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ГАВАНА, 29 липня. (Кор. 
ТАРС). Святково прикраше
ні і пожвавлені вулиці і 
площі столиці соціалістич
ної Куби. Всюди стяги з 
п’ятиколірною фестиваль
ною ромашкою, яскраві 
транспаранти і плакати з 
девізом XI Всесвітнього 
фестивалю молоді і сту
дентів за «Антиімперіаліс
тичну солідарність, мир і 
дружбу!»

У день його відкриття — 
28 липня — молоде ПОКО
ЛІННЯ Землі знову проде
монструвало непохитну рі
шимість зміцнювати антиім
періалістичну солідарність,

clSa
продовжувати і розширю
вати боротьбу за мир і 
дружбу. Посланці мільйонів 
юних борців за мир, безпе
ку і співробітництво наро
дів, за роззброєння, націо
нальну незалежність, демо
кратію і соціальний прогрес 
З Ееличезним піднесенням 
зустріли звернене до них 
привітання Леоніда Ілліча 
Брежнєва, опубліковане в 
кубинській пресі.

(Закінчення на 2-й сюр.).

СТЕНД ЖНІІВ -

НА 31 ЛИПНЯ В ГОСПОДАРСТВАХ ОБЛАСТІ СКОШЕНО РАННІ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ НА ПЛОЩІ «4,7 ТИСЯЧ ГЕКТАРІВ. 
ОБМОЛОЧЕНО ВАЛКИ НА ПЛОЩІ 183,» ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. УСЬОГО НАМОЛОЧЕНО ЗЕРНА 580,1 ТИСЯЧІ ТОНН.

На ngsses 
„Золотий колос“
СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ

СЕРЕД КОМБАЙНЕРІВ:

Анатолій КОЛОТИГІН з колгоспу імені Жданова 
Світловодського району — комбайном «Нива» зі
брав хліб на 176.5 гектара і намолотив 7091 центнер 
зерна.

Андрій ТРЮХАН з радгоспу «П'ятихатський» Пст- 
рівського району — комбайном «Колос» скосив ран
ні зернові на 142 гектарах і намолотив 6971 центнер 
хліба.

Валерій ГЛУЩЕНКО з колгоспу імені Фрунзе До- 
линськсго району — комбайном «Колос» зібрав хліб 
на 163 гектарах і намолотив 6501 центнер зерна.

Віктор МИКОЛЕНКО з колгоспу «Перше травня» 
Петрісського району — із 135 гектарів намолотив 
6239 центнерів зерна.

Володимир ТИШИК з радгоспу «П’ятихатський» 
Пстрівського району — комбайном «Колос» зібрав 
хліб на 105 гектарах і намолотив 5120 центнерів 
зерна.

СЕРЕД МОЛОДИХ ЖАТКАРІВ:

Микола ШУЛЬГА з колгоспу «Україна» Нсвгород- 
ківського району — скос ив зернові на 327 гектарах.

СЕРЕД МОЛОДИХ ШОФЕРІВ:
Леонід РОМАНОВ з Долинського районного об’єд

нання «Сільгосптехніка»? — автомашиною «Урал » пе
ревіз 7420 центнерів хліба.

ГАЗЕТА, ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІО: ЖНИВНІ МАРШРУТИ
йснів. З початку збирання на елева
тор надійшло вже понад 20 000 тонн 
зерна гороху та озимої пшениці.

Каті Григорснко і Тані Панченко. 
випускницям Богданівської серед 
ньої шноли, здається, що цій валці 
автомашин не буде кінця-краю. А їм 
удвох треба встигнути взяти проби 
зерна з кожного __грузовина, бо во
логість, засміченість зерна всюди 
неоднакова. Проте дівчата ухитряю
ться якось протягом усієї зміни бу
ти веселими, спритними, встигають 
дотепно відповідати на добродушні 
жарти молодих водіїв машин. Бо ра
дість хліборобів через зернини-пер- 
і,а, що неначе аж дзвенять, коли пе
ресипаєш із долоні на долоню, про
никає в юні серця І від тої радості 
прибуває енергії, від неї і недовгою 
здається зміна, і вітер здається не 
палючим, а м'яким, лагідним.

Не сидиться на місці комсомоль
ському ватажкові елеватора Ларисі 
Волкобой. То вона в лабораторії, то 
в бухгалтерії, то біля розвантажу
вальних механізмів, то в диспетчер
ській...

— У жнивну пору на елеваторі 
працює чимало молоді, зокрема 
школярів, — розповідає Лариса.—Л

ви ж знаєте, які жваві ці п'ятнадця
ти сімнадняінліт ні. То ж аоводн- 
тіся навідуватися до них частіше 
гамувати надмір енергії. Тут же 
стільки хліба, аізіоманвіл, складних 
механізмів...

Та гаремно хвилюється комсо 
мольськпн секретар Анатолій Кор- 
ченкіи і Сергій Широков які пра
цюють на розвантажувальній еста 
наді вправно обслуговують автома
шини уважно стежать за роботою 
механізмів. А коли щось не лади
ться. вони звертаються но допомогу 
до старших, досвідченіших механі
заторів. І немає тут місця пусто
щам. рухи розмірені чіткі — авто
машин багато, простоювати зайві 
хвилини вони не повинні

...На пульті управління червоними 
зеленими. жовтими світлячками 
спалахують лампочки. Оператор 
Надія Сіренко встигає одночасне» на
тискати на певні клавіші, кнопки і 
гсЕорити по телефону... То нелегко, 
мабуть, — керувати розподілом по
току хліба. Нелегко й непросто, ад-

• ГАРЯЧА ЛІНІЯ

1 ТУРБОТА
У нашому районі вже 

стало доброю традицією 
— під час збирання вро
жаю в полі працюють не 
тільки механізатори кол
госпів і радгоспів, а й бага
то виробничників промис
лових підприємств міста, 
службовців, спеціалістів. 
Хліб стає справою номер 
один.

Ось і нинішнього року 
на час жнив у господар
стві створено три комсо
мольські групи — в кож
ному відділку. Одну з них 
очолив Федір Пшеничний, 
працівник районного від
ділу капітального будів
ництва, який у жнива пра
цює у нас на комбайні; 
Другу — директор сіль
ського Будинку культури 
Микола Куценко. Він за
кінчив курси механізатор
ського всеобучу і теж ни
ні водить комбайн. Груп-

- СПІЛЬНА
комсорг третьої — ланко
вий механізованої ланки 
по вирощуванню кукуруд
зи, людина, наділена ви
соким почуттям відпові
дальності за долю вро
жаю.

...Перші дні збиральної. 
Ох і нелегкими ж були 
вони для хліборобів!., 
Тільки почнуть роботу, а 
тут — дощ. Комбайнери 
сердиті всі — не підсту- 
пишся. Шофери нудяться 
без роботи, похмуро по
глядають на небо. А як 
ожили, збадьорилися всі, 
коли сонце нарешті ро
зігнало важкі дощові хма
ри! Анатолій Колотигін і 
Мишко Гекало першого 
погожого дня не давали 
спочинку своїй «Ниві» до 
пізньої ночі. Один стоми
ться за кермом — інший

(Закінчення на 2-й стор.).

СЕН ЖЕ довго чекали 
■** цього дня хліборобні 
Вже й не вірилося, що 
колись угамуються дощі і 
настануть сонячні дні, що 
можна буде, потрапивши 
на елеватор, радісно ви
гукнути:

— Хліб іде!
На Куцівський елеватор 

хліб взято з колгоспів 
«Україна», імені Ульянова, 
імені Леніна, імені Шев
ченка, радгоспу «Третій 
вирішальний» та інших 
господарств Новгородків-
ського й Долинського ра- же за добу надходить на елеватор 

3,5—4 тисячі тонн зерна. А місткість 
усіх складських приміщень — 77,3 
тисячі тонн. І скрізь треба вдержу
вати відповідну температуру, сталу 
вологість повітря.

