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Трудящі всіх га
лузей народного
господарства! Беріть активну участь
у реалізації Комплексної програми
розвитку
вироб-

За докорінний
поворот
І
І
І
І

ництва товарів наспожи
родного
вання і сфери по
слуг!
„

(Із Закликів ЦК КПРС
до 68-ї річниці Великої
кЖовтневої соціалістич
ної революції).
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Кожен робітник, вчитую
чись у доповідь Генераль
ного секретаря ЦК КПРС
М. С. Горбачова на жовт
невому (1985 р.) Пленумі
ЦК КПРС, знайде слова,
які вказують напрями руху
вперед, конкретних дій на
майбутнє. Не без хвилю
вання читав рядки: «Не всі
психологічно
виявились
готовими до роботи в но
вих умовах, до того, щоб
закласти
в
дванадцяту
п’ятирічку докорінний по
ворот до інтенсивності і
якості». Так, треба працю
вати по-новому,
На нашому заводі перед
бачаються великі позитив
ні зміни. Насамперед бу
де розширено цех ціль.чо-

• РІШЕННЯ-ЖОВТНЕВОГО (1985
го молока, в якому вста
новили нову лінію по ви
робництву фасованого мо
лока. А в цеху, де вироб
ляється сир, замінювати
меться
обладнання. Це
дасть змогу збільшити ви
пуск продукції, поліпшити
її якість. Крім цього, роз
шириться басейн для со
ління сиру жирного. Вста
новивши транспортну лі
нію, звільнимо шість ро
бітників.
Нині наш завод успішно
виконує річний план ви
пуску сиру жирного, ціль
но-молочної
продукції.
Але ці успіхи нас не за
спокоюють, навпаки — на
дихають на високі резуль
тати. В першу чергу ро
бітники заводу
прагнуть
подолати відставання, до
пущені в перші роки ни-

XXVII зЇЗДУ КПРС
гідну зустріч І
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ТВЕРДЕ СЛОВО
МОНТАЖНИКІВ
Усі КАЇК Кіровоградсько
го
заводу
радіовпробів
включилися в змагання. За
підсумками перші місця у.
соціалістичному змаганні за
право підписати рапорт Ле.пінського комсомолу XXVII
з’їзду КПРС систематично
займають члени бригади радіомонтажників цеху № 7
(керівник О. О. Вігюгова,
групкбмеорг С. Бондарен
ко).
Викопати завдання завер
шального року п’ятирічки
ще у липні цього року впробннчіїнкам сприяла висо
ка трудова дисципліна, доб
ре
налагоджена система

економії. Колектив характе
ризує стабільне перевико
нання планових показників
на 3—5 процентів з коефі
цієнтом якості праці ОбОЗ,5. За три квартали року
матеріалів та сировини чле
нами КМК зекономлено на
суму близько 400 карбован
ців. Практично вся продук
ція монтажників іде з пер
шого подання. У цьому не
мала заслуга «маяків» ви
робництва — II. А. ІІовпк,
С. Бондаренка, II. Богдано
вой II. Котельниковой
Наступний партійний з’їзд
члени колективу планують
зустріти високими виробни
чими показниками.
Г. ТОПОР,
заступник секретаря
комітету комсомолу
заводу радіовиробів.
м. Кіровоград.

Добре трудиться на ОСІННЬО-ПОЛЬОВИХ ПОботчх
ипмгп
молець Олександр ШЕПЕЛЕНКО (на знімку) Нині ?рангичну готуючи0 плош ТІл3 НОмбайном БМ-6 він збирає
ГИ іну, готуючи ПЛОЩІ Для копання ЦУКРОВИХ
У ГОГПОдарстві вже зібрали так званий фабричний біпяк ї за
вершують Збирання маточного, тобто нІсГннсв^го
-
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Г. БОНДАРЕНКО,
молодий
комуніст,
технолог Новоархангельського сирзаводу.

Працею звеличимо
Як документи
великої
історичної ваги сприйняли
всі спілчани нашої комсо

мольської
організації
опубліковані в пресі мате
ріали жовтневого (1985 р.)
Пленуму ЦК КПРС, допо
відь на ньому Генерально
го секретаря ЦК
нашої
партії
М. С. Горбачова,
постанову Пленуму «Про
проекти нової
редакції
Програми КПРС, змін у
Статуті КПРС, .Основних
напрямів економічного і
соціального розвитку СРСР
на 1986—1990 роки і на
період до 2000 року».
Для нас, молодих кол
госпників, це означає, що
всі намітки партії ми змо
жемо виконати лише за
умови
впровадження
у
виробництво
передових
методів і прийомів праці.
І розуміємо, що досягти
намічених рубежів можна
тільки напруженою висо

копродуктивною працею.
Наші комсомольці вміють
працювати. Ось
хоча б
один з кращих водіїв кол
госпу Олександр Качанов.
Молодий комуніст, завзя
тий трудівник, він своєю
працею подає приклад ін
шим. За 9 місяців ниніш
нього року
автомобілем
ГАЗ-53 він виробив 54 443
тонно-кілометри при зобо
в’язанні 50 тисяч.
Ударно працюють і мо
лоді
тваринники.
Ми, молоді
комуністи,
комсомольці віддамо всі
сили, натхнення,- щоб ви
конати все, намічене пар
тією!

Л. БОГДАНОЕА,
секретар комсо/лольської організації кол
госпу «Победа».
Кіровоградський район.
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нішньої п’ятирічки, щоб
МОЖНА було з честю до
повісти черговому фору
мові комуністів нашої Віт
чизни: завдання п’ятиріч
ки виконано.
До дня відкриття з’їзду
робітники нашого заводу
зобов’язались
виконати
завдання перших двох мі
сяців дванадцятої п’яти
річки.

ПЛЕНУМУ ЦК КПРС — СХВАЛЮЄМО!

Олекспвськии ВІДДІЛОК
Мар'янівського бурякорадгоспу,
Маловисківський район.

Фото А. ШЕВЧЕНКА.

Відчувається
рука
Холоди цього року при
йшли рано і зненацька.
Але добре почуваються
тварини колгоспу «Союз»,
не зменшуються надої мо
лока. Один з основних
чинників цього — зазда
легідь відремонтовані зи
мові приміщення.
Господарство має п’ять
молочнотоварних
ферм.
Утримується в них 2152
голови великої рогатої ху
доби, в тому числі 1350
корів і понад 200 нетелів.
— Підготовку до зимів
лі худоби розпочали, як
завжди, відразу ж після
переведення її у літні та
бори, — розповідає голов
ний зоотехнік господар
ства М. М. Жабокрицький. — Керівники колгоспу
приділяють велику увагу
вчасній і якісній підготовці
до зимово-стійлового ут
римання
худоби. Адже
триває воно протягом де
в’яти місяців і має вирі
шальне значення для вико
нання
річних
планових
завдань по
виробництву
молока, одержанню і збе
реженню приплоду телят.
Любо глянути на будьяке тваринницьке примі
щення: воно чисте, побі
лене, затишне.
В усьому
відчувається рука доброго
господаря. Вікна утеплені,
двері старанно припасова
ні.
Відчиняються
вони
легко, причиняються щіль
но:
триматимуть
тепло
взимку.
Полагоджено дерев’яні
настили, частину замінено
новими. Подбали ремонт
ники і про підготовку го
дівниць, щоб корми не по
трапляли під ноги худобі.
Не розтрушуються вони і
на кормових проходах під
час роздавання, бо немає
вибоїв. У повно/лу поряд
ку клітки для новонарод
жених їелят.
Усе це робилося під ке
рівництвом
техніка-буді-

