ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р,

РОКИ ШКІЛЬНІ
НЕЗАБУТНІ

Правофлангових
вітав космонавт
— Секрет наших успіхів?—
В Олександрії відбувся
Кієчір «Герої космосу, герої сказала майстер дільниці ка
п’ятирічки»,
присвячений валер орденів Трудової Сла
5С-річчю
стахаиовського ви II та III ступенів Лідія
Кузьмівна Терещенко,
—
РУХУ-

Леонід Іванович
Попов
підтримує тісний зв’язок із
комсомольсько - молодіж
ним
колективом дільниці
складання малогабаритних
трансформаторів Олександ
рійського
електромеханіч
ного заводу. Саме цей ко
лектив першим у місті у
1980 році зарахував космоиввта-земляка у свої ряди.
Того року дільниця домог
лася високих трудових успі
хів, виборовши перше місце
у змаганні серед спорідне
них колективів підприємств
електротехнічної промисло
вості країни.
Відтоді не спадає висока
трудова напруга у колекти
ві. Нинішнього року дільни
ця одинадцять разів вибо
рювала першість у завод
ському змаганні «40-річчю
Великої Перемоги — 40
ударних трудових тижнів».

Заступивши на ударну вах
ту, присвячену 50-річчю стаманооського руху, п'ятирічне
виробниче завдання
вико
нала 15 серпня.

особиста й колективна від
повідальність за дотриман
ня дисципліни, злагодже
ність у роботі,
бажання
кожного здавати продукцію
з першого пред’явлення.
— /Ли відчуваємо гордість:
член нашої бригади — відо
мий усій країні, всьому сві
ту космонавт, — додала
групкомсорг дільниці Світ
лана Назарець.—А це підси
лює почуття відповідальнос
ті, Тож дали слово працю
вати по-стахановськи.

Кіноекран відтворив кад
ри першої трудової косміч
ної вахти Л. І. Попова, тру
дових буднів електромон
тажників. І коли в залі з’я
вилось світло, присутні щи
ро привітали колектив діль
ниці — його визнано пере
можцем у соціалістичному
змаганні на честь 50-річчя
стахаиовського руху серед
трудових колективів міста.
Партком електромеханіч
ного заводу встановив на
грудний знак морального
заохочення «Герої космосу,
іерої п’ятирічки». Знак під

номером один Леонід Івано
вич Попов вручив майстру
електромонтажників Л. К.
Терещенко.
Ударною працею, відмін
ним
настроєм
зустріли
50-річчя стахаиовського ру
ху гірники комсомольськомолодіжного колективу шах
ти «Медвсжоярська», який
очолює В. Т. Головань. Мо
лоді трудівники до ювілею
видали на-гора понад план
10 тисяч тонн вугілля. Цей
колектив визнано перемож
цем у перед’ювілейному зма
ганні серед шахтарських ко
лективів міста.

Ланковий цієї бригади
Микола Шумків розповів
про трудові здобутки колек
тиву, від імені гірників міс
та, всіх присутніх привітав
Леоніда Івановича Попова
із 40-річчям. Культармійці
подарували ювіляру створе
ну на його честь пісню «Бла
китна мрія».
Широкого розмаху набу
ло в Олександрії змагання
під девізом
«XXVII з'їзду
КГіРС — 27 ударних тиж
нів». На вечорі перший сек
ретар
Олександрійського
міськкому Компартії Украї
ни О. О. Скічко вручив ві
тальні листи переможцям
за підсумками змагання під
час перших двох тижнів —
колективам
вуглерозрізу
«Верболозівський» та серед
ній школі № 13. Колектив
вуглерозрізу
«Верболозів
ський» — переможець об
ласного змагання — рапор
тував міськкому партії про
виконання виробничих пла
нів, взятих на честь 50-річ
чя стахаиовського руху.
Вечіо «Геоої космосу, ге
рої п'ятирічки» став справж
нім святом мирної праці
трудівників
шахтарського
міста.

їм так багато треба роз
повісти один одному. Май
же ціле літо не бачились.
Та поки що слід стримува
ти емоції. Починається
урочиста традиційна ліній
ка в середній школі № З,
що носить ім'я Володими
ра Ілліча Леніна. Стри
мані, серйозні вишикува
лись на шкільному по
двір’ї жовтенята, піонери,
комсомольці. А он зліва,
ніяковіючи трохи, застигли
першокласники.
Роб.ія гь
вигляд, що нічого- не боя
ться. а самі крадькома
озираються — десь
там
недалеко мама. Лінійка
починається 'рапортом го
лови учкому С. Луигола
директору школи Л. ГІ.
Іщейко,
про сготовність
дружини до збору, присвя
ченого Всесоюзному Дню
знань і початку нового на
вчального року. Право під
няття шкільного прапора
надається вчителю В. В.
Жучеику і учениці 8 А кла
су Л. Крені. Під звуки
Державного гімну «носять
прапори комсомольської і
•піонерської
організацій.
Кращим
учням
школи
О. Коваль і С. Дїдушку
випадає честь покласти
квіти до бюсту ІЗ. І. Леніпа в кім паті-музеї школи.
З теплими напутніми сло
вами звертаються до шко
лярів ветеран Великої Віт
чизняної війни, кавалер
ордена Леніна [1. [І Мірошпиков. голова батьків
ського комітету Л. К.
Мельниченко,
колишній
.завуч школи Б. Л. Шпикарьов, ветеран партії М. О.
Долгіїх. Від Імені КОМСО
МОЛІ! звертається до при
сутніх десятикласник Ва
лим Скнбииькнй. секретар

комсомольської організа
ції школи. Десятикласни
кові ІО. Соколовському І
першокласниці Т. Кравцовій доручено сповістити
всім про початок нового
навчального року співом
дзвоника. На лінійці бага
то учнів нагороджуються
грамотами
Кіровоград
ського міськкому ЛКСМ
України, райкому комсо
молу за відповідальність І
свідоме почуття обов’язку,
при несінні Почесного ка
раулу на посту № 1 біля
обеліска Слави героям гро
мадянської та Великої Віт
чизняної воєн. Серед наго
роджених В. Скнбнцькнй,
ІО. Соколовськпй, І. Стратонов,
В.
Главацька,
О. Мельниченко, А. Буд
ник, О. Крепа. Вдячні лис
ти адресовано батькам за
хороше виховання дітей.
Десятикласники вруча
ють першокласникам кві
ти, книги, зошити, ручки,
олівці, все те. що необхід
но «перший раз в першо
му класі».
В цій школі посвята в
першокласники
починає
ться з музею Леніна,-з тієї
особливої кімнати, де ру
ками школярів зібрані екс
понати і киши про Ілліча.
Уважно слухають хлопчи
ки і дівчатка розповідь
про найдорожчого друга,
про те, то саме тут, в му
зеї. прийматимуть їх в
жовтенята. і\і відбувати
му і вся найцікавіші зустрі
чі. Мине небагато часу і
сьогоднішні першокласни
ки з гордістю говорити
муть: '. наш музей».
А день такий ясний, та
кий лагідний. З ловим на
вчальним роком вас, друзі!
В. Г.ЕВОЧКО.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.
Па знімку: олександрійці вручили Л. І. ПОПОВУ
хліб-сіль; члени комсомоль
сько-молодіжного
колекти
ву дільниці складання малогабаоитних трансформаторів
ОЕМЗ вітають майстра Л. К.
ТЕРЕЩЕНКО з врученням на
грудного знака «Герої кос
мосу, герої п'ятирічки».
Фото автора.

ЯК СПРАВИ, ІНІЦІАТОРИ?