Це ще паві і ь не зеніт жнив, лише 
третину врожаю зібрано. Ще не 
один день повнитись державним за
сікам добірним збіжжям, те напру- 
женішнми будуть зміни на елевато
рі. Але молоді робітники, і зовсім 
юні школярі не бояться труднощів, 
навпаки, вони щодня очікують апо
гею жнив, немов свята: скільки ж то 
буде хліба?

А. ШИЛОШИЙ,
кореспондент те.іерадіокомітету,

Р. МАРЧЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 
На знімках:
А Ні. зовсім не стомилася Катя 

ГРИГОРЕНКО.
Валка автомашин із зерном 

урожаю третього року п’ятирічки.
3 яким скарбом зрівняєш цей 

золотий потік?!
Фото В. КОВПАКА.
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заступає. Не встигне бун
кер наповнитися зерном, 
як різкий сигнал приму
шує шофера підрульову- 
вати під вивантажувальний 
шнек комбайна. Нині на 
рахунку КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОГО екіпажу — 
понад 4,5 тисячі тонн на
молоченого хліба. Тепер 
уже можна напевно сказа
ти: недооцінили хлопці 
своїх сил, бо надто скром
не взяли соціалістичне зо
бов'язання — за 12 днів із 
170 гектарів намолотити 
5100 центнерів зерна. Хі
ба ж це рубіж для потуж
ної «Ниви»?

Жниварі колгоспу особ
ливо цікавляться роботою 
сімейного екіпажу — Юрія • 
Павловича і Павла Кисе- 
льових, батька і сина. Як 
поєднуються о трудовому 
пориві мудра досвідченість 
бувалого хлібороба і ком
сомольський азарт його 
молодого послідовника? Чн 
зумів батько заронити в 
серце енна любов до щед 
рої врожаєм колгоспно* 
ниви, чи прищепив йому 
почуття господаря, чи на
вчив берегти кожен коло
сок? Певно, кращі риси 
батька-хлібодара прита 
манні й Павлові, бо нині сі
мейний екіпаж по намоло
ту значно випереджає ком
сомольсько - молодіжний. 
Щоправда, невідомо ще, 
якими будуть показники 
тих і інших на фініші 
жнив.

А то якось, підходячи до 
гурту механізаторів, я по
чула репліку: «Ти баї Мо 
лоді, та з ранніх!* Ця фра 
за прозвучала чи то здиво- 
вано, чи то схвально, а мо
же, й крапля заздрості 
вчувалася в голосі механі
затора.

Спочатку я не зрозумі-

Д СЛОВО НА ЖНИВАХ

НЕВИЧЕРПНА
ТЕМА

Як членові лекторської 
групи райкому ЛКСМУ 
мені нерідко доводиться 
виступати перед молоддю. 
Тематика виступіа ' різно
манітна. Найближча мені 
тема — історія комсомо
лу. Та нині, коли йдуть 
жнива, я під час обідніх 
перерв проводжу з мо
лоддю лекції-бесідм по 
матеріалах липневого 
(1973 р.) Пленуму ЦК 
КПРС. Тривалість зустрі
чей з хліборобами не ви
ходить за межі двадцяти 
хвилин. Бо ж дорога кож
на хвилина. Збираємось і 
годі, копи роботі заважає

ТУРБОТА—СПІЛЬНА
ла, кого це стосується, аж 
коли підійшла до флаг
штока з гарячим прапо
ром угорі, стало ясно. Ви- 
являється, «ранніми» на
звано комсомольців Вік
тора Поляруса і Володи
мира Уманця, котрі на ко
совиці хліба на звал чи не 
вдвоє перевиконали нор
му. Отож на їхню честь і 
майорить червоний пра
пор. Молоді комбайнери 
жаткою ЖВН-6,0 поклали 
в рівні валки хліб на 160 з 
лишком гектарах. Це — 
половина їхнього соціаліс
тичного зобов'язання.

Кажуть, статечні, з дос
відом шофери возять зер
но обережно, зайвий раз 
не підвищать швидкості. 
То зерно молоді «лиха- 
чать». Може, десь таке й 
трапляється, дарма думка 
не складеться. Та я не мо
жу такого сказати про на
ших Валерія Христичо, 
Анатолія Поляруса, Олек
сандра Кошмана, Віктора 
Коломійця. Дуже добро
совісні хлопці, надзвичай
но обережні.

А хай би спробували 
працювати абияк! У кож
ному відділку £ у нас пост 
«Комсомольського про
жектора». В селі Павлібці 
його очолює Тамара По
лова, в Озерах — канди
дат у члени КПРС Анато
лій Мальований. Він — 
агроном, тож від спосте
режливого ока технолога

дощ. А він цього літа 
надто часто гостює 
над нашими полями. 

Прагну своїми сло
вами викласти основ
ні положення допові
ді Генерального сек
ретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва «Про даль
ший розвиток сіль

ського господарства
СРСР». Тема ця неви
черпна, цікава, а особ
ливо коли спробувати 
помізкувати, як матеріали 
Пленуму, перспективи 
розвитку сільського гос
подарства країни позна
чаться на. діяльності на
шого колгоспу.

Пригадується бесіда- 
лекція в першій трактор
ній бригаді. Проводив я її 
перед заходом агрегатів 
у загінку. Вже й тепер 
оснащеність нашого кол
госпу сільськогосподар
ською технікою досить ви
сока. Все ж зайшла мозз 

„Молодий xcoasyH»p<t

поля ніякі погрішності 
комбайнерів чи шоферів 
не сховаються. Щоправда, 
особливих порушень іще 
не було, але «цінні вказів
ки» кільком уже давав 
«Пекли раків» хлопці, бо 
мав рацію агроном.

Що не кажіть, а а цей 
гарячий час жниварі не те 
що газету почитати чи те
левізор подивитися, а й ра
діо послухати не встига
ють: устають до сходу 
сонця, йдуть на відпочи
нок опівночі. Та кожному 
хочеться знати про новини 
в країні, про-те, що роби
ться у світі. Ось для цього 
ми й створили групу мо
лодих агітаторів і політін- 
форматорів. Серед них — 
художній керівник Будин
ку культури (а в жнива — 
ще й ■ комбайнер) Василь 
Нагнибіда, Надія Куценко, 
Анатолій Мальований, Ва
лентина Поллрус, Микола 
Колотигін, Микола Куцен 
ко, Григорій Довгий та ін
ші. Вони знайомлять жни
варів з ходом соціалістич
ного змагання хліборобів 
їхнього колгоспу, району, 
області, розповідають про 
новини в нашій країні і за 
рубежем.

Одним словом, лінива 
для всіх — справді гаря
ча лінія, що складається з 
гарячих точок: поле, хліб
на траса, тік, елеватор, 
агітвагончик...

Людмила ШУМЕЙКО, 
начальник комсомоль
ського штабу по про
веденню жннв-78 у кол
госпі імені Жданова 
Світловодського ра
йону.

про нозу техніку. Мріється 
нашим молодим механіза
торам Андрієві Черненку, 
Вікторові Касперському, 
Олександрові Греку та ін
шим про нові «Ниви» і 
«Колоси». А впевненості в 
тому, що мрія ця здійс
ненна в найближчі" роки, 
додають матеріали липне
вого Пленуму.

. Не можу не згадати й 
про своїх товаришів-лек- 
торів. Сергій Малюга, 
Петро Мельников, Іван 
Горобець у ці дні теж час
то виступають перед жни
варями, тримають їх у 
курсі всіх політичних по
дій, жнив у районі, облас
ті. У лекторів теж гаряча 
пора.

Д. БОГДАНОВ, 
заступник секретаря 
комсомольської орга
нізації колгоспу імені . 
XX з’їзду КПРС, Боб- 
рннецького району.

г. ... ■ ■ - і єерпн<я 1.978 року
(Закінчення. 

Поч. на 1-й стор.)»