вельника, заступника сек
ретаря
комсомольської
організації колгоспу Люд
мили Железняк.
Добре потрудилися на
ремонті фермського об
ладнання і механізатори.
Частину його вже потріб
но було замінити. Але та
кої можливості не було.
Довелося
відновлювати
механізми, продовжувати
строк їх служби. І меха
нізми
оживали.
Велика
заслуга в цьому інженера
з трудомістких процесів у
тваринництві В. І. Шевчен
ка, комсомольців-слюсарів
Володимира Хряпка, Олек
сандра Лавриненка, їх настваника І. А. Люненка та
інших.
Розв’язано в основному
і кормову проблему.
— Тепер вже не дове
деться докуповувати кор
ми весною, своїх маємо
вдосталь, — говорить го
лова колгоспу М. П. Вурсало. — Значно поліпши
лася їх якість за рахунок
збільшення площ під ба
гаторічні трави та корене
плоди. Заготовлено цього
року 2700 тонн грубих
кормів, матимемо не мен
ше як 10 тисяч тонн сило
су,.З тисячі тонн кормових
буряків. Є в
достатній
кількості сіно для телят.
Схвально
відгукується
про роботу молодих ме
ханізаторів секретар парт
кому колгоспу В. П. Коса
тий.
— Молоді в нас багато і
працює вона добре, —
розповідав він. — Молоді
виробничники не тільки
не поступаються досвідче
ним, а й часто виходять
переможцями. Правофлан
говими у соціалістичному
змаганні на вирощуванні і
заготівлі кормів були ком
сомольці тракторист Ана
толій Морозов, комбайнер
КСК-100 Іван Форенич, во
дій Петро Крюченко та
інші.
На весь район славлять
ся трудовими здобутками
тваринники колгоспу «Со
юз». Особливо ефективно
і по-господарському
ви
користовують тут корми
Влітку заощаджують їх за
рахунок випасання худо
би, а в період її стійлово
го утримання згодовують
лише у переробленому
вигляді, раціонально. Отож
і віддача належна.

В. ОСТРОВЕРХОВА,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».
Колгосп «Союз»,
Знам’янський район.

Молоді вчені радяться
В усіх останніх партій
них документах, промовах
Генерального
сенретаря
ЦК КПРС М. С. Горбачова
вказується, що наша країна повинна у короткі стро
ки вийти на найпередовіші науково-технічні пози
ції, на високий
світовий
рівень продуктивності су
спільної праці.
Обговоренню шляхів під
вищення
ефективності
сільськогосподарського ви
робництва і була присвя
чена республіканська на
уково-практична
конфе
ренція
молодих
учених

економістів-аграрнинів, що
відбулася в Житомирі
на
минулому тижні з ініціати
ви Центрального Комітету
ЛКСМ України та Півден
ного відділення ВАСГКІЛ.
На пленарному та секцій
них засіданнях
детально
обговорювався
сучасний
стан і рівень науково-тех
нічних
досягнень у сіль
ському господарстві, вне
сок молодих учених у ви
конання
завдань
Продо
вольчої програми.

М. ЦУ КАНОЕ.

Дані про
передплати
«Молодий
СТАНОМ НА

18 ЖОВТНЯ ц. р.
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Компаніїпський
Онуфріївськпй
Вільшанський
Добровеличківськпй
Новоукраїнсьішй
Гайізоронськпй
м. Кіровоград
м. Олександрія
Кіровоградський
Долпнськніі
Знам’янський
Новгородківський
Маловисківськиий
Петрівськин
Новомнргородськнй
Ульяновський
УСТІІНІВСЬКИЙ
Новоархангельський
Світловодський
Олександрійський
Бобринецький
Олександрійський
Головалівський
Всього
Станом на 18 жовтня пе
редплата на газету «Мо
лодий комунар» становить
47 104 примірники. Це най
нижчий показник серед
видань, які
розповсюд
жуються на наступний рік.
Особливо незадовільно
йде передплата в Олек
сандрійському.. Голованівському
Гайворонському,
Устинівському,
Маловисківському,
Новгородківському, Кіровоградському
районах.
Тут громадські
розпо
всюджувачі преси, виділе
ні комітетами комсомолу,
недоробляють.
І
тому
близько 12 тисяч минуло
річного тиражу газети ще
ке поновлено, а де закін-
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чення передплатної кам
панії залишився тиждень.
Слабо
розповсюджує
ться газета серед молоді
на підприємствах та в на
вчальних закладах м. Кіро

вограда. зокрема в техні
кумах
механізації
сіль
ського господарства, ма
шинобудівному
«Друк-

маші»,
гвіапідприємстві,
телеграфно - телефонній
станції тощо. Тому комсо
мольським комітетам, роз
повсюджувачам
преси,
працівникам зв’язку і «Ссюздруку» треба
негайно
потурбуватися
про
те,
щоб газету «Молодий ко
мунар» одержували
всі
бажаючі.

«Молодий

2 crop.

РОБОТА
КОЖНОМУ
ЗНАЙДЕТЬСЯ
У цьому році слухачі шко агітатор в колективі. Одна
з найактивніших на занят
ли комсомольської політ- тях — змінний майстер теп
___ _________________ —— лоелектростанції
Світлана
освіти цукрового заводу, де Хомутенкр. Вона — член
пропагандистом
директор редколегії стінної газети
«Енергетик».
підприємства І. А. Плохих,
Третій рік по закінченні
Капітанівського
СПТУ-10
вивчають курс «Науково- працює на цукровому заво
техиічинй прогрес і еконо ді комсомолка, слухачка
школи Банда Розводовська.
міка». І це не випадково. Професія в неї, сучасна й ці
кава — слюсар цеху конт
Адже на заводі ведеться рольно-вимірювальних при
ладів. Працювати ефектив
значна,
широкомасштабна ніше на виробництві, бути
робота по реконструкції ок активною з громадському
житті їй, як і змінному хі
ремих виробничих дільниць, мікові, випускниці Сумсько
го технікуму харчової про
заміні спрацьованого й за мисловості Галині Батраченко, допомагають заняття
старілого обладнання. Так, в комсомольській політшкоу передсезонний період ре лі.
Навчання тут зблизило,
конструйовано
дифузійне згуртувало хлопців та дів
чат. Приклад тому — пер
відділення, потужність ЯКО ше цьогорічне заняття, де
ГО доведено до 4,2 тисячі слухачі вивчали Тему «Всі
можливості і резерви — на
тонн сировини на добу, мо успішне виконання плану
1985 року і соціалістичних
дернізовано випарну стан зобов’язань, на гідну зуст
річ XXVII з’їзду КПРС».
цію, значно вдосконалено Воно пройшло успішно, бо
Іхему очищення соку тощо. було добре організоване,
продумане. Наслідки цьо
го — висока явка слухачів,
Безперечно, іцо своє сло їхній безперечний інтерес
во в технічному переозбро
єнні підприємства мають до всього. Тільки один про
сказати .молоді спеціалісти мовистий факт. Цього року
ті робітники. 5 вони успіш на підприємстві збираються
одержати 330 тисяч карбо
но справляються з цим.
ванців економії. І все це —
Комсомолка, слухачка шко- за рахунок впровадження
,'ці Ірина Воскобокннкова прогресивної технології, ме
очолює колектив жомосу- ханізації й автоматизації
шнльного відділення. Тут виробничих процесів. Зна
проводиться велика робота йдеться в процесі втілення
гіб автоматизації техноло цих завдань немало роботи
гічних процесів. Завдяки й для молодих. Тим, хто поцьому продуктивність праці стіннб навчається, хто здо
зросла Дроти минулорічпої буті знання намагається
ца 15 процентів, значно по поставити на службу рідно
ліпшилась якість продук му підприємству, рідному
ції, створено й кращі умови колективові.
для працюючих.
А. ТАРАС.

