеровської сту
дії телебачення. 18.00 —

А ЦТ (І програма)
7.00 — <90 хвилин». 8.35 

— Хокей. «Кубок Канади». 
2-й фінальний матч. 10.35 — 
Новини. 16.00 — Новини. 
16.15 — «Здрастуй, музико!». 
Зустріч композитора Р. Щед
ріші з учнями Московського 
хорового училища. 17.15 — 
Новини. 17.20 — Філософ
ські бесіди. За матеріалами 
VIII Міжнародного конгресу 
з логіки, методології і філо
софії неуки. 18.05 — Мульт
фільм. 18.15 — Наш сад. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — До 70-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної ре
волюції. Радянська Молдавія. 
Програма Молдавського те
лебачення. 21.00 — «Час». 
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Візьмемось за 
руки, друзі. Вечір авторської 
пісні. 23.20 — Сьогодні у 
світі.

Новини. 18.15 — Сільська 
година. 10.15 — Співає і тан
цює молодість. 10.30 — Рит
мічна гімнастика. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Рек
лама. 20.20 — Баскетбол. 
Міжконтинентальний кубок. 
Чоловіки. 
(Бразілія) 
(Каунас).
21.40 — ... . .
дови. 21.50 — Футбол. Кубок 
У ЕФА. 1/32 фіналу. «Локомо
тив» (Софія) «Динамо»
(Тбілісі).

«Монге З'бано»
— «Жальгіріс» 
21.00 — «Час». 

Прожектор перебу-

ров’я. 15.10 — Погода на до
рогах республіки. Експрес- 
інформація. 15.50 — До
70-річчя Великого Жовтня. 
«Сторінки наукового літопи
су». 16.00 — Для дітей. Ху
дожній телефільм «Острів 
скарбів». 1 серія. 17.00 —
Суботні зустрічі. 18.30 —
Музичні моменти. 18.45 —
Скарби музеїв України. 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— Сонячні кларнети. 20.45
— На добраніч, дітиі 21.00
— «Час». 21.40 — Кіноетюд. 
Телеафіша. Погода на завтра. 
21.50 — Художній фільм 
«Людина-невидимка».
— Актуальна камера, 
чірній випуск.
Д ЦТ (II програма)

16.10 — Художня гімнасти
ка. Чемпіонат сиїту, 17.10— 
Фільм «Як стати ішамеьи. 
ти.м». 18.15 — Маяковський 
з памп. 19.10 — Фестивалі, 
конкурси, кзпцірти. 20.00— 
Вечірня казка. 21..15 — Здо
ров'я. 21.00 —«Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50
— Фільм «Дерева па асфаль
ті».

Новини. 10.15 
концерт. 10.35

діло». Про розвиток соціаль
ної сфери на підприємствах 
лісової промисловості. 18.30 
— Мультфільм. 18.40—Хви
лини поезії. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Спортивна 
програма. Футбол. Європей
ські кубки. 21.00 — «Час». 
21.40 —- Прожектор перебу
дови. 21.50 — Співає народ
на артистка Азербайджан
ської РСР Ф. Касимова. £

Продовження спор. ♦ 
програми. У перер- X 

Сьогодні у
22.00 • 
ТИВНОЇ 
ні - 22.45 
ті.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Телефільм «Історія одного 
пробігу». 10.35 — 10. Візбср. 
«Березова гілка». Телевиста
ва. 11.40 — Шкільний екран. 
12.10 — Продовження теле- 
вистави «Березова гілка». 
В перерві 13.00 — Новини. 
14.15 — Доброго ----  —
ров'я. 15.00 —
фільм «Не можу 
прощай». 16.25 — 
передач. 16.30 - 
16.40 
17.00 
17.30 
мене кпасивою».
Співає Н. Валахтіна. 13.Г.0-- 
«День .
град). 18.45 — Естрадні ме
лодії. 12.92 ’ А::?”?”'
мера. 19.35 — Ставиться пи
тання. Маршрут? ......
втрат. Передача 
Кіно без гри ЧІРПЯ 'гімн.*«- 
На дп" 
«Час».
ДАІ. Телеафіпіа. Погода на 
завтра. 21 50 — Художній 
Ф/льм «Мільйони Ферфакса». 
23.10 — Актуальна камера: 
Вечірній випуск.