У другій половині ДНЯ 
по центральних вулицях 
міста починається яскра
вий похід гаванців і гос
тей столиці до місця уро
чистого відкриття форуму 
юності — Латиноамери
канського стадіону. З 
естрад звучать запальні 
національні ритми Куби. 
Море радісних усмішок 
буквально захлеснуло кра
суню Гавану.

Десятки тисяч учасників 
церемонії, які зібрались 
на трибунах спортивного 
комплексу, невщухаючими 
оплесками вітають послан
ців усіх континентів.

На трибуні для почес
них гостей фестивалю — 
лершй’й секретар ЦК Ком
партії Куби, Голова Дер
жавної Ради і Ради Мі
ністрів республіки Фідель 
Кастро, інші кубинські ке
рівники, з також зарубіж
ні делегації, які взяли 
участь у недавньому свят
куванні Дня національно
го повстання — 25-ї річни
ці штурму казарми Мон- 
када. Серед них — радян
ська пзргійно-урядоза де
легація на чолі з кандида
том у члени Політбюро 
ЦК КПРС, першим секре
тарем ЦК Компартії Біло
русії П. М. Машеровим.

Звучать фанфари. На 
зеленому килимі стадіону 
з’являються одинадцять 
вершників у вбранні мам- 
бі — воїнів, які в минуло
му столітті героїчно боро
лись проти іспанських по
неволювачів. Вони несуть 
прапори держав — орга
нізаторів фестивалю.

Величезний оркестр грає 
святковий марш. По до
ріжці спортивного комп
лексу пливуть прапори 
145 країн—учасниць фес
тивалю. Під грім овацій 
на стадіон вступають де
легації. На одній з три
бун несподівано виникає 
величезний «живий ек
ран». 45С0 кубинських 
юнаків і дівчат різнобарв
ними прапорцями «-малю
ють» слова привітання; 
«Ласкаво просимо!». Па
радну процесію очолила 
колона молоді з НД? — 
хазяйки попереднього 
фестивалю. Вигуки сер
дечних привітань несуться 
з трибун назустріч пред
ставникам героїчного на
роду Кнголи, Соціалістич
ної Республіки В’єтнам, 
Народно - Демократичної 
Республіки Йємен, патріо
там Чілі, делегаціям кра
їн, прогресивні сили яких 
борються проти імперіа
лізму, колоніалізму і всіх 
форм пригноблення лю
дини.

Гаряче, по-братерсько
му’ зустрічають присутні 
представників держав со
ціалістичної співдруж
ності.

Нарядний одяг послан
ців Ленінського комсомо
лу, всієї молоді Країни 
Рад: білі блузи і темно-си
ні спідниці дівчат і ясносі- 
рі костюми юнаків з дер
жавним Гербом СРСР. 
Стадіон аплодує комсо
мольцям, які стоять у пер
ших рядах Всесвітнього 
молодіжного руку за мир, 
дружбу і прогрес усього 
людства.

На «живому екрані» — 
яскраві панно із зобра
женнями, що символі зу-

зап
ють різні етапи боротьби 
молодого покоління зем
лі за антиімперіалістичну 
солідарність, розповіда
ють про трудові звершен
ня народу острова Свобо
ди, який гостинно відчи
нив двері посланцям пла
нети.

Останніми за традицією 
марширують делегати 
країни — організатора ни
нішнього фестивалю — 
Куби. З віяла різноколір
них прапорців виникають 
образи молодого робітни
ка, трудівниці та воїна. Це 
глибоко символічно. Ку
бинська молодь — актив
ний учасник трудових 
звершень народу, само
відданої боротьби на за
хист його революційних 
завоювань. Прапороносці 
делегацій вишикуються на 
зеленому килимі стадіону.

Перед присутніми пливе 
прапор фестивалю. Деле
гати НДР передають його 
представникам кубинської 
молоді. Звучать акорди 
фестивальної пісні. І ось 
уже святковий стяг гордо 
майорить на флагштоку.

На спортивній доріжці— 
традиційний факел фести
валю. Його несе всесвіт
ньо відомий кубинський 

спортсмен Альберто Хуан- 
торена. Настає хвилюючий 
момент: стадіон тріумфує, 
коли над ним яскраво 
спалахує фестивальний во
гонь. Трибуни скандують; 
«Мир, дружба, солідар
ність’». На величезному 
екрані, який колчхаєгься 
морем голубих прапорців, 
з'являються яскрава ем
блема фестивалю і цифра 
«XI».
До мікрофона підходить 

секретар - координаюр 
міжнародного підготовчо
го комітету фестивалю 
Алан Греш. За час, що 
минув з дня проведення 
попереднього форуму мо
лоді, говорить він, значно 
зміцніла єдність молодого 
покоління планети в бо
ротьбі за втілення в жит
тя світлих ідеалів люд
ства. від імені посланців 
усієї землі він сердечно 
дякує ЦК Компартії і уря
дові Куби, всьому народо
ві острова • Свободи за 
гостинність, запевняє його 
у глибоких почуттях солі
дарності з кубинською ре
волюцією.

Від імені Комуністичної 
партії і уряду'Куби, всьо
го молодого покоління і 
народу країни представни
ків молоді світу сердечно 
вітав другий секретар ЦК 
Компартії Куби, перший 
заступник Голови Держ- 
ради і Ради Міністрів рес
публіки Рауль Кастро.

XI фестиваль, — сказав 
він, — це неспростовне 
підтвердження глибоких 
позитивних змін у світі, в 
якому день у день зростає 
і шириться боротьба за 
мир і прогрес, зміцнюю-

Відповідь на критичний 
матеріал, опублікований 
під таким заголовком у 
номері «Молодого кому
нара» за 28 лютого, дав 
зазком комсомолу кіро
воградського заводу «Чер
вона зірка». Секретар 
О. Колосов повідомив, що 
матеріал обговорено на 
Засіданні завкому, крити
ку визнано правильною

Зазком комсомолу під
приємства визначив захо
ди щодо поліпшення ро
боти шкіл молодих раціо
налізаторів, активнішого

Фестивальний
вогонь
алено
ться принципи політики 
мирного співіснування і 
розрядки і стає дедалі ви
разнішим справжнє об
личчя ворогів миру і неза
лежності народів.

«Молодь світу, Куба — 
твій дім!» — з цим закли
ком, що облетів усю зем
лю, заявив Рауль Кастро, 
кубинський народ гостин
но відчиняє двері своєї 
країни для вашого пред
ставницького форуму, 
об’єднаного ідеями ан
тиімперіалістичної солі
дарності, боротьби за мир 
і дружбу. Молодь, про
довжував він, становить 
майже половину населен
ня нашої планети. За сво
єю природою — це онов
лююча сила, для якої ха
рактерні сміливість та бо- 
ЙО8ИТІСТЬ. І коли ці пре
красні якості служать ін
тересам усіх народів і 
людства в цілому, міцні
ють сили, що борються за 
краще майбутнє всіх лю
дей землі.

Під бурхливу овацію 
присутніх Р. Кастро від 
імені Національного комі
тету оголошує фестиваль 
відкритим і бажає молоді 
нових успіхів.

Урочиста частина свята 
закінчилась. Виходять ку
бинські спортсмени — їх 
близько дев'яти тисяч. 
Спочатку з'являються най
менші учасники свята. 
Дітлахи дружно співають» 
танцюють, з репродукто
рів ллється пісня «Хай зав
жди буде сонце!» іспан
ською мовою. Одне зо
браження на «живому ек
рані» трибун змінює інше; 
злітаючим вгору голуб ми
ру, слова «Ні нейтроннім 
бомбі!», портрети борців 
за незалежність кубин
ського народу від імпе
ріалістичного панування. 
На екрані—героїчна сим
воліка: легендарний катер 
«Гранма» приймає істо
ричну естафету від крейсе
ра «Аврора».

Найменших учасників 
змінюють старшокласники 
і студенти. Злагоджено і 
чітко чергуються узори 
гімнастичних вправ. Над 
стадіоном звучить «Гімн 
демократичної молоді»« 
Під дощем сліпучого фей- 
єрверка, який яскравими 
барвами розцвічує цей 
незабутній вечір урочис
того відкриття XI Всесвіт
нього фестивалю молоді і 
студентів, юнаки і дівча
та покидають стадіон.