Ірина Воскобойникова —

м. Новоукраїнка.

своєю жовтизною
соняхи.
Як же багато їхіі! А он і
рідна матуся стоїть біля
пи.шнобілої яблуні, простя
гає руки, кличе до себе.
— А йди-но, синочку, сюДИІ
Грубий поштовх привіз до
тями. Розплющив очі — по
мітив дуло автомата, волоха
ті руки гітлерівця. На мить
зблиснула підошва коааного
чобота.
•— Ауфштейн! Швайнеі..
Повільно підвівся. Запа
ПОЧАТКУ сім’я Кобилін- морочилося в голові. Зро
— полон!
ських переїхала на Ми- зумів
Полонених відправили в та
колаївщину, у село Миро- бір № 307, яний фашисти
любівку Братського райо наспіх збудували на терито
рії Польщі, поблизу містеч
ну.
Поступив Микола в ка
Бяла Подляска. Розмісти
Братську педагогічну шко лися під відкритим небом.
лу. Став учителем. На жаль, Невільнини рили у землі
переступити поріг
школи ями, там і ховалися від дощу.
Часто траншеї обвалювали
йому не довелося — війна. ся і людей засипало піском.
Мобілізували Миколу Коби- Це — табір смерті. У ньому
також
захисники
пінського в діючу армію. були
Бр естсьної фортеці.
Служив на Західному кор
доні, поблизу тихого і при
вітного містечка Бомжі.
...Під хутором Юхново
Миколі Кобилінському на
казали прикривати
відхід
роти. Закипів бій. Здавало
ся йому кінця-краю не бу
де. Чергу за чергою посклаз навстріч гітлерівцям ку
леметник Микола Кобилінський.
Падали фашисти.
Раптом в обличчя війнула
гаряча хвиля, немов на кри
лах підняла, рвучко, кинула
до землі. Від вибуху снаря
да заздв^ніло у вухах. Від
чув, як поплив у нееідоійість.
В очах замиготіли

С
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Відомо, що за кольором
го завіту, але вже на ос
шкіри, формою обличчя,
нові побуту і світогляду
Робітнмн виробничого
пригноблених жителів Па носа, очей та іншими зов
об’єднання «Червона зір
нішніми ознаками люди
лестини часів Римської ім
ка» и. В, Чернега, учени
діляться на три основні
ця техучилища облпоперії.
раси — європеоїдну, не
Оутуправління В. ТелегіПроте й тут є багато
на та інші читачі запи
гроїдну, монголоїдну. По
протиріч
і
недоречноотей,
тують, що знає наука
про час і обставини на
які свідчать про невисо ходження расових відмін
ностей наука і релігія по
писання Біблії та в чому
кий рівень знань, уявлені, і
полягає її зміст.
поглядів’людей того часу. ■ яснюють по-різному. '
Християнські богослови,
Безліч цікавих матеріалів
наприклад, пов’язують ви
і
фактів
на
цю
тему
вп
мов? і Б ДІЯ являє собою
никнення рас біблійним
** збірку древніх релі
міфом про синів Нон: від
гійно-історичних
текстів,
ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО
Яфета пішла біла раса, від
написаних протягом більш
Сіма — жовта, від Хама—
як тисячолітнього періоду.
чорна. І понині біблійною,^^
Це одна з пам'яток старо
легендою про неповноцін-фР^
давнього письменства, по
ність «нащадків Хама» бі
в’язана з виникненням і
лі расисти намагаються
утвердженням двох світо
обгрунтувати свої претен
вих релігій — іудейської і
зії на світове панування.
християнської.
Наука доводить, що ра
За часом написання та
сові відмінності виникли
іншими ознаками ця книга
уже в ході історичного
ділиться на дві великі час
о■■
розвитку людини, тому й
тини. Першу з них, так
носять другорядний, не
званий Ветхий завіт, вва
принциповий характер.. За
жають священною книгою
сучасними науковими да
іудеї і християни. «Бо
АТЕЇЗМ
ними, становлення людини
жественне»
походження
як принципово нової, ро
другої частини — Нового
зумної істоти тривало дузавіту, або Євангелія, ви
же довго — від одного до
знають лише християни.
книзі Біблії — «Буття».
жете знайти, зокрема, у
півтора мільйона років.
Старий завіт, у свою чер
Так, у її першій главі на книгах таких популярних
Розселившись по земній
гу, складається з кількох
у
нас
авторів,
як
Лсо
Такписано, що бог створив
кулі, люди жили відокрем
десятків книг, написаних
спочатку тварин, а потім
сіль та І. І. Кривельов.
леними групами в різних
з IX по II століття до но
людину. Однак у другій
Таким
чином, наука
кліматичних умовах, дової ери. Перші п’ять, які
главі цієї ж книги розпо спростовує, богословські., яких і пристосувалися їх-•
звуть
«П’ятикнижжям»,
відається, що бог спочат
твердження про «божепі .організми.
розповідають про ство
ку створив людину, а вже
ственісгь» Біблії, доводить - Зокрема, у жарких клірення богом всесвіту і лю
потім тварин, птахів, після . цілком земне походження . . матичннх поясах у людей
дини, гріхопадіння пер
чого привів їх до людини,
біблейських текстів. їх ав сформувався чорний колір
ших людей, всесвітній по
щоб вона їх назвала.
торами були не «святі»
шкіри, обумовлений наяв
тов
тощо.
Богослови
В Біблії сказано, що свої
пророки й.апостоли,*а зви
ністю в ній спеціального
стверджують, що* «П’яти10 заповідей людям бог
чайні люди.
пігменту, який оберігає
книжжя» «за вказівкою са сам, особисто «висік на
'шкіру від перегрівання со
мого бога» написав про кам’яних скрижалях». Од
нячним промінням.
рок Мойсей, а окремі міс нак їх зміст чомусь по-різ
У північних широтах не
Робітниця
Палацу
куль