вам здо-
Художиій 
сказати:

Програма
- Новини.

Срібний дзвіночок.
- Перебудова і кадри
- Телефільм «Зробіть

18.00 -
за днем». (Кірсво-

19.00 — Актуальна ка-
ми хлібни
1 19.55 -

20.35 — 
ика 20.45

тбраніч. діти! 21.00
> 21 -10 — Кіноекран

Бе-

'Д. ЦТ (її програма)
8.60 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний телефільм.
8.35. 9 35 — Навколишній
світ. 2 кл. 8.55 — «Сито про. 
Фесора Папського•. Науково- 
популярний фільм. 9.05. 1.2 20

Французька мова. 9.55— 
-єДайте приз моєму собаці». 
Науково-по. л лярннй фі їм». 
10.05 — Учням СПТУ. Історія.
10.35. 11.40 — Біологія. 5 кл.
10.55_ -- Російська мова.
11.25 — Науково-популярний 
Фільм «Пухнаста веселка». 
12.00 — Телефільм «Карти
на». 1 серія 13.50 — Твоя 
ленінська бібліотека. В. І. 
Ленін. «Завдання спілок мо
лоді-. 14.20 — Новини. 14.25
— Л. Андрєєв, Стопінки жит
тя 1 творчості.’ і частина. 
">8.00 — Новини. 18.15 —
Ритмічна гімнастика. 18.45
— Подумаємо оазолг. 19 30— 
Реклама. 19.35 — Всчіпня 
казка. 19.50 — Баскетбол. 
кт:ж’,’онтине:ітял'.л;г й к /бон. 
Чоловіки. «Барселона» (Іс
панія) — «Вашінгтон олд 
етаоз» (СИГА). 21.00—«Час». 
21 40 
довя.
♦Каптинє’ 
Новини.

Прожектор пеоебу-
21.50О — Телефільм

сепія 23.10

програм.’) 
*90 хвилин»

А НТ (І
7.00 —

— В. Распутін. «Живи 
м'ятий» Фільм.вистава 
ковеского театру 
10.10 — Новини. 
Новини. 16.15 — 
торії». Тслежурна 
«Волог
кой

▲ ут
10.00 - 

Камерний . . 
«Шкільний екран». 10 клас. 
11.05 — Художній фільм
«Недільна ніч». 12.40 — Но
вини. 16.30 — Новини. 16.40
— Срібний дзвіночок. 17.00
— Варіант. 17.30 — Агро
пром: проблеми і пошуки. 
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — «Звіти і 
вибори у профспілках». Ви
ступ зав. орті пстру втор- 
ським відділом Я. А. Бон
даря. 18.25 — «Паші довід
ки». 13.30 — Актуальна ка
мера. 19.00 — Футбол. Ку
бок’ європейських чемпіонів. 
«Динамо» (Київ) — «Глазго 
Рейнджерс» (Шотландія). 
20.4-5 — На добраніч, діти! 
21.00—«Час». 21.40 — Е. Бра- 
гінськиіі, Е. Рязанов. «Облуд
ники». Вистава Калузького 
драматичного -театру імені 
Луначарського. /Кіровоград).

зав.

Д ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35— 

«Цілком неймовірна пригода, 
або Граф Калісстро». Музич
на телевистава. Музика 
М. Таривердіева. 10.10 —
Світ і молодь. 10.-15 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16,15 
— Фільм «Ми з Вулканом». 
17.20 — Новини. 17.25—-Світ 
твоїх захоплень. Докумен
тальні телефільми. 17.05 — 
Новини. 17.55 — Російський 
романс у виконанні Г. Ка
пової. 18.15 — Мультфільми. 
18.-15 — Сьогодні у світі. 
19.00 — «Проблеми — пошу
ки. — рішення». Матеріальна 
база радянської культури.
20.30 — Грає лауреат між
народних конкурсів Д. Алек- 
сєєз (фортепіано). 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Фільм 
«.Польоти уві сні та наяву». 
23.15 — Сьогодні у світі.
23.30 — Ми співаємо джаз.