Свято повертається на 
вулиці і площі,, яскраво 
освітлені багатоколірною 
ілюмінацією. Тут відбу
лись народні гуляння.

Фестиваль на Кубі три
ває. Відкрито тільки пер
шу його сторінку.

Е. АЛЕКСЄЄВ, 
А. БЄЛІКОВ, 

А. ВОРОПАЄВ.

залучення молодих робіт
ників до навчання в цих 
школах. Віднині керівники 
шкіл молодих раціоналі
заторів погоджуватимуть 
плани робіт із завкомом 
комсомолу, а останній по
стійно контролюватиме 
діяльність шкіл.

Раду молодих спеціаліс
тів, її голову Г. Стежка 
зобоз язано активніше за
лучати інженерно-техніч
них працівників до участі 
в раціоналізаторській і ви*, 
нахідницькій роботі.

„А „ЕВРИКА!“
НЕ ЛУНАЄ*
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У СІНЯХ затупали, обтрушуючи сніг, І 
за хвилину з кухні долетіли незнайо

мі голоси; хтось прийшов.
я стиснув міх баяна, прислухався. Го

лос господарки, тітки Мотронн, — м’я
кий, груднин... А ще «то? Наче ціла ва
тага ввалилася.

Тут стулка дверей розчинилась, і на 
порозі світлиці виріс маленький замур- 
звний чоловічок. Він широко підлесливо 
усміхнувся мені, в очах його агатових 
мигнув пян і відразу ж зник, як тільки 
чоловічон побачив баян. сДга, оце якраз 
те, що мені треба?» — можна було про
читати на круглому лиці, з ходу він 
хвацько вдарив дріб чечітки, плеіцучи 
себе долонями по роту, потилиці, гру
дях, колінах... Ударив і став, моз укопа
ний.
. — Дядю, зіграй «Циганку»!

— Ти хто-, такий! — здивувався я.
— Циган.
— Ну який же ти циган? На циганча, 

може, ще скидаєшся.
Хлопчакові було, мабуть, ронів з де

сять. Подерта шапка-вушанка із жмути
ками жовтої вати, що вилізли, стара й 
не по росту фуфайка з підкачаними ру
кавами і, нарешті, неймовірно великі 
зашкарублі чоботи із загнутими носками 
і з дірками, з яких стирчало припороше
не сухим снігом СІНО, — ТОЧНІСІНЬКО 
хпопчнк-мізинчик.

За спиною його зразу ж появилася ху
денька дівчинка років дванадцяти, гнуч
ка, як тростинка, в довгому батьківському 
піджаці. новому ще, але ні разу, як вид
но, не чищеному щіткою. Квітчаста шер
стяна хустка, що вжо добре-таки вили
няла, навхрест перетягувала дитячі ще 
груди і була зав'язана кінцями на спині. 
Взута дівчинка була о калоші. Матово- 
смугляве обличчя її посиніло від холоду.

Дісчинка безцеремонно і з якоюсь про
фесійною байдужістю мигцем оглянула 
кімнату і теж зупинила погляд на банні, 
що виблиснував інкрустацією та перла
мутровими кнопками (минулого літа на 
нього я вгатив усі свої відпускні). Потер
ла червоні змерзлі руки, сунула пучок 

• пальців у рот, похуналг^ на них, зігрі
ваючи, і попросила нудно:

— Зіграйте йому, дядю, що-небудь.
У світлицю через поріг заглянула не

красива літня циганка.
— Він вам станцює, — сказала вона.— 

Пограйте!
і щось по-циганському наказала хлоп

чикові.
Той моргнув, блиснув білими зубами і 

став у вичікувальну позу.
— Звуть тебе як? — егіитаа я його,
— Шурко, — жзаво відповів хлопчись

ко і з такою обеззброюючою усмішкою, 
неначе загодп був упевнений, що всякий 
неодмінно зрадіє, взнавши його ім’я.

— Ну, Шурко, раз уже таке діло... Да
вані

Хлопець трохи почекав, уловлюючи 
ритм танечної, і з тією їй сліпучою ус
мішкою пішов працювати... Як він ухит
рявся дірявими, з великої ноги чобо
тиськами бездоганно вибивати чечітку, 
пишалося загадкою. Очі його блищали, 
руки літали, ударяли по кирзових відвис
лих халявах, по роту, грудях, животу...

Тітка біотрона, повна, росла, з яскра
во-червоними від жаркої печі щоками, 
стала на порозі кімнати.

— Доладно танцюєш, молодець! — по
хвалила, ноли Шурко, задихавшись тро
хи, зупинився біля стола. — А ось при
гостити вас нічим. Хіба що пиріжками? 
Молоко ще є.„

Вона принесла з кухні миску з гіркою 
рум’яних, щойно спечених пиріжків та 
глечик молока.

Шурко скептично оглянув угощення, 
взяв один, знехотя надкусив < впеїзся 
очима в пачку цигарок, що лежала біля 
купин учнівських зошитів. А дівчинка 
відвернулася і заходилася розглядати 
фотографії та кольорові вирізки з журна
лів, розвішані по стінах.

— Що ж ти, Галю, обижаєш мене? — 
щиро засмутилася господарка. — Чому 
не їси?

Там ось яка вона, Галя? Бачив я її впер
ше, хоча вже чув про неї від тітки Мот- 
роии.

— Я ж не танцювала... — нахмурилась, 
похнюпилась Галя, носком калоші розти
раючи плямочку на підлозі. Куди й поді
лися повадки спритної бувалої циганки. 
Галя ніяковіла й соромилась, як звичай
нісінька сільська дівчина, що вміє пово
дитись у гостях скромно й стримано.

— Раз ти зайїила до мейё — значить, і 
гостя, — продовжувала тітна Мотрона,— 
А танцювати зовсім не обов'язково,

— А я так не кочу! — упиралась дів
чинка.

Я заграв «Прольотку». Галя кілька раз 
поривалася почати й зупинялась. На
решті здвигнула плічками і сказала роз 
гублено:

— Не знаю...
Шурко зміряв її зневажливим погля

дом, а циганка стала щось доводити дів
чинці, але та у відповідь лише знизува
ла плічками, повторюючи: «Не знаю...»

— Антон так не грає, — пояснила вона 
засоромлено. — Я без музики буду.

І, не чекаючи згоди, заспівала і пішла 
по колу, ні на ного не дивлячись.

Провожала до вокзала
И оказала, что люблю.
Обняла, поцеловала. 
Заразила грудь мою. 
Ой ля. ой ля-ля!..

Було сумно слухати цю безглузду ПІС
НЮ, складену в дорожньому фургоні або 
коло багаття безграмотним невідомим 
автором. Галя йшла вихлястою ходою, 

Федір НЕПОМЕНКО............ _ ,

ДІВ ЧИ НК А 
В БАТЬКІВСЬКОМУ
П І Д Ж А Ц І

- - ОПОВІДАННЯ
розслабленою, але дужо граціозною, з 
ритмічними паузами: зробить крок і за
мре на мить, неначе наштовхнувшись на 
перешкоду, і знову дрібненький нрон... 
Не виходячи з ритму, опускалася на ко
ліно, звивалася всім худеньким гнучким 
тілом, примовляючи: «У меня кости бо
лят — они чаю хотят», — потім випрям
лялась і знову йшла по нолу.

Танцювала І співала Галя легко, бзз 
тіні зніяковілості, ніби глядачів зовсім 
не було, ніби не вона хвилину тому без
порадно знизувала плічками і готова бу
ла заплакати від прикрості. *

Закінчивши танець, вона знову засоро
милася, закрилася рунами.

Пиріжки вминала охоче без несміли
вості, ям людина, що заслужила угощен 
ня. Циганна тим часом приступила до 
ділової частини візиту: зима, мовляв, 
сніжна, кінь голодний стоїть — чи не 
продасть господарка хоч трохи сіна) Мо 
же, хоче обміняти на що-небудь? А янщо 
треба каструлю запаяти чи таз...