ному викладено у XX та
ця, в тому числі 10 запові
тури виробничого об’єд
було потреби в утворенні
XXXIV главах книги «Ісдей. — особисто господьнання «Червона зірка»
захисної пігментації, тому
Л. Ф. Демндоза запитує:
бог. Решту книг буцімто
ход».
шкіра європейців має бі
«Звідки взялися люди з
написали люди, іменами
і ТАКИМИ Ж явищами
кольоровою шкірою, як
лий колір. Характерний
ми стикаємося, читаю
яких вони названі, але на- .
що, за
Біблією,
бог
вузький проріз очей, тонкі
створив Адама і Єву бі
чи Новий завіт, більшість
дихнув їх на цю справу
губи і плаский ніс пред
лими?».
книг якого було написано
знов-таки сам бог.
ставників монголоїдної ра
значно пізніше—в середи
Однак наука довела ціл
си сформувався внаслідок
ком земне походження Ста ні другого століття нової
пристосування до теплого,
рого завіту. Вона встано ери, а редагування бага 12 ІБЛЕЙІІА легенда дійс- засушливого клімату Цент
тьох текстів продовжува " но підкреслює, що бог
вила, що книга є збіркою
ральної Азії з мого надмі
лося до порівняно недав створив людину схожою
історичних документів, за
нього часу — середніх ві на себе («І промовив бог: ром сонячного світла,силь
конів, народних міфів і
ними вітрами і пиловими
ків включно.
легенд, які перекочували
створимо людину за обра бурями.
У цін збірці текстів йде зом і подобою нашою» —
сюди з різних джерел і різ
Так наука спростовує
ться про народження, жит «Буття», 1,26). Але ос
них епох.
містичні вигадки та неби
тя і діяння, смерть і во кільки на земній кулі жи
Як з точки зору науки,
лиці малокультурних, тем
скресіння «божого сина»
так і з позицій здорового
вуть люди як з білою, так
них авторів біблейських
Ісуса Хрнста, тлумачиться
глузду видно, що надто
і з кольоровою шкірою,
оповідей. ІІс боги породи
його віровчення; розпові виникає цілком слушне
багато тверджень, які міс
ли людей з різним кольо
тить Ця книга, суперечать
дається про ного життя на
запитання: який же бог
ром шкіри за своєю подо
одне одному, або й зовсім
небі, викладаються про створив людину — білий,
виключають одне одного.
роцтва про
наступний
чорний, жовтий чи черво бою, а люди на певному
етапі свого розвитку ство
У Біблії, наприклад,
«страшний суд», кінець сві ний, і чи випадково релігії
рили собі богів у відповід
описується смерть Мойту і встановлення на «но різних народів споконвіку
ності з собою, з рівнем
сея: «І помер там Мойсей,
вій землі» вічного «царства
малюють своїх богів теж
раб господній, в землі
Хрнста».
за своєю подобою? У аф -своїх уявлень про навко
лишній світ і своє місце в
Моавітськін.., і ніхто не
В новозавітних книгах,
риканців, наприклад, бог
цьому світі.
знає місця мого поховання
написаних головним чином
має чорну шкіру, а диявол
до сьогоднішнього дня.., і
грецькою мовою, знайшли
— білу, у європейців —
П. ДМИТРЕНКО,
оплакували Монсея сини
відображення ідеї Старонавпаки.
лектор-атеїст.
Ізраїлеві на рівнинах Моавітських ЗО днів». Виникає
питання: як міг Мойсей,
автор «П’ятпкнижжя», пи
сати ііро свою смерть та
події, які відбувалися вже
після неї. Виходить, ІЦО
Мойсей — цс легендарна,
міфічна особа, про яку пи
сали інші люди.
Великі суперечності впа
дають в очі вже у першій

створ
бога

У листопаді Кобилінський
потрапив у робочу коман
ду — копати рови для
мертвих, бо щоночі тут ги
нули сотні людей. Рови ко
пали довжиною 60, шири
ною — 6 і глибиною — 4
метри.

команду кінниу конвой по
гнав на станцію. Невільни
ків повантажили у вагони і
повезли невідомо куди.
Поїзд уповільнював хід.
Вартовий сказав:
— Гріхлянд.
Це — Греція.
Якось, коли почало суте
Прибулих швидко загна
ніти, напарник запропону ли в такий же табір, як і’в
вав тікати. Минола погодив
ся. Хлопці вибрали мить і Німеччині.
пригнулися за кущами. Один
крок, другий... Ось і густий
чагарник. Чимдуж
побігли
до лісу. Коли вгамувалися
□ ід бігу серця, прислухали
ся. Нічого підозрілого не ба
чили. Пробиралися на схід
тільки вночі. Манівцями об
минали села і проїжджі шля
хи. Вдень відпочивали в
яномусь глухому закутку лі
су чи болота — так четверо
діб підряд. Та коли вони
заснули в копиці сіна, їх
схопили поліцаї. І знову ко
лючий дріт концтабору..,

У лютому закінчили кагатувати картоплю. Одного
похмурого
дня
робочу

діб блукань потрапили до радянських партизанів вхо
партизанського загону. Ра дило не тільки те, щоб зни
до вітали їх грецькі товари щувати фашистів, а й вести
ші. Злітали в повітря каш велику агітаційну
роботу.
населених
кети, від захоплення муж Тож часто в
ністю сміливців кидалися з пунктах дрезньої Еллади
обійми,, частузали втікачів влаштовувалися
мітинги,
нзисмзчнішими
стравами. звучали російські і україн
Почалося,
сповнене три ські пісні. Мелодійно плив
вог, партизанське життя. За ла до високості «Катюша»,
гоном народних
месників «Три танкісти»... А сам Юрій

НА ДАЛЕКИХ
Виступ бфіцера-ссгсівця
МощаЕицТнЧйно^
загубився хутіГі
буа коротким:
— Сумлінна робота в ім’я
що стрічкою зав’юнРиХУпоС2ІНпЛО Р'чечни Мощі,
імперії та фюрера! За най
роколистих дерев. На її барвистих' л™ЯНИХ Тра° - ШИ*
менший непослух — роз
ДИТИНСТВО Миколи Михайлович* КобИЛІНСЬИПГП^ПИ^Й
стріл!
иого.рзАянсьного очитсп„.
Вранці, озброєні до зубіз
м«ХРНїи»Л"™п„и' п<1хн<> мпашниии квітами І
душогуби погнали прибулих
медоіл. іихо точиться розмова. Ппо люпгчиі полі гиу каменоломню. Кайлувати
холіття війни, древню Елладу. Зрідк^инолз Михайловим витирає хустинкою зволожен? оч^ Нічого не
граніт для укріплення за
| спХ
3 "а»-»’™. „,,а дош„у„7ноб°2'вНсїїГс°нь^ І
лізничного мосту через річ
ку Вардар.
Невдовзі греки принесли
радісну звістку — недалеко командуваз грецький капі- .1
задушевно виво
з горах діють партизанські тан Гарефіас. Сильна лю- Лазаренко
і
див:
загони.
дина, смілива і мужня.
Взял би я бандуру
Та-іі заграв що знав...
— Ото б, , хлопці, туди,—
За рішенням командуван
Або:
ня організували
російське
висловив думку Мотчаний.
потім — взвод
— Зоре моя вечірняя.
12 липня 1942 року стало відділення,
під кінець року — роту. Ко
Зійди над горою....
для побратимів днем дру мандиром російської роти
Бачилися тоді Миколі Ко
гого народження. Парами, призначили офіцера Черво- (билінському, Сергію МотчаАрмії Івана Барсукова, '
один за одним, виповзали ноі
рідна земля України...
комісаром — полтавчанина ному
1
вони на волю і зникали ве Юрія Назаренка.
* * $
чірньої пори в горах. А на
Лазарено до війни був
Панорама боїв на Східно
ранок були за кількз десят учасником капели бандурис- ,му фронті зимальозувалась
ків кілометрів від станції тів «Думка», Це вія завжди не на користь гітлерівської
Гуменніса. Після
багатьох нагадував, що а обов’язки орди. Тому її командуван-
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Багатий на зустрічі був
минулий фестиваль у Моснві. Спогади про них за
лишаться на все життя. В
клубі делегації СРСР від
булась зустріч з делегат?
ми із ФРН. Білл мікрофс
на — льотчик-носмонав
СРСР Світлана Сазицькг
Космос повинен
викорис
товуватися для мирних ці
лей — така головна тема її
виступу.
Цей хлопчик, якого ба
чите на знімну, приїхав на
фестиваль із Африки. По
явилися в нього друзі і се
ред його ровесників, і се
ред дорослих. На пам’ять
залишається автограф.
Фото 3. ВАКУЛИЧА.