Уроки інтенсивного гектара
— Чому не вийшли на надзвичайно цінна ініціа фаза кущення рослин ми
обіцяну цифру 55? При тива про шефство комсо не внесли, як того вима
чин багато...
мольців над вирощуван гає технологія, гербіциди
Мп сидимо з керуючим ням пшениці за іптепспв- групи 2,4Д. Треба було
першим відділком колгос пою технологією. З кож всього 150 кілограмів цьо
пу імені Карла
Маркса них 100 гектарів комсо го препарату, але райсіль1Іовоукраїнського району мольці першого відділку госпхімія не викопала на
комсомольцем
Вадимом дали слово зібрати по 55 шого замовлення. Так що
Калиниченком у його ка центнерів зерна.
Бюро про справжню боротьбу з
бінеті й ведемо мову про райкому ЛКСМ України, бур’янами годі було й го
• підсумки збирання пше комсомольські
оргаиіза • ворити.
ниці, яка впрошувалась Ції господарств району,
Друге. Якось негоже
інтенсивним методом. Ска підтримали що ініціативу, кивати па кліматичні умо
жемо одразу: результат вона стала відома в усій ви, але так уже вийшло,
хоч і нижчий від соцзобо- області, (лип. «Молодий що кілька центнерів зер
в'язань, та в цілому непо комунар»
від ß квітня на з гектара ми недобра
ганий — зібрало по 40 ц. р.).
ли саме із-за погоди. Ко
центнерів з гектара.
- Перша причина недо ли рослинки знаходились у
ІІа початку року в гос бору врожаю, — розпочи стадії колосіння і цвітін
подарстві,
яке в районі нає свою розповідь В. Ка ня, стояла шалена спека
вважаються міцним
се линиченко, — була пов’я Пшеницю,
як мовиться,
редняком,
народилася зана з тим, що в період
«припалило», колос,
як

треба, не зав'язався і в
результаті — багато дріб
ного зерна. Коли покла
ли пшеницю у валки, пі
шли затяжні кількаденні
дощі: валки довелося пе
ревертати. Так що вже до
збирання врожаю
були
втрати.
Це — об’єктивні фак
тори. Але, самокритично
оглядаючись у недалеке
минуле, ні в якому
разі
недобір урожаю не по
в’язую тільки з ними Так,
багато в чому недопрацю
вали саме мп.
Ось хоч (5п вибір сорту.
Минулого року перед сів
бою мали «южвую зарю»
першої репродукції та
«одеську - 51» — третьої.
Що
сіяти?
Всі були
за
. «южпую
зарго»
А що «одеська»? Ми заеі
яли нею лише 3 гектари
[Закінчення на 2-й стор.|.

Фото І. КОРЗУНА.

Шикає ночі тихе мрево.
Спішить до ранку кожна мить.
Світає свято вересневе,
У сурми зоряні сурмить.
Веслує дня вітрильний човен,
1 голуби мережать путь.
На площі галстуки червоні
Веселим полум’ям цвітуть.
Розмай пісень і сонця злива.
Сміється радісно дзвінок.
І пам’ять, дівчинка мрійлива,
Сплітає спогаду вінок.
О незабутня школо, де ми
Лишили перші письмена...
Нічого довго так не ждемо.
Ніщо так* швидко не мина.
Але в цей день крилато зримий
Вклоняємось ми до землі
Тобі. НОНІ вересню любимим
І вам. любимі вчителі
В. ВАСИЛЕНКО.

- «Молодий

3 вересня 1985 року----- -—

комунар»

І ЧШП

конкури

ЕКРАНІ

Минулої суботи в кінотеатрі «Ятрань» почала працювати обласна виставна
наочної агітації та політичного плаката.
м гаврика
На знімну:
біля
експозицій виставки.
Фото М. СДВЕНКА.

Уроки інтенсивного гектара
(Закінчення.
Поч. не 1-й стор.).

зробили гам тільки одне
иіднсиблєшія
замість
трьох. Та іі за цих умов
зібрали по 48 центнерів з
гектара.
Далі. Не додержалися
мн ісхнології і при вне
сенні мінеральних добрив.
Приміщення, яке б відпо
відало усім вимогам для
яберігашія міндобрив, у
нас немає. Тож при сівбі
часто-густо забивався тукввисївний апарат.
— Та н організація р.обіт на «іитенсивному» 110рівні, —
лі була не на
скрушііо хитає головою
одні; з кращих молодик
механізаторів області Во
лодимир Кушніров.
—
Через кілька днів,
як
«зналили» пшеницю, треба
було підбирати! Але всі
наші п’ять комбайнів на
правили па ячмінне поле.
Через два дні пішли за
тяжні дощі. Що було да
лі — ви знаєте...
А техніка?! На жаль,
до нинішніх жнив не всі
нідготува.шся, як годиться. Деякі вийшли в поле
з
невідремонтованими
комбайнами. Зерно сипа
лось. як при сівбі. Куди
це годиться!
Не завжди ритмічною
була робота на току. Од
ного разу десь у середині

дня зупинилися комбайни;
тік перевантажений зер
ном. Так до вечора ніхто
й не працював...

— Уроки «інтенсивні»,
звичайно,
врахуємо, —
знову вступає в розмову
В. Ка.чиниченко. — Нині
на поля внесли оптималь
ну кількість аміачної во
ди, калійної солі і супер
фосфату. Сівба пс за го
рами — десь у середині
вересня. Сіятимемо «одеську-51» першої реяродукції. Єдине, ЩО хвилює
— зволікання райсільгосяхімії щодо поставки міпе-

ральних добрив, які по
винні вноситися одночас
но із сівбою озимих. Хо
четься вірити, що най
ближчим часом добріша
усе ж нам дадуть. Зви
чайно, 40 центнерів з гек
тара — результат непога
ний. Але думаю, не для
нас. Сподіваюсь, що на
ступного року цифру «55»
підкоримо!
А. БЕЭТАКА,
спецкор
«Молодого
комунара».

Колгосп імені
Карла Маркса,
Новоукраїнський
район.

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ
Інтенсивна технологій — важіль, за допомогою
якого можна підняти врожайність зернових. Однак
цього року лише ульяновські та якоюсь мірою гайвороиські і иовоархапге.тьські механізатори можуть
похвалитися здобутками па «інтенсивному» полі. Не
зважаючи на складні погодні умови, там загалом
додержувалися елементів агротехніки і в результаті
отримали якісне зерно, яке відповідає стандартам. А
іцо ж інші? Там не зуміли належним чином оцінити
резерви «Інтенсивного» ПОЛЯ. Це вВ першу чергу стоСТО' І
Олександрійського
та І
сується Світловодського.
Г
Онуфріївського районів, де зареєстровано найнижчу
врожайність. Основні причини недобору зерна —
ннзькокондиційні якості насіннєвого матеріалу, не
додержання строків і вимог технології вирощуван
ня, низький рівень організації робіт.
Отже, перший рік вирощування пшениці за інтен
сивною технологією не дав очікуваного ефекту. І
все-таки, думається, він був ефективним, повчаль
ним. Адже тепер є можливість ретельно проаналізу
вати недоробки, упущення, ,і помилки, зробити вис
новки і вжити заходів для того, щоб кращі зразки
господарювання повсюди знайшли прописку.