23.05 — Новини.

А

А ЦТ (ТІ програма)
8.00 —‘ Гімнастика. 8.15 — 

Документальний телефільм. 
8.35. 9.35 — Суепільствознап. 
ство. 10 кл. 9.05. 13.35 — Ні
мецька мова. 19.05 — Учням 
СИТУ. Етика і психологія сі
мейного життя. 10.35. 11.40
— Музика. 2 кл. 11.05 — Ша
хова школа. 1-2.10 — Теле
фільм «Картина». 2 серія. 
14.05 — Повніш. 14.10 —
.1 Андрсов. Сторінки життя 
і творчості. 2 частіша. 13.00
— Новини. 18.10 — Із скарб
ниці світової музичної куль
тури. А. Двсржак. Симфонія 
№ 9 мі мінор. 19.00 — «Спів- 
др уж п їсть». Те.ч оясу рна л.
19.30 — Музичний кіоск. 
20 00 — Вечірня казка. 20.15
— За безпеку руху. 20.20 — 

всіх і для кожного», 
розвиток кооперативів 
Омську. 21.00 — «Час». 
— Прожектор поробу-

„...... 21.50 — Телефільм
«Картина». З серід. 23.10 — 
Новини.

фонтану

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Виробнича гімнастика. 10.25 
— Телефільм. «Здрастуй, Ар- 
шалуйс», 10.35 — Шкільний 
екран. 7 клас. Музика. 11.10 
— Старти надій, 11.40 — 
Шкільний екран. 10 клас. 
Російська література. 12.10 
— Концерт артистів балету. 
13.05 — Новини. 13.25 — На 
шляху перебудови. 14.25 — 
Молодіжна студія «Гарт». 
15.55 — Наука і час. 16.30— 
Новини. 16.40 — Срібний

. дзвіночок. 17.00 — Концерт. 
»18.00 — «День за днем». (Кі

ровоград). 18.10 — «Об’єктив 
X розповідає». (Кіровоград). 
119.00 — Актуальна камера.

19.35 — Ставиться питання. 
Маршрутами хлібних втрат. 
Передача ПІ. 19.50 — «І тіль
ки музика». 20.50 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час». 
21,40 — Танціовальний етюд. 
Телеафіша. Погода на завт
ра. 21.50 — Бід першої осо-

«Для 
Про 
в м.
21.40 
дов».

«фіоптан» у перекладі з 
латинської означає «дже
рело». Джерелом натх
нення, фантазії, поєднан
ням мистецтва і природи 
уявляється мені фонтан. 
Звичайно, не тон, біля 
якого зупинилися ми — 
на міській площі імені 
Кірова. Щоб бути таким 
поєднанням мистецтва і 
природи, цьому фонтану, 
тобто обом фонтанам на 
площі, забракло фантазії 
їхніх авторів. Між іншим, 
у Росії фонтани прижили
ся завдяки фантазії^ «ве
ликого і 
Олексійовича», 
надивившись у 
фонтанних

8.35 
і па. 
Мос- 

«Сфера». 
16.00 - 

«Уроки 1с- 
я. 17.00 — 

іські наспіви». Ви- 
є фольклорний ансамбль 

радгоспу «Травневий» Воло
годської області. 17.10 —
Новини. 17.15 — «Подумаємо 
разом». Зустріч піонерів з 
секретарями ЦК ВЛКСМ 
В. Мнроненком. І. Нікітіним, 
заступником міністра осві
ти СРСР В. Шадриковнм. за
ступником міністра охорони 
здоров’я СРСР А. Барано- 
вим. 18.00 — «За словом —