У кіноаматорів Злинки
На рахунку кіноаматорів
Злипської самодіяльної на
родної кіностудії «Нива» —
близько двадцяти любитель
ських фільмів. Десяти дип
ломів і п'ятнадцяти грамот
удостоєні студійці за свої
роботи. Визнання кіногляда
чів одержали кінострічки
«Дві пісні»,
«Солдатські
вдови», «Екскурсія по рід
ному краю», «На ланах кол
госпних»,
«Свято вулиці
Кондратюка в Малій Внеці»
та інші.
— Теми для нових філь
мів, — розповідає керівник
студії
Павло
Іванович
Яриш, — нам підказують
зустрічі з глядачами—тру

дівниками колгоспів «Перше
травня», «Рассвет», імені
Свердлова, з педагогічними
та учнівськими колективами
середніх шкіл.' Наш ама
торський колектив прагне
засобами кіномистецтва як
найповніше,
найяскравіше
показати нашого сучасника,
людину праці, що самовід
дано трудиться на ’ благо
Вітчизни.
Серед найактивніших кі
ноаматорів культпрацівник
Світлана Буганова, учитель
Злипської середньої школи
імені Велігіна М. С. Бендерськин, телемайстер Микола
Зіньковський та інші. Сту
дійці розширюють тематику,

ня вирішило спішно переки
нути з Африки війська гене
рала Роммеля. НайкоротШЙМ шляхом — через Гре
цію.

сьна, силу-силенну тзхніки,
підрозділи грецьких і бол
гарських фашистів. Загорів
ся бій. Приклад мужності і
відваги показувала
росій
ська рота. Тріщали постріли,
гриміли снаряди, летіли гра
нати, рвалися міни. Упав
смертельно поранений
ко
мандир другого взводу Пет
ро Козаноз. А за ним — ще
семеро бійців. Сталося
се
кундне замішання. І тоді під
нявся на повний зріст куле
метник Василь Гудзь.

— Жоден головоріз із цієї
зграї не позинен пройти в
Росію! — заявили
народні
месники.
І знрзу гриміли Зої. Йшли
врукопашну Іван Мальцев,
Микола Кобилінський, Сер
гій Мотчаний, Седран
Габ-

За бойові діла їм не вру
чали нагород. Просте не
було орденів і медалей. їм
оголошували численні по
дяки командування. І це
було найвищою нагородою.
А ще приналежність кож
ного до діяльності Комуніс
тичної партії Греції,
чле
нами якої були і носили
спеціальні пов’язки — від
знаки.

Гітлерівці блокували гору
Круша, навколо неї замкну
ли кільце. Вирішили раз і на
завжди покінчити з парти‘*«зансьним рухом, без пере
шкод переправляти на Схід
ний фронт вимуштровані ди
візії Роммеля. Для розгрому
партизанів .виділили
понад
шість тисяч німецького оій-

г. поздняк.
Малозискізський район.

за вами. Назад вороття не
має. Тільки вперед.
Суцільна темрява опусти
лася на землю. Під її при
криттям російська рота ти
хо підповзла до фашист
ських укріплень. Ось остан
ній зайняв висхідну позицію.
Чутно було дихання кожно
го. Зброя напоготозі. У
першому цепу гранатомет
ники, за ними — причаїли
ся кулеметники. Ні вогника,
ні пари з вуст. Чекали сві
танку. І тільки позіяло до
світковою прохолодою, ки
нулися. З атаку. Вів у бій ро
— Не бійсь, братва! Зз сійську роту полігрук Юрій
Дмитрович Лазаренко.
Батьківщину, вперед!..
— На прорив, братці! ВогПіднялися бійці на клич
го-о-нь!..
товариша. І пішли зз ним в
Навально зім’яли фашис
контратаку, поливаючи га тів, вдерлися на міст. Дзсять,
двадцять,
сімдесят
рячим свинцем усе, що
метрів. Пружиниться під но
стояло на їхньому шляху. гами
настил... І тут вдарив у
Назад не було вороття. Он груди ворожий кулеметноі величезний міст зазидніз- автоматний смерч. Багатьох
не дорахувалася
російська
ся над бурхливою водою. рота.
Та вогневі точки мосту
Грізно укріплений. Колючий вже були подавлені.
дріт, мінні смуги, кулеметні
За зажку операцію захоп
гнізда... Міцний, неприступ лення мосту через ріку
ний горішок. А ворог насі Вардар, за врятування на
дає, б’є у спину. Позаду і селення командування На
попереду смерть. Жахлизе ціонально-визвольної армії
оточення!..
Греції оголосило «особливу
— Який вихід із станови подяку» російській роті -ща? Що робити? — Важкі нескореним синам радян
думки не давали спокою ського народу, які побрата
лися нз землі дрезньої Ел
кожному.
І тоді до російської роги лади з скрутну годину.
* ' * *
звернувся командир баталь
Йшло літо 1944 ро£у. Ра
йону Колокотроніс.
— Друзі! Наше завдан дянська Армія громила во
ня — перейти міст. Ви пі рога на всіх фронтах. Подете попереду, решта — дззала братерську допомогу

БЕРЕГАХ
ріолоз, Засиль Гудзь, Іаан
Барсуков, Іван Парамонов...
Мужні
і сильні йшли на
подвиг по землі' древньої
Еллади. Часто їх затискували з суцільне кільце із зог%.чю І сталі. Та зоно лопалося,
як туго натягнута струна, і
побратими виходили з ото
чення.

вдосконалюють свою май
стерність. В нинішньому ро
ці вперше створили кольо
ровий фільм «Коли цвітуть
соняшники» (розповідь про
трудові будні колгоспу «Рас
свет»). їх чергова робота —
«10 років Перемоги» (про
відзначення славного юві
лею в рідному селі).
У творчих планах студій
ців — кінофільми про нові
радянські обряди — урочис
ті проводи до лав Радян
ської Армії,
проведения
«вогників» для доярок, учи
телів, звіздинн, комсомоль
ські весілля ТОЩО.

Центральна рада ДСТ
«Динамо» провела у Во
ронежі розиграш молодіж
ного кубка із спортивної
гімнастики.
Високу майстерність тут
продемонстрували
вихо
ванці
кіровоградського
тренера Едуарда ІІечая.
Учениця дев’ятого класу
СШ № 19 Наталя Леснва
не мала собі рівних серед
тих, хто виступав за про
грамою майстрів спорту.
Вона також була сильні
шою у виконанні довіль
них вправ па брусах. А
п’ятикласниця СШ № 16
Олеся Дудник стала сріб
ного призеркою серед пер
шорозрядників.
Ці гімнастки включені
до складу збірного колек
тиву динамівців для під
готовки до Всесоюзної
першості країни, яка від
будеться в Кіровограді в
другій половині листо
пада.
В. ШАБАЛІН.