... ■......... І

ЛЕЙТЕНАНТИ
О ктавинн Великої Вітчизняної війни вимагали
ні і зічськозчх кореспондентів прирівняні своє перо
до папіста солдата, щоб мовлене ними слово вело
у бій, вимагали оперативного, негайного «включен
ії!* ; подію дня. Тож часто - густо у землянках, на
лінії вогню, під бомбами ворожих літаків доводи
лося телеграфним стилем писати про подвиги воїнів,
елі і.ком яких був, або занотовувати розповіді героїв-со.т іатів і офіцерів Радянської Армії.
Осі. два записи зі слів кіровоградця Юрія Голдіна
та ■о.ілпчанина Олексія Мохова — лейтенантів Радчгіської Армі , котрі я зробив у липні 1941 року.
На чолі розвідки я кілька разів пробирався з
розташування гітлерівців. Не завжди це легко вда
валося. Допомагала бойова виучка і, коли хочете,
- військова хитрість.
Якось одержав я наказ командування: розвідати
чисельність і озброєння противника в районі сели
ща Скігурівки. Темної ночі з групою бійців через гу
щавини лісу вийшов на околицю села. Незабаром
переконався, іцо вибрали винятково зручне місце
для спостережень: неподалік від ворога, навіть доб
ре чули, як перемовлялись фашисти.
Відправивши бійця з першим донесенням, ми тих
цем перебралися на протилежну сторону. Висока зо
лота стіна пшениці та напрочуд темна ніч захисти
ли від чужого ока.
За моїми розрахунками, через кілька хвилин
можна було очікувати перші залпи нашої артилерії
по батареях противника. Відомості про місцезнаход
ження цілей мій посильний міг уже доставити. Я
наказав приготуватися до знищення живої сили.
Більше роти німецьких солдат розташувалися на
подвір’ї та у великій стайні за півсотні метрів від
нашого спостережного пункту.
Мені здавалися надто підозрілими два зрубаних
дерева, що лежали поблизу Ми з лейтенантом Кременським швидко подалися до цього загадкового
місця. Звідти виглядала напівзакопана в землю во
рожа бронемашина. Екіпажу не було, мотор виведе
но з ладу. Це вас насторожило, але як мовиться, ли
хо не без добра: в машині ми знайшли сорокгснарядів.
— Ось що, Кременський, — сказав я лейтенанто
ві, — подаватимеш мені снаряди.
Саме тоді несподівано для противника наша ар
тилерія відкрила ураганний вогонь. Фашисти, які не
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Протягом двох днів у
приміщенні Центрального
лекторію тоиаристиа «Знан
ня» проходив XV обласний
огляд-конкурс
аматор
ських фільмів, присвяче
ний 50-річчю сгахановсьного руху і XII Всесвітньому
фестивалю молоді і студен
тів. Девіз конкурсу — «Час.
Події.
Люди» — яскраво
відображає оснозну
тен
денцію фільмів: пристрас. на.
схвильована,
щира
розповідь про наших су
часників — трудівників се
ла і передовиків промис
лового виробництва,
про
безсмертний подвиг вете
ранів Велиної Вітчизняної
війни і наших ровесників,
які виконують інтернаціо
нальний обов'язок в Де
мократичній
Республіці
Афганістан.
Нелегко
перерахувати
всі теми, події, зафіксо
вані кінолітописцями істо
рії нашої області. Два дні
продовжувався показ нонкурсних стрічок, два дні
компетентне
жюрі, яке
очолював оператор-постановник Київської студії
науково-популярних філь-

мів Н. Т. Ширман, об'єк
тивно і прискіпливо аналі
зувало художні достоїнства
фільмів самодіяльних кіне
матографістів Кіровоградщини.
Одностайно
відзначено
зрослий в порівнянні з ми
нулим роном рівень пред
ставлених на конкурс ро
біт. Так само одностайно
члени
жюрі присудили
перше місце кінострічці кі
ровоградських
аматорів
«Ти ж вижив, солдате!», що
розказує про ту увагу і
турботу, якою оточені ве
терани в обласному госпі
талі для інвалідів Велиної
Вітчизняної війни.
Другі
премії отримали
фільми
«Ой на горі коваль клеп
ле», який розповідає про
долю хліборобів Миколи
Михайловича і Олени Па
насівни Нерубаїв, та їхніх
десятьох дітей, а також ці
кава
кінорозповідь про
день військово-спортивно
го табору «Спартанівець», р
який зняли самодіяльні кі
нематографісти кіровоград
ської студії «Обрій» — «Чо
ловічі ігри на свіжому по
вітрі». Бронзовими призе-

рами конкурсу стали фільми «За крайньою межею»
олександрійських кінолюбителіс (ця стрічка отрима
ла також спеціальний приз
обласного управління вну
трішніх справ «За кращий
фільм, спрямований на бо
ротьбу з пияцтвом і алко
голізмом»), «Післямова до
подвигу», де йдеться про
подвиг
нашого земляка
Михайла Горщуна, який
винонусав свій інтернаціо
нальний обов'язок на аф
ганській землі, та кінопортрет ульяновських кіноаматорю
«Станційний
доглядач».
,
Приз «Молодого
но?.,
нара» (за найкоротшии, ад,л
яскравий фільм) вручено
кіностудії «Зірка» вироб
ничого об'єднання
«Чер
вона зірка» «Резерви і
можливості», в якому ви
разно й образно розкри
вається тема економії
режливості
на
вирВв?
ництві.
Найкращі стрічки відібра
но' для участі в республі
канському ноннурсі ама
торських фільмів.

І. КРИКУНЕНКО.

УДАРНІ БУДОВИ ЧЕКАЮТЬ ТЕБЕ,
I

ДОБРОВОЛЕЦЬ!
Нещодавно з газеті по
відомлялося, що у скла
ді
Всесоюзного загону
«Стахановець-85» відбули
на спорудження нафтових
і газових родовищ в Но
вий Уренгой добровольці
з Кїровоградщини.
У травні минулого року
були закладені перші ку
бометри бетону майбут
ньої Бурейської ГЕС. На
будівництво її у числі пер
ших прибули і представни
ки нашої області. Сьогодні
будівництво набирає все
більшого розмаху. Перші
агрегати ГЕС повинні дати
струм у XII п'ятирічці.

На річці Буреї перед
бачено такояс будівництво
Нижньобурейської
ГЕС,
яка розміститься нижче
Бурейської гідроелектро
станції на 90 кілометрів.
Спорудження цієї ГЕС бу
де вестись паралельно зі
спорудженням
головної

чекали такого натиску, стали поспішно відступати,
строчили, не цілячись, з автоматів і з кулеметів.' •
Економно посилав я з трофейного броньовика
снаряди, переслідуючи про півника, кот рий кинувся
в різні боки. Пустили фашисти кулеметну чергу ї
по бронемашині. Я віддав наказ припинити вогонь:
хан ворог подумає, що вогневу точку знищено. А
тільки-но група ворожих солдат кинулася у напрямі
до нас, ми з лейтенантом Кремснським розстріляли
їх майже в упор.
Поєдинок з ворогом ми виграли: вибили фашистів
із Снігурівки, а самі благополучно повернулися до
свого підрозділу.
її.
— Головна похідна застава танкового з'єднання,
долаючи великі перешкоди, прокладала шлях колоні
своїх машин. Провідним був мій танк. Коли вік пі
дійшов до пагорба в квадрат «II», то потрапив у зо
ну гарматного обстрілу.
Фашисти били з протитанкових гармат. Я нака
зав баштовому стрільцю ліквідувати вогневу точку
.противника, замасковану чагарниками. Чотирма
снарядами ми вивели з ладу ворожу протитанкову гар
мату. Не важко уявити, що тоді кожен метр землі
доводилося брати з боєм, бо фашисти, котрі тут
окопалися, строчили несамовито з усіх сторін. Били
• з кулеметів і автоматів, били з гармат. Дорога ожи
вала, немов розбурханий мурашник. Обіч неї фа
шисти залягли в окопах.
Можете повірити мені на слово: тільки - но при
цілився, щоб змусити назавжди замовкнути німець
ку гармату, як переді мною несподівано зупинився
танк лейтенанта Михайлова і закрив піль.
Почав я розвертатися, дивлюсь, із танка Ми
хайлова валить чорний дим, а через якусь мить по
казалося й полум’я. Виходить ворог цей танк під
бив, тож треба рятувати товариша. Наказав механі
ку - водію Александрову повернути вправо, а сам
вискочив з машини. Михайлов був тяжко поранений.
Я схопив його на
і відніс V найближчу тран
шею.
Ясна річ, при Таких обставинах я й словом не об
мовився, що мене поранили в руку. Перев'язавшії
самотужки її, повернувся в свою машину і продов
жив вести вогонь по батареях ворога.
Просуваючись уперед, мій екіпаж знищив п’ять
протитанкових гармат.
Закінчувався пам'ятний
день 18 липня 1941 року — буденний фронтовий
день. Уж« сутеніло. Проте бій все іце не вщухав.
Мій механік - водій, першим побачив попереду гру
пу ворожих кулеметників. Я розпорядився пере
нести вогонь, і всі дванадцять фашистів були зни
щені.
Тим часом, у ба ці майже не було пального. За
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станції каскаду — Бурей
ської.
Будівництво такого енер
гетичного комплексу ви
магає потужної розвину
тої виробничої бази, чи
сельної армії кваліфікова
них будівельників найріз
номанітніших
спеціаль
ностей, а саме: теслярівбетонників,
штукатуріамалярів,
арматурників,
слюсарів металоконструк
ції},
монтажників скла
дального
залізобетону,
сантехніків, кранівників та
інших. Бажаючі зможуть
набути
потрібні будові
спеціальності в навчальнокурсових комбінатах чи
методом бригадного навчання без відриву зід
виробництва.
Для працюючих на будівництві Бурейської ГЕС
встановлено пільги, перед
бачені Указом Президії
Верховної Ради СРСР від
10 лютого 1960 року і Ука-