А ЦТ (І програма) ?
7.00 — *90 хвилин». 8.35-- * 

М. Мусоргський. Сюїта для . 
фортепіано. «Картинки з ви- * 
ставки». 9.10 — Відгукніться. . 
сурмачі! 9.40 — Докумен- • 
тальні телефільми. 10.20 — 
Новини. 16.00 — Новини. 
16.15 —’ «Портрет сучасни
ка». Документальні телефіль
ми. 17.10 — Хай завжди бу
де сонце! Концерт дитячих 
колективів Литви. 18.10 — 
Фотоконкурс «Батьківщина 
улюблена моя». 18.15 —
Наука і життя. 18.45—Сьо
годні у світі. 19.00 —Мульт
фільми. 19.20 — Новини.
19.25 — Музична телевиста
ва «Цілком неймовірна при. 
гола», або Граф Каліостро». 
Музика М. Тарпвердієва. 
21.00 —’ «Час». 21.40—Про
жектор перебудови. 21.50 — 
Майстри мистецтв. Народна 
артистка СРСР В. Пашенна. 
22.50 — Сьогодні у світі. 
23.05 — Світ і молодь.
А УТ

1000 — Новини. 10.15 — 
Документальний телефільм. 
10.35 — Шкільний екран. 
10 клас. Фізика. 11.05 — 
Художній фільм «Чужі тут 
не ходять». 12.20 — Нови
ни. 16.30 — Новини. 16.40 — 
Срібний дзвіночок. 17.00 — 
«Доброго вам здоров’я». (Кі
ровоград). 17.50 — Для стар
шокласників. «Кур'єр». 18.30 
— «День за днем». (Кірово- 

18.45 — Музичний 
19.00 — Актуальна 

........ .  19.30 — Ставиться 
питання. Мапшрутами хліб
них втрат Передача друга. 
19.45 - Художній телефільм 
«Транзит». 1 сепія. 20.50 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.40 — Кіноаионс. 
Телеафіша. Погода на завтра.

град). 
фільм, 
камера.

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

«Моподс-й кеммунар» 

орган Кировоградского 
областного комитета

БН 02540.

НАША АДРЕСА:
316050. МПС,

государя Петра 
котрий,

Європах 
; див, переніс 1-х 

на холодні береги Неви.
Однак при всьому своє

му примітивізмі фонтани 
на центральній площі Кі
ровограда значною мірою 
компенсують в і де у т ; і є т ь 
міських фонтанів. У спе
ку воші несуть прохололу 
і свіжість. Тут можна від
почити, погомоніти (не 
підозрюючи, що камера 
всюдисущого репортера 
вже націлена на пас).

Міські фонтани... 
скільки взагалі фонтанів у 
Кіровограді? Завідуючий 
відділом комунальної) 
господарства П. М. Сич. 
довго міркував, перш ніж 
відповісти. В ім’я спра-

А

ведлнвості слід сказати, 
що пальців однієї руки 
йому цілком вистачило, 
аби перелічити всі.

— Чому ж так?
— У нас нікому займатися 

фонтанною технікою. Ме
ні ще жоден молодий чо
ловік не запропонував 
своїх послуг.

— Саме тому такий убо
гий вигляд фонтанів’і в ? би. П* Глазовй’й. 22.55 Ак- 
ларку імені Леніна? 5 ■ - . ...