— Гаразд уже, буде тобі! — відмахну 
лася тітка Мотрона. — Ходімо.

Вони вийшли з хати, а слідом за ними 
подався й Шурко.

— Ходить... — дожовуючи пиріжок, 
кивнула Галя у бік сіней. — Вона й 
украсти може!

— Хто? — не зрозумів я, — Вона хіба 
не мати тобі?

— Ні-І... Вона — Сонька.
— Тобто як це — Сонька? А мати у те

бе є?
Галя кивнула.
— Як же вона тебе одну відпускає)
— Вона хвора. В ліжку лежить.
— А батько? Є?
Дівчинка трохи подумала і знову кив

нула.
— Є. Антон. Тільки він... Ну, як сказа

ти? Нерідний, розумієте?
— Розумію. Це котрий на баяні грає?
— Ви його знаєте, дядю) — зраділа 

дівчинка.
...Щороку з настанням холодів у село 

на зимові квартири приїздило кілька ци
ганських сімей. У ті важкі післявоєнні 
роки робочих рук не вистачало, і тому 
до весни праління колгоспу охоче най
мало за договорами циган-ковалів. Поки 

чоловіки ремонтували колгоспний інвен
тар, жінки ходили по дворах, промиш
ляючи дрібним лагодженням посуду, тра
диційним ворожінням, а то й жебрац
твом, Іншого року цигани справляли свої 
весілля, і тоді голові виконкому сільради 
і дільничному міліціонерові прибавляло
ся турбот, оснільки жодне з них не обхо
дилось без бійки. На всіх весіллях грав 
Антон — хворобливого вигляду циган з 
незмінним, намотаним на шию брудним 
шарфом і з очима, що постійно спьозя- 
ться. А коли, траплялося, ввечері цей 
циган появлявся в нлубі — замовкав 
гармоніст, виключали радіолу і починав 
грати Антон. Розгорне малиновий міх 
баяна, і здригне публіка, неначе по ній 
струм пройшов, і вже важно встояти на 
місці — до того віртуозно, незвичайно 
грав Антон. Слухаючи його гру, д щора
зу дивувався, як може ця квола, хвороб
лива людина з баяна ширвжитку чи ря
дової гармошки видобувати такі свіжі, 
надзвичайної нраси звуки! Дивувався І, 
признатися, заздрив. А чи ж я не знав 
Антона?

— Давно вже він твій батько?

— Давно. Три зими,
— Добрий він?
— Нічого ссбі. Добрий. Мене не б’є, а 

мамку б'є.
— Он як! За що ж він б’є її?
— Та через дітей. Через нас,
— Скільки ж вас?
— Старша сестра і двоє братів. Сестра 

замужем. У Києві живе.
На місці Галі не сиділося. Вона ходила 

по кімнаті, доторкалася до речей, роз
глядала фотографії та репродукції, ви
шивку на рушниках, книги на етажерці.

— Чого ж усе-таки еони сваряться? — 
допитувався я.

— Антон каже — треба працювати, — 
неуважно відповіла Галя.— «Я хочу жити, 
як усі люди». Це він каже. А мати ка 
же — цигани ніколи не працювали, а 
ворожили. На тому тижні Антон як схо
пить її за носи, а вона як турсоне його 
ногою, а Антон кочергою їй п-нк дасть? 
От І лежить вона.

— Хто ж. по-твоєму, з них має рацію?
— Як це?
— Ну. ти за кого? За батька чи за ма

тір?
— Не знаю... Б'ються вони.
— А тобі що вони кажуть? Антон що 

каже?
— Каже, що переїдемо до Києва, І він 

віддасть мене до школи. Ви вчитель, 
дядю?

— Вчитель. А мати?
— Мати каже, що Антон дурень. Щоб 

училась ворожити на нартах, на планеті.
— І ти вже осягла це мистецтво?
— Що? . • -
— Навчилася ворожити на планеті?
— Ще ні. — зітхнула дівчинка, — Я 

танцювати люблю.
— Хто тебе цього назчив?
— Мати. Вона каїне — я артисткою 

буду.
— А до школи ти хотіла б піти?
—- До школи? Не знаю.,.
— Невже не хочеш?
— Не знаю, — повторила Гапя. Потім 

подумала і додала: — Ні.
— Чому?
— Там хлопчаків багато,
— Ну й що ж?

— Вони дражняться, йдеш вулицею, а 
еони кричать, дражняться,, .. ч

— А ти не ходи по хатах', «'
— Мати посилає. Каже — це мій хліб. 

А хліб нам не потрібний. Хліб у нас є, 
А картоплі немає, і сіна немає,

•— Хлопчаки не поважають тих, хто не 
працює і обдурює.

— А я буду обдурювати! Ось виросту й 
буду! Хай тоді знають!

Я поклад баян і закурив. Галя гортала 
книжку, що лежала на столі. Клала па
лець на язик, змочувала слиною і пере
гортала сторінки. На кожній лишався 
відбиток пальця.

— Дядю, а ви можете цю книжку від
разу прочитати? .

— відразу — ні. За два—три дні можу, 
мабуть. Між іншим, книжну слід брати 
тільки, чистими руками.

— Вони чисті! — Галя з готовністю по
казала палець, дивлячись мені прямо в 
очі. Потім перевела погляд на руну, і 
зніяковіла: — Я не буду...

О зразу ж, забувши про те, що сталося, 
зачаровано уп’ялила очі а репродукцію з 
картини Мановського «Перед грозою», 
що висіла на стіні. Дивилася довго, милу
валася, схиляючи голівку то на одне, то 
на друге плече. Нарешті сказала:

— І у мене такий братик, А дівчинка 
на циганку схожа. А картопля у вас є, 
дядю? • •

— Картопля? — здивувався в такому 
переходу. — Є, напевно, але...

— А я вам заспіваю!
Мені довелося пояснити, що я всього 

тільки постоялець, наймаю куток, плачу 
за кзартиру та харчі і що про картоплю, 
отже, слід говорити з тіткою Мотроною,

За вікном розгорявся, іскрився сонцем 
і снігом морозний січневий день. У світ
лиці було чисто, тепло н затишно, і йти 
дівчинка не квапилась. Розмовляючи з 
нею, я немало вражався тим, лк може в 
цьому худенькому дівчиську, навхрест 
перев'язаному материною в незграбних 
трояндах хусткою і в калошах на одну 
панчоху, уживатися дитяча наївність і 
безпосередність із тверезим практициз
мом бувалої людини, дівчача соромли
вість із манерами бідової циганки.

— А як звуть вашого коня?
— Сірий.
— Добрий кінь? Як по-циганському 

сказати «добрий кінь»?
— Куч грей. Тільки голодний він. Я 

його дуже люблю. Лише через нього я й 
по селу пішла...

— А ти зоставайся у нас, — сказала 
тігка Мотрона, появляючись на порозі 
кухні. Прихиливши за собою двері, вона 
пройшла у світлицю, принесла _з собою 
снігову свіжість двору., — Дітей у нас 
нема, будеш жити. Підеш до школи. Ми 
купимо тобі валянки і тепле пальто. Зо
станешся? Виростеш — на артистку ста; 
кеш учитися. А то можна і в колгоспі 
працювати. Заміж тебе, видамо. Руслан 
Петрович тобі на баяні ’гратиме... Ну як?

Галя. намагалася зрозуміти, жартує ця 
весела рум'яна тітка, що пахне піччю і 
молоком, чи говорить серйозно.

А я ж знав, що ні, не жартує, хоч і 
пропонує дівчинці лишитися без усяної 
надії на згоду, А якби сталося неймовір
не — тітка Мотрона була б, мабуть, най- 
щасливішою людиною на землі. Адже бу
ла і у неї колись радість — дівчинка, 
приблизно одних з Галею років, її теж 
Галею звали, та у війну не стало її: пря
мо на подвір'ї вибухнув снаряд...