; ) зом І Ірезидіі Верховної
Ради СРСР. від 26 вересня
1967 року, для місцевос
тей, прирівняних до райо
нів Крайньої Півночі ви
плачується коефіцієнт 1,4.
Зараховані на роботу
забезпечуються квартира
ми в порядку черги пр=х
тягом 2—3 років. Одииі.
х
забезпечуються
гурто^*4“^
житком одразу після пра
цевлаштування.
Отже, обком комсом^*лу нагадує ще раз: глояадим людям, які виявили
бажання працювати на бу
дівництві Бурейської ГЕС,
’ * необхідно терміново (до
10 вересня) звернутися у
свій міськком чи райком
комсомолу. При собі тре
ба мати паспорт, комсо
мольський квиток, військо
возобов’язаним — вій
ськовий квиток. ‘
'Юнаки та дівчата Кіровоградщини! Вас чекають
на будівництві
Бурей
ської ГЕС!
С. КРАДОЖОН,
інструктор ОК ЛКСМУ.

грожувало,
здавалось
неминуче вороже ото
чення, полон. Блиска
вично прийняв рішення:
під градом куль фашист
ських автоматників я пе
релив бензин з підбито
го ганка Михайлова у
бак своєї машини. Бій
тривав.

...Увечері наша танко
ва частіша успішно ата
кувала укріплені ворожі
позиції у
важливому,
стратегічному районі.
Іас біжить стрімко, невпинно. Життя приносить
нош турботи,^ відкриває нові обрії. Ллє ця єдина
зусіріч з лейтенантом Олексієм Моховим, з солдаіами, на очах яких легендарний тепер Олександр
Магросов тілом своїм закрив амбразуру німецьких
кулеметів не забувається. '
**.
Вже- у мирний час я присвятив їм вірш «ВогоІіь
на себе» и опублікував ного в республіканській га
зеті «IIагрют Батьківщини». Несподівано одержав
лнега від кандидата технічних наук, самодіяльного
композитора Сергія Івановича Рудича, котрий наІІІІС‘‘Г’. пісню на слова мого вірша. Згодом видавницт
во «. шсіецтно» прислало мені вндруковану окремим
виданням цю пісшо:
На шляху де пахнув
прив ялий чебрець
Чекав ворогів
'
,<
У засаді боєць.
■!
Тим часом зозуля
,
кувала літа • • •
•, ( ! 4
І їх полічила
солдату до ста.
Та марно. Загинув...
Він танків прорив,
Обвитий гранатами,
тілом спинив.
;(
...Край шляху,
,
де пахнув зелений чебрець
І ндаївся у бронзі
Той самий боєць.
І сива зозуля
туди приліта
І лічить бійцеві
безсмертні літа.
Н. ДОБРІН,
учасник Великої Вітчизняної війни.

З вересня 1985 року

«Молодий

комунар»

З стор.

СИНИ РОСІЇ

Веселі
каруселі
Наш земляк, молодий ле
нінградський поет ігор Шев

У
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,щші; ж»кіґ прокладеш бо
розенку до кіпця, пе зна;
єні, що тебе стріне; хмара
недолі чп сонечко щастя.
Пе зііала цього і Марія. її
щастячко вперше зігріло у
вихорі
танцю. Засмаглі
7
. Іванові (>уки тримали міцпо І водночас ледь торкалисл ситцевого плаття —
першої премії, якою кол
госп нагородно наймолод
шу
ланкову.
Високий,
статний, із славою першо
го механіка ■ МТС, він
міг би н не звернути ува
ги на худорляве, обвітре

ло, чекала Марія звістки.
А її не було.
Якось у неділю прала
на подвір’ї і здалеку за
примітила листоношу. По
глядом пожадливо обма
цувала сумку; може сьо
годні дочекалася,
може
нарешті прислав тихе, заспокійливс
слово, може
обіцяє швидко повернути
ся.
Листоноша
йшла по
вільно, наче випробовуючи
Маріїне терпіння. Біля во
ріт. відводячи погляд, да
ла трикутник. Тремтячими
пальцями Марія добира

КИЛИМ
----------------------------- НОВЕЛА----------------------------лася до прочитаного, але,
замість веселого чоловічо
го почерку почала читати
незвичний, страшний дру
кований текст. Кожна лі
тера була важкою, мов
куля, кожен рядок куле
метною чергою бив у гру
ди... Коли
дійшла тями,
донька тупцяла навстріч,
весело сміючись і плескаю
чи в долоньки.
У повоєнні роки Марія
намагалася ні в чому не
відмовляти дитині.
Без
Скільки разів думками
роздумів розлучалася
з
повергалася до того черв
дорогими серцю речами,
невого вечора, пам’ятає,
як учорашнє, сгомлено- • тільки б порадувати, до
годити подарунком. В цьо
щаслнве лице чоловіка
і
му й минали роки і сплив
св і ж о всі е л Єн шї барвінком
ли швидко, як жнивна но
килим підлоги. Дитинча,
ра. Вже й десять літ, як
ніби відчувало,
шо ного
повернулися з боїв, вже й
чекали — пе вередувало, з
п’ятнадцять.
Бачив
би
задоволенням
прийняло
Іван доччине весілля! Гос
Перин 'вффрю і тихо поті, яких назбиралося чима
рйііудд в перший сон. їрило, говорили, що вино бу
мдііічн .'ліву руку в твер
ло вершиною материнсь
дій, тіалчйній долоні чоло
кої турботи, молода ні в
віка, відчуваючи
наплив
чому не відчувала свого
ніжних хвиль материнст
півсирітства.
ва, Марія по-дитячому від
Раділа Марія онукові.
далася
щасливій зморі.
На
радощах згодилась
Звідкіль було знати, що
продати хату і переїхати
лише кілька годин відділя
до дочки в інше село.
ло їх від чорного світанку
Півроку доглядала Петвійни, від гіркої
спраги
рнка, поралась по госпо
розлуки?
дарству. Як мовиться, не
Не могла знати, що про
знала мороки. Та вона при
воджає його
востаннє.
йшла непрохано. Помічала
Серце кричало,
а від ус
Марія за дочкою грубощі,
міхненого погляду коханих
але не звертала на те ува
очей було ще важче.
пі. Чого не буває в моло
У чорні, дні окупації
дості, — думала собі і не
ластівкою рвалася через
скаржилась нікому. Намафронтщ ■ до милого, але • галася зрозуміти дочку,
перш за все
думала про
але не могла,
бо важко
дитину. Як вберегти?
Як
матері усвідомити, що. хо
виростити, бо повернеться
лодний
погляд, колюче
Іван — це ж і його
ра
слово — то результат над
дість. Коли визволили се
мірної ніжності, мета якої

не степом дівча, міг знай
ти кращу (це вже тепер,
після віхоли
років, так
думається. А годі Марія
вибивала босими п’ятами
і не журилася).
їхіщ.дерша борозна бу
ла такою ж веселою, ра
дісною, як і перша зустріч.
Та й не було часу
для
смутку. День проводили в
полі, іількн з останнім со
нячним променем несли
дівчата в село свою пісню.