«ТОО
ЧЕКАЮТЬ
ШЕФІВ»
У критичному матеріалі
під таким
заголовком
(«Молодий комунар» за
20 червня ц. р.) йшлося
про недоліки в організації
спортивно-масової роботи
в мікрорайоні м. Кірово
града, який обслуговує
житлово - експлуатаційна
дільниця № 9. Як повідо
мили редакцію секретар
Кірозського райкому ком
сомолу С. Мальований та
голова
райспорткомітету
Т. Євстаф’єва, по вулиці
Беляєва будується комп
лексний спортивний май
данчик, біля гуртожитку
м’ясокомбінату обладнує
ться майданчик для хокеїстіз і баскетболістів.
Вирішується також питан
ня про відкриття підліт
кового клубу.
знедоленим народам Євро
пи. Активізували свої дії
сили руху Опору. Скрізь
під ногами фашистів горіла
земля. На території Юго- .
славії успішно діяла На
родно-визвольна армія. Од
ного сонячного дня Перша
Косовсько - Македонська
бригада перейшла кордон
Греції.
Тимчасово стала
діяти з районі Пелла. Тут і
зустрілися з югославськими
товаришами.
Прощалися бойозі побра
тими.
Сколихнулися
знамена.
Завмерли полки. Зблиснула
на сонці мідь оркестру. І
могутня мелодія струсону
ла гори. Співали «Інтерна
ціонал» нз різних мовах.
Чітким
строєм
востаннє
проходив по грецькій землі
легендарний російський ба
тальйон. Йшли в Югославію
Іван Барсуков, Юрій Лаза
ренко, Ізан Парамонов, Ма
гомед Батиров, Седрак Габріелоз, Якіз Юдін, Микола
Сезерин, Сергій Мотчаний,
Василь Гудзь, Якіз Белозенцев, Микола Кобилін
ський... І вслід їм — погля
ди
грецьких
товаришів.
В. ЩЕРБАК,
лзруеат -обласної жур
налістської премії імені
Ю. Японського.

м. Мала Виска.
На
знімку.
Микола
Михайлові і із сином Іва
ном — офіцером Радянської
Армії.

(Продовження. Поч. у №№ 116, 118, 120, 122, 123 ц. р.|.

— їжаки, голкоколи та крокуючі щітки—ніщо інше,
як роботи, які могли при наявності відповідних реа
гентів та хімічних сполук не тільки вдосконалюва
тись, а й відтворювати собі подібних. їх, як повідом
ляють легенди «Дум-Каро, житель зірки НПО» та
«Подорож до їсти», залишили якісь пришельці на чо
лі з їхнім керівником Востом. Минали роки, тисячо
ліття... 1 ось наслідок — катастрофічне становище на
планеті... Наші прапрародичі лише відмахувались від
залишених напризволяще роботів, мовляв, для ник
все нормально складається, а вже після них — хоч
потоп. Вони, бачте, лише знали, що їжаки існують...
От і виходить, що ми є нащадками тих людей, яким
не можемо зараз дати ляпаса, бо вже промайнули ти
сячоліття... А варто... їм же просто було знищити тик
кількох їжаків та голкоколів, яких випадково залиши
ли на Заурді прибульці з наддалекого Космосу. Од
нак за міжусобицями та бійками між собою вони
взагалі не надали їжакам, голкоколам та крокуючим
щіткам ніякого значення. З’явились у якийсь спосіб
на планеті, то нехай собі існують. Якесь дерево зни
щили — «нове виросте», живність у хвої тенети за
брали — «не збідніємо; у нас цих тварин повно» —
отак і вийшло, що ми зараз коло розбитого глечика
стоїмо й гадаємо...
— А чому ж ти; В’єню, раніше про це не розпові
дав вченим Заурди? — поцікавились товариші, що
оточили юнака під час короткого перепочинку й уваж
но слухали.
— Бо тільки учора дійшов остаточної думки про
їжаків, їхнє життя... — відповів В’єнь. Юнак хотів
ще щось додати, та його випередив сусіда, який, ши
роко розкривши свої булькаті очі, не втерпів:
— І що ж тепер?
— Після роботи я й мої товариші збираємося допо
вісти про свої думки і поодинокі дослідження вченій
раді.
< * *
Щоб дістатися до академмістечка, В’єню разом з
товаришами довелося двічі проминати кордони, за
двадцять—тридцять метрів від яких темними, майже
чорними півтораметровими глибами, нерухомо лежа
ли тисячі їжаків. Ці підступні тварини, підім’явши
лід себе другий ешелон оборони, ніби заспокоїлись, і
тепер лише інколи погрозливо хитали своїми довгими
голками, скеровуючи жахливі вістря у бік заурдійців,
котрі’намагалися якомога швидше проминути колонії
їжаків.
— Тут одні лише їжаки, — тихо мовив невідомо до
кого Пас. — ! жодного голкокола. Ви помітили,
хлопці?
— Голкоколи не вегиїли за їжаками. Як і забарли
ві, тихохідні крокуючі щітки. Вони кілометрів за
триста звідси і неспііпно просуваються за їжаками,—
відповів В’єнь.
— А от чому їжаки не нападають більше? Адже
вони раніше завбачивши нас, не проминули б пола
сувати.
— Вони по зав язку ситі,—розсудливо мовив В’єнь.
— Та хіба вони колись нажирались? — кинув Пас.
Юнаки саме обминали чергову колонію їжаків і
В’єнь, що простував попереду групи, зупинився і про
довжив свою думку:
— Так, я не помилився, Пасе. їжаки й насправді
ненажерливі тварюки. Одначе зараз їм годувати ні
кого, а вони вже ситі. Ось коли підтягнуться їхні ти
ли — голкоколи і щітки, тоді й почнеться нова атака.
Нині їжаки й мурашки не скривдять. — В’єнь зіско
чив зі стежки і підбіг до першого-ліпшого їжака. Той
не зрушив з місця, а тільки нашорошивши в бік юна
ка свої страшні голки, ліньки поворушив ними.
— Бачите, — знову проказав В’єнь, ледве .торкаю
чись долонею страхітливих голок.
— Виходить, у нас. є ще принаймні п’ятнадцять—
двадцять діб?
— Не більше. Отже треба поспішати, — тихо мо
вив В’єнь і підійшов до товаришів.
За хвилину група, обійшовши пагорб, швидко пішла
по второваній стежині до академмістечка.
* *
Савана, перекреслена чорними, хаотично розкида
ними рівними смугами, простягнулася на кілька сот
кілометрів і, здавалось, не було там жодної живої
душі. Лише інколи у німій, гнітючій тиші лінькувато
пересувалися півтораметрові кулі їжаків, що талишали після себе чорний, ніби вогнем випалений слід.
Toppen загальмував, примостив гравітон за метр
від їжака, який, ніби відчуваючи здобич, одразу ж по
котився на машину. Перші найдовші голки торкнули
ся пластика.
— Обережно! Ззаду накочуються ще три їжаки,—
прокричав у мікрофон Прон.
— А він і пластик їсть, — мовив Торрен і висунув
трохи далі від гравітона пластиковий щит, який у
місцях Доторку із голками скидався вже на сито, дір
ки якого поступово більшали.
— Новий пластик? Що ж це у нього за шлунок?—
поцікавився Прон. — Кяберліт нічого не бере...
— Мене цікавить не менше від твого, але ж ми не
зловили жодного їжака... Дуже швидкі тварюки. Та
й ті, що самі полізли до спеціально залишених кон
тейнерів, попрожиралн стінки й накивали п’ятами...
— Не зловживай гостинністю, Торрене. їжак май
же поруч із гравітоном, — знову застеріг товариша
Прон.
(Далі буде).