— Не можна мені, — відповіла Галя 
нарешті. — йти мені треба. Мати хвора. 
Спитає, що принесла. І лаятиме.

— Ну гаразд, коли так. У що ж тобі 
картоплі набрати? Сітку мені повернеш? 
Чи краще мішок дати?

...Через проталину на мохнатій від сні- 
гозого срібла шибці мені було видно, як 
вулицею між виблискуючих морозними 
іскорками заметів ішла тендітна дівчинка 
в материній квітчастій хустці, вузликом 
затягнутій на спині. Плечі її відтягував 
грубни, у латках мішок, — тітка Мотрона 
не поснупилася, відвалила картоплі 
стільки, снільни дівчинка могла донести.

«Як-то складеться твоя доля7..» — роз
думував п. поглядом проводжаючи фігур
ну в батьківському піджаці та калошах, 
що віддалялася,' — одинону серед сніго
вих кучугур.

З російської переклав Р. ПОПОВИЧ.

2 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

»— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 — Музична програ
ма «Золоті ворота». 9.45 — 
Док, фільми для дітей. 10 40 
«Клуб кіноподорожей». 14.30 
— Док. телефільми Про про
фесійну орієнтацію. 15.15— 
На здобуття Державної пре
мії СРСР за 1978 рік. Ху
дожник Д. Вісті. 15.45 — 
«В сім'ї народів братів». 
16.30—«Старти надій». 17.15 
т~ «Карпатські візерунки». 
ФІЛьм-концерт. 17.45 — «Аг
рарна політика партії — 
в дії». 18.00 — Новини.
18.15 — «На XI Всесвітньому 
фестивалі молоді і студен
тів у Гавані». 19 00 — «День 
за днем». (К-д) 19.15 — «Те
атральне фойє». (Кіро
воград). 20 15 — «Людина 
па землі». 21.00 — «Час».
21.30 — «На XI Всесвітньому 
фестивалі молоді і студен
тів». Концерт народної музи
ки 1 таншо. По закінченії!— 
новини. 23.(0 — «Екран за
прошує». (К-д).

ДРУГА ПРОГРАМА. 40.00 
т. Новини. 10.15—К. т. 

Sliennl Довга Панчоха». Ви

става. 11.50'— Фільм-кон- 
церт «Грає Євген Ржаное». 
12.20 — Кінокомедія «Воліа- 
Волга». 15.45 — «Спортив
ний клас». 16.30 — «Робіт
ниче гарантія москвичів». 
17.00 — «Відгукніться, сур- 
мачії» 17.30 — «Життя на
уки». 18.00 — «П'ята трудо
ва». 18.30 — Вісті. 19.00
— К. т. Чемпіонат СРСР 
з футболу. сСпартак» (Моск
ва) — «Зеніт» (Ленінград).
20.45 — К. т. «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.30
— «Театральна вітальня». 
Одеський російський драма
тичний театр Імені Іванова. 
22.35 — «Україна жяивус». 
По закінченні — к. т. По
виєш.

З СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «Піонерський салют 
фестивалю*. Зустріч » піоне
рами — делегатами XI Все
світнього фестивалю моло
ді і студентів у Гавані. 9.25
— Фільм «В добрий часі»
11.00 — Грає П. Нечепореи- 
ііо.- (Балалайка) 14.30—Док. 
телефільми. 15.35 — Вірші 
радянських І зарубіжних 
постів у виконанні москов
ських школярів. 16.35 — 
Народні мелодії. 16.50 — те
лефільм « М устам г-і нохо-
дець». 18.00 — Новини. 18.15 
«На XI Всесвітньому фести
валі молоді і студентів У Га
вані». 19.00 — Футбол: «Ди
намо» (Київ) — «Динамо* 
(Тбілісі). 21.00 — «Час». 21.30

— «Алкоголізм*. Бесіда лі
каря. 22.00 — «Концерти 
І. Аркппової». Передача 3. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15 
«Україна — БАМу, Далеко
му Сходу, Сибіру». 16.35 — 
ФІльм-концерт «Болеро». 
16.50 — «Твій вільний час».
17.45 — «Україна жнивує». 
18.00—Для дітей. «Мандрів
ки Гиатика-юннатика». 18.30
— Вісті. 19.00 — Футбол: 
«Зоря» — «Шахтар». 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час*. 21.30 — Телефільм 
«Літо в Журавлиному». 22.45
— «Музичні вітання трудів
никам ланів. По закінченні
— новини.

4 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА.

•— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — Мультфільми. 9.25 — 
Фільм «Право па стрибок». 
11.00 — Телефільм «Літо в
Журавлиному». 14.30 — Ні- 
поирограма. 15.45 — «ПІахо. 
на школа». 16.15 — «Москва 
і москвичі». 16.45 — Кон
цертний зал телестудії «Ор
ля». 17.30 — Польова пошта 
«Подвигу». 18.00 — «День 
за днем». (К-д) 18.15 — «На 
XI Всесвітньому фестивалі 
молоді і студентів у Гавані*. 
19.00 — «Нам усім виста
чить сонця». Пісні про мо
лодь. 19.30 — Фільм «Страх 
висоти»/ 21.00 — «Час*.
21.30 — «На XI Всесвітньому 
фестивалі молоді і студен
тів». Виступ артистів балету 
Куби. По закінченні 
виєш. 23.10 — К. т. 

но- 
«Ми

йдемо в робітники». Кон
цертна програма. (К-д).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Теле
фільм «Скелі кличуть». 10.40
— Інструментальнії музика. 
11.00 — Виступає, Держав-

■ кий заслужений академіч
ний хор України імені 
Г. Верьовки. 17.30 — «Шах
тарські горизонти». 18.00 — 
Телефільм «Автомарш».
18.30 — «Молодий балет Но
восибірська». 19.00 — Вісті. 
19:30 — «На здобуття Дер
жавної премії СРСР». Фільм 
«Карпатн-Карпатн». 20.30 — 
«Україна жнивує». 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «Зем
ля, до запитання». По закін
ченні — новини.

5 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — Для дітей.
9.15 — «Для вас,
9.45 — «Ранкова
10.15 — «Більше 
товарів». 10.45 
графських руїнах». 11.50 — 
«Німецький живопис 1890— 
1918 років*. 12.20 — Тслс- 
клуб «Москвичка». 13.20 — 
«Літературні бесіди». 14.10
— Тираж «Спортлото». 14.25
— «Здоров'я». 15.10 — «Му 
зичний абонемент». 15.40 — 

Тележурнал «Співдружність».
16.15 —«Олімпіада 80». 17.00
«Очевидне — неймовірне». 
18.00 — Новини. 18.15 — 
Мультфільм «Пташине свя
то».. 18.30 — «На XI Всесвіт
ньому фестивалі молоді і.

Концерт, 
батьки», 
пошта», 

хороших 
Фільм «На

студентів у Гавані*. 19 15— 
Дж Россіні. Увертюри до 
опер. 19.45 — Телефільм
«Кавказький бранець». 21.00
— «Час». 21.30 — «На XI 
Всесвітньому фестивалі мо
лоді і студентів». Ііо закін
ченні — ’новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю.ОО
— Новини. 10.15 — Ранко
вий копцерт. 10.43 — Спада- 
венкіа. «Попелюшка*. Му
зична казна. 11.40 — «Ма
льовнича Україна». 1155 — 
«Пост імені Ярослава Гала
на*. 12.15 — Для дітей. Те
лефільм «Кортик*. 1—2 се
рії. 14.35 — «Село і люди». 
«Рішення липневого (1978 р.) 
Пленуму ЦК ІСПРС — в жит
тя*. 15.20 — «Народні та
ланти». Концерт. 15 50 — 
До 60-рІччя ВЛКСМ. «Партії 
вірнії сини». Виступ секре
таря ЦК ЛКСМ України В. С. 
ГІлохія. «Комсомольська тра
диція». 17.05 — «Закон і 
ми»-. 17 35— «Пісні юності* 
18.00 — сУ світі рослин*. 
19.00 — Вісті. 19.30 — «Ук
раїна жнивує». 19.45 —
А. М'ястківський. «При СВІТ
ЛІ соняшників». 20 45 — сНа 
добраніч, діти!* 21 00 —
«Час*. 21.30 — Фільм «Ста
жист». 23.00 —- Музична пік 
торшіа. По закінченні — по 
вини.