— будь-що допомогти. Ма
тері часто думають, що їх
ня самовіддана до нероз
судливості любов викличе
таке
ж почуття дитини,
але як правило,
надмір
ність породжує егоїзм, що
виростає стіною між рід
ними людьми... Одного ра
зу. дочка сказала, що бу
дуть гості і потрібно при
готувати па стіл. Старень
ка старалася,
як могла,
проте не встигла. Гозссрдившпсь, дочка дорікнула,
що дарма хліб 'їсть.
— Не батькового ти ко
реня. 1 не мого, — відпо
віла дочці та п пішла до
рідною села, гірко плачу
чи.
— Чом, бабусю,- плаче
те? — молодив господар
впізнав Марію і згадав, з
якою тугою вона продава
ла цю хату.
— Мала я дочку, а вже
не маю. Мала хату, а зра
дила, тепер не прийме.
— Чому ж не прийме?
Для доброї людіши двері
завжди відкриті, —.привітно озвалася господиня.

1 справді, добрих дітей
знайшла Марія.
Одною ранку самоскид
привіз цеглу.
— Буде вам нова хата,
мамо, — мовила названа
дочка.
/Марію душили водночас
сльози радості і туги: чо
му від своєї кровиночки
не чула такого?
Через якийсь час Марія
мала названого онука. Пі
шла до магазину і купила
килим. Чутки, як птаХи:
хоч великого
розуму не
мають, а летять куди тре
ба, тож через кілька днів
Марію викликали до сіль
ради.
— Ось бабусю, ваша
рідна дочка приїхала. Об
ражається, що ви чужим
купуєте цінні подарунки,
допомагаєте в усьому, а
їй — ні, — привітавшись
мовив голова.

чук пише для найдовірливі-

ших читачів — малечі. Йо
го вірші — щирі,

безпосе

редні з дещо наївним гумо
ром, який так притаманний

для дитячої фантазії.
Сьогодні увазі наших чи

тачів ми пропонуємо неве
лику

поетичну

добірку

1. Шевчука.

Азбука

на

(На полі Полтавської битви).
Цим степом,
степом,
z
степом
Несем тишину вінків.
І тільки гримить нестерпно
Важкий ланцюг тупників.
Мій настрій прозоро в яне,
І я з незбагнений сум,
Немов добровільний в язень,
Кайдани тяжкі несу.
Дивлюся на поле довге,
Де виріс високий хрест,
Якого так видно добре
На кілька сторіч вперед,
О дивні сини Росії,
Безсмертя вас береже.
А поле довкруж сивіє.
Ачей, посивіло вже.
Ти знаєш здавен, Полтаво,
Війна — найстрашніший труд.
Гіркою ціною слава
Куплялась колись отут.
Мій край — віків подорожник.
Хто з силі зірвать-зламать?
Як обрій сягнуть не можна,
Не можна тебе здолать.
У логіку це не втиснеш.
Мовчанням цвіте граніт.
Лиш кроків ланцюг невтишно
По бруку віків гримить.

,

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

м, Кіровоград,

опушке
Хвастливый шмель на пень
залез:
— Шмелев пет меня!
Все дело в том.
что с буквой <с»
Неладно у шмеля.
Я отвечаю не спеша:’
— С мель —- это ерунда.»
Все дело в том.
что с буквой «ш»
Ну просто мне беда!

Ве-ло-си-пед
Вело —
вело —
вело —
БАХ!
Искры радугой в глазах:
ВЕ — в канаве,
ЛО — в подвале.
СИ — в кювете.
САМ — и кустах...
По педали.
По детали,
Подбирали,
Прибивали —
Так подходит, эдак — нет.
Прикрутили,
Привинтили —
Починили...
Получили:
ЛО-СН-БЕ-ПЕД?!

ДУМКА ПАРОДИСТА

ВІРШОМАНІЯ
Бп вірші — ще не пекло для душИ
Солодкий рай над чистими губами...
Напишу віршеия...
Пе плаче нірш...
Иіиття собі «добула цим віршем...
Ик апі одмовчує кожен мш вірш...
Наворожу тобі, наворожу тобі білим віршем...
О, як це страшно, коли тільки вірш...
Сяіднмці захекано б'ються...

С. Короненко (зб. «Сузір’я ввенр.иок*.
в-тво «еадянсьгний письменник», 1982.)
Вже плаття хекає, повір,
Бо билось аж покіль не
смеркло.
О як це страшно, коли вірш
Для читача не буде пеклом,
Під носом рай — солодкий чай
(Чи пак, над чистими губами).
Моз компліменти їв. Драча,
Пливуть думки понад рядками.
Мій віршенятко, гиль у вирій!
Пливи, немов рожевий дим.
Хай буде білим, навіть сірим,
Аби життя здобути ним.
О вірші-верші, виринаю,
Віршата, аіршоньки. Оа-ва!
Як їх до біса. Замовкаю.
Лише шепчу слова, слова, слова.
Микита БОВТИШ,

м. Кіровоград.

— Як я мала дитину,
чоловік барвінком землю
встелив. А нині маю ону
ка. Барвінка, на жаль, те
пер не визнають, тому й
купила килим. А про яку
ви говорите?. Доля посла
ла мені доньку й сина. З
ними
й живу. 1 пам’ять
мого чоловіка, батька їх
нього, бережемо
разом.
Раніше, без цих дітей, пе
було часу через господар
ство, а тепер па могилу
аж в Естонію їздили.«
Леонід ДМИТРИ ШИН.
с. Данилова Балка,
Ульяновського району.

Минуло літо. Осінь вже бреде...

Фотоетюд М. САВЕНКА.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ч

Наш земляк, журналіст і
письменник Борис Аврамович Гончаренко має в своє
му творчому доробку п'ять
книг прози та кілька повіс
тей, надрукованих в журна
лах. В основному письмен
ник зарекомендував себе як
майстер повісті.
Перша книга «Твоя шкока» побачила світ 1957 року.
Головними героями
в ній
виступають наші сучасники,
Сюжети взяті із самого жит
тя.
Радянський солдат Мико
ла покохаа дівчину Орисю,
яку вбили фашисти.
Після
війни
він
повернувся до
Орисиної матері (оповідан
ий «Хата в березі»). Герой
оповідання «З болота»» Анд
рій пориває з християнамибаптистами. Валерію а пода
рунок купили пижі, на яких
каталися всі друзі (оповідан
ня «Лижі).
Твір «Хороша

МАЛА ПРОЗА Б. ГОНЧАРЕНКА
прикмета» розповідає про
чистоту взаємин між Мико
лою і Насткою. Іван Лозняк
з нарису «Прозріння .Івана
Лозняка» зазнався був, по
тім зрозумів свою помилку.
До
збірки
«Естафета»
(1960) ввійшло дев'ять опо
відань і чотири нариси, Три
твори — про нашу
місце
вість, В оповіданні «Світа
нок» висвітлено події 1905
року. «Тополі» знайомлять
нас з подіями, що -лапи міс
це в нашому краї після гро
мадянської війни. Описані
автором тополі ростуть і за
раз біля
Новомиргородськоі середньої школи N9 1,,
Героїня оповідання «Наша
дівчина» Вірочка, коли фа
шистський офіцер
приму
шує її грати на фортепіано,

грає «Інтернаціонал». В опо
віданнях згадується
Турія,
графський ставок, шполянська дорога, бобрипецька
група тощо.
В основу цих
творів покладені події
з
життя нашого «раю.
Інші оповідання й нариси
цієї
збірки
висвітлюють
життя і працю буковинської
молоді «Кашкет» розпові
дає про перші дні війни на
прикордонній заставі. Після
школи молодь в оповіданні
«На дністровій
кручі» іде
працювати на виробництво.
Наступна збірка ; Гості бу
ковинської горлиці» (19б4)
присвячена
українській
письменниці О Кобилянській. В ній говориться про пе
ребування а Ольг-*
Кобилянської Лесі Українки («А

був то травень»), В. Короленка
(«Якось
восени»),
М, Коцюбинського («Новий
світ, 46—48).
Оповідання
«Едельвейс» і «Кимпупунзька балада» знайомлять нас з
останніми роками життя бу
ковинськоі горлиці
До книги «Головую дру
гий рік...» (1976) входить сім
оповідань. «Подорож у ди
гинство», «Новий зоотехнік»,
«Абітурієнтка Леся» і «Зеле
на Валка» розповідають -про
село,
сільських трударів
«Провідниця одинадцятого
вагона», «Невідомий роман
тик», «Білий
метелик осін
нього вечора» відіворюють
діяльність радянських людей
а Інших сферах комуністич
ного будівництва.
Але всі
твори збірки оспізуюгь лю