«Молодий

4 crop.
«Єільські горизонти». Доку
ментальні фільми. 15.25 —
Народні мелодії. 15.40 —
Знання — сила. 16.25—Но
вини. 16.30 — Співає жіно
чий вокальний
ансамбль
«Росинка»
Івано-Франків
А ЦТ (1 програма)
ського педінституту. 17.15—
«...До шістнадцяти 1 стар
8.00 — «Час». 8.35—Мульт- ші».
18.00 — Футбол. Кубок
ЇЛльми. 9.15 — Ііінороман володарів
кубків. 1/8 фіналу.
Вогненні
дороги». Теле
фільм
«Моя республіка». «Університети» (Румунія) —
«Динамо»
(Київ). 2-й тайм.
.Частина 2. 10.20 — Дітям
Про звірят. 10.50 — П. Чай- 18.45 — Сьогодні у світі.
ковський.
Серенада
для 19.00 — Футбол. Кубок УЕФА.
струнного оркестру. 11.25 — 1/16 фіналу. »Спартак» (Мо
Нояиіш.
1430 — Новини. сква) — «Брюгге» (Бельгія).
14.50 — Документальні філь Під час перерви — 19.45 —
ми соціалістичних країн. Новини. 20.45 — Якщо хо
15.30 — А. Вівальді. «Гло- чеш бути здоровим. 21.00 —

комунар»

— народи об’єднаних на
цій». Про історію створення
і діяльності Організації Об’
єднаних Націй. 18.35 — »Ве
селі нотки». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Чем
піонат світу з шахів. Інфор
маційний випуск. 19.05 —
«За словом — діло». Прохід
звітів і виборів у первин,
них партійних організаціях
Саратовської області. 19.35
— Арії з опер у виконанні
солістів Болгарської опери.
20.00 — Новини. 20.05 — До
кументальний
телефільм.
21.00 — «Час». 21.35 —Фільм
• Прощання з Петербургом».
23.10 — Сьогодні у світі.
23.25 — Чемпіонат світу з
шахів. Інформаційний ви
пуск.

А УТ

рія». Кантата для солістів,
хору і оркестру.’ 16.10 —
«Вчитися у Леніна». Екс
курсія в музей • Кабінет і
квартира В. І. .'Леніна в
Кремлі». 16.40 — Новини.
•16.45 — В концертному за-'
лі — школяр*. 17.45 — Діла
і люди. «Земля сибірська».
18.15 — Концерт фольклор
ного ансамблю Аргентіпн.
18.45 — Сьогодні у світі-.
19.00 — Чемпіонат світу з
шахів. Інформаційний ви
пуск. 19.05 — ТІо'шта цих
ційв. 19.35 — Новини. 19.40
— Кінороман «Вогненні до
роги». Телефільм -Моя рес
публіка». Частіша 3. 21.00 —
«Час». 21.35 — «Читає Дмит
ро Журавльов». Фільм-кон
церт. 2'2.45 — Сьогодні у
світі. 23.00 — Чемпіонат
світу з шахів. Інформацій
ний випуск.

А УТ
. 10.00 — Новини. 10.20 —
Ранковий концерт. 10.50 —
Програма
фільмів студії
«Укртелефільм». 11.40 —
Шкільний екран. 10 клас.
Українська література. 12.10
— Художній фільм «Остан
ня ніч». 13.45 — Новини.
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
В ефірі — пісня. 16.35 —
«Сказання про Василису-робітнпцю». Лялькова вистава.
17.30 — Закон і ми. 18.00 —
«Сільські зустрічі». Соціа
лістичне змагання трудівни
ків Кіровоградської та Оде
ської
областей. (Кірово
град).
19.00 — Актуальна
камера.
19.30 — «Народні
таланти». Самодіяльний па
ре дний
ансамбль танцю
«Барвінок»
Компаніївського районного будинку куль
тури. (Кіровоград). 20.00 —
День за днем. (Кіровоград).
20.15 — Естрадні
мелодії:
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — - Час». 21.35 — Сто
рінки творчості Б. Олійника.
22.20 — Мелодії Волинсько
го крйю. 22.50 — Новини.

«Час». 21.35 — Кубок євро
пейських чемпіонів. 1/8 фі
налу. «Зеніт» — «Куусюсі».
(Фінляндія). -2-й тайм. 22.20
— Сьогодні у світі. 22.30 —
Кубок УЕФА. 1/16 фіналу.
«Епндхо’вен» (Голландія) —
•-Дніпро».

А УТ
10.00 — Повніш. 10.20 —
Музична мозаїка. 10.35 —
Шкільний екран. 6 клас. Фі
зика.
11.05 — Фільм-кон
церт. 11.10 — Шкільний ек
ран.' 8 клас. Російська літе-,
-ратура. 12.15 — Музичний
фільм. 13.15 — Новини. 13.30
— Телефільм «Ганна Тнхонівна». 13.55 — Скрипковий
концерт.
16.00 — Новини.
1(5.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Телефільм
«Коли
оживає дерево». 16.45 —
Продовольча програма —
справа кожного. 17.05 —
Концерт. 17.10 — .Футбол.
Кубок володарів кубків. 1/8
фіналу. «Університатя». (Ру
мунія) — «Динамо» (Київ).
1-й тайм. 18.00 — Телефільм.
(Кіровоград). 18.15 — День
за днем. (Кіровоград). 18.30
— «У нас в гостях». Зустріч
з В. Шубаріним. (Кірово
град).
19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Ключі від
хліба. 20.20 — Концерт.
20.40 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час».
21.35 —
«Банкрут». Вистава. Під час
перерви — Новини.

А ЦТ (И програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Кабінет політичної освіти».
Науково-популярний фільм.
8.35. 9.35 — Фізика. 10 кл.
9.05,
13.10 — Французька
мова. 10.05 — В. Катаев.
«Син полку». 10.35, 11.40 —
Географія. 6 кл. 11.05 — Ма
мина школа. 12.10 —' Музи
ка. 7 кл. 12.40 — Історія.
9 кл. Ленінська «Искра».
13.40 — Сільська година.
14.40 — «Школа Кобахідзе».
Нарис. 15.10, 18.00 — Но
вини. 18.15 — Шахова шко
ла. 18.45 — «Батьківські по
роги». Документальний те
лефільм про радянського
українського поета Б. Олій
ника.
19.05 — Чемпіонат
■ СРСР з стрибків на батуті.
19.30 — Рух без небезпеки.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— «...До шістнадцяти і стар
ші». 21.00 — «Час». 21.35 —
Екран пригодницького Філь
му. «Постріл у тумані». 23.00
— Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Географія. 7 кл.
9.05, 12.55 — Німецька мо
ва. 10.05 — Астрономія. Пла
нети. 10.35, 11.40 — Загаль
на біологія. 9 кл. 11.05 —
«Сім'я і школа». Тележур
нал. 12.10 — О. Толстоіі. По
сторінках творів. 13.25 —
Д. Шостакович. 14.10—При
родознавство. 2 кл. 14.30 —
Доля і книги Івана Мележа.
15.15 — Новини. 18.00—Но
вини. 18.15 — Тележурнал.
«Співдружність».’ 18.50 —
Документальний телефільм.
19.05 — Поезія. Є. Виноку
ров. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Новини. 20.20 —
Музичний кіоск. 20.50 —
«Арена і люди». Науковопопулярний фільм. 21.00 —
«Час». 21.35 — На екрані —
кінокомедія. «Дівчина
без
адреси». 23.00 — Новини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — «Вчи
тись у Леніна». 9.00 — Кі
нороман «Вогненні дороги».
Телефільм «Моя республіка».
Частина 3. 10.15 — Клуб
мандрівників. 11.15 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50—

10.00 — Новини. 10.20 —
Ключі від хліба. 11.10 —
Концерт. 11.40 — «Банкрут».
Вистава. 13.45 — Народна
творчість. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Республіканська фі
зико - математична
школа.
17.00 — Країна Комсомоліл.
17.30 — Фільм-концерт. 18.00
— Телефільм. (Кіровоград).
18.10 — День за днем. (Кі
ровоград). 18.30 — • Курс —
науково-технічний прогрес».
Проблеми сільських раціо
налізаторів області. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Грають юні
музиканти Духовнії орйестр
Кіровоградського обласного
Палацу піонерів імені В. 1.
Леніна. (Кіровоград). 20.00 —
Чемпіонат СРСР з хокею.
«Салават Юлаев» (Уфа) —
• Сокіл». НІ період. 20.45 —
Па добраніч, діти! 21.00 —
•Час». 21.35 — «Жар-птиця».
Балетна вистава. 22.20 —
Новини. 22.45 — Ви нам пи
сали.