6 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час.» 8.35 -- Гімнастика 
для дітей. 8.55 — Концерт 
оркестру народник інстру-

_-цдиднини——hw4|J,,u ""і,ІІТ

мептів сЧокирлія*. 9.30 —• 
«Будильник*. 10.00 — «Слу
жу’ Радянському’ СоюзуІ». 
11.00 — Фільм «П'ятнадцяти, 
річний капітан*. 12.20 — 
«Хочу все знати!» 12.30 —« 
«Сільська година*. Рішення 
липневого (1978 р.) Пленуму

— Г. Ібееп. 
Фільм-вяст’ава. 
«Міжнародна

ЦК КПРС — у життя. 13.30 
— «Музичний кіоск». 11.00 

«Привиди».
16.30 т*4

------- г панорама».
17.00 — Сьогодні — Всесо
юзний день залізничника.
17.15 — Копцерт, присвяче
ний Всесоюзному’ дню за
лізничника. 18.00 — Новини.
18.15 — Мультфільм «Робін- 
зон Кузи». 18.30 — «Клуб кі- 
ноподорошей*. 19.30 — «Піс- 
нп-78*. 20.00 — Закриття XI 
Всесвітнього фестивалю мп- 
лоді і студентів у Гавані. 
(21.00 — «Час») По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Програ
ма до Всесоюзного дня за
лізничника. «Голосую за 
професію* «Спасибі вам». 
Музичні вітаний. 12.05 
«Слава солдатська*. 13.05— 
«Доброго вам здоров’я». 
13.35—Для дітей. Телефільм 
«Кортик». З серія. 14.45 — 
«Недільний сувенір». 15.30—« 
Циркова програма. 16.30
І. Єркснь. «Гри з кішкою». 
Вистава. 19.00 — Футбол: 
«Торпедо» — «Арарат». 19.45
— «-Актуальна камера*. 20 ЗО 
—.• «Україна жнивує». (К-Д 
на Республіканське телеба
чення). 20.45 — Па добраніч, 
літні* 21 00 — «Час»-21.ЗО-- 
Фільм «Колисковії для чоло
віків». По закінченні — НО
ВИНИ.

Т. в. о. редакіора М. СЕМЕНЮК.
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запрошують інститути,

Одеський електротехнічний інститут аіГязку 
ім. А. €'. Попона

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА ТАКІ ФАКУЛЬТЕТИ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ДЕННЕ НАВЧАННЯ

Факультет автоматичного електрозв’язку.
Спеціалізації. «Автоматична комутація», «Передача

даних».
Факультет готує інженерів, які обслуговують апа

ратуру автоматичних систем комутації автоматизова
них систем \’пр:-влінпя, ві.когелефонного і фототе
леграфного .-а’язкх мережі і системи передачі даних 
до ЕОМ. управляючі і обчислювальні машини, при
строї телемеханіки і телеуправління V всіх галузях 
народного господарства.

Факультет багатоканального електрозв'язку готує 
інженерів, які праїчоюті. в проектних організаціях, на 
будівництгі і експлуатації кабельних і радіорелейних 
магістралей далі нього зв'язку. на сіанція.х космічно
го зв’язку, на експлу.-іттпійно-тсхнічііих вузлах зв'яз
ку на міжміських телефонних станціях, у вимірю
вальних і настроюі лних групах і забезпечують побу
дову і надійні дії єдиної автоматизованої мережі 
зв’язку Радянського Союзу.

Факультет радіозв'язку І радіомовлення готує спе
ціалістів. які працюють на магістральних і вітальних 
радіоцентрах, телецентрах, радіорелейних магістра
лях, у проектних організаціях раліозанспг.х і в на
уково достідпнх и статутах. Розробка і обслугову- 
паш'я систем зв’язку з доті охннс.ю штучних супу тин
ків Землі, забезпечення зв’язку між континентами, 
здійснення В<есою него телевізійного віщання, проек
тування монтажу і обслуговування сучасних елек
тронних обчислювальних '■апінн і автоматизованих 
систем управління — все це викопує інженер радіо
зв’язку.

НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
Вечірній факультет. Споп'їлі вість — «Автоматич

ний електрозв’язок».
Заочний фякушлет пгпі.і.і: иь-гь — «Автоматич

ний електрозв’язок», «Багатоканальний електрозв’я
зок». «Радіозв’язок і рапіомлв іення».

Київський заочний факультет.
а) заочна форма навчання по спеціальностях: 

«Автоматичний елекі розв’язок», «Багатоканальний 
елекгрозв’язг к». «Радіозв’язок і радіомовлення»;

б) вечірня форма навчання по систальїіосьіх:
«Автоматичний електрозв’язок», «Багатоканальний 
електрозв’язок». ч
ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ В ІНСТИТУТ

Заяві на ім'я ректора подаєіься або надсилається 
до приймальної комісії з указаниям факультету і спс- 
иіа.іі.ікх?п До заяви додаються: документ про серед
ню освіту (оригінал), характеристика для вступу до 
вузу. ГІІТЯГ З гру.ТСВ'И або колгоспної книжки (для 
тих. хто працює), завірений керівниками підприєм
ства або закладу, медична довідка (форма № 286). 
чотири фотокартки (знімки без голодного убора роз
міром 3X4 гм)

Особи які направляються па навчання в інститут 
промисловими підприємствами. будовами, колгоспа
ми. крім характеристики повніші прикласти направ
лення єдиної форми (бланки направлень висиляються 
приймальною комісією інституту).

Паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво 
пред’являється особисто.

Прийом заяв ча денне відділення — до 31 липня, 
вступні екзамени з І по 20 серпня; на вечірнє і заоч
не — по 31 липня, вступні екзамени по 20 серпня по
токами.

Вступники здають екзамени з математики (усно). 
Фізики (усно) математики (письмово), російської (чи 
української) мови і літератури (твір).

Вступні екзамени з усіх дисциплін можна здавати 
па українській або російській мовах.

Всі абітурієнти на час вступних екзаменів забезпе
чуються гуртожіиком

З питань встхпу до інституту звертатися в прий
мальну комісію п.з ятресу: 270020. м. Одеса, вул. Чс- 
ліоскіппів. 1. Телефон: 23-23-44. Автовідповідач: 
20-77-409.

РЕКТОРАТ.
:1^-.л—  -— ■ ииитимдииинии——■м—вемм

Черкаське середнє професійно-технічне учмлпніс Ло 1
НАБИРАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Учнлшце дає середню освіту і кваліфікацію буді- 
вел»пика за спеїнл зі чостями:

маляр (строк і'агч.-іііпя — 3 роки). 
имукаг\р п ппковик лишопальпик (3 роки), 
столяр (3 роки).
муляр — монтажник конструкцій (3 роки), 
слюсар електромонтажник (3 роки).
муляр (1 рік)
інгукатур (І рік).
тесляр (І рік)
Ппнймяіоті юнаків і дівчат віком віл 15 років з 

осягаю чй 8—|П цзасів
Учнів Члб’ЗПі'Чі ІПП, УЗПЧУВЛІНІЯМ. одягом і гурто

житком. Під час проходження практики учням внпла- 
ч- :оч третю частину їхнього заробітку?

Після закінчення училища всі випускники дістають 
призначення па роботу в м Черкаси і мають право 
проловдіунгін иягшапня в середніх та вищих учбових 
закладах.

Вступники полають заяву свідоцтво про народ- 
жеїчія (в ор'игіп.'пі). свідоцтво про освіту (в оригіна
лі) довідку про іііспіеііпя три Фотокартки розміром 
3X4 см. довідку (форма № 25 іо).