дей, однаково прекрасних
своєю радісною закоханістю
в життя.
На жаль,
маємо можли
вість згадати лише ті твори
Бориса Гончаренка, які «хо
дять до його книг. Журна
ліст і письменник опубліку
вав, крім того, багато опові
дань і нарисів у періодичних
виданнях.
Але і названих
творів достатньо для того,
щоб побачити,
яку широ
чінь тематики еони охоплю
ють і велику галерею обра
зів змальовують.
З малої
прози Б. 'Гончаренка читач
пізнає життя,
знаходить а
оповіданнях і нарисах обра
зи,
якими
захоплюється,
яких наслідує.
Відвідавши жінку, з якою
разом учився,
авіор гово

рить: «Давно уже не бачу
хатини в садочку. Густі де«
рева сховали її. Та все огля
даюсь, Десь там, біля пере
лазу, стоїть Катря, Катруся,
Катеринка, Катерина Миколаївна — староста
нашого
першого класу, депутат Бсв*
лова сільради... прощається
зі мною... Зустрічає
сина.
Він ще не повернувся. Але
мені здається, що і -він та
кий:
з добрими світлими
очима, а ямочками на що
ках, з материним характе
ром.
з її працьовитістю,
людяністю, неспокоєм і сум
лінням». Таких людей, як ге
роїня оповідання «Подорож
у дитинство», наш земляк
змальовує у своїх г»оржк а
особливою любов’ю і тепло
тою.
М. СУХОВ,
член оЬласного літера
турного об'єднання.

4 crop.

«Молодий
ноактного балету * «Я хочу
танцювати». На музику ро
сійських композиторів. Хо
реографія І постановка В. Ва
сильєва. 22.25 — Сьогодні у
світі.

▲ УТ
Я.00 — «Час». 8.35 — Те
лефільм «Тиха кцартпра ».
10.00 — Співає і танцює мо
лодість. 10.20 — «Стратегія
Перемоги». Документальний
телефільм. Фільм 14. (Закліоч'нпй). «1 на Тихому
океані...». Частина І. 11.20—
Новини.
14.30 — Новини
14.50 — «По Сибіру і Дале
кому Сходу». Документал«иі фільми. 15.30 — Татар
ські народні мелодії у вико
нанні струнного квартету
Казанської • консерваторії.
15.45 — Зустріч з письмен
ником Алексом Ла Гумою.
16.05 — Новини. 16.10 — Ра
дянське образотворче мис
тецтво. «В майстерні В. Фаворського».
17.10 — «Дру
жать діти на планеті». Кон
церт !8.00 — Наш сад. 18.30
— У козиному малюнку —
сонце. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Чемпіонат сві
ту з шахів. Інформаційний
випуск. 19.05 — Людина і
закон. 19.35 — Концерт.
19.55 — Новини. 20.00 — До
кументальний
телефільм
«Стратегія Перемоги». Фільм
14. (Заключний). «І на Тихо
му океані...». Частина 2.
21.00 — «Час». 21.35 — Фут
бол: «Динамо» (Київ) —
«Шахтар». 2-й тайм. 22.20.
«Торпедо» (Москва) —
«Жальгіріс».
2-й
тайм.
23.05 — Сьогодні у світі.
23.20 — Чемпіонат світу з
шахів. Інформаційний ви
пуск.

'А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Документальний телефільм
«Ножем якій, брат Коїкем’якіна». 11.10 .— Любите
лям хорового співу. 11.40 —
Шкільний екран. 10 клас.
Українська література. 12.10
с- Художній телефільм «Час
зимових туманів». 1 серія.
13.20 — Новини. 16.00 — Но
вини. 16.10 — Срібний дзві
ночок. 16.30 — Мультфільм
«Гра». 10.40 — П. І. Чайковськнй. Симфонія № 6. 17.30
— Автотранспорт: правила
без винятків. 18.00 — Доку
ментальний фільм «Крим
ський сезон». 18.30 — Акту
альні камера». 19.00 — Фут
бол: «Динамо» (Київ) —
«Шахтар». Під час перерви
— День за днем. (Кірово
град). 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.35 —
■Художній телефільм «Час
зимових туманів». 2 серія.
22.45 — Новини.

10.00 — Новини. 10.20 —
Науково-популярний фільм
«Людське сонце». 10.35 —
Шкільний скрап. 6 клас. Му
зика. 11.10 — Дисципліна
поставок: міра відповідаль
ності і честь підприємства.
11.55 — Художній телефільм
«Час зимових туманів». 2 се
рія. 13.05 — ФТ. Докумен
тальний телефільм «Договір
дорожчий за гроші». 13.35—
Для дітей. «Були собі дві ли
сички». Вистава. 14.30 — Но
вішії. 16.00 — Новини. 16.10
-Срібний дзвіночок. 16.30—
Камерний концерт. 17.00 —
Телепост на будівництві Пів
нічно-Кримського
каналу.
17.15 — Науково-популярний
фільм «Хто виправить по
милку «Деметри?». 17.35 —
Сонячне коло. (Кіровоград па
Республіканське телебачен
ня). 18.00 — День за днем.
(Кіровоград). 18.15 — Зустріч
школярів
із заслуженим
працівником сільського гос
подарства УРСР М. М. Добровольськпм. (Кіровоград).
18.55 — Оголошення. (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Зустріч з
театром. 20.45 — Па добра
ніч, діти! 21.00 — «Час».
21.35 — ФТ. Художній теле
фільм «Формула кохання».
23.05 — Новини.

А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Телефільм «Віхи віків» 8.35,
9.35 — Фізика. 8 клас. 9.05,
12.30 — Іспанська
мова.
10.05 — Радянські письмен
ники про В. і. Леніна.
М. Прилежаева. 10.35. 1140
— Музика. З клас. 10.55 —
«Поезії цілюще повітря».
11.10 — Наш сад. 12.00 —
Фізика. 7 клас ]3.00 — Сто
рінки Історії. Слово про
партквиток. 13.45 — фільм
з субтитрами. «Розклад на
післязавтра». 15.10 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.15—
♦ На чиїй вулиці свято?».
19.10 — Шахова школа.
19.40 — VI Міжнародний
фестиваль телепрограм про
народну творчість «Весел
ка». «Народні танці». (Ніка
рагуа). 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Ритмічна гім
настика. 20.45 — Виступає
чоловічий хор. 21.00—«Час».
21.35 — А. Софронов. «Опе
рація па серці». Телевистава. 23.15 — Новини.

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Уроки Бурдеика». Докумен
тальний фільм. 8.35 — Про
Герб
Радянського Союзу.
9.05, 12.25 — Німецька мова.
9.35 — Загальна
біологія.
10.05 — Учням ПТУ. Астро
номія. 10.35 — Драматургія
і театр. Театр А. II. Чехова.
11.30 — Сім’я і школа. 12.00
— Зоологія. 7 клас. 12.55 —•
Етика 1 психологія сімейно
го життя. 13.25 — Дем’яп
Бєдний — співець револю
ції. 14.20 — Естетичне вихо
вання. Всебічний розвиток
особи. 15.00
Новини. 18.00
— Новини. 18.2о — Сільська
година. 19.2о — «Вийти пе
реможцем із бою злого...».
Про шкідливість алкоголіз
му. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — «Співдружність». Те
лежурнал. 20.45 — Виступ
Державного ,духового оркест
ру РРФСР. 21.00 — «Час».
21.35— Телефільм «Менший
серед братів». 2 серія. 22.50
— Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Те
лефільм 'Менший серед бра
тів». 2 серія. 9.50 — Клуб
мандрівників. 10.50 — Грає
квінтет духових інструмен
тів «Серенада». 11.20 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
• - «Союз науки і праці». До
кументальні фільми. 15.40—
Концерт
оркестру росій
ських народних інструмен
тів Куйбншевського музич
ного училища. 16.10 — Но
вини. 16.15 — Поезія К. Кулієва. 16.45 — Мультфільм.
17.00 — Документальний
фільм. 17.50 — < Диригент».
Фільм-коицерт, присвячений
творчості
Є. Светланова.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Чемпіонат світу з
шахів. 19.05 — Світ і мо
лодь. 19.40 — Новини. 19.45
—
Науково • популярний
фільм про шкідливість алко
голізму. «Похмілля». 19.55—
Телефільм «Дорога до се
бе». 1 серія. 21.00 — «Час».
21.35 — «Змова проти Краї
ни Рад». Документальний
фільм про таємну війну, яку
ведуть проти СРСР спецслужбн капіталістичних кра
їн. 22.35 — Сьогодні у світі.
22.50 — Чемпіонат світу з
шахів Інформаційний ви
пуск.