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний те леф і л ь м.
8.35, 9.35 — Загальна біоло
гія. 10 кл. 9.05, 12.40 — Іс
панська мова. 10.05 — Уч
ням СПТУ. М. Шолохов. «Під
нята цілина». 10.35 — «Ро
дом з воєнних літ». Науко
во-популярний фільм. 11.05
— Шагхова школа. 11.35 —
Ю. Тинянов «Роздуми... Зу
стрічі». 13.10 — Суспільство
знавство. «Соціалізму ос
новний закон». 13.40 — Му
ниса. Російські народні ін
струменти. 14.00 — Фільм
•Іванцов, Петров. Сидоров».
15.30 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 — «Адажіо».
Фільм-концерт. 18.30 — Лю
дина і закон. 19.00 — Рит
мічна гімнастика. 19.30 —
Чемпіонат СРСР з хокею.
• Динамо» (Москва) — «Дина
мо» (Рига). 2 і 3 періоди.
Під час перерви — 20.00 —
Вечірня казка. 21.00 —«Час».
21.35 — «Здрастуй, другі».
Музична передача Казах
ського і Болгарського теле
бачення за участю Роли Римбаєвої і Орліпа Горанова.
22.30 — Новини.

Юнаки і дівчата!

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ ЦИРК

«Прага-Гумберто»
31 жовтня
урочисте відкриття гастролей
Чехословацьким артистам аплоду
вали глядачі Швеції, Греції, Фракції,
Німецької Демократичної Республіки,
багатьох міст України та Молдавії.
Кіровсградцям буде показана ве
лика яскрава програма у двох відді
леннях:
група дресированих тварин з чоти
рьох континентів світу;

дресировані коні та вища школа
верхової їзди, па-де-де на конях;
повітряні гімнасти;
акробати на вільно стоячій драбині;
ілюзіоніст з тваринами;
жонглери.
Весь вечір на манежі клоуни

ПІПІНО і ПЕПІ
Виступи артистів супроводжує чудо
ва чехословацька музика.

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35—Мульт
фільми. 9.05 — Документаль
ні фільми. 9.45 — Фільм
«Прощання з Петербургом».
11.20 — Новини. 14.30—Но
вини. 14.50 — Документаль
ний телефільм. 15.50 — Ро
сійська мова. 16.20 — Нови
ни. 16.25 — Агропромисло
вий комплекс Підмосков’я.
16.55 — Телефільм «Гра з
вогнем». 18.15 — Наука і
життя. 18.45 — Сьогодні у
світі.
19.05 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 19.35 —
Фільм «Сільський детектив».
А ЦТ (І програма)
21.00 — «.Час». 21.35 — К1нопанораМа. 23.20 — Сьо
8.00 — «Час». 8.35 — До годні у світі.
кументальний
телефільм.
9.00 — Фільм «Дівчина без
адреси». 10.25 — Очевидне — А УТ
неймовірне. 11.25 — Доку
ментальний телефільм. 11.35
10.00 — Новини. 10.20 —
— Повніш. 14.30 — Новини. Виробнича гімнастика. 10.30
14.50 — «Наш
сучасник». — Дзвінкі акорди. 10.35 —
Документальні фільми. 15.30 Шкільний екран. 7 клас. Іс
— Концерт фольклорного торія. 11.05 — «Ділюсь пота
ансамблю ІІДРИ. 15.50 — На ємним». 11.40 — Шкільний
землі, в небесах і на морі. екран. 10 клас. 12.05 — Ви
16.20 — Новини.
16.25 —
писали. 12.50 — Новини.
Л. Бетховен. Концерт для нам
16.00 — Новини. 16.10 —
фортепіано з оркестром № 2 Срібний
дзвіночок. 16.30 —
сі-бе-моль мажор. 17.00 —
Школярам про хліб. Хліб На допомогу школі. Музика.
поруч з нами. 17.30 — Пісня 17.05 — «Таємниця блакит
палена й близька. 18.15 — ного озера». Вистава для
Документальний фільм «Ми дітей. 18.00 — День за днем.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС.

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Лукачарського, 36.
ЕК 02705.

8.35 — М. 1’имСькнй-КорсаС
Новини. 23.00 — Художня
гімнастика.
Республікан нов. 9.35, 12.30 — Англійська
ський турнір па призи газе мова. 10.05 — Поезія 0. Пракоф’єва. 10.35 — «Астрой».
ти «Молода гвардія».
Науково-популярний фільм.
10.45 — Маяковськиіі-художА ЦТ (II програма)
ник. 11.30 — Програма Кц.
телебачення.
8.00 — Гімнастика. 8.15 — рельського
13.00—Сторінки історії. «Єд
Документальний телефільм. ність
заради Перемоги, за
ради миру». Про Кримську
(Ялтинську) конференцію го
лів урядів СРСР, США. Ве
ликобританії. 14.00 — Образ
В. І. Леніна в радянські/)
драматургії. По сторінках
вистави Ленінградського В£нікого драматичного театру
їм М. Горького.
«Перечи
Триває передплата на періодичні
туючи заново». 14.50
Шкільна реформа. Рік
видання.
15.20 — Повніш. 18.00 —
піонат СРСР з хокею. «
ла Рад» — «Спартак».
час перерв — 18.35 — Нови
Не забудьте передплатити свою
ни. 19.25 — Вечірня каакй.
20.15 — Повніш. 20.20 — Му
газету
зичний антракт. 20.50 — До
кументальний
телефільм,
21/00 — «Час».
21.35 -?•
О. Голдсміт. «Ніч помилок».
Телевистава. Під час перерви
— 22.35 — Новини.

(Кіровоград). 18.15 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18.25—
Фотохвилнпка. (Кіровоград).
18.30 — Фільм-концерт. 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— П’ятирічки крок. 20.20 —
Фільм концерт. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.35 — Концерт. 22.45 —

А ЦТ (II програма)

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.

22 жовтня 1985 року--------- -

Обсяг 0,5 друк. арк.

ШАНОВНІ КІРОВОГРАДЦІ!
Біля магазину «Дитячий світ» від
крито касу попереднього продажу
квитків. Радимо придбати їх завчас
но. ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК —
3-47-76.
Від організацій, підприємств, уста
нов, колгоспів та радгоспів області
приймаються заявки на колективні

відвідування цирку. Сільських гляда
чів обслуговують у першу чергу.
Цирк буде розташовано біля знеоДУ Друкарських машин.
(хати тролейбусом № 2.

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО
ДО ЦИРКУ!
Дирекція.
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