Початок запять з І вересня Зустріч з батьками за
рахованих відбудеться ЗІ серпня о 14 голині.

Адреса училища' м Черкаси вмп Шевченка 333.
їхати автобусами №№ 1,5 11 15 і тролейбусом 

№ 1 до зупинки «Вулиця Седова», тролейбеса ми 
№№ 2 4. 7 — до зупинки «Вулиця Енгельса». Теле
фон 3-50-46.
' ДИРЕКЦІЯ.

«^ ЛЕЛІГЮіВСІрКС МКСЫСС

II р о фес і й вв о -те X ІІ ічие 
у’В 81.1II ще № 11

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

юнаків і дівчат віком 15 років і старших, що мають 
освіту за 8—10 клгісів.

Училище готує:

зі строком навчання — 1 рік —
штукатурів,
теслярів,
мулярів;

зі строком навчання 2 роки —
столярів (будівельних),
малярів (будівельних), 
штукатурів-.іііпіоврльпііків плвтковішів, 
слюсарів сап і ех піків, 
елекірогазозваринків, 
м улярів-моіі іажпиків, 
машиністів однокевшовпх екскаваторів, 
машиністів автомобільних кранів, 
бульдозеристів. .* '^т

Вступники екзаменів не складають.

Учні перебувають на повному державному утри
манні, їх забезпечують гуртожіиком, харчуванням, 
спецодягом та одягом нового зразка. Під час на
вчально-виробничої практики учні одержують 33 про
центи від заробленої суми

Зараховані з училище відвідуватимуть загально
освітню школу робітничої молоді. Тих, хто закінчить 
училище з відзнакою, направляють на навчання в се
редні й вині’ навчальні заклали.

В училищі працюють гуртки художньої самоді
яльності. кінодемоистра горів фотоспраг.и, предметні, 
крою та шиття кулінарії спортивні секції, а також 
вечірні курси шоферів III класу.

Час навчання в учнліпііі зараховується до трудо
вого стежу.

Початок навчання з І вересня, для воїнів, звільне
них у зан іс. — із 1 січня.

Вступники подають заяву па ім’я директора учили
ща автобіографію паспорт або свідоцтво про народ
ження документ про освіту, документ з місця прожи
вання із зазначенням складу сім ї, характеристику -<і 
інколи, чотири фоіскартки розміром 3'<4 см, довідку 
про профілактичні щеплення.

Документи приймають у канцелярії училища з
1 квітня по 31 серпня. ЩОДНЯ, з 8 по 16 голину. їх 
можна вислати також пінним листом.

Адреса училища: 317620. Кіровоградська область, 
м. Ульяновка. пул. Леніна. 27. Телефони' директора 
9-11-10 загальний — 9-11-20.

------ ■чйиіиимивииииийиидйи^иіиввес»’.

Термічне училище Л<» 6 м. Кінша

КаїГтісьїіо-Діііпровськнй 
павчаЛьвів;й комбінат 

м ні істерства мє л іоняції. 
і водного господарства У^СВ®

ПРИЙМАЄ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:
а) операторів витяжки й сукання і крутильниць, 

5.к> можуть іщконувити роботу контролера техноло
гічного процесу

перемотувальниць, які можуть викопувати роботу 
контролера технологічної о процесу, або соргуиаль- 
пиць хімічного яолокна,

апаратниць формування віскозного волокна.
обробниць хімічних волокон, лаборанток хімічних 

аналізів для роботи г. київському орленя Трудового 
Чеовоногп Прапора об’єднанні «Хімволокно».

Строк навчання — 1 рік.
Приймають дівчат віком від 17 років (для підго

товки агтяратішнь, обробниць — від 18 років) із се
редньою освітою.

Учням виплачують стипендію в розмірі 70—80 кяп- 
бовянців від.м шиикам навчання — 79—89 карбован
ців П'.т час виробничої практики учням додатково 
виплачують третину суми, належної за вироблену 
продукцію

Учнів забезпечують гуртожитком, випускникам на
лають гхртожигок на підприємстві в порядку черги. 
Заробіїна плата випускників становить 1.30 — 170 кар
бованців на місяць:

б) юнаків, звільнених у запас із лав Радянської Ар
мії. приймають для підготовки слюсарів по ремонту 
технологічного устаткування та апаратників.

Строк чаечання — 9 місяців. Стипендія — 75 кар
бованців на місяць.

На час навчання і після випуску всіх забезпечують 
ГУП гпж иском.

Відмінники навчання груп слюсарів, які мають 
організатора кї злібгості направляють на робот'1 по
мічниками майстрів Час навчання зараховується в 
безперервний виробничий стаж

При піінг>иємлтві є вечіппій інститут Випускників 
учплннія — підмішпіш’я зараховують ло вузу на на
вчання без відриву віл виробництва поза конкурсом.

Вступники полають заяву на ім'я директора, гте- 
с-ілт про середню освіту медичну довідку (форма 
.V? 2861 чотири фотокартки розміром 3X4 см авто
біографію. характеристику .з місця роботи або зі шко
ли довідку з місця проживання із зазначенням скла
ду сім’ї та паспорт

Лок'умеїгн подають особисто.
Лісді'чіп’ комісію вступники проходять у мелеаи- 

частині об’єднання.
Початок занять з 1 вересня.

Адреса у'чі.тиіна' 252094 Кнїгі-94. Магнітогорська. 1. 
їхати від станції метоп «Ларпиня» автобусом № 26 
до кінцевої зупішкі1 (училище по.зтаїппвапе поруч 
Буднику культури об'єднання «Xїм волокно») або віл 
етапнії метоп «Комсомольська» трамваями №А"? 21. 
22. 27. 29 33 ло зупинки «Чсрсопотканька»

ДИРЕКЦІЯ.

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

муляр-монтажник,
машиніст автокрана, 
машиніст екскаватора, 
машиніст землерийної 

м.ашини із суміжною спе
ціальністю машиніста гу
сеничного крана,

шофер-слюсар, 
машиніст екскаватора 

та екскаваторного крана.
Строк навчання — 6 мі

сяців.
Приймають юнаків і 

дівчат віком не молодше 
18 років з освітою не 
нижче семи класів.

Учням виплачують сти
пендію в розмірі 75 кар
бованців на місяць.

Іногороднім надають
гуртожиток.

Випускники закладу
працюватимуть на будів
ництві гідромеліоративних

споруд у будівельно-мон
тажних управліннях Ук
раїни.

Еступники подають на 
ім’я директора заяву, ав
тобіографію, свідоцтво 
про освіту, медичну до
відку (форма № 286), 
6 фотокарток розміром 
3X4 см (можна вислати 
поштою). Паспорт, вій
ськовий квиток і трудову 
книжку пред'являють осо
бисто при приїзді на на
вчання.

Початок занять з 1 ве
ресня, 1 жовтня, 10 листо
пада.

Наша адреса: 332600, 
Запорізька область, м. Ка- 
м’янка-Дніпровська, про
вулок Олега Кошового, 16, 
приймальній комісії.

АДМІНІСТРАЦІЯ-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Киропогр 11, ко-о п'іьома 

ЛКСМУ г. Кировоград. 
Гаїеіа печаїаегея 

па украинском языке.
7) Наша адреса і теле

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
рсмсомольсьиого життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
еідділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-8/.

Зам. № 320.

Друкарня їм Г. М. Димитрова, 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі.
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

БК 23225, Обсяг 0,5 друк, ари. Тираж 59 200, Індекс 61197,

ПОГОДА

Вдень І серпня по території області і місту Кі
ровограду передбачається мінлива хмарність, в 
південних районах місцями короткочасний дот. 
Вітер східний ІО—15 метрів на секунду, Темпера
тура повітря по області 20—25, по місту 22—24 
градуси

За даними Українського бюро погоди 2—3 серп
ня передбачається мінлива хмарність, без опадів. 
Вітер східний З—7 метрів на секунду. Температу
ра повітря вночі 14—19, вдень 23—28 градусів.
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