— А фонтанами у пар- | 
ках ми не займаємося. Во- | 
ни на балансі відділу | 
культури МІСЬКВИКОПКО- І 
му, — зрадів Петро Ми- | 
хайлович, та враховуючи $ 
ситуацію, швидко додав: | 
— Скоро Кіровограді ма- і 
тпмуть каскадний фонтан, « 
не гірший ВІД... КИЇВСЬКИХ. X

Із таким же успіхом, і 
подумалось мені, товариш | 
Сич міг пообіцяти кіро- І 
воградцям фонтан не гір- | 
ший від петергофського, і 
софіївського чи навіть | 
фонтану Бахчисарая. Що- і 
що, а мріяти ми вміє- у 
МО; І

Але мій скептичний на- | 
стрій минув, поступаю- $ 
чись радості. І тих перехо- | 
жих, що не можуть помп- 
кути говірливих струменів І 
фонтанних. І

Міста, де багато фонта- ? 
и і в, на мій погляд, | 
лагідні і щедрі. Міста та- | 
кі — з відкритим облич- *

ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин», 3.30— 

Ритмічна гімнастика. 9.15—! 
Тираде «Спортлото». 9.30 — 
Будильник. 10.00 — Служу 
Радянському Союзу! 11.00 
— Ранкова пошті. 11.30 — 
Кіноафіша. 12.30 — Музич
ний кіоск. 13.00 — Сільська 
година. 14.00 — Здоров’я.
14.45 — Зворотний зв’язок. 
15.20 — Концерт майстрів 
мистецтв 1 творчої МОЛОДІ— 
Казахської РСР в Централ 
йому концертному за;.^М 
1/7.15 — «Наш Дім». Теле
журнал. 18.00 — Міжнарод
на панорама. 18.45 —Мульт
фільм. 18.55 — Фільм-кон- 
церт «Запрошує Галина Пи
саренко». 20.00 — Футбол. 
Чемпіонат СРСР. «Динамо» 
(Київ)—«Спартак». 2-й тайм.
20.45 — Грають М. Рожков і
Ю. Чернов. 21.00 — «Час». 
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — ХуДожия гім
настика. Чемпіонат світу. 
22.15 — Футбольний огляд. 
22.55 — Новини. 23.00 -4
Баскетбол. МіжконтппеК- 
тальний кубок.

туальна камера. Вечірній ви
пуск.

А ЦТ (II програма)
8.00 —’ Гімнастика. 8.15 — 

Документальний фільм. 8.35. 
9.35 — Історія. 4 кл, 9.05. 
1-1.15 — Англійська мова. 
10.05 — Учням СІІТУ. Су
спільствознавство. 10.35. 
11.40 — Історія. 7 кл. 11.05
— Наш сад. 12.10 — Фільм 
«Зникла експедиція». 1 І 2 
серії. 1-і.45 — Новини. 14.50
— Сванетія. Бунт засніже
них велетнів. 18.00 — Но
вини. 18.15 — Школа: проб
леми перебудови. 18.30 —
Мамина школа. 19.00 — Ху
дожня гімнастика. Чемпіонат 
світу. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — За безпеку руху. 
20.20 —’ Баскетбол. Міжкон
тинентальний кубок. Чолові
ки. «Трейсер» (Італія) '— 
«Барселона» (Іспанія). 21.00
— «Час». 21.40 — Пп<>и:ек- 
топ перебудови. 21.50 
«Нэша спадщина». Телеаль- 
маяах. 22.50 — Новини. 23.00
— Городошний спорт.

В. ЛЕВОЧКО, 
В. КОВПАК (фото).

«ТОРПЕДО»
(ЗАПОРІЖЖЯ)
«ЗІРКА» — 1:1

З торпедівцями футбо
лісти «Зірки» знайомі вже 
третій рік. Але й за та
кий короткий з футболь
ними вимірами час поле 
автозаводов стало для кі- 
ровоградців нещасливим. 
Нагадаємо, що у 1985 ро
ці «Зірка» програла в За
поріжжі з рахунком 0:1, 
а минулого сезону — 0:2...

І хоча статистика річ 
важлива, на перерву

річ

Індекс 01)03.

А УТ
10.0010.00 — Новини. 10.15 

Ритмічна гімнастика, J0.45 
На хвилі дружби 11.30 
Сьогодні 
ків лісу.

і

тйпзйі
команди пішли все ж при 
перевазі «Зірки». Леонід 
Фсдоров у властивій йому 
манері «вільного прориву» 
відкрив рахунок. Після 
відпочинку команди своєї 
тактики не змінили. І ли
ше прикра помилка гостей 
на 82-й хвилині дозволила 
автозаводцям зрівняти 
хупок.