'А ЦТ Ц програма)

А УТ

8.00 — «Час». 8.35 — Те
лефільм «Менший серед бра
тів». 1 серія, 9.50 — Умілі
руки.
10.20 — «Стратегія
Перемоги». Документальний
телефільм
Фільм 14. (Заключний). «І па Тихому окелпі...». Частина 2. 11.20 —
Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — «П’ятирічна—-спра
ва кожного». Документаль
ні фільми. 15.35 — Співає
Г. Шойдагбаєва. 16.10—Но
вини. 16.15 — Стадіон для
всіх. 16.45 — «...До шістнад
цяти і старші». 17.30 —
«Скільки
коштує вода?».
18.00 — Концерт-зустріч ве
теранів італійського Опору
з ветеранами Великої Віт
чизняної війни. 13.45 — Сьо
годні у світі. 19.05 — Чем
піонат світу з футболу.
Юніори. Півфінал. 21.00 —
«Час». 21.35 — Прем’єра од

16.00 — Новішії. 16.10 —
Срібний дзвіночок. (Кірово
град на Республіканське те
лебачення). 16.30 — ФТ. До
кументальний
телефільм
« Стратегія Перемоги». Фільм
1. 17.45 — Республіканська
ФІзико-матсматпчпа школа.
Передача 1. 18.15 — Екран
пошани Українського телеба
чення. 18.30 — День за днем.
(Кіровоград). 18.45 — «П'я
тирічці — ударний фініш*.
Виступ першого заступника
голови облвиконкому М. О.
Сухомлина.
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Наш гість — жур
нал «Вітчизна» 20.05 — Ек
ран запрошує. (Кіровоград).
20.40 — На добраніч, літні
21.00 — «Час». 21.35 — П’я
тий Всесоюзний фестиваль
радянської музики. По за
кінченні — Новини.

8.00 — «Час». 8.35 — Кон
церт. 9.25 — «Дорога до се
бе». Телефільм. 2 серія. 10.30
—• Па актуальні теми: това
ри народного споживання;
сфера обслуговування [1.00
— Співає Г. Калініна. 11.20
— «По музеях* і виставочних
залах». 11.50 — «Перемож
ці». Пошта клубу фронтових
друзів. 13.10 — Міжнарод
ний
фестиваль телепро
грам про народну творчість
«Веселка». «Карта фолькло
ру». (Польща). 13.45 — Це вл
можете. 14.30 — Новини.
14.45 — «Сім’я і школа».
15.15 — Телефільм «Великий
приборкувач». 16.30 — Оче
видне — неймовірне. 17.30 —
Новини. 17.35 — Мультфіль-

KKzs ■якеєшп

иістсрстна оборони СРСР
генерал-полковника 10. М.
ПотапОва 16.15 — Концерт.
17.00 — Футбол; «Торпедо»
(Москва) — «Спартак». 18.45
Міжнародна панорама.
19.35 — Мультфільми. 20.00
Новішії. 20.05 — Теле
фільм «Тайга» 21.00—«Час»
21.35 — Футбольнпіі огляд.
22.05 — Міжнародний фес
тиваль естрадної пісні «Сопот-85». По закінченні —
Новішії.

А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.45 —
Пісня окликає друзів. 11.30
— Документальний теле
фільм «Стратегія Перемоги».
(Фільм 4 і 5). 13.40 — Повн
іш. 13.50 — Неспокійні сер
ця. 14.30 — ФТ. Мультфіль
ми. 15.10 — Сьогодні—День
танкіста. 16.10 —• Циркова
програма. 16.50 — Село і лю
ди. 17.20 — V Всесоюзний
фестиваль радянської музи
18.30 — Актуальна ка
мвжняа мавак ки.
мера. 19.00 — Футбол: «Ди
намо.» (Київ) — «Факел».
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.35 —
10. Семенов. Сторінки твор
чості. 22.20 — Повніш.

і

З 3 вересня і
по 8 вересня К

а

ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай!
3.15 — У кожному малюнку,
— сонце. 8.30 — Ритмічна
гімнастика. 9.00 — Російська
мова. 9.30 — Програма Ха
баровської студії телебачен
ня. 10.25 — У світі тварин,
і 1.25 -- Чемпіонат світу з
воднолижного спорту. ) 2.15
— Пісні радянських компо
зиторів співає В. Хіль. 1,2.50
— В гостях у казни.‘Фільм
«Веселе чарування». М.25—'
9-й студія відповідає телеглядачам. 15-25 — «Дебюту.
Виступ ансамблю скрипалі^
Алма-Атинської
коіісє[>б<чторії ім. Курманга.-Ш. 15.55—■
Міжнародні змагання з лег
кої атлетики. 16.35 — Тел^фільм «Совість». 2- сер)/-*”-1'3.00 — Світ і молодь. 18 го *
— Видатні радянські кої-и*'
познторл — лауреати ленін
ської премії. Д: Кабалевський.
«Кола Брюньйон».
Фільм -концерт. 19.30 — Фут
бол: «Динамо» (Тбілісі) -у
«Зеніт». 2-й тайм. 20.15
Вечірня казка. 20.30 — Докумеятальні фільми. 2І.00-~
«Час».
21.35 — Телефільм
«Перше кохання».

—--тг—7=7—----- -===-71=1

В. о. редактора

1985 року

А ЦТ (І програма)
8.00
«Час». 8.35 — У сві
ті тварин. 9.35 — Телефільм
«Дорога до себе». 1 серія.
10.40 — Співас О. Образцова. 11.10 — Новини. 14.30—
Новини. 14.45 — «Сільські
горизонти». Документальні
телефільми. 15.35 — «Паша
сестра оперета». ФІльм-концерт. 16.05 — Новини. 16.10
— Російська мова. 16.40 —
В гостях у казки. Фільм «Ве
селе чарування». 18.15 —
«Наука і життя». 13.45 —
Сьогодні у світі. 19.05 —
Фольклор народів світу. Ви
ступ учасників культурної
програми XII Всесвітнього
фестивалю молоді 1 студен
тів у Москві. 19.50 — Нови
ни. 19.55 Телефільм «Доро
га до себе». 2 серія. 21.00—
«Час».
21.35 — Піспя-85.
23.05 — Сьогодні у світі.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 00556.

ми. 17.50 — Бесіда політич- *
ного оглядача А. Іващепка.
18.20 — Концерт. 18.55 —
Чемпіонат світу з’ шахів.
Інформаційний випуск. 19.00
Чемпіонат світу з футбо
лу. Юніори. Фінал. 21.00 —
«Час». 21.35 —• Концерт Дер
жавного хореографічного ан
самблю «Берізка». Під час
перерви — 22.25
Новини.
2^.10 — Чемпіонат світу з
шахів. Інформаційний ви
пуск.

А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.45—
Ранковий концерт. 11.10 —
ФТ. Документальний теле
фільм. «Емісари темряви».
11.30 — Доброго вам здо
ров'я. 12.00 — «Призначає
ться побачення». 12.30
наука 1 час. 13.00 — Повніш.
13.10 — ФТ. Документальний
телефільм. 14.00 — І’- Ламу
ре. «Шарлатан». Вистава.
15.55 — ФТ. Документальний
телефільм «Стратегія Пере
моги». Фільм 3. 17.00 — Чем
піонат СРСР з регбі. 18.30—
Музичний фільм «Алегро».
18.45 — Скарби музеїв Ук
А УТ
раїни. 19.00 — Актуальна
19.30 — Сонячні
10.00 — Новини. 10.25 — камера.
Виробнича гімнастика. 10.35 кларнети. 20.45 — ІІа добра
— Шкільний екран. 7 клас. ніч, діти! 21.00 — «Час»; 21.35
Музика. 11.05 — ФТ. Доку — Художній телефільм -.Без
ментальний телефільм «Ви року тиждень». 22.45 — Те«Футбол-хоксіі».
рішує бригада». Мультфільм лсогляд
«Над нами не капає». 11.40 23.15 — Повили.
— Шкільний екран. 10 клас.
Російська література. 12.10 А ЦТ (II програма)
— Зустріч з театром. 13.25
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
— Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок. Якщо хочеш бути здоровим.
16.30 — ФТ. Документаль 8.35 — Документальний те-’
9.25 — Ранкова
ний телефільм. «Стратегія лефільм.
Перемоги». Фільм 2. 17.45— пошта.
11.00 — Чемпіонат
Закон і ми. 18.15 — День за СРСР із спортивного орієн
днем. (Кіровоград). 18.30 — тування. 11.20 — «...1 знову
спочатку». Документаль
Концерт для дітей. 19.00 — все
Актуальна камера. 19.35 — ний фільм про творчість
«П'ятирічки крок». Назуст Е. П’єхи. 12.00 — Клуб ман
річ XXVII з'їзду КЇІРС. (Жи дрівників. 13.00 — Чемпіо
томирська область). 20.20— нат світу з футболу. Юніори.
Документальний телефільм Матч за 3 місце. 14.45 —
— Київські мости». 20.40 —- «Герніка». Телебалет. 15.35 х
На добраніч, дітиі 21.00 ■— —' Міжнародний огляд. 15.50
— Пісні М. Блантіера вико
«Час». 21.35 — Концерт май нує
А. Днішев. 1(3.30 — Телестрів мистецтв і художніх
фільм
«Комбати». 1 і 2 серії.
колективів Житомирської об
18.40
— Здоров’я. 19.25 —
ласті. 22.20 — Світ поезії. Документальні
фільми. 20.00
22.40 — Новини.
— Вечірня казка. 20.15 —
Супутник кіноглядача. 21.00
А ЦТ (II програма)
— «Час». 21.35 — Коротко
метражні телефільми.
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
'.Пісні над каламутною во
дою». 8.35, 9.35 — Музика.
2 клас. 9.05, 12.40 — Англій
ська мова. 10.05 — Учням
ПТУ. Загальна біологія. 10.35, А ЦТ (І програма)
11.40 — Географія. 5 клас.
11.05 — Поезія. С. Гудзенко.
3,00 — «Час». 9.00 — 36-й
12.10 — Загальна біологія.
тираж «Спортлото». 9.10 —
Науково-популярний
фільм.
9 клас. 13.10 — В. І. Ленін.
^Партійна організація і пар 9.30 — Будильник. 10.00 —
тійна література». 10 кііао. Служу Радянському Союзу і
13.40 — «ПОК.’ІИКЙППЛ». 14.10 11.00 — Здоров'я. 11.45 —
— Біля джерел патріотизму Ранкова пошта. 12.та— ди
російської літератури. 18.00 тячий гумористичний кіно
— Новини. 18.15 — Мамина журнал «Єралаш». 12-30 —
година. 13.30 — му
школа. 18.45 — «Перемож Сільська
кіоск. 14.00 — «Па
ці». Зустріч ветеранів 2-ї зичний
рад Перемоги*. Докуменгвардійської танкової армії. тильний фільм. 14.5.» — Киї 6
20.00 — Вечірня казка. 20.15 мандрівників. 15.55 — но
— «Людина. Земля. Всесвіт». вини. 16.00 — Сьогодні
21.00 — «Час», 21.35 — Теле День танкістів. Виступ на
фільм «Весілля в лісі». 22.40 чальника Головного броне
танкового управління мі— Новини.

«Молодой коммунар» -

На украинском языке.

А ЦТ (І програма)

З вересня 1985 року

В. АФАНАСІЄНКО.

А ЦТ (II програма)

'А ЦТ (II програма)
3.00 — Гімнастика. 8.15—
«Юстас Палецкіс». Докумен
тальний фільм. 8.35. 9.35 —
Природознавство. 2 клас.
8.55 — «Людина в потоці ін
формації». Науково-популяр
ним фільм. 9.05, 12.00 —
Французька мова. 9.55 —
Науково-популярний фільм.
10.05 — Учням
ПТУ. Ес
тетично
виховання. Все
бічний
розвиток
особи.
10.45, 11.40 — Ботаніка,
р клас. 11.05 — Шахойа школа. 12.30 — Музика
І, Дунаєвського. 13.00 — Ра
дянське обпазотворче мис
тецтво.
13.30 — Сторінки
історії. Стахановський рух.
14.15 — А. Макаренко —
педагог, письменник, грома
дянин. 15.05 — Новини. 18.00
— Новини.
18.15 — «...До
шістнадцяти і старші». 19.00
— розповідають наші корес
понденти. 19.30 — Футбол:
«Динамо» (Тбілісі) — «Спар
так-. 2-й тайм. 20.15 — Ве
чірня казка. 20.30 — Му
зичний кіоск. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Мен
ший серед братів». 1 серія.
22.55 - Новини.

комунар» ——--------------------------------------

Обсяг 0,5 ДРУК. нрк.

Кіровоградське профтехучилище

облпобутуправління

ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1985—1986 НАВЧАЛЬНИЙ ИК

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
закрійник чоловічого,
жіночого, дитячого верх
нього одягу;
закрійник
жіночого,
дитячого легкого одягу
та чоловічих сорочок.
Строк навчання —• 1
рік.
На ці спеціальності
приймають кравців §1
стажем роботи не мен
ше 3 років з десятиріч
ною освітою;
кравець
чоловічого,
жіночого
І
дитячого
верхнього одягу.
Строк навчання — 1,5
року;
в'язальниця
виробів
верхнього трикотажу на
машинах вручну.
Строк навчання — 2
роки;
перунар
(чоловічий,
жіночий).
Строк навчання — 1,5
року;
кравець жіночого верх
нього одягу;
взуттьовик по індиві.
дуальному пошиттю і
ремонту взуття.
Строк навчання — 2
роки;
слюсар-ремонтннк побутОЕОЇ техніки.
Строк навчання — 1
рік;
фотограф.
Строк навчавші — 2
роки;
приймальник
замов
лень комплексного прий
мального пункту.
Строк
навчання — 1
рік.
Приймають осіб з де
сятирічною освітою.

Зам. № 464.

На спеціальності крав
ця, взутТЬрвйгф і фото
графа ґірйймають осіб
які закінчили допоміжну
школу або мають обме
жену Професійну при
датність (освіта 8 класів).
Учні одержують сти
пендію 20 карбованців, а
іногородні — квартирні.
Взуттьовики, в’язальниці
і приймальники комп
лексного приймального
пункту одержують СТНііендію 70 кйрбованців.
Під
час
виробничої
практики учні одержують
33 проценти від заробле
ної суми. Час навчання
зараховується до трудо
вого стажу.

Вступники подають та
кі документи:

заяву,
направлення
рай(міськ)побуткомбі н атів або заводу «Помпобуттехніка»,
комбінату
«Промінь», фабрик Інд
пошиву, «Індтрпкотаж»,
«Ремвзуття»,
свідоцтво
про народження (оригі
нал) або паспорт, доку
мент про освіту, характе
ристику довідку з місця
проживання та про склад
сім'ї, медичну довідку
(Форма № 286), 5 фото
карток 3X4 см.

,А_дРеса
училища:
316050, м. Кіровоград,
вров. Театральний,
8.
7ел. 2-80-68, 2-30-37.
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