Сьогодні «Зірка» 
своєму полі приймає 
мійців Одеси.

стг

ра-

па 
ар-

«

День працівни- 
..... 12.20 — Перлини
душі народної. 12.50 —Цир
кова програма. 13.20 — Но
вини. 13.40 — У майстерні 
художника. 14.10 — Погода. 
Програма передач. 14.15 — 
Художньо-публіцистична пе- 
редача «Ситуація». 15.00 — Яг 
Сс-ло 1 люди. 15.30 — Імпро
візація. 16.00 — Слава сол
датська. 17.00 — Мультфільм 
на замовлення. 17.55 —
Виставки. Вернісажі. Пого
да 18.00 — Пісні І. Кири.чі- 
ної. 18.30 — Актуальна ка
мера. 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Динамо» 
(Київ) — «Спаптаїг». 1-й тайм, 
(з 20.00 — 2-й тайм по пер: 
шій програмі ЦТ). 19.45 
«Незабутні». 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00—«Час». 
21.40 — Кінонарис. Телеафі- 
ша.’ Погода на завтра. 21.50
— З українеїжої класики. 
Фільм-спектакль. «Сватання 
на Гончарівні». 23.10 — Ри
туальна камера. Вечірній 
випуск.
А ЦТ (П програма)

8.00 — На зарядку ставай!
8.15 — До Дня працівників
лісу. 8.45 — Фільм «Дерева 
на асфальті». 10.05 — ІЗ 
скарбниці світової музичної 
культури. Д. Шостакович. 
10.45 — Російська мова.
11.15 — Програма У країн- . 
ського телебачення. 12.10 —. 
Художня гімнастика. Чем
піонат світу. 13.10 — Світ
і молодь. 13.45 — Фестиваль 
національних театрів краї
ни. Прем'єра фільму-вистави Мь 
Латвійського ТІОГу «Центри-сЯ? 
фуга». 15.30 — Художня гім
настика. Чемпіонат світу.
16.15 — Мультфільм. 16.35
— Міжнародний фестиваль

Профілактика на оадіоре- 
лейпих лініях республіки.
А ЦТ (І програма)

14.20 — Мультфільм. 14.30 
-• Сьогодні — День Москви. 
15.00 — «Співдружність».
Тележурнал. 15.30 — Для 
всіх і для кожного. 16.00 — 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм народної тлор- ____ _________ _________
чості «Веселка». «Мистецтво' телепрограм «Веселка». «Ми- 
народу». (Лівія). 16.25 —'
Новини 16.30 — Світ рос. 
лип 17.25 — Мультфільми.
17.45 — Сьогодні —‘ День 
Москви. 18.15 — До 
Великого Жовтня, 
немеркнучі рядки.
«Твій сучасник». 1 і 
У пепепві 
ни. 21.00 ............... .
Прожектор перебудови. 21.50 
— Музика п театрі, у кіно, 
на телебаченні. . Композитор 
Е. Артем’єв» 23.50 -«- По
вний.
А УТ

До 1120 — Профілактика 
па радіорелейних лініях рес
публіки. 14.20 — Повний. 
14.40 - Доброго вам здо-

ювілею 
Історії 
Фільм 

. 2 серії. 
19.10 - Нови- 

«Час». 21.40 —'

стецтво народу». (Лівія). 
17.00 — Спортивна програ
ма. Художня гімнастика. 
Чемпіонат світу. Баскетбол, 
Міжконтинентальний кубок. 
Чоловіки. Півфінал. Футбол. 
Чемпіонат СРСР. «Динамо» 
(Київ) —«Спартак». 1-й тайм. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Реклама. 20.20 — Доку
ментальні телефільми. 21.00
— «Час». 21.40 — Прожек
тор перебудови. 21.50 —.
Фільм «Переворот за ін
струкцією 107».
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